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معرفی رویکرد خود  -وکیلی و بررسی مروری تأثیرات آن به عنوان
روشی مناسب برای توانمند سازی افراد دارای کم توانی ذهنی
عاطفه کریمی /گروه روانشناسی /دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی /دانشگاه اصفهان

چکیــده :در زمــان هــای نــه چنــدان دور افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی از حقــوق اولیــه ی خــود محــروم بودنــد و تعــداد زیــادی از

ایــن افــراد بــه خاطــر ایــن محرومیــت ،دســت بــه مبــارزه علیــه تبعیــض زدنــد و خواســتار حقوقــی برابــر بــا دیگــر افــراد جامعــه از طریــق
جنبــش خود-وکیلــی شــدند .هــدف اصلــی ایــن جنبــش ،توانمنــد ســازی و بهبــود شــرایط زندگــی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی از طریــق

مشــارکت دادن آن هــا در تصمیماتــی اســت کــه دربــاره آن هــا گرفتــه مــی شــود .در ایــن مقالــه هــدف معرفــی جنبــش خــود -وکیلــی بــه
عنــوان یکــی از برنامــه هــای مؤثــر جهــت توانمندســازی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی از طریــق بررســی منابــع کتابخانــه ای اســت که در
حــال حاضــر در برخــی از کشــورهای جهــان اجــرا مــی گــردد .در کشــور ایــران علــی رغــم تــاش هــای صــورت گرفتــه در زمینــه آموزش

و توانبخشــی ،از ظرفیــت هــای جنبــش خــود -وکیلــی بــرای توانمندســازی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی غفلــت شــده اســت .ایــن

درحالــی اســت کــه نتایــج بــه دســت آمــده حاصــل از اجــرای ایــن جنبــش در کشــورهای مختلــف ،نشــان مــی دهــد کــه ایــن برنامه ســهم
بــه ســزایی در افزایــش اعتمــاد بــه نفــس ،رشــد مهــارت هــای اجتماعــی ،احســاس شایســتگی ،تقویــت خودپنــداره و هویــت اجتماعــی و
در نهایــت تقویــت مهــارت هــای شــغلی و نیــل بــه اســتقالل در افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی داشــته اســت و اجــرای آن در ایــران مــی

توانــد در آمــوزش و توانبخشــی ایــن افــراد بســیار مؤثــر باشــد؛ بنابرایــن بایــد در قالــب برنامــه ملــی بــه آن توجــه خاصــی مبــذول گــردد.
واژههای کلیدی :کم توانی ذهنی ،خود -وکیلی ،توانمندسازی
مــی گیــرد ( .)3ناتواناییهــای رشــدی نیــز گــروه هــای مختلفــی

مقدمه

از اختــاالت را در بــر مــی گیرنــد و شــرایط مزمنــی هســتند

1مشــارکت در تصمیماتــی کــه زندگــی هــر فــرد را بــه

کــه بــه علــت آســیب هــای ذهنــی و جســمی ایجــاد شــده انــد

بــرای تمامــی افــراد جامعــه ضــروری بــه نظــر مــی رســد .بــا

جملــه زبــان ،پویایــی ،یادگیــری ،خودیــاری و زندگــی مســتقل

صــدای همــه ی گــروه هــای جامعــه بــه یــک میــزان و عادالنــه

( .)4علــی رغــم ایــن بــاور عمومــی کــه افــراد دارای کــم توانــی

آنــان نشــده ،افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی مــی باشــند (.)1

گیــری و عملکــرد مســتقل هســتند ،کیفیــت محیطــی که فــرد در

و فقــر بیشــتر ،ســامت و ارتباطــات اجتماعــی کمتر و مشــارکت

اســت .محیــط هایــی کــه فرصــت تصمیــم گیــری را بــرای افــراد

بــا محدودیــت هــای قابــل توجــه در عملکــرد هوشــی و رفتــار

هرچــه بیشــتر ایــن افــراد کمــک مــی کننــد ( .)5در ایــن راســتا

روزمــره اجتماعــی و مهــارت هــای فــرد را تحــت تأثیــر قــرار

جنبــش خــود -وکیلــی 2بــرای افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی آغاز

طورمســتقیم یــا غیــر مســتقیم تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد،

و مشــکالت زیــادی را بــرای فــرد در زمینــه هــای مختلــف از

ایــن حــال شــاهد ایــن موضــوع هســتیم کــه در طــول تاریــخ،

ایجــاد مــی کننــد و بــروز آن تــا قبل از بیســت و دو ســالگی اســت

شــنیده نشــده اســت .یکــی از ایــن گــروه هایــی کــه توجهــی بــه

ذهنــی بــه علــت ظرفیــت هوشــی پاییــن تر فاقــد قــدرت تصمیم

ایــن گــروه در مقایســه بــا دیگــر افــراد جامعــه ،از نــرخ بیــکاری

آن زندگــی و فعالیــت مــی کنــد ،ایــن عقیــده را به چالش کشــیده

محــدود تــری در جامعــه رنــج مــی برنــد ( .)2ناتوانایــی هوشــی

دارای کــم توانــی ذهنــی فراهــم مــی کننــد ،بــه خــود مختــاری

انطباقــی نشــانگر آن اســت کــه بســیاری از جنبــه هــای زندگــی

و در تــاش بــرای مبــارزه علیــه تبعیــض ،حرکتــی تحــت عنــوان

مــی دهــد و ایــن تاثیــر از قبــل از هجــده ســالگی سرچشــمه

شــده اســت.

1- Email: g.norouzi@edu.ui.ac.ir

2- Self-advocacy movement

سال هفدهم ،شماره  ،6پیاپی 1396| 149

49

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 8:21 +0330 on Sunday February 17th 2019

قاسم نوروزی / 1استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص /دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی /دانشگاه اصفهان
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روش ها
بررســی مــروری نقلــی 1بر منابــع کتابخانــه ای انجــام گرفت.

بــه طــور کلــی ،ســیری در منابــع موجــود نشــانگر ایــن اســت کــه
خود-وکیلــی انجــام نگرفتــه ،و مقالــه یــا کتابــی در ایــن زمینــه

انتشــار نشــده اســت؛ بنابرایــن منابــع موجــود در ایــن پژوهــش

واژه خــود -وکیلــی در اصــل بــه معنــای «صحبــت کــردن

از جانــب خــود» مــی باشــد ( )6کــه نــه تنهــا بیــان احساســات
یــک فــرد دربــاره ی موقعیتــی را در بــر مــی گیــرد ،بلکــه بایــد

تبدیــل بــه عمــل و بــه دســت آوردن تغییــرات پایــدار شــود

بــه زبــان انگلیســی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .کلیــدواژه هــای

( .)7رویکــرد خــود -وکیلــی در واقــع بــه شــکل هــای متفاوتــی

ســازی همچنیــن اصطالحــات متــرادف و مرتبــط بــا آنهــا

دالیــل مختلــف مــورد کمتوجهــی قــرار گرفتــه انــد ،قابــل

کشــور انگلســتان ،و از پایــگاه هــای مختلــف از قبیــل گــوگل

وکیلــی ،درصــدد فراهــم کــردن فرصــت بــرای رشــد فــردی و

جنبــش خــود -وکیلــی ،افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی و توانمنــد

درکتابخانــه الکترونیکــی دانشــگاه جــان مــورس شــهر لیورپــول
ســرچ ،2ســاینس دایرکــت ،3گــوگل اســکوالر ،4ویلــی آنالیــن 5و

از جملــه فــردی و گروهــی بــرای تمامــی افــراد جامعــه کــه بــه

اســتفاده مــی باشــد( .)8همســو بــا معنــای واژه ،جنبــش خــود-

اجتماعــی ،بحــث بــرای احقــاق حقــوق از دســت رفتــه و مبــارزه

الزویــر 6و همچنیــن کلیـهی منابــع جدیــد کــه تــا تاریــخ میــادی

بــا تبعیــض هــا بــرای جامعــه ی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی

هــا بــه ثبــت رســیده بودنــد ،مبنــای کار قــرار گرفتنــد .مقاالتــی

افــرادی ناقــص در نظــر گرفتــه مــی شــدند کــه بــه اجبــار در

 10مــارس  19( 2018اســفندماه ســال  )1396در ایــن پایــگاه
کــه در ایــن بررســی مــروری جــای گرفتنــد عبارتانــد از:

 )1در رابطــه بــا اثــرات جنبــش خــود -وکیلــی بــه شــیوه ی

پژوهشــی انتشــار یافتــه بودنــد.

 )2دربارهی تاریخچه ی این جنبش نوشته شده بودند.
 )3بــه طــور مشــخص ایــن رویکــرد را در رابطــه بــا افــراد

اســت ( 7و  .)8در نیمــه اول قــرن بیســتم ایــن افــراد بــه عنــوان
مؤسســات مخصــوص بــه خــود زندانــی بودنــد ( .)1در دهــه
هــای شــصت و هفتــاد میــادی نقــش مؤسســات زیــر ســوال
بــرده شــد و تــاش هایــی بــرای عــادی ســازی زندگــی افــراد

دارای کــم توانــی ذهنــی آغــاز گردیــد کــه بــه بســته شــدن برخی
از ایــن مؤسســات انجامیــد (  8و  .)9از آن زمــان راهــکار هــای

دیگــری بــرای توانمندســازی افــراد بــا ناتوانایــی هــای هوشــی و

دارای کــم توانــی ذهنــی و نــه ســایر گــروه هــای افــراد ،بــه کار

رشــدی شــکل گرفتــه اســت کــه جنبــش خود-وکیلــی یکــی از آن

همچنیــن در ایــن پژوهــش برخــی از مقــاالت از مطالعــه

در کشــورهای اســکاندیناوی گذاشــته شــد( )10و در دهــه هــای

گرفتــه بودنــد.

هاســت کــه ســنگ بنــای آن در اوایــل دهــه شــصت میــادی

حــذف گردیــد کــه عبارتانــد از مقاالتــی کــه:

 )1بــه صــورت مــروری در ایــن زمینــه انتشــار یافتــه بودنــد

کــه تنهــا توصیفــی از پژوهــش هــای اصلــی را بــه صــورت غیــر

مســتقیم ارائــه مــی دادنــد.

هفتــاد و هشــتاد میــادی در انگلســتان ،ایــاالت متحــده آمریــکا
و اســترالیا گســترش یافــت ( )11و بــه تدریــج ،بــه شــکل کنونــی
خــود در برخــی از کشــور هــای جهــان اســتقرار یافــت .جنبــش

خود-وکیلــی پدیــده ی منحصــر بــه فــرد اواخــر قــرن بیســتم در

نظــر گرفتــه مــی شــود(.)12

 )2قبل از سال  1990انتشار یافته بودند.

ایــن جنبــش از طریــق گــروه هــای متشــکل از افــراد دارای

کــم توانــی ذهنــی ،ســایر کارکنــان گــروه و حامیــان مدنــی و

1- Narrative literature review
2- Google search
3- Science Direct
4- Google Scholar
5- Wiley Online
6- Elsevier
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مالــی آنــان بــه فعالیــت مــی پــردازد(  )13کــه موفقیــت هرچــه

بیشــتر ایــن گــروه هــا درگــرو تقســیم مناســب قــدرت و همکاری

مقامــات دولتــی بــا اعضــای آن مــی باشــد(  .)14در ایــن گروهها
افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی ،بــه طــور منظــم بــا یکدیگــر
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تاکنــون بــه جز یــک مقالــه ،هیــچ کار تحقیقاتــی در زمینه جنبش

جنبــش خــود -وکیلــی( تاریخچــه ،ماهیت
و اهــداف آن)

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی رویکرد خود -وکیلی و بررسی مروری تأثیرات آن به عنوان روشی مناسب برای توانمند سازی افراد دارای کم توانی ذهنی

دیــدار مــی کننــد تــا از طریــق افزایــش کنتــرل بــر زندگــی خــود و

عضویــت در یــک گــروه خــود -وکیلــی بــه عنــوان روشــی

داده ( ،)11و بــه مشــارکت و تصمیــم گیری در جامعــه بپردازند.

تأثیــرات مثبــت متعــدد بــر روی ســامت و بهزیســتی افــراد

تأثیرگــذاری بــر اجتمــاع ،بــاور عمومــی را نســبت به خــود تغییر

بخشــی دارنــد و تنهــا بــرای احقــاق حقــوق اعضــای خــود تــاش
نمــی کننــد .آن هــا همچنیــن مانند بســیاری از گــروه هــای خود-
یــاری 1تنهــا مکانــی برای رشــد شــخصی و مهــارت هــای اعضای

خــود نیســتند .بــه عــاوه آن هــا فقــط محیطــی بــرای مالقــات
افــراد بــا عالیــق و وضعیــت هــای مشــابه را فراهــم نمــی کننــد؛

بلکــه تمامــی ویژگیهــای یــاد شــده را بــا هــم دارا هســتند و از

دارای کــم توانــی ذهنــی (  19 ،9و  ) 20و همچنیــن دارای

تأثیــرات مثبــت بــرای جامعــه مــی باشــد (  18و .) 21

جنبش خود -وکیلی و تأثیرات فردی
افزایش کنترل بر زندگی و تقویت خودمختاری

2

وابســتگی بیــش از حــد بــه دیگــران بــرای صحبــت دربــاره

نیــاز هــای خــود ،تأثیــرات منفــی بــر خودمختــاری افــراد دارای

ایــن نظــر توانایــی ایــن گــروه ها بــرای ایجــاد تغییــر و بهبــودی در

کــم توانــی ذهنــی داشــته اســت (  .) 22در ایــن راســتا ســازوکار

بــاال مــی باشــد(  .)15رابطــه افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی و

بــر زندگــی را در افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی رشــد مــی دهــد

موقعیــت افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی بــه طــور قابــل توجهــی
دیگرکارکنــان رابطــه ای برابــر اســت کــه بــا فاصلــه اجتماعــی

کــه بیــن مســئوالن و افــراد دارای ناتوانایــی در ســایر روش هــای

تــوان بخشــی دیــده مــی شــود ،تفاوتــی بســیار دارد (  15و .) 16

اعضــای گروههــای خــود -وکیلــی عنــوان کــرده انــد کــه عقایــد،
احساســات و خواســتههای آن هــا شــنیده شــده و بــه آن هــا
احتــرام گذاشــته مــی شــود ( 1و .)17

فعالیــت اکثــر ایــن گــروه مشــابه اســت امــا بــا توجــه بــه

تعــداد اعضــا و منابــع مالــی آن هــا ،در دامنــه هــای متفاوتــی

انجــام مــی پذیــرد (  .)15برگــزاری جلســات آموزشــی دربــاره

مهــارت هــای مــورد نیــاز در زندگــی ،تفریــح و ســفر (1و
 ،)15آگاهــی دهــی دربــاره حقــوق و خدمــات موجــود بــرای
افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی (  ) 18و برگــزاری جلســه بــا

مســئوالن دولتــی و محلــی ( )11از جملــه ایــن فعالیــت هــا مــی
باشــد .عــاوه بــر آن افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی بــه عنــوان

متخصــص و کارشــناس دربــاره وضعیــت خــود ،همایــش هایــی
را بــرای دیگــر متخصصــان ماننــد روان شناســان ،مــددکاران

اجتماعــی ،پزشــکان و پرســتاران برگــزار مــی کننــد تــا آنــان را

از نقطــه نظــرات خــود آگاه ســازند ( )17و یــادآوری نماینــد کــه
الزم اســت بــه مســائل مربــوط بــه آن هــا ،از دیــدگاه خودشــان
پرداختــه شــود .همچنیــن گــروه هــای خود-وکیلــی تــاش مــی

کننــد تــا از مناســب بــودن خدمــات درمانــی دریافتــی بــرای

اعضــای خــود اطمینــان حاصــل کننــد( .)19

گــروه هــای خــود -وکیلــی بــه گونــه ای اســت کــه احســاس کنترل
(18 ،17 ،16 ،9و  .) 23احســاس کنتــرل از فراهــم بــودن
فضاهــای خود-گــردان کــه بــه وســیله خــود ایــن افــراد اداره مــی

شــود ( )24و ســمت هــای واگــذار شــده بــه آنــان ،ناشــی مــی

شــود (  ،)15ولــو ایــن کــه در برخــی از تصمیــم گیــری هــا نقشــی

تشــریفاتی یــا حداقلــی داشــته باشــند ( .)17خودمختــاری نیــز

از طریــق مشــارکت کــردن اعضــای گــروه در تصمیمــات مربــوط
بــه خــود ،تقویــت مــی شــود ( .)25در همیــن رابطــه مشــخص
شــده اســت کــه خودمختــاری افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی در

محیــط هــای عــادی ســازی شــده ،افزایــش یافتــه اســت (.)26

ایــن حــق کنتــرل و تأثیرگــذاری بــر زندگــی روزمــره ،بــا ایــن

عقیــده ســنتی کــه افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی قــادر بــه اعمــال
قــدرت و تصمیــم گیــری نیســنتد ،در تعــارض مــی باشــد ()23

امــا بــا کار گروههــای خــود -وکیلــی و مشــارکت فعــال افــراد دارای
کــم توانــی ذهنــی در تصمیــم گیریهــای مربــوط بــه خــود ،ایــن

تعــارض بــه مــرور زمــان از بیــن مــی رود.

افزایش اعتماد به نفس ،3شایـستگی 4و خـودکارآمدی

5

گــروه هــای خــود  -وکیلــی اعتمــاد بــه نفــس و بــاور بــه

توانایــی هــای خــود را در اعضــای خــود افزایــش مــی دهنــد

( 15،18و  )23چــرا کــه اعضــا ،آن هــا را بــه عنوانــی مکانــی
2- Autonomy
3- Self- confidence
4- Competence

1- Self- help

5- Self- efficacy
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ایــن گــروه هــا ســازوکاری متفــاوت بــا ســایر گــروه هــای تــوان

بــرای توانمندســازی و شــرکت در فعالیــت هــای آن ،دارای

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی رویکرد خود -وکیلی و بررسی مروری تأثیرات آن به عنوان روشی مناسب برای توانمند سازی افراد دارای کم توانی ذهنی

امــن در نظــر مــی گیرنــد کــه مــی تواننــد آزادانــه و بــدون قــرار

توانــی ذهنــی را بــا ویژگــی هــای منفــی شــناخته اســت و آنــان را

گرفتــن در معــرض قضــاوت دیگــران ،تجربیــات خــود را بــا یک

از مشــارکت در اجتمــاع بازداشــته اســت ( .)9هویــت از عناصــر

وکیلــی همچنین افزایــش احســاس خودکارآمدی و شایســتگی را

مــی دهــد اعضــا در گــروه هــای خــود -وکیلــی هویتــی جدیــد

دیگــر بــه اشــتراک گذارنــد (  .) 17اعضــای گــروه هــای خــود-

آنــان در آن بــه عنــوان فــردی مؤثــر ،دربــاره حقــوق خــود ،بــا

ســایر اعضــا و همچنیــن مســئوالن محلــی و دولتــی بــه گفــت و
گــو نشســته ،نظــرات خــود را عنــوان مــی کننــد (  17و .) 25

رشد مهارت های اجتماعی 1و دانش 2ها
صــدای غالــب در جنبــش خــود -وکیلــی ،رشــد مهــارت هــا

بــرای توانمندســازی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی بــوده اســت

( 27 ،25و  .) 28همــه ایــن گــروه هــا مهــارت هــا و دانــش هــای
مختلفــی را بــه اعضــای خــود آمــوزش مــی دهنــد و هــدف آن
رشــد شــخصی و تمریــن شــهروندی مــی باشــد .ایــن امــر از
طریــق برگــزاری کارگاه و شــرکت در کنفرانــس هــا صــورت

مــی پذیــرد (  18 ،17 ،15و  .)23یکــی از مهمتریــن مهــارت

هــای رشــد یافتــه ،چگونگــی برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا اعضــای
درون گــروه و ســایر افــراد جامعــه اســت .ایــن ارتباطــات پــس از

عضویــت ،بــه لحــاظ کمــی و کیفــی بــرای اعضــای گــروه افزایــش
مــی یابــد؛ زیــرا گــروه هــای خــود  -وکیلــی شــرایط الزم را بــرای

گســترش روابــط فراهــم مــی ســازند کــه ارتبــاط دائمــی و عالیــق
مشــترک از جمله ی آن اســت ( 29 ،25 ،19 ،18و  .) 30اعضا

از طریــق یادگیــری مهــارت هــای ارتباطــی ،در بحــث هــای
مختلــف مشــارکت کــرده و بــه نقــد یــک دیگــر مــی پردازنــد

(  .) 23افزایــش مهــارت هــای ارتباطــی همچنیــن از طریــق
شــرکت در فعالیــت هــای تفریحــی صــورت مــی پذیــرد کــه بــه
نوبــه ی خــود در انگیــزه ی افزایــش ارتبــاط موثــر اســت (.)1

تغییرات مثبت در هویت 3و درک از خود

4

مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهنــد(  .)31همچنیــن آن هــا توانایــی

تشــخیص ویژگــی هــا و صفــات منفــی را دارا هســتند ( .) 32
ایــن درحالــی اســت کــه جامعــه درطــول تاریــخ افــراد دارای کــم

1- Social Skills
2- Knowledge
3- Identity
4- Self- perception
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گمــارد ،جایگزیــن مــی کننــد ( 25 ،18 ،9و  .)33ایــن تغییــر
در هویــت و درک از خــود ،از شــش مقولــه ناشــی مــی شــود:

 -1پیوســتن بــه گــروه؛  -2کســب دانــش دربــاره جنبــش خــود
 -وکیلــی و فعالیــت در آن؛  -3کســب آگاهــی دربــاره اهــداف

گــروه و ماهیــت آن؛  -4تجربــه کــردن یــک محیــط اجتماعــی
مثبــت؛  -5تشــخیص دادن تغییــری مثبــت در درک از خود؛ -6

در نظــر گرفتــن آینــده خــود و گــروه در گــرو یــک دیگــر (.)18

جنبش خود حمایتی و تأثیرات اجتماعی
استقالل و اشتغال
یکــی از انــواع هویــت کــه در افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی از

طریــق گــروه هــای خود-وکیلــی شــکل مــی گیــرد ،در نظــر گرفتن
خــود بــه عنــوان فــردی مســتقل در جامعــه مــی باشــد .ایــن

مســئله برونــداد تأثیــرات مثبــت فــردی جنبــش خــود -وکیلــی
اســت ( .)17در مطالعــه ای از طریــق مصاحبــه بــا اعضــای
گــروه هــای خــود -وکیلــی مشــخص شــد کــه خواســته ی آنــان

بــرای زندگــی مســتقل بــا خواســت جامعــه بــرای محافظــت از

آنــان در برابــر خطــرات ،در تعــارض قــرار مــی گیــرد ( .)9در

ایــن راســتا ،تشــکیالت اجتماعــی بــرای افــراد دارای کــم توانــی

ذهنــی بایــد بــه گونــه ای ســازمان یابــد کــه محافظــت از آن هــا،
موجــب ســلب اســتقالل از آنــان نشــود .با شــرکت در گــروه های
خــود -وکیلــی اطمینــان اعضــای گــروه بــرای تصمیــم گیــری،
ســفر کــردن و شــرکت در بســیاری از موقعیــت هــای اجتماعــی

بــه طــور مســتقل ،افزایــش یافــت( .)17همچنیــن دادن فرصت

افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی شــناخت دیگــران از خــود را
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را کــه برخــاف هویتــی اســت کــه جامعــه آنــان را بــدان مــی

بــه افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی بــرای اظهــار نظــر در پــرورش

حــس اســتقالل آنــان مؤثــر بــوده اســت .پــرورش اســتقالل در

ایــن افــراد ،همچنیــن بــا برعهــده گرفتــن نقــش هــای مختلــف

امــکان پذیــر مــی باشــد (  1و  .)9یکــی دیگــر از مهــم تریــن

تأثیــرات جنبــش خــود حمایتی ایجاد اشــتغال بــرای افــراد دارای

کــم توانــی ذهنــی اســت؛ و ایــن امــر از طریــق آمــوزش مهــارت

هــای شــغلی بــه آنــان میســر مــی شــود (  15و  )34کــه مشــاغل
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گــزارش کــرده انــد کــه ناشــی از شــرکت در جلســاتی اســت کــه

مهــم ســامت و بهزیســتی اســت کــه مــروری بــر منابــع نشــان

معرفی رویکرد خود -وکیلی و بررسی مروری تأثیرات آن به عنوان روشی مناسب برای توانمند سازی افراد دارای کم توانی ذهنی

تعلیم و تربیت استثنایی

همــراه بــا دســتمزد ،همچنیــن مدیریــت و رهبــری گــروه هــای

پیشــرفت قابــل توجهــی کــه در دهــه هــای اخیــر در خصــوص

برخــی از افــراد تبدیــل بــه اشــتغال دائــم و تمــام وقــت مــی شــود

امــا بــه دلیــل تصــورات قالبی منفی عمــوم مــردم و حتــی خانواده

وکیلــی و متأثــر از تغییــرات مثبــت شــخص بــه لحــاظ فــردی

افــراد ،توجــه چندانــی بــه نیازهــای ایــن گــروه از افــراد دارای

خــود -وکیلــی و کار داوطلبانــه از جملــه آن مــی باشــد و بــرای

اســت و خــود باعــث تغییــرات مثبــت در جامعــه مــی شــود.

کاهــش تصــورات قالبــی منفــی دربــاره افــراد دارای

کــم توانــی ذهنــی

تصــورات قالبــی منفــی بــا برچســب کــم توانــی ذهنــی پیونــد

خــورده اســت و بــه عنــوان مانعــی در راه مشــارکت این افــراد در

اجتمــاع عمــل مــی کنــد .عضویــت در گــروه هــای خــود -وکیلــی
یکــی از راهــکار هــای کاهــش ایــن تصــورات مــی باشــد ( 17و

 .)33عضویــت در گــروه هــای خــود -وکیلــی و پذیــرش نقــش
هــای مختلــف باعــث مــی شــود کــه نــه تنهــا افــراد دارای کــم

توانــی ذهنــی خــود را بــه صورتــی متفــاوت در نظــر بگیرنــد،

کــه دیگــران نیــز آن هــا را بــه صــورت مثبــت تــری در نظــر

آورنــد( .)6ایــن جنبــش قــادر بــه تغییــر دادن موقعیــت
اجتماعــی افــراد بــا ناتوانایــی هــای یــاد شــده از طریــق مشــارکت
دادن آنــان در اجتمــاع و پویــش هــای مختلــف مــی باشــد ( .)1

هــای دارای فرزنــد کــم تــوان ذهنــی نســبت بــه توانمنــدی ایــن

نیازهــای ویــژه نشــده اســت .هرچنــد کــه در کشــورهای توســعه
یافتــه ،افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی حضــور پررنگــی در عرصــه

هــای مختلــف زندگی خــود داشــته و در تهیه خدمــات تخصصی
آموزشــی و توانبخشــی خــود مشــارکت موثــر و گســترده ای
دارنــد ،ولــی افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی در کشــور ایــران از

حضــور و مشــارکت در برنامــه ریــزی آموزشــی و توانبخشــی

خــود محــروم هســتند ( )35و ســازمانهای دولتــی شــامل
ســازمان بهزیســتی و ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی

در برنامــه ریــزی آموزشــی و توانبخشــی بــرای گروههــای
افــراد دارای نیازهــای ویــژه از نقطــه نظــرات ایــن گــروه در حــد

مطلــوب اســتفاده نمــی کنند .نظــام آمــوزش و توانبخشــی افراد
دارای کــم تــوان ذهنــی در کشــور ایــران بــه صورتــی هســت کــه

بــا توجــه بــه تصــورات قالبــی منفــی نســبت بــه توانمنــدی ایــن
افــراد ،متاســفانه خدمــات نگهــداری افــراد دارای کــم تــوان

ذهنــی در مراکــز بــزرگ شــبانه روزی بیــش از بیــش مــورد

کاربــرد جنبــش خــود -وکیلــی بــرای افــراد دارای

توجــه عمــوم مــردم و خانــواده هــا قــرار گرفتــه و تعــداد مراکــز

در کشــور ایــران ،علــی رغــم گام هــای برداشــته شــده

صــورت تصاعــدی در اســتانهای کشــور افزایــش یافتــه اســت

کمتوانــی ذهنــی در ایــران

در جهــت توانمنــد ســازی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی از

فرصــت هــای بــی شــمار گــروه هــای خــود -وکیلــی اســتفاده ای

نشــده اســت .مــروری بــر منابــع داخلــی نشــان مــی دهــد کــه

تاکنــون بــه جــز پژوهــش هــای ( 36و  )37هیــچ تحقیقــی در

ایــن زمینــه انجــام نشــده و ایــن مســئله بــه صــورت ســازمان
یافتــه مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت و ایــن در حالــی

اســت کــه ایــن جنبــش مــی توانــد بــه عنــوان یــک برنامــه
توانمنــد ســازی کــه موفقیــت آن در عمــل ارزیابــی و ثابــت
شــده اســت ،ســرلوحه کار ســازمان هــای ارائــه دهنــده خدمــات

بــه افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی در کشــور قــرار گیــرد.
بررســی خدمــات آموزشــی و توانبخشــی افــراد دارای کــم

تــوان ذهنــی در کشــور ایــران نشــان مــی دهــد کــه علــی رغــم

شــبانه روزی نگهــداری افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی بــه
بــه طــوری کــه بخــش عظیمــی از بودجــه ســازمان بهزیســتی که

بایــد صــرف امــور آموزشــی و توانبخشــی گــردد ،هــر ماهــه بــه
صــورت یارانــه نگهــداری بــه مراکــز نگهــداری افــراد دارای کــم
تــوان ذهنــی خصوصــی و غیــر دولتــی پرداخــت مــی شــود .از

طرفــی اکثــر برنامــه هــای موجــود آموزشــی و توانبخشــی ایــن
گــروه از افــراد در مــدارس اســتثنایی کشــور و مراکــز خصوصــی

کــه توســط ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی و همچنیــن

ســازمان بهزیســتی تهیــه گردیــده ،بــه دلیــل عــدم توجــه کافــی

بــه نیازهــا ،عالئــق و توانمنــدی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی
عمـ ً
ا ناکافــی بــوده و افــراد دارای کــم توانــی ذهنی را به اســتقالل

در زمینــه هــای شــخصی ،اجتماعــی و اقتصــادی نمــی رســاند.

بنابرایــن ،جنبــش خود-وکیلــی بــه عنــوان یــک راهکار بســیار
مناســب بــرای توانمندســازی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی،
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( .)11اســتقالل و اشــتغال از مهمتریــن اهــداف جنبــش خــود-

آمــوزش و توانبخشــی افــراد دارای نیازهــای ویــژه انجــام شــده؛

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی رویکرد خود -وکیلی و بررسی مروری تأثیرات آن به عنوان روشی مناسب برای توانمند سازی افراد دارای کم توانی ذهنی

فرصــت کافــی و مطلوبــی را بــه ایــن افــراد مــی دهــد کــه از خــود

توجــه کافــی بــه آمــوزش مهارتهــای اساســی زندگــی بــه

و افزایــش کیفیــت برنامــه هــای آموزشــی و توانبخشــی گردنــد.

افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی نیــازی بــه تصویــب مــاده قانونــی

اظهــار نظــر کــرده ،بــا بیــان احساســات و نیازهــا موجــب تقویــت

موجــود در کشــور ایــران بــرای افــراد بــا نیازهــای ویــژه و
مخصوصــا افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی ،عــدم توجــه نظــام

آموزشــی بــه آمــوزش مهارتهــای زندگــی ،اجتماعــی و
اقتصــادی بــرای نیــل بــه اســتقالل مــی باشــد .خصوصیاتــی از
قبیــل توانایــی بیــان نظــرات ،خودکارآمــدی ،دفــاع از خــود،

خــود تصمیــم گیــری ،و خــود مختــاری در زندگــی از ویژگیهایی
هســت کــه افــراد دارای نیازهــای ویــژه مخصوصــا افــراد دارای

کــم توانــی ذهنــی از طریــق آمــوزش بایــد بــه آن برســند .در
صورتــی کــه بــه دلیــل عــدم توجــه نظــام آموزشــی بــه نیازهــا و

توانمنــدی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی ،ایــن ویژگیهــا در افراد
دارای کــم توانــی ذهنــی اصــا بــه وجــود نمــی آیــد .بــه همیــن
دلیــل افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی در ســنین بزرگســالی بــه

دلیــل فقــدان مهارتهــای اساســی ،در تعامــل بــا ســایر افــراد
در جامعــه دچــار مشــکالت فراوانــی مــی گردنــد ،و بــه دلیــل

عــدم توانایــی در دفــاع از خــود در نهایــت دخالــت ســازمانهای
قضایــی را بــرای حمایــت و احقــاق حقــوق خــود مــی طلبنــد.
براســاس مــاده  23فصــل هشــتم الیحــه حمایــت از حقــوق

افــراد دارای معلولیــت مصــوب مجلــس شــورای اســامی
ارســالی بــه شــورای نگبهــان بــه شــماره  31/ 87635مــورخ

 ،1396/10/11تحــت عنــوان «حمایتهــای قضایــی و

تســهیالت مالــی» ،ســازمان بهزیســتی مــی توانــد «حســب
درخواســت فــرد دارای معلولیــت یــا قیــم وی (حســب مــورد)،

در پرونــده هایــی کــه حــق فــرد دارای معلولیــت بــه دلیــل

معلولیــت ،مــورد تعــرض قــرار گرفتــه یــا چنیــن ادعایــی مطرح
اســت در صورتــی کــه ادعــای مزبــور مــورد تأیید ســازمان باشــد
بــه عنــوان نماینــده وی ،در دادگاه مربــوط شــرکت نمایــد».

توجــه بــه ایــن مــاده قانونــی نشــان مــی دهــد کــه اگــر ســازمان

بهزیســتی و ســازمان نظــام آمــوزش و پــرورش اســتثنایی بــه

عنــوان ســازمانهای دولتــی متولــی آمــوزش و توانبخشــی در
کشــور از همــان ابتــدای کار ،از طریــق مشــارکت افــراد دارای کــم

توانــی ذهنــی در تهیــه برنامــه هــای آموزشــی و توانبخشــی
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کــه فقــط در حــد شــعار و کاغــذ بــه تصویــب برســد و هماننــد

ســایر قوانیــن حمایــت از افــراد دارای معلولیــت ضمانــت اجرایی

نداشــته باشــد ،نیــازی نبــود .در حقیقــت جنبــش خود-وکیلــی
در کشــور ایــران مــی توانــد بــرای افــراد دارای کــم توانــی
ذهنــی فرصــت کافــی بــرای رشــد فــردی و اجتماعــی ،و بحــث
بــرای احقــاق حقــوق پایمــال شــده و مبــارزه بــا تبعیــض هــا در
جامعــه را بــرای افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی بــه وجــود آورد.
همانطــوری کــه نتایــج ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد،

فوایــد ارزشــمند فــردی و اجتماعــی جنبــش خود-وکیلــی شــامل
افزایــش کنتــرل بــر زندگــی و تقویــت خودمختــاری؛ افزایــش

اعتمــاد بــه نفــس ،شایســتگی و خودکارآمــدی ،افزایــش

مهارتهــای اجتماعــی ،تغییــرات مثبــت در هویــت و درک
از خــود؛ اســتقالل و اشــتغال ،و کاهــش تصــورات قالبــی منفــی
عمــوم مــردم دربــاره افــراد کــم توانــی ذهنــی ،همــه از جملــه

مــواردی هســتند کــه در صــورت عملــی شــدن آنهــا ،افــراد
دارای کــم توانــی ذهنــی مــی تواننــد در راســتای اســتقالل و

افزایــش کیفیــت زندگــی خــود گامهــای بســیار مؤثــر بردارنــد.
در حقیقــت کاربــرد ایــن جنبــش در ایــران مــی توانــد فرصــت

یادگیــری تمامــی ایــن مهارتهــا را بــرای افــراد دارای کــم توانــی

ذهنــی فراهــم کنــد .بنابرایــن ،ســازمان بهزیســتی بــه عنــوان
ســازمانی کــه براســاس قانــون ،مجــوز ایجــاد مراکــز غیردولتــی

و خصوصــی را مــی دهــد بایــد از طریــق ایجــاد ســازمانها و

گروههــای اجتماعــی جنبــش خود-وکیلــی ،فرصــت تمریــن و
یادگیــری مهارتهــای فــوق را بــرای افــراد دارای کــم توانــی
ذهنــی فراهــم کنــد .در ایــن راســتا ،ســازمان بهزیســتی بایــد

توجــه کنــد کــه تشــکیالت اجتماعــی بــرای افــراد دارای کــم

توانــی ذهنــی بایــد بــه گونــه ای ســازمان یابــد کــه محافظــت
از افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی ،موجــب ســلب اســتقالل از

آنــان نشــود .عــاوه بــر ایــن بایــد بــا شــرکت افــراد دارای کــم

توانــی ذهنــی در گــروه هــای خــود -وکیلــی ،فرصــت شــرکت
در بســیاری از موقعیــت هــای اجتماعــی بــه طــور مســتقل را

بــرای آنــان بــه عنــوان یــک شــهروند اجتماعــی ایجــاد کنــد.
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در حــال حاضــر ،یکــی از مشــکالت آموزشــی و توانبخشــی

افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی داشــتند ،قطعــا در حــال حاضــر

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی رویکرد خود -وکیلی و بررسی مروری تأثیرات آن به عنوان روشی مناسب برای توانمند سازی افراد دارای کم توانی ذهنی

بــا توجــه بــه ایــن کــه اکثــر خانــواده هــای دارای کــودکان

کــم توانــی ذهنــی ،تمایــز بســیار زیــادی را بیــن فرزنــدان دارای
کــم توانــی ذهنــی و دیگــر کــودکان عــادی خــود قائــل هســتند،

عنــوان یــک عضــو توانمنــد نمــی بیننــد و براســاس نظــر داون

گودلــی ( ،)27خانــواده هــای کــودکان دارای کــم توانــی ذهنــی،
حتــی در بزرگســالی بــه دلیــل محدودیــت هوشــی کودکشــان،

فرزنــدان بزرگســال دارای کــم توانــی ذهنــی خــود را بــه عنــوان

کــودکان نابالــغ تلقــی مــی کننــد در نتیجــه بــا آنــان برخــورد
بچــه گانــه دارنــد .و بــه دنبــال ایــن بــاور ،خانــواده هــای دارای

فرزنــد کــم توانــی ذهنــی ،هیــچ وقــت کــودک خــود را بــه عنــوان

یــک شــهروند اجتماعــی بــا برابــری فرصتهــا در نظــر نمــی
گیرنــد و اجــازه فرصــت حضــور مســتقل فرزنــدان خــود را در

جامعــه بــه بهانــه جلوگیــری از سوءاســتفاده دیگــران از آنان نمی
دهنــد .بنابــر ایــن ،بــرای اجرایــی شــدن جنبــش خود-وکیلــی در
کشــور ایــران بایــد کارگاههای آموزشــی فراوانــی را بــرای والدین،

معلمــان ،کارشناســان ســازمانها و عمــوم مردم توســط ســازمان
بهزیســتی و ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی فراهــم نمود

تــا اطالعــات و آگاهــی اقشــار مختلــف مــردم در زمینــه جنبــش
خود-وکیلــی افزایــش یافتــه ،با حمایــت از افــراد دارای کــم توانی
ذهنــی ،زمینــه اجرایــی ایــن جنبــش در کشــور آمــاده گــردد.
بــا توجه بــه شــرایط مختلــف محیطــی ،اجتماعــی و فرهنگی

ایــران ،در صــورت ایجــاد زمینــه مناســب بــرای حضــور افــراد

دارای کــم توانــی ذهنــی در جنبــش خود-وکیلــی و مســاعد
نمــودن حضــور آنــان در کنــار ســایر افــراد جامعــه ،ایــن گــروه از

شــهروندان جامعــه مــی تواننــد بــا اســتفاده از امکانــات عمومی و

محیــط هــای اجتماعــی بــه تمریــن و بیــان دیدگاههــا و نظــرات و
پیشــنهادهای خــود پرداختــه ،ایــن گونــه تمرینــات زمینــه رشــد
و شــکوفایی حــس اســتقالل آنــان را فراهــم مــی کنــد .از طریــق
ایــن جنبــش ،بــا دادن نقشهــای مختلــف بــه افــراد دارای کــم

توانــی ذهنــی مــی تــوان زمینــه پــرورش اســتقالل آنــان در ابعــاد

مختلــف زندگــی را آمــاده نمــود تــا همچــون ســایر افــراد جامعــه
ضمــن لــذت بــردن از زندگــی ،موجبــات افزایــش خودمختاری،

اســتقالل ،مهــارت های اجتماعــی ،رضایت از زندگی ،بهزیســتی
و در نهایــت بهبــود کیفیــت زندگــی آنــان را فراهــم کــرد.

حرکــت بــه ســمت جامعــه ای خــاق و پویــا هنگامــی امــکان

پذیــر اســت کــه از ظرفیــت هــای تمامــی افــراد جامعــه بــه خوبی
اســتفاده شــود .افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی بخشــی از جمعیت

هــر جامعــه ای را تشــکیل مــی دهنــد کــه تبدیــل توانایــی هــای

آنــان از حالــت بالقــوه بــه حالــت بالفعــل از جملــه وظایــف

ســازمان هــای آموزشــی ،فرهنگــی ،رفاهــی و دولتــی هــر
کشــوری مــی باشــد .عبــور از مرحلــه ی نگــه داری صــرف افراد

دارای کــم توانــی ذهنــی در موسســات ،تنهــا زمانــی بــه خوبــی
و در جهــت رو بــه رشــد صــورت مــی پذیــرد کــه جایگزیــن

هــای مناســبی بــرای آن یافــت شــود .جنبــش خود-وکیلــی

یکــی از ایــن جایگزیــن هاســت .ایــن جنبــش تقویــت کننــده
احساســات مثبتــی همچــون خودکارآمــدی و شایســتگی اســت.

یکــی از منســجم تریــن یافتــه هــای روان شناســی ایــن اســت کــه
احساســات مثبــت باعــث افزایــش بهزیســتی افــراد می شــوند و
دامنــه توجــه و تفکــر را افزایــش مــی دهنــد (  .) 35افــراد دارای

کــم توانــی ذهنــی نیــز از ایــن قائده مســتثنی نیســتند .به عــاوه،
جنبــش خــود -وکیلــی مهــارت هــای اجتماعــی افــراد و دانــش

آن هــا دربــاره موضوعــات مختلــف را بــاال بــرده و از ایــن جهــت

هماننــد یــک نهــاد فرهنگــی ایفــای نقــش مــی کنــد .تأثیــرات
مثبــت گــروه هــای خــود -وکیلــی بــر هویــت افــراد دارای کــم

توانــی ذهنــی و خودبــاوری آنــان ،شــاهراهی اســت کــه تغییرات
مثبــت فــردی را بــه تغییــرات اجتماعــی پیونــد مــی زنــد؛ چــرا

کــه جامعــه متشــکل از افــراد آن اســت و بــی شــک افــراد بــا

خودپنــداره مثبــت ،توانایــی بیشــتری بــرای پیشــبرد جامعــه بــه
ســمت اهــداف مــورد نظــر دارنــد .احساســات مثبــت و هویــت
تغییــر یافتــه بــه ســمت خــود کارآمــدی ،بــا خــود اســتقالل و
اشــتغال افــراد دارای کــم توانــی ذهنی را بــه همــراه آورده ،زندگی

مســتقل زمینهســاز کاهــش هزینــه هــای اجتماعــی و مــادی در

جامعــه شــده و اشــتغال آنــان نیــز مــی توانــد از لحــاظ اقتصــادی
جامعــه را یــاری رســاند و از ایــن نظــر تصــورات قالبــی منفــی
ســایر افــراد جامعــه را دربــاره افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی بــه

چالــش کشــیده و در دراز مــدت از آن بکاهــد .بنابرایــن جنبــش
خــود -وکیلــی قــادر بــه توانمندســازی افــراد دارای کــم توانــی

ذهنــی در چندیــن بعــد فــردی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی
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خانــواده هــا عمــا فرزنــدان دارای کــم توانــی ذهنــی خــود را بــه

بحث و نتیجه گیری

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی رویکرد خود -وکیلی و بررسی مروری تأثیرات آن به عنوان روشی مناسب برای توانمند سازی افراد دارای کم توانی ذهنی

و آموزشــی مــی باشــد و بــه واســطه ی ســازوکارهای منحصــر بــه

از جملــه والدیــن ،کارشناســان و مربیــان بــرای اجــرای جنبــش

دارای کــم توانــی ذهنــی و در نهایــت اعمــال تغییــرات در جامعــه

عنــوان مهمتریــن موانعــی اســت کــه در راســتای اجــرای برنامــه

خــود ،وســیله ای قدرتمنــد بــرای ایجــاد تغییــر در زندگــی افــراد

خــود -وکیلــی؛ و کمبــود امکانــات و تجهیــزات در ایــن زمینــه ،به

هــای نظامنــد در ایــن زمینــه بــرای ایــن گــروه از کــودکان نشــده

اســت ،ایــن برنامــه مــی توانــد ،در کشــور مــا نیــز اجــرا گــردد

اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی توجــه کافــی بــه انجــام پژوهش

جنبــش خود-وکیلــی کــه در عمــل در ســایر کشــورها اثبات شــده

اســت .ایــن در حالــی اســت کــه رویکــرد خــود -وکیلــی مــی تواند

و کارآمــدی آن در بافــت اقتصــادی و فرهنگــی ایــران مــورد

آن در عمــل در کشــورهای توســعه یافتــه از جملــه کشــور

آمــوزش و توانبخشــی در کشــور همچــون ســازمانهای

بــه عنــوان یــک رویکــرد مناســب توانمنــد ســازی کــه موفقیــت
انگلســتان ارزیابــی و ثابــت شــده اســت ،ســرلوحه کار ســازمان

هــای متولــی آمــوزش و توانبخشــی بــه افــراد بــا نیازهــای
ویــژه مخصوصــا افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی قــرار گیــرد.

در حقیقــت نتایــج ایــن مطالعــه در خصــوص نقــش جنبــش
خود-وکیلــی در توانمنــد ســازی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی

نشــان مــی دهــد کــه بــه گــروه هــای خــود -وکیلــی مــی تــوان بــه

بررســی قــرار گیــرد .در ایــن راســتا وظیقــه ســازمانهای متولــی
بهزیســتی و ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی اســت کــه به
طــور جــدی در رفــع موانــع موجــود و اجــرای برنامــه خود-وکیلی

گامهــای اساســی و مؤثــری بردارنــد تــا انشــاء اهلل در آینــده ای
نزدیــک شــاهد توانمنــدی و اســتقالل بخــش عظیمــی از افــراد
دارای کــم توانــی ذهنــی در جامعــه باشــیم.

عنــوان ســرمایه گــذاری بلندمدتــی نــگاه کــرد کــه در نهایــت بــه
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