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علی اشرف خانلری

 برای تألیف هر كتاب 
ده ها جلد كتاب مطالعه می كنم
پای صحبت دكتر یحيی سخنگویی، بنيان گذار علمی رشتة اُرتوپدی فنی

مسئوليت های مرتبط، زمينه تأليف كتاب های كاربردی
دکتر سخنگویی مســئول کلینیك فیزیوتراپی دانشگاه علوم 
پزشــكی ایران، مدیر گروه ارتوپدی فنی دانشگاه علوم پزشكی 
ایران، دبیر شورای بورس دانشــگاه بهزیستی، عضو پژوهشكدة 
مهندسی پزشكی بنیاد مستضعفان و جانبازان، مدیر کالس بندی 
پزشــكی ورزشی کمیتۀ ملی پارالمپیك و فدراسیون جانبازان و 
CP-IS- و  IPC  معلوالن، کالس بند پزشــكی ورزشی بین المللی
RA و نیز معاون توان بخشی بهزیستی کشور بوده و فعالیت او در 
این عرصه ها موجب شده است که تجارب ارزشمندی در زمینه 
علوم توان بخشــی و فیزیوتراپی به دست آورد که در کتاب هایش 

بازتاب یافته است.

برای تأليف هر كتاب ده ها كتاب مطالعه كرده ام
وی می گوید: در کار تألیــف، من تالش زیادی کرده ام. به طور 
دائم در حال مطالعــه ام به طوری که برای تألیف هر کتاب ده ها 
کتــاب را مطالعه می کنم تا بتوانم اثری کامل و بدون نقص ارائه 
کنم هرچنــد این کتاب ها نیاز به بازنگــری دارد و باید مطالب 

کاربردی جدید به آن ها اضافه شود.  

یكی از کتاب های او »حرکات اصالحی« اســت که با همكاری 
خانم زهره افشارمند تألیف کرده. وی می گوید: ما برای این کتاب 
ده ها کتاب در زمینۀ ارتوپــدی خوانده ایم و برای هر ناهنجاری 

یك بخش کامل تهیه کرده ایم.

كتاب های آموزشی به زبان ساده و عامه فهم نگارش شود
ســخنگویی با انتقاد از نگارش کتاب ها بــه روش تخصصی و 
پیچیــده، تصریح کرد: االن جای کتاب هایی که به زبان ســاده 
نوشته شــده باشــد در کتاب های آموزشــی خالی است. اکثر 
کتاب ها برای عاّمۀ مردم قابل فهم نیســت و مؤلفان باید سعی 
کنند کتاب ها را به زبان ساده نگارش کنند و نگارش کتاب های 

آموزشی از حالت علمی و تخصصی خارج شود.
کتابچه های کوچكی باید چاپ شــود و پــدران و مادران باید 
ایــن کتاب ها را مطالعه کنند و بدانند که مثاًل اگر فرزندشــان 
صافــی کف پــا دارد، باید به آن اهمیت بدهنــد و برای رفع و 
اصالح آن اقدام کنند و بدانند که اگر به این مشــكل و بیماری 
فرزندان خود توجه نكنند در آینده مشــكالت بزرگ تری برای 

آن ها به وجود می آید.

دکتر یحیی سخنگویی، بنیانگذار علمی رشتة ارتوپدی فنی در کشور، و مؤلف نمونه، تأکید می كند: برای تألیف یک جلد کتاب باید 
به ده ها کتاب احاطه داشته باشید تا بتوانید یک کتاب مفید و مناسب بنویسید.

این پژوهشگر در طول دوران خدمت خود، مسئولیت های بســیاری در زمینه های ارتوپدی داشته است. تجارب او در طول سال ها 
فعالیت در کلینیک های مختلف موجب شده که از سال 77 وارد عرصه نگارش کتاب هایی در ارتباط با ناراحتی های کمردرد، زانو درد، 

دیسک کمر و... شود كه حاصل آن تألیف حدود 30 جلد کتاب تا امروز است.

|  رشد جوانه |  شمارة 5۴ |  زمستان 1395 16



اغلب مراجعــان كلينيك های مغز و اعصاب مشــکل 
ارتوپدی دارند  

اغلــب مراجعه کنندگان به کلینیك های مغز و اعصاب افرادی 
هســتند که از ناراحتی های کمردرد، زانو درد، فتق دیســك، 
دیســك کمر، و... رنج می برند و مشــكل اکثــر بیماران غیر از 
اینها نیست. دکتر سخنگویی علت بروز این بیماری ها و افزایش 
روزافزون آن را نبودن آموزش در جامعه دانســت و گفت: ما از 
اول به کودک آموزش نداده ایم که کیف ســنگین حمل نكند. 
همین امر باعث می شود که مشكالت کوچك او به سنین باالتر 
منتقل شــود و این کودک در بزرگ ســالی با انواع بیماری های 

ستون فقرات و کمردرد مواجه شود.

تالش كرده ایم ریشه ای با بيماری ها برخورد كنيم
سخنگویی در پاسخ به این که چرا کتاب آن ها در هیئت داوران 
انتخاب شــده اســت، گفت: چون تالش کرده ایم که به شــكل 
ریشــه ای با بیماری ها برخورد و راه حل ارائه کنیم، این کتاب با 

استقبال مواجه شده است.
وی با اشــاره به این کــه عمل جراحی ســتون فقرات حدود 
120 میلیون تومان هزینه دربــردارد، افزود: تالش کرده ایم که 
از بروز بیماری ها پیشــگیری کنیم، وقتــی اطالعات در اختیار 
افراد متخصص قرار می گیرد هشدار و آگاهی می دهند و از بروز 

مشكالت بزرگ جلوگیری می کنند.  

توصيه به نویسندگان جوان
دکتر سخنگویی خطاب به نویسندگانی که تازه وارد این عرصه 
شــده اند، تأکید کرد: اگر کاری را شــروع می کنید خوب شروع 
کنید تا آیندة خوبی در انتظارتان باشد. سعی کنید کتاب ها را با 
مطالعۀ بیشتر و اطالعات کامل به نگارش درآورید. اگر کتاب پر 
از غلط و اطالعات نادرســت علمی باشد اعتماد مخاطب شما از 
بین می رود. کســی که در این وادی قدم برمی دارد باید زحمت 

بكشد و از بعد علمی قابل قبول باشد.

اغلب ناشران برای این كه درجه بگيرند كتاب ها را منتشر 
می كنند

وی در مورد ناشــران گفت: ناشــران باید کتاب هایشان را 
به نظرخواهی بگذراند. متأســفانه اغلب ناشــران برای این که 
درجــه بگیرنــد کتاب هــا را منتشــر می کنند و کســی هم 
نمی گوید این کتاب ها چیســت! وی با قدردانی از مسئوالن و 
برگزارکنندگان ســیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و 
تربیتی رشد خاطر نشــان می کند: این کار، کار بزرگی است 
و  به ناشــران و مؤلفان کمك می کند تا کارهای بهتری ارائه 

کنند.
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