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مفهوم توانبخشی بسیار گسترده و از طیف وسیعی برخوردار است. زمان زیادی از شناخت علمی 

آن در جهان و به خصوص ایران نمی گذرد و علمی جدید و تازه است. هرچند قدمت اقدامات آن به 

طول عمر بشر می رسد. اقداماتی که نه با عنوان توانبخشی، بلکه با تالش برای بازگشت مجدد افراد 

دارای ناتوانی/معلولیت به زندگی عادی انجام گرفته است. تاریخچه معلولیت و ناتوانی سرشار از بیان 

تبعیض هائی است که در طول تاریخ، حتی تاریخ معاصر نسبت به آنان اعمال شده است. افراد دارای 

معلولیت بیش از آنکه بعنوان معلول شناخته شوند، باید به عنوان انسان هایی همنوع در جامعه در 

نظر گرفته شوند، انسان هایی که تنها در رفتار، ظاهر یا عملکرد خود با دیگران متفاوتند و کارهایشان 

را به گونه ای دیگر نســبت به  افراد عادی انجام می دهند اما از نظر انســانی، شایسته برخورداری از 

امکانات جامعه و حضوری فعال و پرنشاط در اجتماع می باشند. از سوی دیگر توانبخشی با موضوع 

ناتوانی و معلولیت گره خورده است. 

از ســال 1980 به بعد مفاهیم حقوق انسانی )بشــر( در تعاریف و برخورد با افراد دارای ناتوانی/

معلولیت جلوه گر شــد، این نگرش حتی در طبقه بندی آنان تاثیر گذاشت و به کلی طبقه بندی های 

قبلی را دگرگون ساخت. از همین منظر تعریف توانبخشی هم دچار تحول گردید و به جرات می توان 

گفت، تحوالت این ســال ها زندگی بســیاری از افراد دارای ناتوانی را دگرگون ساخت. بدین ترتیب، 

توانبخشی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه برای افراد دارای ناتوانی به جای ماهیتی 

کلینیکی و پزشــکی، دارای ماهیتی اجتماعی و انسانی شــد که بر اساس آن حتی در تعریف خود، 

خواســتار مداخله در نظام های اجتماعی برای بستر سازی حضور افراد معلول در جوامع گردید و از 

دولت ها خواست تا در برخی موارد از جمله در حیطه آموزش، سالمت، توانبخشی، ارتباطات، ایاب 

و ذهاب، زندگی مدنی و استقالل و خودکفایی اقتصادی توجه ویژه ای به افراد دارای ناتوانی/معلولیت 

مبذول دارند تا آنها نیز بدین وسیله به سطح افراد عادی جامعه برسند. 

مقدمه
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برای تحقق این امر باید در نظام مدیریتی و سیســتم های ارائه خدمات توانبخشــی نیز تحوالت 

اساسی به عمل می آمد. مدیران، یکی از عناصر اصلی در نظام های مدیریتی هستند. از سوی دیگر، 

مدیران متولد نمی شوند، بلکه ساخته می شوند، البته بعضی از مدیران خود ساخته ای هم هستند که 

آموخته های خود را بر اساس تجربیات شان و تفکر درباره آنچه انجام داده اند، بدست می آورند. بدون 

شــک این روش نیز مانند روش آزمون و خطا بعضی مواقع موفق است، اما برای ارتقاء مهارت های 

مدیریتی فاقد کارایی الزم است. بر این مبنا، در برخی کشورها تلفیقی از دروس مدیریت و توانبخشی 

پایه گذار رشــته تحصیلی جدیدی به نام مدیریت توانبخشی شــد. با این امید که بتوان از مسیری 

علمی، دانش و تجربیات متخصصان توانبخشــی را بر اساس مدلی علمی و در قالب یک نظام ارائه 

خدمات توانبخشی مطلوب برای افراد دارای ناتوانی/معلولیت و خانواده های آنان تدارک نمود. 

اما مهارت های مدیریتی موضوعی نیســت که بتوان آن را در محیط های نســبتًا غیر رسمی و از 

طریق اشــتغال در مشاغل و ســمت های مختلف آموخت، چیزی که به نظر می رسد یکی از عوامل 

ناکارآمدی نظام های مدیریت در کشــورهای در حال توســعه از جمله ایران است. از این رو مشاهده 

می شــود بسیاری از افرادی که سمت های مدیریتی در سیستم های بهداشتی و درمانی یا توانبخشی 

دارند، دارای دانش و پیشــینه مرتبــط نبوده و برای تصاحب ســمت های مدیریتی آموزش الزم را 

ندیده اند. متاسفانه محدودیت فرصت های آموزشی نیز این امر را تشدید نموده است. گاهی افرادی 

که به ســمت های مدیریتی منصوب می شوند به روش های خودآموزی روی می آورند که دارای تراکم 

و مدت زمان متفاوتی می باشــند و برخی اوقات با محدودیت هایی هم برای این کار روبرو هســتند. 

شاید یکی از دالیل مهم این رخداد را باید در فقر ادبیات ناتوانی/معلولیت و توانبخشی جستجو نمود. 

ادبیات توانبخشی در ایران بسیار محدود و مهجور مانده است. هر چند در سال های اخیر رشد نسبتًا 

قابل قبولی یافته اســت لیکن هنوز همچون طفلی نوپا در آغاز راه رفتن است. مجموع کتبی که به 

مبانی و اصول توانبخشی پرداخته اند به مجموع انگشتان دو دست هم نمی رسند و این امر در حیطه 

مدیریت توانبخشی بسیار تلخ تر است. این غفلت به هر طریق نابخشودنی است. درگیری رشته های 

تخصصی با تکنیک های مرتبط با رشــته خود، حاکمیت نگاه پزشکی بر ارائه خدمات و غافل ماندن 

از حیطه اجتماعی و مدیریتی مرتبط با ناتوانی/معلولیت و فقدان رشته مطالعات ناتوانی/معلولیت را 

شاید بتوان از عوامل موثر بر این امر در حوزه علمی دانست. 

متاســفانه کتاب های درسی هم در حوزه توانبخشی بسیار محدود هستند و دسترسی به منابع 

را برای دانشــجویان با محدودیت روبرو ساخته اســت. با این حال برخی کتب منتشر شده هم به 

طور کامل نیاز به آن را برطرف ننموده اســت. بنابراین انتشــار کتاب هایی با زمینه درسی، علمی از 

ضرورت های حوزه توانبخشی است. کتاب حاضر در جهت تسهیل استفاده از روش خودآموزی طراحی 
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شده است. این کتاب همچنین می تواند به عنوان یک کتاب مرجع یا مروری، در مورد نحوه آشنائی 

با اصول و مبانی توانبخشــی و مهارت های مدیریتی حتی برای آزمون دوره های کارشناســی ارشد و 

دکترا نیز مورد استفاده قرار گیرد. مدیران با تجربه نیز با مسایل جدید روبرو می شوند و اطالع یافتن 

از آنچه دیگران در باره این مسایل می دانند، می تواند دستاورد عظیمی محسوب شود. سطح مباحث 

و مسائلی که در این کتاب لحاظ شده، برای افراد کم تجربه یا کسانی که در زمینه مدیریت آموزش 

ندیده اند، نیز مناسب می باشد. اگر چه دامنه مسائل در این کتاب گسترده است ولی نمی توان در یک 

کتاب به همه آنها به طور کامل پرداخت، با این وجود اکثر مســائلی که مدیران با آن روبرو می شوند 

به اختصار بازگو شده اند. تالش شده است تا در این مجموعه دو محور توانبخشی و مدیریت مدنظر 

باشند. در این مسیر بیان برخی مبانی و اصول توانبخشی موردتوجه قرار گرفته است تا نگاه مدیریتی 

و اجتماعی، بیشــتر بر انتخاب موضوعات برای درج در کتاب برگزیده شود. از این رو ارائه و تکمیل 

مباحثی چون واژه شناسی ناتوانی/معلولیت، شناخت عمیق تر از طبقه بندی ICF، آمارهای ناتوانی، 

مدل های ناتوانی، چشم انداز توانبخشی، حقوق افراد دارای ناتوانی/معلولیت و اخالق توانبخشی در 

نظر گرفته شده است. نگاه حاکم بر مطالب به گونه ای بوده است، تا هم مطالبی ارائه شوند که کمتر 

در منابع دیگر موجود باشند و هم بر ارائه مطالب مستند تاکید گردد. 

این کتاب به همت مؤلفینی که سال ها در سمت های مختلف مدیریتی در مراکز بهداشتی درمانی و 

توانبخشی، کلینیک، پاراکلینیک و مراکز تحقیقاتی از جمله معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی 

کشور و همچنین در هیئت ممتحنه و ارزشیابی )بورد( توانبخشی اجتماعی حضور داشته اند، در 3 

بخش و 25 فصل، تدوین شــده است. کتاب حاوی بخش های تمرین های موردی و نتیجه گیری در 

پایان هر فصل بوده و سعی شده براساس سر فصل های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهت رفع نیاز آموزشی دانشجویان عزیز و فارغ التحصیالن گرامی 

رشــته مدیریت توانبخشی تنظیم گردد. متاسفانه از زمان راه اندازی رشته مدیریت توانبخشی سال 

)74-1373(، تاکنون کتابی تحت عنوان مدیریت توانبخشی با این محتوا و حجم به زیور طبع آراسته 

نشده بود. به دلیل کمبود کتب مدیریتی در این زمینه، سایردانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های 

مرتبط، نظیر فیزیوتراپی،کاردرمانی، ارتوپدی فنی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و 

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی نیز می توانند از این کتاب برای واحدهای مدیریتی خود  استفاده 

نمایند. یک بخش کلیدی کتاب حاوی الگو های عملی برای مدیران، که در اکثر فصول مطرح شده 

و برای توجه و تاکید بیشتر در یک کادر قرار گرفته است. این مفاهیم، اصول مدیریتی هستند که از 

بطن مباحث برآمده و الگوی مدیریتی را تشکیل می دهند.
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 بدیهی است ضمن استفاده از منابع موجود، تالش شده است تا آخرین منابع و مستندات هم 

مورد بررسی قرار گیرند. از سوی دیگر تاکید بر ذکر مستندات با ارائه منابع در دسترس، اعمال شده 

اســت. این روزها شاهدیم که اکثر منابع به گونه ای در فضای وب در دسترس می باشند و ارجاع به 

منابع اینترنتی به کتب و مقاالت علمی هم راه یافته است. از این رو این گونه مستندات نیز، بر اساس 

آخرین دسترسی ها تا 20 جوالی 2014 تنظیم شده اند. موضوعات بسیاری می باید در این مجموعه در 

نظر گرفته می شد که به دالیلی چون محدودیت زمانی و امکان دسترسی به آن ها در سایر منابع باعث 

شــد تا از بیان آنها صرفنظر شود. البته این بدان معنا نیست که نیازی به تدوین کتب و مستندانی 

جامع و کامل در حیطه ناتوانی/معلولیت و توانبخشی نداریم، بلکه این نیازی است اساسی، که باید 

در آینده نزدیک توسط اندیشمندان حوزه توانبخشی عملی شود. به طور مسلم مجموعه حاضر نواقص 

بسیاری دارد که باید در نگاه عمیق و ژرف نگر خوانندگان محترم مشخص گردیده و به نویسندگان 

بازخورد داده شود تا در چاپ های بعدی مورد استفاده قرار گیرد. امیدواریم این عزیزان از این امر مهم 

دریغ نورزند. در انتهاء از افراد زیر جناب آقای دکتر رازقی ریاست محترم دانشکده توانبخشی دانشگاه 

علوم پزشکی شیراز و جناب آقای دکتر اصغر مکارم، عضو هیئت علمی و جناب آقای محمد سعید 

خانجانی کارشناس گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و سرکار خانم رویا 

قاســم زاده مدیر محترم اسبق گروه مدیریت توانبخشی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی جندی شاهپور اهواز، جهت ارائه نظرات مفید و ارزشمندشان کمال تشکر 

و قدردانی بعمل می آید. 

در پایان نیز بخاطر فعالیت ها و تالش های خانم نفیسه آل بویه و آقای هوشیار رستمی دانشجویان 

کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشــی بخاطر تهیه بعضی از منابع و رفرنس ها تشکر نموده و توفیق 

همگان را از خداوند متعال خواستاریم.  

و من ا... توفیق 

دکتر سید حبیب اله کواری  

 kavarih@gmail.com

دکتر محمد کمالی 

mkamali@gmail.com


