
جاي خالي كتاب در اوقات فراغت

مدرنيته از كتاب دورمان كرده است!
    بهنام صدقي

مهم ترين داليل ف��ارغ از كتابخواني در اوقات فراغت عبارتن��د از عدم فرصت كافي، 
مناسب نبودن امكانات آموزشي، احساس فقدان نياز به كتاب، باال بودن قيمت كتاب 
و... هر يك از اين موارد موجب كاهش ساعات مطالعه در روز است. مطالعه و مصارف 
اس��تفاده از كتاب، جنبه هاي مختلفي را در ب��ر مي گيرد كه با توج��ه به وجه تمايز 
آن مي توان با اس��تفاده از روش هاي مختلف آموزش��ي افراد را به مطالعه عالقه مند 
ساخت. درواقع به طرق مختلف بايد جاي خالي كتاب را در برنامه اوقات فراغت افراد 

جايگزين كرد. 
از دوران تاريخ كهن و قوميت هاي مختلف به همراه آداب و رسوم سنتي و ماجراهاي 
زندگي واقعي را در مطالعه خواندن كتاب مي گنجاند و تفسيري زنده از روح انسان هاي 

گذشته كه از مسير طوفان ناداني به ساحل آرام بخش دانايي پا گذاشته اند. 
فرانسوا ولتر، نويسنده و فيلسوف فرانس��وي مي گويد: »هر چه بيشتر كتاب بخوانيد 

بيشتر از زندگي حقيقي برخوردار خواهيد شد.«
فهميدن معناي زيباي زندگي براي درك پيچيدگي ها به وجود آمده كه بخش مهمي 

از آن براي تربيت و آموزش نسل جوان و هدايت آنها به جهت كسب هويت هاي احراز 
شده است. آلبرت انيشتاين، يادگيري خود را از كتاب بدين صورت معنا كرده است: 
»به نظر من كتاب بيش از درس به انسان مي آموزد. من نه دهم از معلومات خود را از 

كتاب آموخته ام و يك دهم را از معلم و درس.«
اعتقاد به بحراني بودن مسئله كتابخواني در يك نگاه موجب كاهش ميزان مطالعه در 
تمامي جهات شده است. آمار و ارقامي كه در جهت خريد و افزايش مصرف بي رويه 
ديگر ابزار مصرفي دارد خيلي بيشتر از درصد زمان تلف شده در اوقات فراغت جهت 

كتابخواني است. 
پايين بودن ميزان ساعات مطالعه وضعيت بحراني را در كشور ما در مقايسه با ديگر 
كشورها به وجود آورده است كه عدم ترغيب و تمايل به امر كتابخواني، قدرت خريد، 

تقاضا بر اساس نياز و پايين بودن سواد از جمله آنهاست. 
ورود جامعه به سبك مدرن و توس��عه فناوري هاي اطالعات در زمينه هاي گوناگون 
نيز موجب عدم تمايل به مطالعه كتاب شده است. در واقع جامعه اطالعاتي تناقضي 
در خود دارد. از يك سو جوهره آن اطالعات و فناوري ارتباطي است و از سوي ديگر 

به دليل حجم داده هاي دم دستي و آسان، ما را از حوصله خريد و خواندن كتاب دور 
كرده است. در چنين ش��رايطي انواع كتاب هاي نامعلومي سر از بازار درمي آورند كه 
مخاطب خاصي براي اس��تفاده از آن وجود ندارد.هر چند عوامل بس��ياري در پايين 
بودن امر كتابخواني دخيلند اما مهم ترين مس��ئله نش��ر كتاب و موضوع مورد بحث 
آن است كه آيا كتاب هاي منتشر ش��ده مي تواند مخاطبين را به خود جذب كند. به 
عنوان راه حل بايد گفت ايجاد كتابفروشي هاي زنجيره اي در مكان هاي عمومي شهر 

و تبليغات مؤثر موجب نوعي توجه خاص به اين مسئله مي شود. 

   هنر، راهي براي كاهش مش�كالت افراد سندرم داون
افراد داراي سندرم داون نسبت به افراد عادي مشكالت بيشتري 
را از خود نشان مي دهند. آنها مي توانند به  سرعت دچار ناكامي، 
اضطراب و تنش شوند. در اغلب اوقات مشكالت تحصيلي، اين 
افراد را مستعد مش��كالت رفتاري مي كند و در نتيجه با افزايش 
مشكالت رفتاري، مشكالت يادگيري تشديد و موجب شكست 
فرد در زمينه هاي مختلف مي شود.  ساختن اثر هنري مي تواند 
فرصتي براي بي��ان و ارتباط درون، درمان روان ش��ناختي براي 
افرادي كه به  دشواري مي توانند احساسات و افكار خود را به طور 
صريح بيان كنند و يك رويكرد قابل دس��ترس براي كودكان و 
بزرگساالن با ناتواني يادگيري باشد. تحقيقات نشان داده است كه 
فعاليت هاي مبتني بر هنر به كودكان سندرم داون فرصت اظهار 
كردن افكار و احساسات خود و به اشتراك گذاشتن احساسات و 
افكار خود با ديگران را داده است و براي مديريت احساسات آنها 

مفيد بوده و مخالفت و نافرماني ها را كاهش داده است. 
   نقش هنر در افزايش كيفيت زندگي افراد سندرم

 با اس��تفاده از برنامه علمي هنردرماني، كودكان س��ندرم داون 
از طريق خلق هاي هنري راهي ب��راي افزايش درك هيجانات و 
رفتارها، توانايي هاي مكالمه و پيش بيني موقعيت ها در رش��د 
اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي ايجاد می كنند كه موجب افزايش 

كيفيت زندگي آنها مي شود. 
در پژوهشي كه توسط محمدعلي باوند تحت عنوان نقش هنر در 
افزايش كيفيت زندگي افراد سندرم داون به صورت كتابخانه اي- 
ميداني و در مركز كارداون انجام شده است، به تعيين اثربخشي 
هنر بر افزايش كيفيت زندگي افراد سندرم داون با ديدي نوين 
پرداخته  شده است. جامعه آماري تمامی افراد داراي سندرم داون 
مي باشند و نمونه پژوهش از نوع نمونه در دسترس و شامل تعداد 
30 نفر از افراد س��ندرم داون بودند كه در مركزي كه به همين 
منظور و به هدف ايجاد كسب درآمد براي اين افراد تحت عنوان 
مركز كارداون ايجاد گرديده، تحت هنر درماني قرار گرفتند و با 
انجام فعاليت هاي هنري نسبت به كسب درآمد اقدام كردند. علت 
انتخاب اين افراد اين است كه به مدت چند سال پژوهشگر در اين 
مركز روي اين افراد مشغول آموزش، تحقيق و بررسي بوده است. 
   آموزش هنرهاي تجسمي براي رفع مشكالت يادگيري 
از آنجايي  كه كودكان داراي نشانگان داون به دليل وجود مشكالت 

متعدد جسماني روان شناختي، معموالً بار روان شناختي زيادي را 
به والدين خود تحميل مي كنند و همان طور كه اشاره شد عمدتاً 
نگهداري اين كودكان در خانواده انجام مي شود و به همين دليل 
تغييرات ساختاري، عملكردي و روان شناختي زيادي بر خانواده 
تحميل خواهد ش��د، اين كودكان به كندي تح��ول پيدا كرده و 
نيازمند مراقبت و توجه بيشتري بوده و ميزان تحريكات محيطي 

و رفتاري و اجتماعي مورد نياز اين كودكان نيز بيشتر است. 
در ايران براي نخستين بار از هنر درماني براي كاهش هيجانات 
بيماران روان پريش كه در بيمارستان امين آباد)رازي( شهرري 
نگهداري مي ش��دند اس��تفاده و تالش ش��د كه از مكرمه بافي، 
سبدبافي، حصيربافي، نقاشي و موسيقي براي تخليه هيجانات، 
احساسات و تكانه هاي اين بيماران دردمند و رنجور استفاده شود 

و بعد از انقالب نيز اين برنامه ها گسترش پيدا كرد. 
در اين پژوهش، در زمينه استفاده از هنردرماني در افزايش كيفيت 

زندگي افراد سندرم داون، هنرهاي زيادي مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. آموزش هنرهاي تجس��مي در بسياري از مشكالت 
كودكان به ويژه مشكالت مربوط به يادگيري آنها راهگشاست. در 
واقع آموزش هنرهاي تجسمي مي تواند فرآيند يادگيري و رشد 

تمام مهارت هاي مرتبط با يادگيري را تسهيل كند. 
از برنامه هنرهاي تجسمي مي توان براي از بين بردن مشكالت 
شناختي، هيجاني، عاطفي، ادراكي و حتي جسماني كودكان با 
ناتواني هاي خاص استفاده كرد. به همين منظور در برنامه درماني 
كودكان با اختالالت رفتاري، اختالالت يادگيري، عقب ماندگي 
ذهني و ديگر كودكان مي توان برنامه هاي هنر درماني را گنجاند و 

از مزاياي آن بهره بسيار برد. 
   معجزه موسيقي براي افراد سندرم داون

مطالعات و بررسي هاي انجام گرفته در اين زمينه نشان مي دهد 
كه هر دو نيمكره مغزي هنر را از جنبه هاي گوناگوني درك كرده و 
آموزش هنر مي تواند مشكالت شناختي و ادراكي را كاهش دهد و 
نيز برخي بررسي ها حاكي از اين مطلب است كه هنرهاي تجسمي 
موجب رشد بسياري از مهارت ها و توانايي هاي كودك مي شود. 

 همچنين پژوهش نشان داد كه آموزش موسيقي به افراد داراي 
اختالل رفتاري مانند اوتيسم و سندرم داون در روند بهبود آنها 
مؤثر است. موسيقي به اين افراد كمك مي كند به هماهنگي بين 
احساسات خود ، حس ش��نوايي و مهارت هاي حسي-حركتي و 

رفتارهاي اجتماعي، گفتار و تمركز دست پيدا كنند. 
بسياري از فعاليت هاي موسيقايي نيز براي عقب ماندگان ذهني 
منافع درمان��ي دارد. با ح��ركات موزيكال مي ت��وان مهارت در 
هماهنگي هاي حركتي را بهبود بخشيد. آگاهي از اندام هاي بدن و 
مفاهيم مربوط به جهت يابي را مي توان با انجام آوازها و بازي هاي 

حركتي موزيكال تقويت كرد. 
   نمايش درماني، كاهش تنهايي و اجتماعي شدن

يكي ديگر از اين ابزارها نمايش درماني يا استفاده از فرآيند و فنون 
نمايشي با هدف درماني است. نمايش درماني روش درماني بسيار 
نزديك به طبيعت كودكان اس��ت؛ چراكه كودك را همان گونه 
كه هس��ت مي پذيرد. زماني كه عصباني اس��ت، ناكام است يا از 
حرف زدن امتناع مي كن��د و به اين دلي��ل از تخيالت كودكان 

سود مي جويد. 
ازجمله فوايدي كه در نمايش درماني براي كودكان سندرم داون 

وجود دارد مي توان به كاهش احساس تنهايي، رشد مهارت هاي 
تقليدي و الگوبرداري، افزايش بيان احساسات، افزايش عزت نفس 
و خود ارزشي، افزايش احس��اس بازي و خودانگيختگي و رشد 

ارتباطات اشاره كرد. 
   آموزش هنر، شكوفايي خالقيت و ايجاد كسب و كار

در بين فعاليت هاي كودك، نقاش��ي فعاليتي است كه از تحول 
ش��ناختي، عاطفي و اجتماعي تأثير مي پذيرد و به همين دليل 
به مقياسي وسيع در تش��خيص رواني و روان درمانگري به كار 

گرفته مي شود. 
كودك��ي ك��ه در تعري��ف قصه اش به ص��ورت كالمي مش��كل 
دارد،می تواند با نقاشي كردن اطالعاتي درباره خودش، خانواده اش 
و محيطش بدهد يا برمال كند. او مي تواند با نمايش مستقيم مردم و 
وقايع و نمايش غيرمستقيم فرافكنانه از طريق نمادهاي سمبليك، 

چنين كاري را انجام دهد. 
نقاشي و رنگ آميزي، كودك را به آزمايش و بازي ترغيب مي كند 
و هنگام استفاده از آنها بايد به خاطر داشته باشيم كه كودكان از 
سطح مهارت هاي متفاوتي برخوردارند كه وابسته به سن و رشد 
آنهاست. مشاور بايد از سطح مهارت هايي مناسب با رشد آگاهي 
برخوردار باشد، به نحوي كه عملكرد كودك را به  غلط و نابهنجار 
تعبير نكند و هنگام استفاده درماني از اين وسيله حداكثر بهره را 
به دست آورد. خود كودكان س��ندرم داون نقاشي را نوعي بازي 
مي پندارند، مشتاقانه به آن مي پردازند و درست همانطور كه در 
بازي افرادي با اسباب بازي ها و چيزهاي ديگر غرق مي شوند در 
آن نيز غرق مي شوند. يكي از نظريه هاي بازي مي گويد انسان ها 
ذاتاً براي فعال ش��دن در كارهاي گوناگون آمادگي دارند و بازي 

طريقه اي براي تخليه انرژي اضافي است. 
استفاده از انواع برنامه هاي هنري به ويژه هنرهاي تجسمي چون 
سفال و نقاش��ي مي تواند به طرق گوناگون در بهبود مشكالت 
افراد س��ندرم داون و افزايش كيفيت زندگي آنان مؤثر باشد. 
معموالً بهتر اس��ت كه فعاليت هاي هنري همچون موسيقي، 
نقاشي و سفالگري به گونه اي باشد كه متناسب با نيازها و نقاط 
قوت و ضعف افراد سندرم داون باشد. استفاده از فعاليت هاي 
هنري مي تواند توانايي آنها را براي بيان خالقيتش��ان در انواع 
ديگر فعاليت ها تقويت كرده و همچنين در ايجاد كس��ب وكار 

براي آنها بسيار مؤثر باشد. 
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سبك برنامه ريزي

آيا براي زندگي خود  هدف گذاري كرده ايد؟

هدفت را درست نشانه بگير!

»كارداون«، فرصتي براي شكوفايي استعدادهاي هنري افراد سندرم داون

من يك هنرمند سندرم داون هستم

افراد داراي س�ندرم داون نس�بت به افراد 
عادي مشكالت بيش�تري را از خود نشان 
مي دهند. آنها مي توانند به  س�رعت دچار 
ناكامي، اضطراب و تنش ش�وند، در اغلب 
اوقات مش�كالت تحصيلي، اين اف�راد را 
مستعد مشكالت رفتاري مي كند و در نتيجه 
با افزايش مش�كالت رفتاري، مش�كالت 
يادگيري تشديد و موجب شكست فرد در 
زمينه هاي مختلف مي شود. تحقيقات نشان 
داده است كه فعاليت هاي مبتني بر هنر به 
كودكان سندرم داون فرصت اظهار كردن 
افكار و احساسات خود و به اشتراك گذاشتن 
احساسات و افكار خود با ديگران را داده است 

در پژوهش�ي كه تحت عن�وان نقش هنر 
در افزاي�ش كيفيت زندگي افراد س�ندرم 
داون به ص�ورت كتابخان�ه اي - ميدان�ي و 
در مرك�ز كارداون انجام ش�ده اس�ت، به 
تعيين اثربخش�ي هنر برافزايش كيفيت 
زندگي افراد س�ندرم داون ب�ا ديدي نوين 
پرداخته  شده اس�ت. نمونه پژوهش از نوع 
نمونه در دس�ترس و ش�امل تعداد 30 نفر 
از افراد س�ندرم داون بودند كه در مركزي 
كه به همين منظور و به هدف ايجاد كسب 
درآمد ب�راي اين افراد تح�ت عنوان مركز 
كارداون ايجاد گرديده، تحت »هنر درماني« 
قرار گرفتند و با انج�ام فعاليت هاي هنري 
نس�بت به كس�ب درآم�د اق�دام كردند

    زهرا هنربخش
بس�يار پيش آم�ده ك�ه در زندگي ب�ه اف�راد موف�ق غبط�ه بخوريم و 
بگويي�م  اي كاش مانن�د او ب�ه جاي�گاه ب�اال و مناس�ب مي رس�يديم. 
اف�راد مس�ن بس�ياري هس�تند ك�ه حس�رت دوران جوان�ي را 
مي خورن�د و مي گوين�د  اي كاش زودت�ر تصمي�م درس�ت مي گرفتن�د 
و ت�الش بيش�تري ب�راي رس�يدن ب�ه ف�الن ه�دف داش�تند. 

       
اما هدف چيست؟ هدف وضعيتي اس��ت كه مي خواهيم در آينده داشته باشيم و 
اين خواستن بايد با عمل و تالش همراه باشد. هر آنچه تنها در ذهن شماست و هر 
رؤيايي كه در سر داريد، هدف نيست. هدف چيزي است كه قصد داريد به آن برسيد 

و اين رسيدن بايد با برنامه ريزي و عمل همراه باشد. 
هدف و تعريف از موفقيت با توجه به افراد مختلف و بسته به شيوه زندگي از فردي به 

فرد ديگر متفاوت است. اهداف شما منحصر به فرد و مختص خود شماست.
 الزامي نيست شما مثل ديگران باشيد و مثل آنها فكر يا  عمل كنيد، به گونه اي كه 
اگر شخصي در يك زمينه موفق است نبايد به او نگاه كنيد و همانطور رفتار كنيد تا 
شما هم دقيقا همانند او موفق شويد، بلكه بايد هدف هاي متناسب با عاليق و شرايط 
خود را پيدا كنيد و زندگي تان را در همان مس��ير پيش ببريد تا احساس رضايت و 
خوشبختي كنيد. حتي اگر هدف كوچك باشد مهم نيست، مهم حركت كردن در 
راستاي رسيدن به هدف است. تعيين اهداف و پيشرفت هاي كوچك به شما كمك 

مي كند تا به سمت دستاوردهاي بزرگ تر حركت كنيد. 
اين اهداف كوچك منجر به پيروزي هاي بزرگ مي ش��وند. اين چيزي است كه در 

واقع براي داشتن احساس رضايت و خوشبختي در زندگي به آن نياز داريد. 
بسياري از افراد هستند كه براي خودشان هدف گذاري به صورت صحيح و اصولي 
انجام نداده اند و در حال گذران زندگي بي هدف هس��تند. آدم هايي كه در زندگي 
خودشان هدف گذاري نمي كنند پس از مدتي با اين حقيقت رو به رو مي شوند كه 

دستاوردهاي كمي در زندگي خودشان داشته اند. 
به طور كلي كساني كه هدف گذاري نمي كنند يا خيلي دير به خواسته هاي خودشان 
مي رسند يا اينكه به حدي درگير روزمرگي مي شوند كه ديگر فرصت نمي شود تا 

بخواهند براي خودشان هدف گذاري كنند.
 اگر شما هدف نداشته باشيد با هر اتفاق و رويدادي از مسير خودتان خارج و وارد 
يك مسير ديگر مي شويد. همين مسئله باعث مي شود كه شما پس از مدتي دچار 

سردرگمي شويد و در نهايت از حركت باز بمانيد. 
اهداف سبب تمركز مي شود؛ با وجود داشتن استعداد و توانايي اگر اين توانايي در 
جهت مشخصي هدايت نش��ود بي فايده و بي تأثير خواهد بود، همانند ليزر كه اگر 
نورها تجمع پيدا كنند اثربخشي بسياري در جراحي دارند در صورتي كه نور مرئي 
بدون تجمع و تمركز به تنهايي اثري ندارد. اين ح��س جهت گيري همان چيزي 
است كه به ذهن شما اجازه مي دهد روي يك هدف متمركز شود و به جاي اينكه 
انرژي خود را بدون هدف تلف كنيد، به شما اين امكان را مي دهد كه به هدف خود 

برسيد. 
اهداف امكان س��نجش مي��زان پيش��رفت را مي دهند؛ با تعيين هدف و داش��تن 
چش��م انداز مش��خص معياري تعيين مي كنيد كه در فالن زمان باي��د به درصد 
مشخصي از موفقيت برس��يد. مثاًل براي داش��تن اندام متناس��ب بايد تا يكسال 
12كيلوگرم وزن كم كنيد. براي خود يك برنامه يكساله تدارك مي بينيد كه هر ماه 
يك كيلوگرم كاهش وزن داشته باشيد چون هدف يكساله تعيين كرديد در بازه يك 
ماهه وزن خود را مي سنجيد، اگر برنامه غذايي و ورزش باعث شده باشد به اين هدف 
نزديك شويد آن برنامه را ادامه مي دهيد. اگر خير، پس برنامه را تغيير مي دهيد مثاًل 

زمان ورزش را بيشتر مي كنيد يا برنامه غذايي را تغيير مي دهيد. 
در اهداف ديگر هم به همين صورت اس��ت، در مدت زمان متوالي ميزان پيشرفت 
ارزيابي مي شود. اگر عملكرد شما سبب نزديكي به هدف شده باشد برنامه مناسب 
بوده اگر اين گونه نبوده تالش را بيش��تر ك��رده يا  نوع برنام��ه و عملكرد را تغيير 

مي دهيد. 
هدف گذاري، ذهن را روي اهدافتان متمركز و هدف هاي بزرگ شما را به هدف هاي 
كوچك دس��ت يافتني تبديل مي كند. ب��ا تعيين اهداف، مرزه��اي ذهني به خود 

مي دهيد. 
هنگامي كه يك نقطه نهايي خاص در ذهن داريد، به طور خودكار حواس به سمت 
هدف متمركز مي شود. هدف گذاري موجب مي ش��ود فقط و فقط روي يك كار با 
اهميت تمركز كنيد و تمام فعاليت هاي شما در مسير رسيدن به آن هدف و موفقيت 
ش��كل مي گيرد.  ما به آرزوهاي خود نگاه و خود را مجاب مي كنيم كه اينها خيلي 
بزرگ و حتي دس��ت نيافتني هس��تند و تنها تعداد معدودي از افراد به آنها دست 
مي يابند. بنابراين خودمان را جزو آن دسته از افرادي كه نمي توانند به آن سطح از 
موفقيت برسند، مي بينيم. نگاه كردن به هدف اصلي مي تواند باعث ترس، وحشت 

و دلهره شما شود و حتي از دنبال كردن هدفتان نيز منصرف شويد. 
تعيين اهداف و برنامه ريزي انگيزه شما را براي شروع اقدام در جهت دستيابي به آنها 
فراهم مي كند. اين اهداف به شما ايده هايي مي دهد تا بتوانيد براي آن برنامه ريزي و 
كار كنيد.  الزم است در هدف گذاري، اهداف خود را بنويسيم و در جايي در معرض 
ديد قرار دهيم و مرتب آنها را ببينيم، اين يادآوري ها به ما اجازه مي دهد تمركزمان 
را روي انجام اقدامات پيش رونده كوچك در جهت دستيابي به اهداف بزرگ داشته 
باشيم. اگر مدام هدف ها و موفقيتي كه قرار است به آن برسيد را براي خود يادآوري 
نكنيد بعد از مدتي از شروع كار، انگيزه تان كمرنگ مي ش��ود و در نهايت از مسير 

دستيابي خارج مي شويد. 
اهداف به ش��ما كمك مي كنند تا بهترين زندگي خود را داشته باشيد. پيشرفتي 
كه هنگام تعيين و دس��تيابي به اهدافتان احس��اس مي كنيد، مي تواند يك حس 
فوق العاده در شما به وجود بياورد. احس��اس رضايتي كه از رسيدن به اهداف خود 
دريافت مي كنيد همچون موتور محركي اس��ت كه به طور مداوم شما را به تالش 

براي رسيدن به مرحله هدف بعدي تحريك مي كند. 
هدف گذاري باعث مي شود رؤياها و خواس��ته هاي خود را دنبال كنيم و زندگي اي 
داشته باش��يم كه واقعاً خواهان آن هستيم كه به دس��ت آوريم.  از آنجا كه عمر ما 
محدود است و فرصتي براي واگذاشتن كارها به فردا نيست، بايد با تعيين هدف در 
زندگي و تالش در جهت رسيدن به آن بهترين آينده را براي خود متصور شده و با 

تالش و همت آن را بسازيم و از زندگي مان نهايت استفاده را ببريم.

هنردرماني شيوه اي از درمان است كه از ابراز احساسات دروني فرد از طريق رسانه هاي بي شمار استفاده مي كند، به 
فرد در كشف هيجانات خودش و تضاد دروني كمك مي كند و موجب افزايش كيفيت زندگي فرد مي شود درحالي كه 
آگاهي از خود و درك خود از مس�ائل نمادهاي فرهنگي بايد توس�ط يك درمانگر براي كمك به فرد در زمينه كشف 
خود درك ش�ود. هنردرماني با رويكرد نقاشي بر كاهش ترس دانش آموزان از ناش�ناخته ها مؤثر بوده است و روشي 
س�ودمند براي كاهش ترس دانش آموزان از ناشناخته هاس�ت. ازجمله گروه هايي از كودكان كه در اين زمينه نياز به 
توجه بسيار ويژه دارند، افراد داراي سندرم داون هستند، سندرم داون متداول ترين اختالل كروموزومي مادرزادي 
است كه هميش�ه كم تواني ذهني را به ميزان هاي مختلف و مش�كالت رفتاري به همراه دارد. هنردرماني راهي براي 
ابراز بيانات و هيجانات فرد س�ندرم داون فراهم مي كند و وس�يله اي براي برقراري ارتباط اوس�ت. يادگيري هنر در 

عين حال مي تواند ش�رايطي را براي اش�تغالزايي افراد س�ندرم داون فراهم كند. بهنوش كياني شاد از جمله فعاالن 
حوزه اش�تغالزايي و حرفه آموزي جوانان س�ندرم داون ايران است. مس�ئول مددكاري كانون  س�ندرم داون ايران، 
معلم اخالق و تعامالت اجتماعي و مش�اور خانواده از جمله فعاليت هاي او بوده و هم اكن�ون مديريت گالري كارداون 
را برعهده دارد. همچنين محمدعلي باوند مديريت ارتباط تصويري )تصويرس�ازي( و بازاريابي جوانان سندرم داون 
را برعهده دارد كه از س�ال ۹۲ با كمك پروين نظرآهاري و همكاري ابوالفضل كاليي برنامه اشتغالزايي و حرفه آموزي 
براي جوانان درس خوانده و آموزش پذير س�ندرم داون را در گالري كارداون واقع در مركز تجارت جهاني فردوس�ي 
دنبال مي كنند. آنچ�ه در ادامه مي خوانيد ماحصل پژوهش�ي اس�ت كه محمدعلي باوند تصويرس�از و پژوهش�گر 
حوزه هنردرماني انج�ام داده و به موضوع نق�ش هنردرماني در پ�رورش توانمندي افراد س�ندرم داون مي پردازد. 

سبك كتابخواني


