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 مقدمه
را دچرار اخرتالل     یگرران با د توان کمفرد  یارتباط یها پدیده ای است که تمام کانالتوانی  کم

دست ، از نوشرتن واضر     ینامفهوم دارد و به علت مشکل حرکت یگفتار توان کمکند. فرد  می

او را  یرا ،  یختره با وحشت از او گر یابانعاجز است. کودکان کوچه و خ یزسخن خود ن یقو دق

و گراه هنگرام راه رفرتن در کرف      نگرنرد  یبا تررحم بره او مر    یگرد و افراد دگیرن یبه تمسخر م

 .  گذارند یدستش پول م

 میجسر  ینادرست است. افراد با کم تروان  یاردر جامعه ما بستوان  کم فردارتباط با  فرهنگ

بره   ییمحروم و در خانه حربس شروند. مردارس اسرتثنا     یلعمر از تحص یکگاه ممکن است 

خرود فررد بره     یاعاجزند  یافراد به سطوح عال یناز رساندن ا       غالبا  یزاتبودن تجه یعلت ناکاف

تواننرد بره    ینمر  یرز ن یشود. مدارس عاد یم یلبه انصراف از تحص ناچارامکانات  کمبودعلت 

اسرت کره امرروزه دیگرر جوامرع        یدر حرال  ین. اارائه دهندمناسب  یآموزش خدمات این افراد

 تروان  افرراد کرم  امکان را فرراهم آورده انرد کره     ینگرفته و ا یشپدر را  یساز یعاد یاستس

در رونرد  افرراد   یرن شرود کره ا   یباعث مر  رام ینکنند. ا یلتحص یدر مدارس عاد یزن یجسم

 هرا  یی. توانایابنددست  یجسم یشرفت هاین به پدانش آموزا یرو سا یطبا مح یشخو یقتطب

اوصراف   یرن برا ا یسرت؛  خانواده اش شناخته شده ن یافراد جامعه حت یبرا ها های آن یو ناتوان

او  یرا بررا  ی، استقالل نسب یروان یبرنامه ها یرافرد معلول را شناخت. ز یروان یایدن توان یم

 یرد کره با  ی. نکته قابل توجهیستبه وضوح بر همگان واض  ن یتنسب ینبه ارمغان آورده که ا

 یبره کمرک برنامره هرا     یجسرم  تروانی  کمافراد جامعه آن را مد نظر قرار دهند آن است که 

 قابل بهبود است.   یدرمان

 یو خرانواده هرا   تروان   افرادکم ییاز مسایل مهم در راهنما یکی یدتوانبخشی  را با مشاوره

مشرروح   یاز اطالعات سراده ولر   یا ینهحاوی گنج توانی فراسوی کمناب آنها به شمار آورد. ک

در مرورد   یشرنهادهایی اسرت. درکتراب پ   ، نوجونان و بزرگسراالن کودکان توانی های کم درباره

 توان جسرمی   افراد کمکمک به  یبرا ییارزان و روش ها یکمک یل، وسا ساده شده یتوانبخش

ترر از همره کتراب بره      همکند. م یشدن در آن ارائه م یرفتهدر جامعه و پذ ینقش یافتن یبرا
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 یاموزنرد کند تا ب یسرو کار دارند، کمک م توان افراد کمکه با  یخوانندگان و به خصوص کسان

 کودك در جامعه ، خانواده ودر خود کودکان نهفته است. یازهایکه اغلب پاسخ به ن

 

خواهدکتر اصغر داد  

 متخصص روانشناسی توانبخشی

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیاستاد 
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 چرا این کتاب را نوشتم
راهنمایی کند.کتاب حاضر با موضوعات زیادی سر و کرار  برانگیز این کتاب ممکن است شما را به سوی موضوعی بحث

ضریب هوشی متوسط و متوسط به باال دارند و  است که 1توانیروی کودکان و بزرگساالن کم دارد اما تمرکز اصلی آن

 پردازد.نمی 3،آسیب شنوایی و بینایی2توانی ذهنیهای دیگر از جمله کمیتوانبه کم

شوند کمتر توسط متخصصان شناسرایی و مرورد توجره    توانی جسمی با آن مواجه میبا کم بسیاری از مشکالتی که افراد

-دلیل نبود این تشخیص، بسیاری از متخصصان محدوده و وسعت مشکالتی که این افراد با آن مواجره مری   گیرد. بهقرار می

 تروانی کره  انری و ناامیردی حاصرل از کرم    گران و مشاوران از سر وکار داشتن با خجالرت، نگر کنند. درمانشوند را درك نمی

 اش تحمیل شود، ترس دارند.توان و خانوادهممکن است بر فرد کم

توان را نداشتم؛ با وجود اینکره دچرار فلرج مغرزی     معاشرت با افراد کم گیر تربیت شدم و اجازهمن توسط والدینی سخت

بره اردویری    ۴ه مدت شرش هفتره بره همرراه کودکران سرالم      بودم، والدینم اصرار داشتندکه شبیه کودکان دیگر رفتار کنم. ب

رفتند با اصررار  سواری میتابستانی رفتم، با همساالنم در کالس رقص حضور داشتم و هنگامی که والدینم آخر هفته به اسب

کره  هرا بررایم سرخت برود، امرا زمرانی      کردند. پرذیرش و درك ایرن خواسرته   من را بر اسب، سوار و به سوارکاری تشویق می

 ای شدم، آن رفتارها برایم بیشتر قابل درك شدند.روانشناس برجسته

هرای معرین و مشخصری را ایجراد     اگر سازگاری که توان جسمی که هوش متوسط یا باالتری داریمای از ما افراد کمعده

ا زنردگی برا چگرونگی    تروان بر  مان را در جامعه حفظ کنیم. برای مثال، سازگاری مناسب فرردی کرم  توانیم جایگاهکنیم، می

مصرمم و   ،هایشان از مرن اش تعیین می شود. در مورد من، والدینم در درخواستتوانی جسمیموفقیت او در سازگاری با کم

هریج شررایط مشخصری     بعد از اتمام دوره دبیرستان گفتندها قصد نداشتند از نظر مالی حمایتم کنند و میصری  بودند. آن

وجوی شرغل برروم. بررای    التحصیل دیگر به جستصیلی از دانشگاه، انتظار داشتند که مانند هر فارغالتحمحض فارغندارم. به

                                                                        التحصیالن عادی، کامال  ساده و انجام آن بررای مرن بسریار مشرکل باشرد.      تواند برای فارغقی نداشت که این امر میفرها آن

 ؛ این توصیه والدینم بود.«با تو رفتار خواهند کرد. وهرفتار کنی مردم نیز به همان شی 6اگر تو مانند یک فرد معلول»

ارشد در رشته روانشناسی از دانشگاه شیکاگو، بدون هیچ پرولی در جیربم، بررای یرافتن     بعد از دریافت مدرك کارشناسی

-تحرت کردم. چیزی که برایم اعتباری کسب کرده بود، تحصیل در دانشگاه شیکاگو و آمروزش  وجوشغل، هر مکانی را جست

عنوان یک روانشرناس ممکرن اسرت    به بود. راجرز به جای اینکه بگوید تمرین و عمل -کارل راجرز-نظر روانشناس برجسته 

شرده و محترمانره هردایت کرنم، الزم نیسرت، نگرران        ای کنتررل گفت اگر بتوانم خودم را به شیوهبرای من مشکل باشد؛ می

مرردم کمرک کنری اگرر      شرناختی توانی به حل مشکالت روانولن! تو می  ا »گفت:باشم. هنوز صدایش در گوشم است که می

 ام، پیشرنهادکرد هایش را فهمیرده راجرز برای آنکه مطمئن شود منظور حرف« ها برگردانی.تفکرشان نسبت به خود را به آن

ان مراجرع حضرور یرابم. تحرت     عنوشد، بهای که توسط دانشگاه اداره میام، در برنامه مشاورهعنوان بخشی از دوره آموزشیبه

هرای  ایشان، فردی پخته شدم و یاد گرفتم احساسات هرکس در محیط مشاوره چگونره اسرت. چنرین راهنمرایی     سرپرستی

 ها کمک فراوانی به من کرد.ای در طول این سالگری بسیار حرفهعالی از طرف مشاور و درمان

                                                 
1
. Disabiled children an adults 

2
. Intellectual disability 

3
 .Hearing and visual impairment 

4
 .Nondisabled children 

5
. Handicapped 
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هرا هسرتم را فهرسرت    کارهایی که قادر به انجام دادن و نردادن آن ام با اصطالحات پزشکی، توانیاگربه جای توصیف کم

توان تصور بهتری خواهید داشت. برای مثال، هرگزخمیر دندانی را برا درپروش بسرته بره     عنوان فردی کمکنم، شما از من به

هرایم باعرث   ی در دسرت آن را فشار داده و بریزد. ناهمراهنگ  هایم،من ندهید، زیرا ممکن است به دلیلی ناهماهنگی در دست

شود. برداشتن فنجان قهوه برای من غیررممکن اسرت. اگرر سرعی کرنم آن را      اختالل در غذا خوردن و کارهای دیگر نیز می

ریرزم. بنرابراین، هرگرز بردون داشرتن نری بررای        بردارم، همه قهوه را روی میز یا هر کس دیگری که نزدیک من است، مری 

آوری را هرای شررم  که استفاده از نی برای نوشیدن مایعات را شروع کردم، موقعیرت زمانیروم. نوشیدن چیزی، به جایی نمی

-جرعه نوشیدن از طریق نی روش سختی بود، امرا زمرانی  کردم، جرعهروی میکه در نوشیدن زیادهنیز تجربه کردم. هنگامی

 کردم.کار را فراموش میاین دیدم، انجامکه خودم را در رستوران شیکی می

هرا نردارم.   های پیراهنم به اندازه کافی بزرگ باشد، هیچ نگرانی برای بستن آنهای جسمی خوبی دارم. اگر دکمهن تواناییم

هایم کمکم نکرد و مادرم در این زمینه نگرانی نداشت. حدود دو یا دو نریم  کسی برای پوشیدن لباسساله بودم هیچسه ،کهزمانی

کره پردر و   چر را شروع کردم. در حقیقت، من هرگز جرأت استفاده از ویلچر را نداشتم تا زمرانی سال پیش بود که استفاده از ویل

 من سرفرهایی زیرادی   .شان هرگز روی ویلچر نبوده استتوانکردندکه دختر کمها به خودشان افتخار میمادرم فوت کردند. آن

ار هم هنگام ورود و خروج، کارت خود را بر دستگاه روی دیوار کرفتم، در محلهامیداشتم و برای خرید به مراکز تفریحی و پارك

 برم. کشیدم. با اینکه ویلچر برای من دوستی شده است که به آن تمایلی ندارم اما با خودم به همه جا میمی

می کره  کنند؛ به عالوه به خواننردگان عمرو  بخشی کار میامیدوارم این کتاب باعث ترغیب کسانی شود که در زمینه توان

توان را بره سرط    توان بزرگسال، نوجوان یا کودك دارند یا با او در ارتباط هستند، کمک خواهد کرد تا بتوانند فرد کمفرد کم

توان، برای انجام کارهای غیرممکن، تحت فشار قرار نگیرنرد، توانرایی انجرام    باالیی از عادی بودن برسانند. اگر بیشتر افراد کم

رند. برای مثال، در مشاوره با کسی که باید این حقیقت را بپذیرد که ممکن است هرگرز نتوانرد راه بررود،    کارهای زیادی را دا

هرایی  توانند چنین محردودیت ها ظالمانه است. تعداد کمی از افراد میرانندگی کند یا برقصد، برای او پذیرش این محدودیت

قیقت رابپذیرید که فقط یک دست، پا یا یک چشم داشته باشرید؟ البتره   توانید این حرا بپذیرند. از خود بپرسید، آیا شما می

ای مورد مشاوره قرار بگیرید، امکان زیادی دارد که بتوانید با نداشتن یک دست، یک پرا یرا   بینانهطور واقعکه خیر؛ اما، اگر به

 سازگار شوید. دو چشم، هر

بنردی  گیرنرد. ایرن دسرته   ها حالت دفاعی بره خرود مری   آن دو،توان به عنوان شهروند درجه افراد کم بندیهنگام دسته

عنوان شهروند درجره دو تلقری شرود، بایرد هنگرام ارتبراط برا دیگرران و         توان نخواهدبهآمیز است. اگر فرد کمبرایشان اهانت

-عنرای و بره  مشارکت در جامعه، رفتارش با نوعی کنترل عاطفی و فکری بیشتری همراه باشد. شهروند درجه دو برودن در م 

منظور چگونگی راه رفتن، صحبت کردن یا ناتوانی جسمی، تعریف نشده است. به جای آن، به چگونگی رفترار فررد از لحرا     

، فرد باید برای خود ارزش قائرل باشرد و بره همره      بندیعاطفی، اجتماعی و عقالنی اشاره دارد. برای جلوگیری از این دسته

 کند. این امر در کسب احترام از سوی دیگران به او کمک خواهد کرد.دهد افتخار کارهایی که انجام می

عنروان روانشناسری   صحی  خودم بود. در واقع من خودم را بره  بندیام، دستهتصمیم نخست من در ارتباط با آینده کاری

ام داشرته  ف شرغلی توانی تأثیر منفری روی اهردا  ممکن است کم گفتند کهشناسم. مردم اغلب میتوان شده است، میکه کم

 اطالع بودم.  تردید من از چنین تأثیری بیگونه بود، بیباشد. اگر این

هرای دکترر راجررز در مروفقیتم، انجرام دادم. سررانجام،       های زیادی تمرین و آموزش منظم را بررای ترأثیر دیردگاه   سال

شدم. عالوه بر این، برنامه کامل تمررین تخصصری   بخشی های توانروانشناس بالینی آگاه و بامهارت در بسیاری از بیمارستان

 توان و عادیبودند.کردم. مراجعان من شامل افراد کمرا نیز مدیریت می
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هرا را  بیاینرد، آن کم نکلینیر  هایم آموزش داده ام، قبل از اینکه مراجعان بهمن رفتاری صادقانه با مراجعانم دارم. به منشی

 هستم. من معتقدم اجازه ندادن به مراجع برای دانستن این موضوع غیرمنصفانه است.توان آگاه و مطمئن سازند که من کم

شوند. برخی دیگربا این شرایط مشرکل دارنرد. اگرر بعرد از جلسره اول،      بعضی از مراجعانخیلی زود با شرایطم سازگار می

رد ایرن رفترارش نردارم. اگرر متوجره      راحتی در حضورم را نشان دهد، تردیدی برای بحث کردن در موناهایی از مراجع نشانه

 دهم.کننده است، او را به روانشناسی عادی ارجاع میآور و گیجام برای مراجع عذابتوانیشوم کم

-تروانم یادداشرت  یا مشاوره نمی توانم با مداد یا خودکار بنویسم، طبیعی است که در طول جلسات آزمونبه دلیل اینکه نمی

هرا نردارم؛   کنند توجه کاملی به آنتوانم در حضورشان بنویسم، احساس میکه نمیگویند زمانیمن میبرداری کنم. مراجعان به 

گیرم. مرن نیرز بعرد از جلسره،     مشاوره اجازه می اش( برای ضبط جلساتیا خانواده)به همین دلیل برای رفع این مانع، از شخص

 کنم. ام دیکته میمنشیام را در رابطه با فرد به های ذهنیخیلی سریع، یادداشت

توانستم از مداد استفاده کرده یا با کیبورد کرامپیوتر کرار   فرسا بوده است. چون نمیسخت و طاقت ،نگارش این کتاب هم

تررین راه  آسران  روش کردم. نیازی به گفتن نیست کهراین کنم، اطالعاتم را با ضبط صدا یا دیکته کردن به منشی تألیف می

هرایم بررای   هرای زیرادی یادداشرت   هایم بیست و چهار ساعته با من نیستند و ساعتیست. چون منشیبرای نوشتن کتاب ن

کره  شوم. ترا زمرانی  های زیادی با اطالعات تلنبار شده در سرم از خواب بلند میشود. صب نوشتن کتاب در ذهنم انباشته می

 توانم کارم را شروع کنم.هایم نرسد، نمییکی از منشی

ام خصوص زمرانی کره منشری   ها خیلی ناامید می شوم؛ بهنوشتنی برای موقعیتم ضروری است. بعضی وقتچنین سبک 

گرذارم و  کند و قادر نیست خیلی سریع اصالحات را انجام دهرد. در بسریاری از ایرن مروارد، کرارم را کنرار مری       رونویسی می

ی هم وقتی آمادگی این را دارم که افکرارم را روی کاغرذ   روم. گاهشوم یا با دوستانم بیرون میای میمشغول نوشیدن آبمیوه

کسی اطرافم نیست که این کار را برایم انجام دهد. سرانجام نوشتن کتاب با دردسرهای زیادش به پایران رسرید.   بیاورم، هیچ

 است. 6برداشتن یك گامام با عنوان نامهاین ششمین کتاب است. هفتمین کتابم، زندگی

داده برای دیگران است. از ذکراطالعات شخصی افرراد نیرز   رخ شده در کتاب، بر اساس حوادث واقعی های ذکرهمه مثال

 خودداری شده است.
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