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 شمار با مشکالت فراوانانگشت یهاانسان نایناباافراد ناشنو

 

 ایامیر سرمدی: فعال رسانه

 ادبودی یسال است که برا 37است.  ییکایآمر یو ناشنوا نایو سخنران برجسته ناب سندهید هلن کلِر، دانشمند، معلم، نوژوئن(: تول 27) ریت 6

 .اندکرده یگذارنام ییناینابییاز ناشنوا آگاهی هفته عنوان به را ژوئن ماههفته  نینابغه، آخر یبانو نینام و خدمات ا

 سیآموزشگاه تأس نینگاشت و شرح حال خود را به چاپ رساند و چند لتحصی و تفکررباره نحوه از چهل کتاب و مقاله د شیکلِر، ب هلن

 .درگذشت یسالگ 88در سن  1968در اول ژوئن سال  یکرد. سرانجام و

نوع  نیاز ا یقانون فیقصد دارم به تعر م،یرا پشت سر گذاشت ناینار-از افراد ناشنوا یهفته آگاه رماهیمجال و از آنجا که در ت نیا در

 نیا یرو شیمشکالت پ یو برخ ییسازمان آموزش و پرورش استثنا یتیخدمات حما ران،یدر ا نایانابآموزان ناشنوآمار دانش ت،یمعلول

 .قشر بپردازم

 یینایناشنواناب تیمعلول فیتعر

و  یارتباط یازهایکه چنان ن یبیا داشته باشند. ترکر دنیو شن دنیتوأمان د یهابیکه آس شودیاطالق م یقانوناً به افراد ناینابناشنوا افراد

 نایناب ایکودکان ناشنوا و  یکه صرفاً برا ژهیو یآموزش یهابا برنامه توانندیکه آنها نم کندیم جادیا یو آموزش یتحول یازهاین ریسا

 .شده است، سازگار شوند یطراح

 کشور ییدر آموزش و پرورش استثنا یبا هوشبهر عاد( فیتا خف دی)در سطوح شد نایانابآمار دانش آموزان ناشنو

 ،ییچند صد نفر باشد، اما به دنبال استعالم از سازمان آموزش و پرورش استثنا رانیدر ا ناینابآموزان ناشنواتعداد دانش کردمیتصور م ابتدا

 .است نییپا اریند، بساشده ییآموزش و پرورش استثنا ستمیکه وارد مدرسه و س یکم آمار کسانمتوجه شدم دست

از دبستان دو  شپیدر دوره  د،یشد یینایب دهیدبیو آس دیشد ییشنوا دهیدبی، در گروه آس1400 رماهیحال حاضر و طبق آمار تا ت در

 لیگروه مشغول به تحص نیآموز در ادانش 6دختر و جمعاً  کی اول، متوسطهدختر و در دوره  کی ابتداییدختر و دو پسر، در دوره 

 کی اول متوسطهدو پسر و چهار دختر، در دوره  ،ابتداییدر دوره  د،یشد یینایب دهیدبیآس فیخف ییشنوا دهیدبیهستند. در گروه آس

از دبستان دو پسر، در دوره  شپیدر دوره  ف،یخف یینایب دهیدبیآس فیخف ییشنوا دهیدبیآموز. در گروه آسدختر و جمعاً هفت دانش

آموز، در دانش 19دختر و جمعاً  کیدختر، در مقطع متوسطه دوم،  کیمتوسطه اول چهار پسر و  عج دختر، در مقطپسر و پن 6 ابتدایی
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سه پسر و چهار دختر، در دوره متوسطه اول چهار پسر و  ،ابتداییدر دوره  ف،یخف یینایب دهیدبیآس دیشد ییشنوا دهیدبیگروه آس

با مشکل  یکه به نوع یافراد یجمع تمام دهدیآمار فوق نشان م یبندهستند. جمع لیتحص گروه مشغول به نیآموز در ادانش 11جمعاً 

 نیهم یکه البته برا رسدینفر م 43اند، تنها به شده یآموزش ستمیوجود وارد س نیهستند و با ا بانیدست به گر ییناینابییتوأمان ناشنوا

با  یینایهم وجود دارند که عالوه بر مشکل ناشنواناب یگروه سوم متأسفانه ن،یب نیدر ا شود. البته دهیشیاند یاژهیو داتیتمه دیتعداد هم با

 نیبا ا یفرد چی. البته طبق مستندات موجود، هنوز هشودیگفته م یتیهم مواجه هستند و اصطالحاً به آنها سه معلول یذهن یتوانکم

وجود دارند که آموزش  زین نییبهر پابا هوش ناینابناشنواافراد  ن،یب نینشده است. در ا ییمدارس استثنا آموزشیمشخصات، وارد چرخه 

 یستیسازمان بهز یتحمایو به چرخه  شوندینم یآموزش ستمیافراد اساساً وارد س نی. اندیگویم ریپذتیو اصطالحاً به آنها ترب ستندین ریپذ

 .شوندیسوق داده م

 نایاشنواناباز افراد ن ییآموزش و پرورش استثنا یهاتیحما

مانند  دیبا ییجهت ورود به مدارس استثنا نیوالد تیو رضا یبا توجه به عالقمند ،ییاستثنا یهاگروه ریمانند سا نایناشنواناب آموزاندانش

شوند.  تیو سپس به مدرسه هدا رندیقرار گ صیو تشخ یابیسنجش سالمت مورد ارز گاهیآموزان در پانوآموزان و دانش ریسا

 یاستفاده از باق یباشد برا فیآموز خفدانش یینایب بیکه آس یبه شرط شوند،یم ییکه وارد مدارس استثنا یینایبانازان ناشنوآمودانش

و زبان اشاره را  کندیورود م انیدو روز در هفته به مدارس ناشنوا ای کی ،یاز معلمان با هماهنگ یکی ایمعلم کالس او  اش،یینایمانده ب

تا  کندیرا شروع م یابیو آموزش تحرک و جهت یآموزلیباشد، معلم بر ییشنواو کم یینایب بیبا آس یوزآماگر دانش ای ردیگیفرا م

 ی. گاهردیگیقرار م ارشانیآموزان در اختدانش ازیبر حسب ن یو صوت لیبر یهاآموز ارتباط مؤثر برقرار کند. کتابدانش نیبتواند با ا

. هر چند کندیم افتیرا در یآموزو زبان یداریشن تیترب ایو  یابیجهت ل،یبر یهاآموزش وس مذکور رفته آموز به مداراوقات دانش

قرار دادن انگشت بر  قیحس المسه و نوشتن از طر قیسازمان، بر آموزش از طر یناشنوا توأمان از سو نایگروه ناب یآموزش برا دیتأک

قرار گرفته،  انیمرب اریشده و در اخت دیکشور تول ییسازمان آموزش و پرورش استثنا که در لیآموزش خط بر لمیکفِ دست است. در ف

 ناینابکه ناشنوا یآموزدانش نی. چنانچه والدکندیحس المسه م تیبه تقو بیرا ترغ ناینابآموزان ناشنواشده است که دانش یطراح تمیآ 37

او معلم رابط در نظر  یکند، برا لیتحص ریفراگ -یقیتلفبا طرح  یسه عاداست، درخواست کنند تا فرزندشان در مدر یبا هوشبهر عاد

 .مدارس مطرح نشده است نیورود به ا یآموزان برادانش نیا یاز سو ییکه تاکنون تقاضا شودیگرفته م

 ییجهت آشنا ییستثناسازمان آموزش و پرورش ا یهااز برنامه یکی. انددهیآموزش د یمهارتچند، آموزگاران به صورت 1397سال  از

 یچندگانه در راستا یهاآموزش مهارت یهاضمن خدمت در قالب کارگاه یهادوره یقشر، برگزار نیا یآموزش یازهایمعلمان با ن شتریب

 ها،کارگاه نیشرکت کننده در ا رانیبوده است. فراگ ژهیو یازهایآموزان با نبه دانش یو آموزش یدرس طالبم مینحوه ارتباط و تفه

ساعت دوره  120است. هر آموزگار  یتوان ذهنآموز کمدانش یبا آموزگاران دارا تیو اولو ییآموزگاران شاغل در مدارس استثنا

 دارای آموزاندانش با ارتباطو نحوه  یسینولیبر ،یخوانلیآموزان، بربه دانش لیبر زشبا زبان اشاره، آمو یی. آشناگذراندیم آموزشی
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و در آخر با شناخت  کنندیضمن خدمت کسب م یهااست که آموزگاران در دوره یاز جمله موارد ،یتیو چند معلول مسیاُت فیاختالل ط

 .رندیگیرا فرا م یرتباطا یهاو ... آشنا شده و روش نایافراد ناشنواناب یهایژگیو و

خدمات  گریکاشت حلزون، از د یهانهیاز هز تیدارو و حما نیسمعک، عصا، تأم هیته ،یتوانبخش زاتیو تجه یتیبحث خدمات حما در

 .است یتیچندمعلول ایآموزان تک دانش یبرا ییسازمان آموزش و پرورش استثنا یتیحما

 یهاخانواده ییمراکز مشاوره و راهنما جادیکشور، ا ییسازمان آموزش و پرورش استثنا یهااز برنامه گرید یکی ر،یاخ یهاسال یط

 نیدر ا نیبه والد یمجاز ای یبه صورت حضور یارتباط یهاها، آموزش مهارتاز استان یاست که در برخ ژهیو یازهایآموزان با ندانش

مراکز استفاده کنند. البته  نیا یو توانبخش یمقدمات یآموزلیمانند بر یاز خدمات آموزش توانندیافراد م نیا نی. والدشودیمراکز ارائه م

هوشمند  یهابردارادداشتی ای هاشگریمرسوم است، استفاده از انواع نما ناینابافراد ناشنوا یبرا ایچه در دنآن یتوانبخش زاتیتجه نهیدر زم

 اریدر اخت ل،یبر یهاشگریبه کمک نما یمنابع مطالعات هیرا ندارند، کل یامکان استفاده از منابع صوت نایآنجا که افراد ناشنواناب زاست. ا لیبر

نگار هوشمند را در مدارس دستگاه برجسته یکشور تعداد یی. امسال قرار است سازمان آموزش و پرورش استثنادریگیقشر قرار م نیا

 با کارباشند و نحوه  زاتیتجه نیا افتیدر تیدر اولو دیبا ناینابقرار دهد. پر واضح است که افراد ناشنوا نایافراد ناب اریاخت رد انینایناب ژهیو

 .ه آنها آموزش داده شودب ایروز دن یهافناوری

 ناینابافراد ناشنوا یرو شیپ یهاچالش

در نظر داشت  دیراستا است، باهم یدر سطح کشور چقدر با عدالت آموزش یتوانبخشکمک زاتیو تجه یتیامکانات حما نکهیاز ا فارغ

افراد اغلب  نیاند. اآورده یرو ینینشانزوا و خانهبه  شانیهاهم هستند که به علت نگرش غلط خانواده ناینابااز افراد ناشنو یکه تعداد

 دیبا ناینابهستند. کودکان ناشنوا زین دیشد یکیزیف یهایو ناتوان یصرع، اختالل خوردن و اشکاالت حرکت ،یریادگی یهادچار اختالل

 شودیسبب م دیشد یانزواصورت، تجربه  نیا ریکنند. در غ افتیمناسب را در یتخصص یهاو کمک یحس کاتیتحر عتریهرچه سر

به  ناینابفشرده با کودکان ناشنوا یشود. کار انفراد جادیا ندهیآنها در آ یریادگی یهاهارتارتباط و رشد م یدر برقرار یشتریمشکالت ب

 ییبزرگسال، توانا ایاعم از کودک  ناینابواافراد ناشن هیکل ،ینکته را در نظر داشت که در حالت عاد نیا دی. باکندیم یاریآنها کمک بس

و  یکیزیرشد ف ،یحس کاتیمناسب به علت محروم بودن از تحر یهاآموزش افتیاما در صورت عدم در ؛دارند شرفتیو پ یریادگی

زودرس،  ییشناسا ناینابکودکان ناشنوا یآت یهاشرفتیپ یبرا تاهمی حائزتر از افراد هنجار باشد. نکته آنها ممکن است آهسته یذهن

 یینایو ب ییشنوا ماندهیآموخته شود تا حد ممکن از باق هابه آن دیآنها است. با یبرا یفشرده و دائم یهاهنگام و آموزشهب یهاهمداخل

 .را به حداکثر برسانند یحس المسه و چشائ ژهیوخود به گریحواس د یهاییخود استفاده کنند و توانا

 یمشکالت قابل توجه طیوگذار در محارتباط و گشت یبه اطالعات؛ برقرار یدسترس نهیمدر سه ز ژهیممکن است به و ناینابناشنوا افراد

افراد داشته  ریارتباط آنها با سا یبر برقرار یمنف ریتأث تواندیم تیمحدود نیسخت است و ا اریآنها به اطالعات بس یداشته باشند. دسترس
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 یبرا ییشنوا یهااز نشانه توانندیافراد نم نیاست. چرا که ا طیدر مح یلمس یحس کاتیتحر ناینابمشکالت افراد ناشنوا گریدباشد. از 

 .استفاده کنند طیدر مح تیکمک به هدا

 انیناینابناشنوا یدر زندگ یفناور نقش

 عهیاسب به نوع ضامن یآور. نوع فنکنندیخود را برآورده م یارتباط یازهاین دیجد یهایآوربا استفاده از فن ناینابافراد ناشنوا امروزه

وگو را به گفت یکه مانند تلفن هستند ول هاکامینیزنگ تلفن، م یهاکننده تیدارد. تقو یشدت آن بستگ زانیو م یینایب ای ییشنوا

 به تواندیهستند که م ییهایفناور گریاز د کنند،یکه از سمعک استفاده م یافراد یلوپ برا یهاستمیو س آورندیدر م تهصورت نوش

 یبخش یبا آگاه رودیم دیاست و ام شرفتیروز به روز در حال پ یکمک کند. البته فناور نیریارتباط با سا جادیدر ا ناینابناشنوا افراد

 شتریحضور ب نهیباالتر، زم نیسن نیدر مدارس و همچن یتیحما یهاستمیس تیو تقو ایروز دن یهایها، استفاده از تکنولوژبه خانواده شتریب

 هستند. یشتریتوجه ب ازمندیدارند و ن یکه مشکالت فراوان یشمارانگشت یها. انسانمیدر سطح جامعه را فراهم کن نایناباد ناشنواافر

 

 ۱۴۰۰گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران، تیر 

 

 مقام انجمن نابینایان ایرانمنصور شادکام: قائم سدنهم

را در ادامه مطالعه کنند.  1400های این انجمن در طول تیر ای از فعالیتتوانند خالصهدان میاعضای انجمن نابینایان ایران و سایر عالقمن

مقام انجمن ارائه شده و نسخه صوتی آن هم در انتهای همین نوشته برای دانلود و شنیدن این گزارش توسط مهندس منصور شادکام، قائم

 در اختیار مخاطبان مانا قرار گرفته است.

های گذشته به تفصیل شرح دادیم که انجمن به جد پیگیر دریافت مجوز رسمی برای نشریه مانا بود های فرهنگی، در ماهعالیتدر حوزه ف

های گذشته مدارک و مستندات مورد نیازِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأمین گردید که باالخره این مهم به انجام رسید و در طول روز

های همیشگی خود در حوزه فرهنگی را هم ادامه داده اخذ مجوز برداشته شد. افزون بر این، انجمن فعالیت های مؤثری در جهتو گام

بینایشان را در زمینه کتابخوانی و کنند با وجود شرایط کرونا، اعضای نابینا و کمهای انجمن در سراسر کشور تالش میخانهاست. کتاب

ها همواره از سوی مراکز مختلف در اختیار انجمن های مربوط به جزئیات این فعالیترند. گزارشروز نگه داهای فرهنگی بهسایر فعالیت

 شود.گیرد و برای مطالعه و مشاهده اعضای انجمن هم منتشر میقرار می
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های گذشته جزو هم مثل ماه هایی که البته بنده خیلی هم مایل به بیان آن نیستم، توزیع سبد کاال است. به هر حال این اتفاقاز دیگر فعالیت

های انجمن بوده و من به همین دلیل ناچار از بیان آن در این گزارش هستم اما صمیمانه امیدوارم اوضاع معیشتی نابینایان به حدی فعالیت

سبد کاال را در میان  1۵0اً ارتقا یابد که دیگر کسی از میان این افراد، نیازی به دریافت سبد کاال نداشته باشد. در طول ماه گذشته ما حدود

 افرادی که شرایط خاص دارند ارائه کردیم.

های به عمل آمده از یکی از مواردی که در طول چند سال اخیر اتفاق افتاد مسئله سامانه خدمات بانکی بود که در این ماه هم با پیگیری

انجام رسید. بانک مسکن هم که قرار بود شعبه به سر 14کند،  های مختلفش راه اندازیسامانه بانکی که قرار بود بانک ملت در شعبه 24

توانند بدون نیاز به همراه از این شعب استفاده اندازی کرد. دوستان نابینای ما میشش شعبه را تجهیز کند، این سامانه را در چهار شعبه راه

ها نگار را دریافت کنند و حتماً از این سامانهگی استفاده از برجستههای مربوط به چگونکنم حتماً آموزشکنند. به نابینایان عزیز پیشنهاد می

های کشور موجود است و کاربران در های شهرستانخانهها و کتابهای بانکی در انجمنهای مربوط به سامانهاستفاده کنند. آموزش

ها کمک خواهد اس بگیرند. دریافت این آموزشتوانند برای طرح سؤاالت خود در این زمینه با شرکت پکتوس هم تمصورت نیاز می

هز کرد که افراد در شعب بتوانند امور مورد نیازشان را به راحتی به انجام برسانند. امیدواریم روزی برسد که تمامی شعب به این سامانه مج

 ت بانکی استفاده کنند.شوند تا کرامت انسانی نابینایان در شعب حفظ شود و آنها بتوانند مستقل و بدون همراه از خدما

های انجمن در طول ماه گذشته بود. از این پس از دیگر فعالیت ،«یاریدک»ای میان انجمن نابینایان ایران و شرکت نامهامضای تفاهم

توانند با کنند مینیاز به لوازم یدکی خودرو پیدا می شان مالک خودرو سواری باشند در مواقعی کهنابینایانی که خود یا اعضای خانواده

تماس با دفتر انجمن، کد تخفیف سه درصدی را دریافت کنند و قطعه مورد نظرشان را از این شرکت خریداری کنند. برای ساکنان تهران، 

نامه مقرر کنند. همچنین در این تفاهمها الزم است هزینه پست را پرداخت ارسال قطعه رایگان خواهد بود اما ساکنان سایر شهرستان

 اند بتوانند آن را به شرکت پس بفرستند و مبلغ پرداختیشان را دریافت کنند.گردیده افراد تا زمانی که وکیوم یا جعبه بسته را باز نکرده

ن، سردشت، نقده و خواف های تهراهیئت مدیره انجمن، مصوبه مهمی را هم به تصویب رساند و مقرر گردید چهار نمایندگی در شهر

های مختلف از جمله بوشهر، سیستان و بلوچستان، ارسنجان در استان فارس و ارومیه در های انجمن در استانتأسیس گردد. نمایندگی

یع سبد کاال، دارند. خدماتی از جمله توزمیهای قابل توجهی را برها،در زمینه پیگیری مسائل نابینایان قدمآذربایجان غربی و سایر استان

ها است که من سعی خواهم کرد از ماه بعد، گزارشی از های این نمایندگیخدمات آموزشی، و پیگیری مطالبات از جمله فعالیت

 ها را هم تقدیم شما کنم.های تک تک این نمایندگیفعالیت

شود. وی نابینایان به دفتر انجمن ارسال میهایی است که از سراسر کشور از سهای همیشگی انجمن، پیگیری درخواستیکی از فعالیت

دیدگان بینایی از یکی از ادارات و هایی که عمدتاً شامل کمک برای پیگیری یک خواسته بحق فردی یا گروهیِ آسیبدرخواست

ذشته با توجه به این ها را حمایت و پیگیری کنیم؛ در طول ماه گکنیم در حد توانمان این خواستههای دولتی است. ما هم سعی میسازمان

https://yadakyar.com/
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رود که امید است با تغییر دولت دوباره بتوانیم این موارد ها قدری کند پیش میکه دولت مستقر در حال تحویل به دولت بعدی است، کار

اباتی تأکید های داده شده را به فراموشی نسپارد و همانطور که در طول تبلیغات انتخرا پیگیری کنیم. همچنین امیدواریم دولت بعد وعده

خواهیم تا در شد، افرادی شایسته و در عین حال انقالبی اداره امور را به دست بگیرند. ما به طور خاص از رئیس جمهوری محترم می

انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به طریق اولی معاون او یعنی رئیس سازمان بهزیستی و معاونانش دقت الزم به عمل آید تا 

دار مسؤولیت شوند. آشنایی به حوزه افراد ها عهدهتر از همه آشنا به حوزه معلولین در این سمتبلد و مهمدی خدوم، دلسوز، کارافرا

دارای معلولیت برای این مدیران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که ممکن است افرادی حائز همه خصال نیکوی دیگر باشند اما به 

رسانی کنند. همچنین امید است های حوزه معلولین نتوانند آنطور که شایسته است به این گروه خدمتکاریه ریزهدلیل عدم آشنایی ب

مسئولین و مدیران جدید نسبت به حسن اجرای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اهتمام خاص داشته باشند و این سند 

در زندگی معلوالن آشکار شود. تأکید بر حسن اجرای این سند از آن جهت است که متأسفانه سابقه  دستی را صیانت کنند تا اثرات آنباال

ای افتاده، اولین بودجهاند و به خصوص در مواقعی که کمبود بودجه اتفاق میها نسبت به این مجموعه قوانین وفادار نبودهنشان داده دولت

برای اجرای این قوانین بوده است؛ حاال اما با تغییر دولت امید است مدیران جدید لزوم  شده، بودجه الزمکه مشمول تعدیل یا حذف می

قید و شرط این قوانین را در نظر داشته باشند. همچنین بر ما نابینایان هم فرض است که با یکدلی و اتحاد، تحقق اجرای تمام و کمال و بی

شوند و این اتفاق کنم که زحمات زیادی را متحمل میتحریریه مانا هم تشکر می هایمان را پیگیری کنیم. در پایان از اعضایخواسته

 زنند.فرهنگی مهم و قابل توجه را رقم می

 

 هاافزار کاربردی برای اندروید به دستدوست قدیمی پیشخوان و معرفی یک کار

 

 ایامید هاشمی: فعال رسانه

از رفیق قدیمی  ویدئویینمانده بود و همه چیز را جمع و جور کرده بودیم که به ناگاه انتشار چیزی به نهایی کردن این شماره از پیشخوان 

مارا واداشت تا دست به تغییراتی در پیشخوان بزنیم که بتوانیم  2،«زندگیِ نابینایی»اش در کانال یوتوبی1« سام سیوی»نشینمان جناب کِنتاکی

جایی را برای توضیح آنچه سامی جان منتشر کرده باز کنیم. اهمیت محتوای این ویدئو تا به آنجا بود که تصمیم گرفتیم بر صدر این 

                                                           
1 Sam Seavey 
2 The Blind life 

https://www.youtube.com/watch?v=QiEKMTTwTZg
https://www.youtube.com/watch?v=QiEKMTTwTZg
https://www.youtube.com/channel/UCNbzN3eHbLKPzltSB560DkA
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های اولیه پیشخوان با او آشنا شده بودیم، این بار ویدئوی جالبی درست کرده یی که در شمارهبینامرقومه ناقابل بنشانیمش. سام، یوتوبر کم

آمد را معرفی کرده که فعالً در قالب نسخه بِتا عرضه شده و قرار است به زودی به شکل نسخه افزار اندرویدیِ بسیار کارو در آن یک کار

خالف معمول، این بار اول برای سیستم عامل اندروید منتشر شده و یک بار هم که ی که برافزارنهایی در اختیار کاربران قرار گیرد. کار

 ها. و خالصه از این قبیل حرف« گر صبر کنی»ها دلداری بدهیم که توانیم به آیفون به دستشده ما می

خوان نوری هایی نظیر هوش مصنوعی و نویسهنام دارد. این برنامه از ابزار1 «آدیبِل ویژِن»اش ویدئو تولید کرده افزاری که سام دربارهکار

است و در هر کدام  دهد که برنامه شامل چند سربرگها برای ما جبران کند. سام توضیح میبهره برده تا خأل بینایی را در برخی موقعیت

ها وظیفه تشخیص تاریخ انقضای مواد خوراکی گیرد. مثالً در یکی از سربرگها خدمات خاصی در اختیار کاربر نابینا قرار میاز سربرگ

کنند کید میافزار گذاشته شده. البته این قابلیت فعالً در مرحله آزمون و خطا است و طراحان برنامه تأیا آرایشی و بهداشتی به عهده نرم

افزار، فعالً نتیجه با یک بینا هم بازبینی شود. خواندن متونی که در لحظه مقابل حتماً الزم است بعد از شناسایی تاریخ انقضا توسط نرم

اش افزار هم در سربرگ دیگری به سادگی از عهدهآید و این کارای به حساب نمیگیرد هم که دیگر قابلیت خیلی ویژهدوربین قرار می

آید. هوش مصنوعی، در سربرگ دیگری به کار آمده و اپلیکیشن قادر است تشخیص دهد که آیا فرد یا افرادی که اطرافتان هستند، میبر

توانید از آدیبل بخواهید مسیر عبور شما را تا چند متر جلوتر رصد کند و ماسک به صورت دارند یا نه. همچنین در همین سربرگ می

عیت را به شما اطالع دهد. این قبیل امکانات را هم صدقه سر کرونا داریم. الساعه که معلوم نیست تا چه زمان قرار است وجود ازدحام جم

 حالمان باشد.تواند در حفظ سالمتی کمکدارِ این ویروس باشیم، امکاناتی از این دست میسفره

اند. شرایطی افزار گذاشتهخداوندگارانِ آدیبِل بر دوش این کارای است که پیدا کردن یک نوشته خاص در محیط اطراف، دیگر وظیفه

کنید. کافی است وارد آدیبل شوید، اید و محل دقیق خروج را پیدا نمیرا در نظر بگیرید که در یک ایستگاه مترو، از قطار پیاده شده

را خطاب به « خروج»وشی فعال شود و بعد کلمه سربرگ پیدا کردن نوشته را انتخاب کنید و یک بار روی صفحه بزنید تا میکروفون گ

کند. البته قطعاً الزم است دوربین را در تمامی گوشی بلند بگویید. به محض دریافت فرمان صوتی، دوربین گوشی شروع به گشتن می

بلو، با صدای زنگ به شما بر روی یک تا« خروج»جهات بگردانید تا بتواند همه محیط اطراف را اسکن کند. آدیبِل، به محض یافتن کلمه 

تر شوید، صدای افتید. هرچه به تابلو نزدیکاید، به سمتش راه میدهد. شما هم که جهت حدودی تابلو خروج را متوجه شدههشدار می

توانید به راحتی یآیند. به این ترتیب شما ممیها با فاصله بیشتری به صدا درتر بروید، زنگشود و طبعاً هرچه دورتر میهشدار صوتی سریع

افزار را سام در کانالش قرار داده و ما هم در نسخه صوتی پیشخوان های صوتی نحوه کار این کاریک نوشته را در محیط پیدا کنید. نمونه

داق لنگه کفشی اش هم مصایم. البته خیلی امیدی به پشتیبانی این اپلیکیشن از زبان فارسی نیست اما به هر حال انگلیسیبه اشتراک گذاشته

اش را با تبلیغاتی که پایین صفحه نمایش در بیابان را دارد و ممکن است باالخره در جایی به کارمان بیاید. برنامه فعالً رایگان است و هزینه

                                                           
1 Audible Vision 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quarkbytes.visionassist&hl=en&gl=US
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الر بپردازند و نسخه توانند سالی ده دکند اما گفته شده کاربران برای رهایی از شر تبلیغات، بعد از انتشار نسخه اصلی میدهد تأمین میمی

 تبلیغ را در اختیار بگیرند.کامل و بی

 و تولد یک پادکست تازه« چشم من باش»

دانند که این گروه افزون بر توسعه اپلیکیشن کارآمد و محبوبشان، کنند حتماً میرا پیگیری می1« چشم من باش»های گروه آنها که فعالیت

 «چشم من باش»طرفدار تر کردن نابینایان دنیا دارند. دو پادکست پرهای مختلف هم سعی در آگاهها و ویدئوها و پادکستبا تولید نوشته

کند پذیری را بررسی میکه موضوع با اهمیت دسترسی «سیزده حرف»پردازد و که به گفتگو با نابینایان موفق این سو و آن سوی دنیا می

اند. حاال کوتاه زمانی است که این گروه با یک پادکست تازه با نابینایان دان جا باز کردهنگلیسیبه خوبی در میان نابینایان انگلیسی زبان و ا

 نام پادکست تازه این گروه خالق است. 2، «میمِ من را تعریف کن»همراه شده است. 

به آن دسته از « میم»آشنایی دارید. برای آنها که ممکن است ندانند، 3« میم»باز باشید حتماً با اصطالح نستااگر وبگرد و به خصوص ای

شود. با توجه به های اجتماعی پخش میشود که حاوی نوعی شوخی یا لطیفه و مطایبه است و به ناگاه در شبکههایی گفته میعکس

خبر بودن از جزئیات این ها به این نکته اندیشیده باشید که بیاعی، ممکن است شما هم بارهای اجتمها در شبکهگیر شدن این عکسهمه

هم به خوبی این خأل را درک کرده و در « چشم من باش»ای میان شما و اطرافیان بینایتان شود. گروه ها ممکن است موجد فاصلهعکس

های اجتماعی هایی را که مرتبط با آن موضوع در شبکهکند و میماب میهای این پادکست هفتگی، یک موضوع را انتخهر کدام از قسمت

کارولین »میزبان این پادکست است و و « چشم من باش»از کمپانی 4« ویل باتلر»کنند. به اصطالح وایرال شده، برای شنوندگان توصیف می

ها در زمینه ترین شرکتترین و معتبرها را به عهده دارد. این شرکت از جمله فعالوظیفه توضیح عکس «لیاِسکْرایْب»از شرکت ۵« دِروزیه

پذیری را های اجتماعی است و کارولین، مسؤولیت بخش دسترسیهای ویژه تولید ویدئو و انیمیشن برای استفاده در شبکهافزارعرضه نرم

 در این شرکت به عهده دارد.

 برای دانشمند شدن نابینایانمواد الزم 

این پادکست،   2021سال  28اند. مهمان قسمت  یزبانی کردهاز یک دانشمند نابینا م،،«آیْز آن ساکْسِس»پیتر و نانسی، گردانندگان پادکست 

که از پدر و مادری 6، «مونا سامر مینْکارا»است. پروفسور  های گوناگون درخشان و حائز اهمیتاش از جنبهیک زن نابینا است که زندگی

 لبنانی در آمریکا به دنیا آمده، تحصیالتش را در دو رشته مطالعات خاور میانه و مهندسی پزشکی به پایان رسانده است. او حاال به عنوان

                                                           
1 Be My Eyes 
2 Say My Meme 
3 Meme 
4 Will Butler 
5 Caroline Desrosiers 
6 Mona Samer Minkara 

https://www.bemyeyes.com/podcasts-show/the-be-my-eyes-podcast
https://www.bemyeyes.com/podcasts-show/13-letters#:~:text=The%20accessibility%20podcast%2C%20brought%20to,world's%20most%20respected%20industry%20professionals.
https://www.bemyeyes.com/podcasts-show/say-my-meme
https://www.scribely.co/
eyesonsuccess.net
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اتفاقاً مشغول انجام تحقیقاتی است که سعی دارد  مشغول به تدریس است. در حال حاضر1«نورث ایسترن»استادیار در گروه شیمی دانشگاه 

ها کمک ها در ریه را شناسایی کند و به افزایش اثربخشی داروی مربوط به نحوه جذب داروهاای، الگوهای رایانهسازیبا استفاده از شبیه

کارا مشغول آن است از چه درجه باالیی از کند. کامالً قابل تصور است که به خاطر تأثیر مخرب کروناویروس بر روی ریه، کاری که مین

کرده روزی فرا برسد که مطالعه درباره ریه از گاه فکر نمیگوید که هیچاهمیت برخوردار است. خودش درباره این موضوع اینطور می

نیست. او یک وبسایت و یک ها چنین میزانی از اهمیت در میان عموم مردم برخوردار شود. حضور مینکارا البته فقط به خاطر این موفقیت

 کند.آزمایشگاه و حتی یک کانال یوتوبی را مدیریت می

اندازی کرده به نام هایی که پیتر و نانسی را بر آن داشته از مینکارا دعوت کنند این است که او در وبسایتش بخشی را راهیکی از کار

و در این بخش سعی دارد تجربیاتش را در اختیار دیگر نابینایانی که قصد قدم گذاشتن در وادی علم و دانش دارند بگذارد.  «دانشمند نابینا»

ی کار نابینا ایجاد کرده است؛ به این ترتیب که زندگی کارالمعارف کوچک برای دانشمندان تازه، یک دایرة«دانشمند نابینا»او در صفحه 

هایی را که یک دانشمند نابینا برای مطالعه، پژوهش، نوشتن، و علمی خودش را به عنوان یک الگو و مدل در نظر گرفته و تمامی ابزار

نویسی و حتی رفت و آمد و مواردی از این دست الزم دارد با جزئیات کامل سازی، برنامهتدریس، سخنرانی، برقراری ارتباط، مدل

بندی کرده است. آنها که به دنبال ورود به یک افزار طبقهافزار و نرمها را در دو دسته کلی سختو تمامی این ابزارفهرست کرده است. ا

توانند ارزش کاری را که مینکارا انجام داده درک کنند. زندگیِ این دانشمند نابینا حاال چراغی عرصه علمی ناشناخته بوده باشند حتماً می

رهاند. مجال کوتاه نوشتن، فرصت پرداختن گردانی میتاباند و آنها را از سریک زندگی علمی نابینایان جوان، نور میشده که به ابعاد تار

های موفقش را به دیگر مجالمان انگیز کار او و سایر پروژهدهد. پس، صحبت درباره ابعاد شگفتبه جزئیات کار بزرگ مینکارا را نمی

 گذاریم.مییعنی گفتگوی صوتی پیشخوان وا

 معلم، پدر و موزیسین: همه چیز درباره برایان پاور

گیرد. های نابینا اختصاص داده و هر از گاهی از یکی از آنها سراغی میبندی مجزا برای موزیسین، یک دسته«بْالیْنْدَبیلیتیز»پادکست هفتگی 

غرق دنیای موسیقی شده است. برایان را احتماالً کسانی که کاربر سال است  32رفته که بیش از 2« برایان اسنومن پاورز»این بار به سراغ 

درست « ساونْد فُرْج»افزار شناسند که برای جاوز نوشته تا در نرمهایی میهای ویژه ضبط و ویرایش صدا باشند با اسکریپتافزارای نرمحرفه

م همکاری داشته و به تازگی هم خودش یک گروه جَز تشکیل شماری ههای بیای ساکسوفون است و با گروهکار کند. او نوازنده حرفه

در کنسرواتواری در نیویورک دوره موسیقی جَز را گذرانده و عالوه بر آن توانسته مدارج معتبری هم در  199۵داده است. برایان در سال 

ها هم مشغول به تدریس است. حق وزههم دریافت کرده و در همه این ح3رشته مهندسی صدا به دست آورد. گواهی تسلط به پروتولز 

                                                           
1 North Eastern University 
2 Brian Snowman Powers 
 از حرفهایترین نرمافزارهای ضبط و آهنگسازی 3

https://monaminkara.com/blind-scientist-tools/
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انگیز او. پس بهتر آن که ادامه قصه برایان و شنیدن های سِحرمطلب درباره برایان ادا نخواهد شد مگر با شنیدن یکی دو قطعه از نوازندگی

 صدای سازش را به وعده مالقاتمان در نسخه صوتی پیشخوان وابِنَهیم.

 

 برای نابینایان نکاتی درباره انتخاب خانه مناسب

 

 فاطمه جوادیان: کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیالن

محلی باشد که در آن از آرامش و امنیت  رود.همراهان عزیز! تهیه خانه به منظور اجاره یا خرید یکی از مسائل مهم زندگی به شمار می

خواهیم سرپناهی باشد که در آن با خیال راحت استراحت کنیم گردیم، می برخوردار باشیم. وقتی خسته از هیاهوی شهر یا مسافرت برمی

گیری به آنها توجه داشته باشیم، به بدون این که نگران بروز مشکالتی در خانه باشیم. مشکالتی که اگر با آگاهی بیشتر در زمان تصمیم

ه گذشته وعده کرده بودیم، به بررسی مسائلی بپردازیم که به همین منظور تصمیم گرفتیم همان طور که در شمار حد اقل خواهند رسید.

در این بین، با سه تن از دوستانمان صحبت کردیم که علیرغم مسئله نابینایی، سرپرستی  بایست مورد توجه قرار بگیرد.زمان تهیه خانه می

 یگر زندگی کنند.ای امن در کنار یکداند تا در خانهاند و تالش کردهخانواده خود را بر عهده گرفته

با ما از نحوه انتخاب یک خانه مناسب سخن می گویند. از توجه به درون و بیرون خانه؛ از چگونگی برقراری  رضا، ارسالن و محسن

 ها؛ از نکات ظریفی که دانستن آن در نحوه انتخاب خانه مفید است.ارتباط با بنگاه و همسایه

گذرد اما او سرشار از تجربه است. چرا که از دوران کودکی سودای استقالل را در سر سال میاز ازدواج رضا و همسر نابینایش فقط سه  

 گوید.کنون دو بار خانه انتخاب کرده از تجربیات خود میاو که تا پرورانده و همواره افراد مستقل را الگوی زندگی خود قرارداده است.

هایی در انتخاب یک خانه از جمله تهیه خانه. ظرافت نیاز به کمک گرفتن داریم.بعضی مسائل در زندگی وجود دارد که برای حل آنها »

روم تا ینای مطلع برای بازدید از خانه میکار دارند. شخصاً به همراه یک فرد بوها چه بینا و چه نابینا بیشتر با آن سروجود دارد که خانم

های طبقه باال و طبقه کنم. از همسایهح دهد. در مورد فاضالب خانه سؤال میبعضی نکات را که برای ما قابل دسترس نیست، به من توضی

در  ها مسائل کلی هستند که هر کسپرسم. اینتر از صاحب خانه علت فروش را میکنم. از همه مهمپایین هم در این مورد تحقیق می

ای از پشت پنجره یا تراس خیلی مهم باشد؛ یا رنگ در ن منظرهبرای یک فرد بینا ممکن است دید زمان تهیه خانه باید به آنها توجه کند.

های من در انتخاب خانه فضای ترین اولویتها. البته برای من هم اهمیت دارد؛ اما در اولویت نیست. یکی از مهمدیواریو پنجره و کاغذ
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روزی ولم در شهر شیراز در مجتمعی بود که نگهبان شبانهسازی معابر اطراف خانه برایم بسیار اهمیت دارد. خانه ابیرون خانه است. مناسب

دهد. سوپرمارکت در خود مجتمع وجود داشت. جلوی مجتمع پل هوایی بود که داشت. حضور نگهبان به ما احساس امنیت بیشتری می

شد. انواع کاالها و خدمات ارائه میای بود که در آن بازارچه داد. آن سوی پل بسیار جذاب بود.ما را به سالمت از عرض خیابان عبور می

فود، قنادی، فروش و خدمات موبایل، فروشی، رستوران و فستفروشی، آجیلقصابی، میوه از جمله: آرایشگاه مردانه و زنانه، مرغ فروشی،

ن نزدیکی وجود داشت. ایستگاه اتوبوس هم در هما کلیدسازی، لوازم شیرآالت و هر آنچه که ممکن است ما به آن احتیاج داشته باشیم.

 این مسئله برای من خیلی مهم است.

کشی کرده کنون بیش از ده بار اسبابها یک فرزند بینا دارند. او تاکند. آنارسالن حدوداً سی سال است که با همسر نابینایش زندگی می

رود دهد. بدون مقدمه میه به ستون زندگی وقت میمشغلکنم که در این شرایط پرجایی است. از او تشکر میبهاکنون هم در حال جاو هم

 گوید:سر اصل مطلب و می

شاهده در همین ابتدا باید بگویم یک فرد نابینا باید به همراه یک فرد بینا برای بازدید از خانه برود. فردی که تمام زوایای خانه را دقیق م»

الزم را داشته باشد. مسائلی وجود دارد که فرد نابینا با لمس کردن در کند و همچنین از چگونگی زندگی دوست نابینای خود هم آگاهی 

و دیوار خانه به آنها پی نخواهد برد. مثل: نورگیر بودن خانه، میزان تمیزی رنگ درها و دیوارها، این که سقف توالت، حمام ودست شویی 

 فروشی و نانوایی بسیار مهم هستند.مارکت، میوهریم مانند: سوپرچکه کرده یا نه. از طرفی دسترسی به اماکنی که روزانه به آن احتیاج دا

ها هم سابقه اند. آنکنون هفت بار خانه انتخاب کردهمحسن حدوداً هفده سال است که ازدواج کرده. همسر و فرزندانش بینا هستند و تا

اند. او معتقد است برای تهیه خانه ویالیی باید دقت ههای ویالیی ساکن بوداند و هم در خانهسکونت در واحدهای آپارتمانی را داشته

او پیشنهاد  کنیم تا خانه حتماً روی کرسی باشد و یا به قول معروف کرسی بلند باشد. اگر افراد نابینا بخواهند در آپارتمان ساکن شوند،

همچنین بهتر است آپارتمانی را انتخاب کنند که  .هایی را مد نظر قرار دهیم که تعداد واحدهایشان کم باشندکند بهتر است آپارتمانمی

 تعداد واحدها در هر طبقه فقط یک واحد باشد.

ها در طبقات همکف و اول ها و آب زدگیداند بیشتر لوله گرفتگیداند چرا که به تجربه میتر از هر طبقه میمحسن طبقه دوم را مناسب

داند چرا که موجبات زحمت را در انتخاب واحد زیر پشت بام را هم صالح نمی از طرفی او خصوصاً در شمال کشور. اتفاق می افتد.

زدگی سقف، بروز گرمای بیش از حد در تابستان، سرمای بیش از حد در زمستان و سایر کند. از جمله نمطول زندگی برای ما فراهم می

 شود.موارد که فرد نابینا برای کنترل آنها با دردسرهای زیادی مواجه می

شود و به فضای داخل کند. چرا که صداها و بوها در آشپزخانه محصور میمحسن در فضای داخلی خانه آشپزخانه بسته را بیشتر تأیید می

بایست از یکدیگر تفکیک شوند؛ هر یک در محل شود. آشپزخانه محلی است که در آن مواد خام خریداری شده میخانه وارد نمی

ریختگی آشپزخانه همآیند و بسیاری موارد دیگر که سبب بهشو به این مکان میوها برای شستها و لباسمناسبی قرار بگیرند؛ ظرف
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ها در کنم. اول به این دلیل که خالی ماندن بعضی قسمتبرای کفپوش خانه، کفپوشی غیر از موکت را پیشنهاد می»گوید: شود. میمی

های کوچک در مسیرهای ها و قالیچهکند. دوم این که با قرار دادن فرشیی خانه اضافه میها به زیباکفپوش های سرامیکی یا سایر سنگ

مختلف خانه فرد نابینا به راحتی قادر خواهد بود جهت حرکت خود را پیدا کند. هرچه باشد کف پای ما نابینایان به تغییر جنس کف زمین 

شویم. روند، با توجه به انعکاس صدا، به راحتی متوجه جهت حرکتشان میبسیار حساس است. از طرفی، وقتی دیگران در خانه راه می

 «بهتر است دوستان من به نور خانه هم توجه داشته باشند. نورگیر بودن خانه بسیار اهمیت دارد.

گوید: داند. او میمناسب نمیهای پهن را که خانه مورد نظر در آن واقع شده، برای افراد نابینا ها و خیاباندر مورد فضای بیرون، او کوچه

هاست، ها که خاصیت این نوع کوچهگذارند با شنیدن صدای تردد اتومبیلها پایشان را از خانه بیرون میها هر بار که بچهدر این خانه»

های در عوض، کوچه «شود.ای که به فضای بیرون نداریم، این نگرانی دو چندان میآید. به خاطر احاطهاحساس نگرانی به سراغ ما می

 داند.تر میبست را برای سکونت مناسبباریک و حتی بن

ای را قبول با یک نگاه خانه»گوید: خواهم چند جمله مستقیم با مخاطبان ستون زندگی صحبت کند. میدر پایان این شماره، از او می

بایست با اصول تهیه برید، میدی را که به عنوان همراه با خود میای را رد یا تأیید نکنید. فرنکنید. هیچ وقت بدون همراهی فرد بینا خانه

یک خانه چه برای خرید چه برای اجاره آشنا باشد. بهتر است برای هر بازدید از یک همراه دیگر هم کمک بگیرید. ترجیحاً به مشاوران 

گذشته صداقت آنها به شما اثبات شده باشد. برای تأمین  امالک اعتماد کامل نکنید؛ مگر این که صالحیت اعتماد شما را داشته باشند و در

که ممکن است  بخاری دارای دودکش است آب گرم کن یا گرمایش، سیستم حرارت مرکزی را در اولویت بدانید. بعد از آن پکیج.

ها صرف نظر کنید. ب این خانهدودکش دچار اشکالی شود. دیدن رنگ شعله هم برای فرد نابینا مقدور نیست. بنابرین، بهتر است از انتخا

ها وقتی خواهید در آن خانه داشته باشید، مشخص کنید. شماره تلفن ثابت مشاوران امالک آن منطقه را پیدا کنید. آنای را که میمنطقه

ا به مرحله بازدید دهند، موارد ثبت شده را در دسترس دارند. تا جای ممکن کارها را تلفنی انجام دهید تبه شماره ثابت خود پاسخ می

 توجهی مشاور امالک به فرد نابینا شود.در مراجعه حضوری، ترددهای سایر مشتریان ممکن است موجب کم برسید.

های ارزشمند دوستانمان که سخاوتمندانه در اختیار ما گذاشتند،  بهبود کیفیت زندگی ما و شما مخاطب گرامی را موجب امیدوارم تجربه

 اید آن را با ما و مخاطبان مانا به اشتراک بگذارید.جربه ناب و ارزشمندی در این زمینه به دست آوردهشود. اگر شما هم ت

 روزهایتان پر از شوق زندگی.
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 هادیدگان بینایی: مشکالت و راهکارهای ویژه دوران خردسالی برای آسیبآموزش

 های ویژه دانشگاه آنکاراکده آموزشپژوهشعضو دالنی کشیکتاش،  ای از: بر اساس مقاله

 

 

 شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهرانزهرا همت: روان

دیده بینایی در مقایسه با همساالن دهند که کودکان آسیببینایی نقش بسیار مهمی در تمام جوانب رشد کودکان دارد. مطالعات نشان می

ریزی آموزشی صحیح برای ات بر نیازهای آموزشی خاص این کودکان و لزوم برنامهفاقد آسیب بینایی، رشد کندتری دارند. این مطالع

 آنها تأکید دارند.

دیده بینایی، نیازهای آموزشی خاصی دارند که باید به سرعت برایشان فراهم گردد ولی از آنجا که دانیم که کودکان آسیباکنون ما می

شود. همچنین با گونه که باید فراهم نمیها آنکنند؛ این آموزشیافته زندگی میسعهدرصد باالیی از این کودکان در کشورهای کمتر تو

رسد که تحریک و های تجربی در خصوص میزان اثربخشی مداخالت اوایل کودکی، به نظر میانداز حاصل از پژوهشتوجه به چشم

 ان بینایی در این کودکان ضروری است. های آموزشی خاص اوایل کودکی، جهت جبران تأخیر رشدی حاصل از فقدبرنامه

 کند. های ویژه اوایل کودکی تمرکز دارد و راهکارهایی برای غلبه بر این مشکالت پیشنهاد میهای آموزشاین پژوهش بر محدودیت

 دیده بیناییراهبردهای مداخله زودهنگام برای کودکان آسیب

اند. این راهکارها عمدتاً دیده بینایی ارائه دادههای اولیه مورد نیاز کودکان آسیبشتعدادی از محققان راهکارهایی را در ارتباط با آموز

شود های رشدی کودکان را شامل میدیده بینایی، والدین آنها و سیستم خدمات آموزشی که تمام جنبهبه موضوعاتی که کودکان آسیب

دیده بینایی و فراهم ساختن فرصت رشد و پیشرفت ب کودکان آسیبهای آموزشی مناسآوریپردازد که به مداخالت خانواده و فنمی

های این راهکارها در ساختارهای آموزشی اذعان نظران بر نواقص و کاستیتحصیلی و اجتماعی این کودکان اشاره دارند. بیشتر صاحب

هم کردن آموزش و فرصت رشد کودکان گران را به مطالعه و بررسی و یافتن خط مشی مناسب جهت فراها پژوهشدارند. این کاستی

 پردازیم.ترین آنها میداشته است که در این مقاله به مهمدیده بینایی واآسیب

 دیده بیناییالگوی رشدی کودکان آسیب

د این های رشدهنده تأخیر رشد در تمام جنبهدیده بینایی، به طور عمده نشانمطالعات انجام شده در حیطه الگوی رشدی کودکان آسیب

دیده اند که کودکان آسیبها نیز به این نتیجه رسیدهکودکان در مقایسه با همساالن فاقد آسیب بینایی آنها است. البته تعدادی از پژوهش

ر دیده بینایی داند که کودکان آسیبها نیز دریافتهکنند و برخی پژوهشزمان با سایر همساالنشان طی میبینایی مراحل رشد را درست هم
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ها، گران معتقدند که با توجه به کم بودن تعداد پژوهشمقایسه با همساالن، تأخیر رشدی بسیار کمی دارند. به طور کلی بیشتر پژوهش

هایی از این دست، ترسیم الگوی رشدی مانده بینایی کودکان، سن شروع آسیب بینایی و محدودیتهای اخالقی، میزان باقیمحدودیت

های آموزش مبتنی بر ممکن است. با این حال، با توجه به پیشرفت برنامهبینایی، بسیار دشوار و یا به اعتقاد برخی فیردیده کودکان آسیب

 دیده بینایی ضروری است.تری جهت ترسیم الگوی رشدی کودکان آسیبهای رشدی کودکان، مطالعات مفصلویژگی

 های رشدی مهمحوزه

های روزمره زندگی های بازی کردن و مهارتیابی، حرکت، مهارتیده بینایی، بیشتر بر جهتدمداخالت اوایل کودکی افراد آسیب

سازد و کودکان در این حیطه نیازمند ها متمایز میای است که آسیب بینایی را از سایر معلولیتیابی و حرکت، مقولهمتمرکز است. جهت

یابی و تحرک مستقل فراهم کردن محیطی خالی از مانع در منزل، کلید جهتبیشترین توجه و کمک و حمایت از جانب اطرافیان هستند. 

ای برخوردار است. های رشد کودک دارد از اهمیت ویژهدیده بینایی است. این حیطه به جهت تأثیری که بر سایر جنبهکودکان آسیب

و حرکت متمرکز باشد. این نباید به معنای نادیده گرفتن  یابیهای جهتبنابراین مداخالت اولیه برای این گروه از کودکان باید بر مهارت

گذارند. بنابراین آموزش های رشدی، بر دیگری اثر میاند که هر یک از حوزهها نشان دادهها در نظر گرفته شود زیرا پژوهشسایر حوزه

 ی رشدی کودک بپردازد.هایابی و حرکت به تمام جنبهدیده بینایی باید ضمن تمرکز بر جهتاولیه کودکان آسیب

 کودک-تعامل والد

های خاص مورد نیاز دیده بینایی به آموزشارتباط و تعامل مادر و کودک، نقش بسیار مهمی را جهت تضمین دسترسی خردساالن آسیب

دیده بینایی ن آسیبدهنده ارتباط قوی بین مداخالت و انتظارات مادران و سطح رشد کودکاهای بسیاری، نشانکند. پژوهشآنها بازی می

کنند. اول این که رابطه هر دیدگان بینایی ذکر میهای مداخله اوایل خردسالی آسیبهستند. این مطالعات، دست کم سه دلیل برای برنامه

رند که در مادر و کودکی، مختصات خودش را دارد و نیازها در هر ارتباط با ارتباط دیگر متفاوت است. دوم این که مادران باید یاد بگی

هر محیط و موقعیت خاص، چگونه باید به رفتار و حرکات کودکشان واکنش نشان دهند که بتوانند نیازهای او را برطرف نموده و 

دیده های روزمره زندگی را نیز به ایشان آموزش دهند و سوم این که انتظارات مادر و سایر اعضای خانواده از کودک آسیبمهارت

های او تنظیم شود و خانواده باید محیط غنی آموزشی برای ها و محدودیتاس بهترین عملکرد کودک با توجه به تواناییبینایی باید بر اس

 دیده بینایی فراهم کنند.کودک آسیب

 تربیت نیروی انسانی

یابی و حرکت هستند. تکنند، آموزگاران ویژه این کودکان و متخصصان جهدیده بینایی کار میاولین متخصصانی که با کودکان آسیب

کنند. ها از جمله دیگر متخصصانی هستند که به این گروه از کودکان، خدمات ارائه میها و فیزیوتراپیستدرمانگرمشاوران خانواده، گفتار

باید در برقراری این متخصصان باید از الگوی رشدی این کودکان و تأثیر فقدان بینایی بر کودک، خانواده و جامعه، آگاه باشند و همچین 
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کنند بکوشند. نکته بسیار مهم برای متخصصان، توجه ارتباط و همکاری تیمی با خانواده کودک و سایر متخصصانی که با کودک کار می

 های دیگری عالوه بر آسیب بینایی در این کودکان است. به وجود معلولیت

 سازی متخصصان این حوزه، افزایش قابل توجهی داشته است.یت و آمادهیافته به تربدهند که توجه کشورهای توسعهمطالعات نشان می

 سازییکپارچه 

های اوایل کودکی آغاز سازی این کودکان برای فعالیت در جامعه است؛ از همان سالحرکت در جهت هدف اصلی از آموزش که آماده

عی و در کنار سایر همساالن فعالیت کنند. محیط باید برای های ابتدای کودکی، در محیط طبیشود. این کودکان باید از همان سالمی

گران شود. پژوهشسازی انجام نمیزدایی شود اما متأسفانه در بیشتر کشورها، این مناسبسازی و مانعدیده بینایی مناسبکودکان آسیب

کم باید این امکان در مدارس ویژه فراهم دیده بینایی، دستمعتقدند که در صورت فراهم نشدن محیطی بدون مانع برای کودکان آسیب

 های ضروری ابتدایی را در این محیط ببینند. شود و کودکان بتوانند آموزش

 گیرینتیجه

دیده بینایی تمرکز داشت. بر اساس این مطالعه، تالش برای فراهم نمودن آموزش این پژوهش بر ضروریات اوّلیه آموزش کودکان آسیب

دیده بینایی باید ضمن ها و نیازهای هر کودک و خانواده وی، ضروری است. عالوه بر این، آموزش کودکان آسیبویژه منطبق بر ویژگی

ها باید کمبود نیروی یابی و حرکت و رابطه والد و کودک، تمام جوانب رشدی کودکان را در بر گیرد. همچنین دولتتمرکز بر جهت

ی را در نظر داشته باشند و امکان پرورش نیروی انسانی بیشتر در این حوزه را فراهم کنند. دیده بینایمتخصص برای کار با کودکان آسیب

جانبه این کودکان در نظر گرفته شود. به در آموزش نیروی انسانی، باید کار تیمی و همکاری با سایر متخصصان برای کمک به رشد همه

محیط طبیعی و در کنار سایر افراد جامعه نیز باید فراهم گردد  و این مستلزم فراهم دیده بینایی در عالوه، امکان کار و فعالیت افراد آسیب

دیده های آموزشی مناسب برای کودکان آسیبپذیر و بدون مانع است. در پایان باید گفت که فراهم شدن برنامهکردن محیطی دسترس

توانند مانند سایر کودکان، رشد دیده بینایی نیز مید که کودکان آسیبگذاران جامعه به این باور برسنبینایی، نیازمند این است که سیاست

 کنند و بیاموزند. 
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 پایانی بخش بینایی: بخشیتوان متخصص یک از هاییآموزه

 

 

 

 زبان ویژه نابینایانسایت فارسیگذار اولین وبمجتبی خادمی: مترجم  و بنیان

 درخواست به را است کرده تهیه پادکست یک قالب در بینایی بخشیتوان خصوص در هدلی مدرسه که محتوایی از دوم بخش ماه، این

 .امدیده تدارک برایتان ماهنامه، سردبیر

 در بینایانکم برای هاهزینه جبران روش و تکمیلی هایبیمه درمان، هایبیمه مورد در مطلب، این پایانی بخش الزم است یادآور شوم در

. کردم حذف را بخش آن کنند،می زندگی ایران در مطلب این خوانندگان اتفاق به قریب که جاآن از و شده صحبت متحده ایاالت

 آگاهی تان،کار محل رفاهی داخلی هاینامهآیین و تکمیلی و عادی درمانی هایبیمه معلولین، از حمایت قوانین مطالعه با کنممی پیشنهاد

همچنین اگر هنوز موفق به مطالعه بخش اول این گفتگو که در شماره قبلی مانا منتشر  .ببرید البا ایران در هاروش این مورد در را خود

 آن را از نظر بگذرانید.  اینجاتوانید پیش از مالحظه ادامه گفتگو، ابتدا  اید میشده نشده

 دورانی همانند شانبینایی خواهندمی جویانمدد امشده متوجه کلی طوربه. شد مشخص امبعدی سوال دادید، که توضیحاتی با: هینز اد

 مایلم. باشند داشته خود فعلی بینایی با را قبلی تجربیات همان بتوانند خواهندمی هاآن. بودند نداده دست از را آن بینایی هنوز که باشد

 کرد خواهند پیدا را هاییکار چه انجام توانایی این که و داشت خواهند بیناییکمک وسایل با بیماران که جدیدی تجربه چگونه بدانم

 کنید؟می توصیف هاآن برای

 به حدی تا را هاکار مجبوریم دلیل، همین به و است دیده لطمه شما دید بگویم بیمارانم به مجبورم اوقات اغلب خب،: ویلکینسون مارک

 مجبور ما. برگرداند تهگذش سطح به را شما بینایی بتواند که ندارد وجود جادویی عینک نوعی پس. دهیم انجام ترمتفاوت هایشیوه

. باشد ترقوی عینک یک از استفاده و چشم به چیز همه کردن ترنزدیک معنای به است ممکن که دهیم، انجام متفاوت را هاشویم کارمی

بهره  تانندهوشم تلفن در تیره حالت از کنید، استفاده معکوس کنتراست از باشد نیاز شاید. بگیرید دست در را ایوسیله باشد نیاز شاید

 یا خود 1خوان الکترونیکی کیندلکتاب روی را نماییدرشت سطح یا را به کار بگیرید، ویدیویی نماییدرشت دستگاه نوعی یا ببرید،

                                                           
1Kindle  

گیری از جوهر الکترونیکی روی یک صفحه ای کوچک است که به واسطه بهرهشود، وسیلههای مختلف تولید میخوان الکترونیکی که با برندکتاب
کند. اخیرا این وسیله به موتور شود و حس مطالعه از روی کاغذ را برای افراد بینا ایجاد مینمایش، برای مطالعه مکتوبات به کار گرفته می

 دیده بینایی با صدای بلند بخواند.مترجمتواند مکتوبات را برای افراد آسیبصوتی نیز مجهز شده است که می

http://ibngo.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c/
http://ibngo.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c/
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 یتوانای اغلب دهید،می تن واقعیت این به وقتی اما دهیم؛ انجام ترمتفاوت اندکی را هاکار است قرار پس. ببرید ترباال خود 1آیپد روی

 .آوریدمی دست به را دهید انجام بتوانید خواستیدمی که هاییکار انجام و اهداف به رسیدن

 احساسی پل یک امور، انجام متفاوت هایشیوه یادگیری مرحله و گذشته شیوه به امور انجام برای اشتیاق مرحله میان کنیدمی فکر آیا: اد

 کنید؟می مدیریت را خصوص این در گفتگو چگونه پزشک، یک عنوان به فاصر بگذرند؟ آن از باید جویانمدد که دارد وجود

 آن از یکی که گذراند،می سر از را زیادی احساسات کند،می تجربه را چیزی دادن دست از کسی وقتی دانیممی ما خب،: مارک

 یا اتفاق آن مقصر خودشان الزاماً بپذیرند که مبرسانی از پذیرش مرحله آن به را افراد این باید ما پس. سرخوردگیست و انکار احساسات،

 پیش دوباره بتوانند تا برسند پذیرش این به باید و دارند قرار آن در امروز که موقعیتیست هاآن فعلی شرایط. اندنبوده دیگری اتفاق هر

 .بروند

 ارجاع به نیاز شاید. شودمی ترشدید بسیار مسئله، این نابینایان، میان در و است، متداول امر یک سالمندان میان در افسردگی که دانیممی

 وسایلی واسطه به و بپذیرد را دارد قرار آن در که شرایطی کند، درک را موقعیت بتواند که برساند ایمرحله به را فرد تا باشد گردرمان به

 .بگیرد سر از را عادی زندگی کنند،می کمک او بهتر عملکرد به که

 شما از سؤال دو خواهممی. دارد خود با هم را احساسی فرایند یک قضیه، این. عملکردیست فرایند یک از ترفرا قضیه نای نظرم به: اد

 از همیشه بینایانکم که است این اولی. بدانم سؤال دو این به را شما پاسخ مشتاقم خیلی و کنم،می برخورد هاآن با زیاد عموما که بپرسم

 جایک را مطلب کل بتوانم تا باشم داشته بپوشاند را امروزنامه یا کتاب صفحه کل که بزرگ بینذره یک شودینم چرا» پرسند،می من

 چیست؟ شما پاسخ کنید؟می چطور برخورد چنین سؤالی با ؟«ببینم

 در و ترندضخیم وسط در کنند،می نماییدرشت که هاییعدسی دانیممی. است نور حوزه در تخصصی طوربه سوال این خب،: مارک

 این در که باشد، داشته ضخیم خیلی خیلی عدسی یک باید که است این بزرگ، بینذره یک مشکل اوصاف، این با. ترنازک هاکناره

 ایوسیله چنین. کنید نگاه عدسی مرکز به فقط شویدمی مجبور شد؛ پس خواهد بینذره هایکناره در زیادی اعوجاج ایجاد باعث صورت،

 بینیذره توانیمنمی ها،عدسی بصری هایمحدودیت این خاطر به پس. گرفت دست در را آن شودمی سختی به و بود خواهد سنگین بسیار

 هابینذره این که داندمی باشد؛ کرده امتحان را 2باریک ایصفحه هایبینذره که کسی هر و بپوشاند را صفحه یک کل که باشیم داشته

. کندمی کم را کنتراست ابزاری چنین پس. کنندمی ایجاد تصویر در زیادی بسیار اعوجاج اما دهند،می نمایش ترگبزر اندکی را هاچیز

                                                           
 بزرگ انقالبی و جادو دستگاه، این که کرد اعالم رسما اپل یعنی آن سازنده شرکت ، iPadانتشار محض به. است وحیل رایانه یا و تبلت یک آیپد 1

 و الکترونیکی، هایکتاب مطالعه کردن، بازی موسیقی، به دادن گوش فیلم، تماشای عکس، از بردن لذت ایمیل، ارسال و خواندن وب، مرور برای
 مترجم.هاستتبلت از جدیدی نسل آیپد قطعا   اما باشد؛ رویزیاده کمی است ممکن جادو کلمه بردن کار به اگرچه. است دیگر هایکار از بسیاری

2 thin page magnifier 
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 تلویزیون یا ویدیویی بینذره از استفاده یا الکترونیکی بینذره از استفاده وسیع، دید میدان یک داشتن اختیار در برای راه تنها در نتیجه،

 .ندارد وجود کار این برای یگرید راه و است بستهمدار

 خواهممی من» که است این سؤال دومین. پرسندمی من از را سؤال آن همیشه. دارد وجود افراد اکثر در سرخوردگی این اما. بود منطقی: اد

 اما است، بزرگ و دهپیچی موضوع یک خود خودی به این و ؟«کنم رانندگی بیناییم رفتن دست از با چطور. بدهم ادامه رانندگی به هنوز

 صحبت کنند رانندگی بتوانند هنوز شاید بینایی کهکم افراد به کمک خصوص در خودتان نقش درباره کمی دارد امکان آیا گفتم خودم با

 کنید؟

 بیمارانی من مثال. داریم رانندگی برای مختلف قانون پنجاه با ایالت پنجاه ما که است این من های بزرگگرفتاری از یکی خب،: مارک

 ندارند اجازه هاآن که حالی در کنند؛ رانندگی 1آیووا در یعنی من ایالت در بتوانند تا کنند عبور ایالتی هایمرز از اندشده مجبور که دارم

 بگویم دبای پس. است فرد همان فرد این چون کندگیج می کامالً آدم را چیزی چنین که،این و کنند رانندگی 3نبراسکا یا 2ایلینوی در

 چنین که فعال اما داشتیم؛ رانندگی برای ملی استاندارد یک هم ما است، یکسان هاکشور تمام در قوانین که اروپا مثل داشتم دوست خیلی

 .نداریم چیزی

 تلسکوپ، این. ندهست دارد قدمت سال پنجاه تقریباً که 4بیوپتیک تلسکوپ از استفاده به ملزم بینایانکم امریکا، هایایالت از بسیاری در

اند، در فاصله نسبتاً زیادی قرار گرفته که رانندگی عالئم تشخیص برای توانندمی بینایانکم گیرد.می قرار عینک باالی در و است کوچک

 درصد یک در تنها هستند، وسیله این از استفاده به ملزم که رانندگانی داده نشان صرفاً تحقیقات که است این واقعیت. شوند متوسل آن به

 حساب به ایمن رانندگی عوامل ترینمهم از یکی جاده، به نگاه که دانیممی انسانی عوامل تحقیقات طبق و کنندمی آن استفاده از موارد از

 .آیدمی

 محل ایالت قوانین طرخا به که دارم بیمارانی من و. است ترمطلوب بسیار یابی،مسیر برای سخنگو ایماهواره هاینقشه از استفاده در نتیجه،

 جاده به فقط شاننگاه و کنندمی یابیمسیر سخنگو ایماهواره هاینقشه با اما دهند؛می قرار شانعینک روی را تلسکوپ این شاناقامت

 .برود پیش ترایمن چیزهمه شودمی باعث که است

 ما کند؟می را فراهم نامممی رانندگی برای فردی شرایط سیبرر آنچه من امکان شما، اقامت محل ایالت آیا که رسیممی جااین به پس

 که کندمی فراهم را فرصت این ایالت آن آیا واجد شرایط نباشند، هااستاندارد این طبق افراد اگر. داریم رانندگی برای مشخصی قوانین
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 فراهم شرایط این آیووا، یعنی من ایالت در کند؟ گیرانند ایمن طوربه است قادر هنوز دید، میدان یا بینایی کاهش علیرغم دهد نشان فرد

 طوربه توانندمی دهند نشان که دارند را فرصت این باشد، ایمن نکنید تصور عادی حالت در شاید که بینایی از سطوحی با مردم. است

 برای افراد، قبیل این. دوزندمی ادهج را فقط به شاننگاه چون است، ایمن افراد این رانندگی تان،تصور برخالف. کنند رانندگی ایمن

 .کنندمی استفاده سخنگو ایماهواره هاینقشه از یابی،مسیر

 به کردن نگاه مثل: دهممی توضیح طوراین دارند سؤال رانندگی برای نیازمورد در خصوص بینایی همیشه که افرادی و والدین به من

 آن از ترکوچک چیزی چه بگویید من به و کنید نگاه بخوانید سنجیبینایی نمودار یرو توانیدمی که حرفی به. سنجیستبینایی نمودار

 ایماهواره هاینقشه پیشرفت با که ترند؛کوچک حروف از رانندگی عالئم فقط باشید؟ آن نگران باید رانندگی هنگام که دارد وجود

 .ندارید هاآن خواندن به نیازی 2021 سال در سخنگو

 دو خب،. دهد تغییر بینایانکم برای را روند این سخنگو ایماهواره هاینقشه که بودم نکرده فکر قضیه این به واقعاً. البج هم بسیار: اد

 شوندمی سردرگم آن مورد بینا درکم افراد که دیگر مسئله یک اما دادید؛ جواب را پرسندمی من از مدام عموماً جویانمدد که سؤالی

 چندین از است قرار یا کند حل را مشکالت تمام وسیله، یک است قرار آیا دارند؟ نیاز بیناییکمک وسیله یک به تنها آیا که است این

 .بدهید توضیحاتی هم خصوص این در خالصه طوربه مایلید، اگر کدامند؟ هاابزار این ترینمتداول از بعضی کنند؟ استفاده وسیله

 تریقوی مطالعه هایعینک فقط است ممکن باشد، خفیف حد در بیناییکم اگر. افتدمی راه انشکار وسیله، یک با صرفاً هاخیلی: مارک

 کامل اندازه در ویدیویی بینذره یک توانندمی باشند، داشته احتیاج الکترونیکی نماییدرشت به است ممکن که دیگرانی. باشند داشته نیاز

 امروزه. ببرند خود همراه روند،می بیرون منزل از که هاییزمان و کنند تهیه حمل قابل ویدیویی بینذره یک توانندمی. کنند تهیه

 از توانیدمی. کنید استفاده هاآن از ویدیویی، بینذره یک به هوشمندتان تلفن تبدیل برای توانیدمی طراحی شده که مختلفی هایافزارنرم

 است، دسترس در زیادی هایگزینه پس. کنید استفاده 1نوشتار به گفتار لتبدی به کمک موتور مطالب مطالعه برای خود هوشمند تلفن

 بنوازد؛ هم پیانو دهد، انجام دستی کار کند، مطالعه بخواهد شاید نفر یک. دارد مشکل ایزمینه چه در فرد، هر که دارد بستگی این به صرفاً

 وسایل به ادامه در و دهد انجام خواهدمی فرد هر که کاری به اول ا،نتیجت. کندمی پیدا نیاز مختلفی وسایل به مختلف هایکار برای پس

 سه یا دو به اغلب اما کند،می کفایت وسیله یک صرفاً مواقع، از بسیاری در. گرددمیبر رساندمی هدفش به را فرد که مختلفی کمکی

 .است نیاز وسیله

 کنند؟ تمرین را هاآن از استفاده باید واقعاً مردم یا است آسان ها،نبیذره ویژه به وسایل، این معموالً کار کردن با آیا و: اد

                                                           
1 text to speech 
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 گردرمان ما مطمئناً اما بگیرند؛ یاد را وسیله یک از استفاده نحوه سریع خیلی توانندمی مردم اتفاق به قریب اکثریت نظرم به: مارک

 ما. کند کمک وسیله از استفاده در مردم به تواندمی دارند کلمش وسیله یک از استفاده در اگر که داریم کاردرمانی داریم، بخشیتوان

 هستند کار این انجام به قادر کهاین به نسبت و کنند امتحان را وسیله از استفاده تا دهیممی آموزش را خود بیماران ویزیت، پایان از قبل

 نتیجتاً . است مزیت یک کندمی استفاده وسایل از ستیدر به شخص شود مطمئن تا باشد آنها همراه که دوستی یا مربی اما خوشبینیم؛

 به را مطالب چطور کنند، استفاده بینذره یک از چطور دانندمی مردم نظرم به اما هستند؛ روبهرو مختلف شرایط از ترکیبی با جویانمدد

 خوردن آب راحتی به هم الکترونیکی هایگجت این از بعضی از استفاده و کنند، مطالعه خوبی به بتوانند تا بگیرند ترنزدیک خود چشم

 .است

ای و قوانین رانندگی برای بینایی هم به پایان رسید؛ اما فراموش نکنید در خصوص قوانین بیمهبخشی کمهای توانبخش پایانی آموزه

 بینایان در ایران، مکتوبات مرتبط را بخوانید تا بیشتر بدانید.کم

 

 رویکردی همه جانبهبهزیستی نیازمند تحول با 

 

 بخشی سازمان بهزیستی کشورو معاون اسبق توان  دکتر محمد کمالی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

توان برآمده از شور ، سازمان بهزیستی را هم می13۵7های جوشیده از متن انقالب اسالمی ها و نهادهمانند برخی دیگر از سازمان -1

با مصوبه شورای انقالب که در تدوین متن  -عمدتاً غیردولتی  -سازمان و نهاد  16ه اجتماعی دانست. با ادغام انقالبی آن دوران در حوز

بخش نقشی اساسی داشت، سازمانی شکل گرفت تا در دو حوزه مهم امور اجتماعی و امور توانبخشی و حوزه جدید آن شهید دکتر فیاض

 .ه صورت متمرکز و دولتی ارائه کندهای خود را بامور شهدا و جانبازان فعالیت

ویژه سپردن امور به طور کلی به دولت بود؛ دولتی برآمده از شاید ادبیات رایج در ارائه خدمات در آن زمان، مبتنی بر تجمیع امور و به

ها و نهادهای یشتر سازماندانست. در بحث ادغام و تشکیل سازمان بهزیستی هم بمتن مردم و انقالب که تنها خود را متولی همه امور می

ها در قالب دولتی کردند اما جو غالب زمانه، این گونه تدبیر اندیشید تا فعالیتدولتی ارائه میهای خود را به شکلی غیرادغام شده، فعالیت
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به بعد جای  70های دهه التر شود. هر چند این استراتژی در سو تجمیع شده ارائه شوند تا نقش قوی دولت در ارائه خدمت به مردم نمایان

 .ها در بخش غیردولتی دادخود را به توسعه فعالیت

کرد و به دنبال با شهادت دکتر فیاض بخش که بنیانگذار سازمان بهزیستی بود و با عنوان وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی عمل می-2

انفعاالت انجام شده در تشکیل بنیاد شهید و انتقال وظایف سازمان  رأی منفی شورای نگهبان به وجاهت قانونی وزرای مشاور و نیز فعل و

بدان نهاد، سازمان بهزیستی کشور در بازنگری قانونی، به سازمانی وابسته به وزارت بهداری تنزل یافت و رئیس آن معاون وزیر بهداری 

 .شد

به کمیته امداد، سازمان را در موقعیتی « ح شهید رجاییطر»به همراه واگذاری برخی تعهدات دولتی از جمله  60این تغییرات در دهه 

رسانی به مخاطبان سازمان را باعث شد. انفعالی قرار داد. محدودیت اعتبارات و موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی، محدودیت خدمت

اند و سهم نیز محدود و کم بودههای سازمان گیرنده از فعالیتدهد که جمعیت خدمتنگاهی به آمارهای موجود در این زمینه نشان می

 .شده استدریافتی ناچیزی به آنان پرداخت می

های آن، تغییرات به سازمان و فعالیت یدن نگاهی جدرا شاید بتوان دهه تحول در سازمان بهزیستی نام گذاشت. فراهم شد 70دهه -3

انشگاه معاونت پیشگیری و فرهنگی، تأسیس د صورت جهشی، ایجاد گیر اعتبارات سازمان بهه و افزایش چشمی گستردر ابعادیریتی دمد

ر حوزه اجتماعی، ر حوزه توانبخشی و سپس دولتی ددر بخش غیرمات در توسعه ارائه خدگیری دعلوم بهزیستی و توانبخشی، جهت

های حوزه اجتماعی کشور سازیها و تصمیمگیریر تصمیمی داجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه و... سازمان را به یک عنصر کلید

 ر مباحث تئوریک ایجاد، سازمان بهزیستی کشور که دندشدنمی چه برخی عوامل ناخواسته ایجادچنان رسدل ساخت. به نظر میمبد

که متأسفانه  اصلی تشکیالت باشد توانست محورآن هم می ر هنگام ایجاداشت، ده دوزارت رفاه و تأمین اجتماعی نقش اصلی را برعهد

و به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اشت منفک شد ر این زمان سازمان از وزارت بهدیگری انتقال یافت. دچرخ امور به سمت سازمان د

 .انتقال یافت

گان، گیرندمتهای آن و نیز خدن و فعالیت. نگاهی متفاوت به سازمار سازمان همراه بودیریتی چندباره دبا تغییرات مد 80هه های دسال-4

سازی و تأمین نیازهای اساسی مخاطبان،  ، مبنی بر توانمند70هه های دهای سالاشت. استراتژینبال در سازمان به دی را هم دیدشرایط جد

هایی را به فعالیت شگیری و... جای خودبر ضرورت پی های اجتماعی، تأکیدر بحراناخله دولتی، مددر بخش غیرگیری توسعه دجهت

. علیرغم ادای انفعالی دهای بین بخشی و به گونهها و بویژه فعالیتر گسترش فعالیتیت قابل مالحظه دودای و محدعمدتاً با نگاه خیریه

جامعه  ه و رو به تزایدهای گستردیتوانست پاسخگوی نیازمندتوان سراغ گرفت، نتایج حاصله هرگز نمیر این شیوه میحسن نیتی که د

 .گان باشدگیرندمتخد
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ر جذب و افزایش اعتبارت سازمان مؤثر ولت، دوره جوانی، انگیزه باال و روابط خوب مدیریت سازمان با مجموعه در بخشی از این دد

که سازمان بهزیستی کشور و وزارت  کرد ر را ایجاد، برای صاحبنظران این تصوولت وقتالت گرایانه دیگر، شعارهای عدبود. از سوی د

ر و حتی د ه نشدر عمل چنین چیزی مشاهد؛ اما ده بگیرندر تحقق این شعارها بر عهدنقش برجسته و بزرگی د رفاه و تأمین اجتماعی، باید

های وزارت رفاه و گاهیدر دتفاوت د .ه گرفتندتری بر عهدی نقش مهمهای اقتصادها و سازمانالت نیز، نهادمباحثی همچون سهام عد

و حوزه ی برای این دن نقش کلیدست نیامدر به دد توانده نماند. همین امر نیز میها بر کسی پوشیدر طول این سالسازمان بهزیستی هم د

سازی و الحاق ر توانمندگاه تئوریک نسبتاً مطلوب دیده دسازمان علیرغم ارائ رسد. به نظر میه باشدالت اجتماعی، مؤثر بودر توسعه عدد

 .اشته باشدها دهها و اجرای این ایدسازیر تصمیمگذار در عمل نتوانست حضوری تأثیرمخاطبان به جامعه، د

گری قانون جامع حقوق افراد ترین اقدام به ثمر رسیدن بازنسازمان در یک مسیر آرام گام برداشت، در حوزه توانبخشی برجسته 90دهه -۵

گری سالمت اجتماعی در برنامه ششم توسعه به بهزیستی موفقیت های آن بود. از سوی دیگر سپردن تولینامهدارای معلولیت و تدوین آئین

هم قرار توانست محسوب شود که با توجه به تغییرات مدیریتی راه به جایی نبرد و محل اختالف عمده با وزارت بهداشت بزرگی می

های انتهایی دولتی پدیده سالگرفت. ایجاد مراکز مثبت زندگی یا به تعبیری تغییر نام مراکز مختلف ارائه خدمات بهزیستی در بخش غیر

در بهزیستی است. اقدامی که هنوز در ابتدای راه است و اهدافی همچون کاهش بهای خدمات ارائه شده، دسترسی بهتر و بیشتر  90دهه 

گیرندگان را برای خود به خدمات سازمان، الکترونیکی کردن و در نهایت شفاف ساختن امور و افزایش رضایتمندی خدمت مخاطبان

ها ممکن است دچار درنظر گرفته است. با توجه به نوظهور بودن مراکز و نزدیکی آغاز کار دولت جدید سرنوشت مراکز با تغییر مدیریت

 تغییرات شود.

، از عنصر یا سازمانی اجرایی رکنار خود، همیشه دانداشتهجویانه دالتو یا شعارهای عد اندهنامید« ولت رفاهد»را  ودهایی که خولتد-6

ور از الت اجتماعی دن عده کردهای اجتماعی قوی و منسجم، پیادسازمان ون وجود. بداندهبه عمل بهره برد های خودهیل ایدبرای تبد

ه است تا هماهنگی ها الزم بودها به عنوان محور اصلی فعالیتها و سازمانر رأس این نهادیک سازمان د . اغلب وجودبود خواهد سترسد

، سازمان اردهای الزم برای چنین مسئولیتی را دترین سازمانی که بتوان گفت پتانسیل و ظرفیتمهم . شایده بگیردایت کارها را برعهدو هد

ها نیز بوده و برخی تغییرات و تقویت که سازمان برای پذیرش چنین مسئولیتی، نیازمند اذعان کرد باید . هر چندزیستی کشور باشدبه

های توان از ظرفیتکه می کرد نظران، مشخص خواهده و متنوع سازمان برای صاحبهست. لیکن نگاهی به مجموعه وظایف گسترد

های گسترش ر هنگام بحث و بررسی لوایح و طرحین بار دکنون چند. این مسئله تابرای تحقق این موضوع بهره بردسازمان بهزیستی کشور 

ضعف جایگاه سازمانی و  ه است. لیکن شایدایی و الیحه نظام جامع تأمین اجتماعی و... مطرح بودالت اجتماعی، از جمله طرح فقرزدعد

 .ه باشدانع از تحقق این امر شده، مای و پشت پردعوامل حاشیه
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. ار باشدای برخوردولت، به لحاظ نظری و عملی، از موقعیت ویژهردجایگاه سازمان بهزیستی کشور د رسدر حال حاضر به نظر نمید-7

ای ارائه خدمات هدرعین حال موضوع اعتبارات سازمان به عنوان یک چالش عمده همچنان در صدر قرار دارد. افزایش تورم و هزینه

های افراد تحت پوشش، های مراکز، مستمریمختلف، سازمان را در موقعیتی سخت و دشوار قرار داده است. این امر در موضوع یارانه

مأموریت مختلف سازمان  200های موردی و قریب های تجهیزات و وسایل کمکی افراد دارای معلولیت، مسکن، اشتغال، کمکهزینه

بر  - ارندمت که پشت نوبت قرار دگان خدرخواست کنندزمان علیرغم افزایش خوب اعتبارات، هنوز با آمار باالی دمطرح است. سا

اخت حقوق کارکنان و نیز باالیی از اعتبارات سازمان، بابت پرد رصدروبروست. هنوز حجم و د -های مسئوالن سازمان اساس گفته

از توان  رسدهایی که به نظر نمی؛ آن هم مستمریشودحوزه امور توانبخشی و اجتماعی صرف میو ر داخت به مستمری بگیران دپرد

انی برای یهی است اعتبار چند. بدار باشدگی آنان برخوردبرای رفع مشکالت اساسی زند -اختی با توجه به رقم ناچیز پرد -کافی 

 .ماند نیاز است، باقی نخواهد گان به جامعه موردمت گیرندخد دازی و الحاق مجدسر قالب توانمندهای اصلی که به تعبیری دفعالیت

در کنار فرسودگی نیروی انسانی و از دست دادن بسیاری از کارشناسان خبره به دالیل مختلف، بحث سپردن مدیریت امور سازمان به -8

ای بوده است که همزمان مدیرکل یک استان ت سازمان به گونههای سازمان است. دامنه مدیریمتخصصین پزشکی یکی دیگر از چالش

فوق تخصص پزشکی بوده است و در استان همجوار یک روحانی عهده دار مدیریت بوده است. برای یک سازمان تخصصی این فاصله 

 80است، سازمانی که قریب ها شاید فقط یک بار مدیری از حوزه اجتماعی سازمان را اداره کرده غیرقابل توجیه است. در طول سال

های ها آن در حوزه اجتماعی است. حال باید دید وزیر رفاه آینده کدام طریق را در پیش خواهد گرفت. از سویی مطالبهدرصد فعالیت

نباید حوزه افراد دارای معلولیت نیز این روزها بیشتر از گذشته شده است. آنان معتقدند که با وجود افراد توانمند در بین آنها، چرا 

 تواند برای رئیس آینده سازمان چالشی جدی به حساب آید.توانبخشی را فردی دارای معلولیت اداره نماید. این می

رسد باید توجه دولتمردان آینــده را به این نکته جلب شویم، به نظر میاینک که آرام آرام به مستقرشــدن دولت جدیــد نزدیک می-9

رسد توجه عملی توان به توسعه عدالت و رفع فقر و نیازهای محرومان دست یافت. به نظر میمحور نمیـم که تنها باشعارهای عدالتنمایـ

های حمایتی موجود در جامعه، برای تحقق شعارهای و نه شعاری به دو حوزه اجتماعی و توانبخشی در سازمان بهزیستی و سایر نهاد

ضروری است. البته جناب آقای رئیسی باید توجه داشته باشند که در دام شعارهایی که به توزیع فقر در بین محور دولت جدید، عدالت

رائه کنیم، افتخار گردد، نیافتند. این که دائماً از افزایش تعداد افراد فقیری که تحت پوشش خدمات ما قرار دارند، آمار امردم منجر می

های حمایتی ارائه آمار نماییم. این مهم ها وسازمانساالنه از کاهش تعداد افراد تحت پوشش نهادنیست. افتخار آن است که ماهانه و 

ها گیری همه نهادبرجانبه و بدون تبعیض با درکه قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به طور کامل و همهدست نخواهد آمد مگر آنبه

توان گذاری یکسان و استفاده از تمامی منابع موجود میآید. در این صورت با سیاسته اجرا درو سازمان ها در قالب وزارت رفاه به مرحل
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های تواند به موفقیتبرای از یبن بردن فقر و توزیع ثروت در بین نیازمندان اقدام نمود. مطمئن هستم با چنین دیدگاهی، دولت جدید می

 .مناسبی دست یابد

های جسمی، روحی و اجتماعی، مانع از حضور فعال و ها و شهروندانی هستند که آسیبشور، انسانمخاطبان سازمان بهزیستی ک -10

و تعالی و به رسمیت  های رشدن زمینهترین وظیفه سازمان بهزیستی، فراهم کرده است. اصلیهای اجتماع شدر صحنهجانبه آنها دهمه

 هاست موردهای منفی متأسفانه سالها و برچسبواسطه نگرشچه که بهاست. آنر جامعه ن حق انسانی آنان برای حضور دشناخته شد

 .مهری قرار گرفته استبی

اری از حق ، زمینه حضور و برخوردهای موجودنامهن قوانین و آیینهای اجتماعی و اجرایی کردر نظاماخله دبا مد سازمان بهزیستی باید

ان و نگاهی چندوهای مناسب برای این حضور را با تالشی دبستر تواند. سازمان بهزیستی میأمین کندت ی را برای مخاطبان خودشهروند

ر ون ترس از تغییر، دو بد بگشاید رون سازمانی خودهای دها و باوریشهر اند؛ به شرط آن که راه را برای تغییر ده محقق کندوسیع به آیند

جا که . آناردمات به جامعه مخاطب بیش از گذشته گام بردر ارائه خدان، ده از مشارکت واقعی شهروندستفادم و ان امور به مردسپرد

 ...سازند، همیشه پیروزی جامعه را فراهم میم حضور یابندمرد

 

 بینابر بال تکنولوژی: گفت و گوی نشریه مانا با حمیدرضا آبروشن، برنامه نویس کم

 

 های قرآنیی زاده: دانشجوی دکتری پژوهشمیرهادی نائین

ساالن نابینایش تفاوت داشت. او حمیدرضا آبروشن، کسی است که به خاطر عالقه، مسیر زندگی خود را به سمتی کشاند که بسیار با هم

مینه برنامه نویسی های مناسبی در زهای دانشگاه، دست به کیبورد شد و توانست برای خود موقعیتبه جای نشستن مستمر پشت نیمکت

 فراهم آورد.
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 اید، از شما ممنونم.که وقت خود را به نشریه مانا اختصاص دادهبا سالم و احترام؛ از این-

تردید  -در فاز دانشگاهی یا کاری-گوی ما برای کسانی که در انتخاب حرفه برنامه نویسی وهای مانا. امیدوارم گفتسالم به تو و همه بچه

 های خوبی به آنها برای آشنایی بیشتر با این حیطه کاری به دست بدهد.اشد و بتواند سر نخدارند مفید ب

 برای شروع گفت و گو لطفاً خودتان را معرفی کنید.-

تواند برای مخاطبین شما جالب باشد این است ها با من آشنا هستند، من حمیدرضا هستم برنامه نویس. چیزی که میطور که اکثر بچههمان

، ITه اصالً رشته دانشگاهی من مدیریت آموزشی بوده است و مدرک کارشناسی این رشته را دارم؛ اما به دلیل عالقه فراوان به مسائل ک

تصمیم گرفتم مسیر زندگی کاری خود را به سمت برنامه نویسی تغییر دهم. عالوه بر عالقه شخصی که حتی در دوره دانشجویی با رفتن 

های اساتید مدیریت آموزشی در سختی کاریابی مزید شد؛ صحبتهایی مثل کتابداری دنبال میآوری در رشتهبا فنهای مرتبط به کالس

 علت شد تا من به سمت آرزوی دیرینه خود حرکت کنم.

 اولین برخورد شما با کامپیوتر در چه سنی برایتان روی داد و چه حسی داشتید؟-

های مرکز خانه امید، وابسته به مدرسه شهید محبی، شرکت د که در سال سوم دبستان در کالساولین آشنایی من با کامپیوتر وقتی بو

کردم. نکته جالب این بود که ما هنوز در آن زمان در خانه کامپیوتر نداشتیم و پس از مدتی در یک نیمه شب، وقتی از خواب بلند شدم، 

 اند. این موضوع مرا سورپرایز کرد.پیوتر خریدهپایم ناخودآگاه به چیزی خورد و فهمیدم که خانواده کام

کند یا به موسیقی گوش لطفاً به ما بگویید: چه اتفاقی افتاد که شما تصمیم گرفتید از یک کاربر عادی کامپیوتر که نهایتاً مطالعه می-

 دهد عبور کنید و به یک برنامه نویس تبدیل شوید؟می

های خود را پاس ای در آن زمان شکل نگرفت. من حتی با نمره باالیی کالسقه من به مباحث رایانهدر پاسخ به شما باید بگویم: اتفاقاً عال

توانستند با کامپیوتر کارهای جالبی بکنند. این موضوع که در نکردم. آنچه این عالقه را در من تشدید کرد، آشنایی با کسانی بود که می

های مستقیم داشتند. های تلوزیونی مانند جادوی سیاه که به مباحث کامپیوتری اشارهپخش فیلم دوران راهنمایی من اتفاق افتاد همراه شد با

که من این راه را انتخاب های درست و جذاب بهره گیری از کامپیوتر را به من نشان بدهند هم در اینتوانستند راهمعلمانی کاربلد که می

یم نقش این معلمان در هر حیطه کاری مهم است و به نظر من به نحوی شیوه اخالقی آنها توانم بگوکنم نقش بسیار مهمی ایفا کردند؛ می

 آموزان را تعیین کندتواند آینده دانشمی
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رسیم که وجود الگوهای عملی برای شما بسیار تأثیرگذار بوده است؛ اگر ممکن است بیشتر در این های شما به این نتیجه میاز صحبت-

مند نیست؛ تبدیل به یک برنامه نویس شود حمیدرضا آبروشنی که در وهله اول به کامپیوتر عالقهه چه عاملی باعث میباره توضیح دهید ک

 شود؟موفق می

طور که پیشتر گفتم، وجود کسانی که با طور نبود که در یک شب محقق شود. همانالبته این اتفاق به صورت یک پروسه افتاد و این

شدند از سویی و وجود معلمان کارنابلدی که برخی دروس خاص را به عهده داشتند ی خود باعث کارهای جالب میهای کامپیوترتوانایی

هایی از طرف دیگر، عالقه مرا شکل داد. همچنین باید به کنجکاوی ذاتی خودم هم اشاره کنم. من همواره در صدد پاسخ دادن به پرسش

های مختلف چگونه در کنار هم قرار فایل« »شود؟یک موسیقی در کامپیوتر ما پخش میچطور »هایی مانند: کامپیوتری بودم؛ پرسش

 های کاربلد به عالوه کنجکاوی شخصی مرا به این سمت و سو هدایت کرد.و... روی هم رفته، پروسه تدریجی با حضور آدم« گیرند؟می

 اولین قدمی که برای یادگیری برنامه نویسی برداشتید چه بود؟-

دانستم این بود که آیا اصالً امکان برنامه نویسی برای نابینایان فراهم است یا نه؟ آنچه این سؤال را بیشتر در ذهن ن چیزی که باید میاولی

کرد یکی این بود که اکثر نابینایانی که وارد این حوزه شده بودند یا دانشجوی رشته کامپیوتر بودند یا پیش از نابینایی پایه من پررنگ می

آمد. به عنوان مثال: در های برنامه نویسی موجود به کار نابینایان نمیکار برنامه نویسی را آموخته بودند. از طرف دیگر، توضیحات فیلم

 شد که این قسمت مشخص از صفحه باید کیلیک شود.فیلم گفته می

کردند یافتم. کاری نند محمد میرقاسمی ضبط میهایی که کسانی ماکن و آموزشتوانم بگویم: پاسخ پرسش خود را در سایت گوشمی

شد قدم اول در کن و انجام تکالیفی که در آنها خواسته میهای برنامه نویسی در سایت گوشکردم این بود که با دریافت آموزشکه می

تم. الزم به ذکر است: این اتفاقات یادگیری برنامه نویسی را برداشتم. باید بگویم که از جناب آقای جواد حسینی نیز مساعدت بسیاری گرف

گویم که بر پروسه کار خود تأکید کرده گذاشتم این موضوع را از آن جهت میوقتی افتاد که من ترم دوم دانشگاه خود را پشت سر می

 باشم.

بیش از پرسیدن از دیگران  با توجه به اینکه شما مسیر زندگی خود را از علوم انسانی به سمت برنامه نویسی تغییر دادید، چه چیزهایی-

 شد؟برای شما مفید و مؤثر واقع می

من وقتی با آقای حسینی آشنا شدم و مدتی با ایشان در این زمینه فعالیت کردم؛ به وسیله ایشان با آقای خدایاری مرتبط شدم و از ایشان 

دادم به یک دم برای ارتقای برنامه نویسی انجام میها و کارهایی که خوهای بیشتری برای من بگذارند. در طی این کالسخواستم کالس

توانسته است برخی از مشکالت مطالعاتی نابینایان را حل  OCRچالش دیگر برخوردم. رابطه برنامه نویسی و زبان انگلیسی: با وجود اینکه 

های شود که کار مطالعه کتابنی میکند؛ اما کنار هم قرار گرفتن دو زبان انگلیسی و فارسی در یک متن باعث بروز مشکالت فراوا
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دانستم. به این موضوع برخوردم که امکان مطالعه کتب کند. من زبان انگلیسی را در حد متوسط میفارسی برنامه نویسی را دشوار می

 را ارتقا دهم.فارسی برنامه نویسی برایم به شکل صحیحی مهیا نبود. به همین سبب یک توفیق اجباری باعث شد تا من سطح زبان خود 

خواهم دوباره تأکید کنم که فرآیند یادگیری من ادامه دار بوده و هست و این نگاه فرآیندی در همه مراحل کار برنامه نویسی من ادامه می

توانم با ارائه یک رزومه کاری به داشت. من وقتی سال اول دوره کارشناسی ارشد خود را آغاز کردم به این نتیجه رسیدم که می

پذیر باشند اما از روی جوگیری خواهم به دوستان عزیزم توصیه کنم که ریسکهای برنامه نویسی وارد بازار کار بشوم. اینجا میرکتش

سنگین کنند و از مخاطرات جدی کار خود خواهند در آن مشغول باشند را به درستی سبکای که میو هیجان وارد کاری نشوند و حوزه

 ند.هراسی به دل راه نده

 توانید رزومه کاری داشته باشید و به دنبال کار بگردید؟ای از کار برنامه نویسی رسیده بودید که تصور کردید میشما به چه مرحله-

کرد، یک رزومه باید بگویم: قدم اول من برای کاریابی این بود که به اصرار یکی از دوستان که در رشته مشاوره شغلی تحصیل می

های کاریابی کوشیدم تمام سایتردم و در آن تمام کارهایی که انجام داده بودم را به اختصار شرح دادم. از آن موقع میانگلیسی تهیه ک

های برنامه نویسی رزومه ارسال کنم. با رصد مستمر خود به این نتیجه رسیدم هایی که دارم برای شرکترا رصد کنم و بر اساس توانایی

یاز جامعه هدف من است. همچنین پس از رصد کامل اوضاع و مشورت با خبرگان نابینای این کار، به این هایی بیشتر نکه چه مهارت

توانست کنند؛ عدم دقت به این نکته مینتیجه رسیدم که رزومه خود را برای کسانی ارسال کنم که سابقه کار کمتری از کارجویان طلب می

 نابینایان داشته باشد.تأثیر بدی روی جامعه برنامه نویسی نسبت به 

 ای دارید؟آیا برای کسانی که در حال نوشتن رزومه کاری برای برنامه نویسی هستند و مانند شما آسیب دیده بینایی هستند توصیه-

صی هستید شود در حد بیل گیتس یا استیو جابز توانایی و مهارت داشته باشید نترسید؛ اما اگر فاقد مهارت خااز اینکه از شما خواسته می

 توانید انجام دهید ذکر نکنید.آن را در لیست کارهایی که می

 برایمان از اولین باری بگویید که رزومه شما پذیرفته شد و وارد بازار کار شدید؟-

های کی از کالساتفاقاً اولین باری که رزومه من پذیرفته شد، نتوانستم کار خود را آغاز کنم. اولین ایمیل پذیرش رزومه خود را در میان ی

توانید تصور کنید با چه شوق و شوری کالس را ترک کردم و آماده مصاحبه شدم. وقتی با سختی فراوان به دانشگاه دریافت کردم. می

توانم در آنجا مشغول به کار شوم. الزم به ذکر محل مصاحبه رسیدم، به خاطر نابینایی با برخوردی سرد مواجه شدم و فهمیدم که نمی

 این اتفاق پیش از همه گیری کرونا برای من افتاد. است

های تو آید. آیا تمام مصاحبهترین تجارب ما نابیناها در تمام مشاغل به حساب میرسد عدم پذیرش به خاطر نابینایی از رایجبه نظر می-

 ها را نیز داری؟همین ویژگی را داشت یا تجربه انواع دیگر مصاحبه
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ها انواع برخوردهای های زیادی شدم. در این مصاحبهنوآموزی، و تفاوت در منحنی آموزشی مجبور به مصاحبه من به دلیل نابینایی،

ها من نتوانستم در خروجی را پیدا کنم و با مشقت فراوان محل مصاحبه را ترک نامتعارف نیز با من شد؛ به عنوان مثال در یکی از مصاحبه

خیالی زدم تا بتوانم در چنین شرایطی کار شد؛ اما به اصطالح خود را به بیا موجب ناراحتی من نمیتوانم بگویم این برخوردهکردم. نمی

 مناسب خود را پیدا کنم.

های از راه دور، این فرصت برای من فراهم شد تا پیش از دیده شدن نابینایی بتوانم در باره مسائل فنی کار با شیوع کرونا و رواج مصاحبه

گذاشتم و در پایان مقداری راجع به نحوه کار یک های فنی را با موفقیت پشت سر میا بود که من عمالً اکثر مصاحبهصحبت کنم. اینج

خواستم در هر موقعیتی مشغول به کار باشم و مثالً مواردی از قبیل بیمه و تداوم در انجام کردم. من نیز نمینابینا با کامپیوتر تبادل نظر می

 یادی داشت.کار برایم اهمیت ز

 رسد که بیان آنها به هیچ وجه خالی از لطف نیست:دو نکته هم به نظرم می

خواهم حتماً لپتاپ و نمونه کار خود را همراه داشته باشند تا بتوانند به هر خواهند کار کامپیوتری انجام دهند میاول از تمام کسانی که می

که: بعدها فهمیدم بیشتر کسانی که من با آنها مصاحبه از راه دور داشتم ند. دوم اینشود کار خود را به طرف مقابل نشان دهشکلی که می

ها دورادور با نابینایانی آشنا بودند که تأثیر مثبتی روی اطرافیانشان ایجاد و از پذیرش من سر باز نزدند، با مقوله نابینایی ناآشنا نبودند. آن

 مثبت ما نابینایان در جامعه تأکید فراوان کرد. توان به اهمیت تأثیرجا میکردند. از همین

 کنید؟اید، آیا به نابینایان ورود به آن را توصیه میای که در این کار پیدا کردهبا توجه به سابقه-

بشود که  ایکنم اگر کسی وارد حوزهکه کسی بخواهد وارد کاری بشود، کامالً به عالقه او بستگی دارد. من حتی فکر میبه نظر من، این

شود، به درآمد باالیی دست یابد. به عبارت دیگر، آدم یک بار بیشتر تواند با خالقیتی که از عالقه ناشی میساز نیست؛ میبه اصطالح پول

کند و در این یک بار حق دارد آنچه را دوست دارد امتحان کند. در رشته ما شرایط متفاوتی وجود دارد. به فرض اگر کسی زندگی نمی

توانم به او آموزی وارد این کار بشود و رشته کامپیوتر را برای ادامه تحصیل برگزیند، من کمک خاصی نمیخواهد از دوره دانشیم

شود گفت الزمه کار رشته کامپیوتر رسد مواجهه نابینایان با مسائل عمیق ریاضی که میبکنم؛ زیرا خودم این مسیر را نرفتم. به نظر می

خواهم بگویم اند از هر چیز دیگر مفیدتر است. اما میباشد که البته مشورت با افرادی که از این طریق وارد کار شده است، معضلی جدی

کنند، چندان های کسانی که از بیرون به قضیه نگاه میگیرید کدام کار را انجام دهید. به صحبتدر پایان، خود شما هستید که تصمیم می

ای دیگر وارد این کار شوید، دانند. اگر مثل من قصد دارید از حوزهسیاری از مسائل و شرایط را به طور واقعی نمیتوجه نکنید؛ زیرا آنان ب

هایتان را در این سبد نریزید و پیش از حضور جدی در این کار، تمام جوانب و کنم آن را امتحان کنید ولی تمام تخم مرغتوصیه می

 های خود را بسنجید.توانایی
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های کنم اگر به این کار عالقه مند شدید، آن را امتحان کنید؛ اما توجه داشته باشید که چه زمینهنظر یک برنامه نویس نابینا، توصیه میاز م

کاری در این رشته وجود دارد که نابینایان توان ورود به آنها را دارند. همچنین حتماً باید به این موضوع واقف باشید که بسیاری از 

پذیر دسترسپذیر نیستند. شما یا باید تالش کنید ارتباط مستمر با سازندگان ابزارهای غیرایی که شما باید از آنها استفاده کنید دسترسابزاره

شته ر دابرقرار کنید و از آنها بخواهید که کار شما را تسهیل کنند، یا جایگزین مناسبی برای ابزار مورد نظر پیدا کنید. این را هم باید در نظ

باشید که ممکن است شما در مواردی نسبت به همکاران بینای خود کندتر باشید یا نهاد یا سازمان خاصی به هر دلیلی به شما اعتماد کافی 

 شود.ها مسائل مهمی هستند که یک برنامه نویس نابینا حتماً در کار با آنها مواجه میرا نداشته باشد. این

کنم خواهم در باره آنها بیشتر صحبت کنید؛ زیرا تصور میی کار صحبت کردید. اگر مقدور باشد میمقداری در باره موانع پیش رو-

 الزم است مخاطبین عالقه مند ما در این باره بیشتر بدانند.

سب ها که شما پس از آموزش بیشتر به کیکی از مسائلی که همواره در این رشته مطرح است این است که بر خالف بسیاری از رشته

شود. همیشه این امکان وجود دارد که یک فناوری تازه وارد کار شود وقت از کار برنامه نویسی جدا نمیپردازید؛ آموزش هیچتجربه می

 های پیشین خود تکیه کنید. این موضوعتوانید به آموختهاید دیگر در بازار کار کارایی نداشته باشد؛ بنا بر این، شما نمیو آنچه شما آموخته

پذیر کردن شوند؛ سازندگان آنها به فکر دسترسآید که لزوماً وقتی تکنولوژی جدید ارائه میزمانی برای ما نابینایان مانع به حساب می

 شود.پذیری برای آنها آغاز میافتند و تازه کار ما برای توضیح چگونگی دسترسنمی

کنیم. به عنوان مثال: وقتی با مواقع ما از همکاران بینای خود کندتر عمل می از دیگر مسائلی که ما با آن مواجهیم این است که در برخی

تواند چند و چون کار را مالحظه کند؛ اما ما، به شرط شویم، یک برنامه نویس بینا به راحتی با یک نگاه مییک نمودار مواجه می

 پذیر بودن نمودار،دسترس

کنیم. برای نمونه زمانی که با تر عمل مییم. البته در برخی موارد هم ما از همکاران خود سریعباید خانه به خانه و سطر به سطر آن را ببین

شود خیلی زودتر از سایرین بتوانیم به آید و باعث مییک مجموعه بلند از کد سر و کار داریم، حافظه خوب ما نابینایان به کمک می

 خواهیم دسترسی داشته باشیم.چیزی که می

تر گفتم: من از موانعی که در راه ما وجود دارد، دیدگاه همکاران یا رؤسای ما نسبت به برنامه نویسان نابیناست. چنانکه پیشیکی دیگر 

توانم با ارائه کاری صحیح نگرش درستی در ذهن توان این را ندارم که نگاه همه را نسبت به خودم به شکل مثبتی تغییر دهم؛ اما می

ایجاد کنم. این منوط بر این است که کسی بخواهد نگرش خود را عوض کند و اگر چنین نباشد از دست هیچ سایرین نسبت به خودم 

 آید.کس کار خاصی بر نمی
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شما در بخش دیگری از این مصاحبه به بحث آشنایی با زبان انگلیسی اشاره کوچکی کردید؛ امکان دارد بیشتر توضیح دهید که یک -

 باید با زبان انگلیسی مأنوس باشد؟برنامه نویس نابینا چقدر 

توان از دو منظر نگاه کرد: از طرفی یکی از الزامات هر برنامه نویسی این است که با همکاران خود در ارتباط باشد. بدین به این پرسش می

علوم، دارای فرهنگ لغات و رسد. اما از سوی دیگر، زبان برنامه نویسی، مانند سایر منظور آشنایی با زبان عمومی الزامی به نظر می

ب که در آنها اصطالحات برنامه نویسی به درستی به کار شود که با خواندن چند کتااصطالحات خاص خود است. این موضوع باعث می

گر کتاب اند، خوانندگان به این توانایی برسند که فهم صحیحی از کتب برنامه نویسی به زبان انگلیسی به دست بیاورند. من شخصاً ارفته

 کنم.توانم به آن اعتماد کنم و خواندن آن را هم به کسی توصیه نمیترجمه شده توسط یک غیر برنامه نویس را در اختیار داشته باشم، نمی

 های تحصیلی برای نابینایان مشکل دسترسی به منابع وجود دارد؟آیا در حوزه برنامه نویسی، مانند بسیاری از رشته-

آید. تر گفتم زبان انگلیسی بداند، این مشکل زیاد برای او پیش نمیز ابزارها به درستی استفاده کند و در حدی که پیشاگر کسی بتواند ا

های مخصوص خود، های برنامه نویسی است که البته با انتشار کدهای منابع در سایتهای فارسی و دیدن فیلممشکل در دسترسی به کتاب

آید که تازه زم به ذکر است که مسئله عدم درک ویدیو و کتاب از نظر من بیشتر برای کسانی پیش میشود. الاین مشکل کمتر حس می

 اند.وارد این حوزه شده

 آیا به تازه کارها توصیه خاصی برای آغاز کارشان دارید؟-

مد نظر داشته باشند؛ اما خود را به منابع  کنم ابتدا منابع فارسی و معلمین مجرب راخواهند وارد این کار بشوند توصیه میبه کسانی که می

 فارسی محدود نکنند و همزمان با یادگیری برنامه نویسی آموزش زبان خود را آغاز کنند.

 به تازه کارها اشاره کردید: آیا این کار را باید از زمان مشخصی کلید زد یا برنامه نویسی خیلی مقید به سن و سال نیست؟-

شود کسانی مانند سازنده لینوکس ساله موفق به ساختن اپ خود شده است؛ از طرف دیگر می 9۵که یک خانم من چند وقت پیش شنیدم 

کنم سن آغاز برنامه نویسی زمانی است که شما سالگی پا به عرصه برنامه نویسی گذاشته است. من فکر می 11را معرفی کرد که از سن 

 ته بشوید.بینید که وارد این رشاین عالقه را در خود می

های علوم انسانی و تغییر کارتان به سمت برنامه نویسی، آیا تفاوتی در نحوه اندیشیدن در این دو با توجه به حضور شما در یکی از رشته-

 رسد؟حیطه به نظر شما می
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ر سپردن برخی چیزها، نمرات توانید با به خاطای از محفوظات خالصه شده است که شما میمتأسفانه در کشور ما علوم انسانی به مجموعه

اما چنین چیزی اصالً و ابداً در رشته برنامه نویسی امکان ندارد. شما باید بتوانید گام به گام و مرحله به مرحله پیش  |خوبی کسب کنید

 رود.بروید و کارتان به هیچ وجه با حفظ کردن پیش نمی

 اولین درآمد شما از برنامه نویسی چقدر بود؟-

خواستند. به همین دلیل درآمد اولیه من بیشتر بودم که از من سابقه کار زیادی نمیهایی میتر گفتم: من باید دنبال تجربهه پیشطور کهمان

 مصوب وزارت کار بود.

ت که بتوانند های تو بیشتر استفاده کنند، آیا جایی هسبا توجه به اینکه زمان مصاحبه ما محدود است و شاید مخاطبان ما بخواهند از تجربه-

 تر با تو آشنا شوند؟مبسوط

توانند آنچه اینجا من در این مصاحبه ام که دوستان میمنتشر کرده« اولین شغل»کن مجموعه پستی با عنوان من بر روی سایت گوش

 مختصر بیان کردم را بیشتر ببینند.

 طبین مانا دارید بیان کنید.با تشکر از شما که ما را در این مصاحبه همراهی کردید اگر سخنی با مخا-

کنم کاری را که خواهند وارد این رشته شوند کند. توصیه میهای من توانسته باشد کمک کوچکی به کسانی که میامیدوارم صحبت

ندارد. جمله  دوست دارید انجام دهید ولی از کسی تقلید نکنید. من به این اعتقاد ندارم کسی استعداد یادگیری کامپیوتر و برنامه نویسی را

آورد. به معروفی هست که: اگر کامپیوتر را به تعدادی میمون آموزش دهند، باالخره یکی از آنها توانایی یادگیری آن را به دست می

م این ها دارند و آن هعبارت دیگر: همه انسانها این قابلیت را دارند که بتوانند وارد این حوزه بشوند. کامپیوترها یک فرق جالب با انسان

های خودمان دریافت ها بتوانیم از ساختهتوانند به راحتی خطاهای دیگران را نادیده بگیرند. این شاید درسی باشد که ما نساناست که می

 کنیم.
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 یادداشتی به مناسبت بیست و هفتم ژوئن، روز تولد هلن کلر

 

های چندگانه و دکتری ا، دارای ناتوانینابینآموزان با آسیب بینایی، ناشنوااشرف کریمی: آموزگار دانش

 ریزی درسیهمبرنا

گذاری شده است تا نام 1نابیناییمیالدی آخرین هفتۀ ماه ژوئن به مناسبت روز تولد هلن کلر، هفتۀ آگاهی از ناشنوایی 1984از سال 

 مایۀ یادداشت زیر است. آنان. این موضوع دست انابینا و توجه به نیازهای خاصای باشد برای افزایش آگاهی جامعه از افراد ناشنوزمینه

حدود سه دهۀ قبل با داشتن کارشناسی کودکان استثنایی، بدون هیچ تجربۀ عملی در کار با کودکان دارای نیازهای ویژه و طبعاً با آگاهی 

ه نابینایان دکتر خزائلی به کار مشغول آموزان دارای آسیب بینایی به عنوان آموزگار پایۀ آمادگی در آموزشگابسیار اندک در مورد دانش

آموزانی سروکار ها با دانشآموزان در دبستان وجود نداشت و من خیلی وقتای برای پذیرش دانششدم. آن زمان هیچ سنجش اولیه

برایم قابل تصور  های بدنی هم بودند.داشتم که عالوه بر آسیب بینایی دارای مشکالت شناختی، ارتباطی، رفتاری، حرکتی یا ناهنجاری

نبود که کودکی عالوه بر مشکل بینایی، مشکل دیگری هم داشته باشد. اولین بار که متوجه این موضوع شدم وقتی بود که دکتر 

آموزان کالس مرا آموزان به آموزشگاه خزائلی آمد. هنگامی که  دانشفیروزآبادی طبق روال آن زمان برای بررسی وضعیت بینایی دانش

آیند ممکن است مشکالت دیگر ذهنی یا بدنی هم داشته باشند. کرد برایم توضیح داد کودکانی که با آسیب بینایی به دنیا میمیبررسی 

 یعنی چه! « چندمعلولیتی»شدم که واژة و من تازه متوجه می

ن به سرویس مدرسه و برگشت به آموزان را برای سوار شدیکی از وظایف ما آموزگاران این بود که در پایان ساعت آموزشی، دانش

هایی بر گوش در حیاط مدرسه با رانندگان کردیم. بارها دیده بودم که نوجوانی نابینا به نام علی با عصای سفید و سمعکمنزل همراهی می

سمعک هم بسیار  شد فهمید: اول این که حتی باکرد. از نوع ارتباطش دست کم دو چیز را میوگو میو بعضی آموزگاران به سختی گفت

های آمد چون شهاب و شهرام، خواهرزادهکه به لحاظ شناختی نیز مشکالتی دارد. مشکل علی به نظر ژنتیک می شنود و دوم اینبد می

 اُتیستیک داشت ولی شهرام اگرچه هیچ بیناییآموز کالس من بودند. شهاب بزرگتر بود و عالوه بر نابینایی مطلق رفتارهای شبهاو، دانش

گاهی به ازرسید و یادگیری بسیار خوبی داشت. علی که ترک تحصیل کرده بود هرنداشت ولی به لحاظ شناختی بدون مشکل به نظر می

                                                           
1 - Deafblindness Awareness Week 
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آموزانی که عالوه بر نابینایی مشکالت ارتباطی کرد. من که در کالس برای آموزش دانشزد و همیشه توجه مرا جلب میمدرسه سر می

 آموزی مثل علی که هم نابینا و هم ناشنواست چه باید کرد؟؟؟؟؟کردم با دانشمشکل بودم با خودم فکر می و شناختی داشتند دچار

وقت تدریس چند واحد مربوط به ریزی درسی در دانشگاه خوارزمی شدم، به عنوان استاد پارهیک دهۀ قبل که دانشجوی دکتری برنامه

آموزانی که مانند هلن کلر ناشنوا و نابینا هستند از من نشجویان در مورد آموزش دانشآموزش ویژه به من واگذار شد. روزی یکی از دا

دانم آیا داستان هلن کلر واقعیت افتادم و گفتم که این سؤال خود من هم بوده و هست. به او گفتم که واقعاً نمی« علی»پرسید. بالفاصله یاد 

تواند بیاموزد. اما را برای دریافت اطالعات و برقراری ارتباط ندارد چگونه میدانم کسی که دو حس مهم دارد یا ساختگی است. نمی

 ها را بیابم. امیدوارم بتوانم با شرکت در فرصت مطالعاتی که در نظر دارم، پاسخ این پرسش

ی نیازهای خاص برگزار آموزان دارادر دورة آموزشی مدرسۀ پرکینز که برای آموزش آموزگاران و مربیان دانش 139۵تا  1394از سال 

آموز ناشنوانابینای مدرسۀ پرکینز بعد شود، شرکت کردم. آنجا بود که دریافتم داستان هلن کلر واقعیت دارد و او در واقع دومین دانشمی

بیات آموزان تجرهای درس و کار در خوابگاه دانشهای نظری، عملی، کارورزی در کالسبوده است. ضمن آموزش 1از لورا بریجمن

آموزی که همزمان و به هر میزان دچار آسیب کودک یا دانش هربیشمار، باارزش و متفاوتی به دست آوردم و بسیار آموختم. دریافتم که 

ای نابینایی حاصل جمع ناشنوایی و نابینایی نیست بلکه حالت یگانهشود. متوجه شدم که ناشنواییتلقی می 2نابینابینایی و شنوایی باشد ناشنوا

های خاص ارتباطی و آموزشی است. متوجه شدم که زبان اشاره ابزار کند و نیازمند شیوهاست که آثاری چندجانبه بر فرد تحمیل می

ناگزیر است به این زبان مسلط باشد. از همه مهمتر این که معنای « آموزگار استثنایی»نابیناست و هر آموزان ناشنوامهمی برای کار با دانش

های چندگانه و شیوة آموزش نابینا و دارای ناتوانیرا درک کردم و آموختم که راهبردهای برقراری ارتباط با کودکان ناشنوا 3کاملارتباط 

 آنان چیست و چگونه است.

العات، ابراز اش به هرگونه تبادل اطترین گام برای شروع آموزش اوست. ارتباط در معنای کلینابینا مهمبرقراری ارتباط با کودک ناشنوا

گیرد. برقراری ها یا رفتارها صورت میها، صداها، عالمتشود که با استفاده از واژهها و احساسات با فرد دیگر گفته مینظرات، اندیشه

 شود.یانجام م 6و نمادین انتزاعی ۵، نمادین عینی4نمادیننابینا به طور کلی در سه سطح پیشآموزان ناشنواارتباط با کودکان و دانش

 سر دادن تکان کردن، مانند اشاره ساده هایصورت و حرکت هایحالت دهانی، مختلف صداهای بدن، حرکات نمادین شاملسطح پیش

 کردن است.  تأیید یا بغل معنای به

                                                           
1 - Laura Bridgman 
2 - Deafblind 
3 - Total Communication 
4 - Pre-Symbolic 
5 - Concrete Symbolic 
6 - Abstract Symbolic 
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دا شبیه چیزی شود. نمادهایی که به لحاظ ظاهری، حسی، حرکت یا صدر سطح نمادین عینی از نمادهای عینی برای ارتباط استفاده می

شود. گرچه استفاده از هستند که نمایندة آنند. برای مثال از تصویر بند کفش برای کفش یا اشاره به صندلی برای نشستن استفاده می

 نابینا پلی برای عبور به سوی سطح ارتباط انتزاعی است ولی ممکن است تنها راه ارتباطی براینمادهای عینی برای بیشتر کودکان ناشنوا

 بعضی از این کودکان باشد. 

نمادها را  نیو زبان است. ا لیبر ای یکلمات چاپ  ،یمانند گفتار، عالئم دست یانتزاع یشامل استفاده از نمادها ی همانتزاع نیسطح نماد

 ارتباط نمادین کمک  شکل زیر به درک بهتر مراحل آن هستند ندارند. ندهیبه آنچه نما یشباهت یکیزیبه لحاظ ف رایز ندیگویم «یانتزاع»

 کند. می

          

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

نابینا بود و به دلیل ناآشنایی کردم که ناشنواشد تجربیات بیست و نه سالۀ معلمی خودم را مرور کنم. به علی فکر میفرصت مطالعاتی باعث 

های ناشنوایان همراه با دانشجویان فکر های مدرسهازدیدهای آموزش و برقراری ارتباط ترک تحصیل کرده بود. به بآموزگاران به شیوه

گفتند: پرسیدیم میکرد و وقتی علت را میآموزان ناشنوا صحبت نمیکردم که شاهد بودیم هیچ یک از مربیان با زبان اشاره با دانشمی

آموزان باید با استفاده از کالم با د! دانشکند بتوانند بشنونها کمک میشنوایی به آنهایی مثل کاشت حلزون و وسایل کمکفناوری»

 عینی

 انتزاعی

کامل اشیاء  

 بخشی از اشیاء

هاعکس  

با  تصاویر/ نقاشی

 خطوط

،چاپ  

،بریل  

زبان 

 اشاره
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کردم که از ادارة آموزان دارای آسیب شنوایی فکر میبه کارشناس دانش« دیگران ارتباط برقرار کنند و استفاده از زبان اشاره رایج نیست!

ارسی نزد و تنها تأکیدش بر روش استثنایی کرج برای سخنرانی به کالس دعوتش کرده بودم و ضمن سخنانش هیچ حرفی از زبان اشارة ف

آموزان دارای آسیب شنوایی هستند. به خاطر بود. روشی که در آن تنها با تقویت شنوایی به دنبال توسعۀ کالمی دانش 1ارتباطی کالمی

 آموزان به اصطالحگانۀ تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، دانشهای هفتآوردم که گرچه یکی از گروه

اند و نظام آموزشی در عمل آموزان شناسایی نشدهها ندارند. این دانشنابینا جایی در میان آنآموزان ناشنواچندمعلولیتی هستند ولی دانش

آموزان رود تعداد دانشهای فامیلی در ایران انتظار میکردم که با توجه به میزان شیوع ازدواجدهد. به این فکر میخدماتی به آنان ارائه نمی

زیاد باشد. در حالی که نه آماری از آنان در دست است و نه راهبردهای آموزشی مناسبی برایشان داریم. مضافاً این که کاربرد  نابیناناشنوا

های کودکان ناشنوا هم منسوخ شده است! مرور خاطراتی از این دست مرا متوجه خأل بزرگ آموزش ویژه در زبان اشاره حتی در مدرسه

 .روز و اثربخش در آموزش آنان استهای بهنابینا و معرفی و توسعۀ روشآموزان ناشنواان کرد که همان شناسایی دانشایر

کودکی با نیازهای ویژه. بنا بر این آگاهی آموزگاران و مربیان ویژه  هرنابینا یعنی توانایی در آموزش توانایی در آموزش کودکان ناشنوا 

تمام کودکان با نیازهای ویژه از جمله گیر آموزش نابینا و تسلط آنان در این زمینه باعث بهبود چشمدکان ناشنواهای آموزش کواز روش

های چندگانه است. من که با تجربیات بیست و نه ساله در آموزش کودکان دارای آسیب بینایی کودکان طیف اُتیسم و دارای ناتوانی

های آموزش کودکان کودک دارای نیازهای ویژه و با رسالت توسعۀ روش هرهای آموزش اییوارد مدرسۀ پرکینز شده بودم با توان

های چندگانه به ایران برگشتم. نخستین کارم در بازگشت، یادگیری زبان اشارة فارسی بود که دو سال طول نابینا و دارای ناتوانیناشنوا

های ام شاهد بودم که در پنج سال گذشته تالشوزش و پرورش استثنایی داشتهکشید. خوشبختانه با ارتباطی که با کارشناسان سازمان آم

های کودکان دارای آسیب شنوایی انجام بسیاری برای احیای زبان اشارة فارسی، بازآموزی آموزگاران و کاربرد این زبان در مدرسه

موزگاران ویژه نیازمند تالش گروهی و حمایت مسئولین اند. اگرچه شناسایی این کودکان و ترجمه و تولید منابعی برای آموزش آداده

نابینا در ایران ارتباط دارم و در مورد یکی از آنان که سازمان آموزش و پرورش استثنایی است ولی شخصاً با سه مادر دارای فرزند ناشنوا

نابینایی ت به کار ترجمۀ کتابی در زمینۀ ناشنواییدهم. در ضمن دسهایی را از راه دور انجام میای دارد آموزش و راهنماییکودک ده ماهه

تواند توجه جامعه را به نابینایی میبخشی در مورد ناشنواای برای آگاهیگذاری روز یا هفتهتردید اقداماتی مانند نامنیز هستم. اما بی

 هایشان جلب کند.شناسایی این گروه و نیاز

 

                                                           
1 - Auditory Verbal Therapy (AVT) 
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 اکز ضبط کتاب ویژه نابینایانهای ضبط شده در مرترین کتابمعرفی تازه

 

 های عمومی کشورر بخش نابینایان نهاد کتابخانهرقیه شفیعی: کتابدا

های ضبط شده در مراکز نابینایان را به انتخاب کتابدار نهاد توانند فهرستی از آخرین کتابخوانی در ادامه میعالقمندان به کتاب و کتاب

ای توانید به بخش نابینایان در هر یک از مراکز کتابخانهها میبرای دریافت هر یک از این کتاب خانه عمومی ایالم، مطالعه کنند.کتاب

 سر تا سر کشور مراجعه کنید. 

 شانیهاگل یبو .اندآورده یاند و هر کدام گلدعوت شده یبه مهمان سندهینو ستیب شود، اولین کتابی که در این مجموعه معرفی می*در 

هستند و  ییآشنا یهانام هاسندهیمتفاوت، نو یهانوبل است از نسل یزهیجا تیبا محور ییهاشان هم.  مجموعه داستانفرق دارد، عمر

 انیمثل پر فاب یمیقد یهااند، از نوبل بردهاست که کمتر مورد توجه بوده فتهر ییهابه سراغ داستان ایهم گمنام. مترجم  یاعده

نپردازد اما  یخاص شیبه گرا کرده یکتاب سع نیدر اآورنده . گردها مثل هرتا مولربه سراغ تازه ایشولوخوف، تاگور،  ست،یالگرکو

 یکتاب از مقاله نیکند. در ا کیکه خودش برده شر یتبوده که خواننده را در لذ نیدانست. هدف ا دیرا جزء عوامل با یپسند شخص

 هره برده است.هم ب پردازدینوبل م یزهیجا یهایمارکز که به کاست

 میصفحه تقد 286در  1388سال  نیآذتوسط نشر گل ییرا اسداهلل امرا اتینوبل ادب یزهیداستان از برندگان جا 20 ،«ستیب ستیب»

 جهان کرده است. اتیداران ادبدوست

دفاع  اشیاز پروپوزال دکتر یعلوم اجتماع یدانشکده یشناسگروه جامعه یآموزش یکه در شورا یهنگام 1392سال  زییدر پا سندهی*نو

 رانیدر ا یپناهندگان افغانستان یاش را طرد اجتماعچرا عنوان رساله شود،یحاضران جلسه مواجه م یانتقاد مشترک از سو کیبا  کند،یم

خود را در  یآنها جاگذشته  یهابلکه در طول سال ست،یبد ن رانیدر ا هایافغانستان طیاغلب معتقد بودند نه تنها شرا ست؟انتخاب کرده ا

 یبرادر است و خانه یخانه هایافغانستان یهمچنان برا رانیاست که نشان دهد چرا ا نیکتاب ا نیاند. هدف اکرده دایپ رانیا یجامعه

منافع  هایستاناصرار بر مهمان بودن افغان نکهیتر ااند؟ و مهمنشده رفتهیهنوز مهمانند و به عنوان صاحب خانه پذ چراخودشان نشده است؟ 

از مهاجران در  یاریهمانند بس رانیدر ا یپناهندگان افغانستان تیکه وضع کندیدر کتابش ذکر م سندهینو کند؟یم نیرا تأم یچه کسان

 در ییها. کتاب حاصل پژوهشرندیپذیآن را نم انیرانیاز ا یاریکه بس یاجهیاست. نت حیقابل توض یپرستدمفهوم نژا لیسراسر جهان ذ

 خود بپردازد. یهیو به اثبات فرض دهدپاسخ  لیبه سؤاالت مطرح شده با ذکر دل کندیم یسع ییهااست و با ذکر مثال نهیزم نیا
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در  1397است که پژوهشگاه هنر و ارتباطات سال  یاصفهانحاصل پژوهش آرش نصر« (رانیدر ا یبرادر )پناهندگان افغانستان یخانه در»

 نده است.صفحه به چاپ رسا 403

گونه که شاهد و ناظرش بوده دکتر مصدق آن یو از خلوت زندگ بردهیکه خود در آن به سر م ییاز حال و هوا سندهیکتاب نو نی*در ا

راجع به  سندهیباشد که به کرات از نو یهم پاسخ دیو از زبان او، آنچنان که در خاطراتش آورده است. شا دیگویاز زبان خود سخن م

 انیب یعیسم نیریکه بودند؟ ش کانشیو نزد د؟ینوشیو چه م د؟یپوشیچه م کرد؟یو چه م خورد؟ی: که چه مانددهیپرسدکتر مصدق 

و دمساز  الهیپو لمس کنم، با او هم نمیبب کیاو را از نزد ابم،یکه به خلوت مصدق راه  افتمیخود سعادت آن  یکه: من در زندگان کندیم

او  امیاز نوادگانش به دست آوردم. در آن ا یکیازدواج با  قیرا از طر یکبختین نی. امیبگو هاینو گفت نمیشوم، در کنارش به سخن بنش

 .بودیاو نم داریو هرکس را رخصت د بردیآباد به سر مو در احمد دیبه دور از چشم همگان به فرمان شاه در تبع

 کرده است. دوستانخیتار میصفحه تقد 200در  1399آن را سال است که نشر ثالث چاپ نهم  یعیسم نیریاثر ش« خلوت مصدق در»

های تعهد راستین و مشکالت عمیقی که ها و هراسانگیز گرفته تا لذت*این کتاب داستان یک ازدواج است، از نخستین لحظات شور

ابط. به نظر دوباتن تنها آغاز عشق نیست ی بقای این روآورند. داستان روابط امروزی است و شیوهمیآرام آرام در زندگی مشترک سر بر

تر به گرایانهبا انتظاراتی واقعبهتر آن است که ی آن است که حائز اهمیت است. وی معتقد است که اهمیت دارد، بلکه چگونگی ادامه

پردازد. ازدواج در دوران مدرن میزند و با نگاهی صادقانه و غیر احساسی به نهاد ها را کنار میلذا در این کتاب پرده ؛سمت ازدواج برویم

های رمان ربیع و کرستن نخستین دهد. خواننده همراه با شخصیتسیر عشق کند و کاوی است در آنچه پس از آغاز عشق روی می

 کند. دوباتن در این رمان به بررسی چگونگی بقا وهای شیدایی، غرق شدن در عشق و سپس سیر زندگی پس از آن را تجربه میجرقه

کند عمیقاً با کاوانه است که ما را ترغیب میای داستانی، فلسفی و روانی آن تجربهپردازد. نتیجهروی عشق در دراز مدت میپیش

 ی آنها بیندیشیم.پنداری کنیم و به تجربیات عاشقانهدهای رمان همزاشخصیت

 بازار کرده است. یصفحه روانه 243در  139۵گ سال ی زهرا باختری نشر چترنی آلن دوباتن را با ترجمهنوشته« سیر عشق»

از  یشتریب یرا به فکر بگذراند بهره یزندگ شتریها اعتقاد داشتند که انسان بودن انسان به فکر است و هرچه انسان بانسان نیتر*فکور

 نی. اشودیم ترکیو نزد کیاشند نزدب واناتیکمتر باشد به همجنسان خود که همان ح فیشر تیفعال نیانسان بودن دارد و هر چقدر ا

 یاگونهنیفلسفه اول دیها هم اختصاص به انسان دارند و شااز فکر ی. برخستیهم ن قتیمحض هم نباشد دور از حق قتیاعتقاد اگر حق

 اشیکه زندگ کندیهم فکر م نی. انسان به استیفکر کردن هم ن یوهیش گانهی یدانست که فکر فلسف دیباشد که به ذهن برسد. اما با

مختلف از جمله  یهاطهیانسان و ح یهم بگذرد. زندگ تواندیو نم گذردیانسان صرفاً به فکر کردن نم نیترفکور یزندگ یحت

 یبه زندگ ینگاه نیچن یجهینت یفکر و زندگ یآن فکر کرده است. مجموعه یاست که انسان مدام درباره ییهازیاز چ نشانیتریوانیح

را به  200۵فروش سال پر سندهیفرانکفورت نو یمهم مورد نظر هر  نیامتمام مض باًیعشق تقر لیاوست. دال ینسبتش با زندگ انسان  و

دست  نیاز ا ییهامشغول پرسشاست که دل یکسان یهمه یبرا نیادیبن یکتاب سؤاالت نیمطرح شده در ا یها. پرسشآوردیصحنه م

 ست؟یز دیبا هچگون-هست؟  یعقل و عشق چه نسبت انیم-دارد؟  لیاص یتیاهم یدر زندگ یزیچه چ-هستند. 
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 صفحه به چاپ رسانده است. 9۵در  139۵نشر کرگدن سال  یهاشم میو مر یندا مسلم یفرانکفورت را با ترجمه یاثر هر« عشق لیدال»

دهد اما به روابط دو کشور در ائه میمتحده پس از جنگ جهانی دوم ارهای ایاالت*این کتاب ارزیابی تاریخی مختصری از سیاست

متحده در ایران از ای از دگرگونی و پیشبرد سیاست ایاالتپردازد. در این کتاب جزئیات تازهدوران پیش از ریاست جمهوری کارتر نمی

آمریکا در دوران  ی روابط ایران وبررسی خواهد شد. این گستره آگاهانه محدود شده است تا تحوالت گسترده 13۵9تا دی  13۵7دی 

متحده در ایران نیز توجه دارد، اهدافی که حول سیاست خارجی پسا جنگ سرد عمیقاً ارزیابی شود. پژوهش حاضر به اهداف ایاالت

میان رو بود. این اثر به همگرایی بهگردد که او در دوران زعامت خود با آنها روالمللی میهای بیشمار داخلی و بینمتحول کارتر و بحران

 سیاست آمریکا و ایران و روابط متغیر مسکو واشنگتن نیز خواهد پرداخت.

ی اثر کریستین امری را با ترجمه« ی پهلوی و پس از انقالبسیاست خارجی آمریکا و انقالب ایران، تعامل و تقابل استراتژیک در دوره»

 تشر کرده است.صفحه من 34۵در  1397نژاد نشر ققنوس  سال الدین عبداللهیمحمدشمس

های ای در درمان بیماران به عهده داشته است. برخی از متخصصان ماساژ را به عنوان یکی از اولین روشهاست که نقش عمده*ماساژ قرن

شود. دیده یا دردناک به صورت غریزی انجام میدهند. در بیشتر افراد مالیدن یا نوازش کردن بخش آسیبدرمانی مورد توجه قرار می

گردد. بدون تردید در قدیم ماساژ به عنوان یک روش درمانی ذاتی مطرح بوده و از هزاران اساژ موجب ایجاد آرامش جسمی و ذهنی میم

شده است. امروزه ماساژ از اهمیت زیادی برخوردار شده است و درمانگران در مؤسسات زیبایی و سال پیش روش محبوبی محسوب می

کنند ای کار میدرمانگران اکنون در کنار پزشکان حرفهکنند. ماساژها از ماساژ استفاده میها و بیمارستانورزشی و همچنین در کلینیک

باشد. که با توجه به نیاز جامعه به یک کتاب ماساژ میهای کاربرترین کتابو از همان احترام برخوردار هستند. این کتاب یکی از جامع

های فنی و اختیار کاربران قرار دهد تصمیم به نگارش آن گرفته شده است که بر اساس استاندارد جامع که اطالعات ارزشمندی را در

 دهد.فصل بوده و موارد گوناگون مورد نیاز در ماساژ را توضیح می 7ای ماساژ تدوین شده است. کتاب مشتمل بر حرفه

ای کشور است که توسط بهنام ژ سازمان آموزش فنی و حرفهتدوین شده بر اساس استاندارد آموزش شغل کاربر ماسا« کاربر ماساژ»

داران صفحه تقدیم دوست 240در  1398قاسمی و نوید کالنی تألیف شده و انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان چاپ دوم آن را سال 

 درمانی کرده است.شغل ماساژ

ی نزدیکی با آنها داشت و اش که رابطهدوست صمیمی 4روز هر ی مرگ گرفتار شده بود چون یک ها در چنبرهماه یسوکورو تازاک*

اش خواهند ببینندش نه با او حرفی بزنند. هیچ وقت. او حاال به سارا دل بسته ولی رابطهداشت به او گفته بودند که نه میشان میبسیار دوست

اش شده است. سارا از او خواسته بوده و موجب ناراحتی اش برای وی بسیار سختهم با سارا به در بسته خورده است، بریدن از دوستان

 های سال دلشکستگی.ی عشق، دوستی و سالاش را برطرف کند بعد به سراغ او بیاید. این کتاب رمانی است دربارهتا درگیری ذهنی

نو حقیقت است که نشر جهان ی امیرمهدیی هاراکی موراکامی با ترجمهرمانی نوشته« ارتشیز یهارنگ و سالیب یسوکورو تازاک»

 دوستان کرده است.صفحه تقدیم رمان 302چاپ سیزدهم آن را در  1397سال 
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اند. داستانی به مانند جهانی که در آن ترین آنها دانستهکم یکی از بزرگترین رمان عصر ما، دست*جنگ و صلح را اگر نه بزرگ

هایی بیشمار و در هم پیچیده که در ورای آن زند. اقیانوسی انسانی با جریانهای بسیاری هر یک، با شوری خاص در افت و خیشخصیت

از نگارش داستان خصوصی زندگی « جنگ و صلح»دارد. تولستوی در خواباند و باز به پا میانگیزد و فرو میها میروحی مقتدر طوفان

ای رنگین اند که به صورت حماسهرا شعر روح روس دانسته «جنگ و صلح»رسد. ها میها و ملتهای ارتشافراد به شرح و روایت جنبش

 کند.به خود مجذوب می 1862سروده شده است. اندیشه سرودن این حماسه تولستوی را از سال 

 داران ادبیات جهان کرده است.صفحه تقدیم دوست 380ی سروش حبیبی نشر نیلوفر در اثر لئون تولستوی را با ترجمه« جنگ و صلح»

 یهاخانهمهمان نیترفیحال از کث نیو در ع نیتراز پست یکیو در  حیمس الدیقبل از م 8۵6تابستان سال  یهااز شب یکیان ما در *داست

 . شودیماد آغاز م نیسالط تختیهمدان امروز پا یعنیشهر اکباتان 

 در  1370کتاب سال  یایاست که نشر دن نژادنیشاپور آر ینوشته «زگردیم دالوران»

 صفحه به چاپ رسانده است. 27۵

خود  ریکه با قدرت شمش  دیو سرداران رش رمردانیش یهایو فداکار یشرح جانباز زیو شورانگ جیمه یحادثه حماسپر یخیتار رمان

 .دندیرا به سلطنت رسان ریکوروش کب

رخ داده  یالدیدر کره قرن دوازدهم م یساحل یینوجوان است که داستان آن در روستا فیو لط بایرمان ز کی« سفال شکسته»کتاب *

 یفرد ،یلکبه نام آدم لک یاست که با مرد یاحدوداً دوازده ساله خانمانیو ب میتیدارگوش، قهرمان نوجوان داستان پسرک  است.

ندش سبب پایان، و روح شرافتمشود اما کنجکاوی، تالش بیکند. او با فقر بزرگ میمعلول است زندگی می کار کهو درست فیشر

گر ماهر شود که این شغل در روستای محل سکونتش موروثی شود تا آرزویی بزرگ را در سر بپروراند. وی آرزو دارد تا یک سفالمی

گران ماهر روستا بهترین سرگرمی دارگوش است. روزی تواند با شرایط موجود به آن برسد. تماشای استاد مین از سفالاست و او نمی

ی آنها را های استاد مین همههای سفالی را ببیند که با فریادرود تا از نزدیک جعبهکند و دارگوش میسفالیش را رها میاستاد مین چرخ 

 شود....ها میریزد و موجب شکسته شدن سفالبر زمین می

 شت به آنها اشاره کرده است.که نویسنده در بخش یاددا است یو هنر یخیتار ،یمستند بودن مطالب از نظر فرهنگهای کتاب از ویژگی

صفحه تقدیم  176در  1388ی آن را توسط نشر قدیانی سال اِلوند ترجمهپارک که حسین ابراهیمیداستانی از لیندا سو« سفال شکسته»

 نوجوانان کرده است.

باشد  یتصادف معمول کیود . بنا بکندیاو هستند به سالمت عقل خودش شک م هیمدارک قتل عل یهمه یکه وقت ی* داستان روانپزشک

که  برندیم یو همراهانش پ سیسوزان آدلر کاراگاه پل دهند،یتصادف عامدانه بودن آن را نشان م یمدارک در صحنه یهمه یاما وقت

او  بیترت نیدارند. بد یخشن و خطرناک یذهن ریتصاو اشمارانیاست که ب یپزشکنرو هستند. مقتول همسر ثروتمند روابهقتل رو کیبا 
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دارد که همسرش را نکشته است. در  نانیدارد اما اطم یکیتار یگذشته رچهپزشک  اگ. رندال روانشودیم لیپرونده تبد یبه مظنون اصل

کار  نیا یقرار دهد اما در ازا اشاریرا در مورد مرگ وحشتناک همسر او در اخت یکه حاضر است اطالعات شودیم دایپ یابهیغر انیم نیا

مرموز رندال  یبهیشدن فشار سوزان و غر شتریکند. با ب افشا بهیآن غر یخود را برا یگذشته کیکه رندال اسرار تار کندیخواست مدر

و احساس  شودیمواجه م یتربیو اتفاقات عج قیبا حقا کندیم قیتحق شتری. سوزان هرچه بکندیکم به سالمت عقل خود شک مکم

اش از خانواده یعضو یبعد یقربان هکاز آن شیپرونده را حل کند پ عیسر یلیخ دیستش خارج شده است. او بااز د طیشرا اریاخت کندیم

 باشد.  

 صفحه روانه بازار کرده است. 37۵در  1398است که نشر البرز سال  یافخم وشاین یفارل با ترجمه ویاز مت یکتاب «دانمیرا م زیچ همه»

 

 هاوسنویس، اسیر چنگال ویربرنامه

 

 علیرضا نصرتی: گیمر نابینا

ماجراجویی در »بازِ جمع مانا، یک بازی پیچیده و کمی دشوار را برای معرفی انتخاب کرده است. در این شماره از مانا، علیرضا، بازی

ت که شما به عنوان بازیگر اش از این قرار اسشود. قصهبندی میهای اکشن طبقهنام بازی انتخابی او است. این بازی در رده بازی1، «سی

کند که اش رخنه کرده و تهدیدش مینویسی که از قضای روزگار ویروسی در رایانهنویس هستید؛ برنامهدر حال بازی نقش یک برنامه

ای گوناگون هتواند از ورای رایانه او، کل دنیا را به نابودی بکشاند. شما باید بتوانید نقشه ویروس را نقش بر آب کنید و در بخشمی

های متفاوتی در اختیارتان ها و روشگیرد نابود کنید. برای این کار ابزارها و موانعی را که سر راهتان قرار میرایانه بچرخید و ویروس

سلحه قرار گرفته است. از نظر سالح، طراح بازی اینطور تأمینتان کرده که یک چاقو و یک اسلحه لیزری در اختیارتان قرار داده است. ا

اید. البته جای نگرانی لیزری برای کار کردن نیاز به باطری دارد و طبعاً هر بار که از آن استفاده کنید، کمی از باطری را هم مصرف کرده

توانید در مواقع خطر یا مواجهه با های مختلف بازی، باطری لیزر را شارژ کنید. شما همچنین میتوانید در بخشنیست؛ چرا که شما می

خورد که در این خواهیدهایی از بازی به یک دیوار برهایی نظیر دویدن یا پریدن را هم انجام دهید. یا به طور مثال در بخشوانع کارم

توانید خم شوید و از شکافی که در قسمتی از دیوار وجود دارد عبور کنید. صخره، دیگر مانعی است که سر راهتان سبز شرایط هم می

 هده این مانع هم باید بتوانید از رویش بپرید.شود. با مشامی

                                                           
1 Adventure at C: 
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کنید و موفق به نابود کردنش از آنجا که بازی مورد بحث ما مرتبط با رایانه است، به جای سکه، هر بار که با مانع یا ویروسی برخورد می

دارید تا کاربردشان را کمی بعد برایتان ان نگهها را برای خودتگیرید. بیتجایزه می« بیت»اید، چند شوید، بسته به آنچه که نابود کردهمی

هایتان هایی هم مواجه خواهید شد که میزان سالمتیتان را افزایش خواهد داد یا جانی به جانتوضیح دهم. شما همچنین در طول بازی با هدیه

های بازی است که علیرضا شنایی با میانبرخواهد افزود. مشاهده میزان سالمتی، تعداد جان، باطری لیزر و بسیاری موارد دیگر مستلزم آ

توانید در این باز توضیح داده است. بازی به یک فروشگاه مجهز شده و شما میآنها را به بهترین شکل ممکن در نسخه صوتی بازی

هایی که در باال لیف بیتباز باشید حتماً تککند. اگر بازیهایی را تهیه کنید که در پیش بردن جریان بازی کمکتان میفروشگاه، ابزار

 توانید آنها را در این فروشگاه خرج کنید.توضیح دادیم برایتان روشن شده است. شما می

شود. البته یک قابلیت جالب هم در این بازی تر میشود و رفته رفته دشواراین بازی چهارده مرحله دارد. از آسانترین مرحله شروع می

دهد به میل و سلیقه خودشان یک مرحله طراحی کنند و آن را انجام دهند یا از طریق امکاناتی که کان میگنجانده شده که به کاربران ام

توانید با فشردن در بازی گنجانده شده آن را با سایر بازیکنان به اشتراک بگذارند. نکته دیگری که الزم است بدانید این است که می

های بازی را هم سازی تنظیمات، راهنمانظیمات بازی شوید و ضمن مشاهده و شخصیوارد بخش ت oهای ترکیبی شیفت و حرف کلید

 مطالعه کنید.

های به اصطالح هشت بیتی های استفاده شده در آن است. در این بازی تماماً از موسیقیهای دیگر این بازی، موسیقیاز جمله جذابیت

هایی نظیر آتاری و دهه هفتاد به قبل جنبه نوستالژیک دارد؛ چرا که در دستگاه ها برای متولدیناستفاده شده است. این نوع از موسیقی

توانید به سادگی ها استفاده شده بود. شما میشدند از این قبیل موسیقیهای پیشرفته بازی محسوب میکه روزگاری از کنسول 64کمودور 

ل حمل طراحی شده و نیاز به نصب ندارد و همین که پرونده را زدن چند دکمه، بازی را شروع کنید؛ چرا که این بازی به شکل قاب

 183آن را راه بیندازید. حجم بازی چیزی حدود  AAC.EXEتوانید با یافتن و اجرای فایل بارگیری و از حالت فشرده خارج کنید می

م هدفونی روی گوشتان بگذارید و نسخه کنیتوانید از اینجا آن را بارگیری کنید. همچنین مثل همیشه توصیه میمگابایت است که می

ها بدون راهنمایی معموالً های میانبر آن آشنا شوید. اصوالً انجام این قبیل بازیباز را هم گوش کنید تا با فضای بازی و کلیدصوتی بازی

باز به انجام رسانده ه صوتی بازیدوست مانا را به خوبی در نسخای نیست و خوشبختانه علیرضا، وظیفه راهنمایی مخاطبان بازیکار ساده

خط نیستید و دوست دارید آنها را ابتدا بارگیری کنید و های برهای صوتی از طریق پخش کنندهاست. اگر اهل گوش کردن به پرونده

 د.باز شروع شوبعد با پخش کننده دلخواه خودتان بشنوید همین حاال روی این لینک بزنید تا بارگیری پرونده صوتی بازی
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 مسئولیم ما همه

 

 اجتماعی مددکار و شناسی جامعه ارشد کارشناس چَلَوی اعظم

 بتوانم بلکه خوانم،می را نابینایان حوزه خبرهای کنم،می مرور را اجتماعی هایشبکه. اندازممی نگاهی روزه هر روال به را هاخبرگزاری

 است شده پر معلوالن هایپیج تمام. کنم روزبه را ایران نابینایان انجمن ستاگراماین رسمی صفحه بتوانم تا کنم پیدا کننده امیدوار خبر یک

 مسکن تأمین برای تومان میلیارد 1۵00 معلوالن، برای مسکونی واحد هزار 33 احداث برای پیگیری. شعارگونه و تکراری خبرهای از

 سازمان رئیس دستبه هاپروژه افتتاح از خبر جاهمه. 1400 در حقوق حداقل درصد 19 به هامستمری افزایش یافت، اختصاص مددجویان

 کند،می جلب را توجهم تمام تنهانه که خبری به رسممی. دیگریست چیز شهرمان سطح در واقعیت اما است، بهزیستی هفته در بهزیستی

 امروز صبح". گیردمی درد واقعی معنای به قلبم که طوری. کندمی امعصبانی کند،می ناراحتم. کندمی درگیر را روانم و روح تمام بلکه

 پله حفره درون  شهرداری، توسط آن سازیایمن عدم و برقی پله در اشکال وجود دلیل به نابینا شهروند یک ،1400 تیر 23 چهارشنبه

 آن پوشاندن عدم و برقی پله فلزی هایدریچه از یکی شدن برداشته تلخ حادثه این علت. است دیده آسیب شدت به و کرده سقوط برقی

 ".است دولت دروازه آرتیبی ایستگاه در برقی پله خرابی از شهروندان آگاهی برای حفاظ استفاده نکردن از و

 خزائلی دکتر مدرسه معلم بدر هما مرگ. کندمی عبور ذهنم از افتاده اتفاق اخیر هایسال در که چنینیاین خبرهای تمام لحظه یک در

 سال در پاساژ یک آسانسور چاهک در سقوط اثر بر اشساله سه دختر تولد روز در نابینا مادری تلخ مرگ مترو، چاله رد سقوط اثر بر

 شهریورماه در اصفهان آرتیبی ایستگاه در ایزدی جواد دلخراش و تلخ مرگ ،9۵ سال در ورامین در پیاده عابر پل از نابینا یک سقوط ،93

 سال چند در که است ناگواری وقایع از ایگوشه فقط هااین... و 99 اسفندماه محافظ، و دریچه بدون کانال در نابینا یک سقوط ،98 سال

 .است افتاده اتفاق نابینایمان هموطنان برای گذشته

 جای یک .لنگدمی کار جای یک بینممی چینم،می هم کنار پازل یک مانند که را معلوالن حقوق به مربوط قوانین و اتفاقات این همه

 و معلوالن حقوق المللیبین کنوانسیون در ایران عضویت. افتدمی فاصله آنها شدن اجرایی و موجود قوانین وضع بین که دارد ایراد کار

 اما. اندکرده تأکید معلوالن برای شهری مبلمان پذیریدسترس و هافرصت برابری بر صراحت به معلوالن حقوق از حمایت جامع قانون

 شوند؟نمی اجرایی قوانین نای چرا

 مشکالت این همه ریشه که معتقدم من اما. کنیممی فکر شهری مدیران مسئولیتیبی به ابتدا خبرها و تصاویر این دیدن محض به شک بدون

 نگرش نوع ولمسئ. مسئولیم خود پیرامون اتفاقات برابر در ما همه چراکه. است جامعه افراد همه تفکر طرز و نگرش در نخست، وهله در
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 که داریم حق وقتآن کردیم، تالش مشکالت این رفع برای ایذره اگر. آن تغییر برای تالش و ریشه این خشکاندن مسئول نگاهمان، و

 .بدانیم دیگران را اصلی مقصر

 به نسبت جامعه ادافر نگرش هنوز اجتماعی، هایشبکه در معلولیت حوزه فعاالن سوی از بسیاری هایتالش باوجود رسدمی نظر به

 در دارند حق دارند، زندگی حق هم نابینا شهروندان که ایمنرسیده باور این به هنوز. دارد قرار پایینی سطح در بینایی آسیب با شهروندان

 را هایمانچشم. کنیم تأمل ایلحظه کافیست فقط باور، این به رسیدن برای. کنند تالش شاننیازهای رفع برای و کنند پیدا حضور جامعه

 سنگین هاینگاه کنیم، عبور سختی به رو پیش موانع از. بزنیم قدم شهرمان هایکوچه پس کوچه و هاخیابان در خود خیال در و ببندیم

 دقیقه یک به خیالی سفر این ندارم شک. دهیم ادامه راهمان به هم باز و بگذریم مردم آمیزترحم تفکرهای از کنیم، تحمل را جامعه افراد

 ما هم آن به کردن فکر حتی که است وحشتناک برایمان آنقدر بسته، چشمان با زدن قدم. شودمی باز چشمانمان ناخودآگاه. رسدنمی هم

 خطور ذهنمان به سؤال این شاید که است موقع آن. است امن نا مانجامعه و شهر چقدر شویممی متوجه که اینجاست. دهدمی عذاب را

 پارک پیاده عابر پل روی بر را مانشخصی خودروی آیا ایم؟کرده کار چه جامعه از قشر این برای عادی روندانشه ما خودِ که کند

 قرمز چراغ نشانه که نابینا فرد سفید عصای به توجه بدون رانندگی موقع آیا کنیم؟نمی رها رو پیاده در را مانمغازه وسایل آیا کنیم؟نمی

 سهم به آیا آوریم؟نمی زبان به را خدا شکر و کشیمنمی آهی ناخودآگاه بینیممی را معلول یک وقتی اآی شویم؟نمی رد سرعت با است

 گذاریاشتراک یا و استوری یا بُلد را قشر این فرهنگسازی هایکلیپ و هاپست اجتماعی هایشبکه در مانشخصی هایصفحه در خود

 کنیم؟می

 مشکالت از رفت برون برای امیدی و شد خواهند تکرار وارسلسله هم اتفاقات این باشیم، نداشته تیمثب پاسخ سؤاالت این برای که زمانی تا

 به. شود واگذار ما به سمتی است ممکن دیگر روز دو که هستیم مردم ما همین مسؤوالن اینکه نه مگر. نیست معلوالن فعلی معضالت و

 عبور محل تهران، شهر بهزیستی به نزدیکی و موقعیت جهت به دولت دروازه آرتیبی ایستگاه که بدانید است جالب. برگردیم ماجرا اصل

 تا اندیشیدمی را تمهیدی کرد،می مسئولیت احساس ایذره آرتیبی مأمور اگر. است آن هایبرقی پله و عابر پل روی از نابینایان مرور و

 این شاهد دیگر کنند، نصب را جایگزین دریچه بتوانند شهرداری ئوالنمس تا کند پر نحوی به را آن برقی، پله فلزی دریچه سرقت از پس

 روز همان عصر تا آن که انگیزترتأسف. کن شکایت و برو خب گویدمی نابینا شهروند به خونسردی کمال در مأمور آن اما. نبودیم اتفاق

 خالی جای هنوز است تهرانی شهروندان از بسیاری مدو آ رفت محل ایستگاه این اینکه با تلخ، حادثه این از ساعت 12 گذشت از پس و

 بدون عابران از بسیاری عده که گفت توانمی یقین به. بود نشده پر بشود هم شهروندان سایر دیدگیآسیب باعث تواندمی که دریچه آن

 اند.داده ادامه خود مسیر به و شده رد آن کنار از مشکل این به توجه

 آن و پروژه این نمایشی افتتاح و رونمایی مشغول معلول شهروندان مشکالت واقعی رفع جای به عمدتاً که النیمسئو هم. مسئولیم ما همه

 .کنندمی عبور خود پیرامون اتفاقات کنار از مسئولیت احساس و خاطر تعلق داشتن بدون که جامعه مردم تکتک هم و هستند پروژه
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 مختلف هایاستان در شهری مبلمان پذیریدسترس عدم شود،می شهری محیط سازیبمناس صرف فراوان هایبودجه که همچنان خالصه

 .شودمی معلوالن دیدگیآسیب باعث یا گیردمی قربانی دارد

 ...نباشد امن ما تردد برای هم پیاده عابر پل دیگر اگر سمیعی دکتر قول به

 غزلی تقدیمی به مخاطبان مانا از نابینایی اهل ارومیه

 

 زاده: شاعر نابینای اهل آذربایجان غربینبیبهروز 

 تا پر شود از حس خوشت آغوشم    ای عشق بیا تکیه بکن بر دوشم

 بی شمع نگاه خوش تو خاموشم    ای عشق بیا جان مرا روشن کن

 از بس شده ام مست رخت بی هوشم   در خواب و خیالم به تو می اندیشم

 صالت برسم می کوشمتا کوی و   دیوانه دلم کرده هوایت ای عشق

 پیراهن شادی به تنم می پوشم   هر لحظه به امید وصالت خوشحال

 خوش می شود از لحن صدایت گوشم   یک لحظه صدایم بکنی خوشبختم

 ی غزل می نوشمصهبا  با یاد تو   منظور مهاجر شده ای در شعرش

 دار فرض نکنرو مشکل یستیت رو سفت بچسب بهزاهپروند

 

 نکنی نمکدوننویسنده: یخ 

نقدر این اهمیت یبرخوردار است. ا یاژهیبهزیستی را پشت سر گذاشتیم. اصالً بهزیستی در کشور ما از اهمیت و هدر ماهی که گذشت هفت

. اصالً بزرگی در کندیزیاد است که بعد از دهه فجر که ده روز است این مناسبت در کشور هفت روز است و با هفته دولت برابری م

 ه به یاد ماندنی گفته است که بهزیستی باید بهزیستی باشد. بهزیستی اگر بهزیستی نباشد دیگر بهزیستی نیست.یک جمل
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بهزیستی، گل و بلبل شدن تمام خدمات این سازمان به جامعه هدف خود است. اصالً انگار هیچ مشکلی  یکی از خصوصیات مشخص هفته

خوشمزه و  یهاه آن نپرداخته باشد و آن را حل نکرده باشد. تازه کلی هم وعدهدیگر در زندگی مددجویان نمانده که بهزیستی ب

و ما به شخصه آن را به  گذردیکه قرار است در آینده اتفاق بیفتد. در کل در هفته بهزیستی خیلی خوش م دهندیانداز هم مآبدهان

 .میداریزیاد دوست م یهانهیماده خاصی و صرف هز هیدون تهبرای دور شدن از مشکالت و زدن انواع و اقسام توهم ب یاعنوان بهانه

، مقصر خودشانند. چرا کنندی، در کشفی تاریخی به این نکته پی بردیم که اگر مددجویان خدمات مناسبی از بهزیستی دریافت نمراًیاخما 

 دانندیاست. اما این مددجویان حواس پرت، نمچیزی که یک مددجو باید در سازمان بهزیستی داشته باشد، یک پرونده  نیترییکه ابتدا

بدنه  مهیدانگ به پرونده خودشان باشد. اصالً باید پرونده خود را بکه باید بعد از این که در بهزیستی تشکیل پرونده دادند، حواسشان شش

یا اطالعاتشان با هم  شوندیام گم مها زیاد است و مدکنند که آسیب نبیند و یا گم نشود. خب تقصیر بهزیستی چیست که تعداد پرونده

از این کمدها که در استخرها هستند بگذارد و پرونده هر مددجو را در  شیهابهزیستی در شعبه میکنی؟ اصالً ما پیشنهاد مشودیقاطی م

ه هم وجود ندارد. یکی از این کمدها گذاشته و کلید آن را به خود مددجو بدهد. اینطوری دیگر مشکل گم شدن یا آسیب دیدن پروند

. برای نمونه چیزی در حدود دو سه سال، ما در سازمان به عنوان آوردیمشکالت خانوادگی پیش م دیآیآخر بعضی مشکالتی که پیش م

و دختر پسر عموی پدرمان و ایشان نیز شده بود ما  میایک خانم پرونده داشتیم. وقتی آمارش را در آوردیم، فهمیدیم که ما در واقع شده

این فقط به خاطر شباهت نام خانوادگیمان بود و اینجا بود که فهمیدیم بهزیستی فقط نام خانوادگی برایش مالک است و اسم خود افراد 

که ما مرد هستیم و تمام  میگفتیو به او نیز برای کار های ما. هرچه هم م زدندیبرایش ارزشی ندارد. یعنی به ما برای کارهای او زنگ م

، جایش را به شدی. یعنی می رفتها! ولی تا مددکار فعلی متوجه مرفتیمدارکش هم برای ارائه موجود است، در گوششان نم اسناد و

و در کل شرایط خیلی سخت بود. حتی یکی از مددکاران ما برایمان یک خواستگار خوب هم پیدا کرد ولی ما  دادیمددکار دیگری م

و قول داد  میکنیاریم و قبولش نکردیم. حتی مددکارمان فکر کرد به خاطر مشکل مالی قبول نمگفتیم که فعالً قصد ادامه تحصیل د

جهیزیه جور کند. دیگر این اواخر دچار بحران روحی شده بودیم و حتی خودمان هم داشتیم به خودمان شک  هیته نهیبرایمان کمک هز

از جزئیاتش نداریم این مشکل حل شد. ولی خداییش ما اصالً تا قبل از این  که نهایتاً به طرز معجزه آسایی که ما هیچ اطالعی میکردیم

 .که دختر پسر عموی پدرمان نیز مشکل بینایی دارد که از سازمان بهزیستی بابت این روشنگری نهایت سپاس را داریم میدانستیاتفاق نم

فیزیکی در خود سازمان  یهاها بود. یعنی پروندهروندهبهزیستی برای حل کردن این مشکل، الکترونیکی کردن پ ییکی از راهکارها

تا مددکاران این مراکز به مددجویان خدمات مورد نیازشان  شودیبه مراکز مثبت زندگی سپرده م و نسخه الکترونیکی آن شوندیبایگانی م

بروند خانه مددجویان و از وضعیت زندگیشان را ارائه دهند. یکی از کارهایی که مددکاران باید در این مراکز انجام دهند این است که 

شان بگذارند تا نقطه دقیق منزل مددجو روی نقشه در پرونده او مشخص شود. منتها هبازدید کنند و از درب خانه عکس گرفته و در پروند

بگیرند، چه کسی  اکه مددکاران محترم به کارشان برسند. اگر یک وقت بروند خانه طرف و کرون گذاردیاین کرونای ملعون نم
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. از این رو، باز هم مددکاران زحمتکش، میشویپاسخگوی این همه مددجو خواهد بود؟ اصالً اگر مددکارها نباشند، ما مددجوها بدبخت م

و از مددجو  رندیگیخودشان دست به کار شدند و راهکار جدیدی پیدا کردند. از این رو، مددکاران با مددجوهای مرکز خود تماس م

اش را تکمیل اپ برای او بفرستد تا پروندهاش هم عکس بگیرد و در واتسکه خودش مدارکش را تکمیل کرده و از خانه خواهندیم

موجود در استخرها به ذهنمان رسید و آن را به این روش جدید ترجیح دادیم. راستش  یکمدها دهیکند. به اینجا که رسیدیم ما باز هم ا

هست. ماهم چشم و چار درست و حسابی نداریم، عکس که از خانه خود گرفتیم، نگو به جای خانه آن سنگکی کنار خانه ما یک سنگکی 

و نزدیک بود که  میخوابیمکانی شبها در نانوایی موجادر عکس افتاده. از این رو مددکارمان دلش برایمان کباب شد و فکر کرد ما از بی

 .ور کند که وجدان بیدار ما به دادشان رسید و مشکل را حل کردیمیک مسکن دو معلوله برای ما و همسرمان ج

که بهزیستی بیچاره سرش خیلی شلوغ است و بودجه هم که ندارد و در نتیجه در جاهای شلوغ خیلی  میرسیدر کل ما به این نتیجه م

ر اعصاب و روان خود مسلط باشیم و به های صبوری باشیم و در مقابل مشکالت ب. ما مددجویان باید انساندیآیمشکالت هم پیش م

ازدواج تعلق گرفت  نهیهای بهزیستی اعتماد کنیم. اگر برای پسرها خواستگار پیدا شد، نسنجیده رد نکنند. اگر به دختران کمک هزراهکار

نید و بروید. اگر به عنوان نوش جانشان. اگر یک وقت آمدند شما را که نابینا هستید برای ترک اعتیاد به مراکز خود ببرند، مقاومت نک

ر بخرید و سخت نگیرید. اگر هم پروندتان گم یمعلول حرکتی بهتان سمعک دادند، خب ببریدش در بازار بفروشید و برای خودتان ویلچ

 .شده بود، قسمت نبوده که در سازمان پرونده داشته باشید. به تقدیر الهی تن دهید و گله نکنید

 کشندیگوییم و بابت این همه زحمت که بدون هیچ اشتباهی برای ما ملین بهزیستی هفته بهزیستی را تبریک میدر پایان نیز به تمام مسئو

قطعاً مشکل از ماست که آنجا پرونده داریم و تقصیر ماست که معلولیم و این هیچ  دیآی. اگر هم مشکلی پیش ممیکنیاز ایشان تشکر م

کرد. از این رو ما بابت معلولیتمان و نیازمان به این سازمان که باعث این همه مشکل برای  این عزیزان کم نخواهد یهاچیز از ارزش

. میشویکه دیگر تکرار نشود و آخرین بارمان باشد که معلول م میدهیو قول م میخواهی، بسیار بسیار پوزش مشودیسازمان بهزیستی م

خودمان از پرونده خودمان محافظت کنیم و توقعی از سازمان نداشته باشیم. اصالً  اگر هم دوباره معلول شدیم و کارمان به سازمان افتاد،

و در گوشی خودمان برای خودمان تشکیل  میکنیما که خودمان باید از خانه خودمان عکس بگیریم، خودمان هم مدارکمان را تکمیل م

ارت دیگرمان در ماه مستمری را به کارت بانک رفاهمان واریز و خودمان به خودمان خدمات ارائه می کنیم. مثالً از ک میدهیپرونده م

می کنیم. پس مددکاران و مدیران عزیز سازمان بهزیستی دیگر نگران نباشند. ما دیگر یاد گرفتیم که چگونه بار مسئولیت این عزیزان را 

اور کنید ناراحت می شویم اگر به دولت رو بزنید و کم کنیم. فقط اگر پولی چیزی سازمان الزم داشت، مدیونید اگر به ما اطالع ندهید. ب

 .دهیم گمش نکنیم و خدمات خوبی هم ارائه کنیمبه ما نگویید. اصالً بیایید شما برای بهزیستی پیش ما پرونده تشکیل دهید. قول می

 .امضا: یخ نکنی نمکدون
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 های صوتی و متنیبارگیری نسخه
 شود. روری نیم ساعته دارد بر آنچه که هر ماه در قالب مانا منتشر میآلود، مویترین، با نگاهی طنز

               
 اشکان آذرماسوله   صنم اوشلی             شهروز حسینی             

 بارگیری کنید. اینجاتوانید از کنند. ویترین این ماه را میآن را تهیه می 

 1۵صوتی حدوداً های انجمن نابینایان در طول ماه گذشته را در قالب یک فایل مهندس منصور شادکام، هر ماه گزارشی از فعالیت

 دانلودتوانید آن را ها عالقمند هستید میشدهد. اگر به این قبیل گزارای در اختیار اعضای انجمن و سایر مخاطبان مانا قرار میدقیقه

 کنید.

امیر سرمدی.  زبان ویژه نابینایان به میزبانی امید هاشمی وهای انگلیسیپادکست پیشخوان، جایی است برای مرور نشریات و پادکست

 گوش کنید. پادکست پیشخوانهایی مشغولند، به کنند یا به چه کاراگر دوست دارید بدانید نابینایان در سایر نقاط دنیا به چه فکر می

باز هستید شاید گذارد. اگر بازییک بازی مبایلی یا ویندوزی را با شما به اشتراک میباز، علیرضا، گیمر نابینا هر ماه در پادکست بازی

 را از دست ندهید. این پادکستبهتر باشد بکوشید تا 

رود و آن در پادکست اشتغال، به سراغ نابینایان شاغل در مشاغل مختلف می زادههادی نائینیکیست که دغدغه اشتغان نداشته باشد؟ میر

نویس نابینا است. اگر کند. میهمان این شماره پادکست اشتغال، یک برنامهشغل و حرفه را از زوایای گوناگون با میهمانش واکاوی می

 گوش کنید. پادکست بگو چیست کاراین شماره از های نابینا ساعت چند است، به نویسخواهید بدانید در دنیای برنامهمی

توانید آن را به شکل صوتی هم بر روی های متنی در اختیار داشتید، از این پس میاگر تا به حال نسخه کامل مانا را فقط در قالب

 اینجامگابایت از  76هایتان در دسترس داشته باشید. نسخه کامل مانا را به شکل یک بسته صوتی و با حجم تقریبی ها و رایانهگوشی

های فشرده، از حالت لهای مدیریت فایافزاردانلود کنید. این پرونده به صورت فشرده است و پیش از استفاده باید آن را به کمک نرم

 زیپ خارج کنید. چنانچه خواننده و شنونده مانا هستید، خرسند خواهیم شد که آن را با سایر نابینایان هم به اشتراک بگذارید.
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