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 خط مشی مانا در سال جاری و پاسخ به سؤاالت مخاطبان

 

 ایرسانه امیر سرمدی: فعال 

های کاربران ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران )مانا( منتشر شده است. با توجه به تنوع و تکثر دیدگاهتا کنون، چهار شماره از  99از دیماه 

های جدیدی که قرار است به مانا اضافه خط مشی مجله در سال جاری و سرویس ٔ  دربارهدانم های پیشین این نشریه، الزم میذیل شماره

 الت متعدد شما باشم.شود، توضیحاتی ارائه کنم و پاسخگوی سؤا

شان به مدیران انجمن خوشحالم که مانا توانسته بستری را فراهم کند تا خوانندگان، این مجله را پلی برای بیان نظراتشان و رساندن صدای

 انینایب کم و ناینایناب بخش یفضا یبرا هست امکانش اگرنابینایان در تهران و سایر مسئوالن کشور بدانند. مثل امیرحسین که گفته است: 

 جلسات یبرا و است کوچک اریبس ما بخشکه در این کتابخانه قرار دارد،  یادیز یهاقاتا وجود باید. بکن یفکره، کرمانشا کتابخانهدر 

. رسدینم اصالً ای رسدیم دستمان به رید ما یهاکتابم. هست نهم هیپا آموزدانش منیم. یا آرمان گفته است: ریگیم قرار تنگنا در یحضور

ید و از آنها توضیح بخواهید. احمدرضا هم اینطور بیان برساناستثنایی  پرورش و آموزش سازمان محترم نمسئوال گوش به مرا حرف لطفاً

در  یحضور جلسات یبرا یفکرشده،  درد نیترگبزربرای ما  ینینشخانهزده.  انینایناب جامعه به ار صدمه نیشتریب کروناکرده است که 

کند تا در حد توان، یک پل ارتباطی میان تر و انگیزه ما را دوچندان میما را سنگین ٔ  فهیوظهایی از این دست، بکنید. دیدگاه هانهکتابخا

های جدید به مجله، بسیار ی شما برای اضافه شدن بخششنهادهایپها و های شما با مدیران انجمن و مسئوالن باشیم؛ اما خواستهخواسته

اند. از جمله آموزش کامپیوتر، آموزش آشپزی، خیاطی، تحرک های آموزشی به مانا شدهای خواهان اضافه شدن قسمتعدهمتنوع است؛ 

های زندگی مثل پوست گرفتن میوه اتو کردن داری و مهارتی ویژه نابینایان، آموزش موسیقی، خانهافزارهانرمیابی، آموزش و جهت

 و...

یک مانا های اینچنینی را از ما داشته باشند. اما رود خوانندگان توقع آموزشهای تخصصی، این انتظار میزشبا توجه به فقر منابع در آمو

ها اشاره شد، تنها به صورت حضوری هایی که در باال بدانشاغلب آموزی مطبوعاتی است. اعتقاد داریم استانداردهامجله الکترونیکی با 

های تلگرامی از جمله گروه که تا حدی ظرفیت نوشتاری و یا آموزش آنالین را دارند، در گروهها هم پذیر است. سایر آموزشامکان

شود. همچنین در بستر تلگرام، امکان رد و بدل کردن سؤاالت به هایی برای نابینایان، در سطح قابل قبولی به آنها پرداخته میمهارت

های نوشتاری از آموزش کارامدتراند در بسیاری از موارد مثل پوست گرفتن میوه، توصورت صوتی و استفاده از تجربیات افراد متعدد، می
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یی را پر کند که در خألهاهای خوبی دارند و مانا سعی دارد های تخصصی فعالیتها و گروهباشد. شخصاً معتقدم در چنین مواردی کانال

م، بروز نگه داشتن مخاطب ایرانی و ارائه ن قائل هستیاای خودمرسالتی که برشود. ها کمتر به آن موضوعات پرداخته میسایر شبکه

های تخصصی در حوزه های مرتبط و ارائه پژوهشهای روز، نقد عملکرد مسئوالن و سازماناطالعات تخصصی، اخبار و تکنولوژی

 نابینایان است.

ران بود. صراحتاً باید عرض کنم که مجله مانا، یک نشریه های شما، ارائه اطالعات عمومی مانندِ معرفی مناطق دیدنی ایاز دیگر درخواست

تخصصی در حوزه نابینایان است و مطالب عمومی در مانا جایی ندارند. اگر برای مثال، یک منطقه تفریحی یا گردشگری هم بخواهد 

گرفت. مانند مستندی که از سفر معرفی شود، از زاویه دید و تجربیات یک فرد نابینا که به آن منطقه سفر کرده است، صورت خواهد 

 مجید سرایی به کشور تاجیکستان در سومین شماره مانا منتشر شد.

بریل  ٔ  نسخهاند که های شما به آن پرداخته شده است، انتشار نسخه بریل ماهنامه مانا بود. بسیاری پرسیدهموضوع دیگری که در کامنت

ی اخذ مجوز از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در حال طی شدن ندهایفراد بگویم: شود؟ در پاسخ به این سؤال بایچه زمانی منتشر می

های است. به محض گرفتن مجوز و به شرط جذب منابع مالی، انتشار نسخه بریل در دستور کار قرار خواهد گرفت. با وجود سرویس

ی بریل، انتشار نسخه بریل حتی در تیراژ محدود کاغذهابودن  قیمتشود. با توجه به گرانصفحه بریل می 120مانا بالغ بر  ٔ  نسخهفعلی، هر 

اند تا در تیراژ بر خواهد بود. البته آقای عبد المناف عظیمی مدیرعامل انجمن نابینایان آذربایجان غربی، اعالم آمادگی کردههم بسیار هزینه

ها به آزمایشی از همین شماره منتشر کنند. توجه مدیران انجمنمحدود و بنا بر سفارش نابینایان این استان، نسخه بریل مانا را به صورت 

 مانا، باعث دلگرمی فراوان است و از ایشان صمیمانه سپاسگزارم.

های های شما بود. با توجه به درخواستهای پر تکرار در کامنتموضوع اشتغال و معرفی مشاغل مختلف برای نابینایان، از دیگر کلید واژه

شود و نویسنده این سرویس، ن نشریه در این ارتباط، سرویس جدیدی با همین موضوع از شماره پنجم به مانا اضافه میمتعدد خوانندگا

مانا، در  ٔ  هینشرزاده: هادی نائینی ٔ  نوشتهچهارم پیش روی شما است. به  ٔ  شمارهسرویس اشتغال در  ٔ  مقدمههادی نائینیزاده است. 

نقشی کوچک در « مشاغل»، قصد دارد در ستونی تحت عنوان مشاغل مختلفگان دهای جوینراستای کمک به یافتن فرصتهای نو بر

آن حرفه انجام  ٔ  خبره کارشناسانگیرد و گفت و گویی با افراد نابینا ایفا کند. در هر ماه شغلی مد نظر قرار می یتوانمندسازراستای 

این گفت و گوها  شودیمشاغل مورد نظر سخن به میان بیاید. کوشش شود از مزایا و موانع مگیرد. در این گفت و گوها کوشش میمی

با کسانی باشد که مشکالت موجود بر سر راه متقاضیان کار را لمس کرده باشند و بتوانند آنها را به شکل درستی توصیف کنند تا کسانی 

 .اشته باشندصحیحی از موقعیت کنونی آن پیش چشم د یدورنماکه قصد ورود به آن شغل را دارند، 

ها و نوشتهها، اشعار، دستموضوع دیگری که از طرف بسیاری از خوانندگان مانا مطرح شده، ایجاد بستری برای انتشار دردِ دل

در مانا است. این آمادگی را داریم از شماره ششم در خردادماه، مطالبی از این دست را در یک ستون  بیناهای مخاطبان نابینا و کمنوشتهدل
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ی مانا باشد. لذا شما استانداردهابایست مطابق با های شما، میمجزا با اسم و تصویر خودتان منتشر کنیم. البته کیفیت اشعار یا دل نوشته

توانید هر گونه شعر یا نوشته که خالق اثر آن یک فرد نابینا باشد را با بیان مشخصات اثر و ارسال عکس، به آیدی تلگرامی می

@68amirsarmadi  یا پست الکترونیکی @gmail.com99manamag.ارسال کنید 

های شما، تحریریه مانا این آمادگی را گزارش، ستون دیگری است که از شماره ششم، به مانا اضافه خواهد شد. با توجه به درخواست

های نابینایی در کشور را نیز پوشش دهد. لذا های سایر انجمنها باشد و فعالیتیان در استاندارد تا بازتاب دهنده مشکالت و اخبار نابینا

هایی که در باال بدان اشاره شد، های خود را در قالب یک متن گزارشی از همان راهتوانند سوژهها میها و نابینایان در استانمدیران انجمن

ها ها و مشکالت ارسالی مخاطبان را پیگیری کنیم و از مسئوالن برای رفع آنوانیم برخی از سوژهبرای ما ارسال کنند. چه بسا در آینده بت

 پاسخ بخواهیم.

سرویس یادداشت مهمان که از شماره سوم به مانا اضافه شده، یکی دیگر از نقاط مبهم برای خوانندگان مانا بود. در ارتباط با این بخش 

رود نابینایان می ٔ  جامعهی که تحریریه مانا مد نظر دارد، به سراغ افراد صاحب نظر در اسوژههر ماه یا  یهاباید عرض کنم بسته به مناسبت

شود و با اسم و تصویر خودشان در ستون یادداشت مهمان منتشر و بنا بر تخصص آنها، از این افراد درخواست یادداشت اختصاصی می

های مورد الت تخصصی یا یادداشت بنویسید، با ما در تماس باشید تا پس از انجام هماهنگیتوانید مقاشود. البته چنانچه شما هم میمی

 نیاز، بتوانیم از قلم شما خوانندگان ارجمند نیز استفاده کنیم.

به توان اعضای  مَخلَص کالم، آنچه مسلم است اینکه مانا تازه پا به دنیای نشریات معدود نابینایی در کشور گذاشته است و سعی دارد با اتکا

 تحریریه خود و سایر نابینایان دست به قلم، مطالب متنوع و درخوری را در هر شماره منتشر کند.

 ی شما هستیم.شنهادهایپو  نقدهابا دل و جان، آماده خواندن و شنیدن 

 

 

 

 

mailto:manamag99@gmail.com
mailto:manamag99@gmail.com


 

 
5 

 

 ۱۴۰۰های انجمن نابینایان ایران: فروردین گزارش فعالیت

 

 نابینایان ایرانمقام انجمن منصور شادکام: قائم

خورشیدی  1۴00ها و عملکرد انجمن در طول اولین ماه از مقام انجمن نابینایان ایران، گزارشی را از فعالیتمهندس منصور شادکام، قائم

نند پرونده تواگذرد. عالقمندان میارائه کرده است که متن این گزارش در ادامه از نظر مخاطبان ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران می

 صوتی این گزارش را با صدای مهندس شادکام، در انتهای همین نوشته بارگیری و گوش کنند.

گیری شیوع های انجمن در نیمه نخست ماه فروردین و اوجهمانطور که مخاطبان مانا استحضار دارند، به دلیل تعطیلی پانزده روزه فعالیت

پذیر نبوده است. اما به هر روی انجمن تالش کرده های قبل امکانها به سیاق ماهو دیدار کرونا در نیمه دوم این ماه، برگزاری جلسات

 علیرغم همه این موانع، به وظایف محوله به نحو احسن رسیدگی کند.

زی سازی شهرداری تهران، برگزاری جلساتی در خصوص مناسبسابا توجه به عضویت انجمن نابینایان ایران در کمیته معماری و شهر

های مستمر در این یتفعالهای معلولین از جمله ها و مترو و سایر معابر شهری برای استفاده نابینایان و سایر گروهراهمبلمان شهری، پیاده

از عامل انجمن نابینایان ایران به نمایندگی اکبر جمالی، مدیرانجمن بوده است. این ماه هم دو جلسه در همین راستا برگزار گردید. علی

 این انجمن در این دو جلسه حاضر بوده است.

های ، فعال در حوزه دستگاه«شرکت آتی ارتباطات ژی»نامه مهمی با یکی دیگر از اقدامات انجمن در طول ماه گذشته، امضای تفاهم

های ها و پایانهخوانا کارتهایی که بنامه، بنا شد درصدی از تراکنشهای پرداخت بوده است. بر اساس این تفاهمخوان و پایانهکارت

دیده بینایی، در اختیار انجمن نابینایان ایران قرار گیرد. همچنین پذیرد، برای استفاده در امور افراد آسیبپرداخت این شرکت صورت می

انجمن از افراد  مقرر شد انجمن هم در مقابل، در جهت بازاریابیِ محصوالت ژی، با این شرکت همکاری داشته باشد. به همین منظور،

های بازاریابی هم آشنایی نسبی داشته و عالقمند به فعالیت در این بینایی که از روابط عمومی قوی برخوردار بوده و با تکنیکنابینا و کم

ی نابینایان های الزم با دفتر انجمن تماس بگیرند. قابل ذکر است این امکان شغلی فعالً فقط براکند جهت هماهنگیامور باشند دعوت می

ها است و به محض ریزی برای گسترش این فعالیت به سایر شهرستانبینایان تهرانی فراهم است و در حال حاضر انجمن در حال برنامهو کم

ا بینا به این ترتیب خواهد بود که ابتدهای نابینا و کمگیری بازاریابکاررسانی خواهد شد. روند جذب و بهفراهم شدن شرایط اطالع

وقت هایی از سوی شرکت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و افرادی که مورد تأیید شرکت ژی قرار گیرند به صورت تمامآموزش

در این شرکت استخدام خواهند شد و بر اساس قوانین وزارت کار، مشمول بیمه و حقوق خواهند شد. پس از آموزش، افرادی که مورد 

های مجرب ژی انجام خواهند داد و بعد از ولین تجربه بازاریابی و نصب کارتخوان را در کنار یکی از بازاریابتأیید شرکت ژی باشند، ا
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دادِ قرار 1۵0اقل های خود به ازای هر ماه فعالیت، حدآن به شکل مستقل ادامه فعالیت خواهند داد. در حال حاضر ژی از بازاریاب

 ضیان باید این شرایط شغلی را مد نظر داشته باشند.کند؛ لذا متقاخوان را مطالبه میکارت

برگزار شده بود، از دیگر  99اسفند  2۶های نابینایان که جلسه تأسیس آن در تشکیل جلسه انتخابات هیئت مدیره شبکه ملی تشکل

رغم صورت گرفته بود و علیهایی که فروردین انجام شد. با تمام حواشی و مخالفت 22هایی بود که از سوی انجمن در تاریخ فعالیت

شدت یافتن شیوع ویروس کرونا در ایران، این جلسه با حضور اعضا برگزار گردید؛ البته با توجه به شرایط موجود فقط افراد ساکن تهران 

سه، به صورت حضوری در طبقه دهم ساختمان بهزیستی کشور حاضر شدند و بقیه به شکل ویدئو کنفرانس مشارکت کردند. در این جل

نسب که در تهران حضور داشتند در جلسه حاضر شدند و سرلشکر جواد اکبر جمالی و دکتر بیژن ذوالفقاردکتر حمید جعفری، علی

رضایی از خراسان رضوی، آقای کمالی سروستانی از فارس، آقای نیکزاد از اصفهان و خانم اقبالی از استان گلستان در قالب ویدئو 

در این جلسه پس از شور و گفتگو، جناب آقای سرلشکر جواد رضایی که تنها کاندیدای پست ریاست هیئت  کنفرانس مشارکت داشتند.

مدیره بود با اخذ تمامی آرا مأخوذه به این سمت برگزیده شد و برای جایگاه نائب رئیس آقایان کمالی، جمالی و نیکزاد اعالم نامزدی 

لی هر کدام سه رأی و کمالی یک رأی به دست آوردند و دور دوم رأیگیری میان آقایان کردند که پس از رأیگیری آقایان نیکزاد و جما

نسب با شش رأی جمالی و نیکزاد برگزار گردید که در پایان آقای جمالی با اخذ چهار رأی به این سمت انتخاب شد. دکتر بیژن ذوالفقار

که آقایان جمالی و جعفری برای آن اعالم نامزدی کرده بودند، دکتر  عاملدار انتخاب شد و برای جایگاه حساس مدیربه عنوان خزانه

حمید جعفری با چهار رأی برای این جایگاه انتخاب شد. این هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شده است و در این جلسه مقرر 

های خود برای نبال آن، در جلسات بعدی طرحگردید هیئت منتخب، به سرعت پیگیری امور مربوط به ثبت این شبکه را آغاز کند و به د

مدت در طول سه سال آتی را به اطالع عموم برساند. در این جلسه همه متفق مدت یا بلندمدت، میانهای این شبکه اعم از کوتاهفعالیت

ل خود در نظر داشته باشند و ها و جامعه نابینایان را به عنوان هدف اوصدایی با انجمنشدند که در گام نخست، تعامل و وحدت و یک

هایی را که در طول این مدت به وجود آمده بزدایند. از دیگر سو، در طول ها و آزردگیهای مثمر و مفید، دلخوریتالش کنند با فعالیت

شتند همین موضوع هم سالیان گذشته در تدوین اغلب قوانین و تصمیماتی که برای جامعه نابینایان به وجود آمده، خودِ نابینایان نقشی ندا

تواند این خأل را به خوبی پر کند و به عنوان نماینده شده است اما این تشکیالت تازه میآمدی این تصمیمات و قوانین میکارباعث نا

ون جامع ای مرتبط با قانسازی حضور داشته باشند. در همین راستا مقرر گردیده هرجا که جلسههای تصمیمجامعه نابینایان در فرایند

 ای از شبکه حضور داشته باشد.شود، نمایندهحمایت از حقوق معلولین تشکیل می

دار و با هدف های این نهاد ریشهتر کردن فعالیتدر پایان الزم است این نکته را هم عنوان کنم که انجمن تصمیم گرفته به منظور هدفمند

نظران نابینا در قالب یک اتاق فکر و ی از گروهی از فرهیختگان و صاحبهای آتفراهم کردن پشتوانه علمی و تخصصی برای فعالیت

ترِ این کارگروه، در پایان دوباره سال نو خورشیدی را ساز بهره بگیرد. ضمن ابراز امیدواری برای تشکیل هرچه سریعکارگروه تصمیم

 کنم.قبولی طاعات و عبادات را آرزو میهای ماه مبارک رمضان برای همه مخاطبان از درگاه حق تبریک گفته و در روز

 بشنوید. اینجا مقام انجمن نابینایان ایران را ازهای قائمتوانید فایل صوتی صحبتشما می

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/04/اقدامات-انجمن-نابینایان-ایران-در-فروردین-1400.mp3
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 زبان ویژه نابینایانها و نشریات انگلیسیپیشخوان: مروری بر پادکست

 

 ایامید هاشمی: فعال رسانه

ای که قبل از عید حاکم بود، کم به همان شیوهشود که تعطیالت نوروزی تمام شده و زندگی روال عادی خودش را دستای میدو هفته

های طوالنیِ کنند. چه، روزرا با پوست و گوشتشان درک میآموزان، از جمله اقشاری هستند که این آغاز دوباره از سر گرفته است. دانش

های تکراری مدرسه فرا رسیده است. ما هم در پیشخوان از این ماجرا غافل استراحت و خوشی و بازیِ تمام وقت به سر آمده و گاهِ روز

ش از پیش به یاد حال و هوای درس و مشق و ایم در آغاز این شماره از پیشخوان، آن گروه از مخاطبانمان را بیایم و سعی کردهنشده

 تر است.اندیشند به آنها نزدیکالحساب از آنچه میامتحان بیندازیم تا خوش خوشانِ تعطیالت به کلی فراموششان شود که یوم

 آموزان کوچولوکاله تفکر بر سر دانش

های آموزشی آموزان بینا، متدشده است. برای دانشمیآموزان، درس ریاضی از همان اول غول مرحله آخر محسوب برای خیلی از دانش

 غیر کارشناسی و همینطور نبود معلمانی که بتوانند مفاهیم را به خوبی و با زبانی شیوا و گویا به شاگردان انتقال دهند، از جمله عوامل

آموزشی هم پیوسته بر این عوامل ات کمکآمده و در خصوص نابینایان، نبود تجهیززدگی کودکان از این درس به شمار میهمیشگی دل

ای سر هم کرده ها را گفتیم تا مقدمهاین«. درس شیرین ریاضی»آموزان نابینا بر شده برای عدم تسلط اغلب دانششده و دلیلی میاضافه می

های ی قدیمی و آشنای پادکستهااش که از صدامزه که در آن میزبان و تهیه کنندهباره یک پادکست جذاب و باباشیم برای صحبت در

 آموزان نابینای مقطع ابتدایی پرداخته است.نابینایی است، به معرفی یک ابزار جالب برای آموزش ریاضی به دانش

است.  های حوزه نابینایانسازترین برنامهآورند. او یکی از قدیمیرا حتماً به جا می1« جاناتان موزِن»های نابینایی، عالقمندان به فناوری

های ویژه نابینایان، در آشنا کردن این افراد با شود که با ساخت پادکست در زمینه تکنولوژیخودش نابینا است و تقریباً هفده سالی می

های شرکت فریدِم کند. برخی از مخاطبان پیشخوان صدای موزن را احتماالً در پادکستهای تازه نقش غیر قابل انکاری را ایفا میابزار

اند. موزن در یکی از آخرین بلد ساخته شدهکند توسط این نابینای کارهایی که این شرکت منتشر میاند. اغلب پادکستشنیده2یِنتیفیک سا

، گفتگو کرده. این استارتاپ، به تولید «3کاله تفکر»منتشر کرده، با مدیر استارتاپی موسوم به  اش وبسایت شخصیهایی که در شماره

هایی که نیازی به خواندن، نوشتن یا لمس نداشته های مبتنی بر صدا است. آموزشپردازد که هدفشان تولید آموزشهایی میافزارنرم

                                                           
1 Jonathan Mosen 
2 Freedom Scientific 
3 Thinking Cap Innovations 

https://mosen.org/
اhttps:/www.thinkingcapinnovations.com
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های هایی که برای پلتفرم بلندگوستارتاپی را بررسی کرده است؛ بازیباشند. موزن در این گفتگو دو تا از آخرین محصوالت این گروه ا

انگیز برای آموزش ریاضی است که به شکلی تعاملی، اند. اولی، یک بازی جذاب و هیجانطراحی شده« آمازون الکسا»آمازون یعنی 

برد یا اینکه برای یافتن جواب درست حله بعدی میشنود، او را به مرهایی که از او میپرسد و بر اساس جوابسؤاالتی را از کاربر می

ای از بازی بود که به خاطر اجتناب از اطاله نوشته کند. البته قضیه به این سادگی که توصیف شد نیست و این، خالصهاش میراهنمایی

دکان در یادگیری زبان اسپانیایی بدینسان آورده شد. بازی دومی که این استارتاپ برای آمازون الکسا طراحی کرده، قرار است به کو

ایم و نمونه کمک کند. در این شماره از پادکست پیشخوان که ذیل همین نوشته قابل دانلود و شنیدن است، به جزئیات این بازی پرداخته

 ایم.صوتی آن را هم با شما به اشتراک گذاشته

هاوس ارائه کنیم منتشر کرده که با با کیفیت از خودمان در کالبتوانیم صدایی موزن یک اپیزود دیگر هم با این موضوع که چطور می

نوازش به مشام ها فیلتر شده و احتماالً آنطور که رایحه شامهوجود اینکه در زمان تنظیم این نوشته، این شبکه اجتماعی در برخی اپراتور

ن نپردازیم. چه، کاربران ایرانی، کوچه فیلترینگ و همه رسد قرار است به کل مسدود شود، حیف است در این شماره از پیشخوان به آمی

هاوس باشد. موزن امکان شناسند و این سد، نخواهد توانست مانعی برای حضورشان در کالبهایش را مثل کف دست میپیچ و خم

 یم پرداخت.های نابینا فراهم کرده که در نسخه صوتی به تفصیل به آن خواهسازای را هم برای تعامل پادکستتازه

 نویسی انگلیسییک متد تازه برای یادگیری کوتاه

مایه تولید هایی بپردازیم که موضوعی مرتبط با آموزش را دستتا حال و هوای درس و مشق از سرمان نپریده به یکی دیگر از پادکست

نم معلمِ مجرب نابینا است که بیش از سی سال ، یک خا4های پادکست بالیندَبیلیتیزاپیزود تازه کرده است. مهمان یکی از آخرین اپیزود

های معتبری را هم در زمینه تدریس به نابینایان دریافت کرده نامهکند و مدارج و گواهیاست در زمینه آموزش به نابینایان فعالیت می

اعث شده گردانندگان بالیندبیلیتیز از ای که بها است. بهانهنامه تدریس بریل از سوی کتابخانه کنگره از جمله این تأییدیهاست. گواهی

نویسی بریل است. بِکِر، یک متد ای برای آموزش کوتاهنامهبرای حضور در پادکستشان دعوت کنند، تألیف درس5« روبِرتا بِکِر»خانم 

داده است. او این متد نویسی طراحی کرده و آن را در اشکال گوناگون در اختیار آموزگاران قرار آموزشی کاربردی برای آموزش کوتاه

بی ایتنظیم کرده است. بریل یکپارچه انگلیسی که آن را به اختصار یو6« پارچه انگلیسیبریل یک»های بینیتازه را بر اساس آخرین باز

(UEBمی ) آغاز  1۹۹1نامه از سال ه است. تدوین این شیوهبیرون آمد المللی بریلِ انگلیسیشورای بینخوانند، محصولی است که از دل

زبان آن های انگلیسی، تمامی کشور2۰12نامه رسمیت پیدا کرد و تا سال این شیوه 2۰۰4هم طول کشیده است. در سال  1۹۹5شده و تا 

سازی آن برای علوم و مناسبهای بریل نامه، اصالح کاستیرا پذیرفتند و به رسمیت شناختند. هدف شورای مذکور از تدوین این شیوه

نامه تمهیداتی اندیشیده شده که نابینایان بتوانند از بریل برای نوشتن عالئم مختص به ریاضی، رایانه و سایر علوم جدید بود. در این شیوه

 هم به راحتی استفاده کنند.

                                                           
4 Blindabilities 
5 Roberta Becker 
6 Unified English Braille 

http://iceb.org/
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به نابینایان بیاموزد. این کتاب هم به بریل در اختیار نویسی را کتابی که بکر طراحی کرده قرار است با استفاده از جمالت متعدد، کوتاه

آموزانِ بریل شود که نومتقاضیان قرار گرفته و هم بینایی. شکل بریلش عالوه بر چاپ متداول، به صورت یک خط در میان هم چاپ می

علمان و والدین بینا هم بتوانند از آن برای نامه همچنین به شکل بینایی هم در دسترس است که مهم بتوانند از آن استفاده کنند. این درس

اش در نسخه صوتیِ بارهتدریس به کودکان نابینا استفاده کنند. در تدوین نسخه بیناییِ این کتاب، ابتکار جالبی اندیشیده شده که در

 قرار داده است. وبسایتشخوان توضیحات مبسوطی ارائه شده است. بکر این کتاب را برای فروش بر روی پیش

 های ویژه نابینایان در پادکست زندگی پس از نابیناییآخرین اخبار فناوری

منتشر  «زندگی پس از نابینایی»در وبالگِ 7« تیم شوارتز»در میان محتوای تولید شده برای نابینایان در طول یک ماه گذشته، پادکستی که 

ویراستار 8، «چارلز هایزر»های پایانی مارس منتشر کرده با رود. او در اپیزودی که در روزها به شمار میترینانگیزکرده، یکی از هیجان

ی در حوزه نابینایان اختصاص یافته پذیری گفتگو کرده؛ گفتگویی که بیشتر به مرور اخبار جالب و شنیدننابینا و دانشجوی رشته دسترسی

ها کسانی ممکن است دهد؛ انگار نه انگار که این سوی آباست. تیم در آغاز این اپیزود از تزریق دُز اولِ واکسن کرونای خود خبر می

های ی را با کافیشاپپردازند که گویا اخیراً توافق( میAIRA« )آیرا»دلشان آب شود! آنها در این گفتگو به آخرین اخبار از سرویس 

های ویدئویی رایگان ارائه کنند. کنند، راهنماییها مراجعه میاند که به نابینایانی که به این کافیشاپامضا کرده« استارباکس»ای زنجیره

کند. ریافت میشود و از او خدمات ویدئویی د، سرویسی است که به وسیله آن، فرد نابینا به یک کارشناس تعلیم دیده متصل می«آیرا»

توانند متقاضیان نابینا را راهنمایی کنند. نابینایان با پرداخت حق عضویت ماهانه، های گوناگون میها و موقعیتکارشناسان آیرا در محیط

یرا حساب هایی نظیر خرید، تفریح، مسافرت، مطالعه و خالصه هرجا که به کمک فرد بینا احتیاج داشته باشند روی آتوانند در موقعیتمی

 کنند. آیرا برای نابینایانی که زبانم الل قصد تزریق واکسن کرونا داشته باشند هم نیم ساعت خدمات رایگان در نظر گرفته است.

اند. آنها همچنین به گفتگو با ی بویایی ویژه نابینایان در غرب لهستان مرور کردهتیم و چارلز خبر جالبی را هم در خصوص افتتاح موزه

را شرح  پذیری مایکروسافتکنفرانس دسترسیاند و جزئیات شرکت در های پوشیدنی ویژه مسیریابی پرداختهلید کننده فناورییک تو

خوان ه تمامی این موارد را به نسخه صوتی پیشاند که صحبت در باراس را هم معرفی کردهاواند و یک بازی جذاب نابینایی ویژه آیداده

 گذاریم.میوا

 تالش فدراسیون ملی آمریکا برای هموار کردن راه ورود نابینایان به دنیای ریاضیات

این ماه پیشخوان را با درس و مشق و آموزش شروع کردیم و شاید بد نباشد با همین سوژه هم به آخر برسانیم. در آخرین شماره ماهنامه 

منتشر شده که به « 1۰اَل مِینکی»که در ماه آوریل بر روی وبسایت فدراسیون ملی نابینایان قرار گرفته، گزارشی به قلم ۹، «بریل مانیتور»

های اند کاستیموضوع دسترسی نابینایان به ریاضی از طریق بریل اختصاص یافته است. ال و همکارانش از طرف فدراسیون مأمور شده

                                                           
7 Tim Schwartz 
8 Charles Hiser. 
9 Braille Mohnitor 
10 Al Maneki 

https://www.actualtactuals.com/
https://www.actualtactuals.com/
https://lifeafterblindness.com/
https://abilitysummit.eventcore.com/auth/login
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نماییِ عالئم ریاضی را شناسایی کنند و ابزاری جهت تبدیلِ خودکارِ متون ریاضی به بریل طراحی کنند. ال در این گزارش، بریل برای باز

هایی که تا کنون حاصل شده پرداخته است. ال اظهار کرده او و با جزئیات کامل به جلساتی که در این راستا برگزار شده و دستاورد

ها را شود شکلچارچوب و متدِ قابل قبول برای تبدیل خودکارِ متون دست یابند و بفهمند از چه طریق می اند به یکهمکارانش توانسته

اند ای برجسته کرد و توضیحات بریل را در جای مناسب قرار داد که برای مخاطب نابینا قابل فهم باشد. آنها همچنین موفق شدهبه گونه

دل بریل ندارند، شناسایی کنند. این گروه امیدوار است به زودی به فناوریِ تبدیل خودکار متون فهرستی از عالئم جدیدِ ریاضی را که معا

هایی مانند علوم پایه، نظری و مهندسی هستند هم بتوانند به آسانی به ریاضی به بریل دست یابد تا نابینایانی که به دنبال تحصیل در رشته

 منابع مطالعاتی دسترسی داشته باشند.

 ط یک ترانه ماندگار با دنیای نابینایانارتبا

انگیز را آشکار خواهیم کرد که اگر اهل دنبال کردن ، یک راز موسیقاییِ شگفتنسخه صوتی پیشخوان نکته بعد از پایانی اینکه در

ترین فروشترین و پرم اروپا و آمریکا باشید، حتماً از شنیدنش تعجب خواهید کرد. یکی از شناخته شدههای موسیقایی قرن بیستجریان

هم کند. با نسخه صوتی پیشخوان همراه باشید تا این قطعه را یک بار دیگر باقطعات موسیقی قرن بیستم، ربط جالبی به نابینایان پیدا می

 ابینایان با هم گپ بزنیم.باره ارتباطش با دنیای نبشنویم و در

 

 

 سواد شدن فرزندانهموار والدین نابینا برای بامسیر نا

 

 فاطمه جوادیان: کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیالن

 همراهان عزیز! خوشحالیم که در چهارمین شماره از ماه نامه مانا با ستون زندگی در کنار شما هستیم.

شدند، اند و برای هر یک از مسائلی که با آن مواجه مینشینیم که فرزندانشان را به مدرسه فرستادهی دوستانمان میهادرنگ پای صحبتبی

تری را برای حل مسائل خود های پیچیدهاند. البته در این میان به ماجرای دوستانی هم اشاره شده است که راهراه حلی خالقانه اندیشیده

 شود.یی که در آینده منجر به مشکالت دیگری میهااند. راهانتخاب کرده

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/04/پیشخوان-0۴.mp3
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های محله خودشان کسی در آن مدرسه نباشد که موضوع شان ثبت نام کرد تا از بچهای دورتر از محل زندگیاحمد فرزندش را در مدرسه

 نابینایی والدین کودک را بداند.

ها بودن در این شرایط کار بسیار سختی است و به بچه»گوید: کند، میارسالن بیش از سی سال است که با همسر نابینایش زندگی می

ها ارفاق نخواستیم. دوره ابتدایی دوره بسیار سختی بود. در این دوره گذرد. ما هیچ وقت به خاطر نابیناییمان از معلمان بچهخیلی سخت می

گرفتیم. در جلساتی وس اگر الزم بود معلم خصوصی میگرفتیم. برای انجام تکالیف. برای برخی درمان کمک میاز اطرافیان و خانواده

شد. شدم، نابینایی اولین چیزی بود که دیده میرفتیم. وقتی وارد مدرسه میها میشد حضور داشتیم. به دیدن معلمکه برای اولیا برگزار می

ه دانش آموزان بود چرا که اولیای مدرسه کامالً با ها هستم. البته این از نگاشد که من هم مثل بقیه پدرها پدر یکی از بچهبعد مشخص می

گفتند که فرزند من هم مرا کردند و از قدرت بازوی پدرانشان میها توی کوچه برای هم رجزخوانی میما آشنا بودند. روزی شنیدم بچه

زندم پنهان نماند. این چنین فشارهایی ها حرفش را جدی نگرفتند و این از نگاه هوشمندانه فربه عنوان پدری قدرت مند معرفی کرد. بچه

 ها هست و بهتر است همنوعان من آگاهانه تصمیم بگیرند.همیشه روی بچه

روزی با تعدادی از دوستان نابینا در یک فضای فرهنگی جمع بودیم. یکی دیگر از دوستانمان با پسر شش »کند: او همچنین تعریف می

کنی همه نابینا هستید اما پدر من نابینا نیست. به او گفتم: پدر تو هم نابینا است. چرا فکر می اش وارد جمع ما شد. پسرش گفت: شماساله

ای؟ در جواب که او نابینا نیست؟ وقتی پسر برای بازی جمع ما را ترک کرد، به دوستمان گفتم: چرا نابیناییت را از فرزندت پنهان کرده

 «فرزندمان از نابینایی من چیزی نداند.گفت: همسرم بیناست و او این طور خواسته که 

آمد تا در انتخاب نوع مدرسه به یاد گرفت. مشاور به آنجا می فرزندم در مهد کودک بود که شکل حروف را در همانجا»گوید: صبا می

ها گاهی در این انتخابما کمک کند. از بین سه مدرسه دولتی غیر انتفاعی و شاهد تصمیم گرفتیم او را در مدرسه شاهد ثبت نام کنیم. 

یکی از مهمترین دالیل این بود که آنها با افراد جانباز و معلول آشنا بودند  رفتیم.من و مادرم و گاهی همسرم به همراه طاها به مدارس می

ها. همه سایر خانوادهشد. ما در جلسات نیز حضور داشتیم. در کنار ها اذیت میو فرزند ما به خاطر داشتن والدین نابینا کمتر توسط بچه

دادم. داد و من برای فرزندم توضیح میکردم. مادرم اشکال هندسی را به من توضیح میدرسها سخت بود. من از کتاب بریل استفاده می

ئل مختلف زدیم. ناظم خوش اخالقی هم داشتند که ما را از مساآمد که ما به مدرسه سر میشد. بد اخالق به خانه میبعضی وقتها اذیت می

کنیم تا بتوانیم به او کمک کنیم. کالس کرد. حاال مستقلتر شده اما ما همچنان عالوه بر کتابهای خودش، کتاب بریل هم تهیه میمطلع می

گرفتیم. در ازای پرداخت هزینه او ریاضی و خط کرد کمک میای یک بار از شخصی که در همسایگی ما زندگی میاول که بود هفته

نویسد با صدای بلند بخواند. من صدایش را ضبط خواستم آن چه را که میگفتم و از او میکرد. خودم به او دیکته میبررسی میپسرم را 

 «شد صورت صحیح کلمات را یاد بگیرد؛ بنویسد و بخواند.کردم و او تشویق میمی

برای نوشتن لوحه. در کالس اول بهتر  ان بیشتر نظارت دارند.است و مربی در دوره پیش دبستانی تعداد دانشآموزان کمتر»گوید: الهام می

است حتماً یکی از نزدیکان بینا در کنار ما باشد. و البته کمک گرفتن از معلم کالس. من این امکان را داشتم. برای فرزند اولم پدرش و 

کنم کردند. من فکر میرا اصالح می کردند و وضعیت خط و صحیح نویسی بچهبرای فرزند دومم مادر خودم بودند که کمک می
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گیری است که کمک اطرافیان را ها وضعیت آنها در کالس اول است که سواد آنها در حال شکلمهمترین مسئله در مدرسه رفتن بچه

 کند.طلب می

گاهی اوقات در انجام دهم که ممکن است فرزندم هر سال در اولین روز سال تحصیلی در کنار فرزندم هستم و برای معلمش توضیح می

هایی را به او بدهد که به تواند همان تمرینها دچار مشکل شود اما در مورد سایر تکالیف میتکالیف هنری، کارهای دستی و آزمایش

کنم. در خصوص ها را دارم و در طول سال تحصیلی با فرزندم همراهی میدهد چرا که من نسخه بریل کتابسایر دانشآموزان می

« های هنری هم چنانچه نیاز است اقالمی خریداری شود، کمی زودتر اعالم کنند تا ما برای تهیه آن اقالم فرصت کافی داشته باشیم.یتفعال

ها زودتر از شود بچههای یک والد نابینا در انجام برخی امور اچتناب ناپذیر است اما همین امر سبب میاو بر این باور است که محدودیت

ها به عنوان معلم سر کالس حاضر صبح "کندهای بریل را تهیه میاو هر سال کتاب الن در امور خود به استقالل دست یابند.سایر همسا

کند، کند. همچنین در جلساتی که مدرسه برای اولیا به صورت آنالین برگزار میشود و عصرها در کنار فرزندش به او کمک میمی

خواند ها میها در دروس گوناگون سؤال طرح کنند. او سؤالها را برای بچهخواست برای بچهاولیا می حضوری فعال دارد. وقتی معلم از

 نوشتند.کردند و میها پاسخ را هم در کتاب پیدا میها ضمن نوشتن سؤالو آن

ال می گفتیم و معلم با دقت نظر بیشتری روشنی داشت. به فرزندمان در خانه ام روز اول من همراه پسرم بودم. معلم آگاه و»گوید: پروانه می

آن امال را بررسی می کرد. در مورد نقاشی هم همین طور بود. البته سعی می کردیم از نزدیکان مان هم کمک بگیریم و زمانی که مقدور 

ا جدیت تمام به امور درسی از آموزشگاه شهید محبی کتاب های بریل را تهیه می کردیم و همسرم ب نبود، کار را به خود معلم می سپردیم.

آنها برای گفتن امال از شیوه امالی پرسشی نیز استفاده می کردند که این شیوه در برخی مدارس نیز اجرا  «پسرهای مان رسیدگی می کرد.

. به این میشود ؛ به خصوص در مورد دانش آموزان نابینا که به صورت تلفیقی در مدارس پذیرا یا همان مدارس عادی درس می خوانند

صورت که پس از پایان نوشتن امال برخی کلمات را به صورت تصادفی انتخاب می کنند و از دانش آموز می خواهند تا از روی نوشته 

 بریل خود بخواند و بگوید که آن کلمه را با چه حروفی نوشته است.

مدرسه خصوصاً مدیر و ناظم، بسیار راهنما و راهگشا بودند. یکی از مهم ترین خوش اقبالی های ما در این بود که اولیای »او می افزاید: 

زمانی که پسر دوم ما به کالس اول رفت ترتیبی دادند که او هم شیفت با برادرش باشد که در پایه پنجم درس می خواند. در این صورت 

 خیال ما راحت بود که آنها باهم به مدرسه میروند و باهم به خانه برمی گردند.

 یک والد نابینا هستید، توجه به چند نکته ضروری به نظر میرسد:چنانچه  

 خوب است فرزندتان نسبت به شرایط شما آگاهی کامل داشته باشد. به همین منظور می توانید از مشاوران ذی صالح کمک بگیرید. 1 

مدرسه را نسبت به شرایط دانش آموز در خانه  بهتر است ثبت نام فرزندتان را به موقع انجام دهید تا بتوانید در فضایی صمیمی مدیر 2 

 آگاه کنید.
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یکی دو روز پیش از اولین روز مدرسه، از مدیر بخواهید تا معلم کالس را نسبت به شرایط شما به عنوان والدین یکی از دانش آموزان  3 

 کالس آگاه کند.

د زمان کوتاهی را به شما اختصاص دهند تا ضمن بیان صحبت از ناظم مدرسه بخواهید ترتیبی اتخاذ کند تا در روز جهانی عصای سفی 4

 هایی در خصوص توانایی های افراد نابینا، بتوانید با سایر دانش آموزان ارتباط برقرار کنید.

 چنانچه از نظر تحصیلی یا اجتماعی از موقعیت مناسبی برخوردار هستید، عضو انجمن اولیا و مربیان باشید. 5 

ب بریل، قبل از شروع سال تحصیلی، در اردیبهشت ماه، با نزدیک ترین مدرسه استثنایی شهر خود تماس بگیرید و برای تهیه کتا 6 

 درخواست تان را مطرح کنید.

 کمک بگیرید. be my eyesبرای انجام برخی امور که نیاز به دیدن دارند، می توانید از داوطلبان برنامه  7 

 ری در خصوص انتخاب مدرسه برای دانش آموز نابینا خواهیم پرداخت.در شماره بعد به بررسی تصمیم گی 

 

 

 منددیده بینایی: مروری نظامخودپنداره و عزت نفس در کودکان و نوجوانان آسیب

 آوری نروژای از لئو برت اگستاد از دانشگاه علوم و فنببر اساس مقاله

 

 

 

 ش و پرورش استثنایی شهر تهرانشناسی و آموزگار آموززهرا همت: کارشناس ارشد روان

کند، چه مورد انتظارش است دست پیدا میبیند و به آنهای فعالیتش، خود را موفق میشناسان معتقدند زمانی که فردی در زمینهروان

اعتقادی است  رود. عزت نفس یا احترام به نفس، باور واو باال می 11عزت نفس توان گفت کهیابد و میاحساس مثبتی نسبت به خود می

 که هر فرد درباره ارزش و اهمیت خودش دارد.

های رشد کودکان داشته باشد. عزت نفس برآورد احساسی هر شخص از خودش عزت نفس ممکن است نقش بسیار مهمی در تمام جنبه

. در واقع عزت نفس، نوعی های خودش است و ارتباط نزدیکی با خودآگاهی افراد داردها و ویژگیاز توانایی و احساس غرور هر فرد

                                                           
11Self-esteem 
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قضاوت درمورد خویشتن است. عزت نفس هر فرد به سازگاری روانی، کیفیت زندگی، رفتار انطباقی، ارتباط با دوستان، انگیزش، عملکرد 

 تحصیلی و شغلی و موفقیت در زندگی، وابسته است.

 12ه، با ضروریات زندگی به خوبی سازگار شود تا خودپندارهدیدسازگاری با آثار اجتماعی آسیب بینایی، نیازمند این است که فرد آسیب

مثبتی در فرد شکل بگیرد. خودپنداره یا خودانگاره، تمام درک و احساسی است که هر فرد از خویش دارد. برای کمک به رشد بهتر 

ها مواجه ، در مسیر رشد با آنهایی که این کودکانپذیری این کودکان، الزم است چالشدیده بینایی و تسهیل جامعهکودکان آسیب

ها و دشواری سازگاری با شرایط ایجاد شده ناشی از دیده بینایی به دلیل مواجهه با همین چالششوند را بهتر بشناسیم. کودکان آسیبمی

اری بسیاری در شناخت تری در مقایسه با همساالن فاقد آسیب بینایی خود دارند. از طرفی افراد بینا، دشوآسیب بینایی، عزت نفس پایین

اند گریبانبهبینا با آن دستکنند و این چالشی است که کودکان و نوجوانان کمبینایی درک مینایی را بسیار بهتر از کمبینایی دارند و نابیکم

بر عزت نفس آنان تأثیر  هایشان به همساالن و بزرگساالن بینا، دچار مشکلند و این موضوع، مستقیماًو در شناساندن خود و توضیح ویژگی

 گذارد.منفی می

ها دیده بینایی دارند و این تفاوتهای آموزشی، اجتماعی و حمایت مالی متفاوتی برای افراد آسیبعالوه بر این، کشورهای گوناگون، نظام

 اعی تأثیر بگذارد.دیده بینایی و خودپنداره این افراد از نظر جسمی، اخالقی و اجتمتواند بر عزت نفس کودکان آسیبمی

کنند و با همساالن، به جای پدر و مادر و خواهر و برادرها پیدا می گذرانیبا افزایش سن، کودکان بیشتر تمایل به برقراری ارتباط و وقت

های ت محدودیتهای مختلف و تجربه چیزهای تازه، استقالل را تمرین کنند. به جهدهد تا با انجام فعالیتها انگیزه میاین تمایل به آن

دیده بینایی در مقایسه با همساالنشان با استرس بیشتری در زندگی شخصی و یابی، کودکان آسیبکارکردی به ویژه تحرک و جهت

های های آنان را در موقعیتها در درک زبان بدن، ممکن است واکنششوند. همچنین توانایی محدود آناجتماعی خود مواجه می

ها به علت مشکل در یادگیری برخی موارد که بیشتر از طریق مشاهده حت تأثیر قرار دهد و ممکن است که آناجتماعی گوناگون ت

 نرسند. گیرد در مقایسه با همساالنشان به بلوغ اجتماعی کافیصورت می

سازگاری با شرایط زندگی های بسیار مهمی هستند که باید در کودکانی که برای عزت نفس و بهزیستی روانی و اجتماعی کودکان، حیطه

های روزمره، انگیزش و رفتار کودکان، تحت های فعالیتبا مشکل مواجه هستند به دقت پایش شود. پژوهشگران معتقدند تمامی جنبه

ایین هایی هستند که باال یا پتأثیر عزت نفس آنان قرار دارد. عالوه بر این، خودپنداره و بازخورد افراد مهم زندگی هر کودک، شاخص

 کنند.بودن عزت نفس این کودکان را تعیین می

مند مطالعات دیده بینایی، مرور نظامشناسان در زمینه خودپنداره و عزت نفس افراد آسیبهای روانبا توجه به نتایج گوناگون پژوهش

نفس و خودپنداره در در زمینه عزترسد. نویسنده برای بررسی این موضوع، در میان مقاالت منتشر شده منتشر شده سودمند به نظر می

پایگاه داده جامعی را ایجاد  انجام شده، بینا به جستجو پرداخته و با جدا کردن مطالعاتی که بر روی افراد در سنین مدرسهافراد نابینا و کم

                                                           
12 Self-concept 
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رسانند، چند سال دیرتر به پایان میدیده بینایی در مقایسه با همساالن بینا مدرسه را کرده است و به این دلیل که برخی از کودکان آسیب

سال در نظر گرفته شده است. در ادامه مطالعاتی که به بررسی موضوع در کودکان دارای چند آسیب  25تا  5سن گروه مورد مطالعه 

پایگاه داده کنار اند از هایی که ارتباط یک متغیر، مثل فعالیت اجتماعی را با آسیب بینایی بررسی کردهاند و همچنین پژوهشپرداخته

 بررسی شدند. 2۰14تا  1۹۹8پژوهش انجام شده در فاصله سالهای  26اند و در نهایت، گذاشته شده

دیده بینایی در مقایسه با همساالن فاقد های بررسی شده در این مطالعه، نشان دادند که کودکان و جوانان آسیبپنج مورد از پژوهش

اند. از طرف دیگر، هفت پژوهش، چنین تفاوتی را نشان ندادند. یکی تری کسب کردهت نفس پایینآسیب بینایی، نمره خودپنداره و عز

ها دیده بینایی، اندکی باالتر از نوجوانان فاقد آسیب بینایی است. یکی از پژوهشها نیز نشان داد نمره عزت نفس نوجوانان آسیباز پژوهش

مقایسه با همساالن بینا احساس خودارزشمندی باالتری دارند. پژوهش دیگری هم نشان  دیده بینایی درنیز نشان داد که کودکان آسیب

با همساالن فاقد آسیب، تفاوتی  دیده بینایی، شنوایی، جسمی و حرکتیآموزان دوره متوسطه، بین عزت نفس افراد آسیبداد که در دانش

 وجود ندارد.

دیده بینایی نمره عزت نفس و خودپنداره باالتری از پسران د که دختران آسیبپژوهش نشان دادن 2پژوهش بررسی شده،  26از مجموع 

بینا، در خرده مقیاس ظاهر جسمانی، نمره باالتری کسب کردند بینا در مقایسه با پسران کمدارند. یک مطالعه نیز نشان داد که دختران کم

اره داشتند. از سوی دیگر، نتایج یک پژوهش نشان داد که دختران تری را در خودپندمقیاس روابط اجتماعی نمره پایینولی در خرده

بینا کسب نمودند. پس از یک هفته آموزش، نمرات دختران بینا در مقیاس احساس کفایت و شایستگی، نمرات کمتری از پسران کمکم

ای متفاوت دختران و های مقابلهدهنده سبکشانتر از نمرات پسرها بود. این نتایج ندر این محور، اندکی افزایش یافت ولی باز هم پایین

 پسران است.

دو مطالعه، نشان داد که شدت آسیب بینایی بر عزت نفس مؤثر نیست. در مقابل، چهار پژوهش نشان دادند که شدت آسیب بینایی بر 

ه ژنتیکی دیدهده شد که افراد آسیبتر همراه است. در پنج پژوهش، اینطور مشاعزت نفس مؤثر است و آسیب شدیدتر با عزت نفس پایین

ای کامالً متضاد رسیده است. ها به نتیجهتری دارند؛ در حالی که یکی از پژوهشدیدگان پس از تولد، عزت نفس پاییندر مقایسه با آسیب

 تری دارند.بینا در مقایسه با همساالن نابینا، خودپنداره ضعیفپژوهشی نیز نشان داد که نوجوانان کم

دیده بینایی مؤثر است ولی نوع مدرسه لعات نشان دادند که شیوه فرزندپروری و طبقه اجتماعی والدین بر عزت نفس کودکان آسیبمطا

 گونه اثری ندارد.از جهت دولتی یا غیردولتی بودن، بر عزت نفس هیچ

دیده بینایی مؤثر است و به فس نوجوانان آسیبها نشان دادند که ارتباط با همساالن و حمایت اجتماعی، بر نمره عزت نهمچنین پژوهش

 شوند.های با سبک یادگیری گروهی و مشارکتی، موجب افزایش نمره خودپنداره و عزت نفس میویژه در دختران نوجوان، کالس

گیری متفاوت، ههای اندازهای گوناگون، ابزارها و روشهای نمونه و فرهنگها، گروههای متفاوت پژوهشبا توجه به اهداف و طرح

رسند. با وجود این که ارتباط دوستانه، رفت و آمد مستقل، های بررسی شده، متفاوت و گاه ضد و نقیض به نظر مینتایج حاصل از پژوهش
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ه دیده بینایی مؤثر بود ولی دختران در مقایسحمایت اجتماعی و سبک فرزندپروری والدین بر ارتقای خودپنداره و عزت نفس افراد آسیب

یابی کمتری دیده بینایی نسبت به همساالن فاقد آسیب بینایی، از فرصت دوستتری داشتند. کودکان آسیببا پسران، عزت نفس پایین

برخوردار بودند و این مورد، گاه موجب انزوای اجتماعی شده بود. حمایت اجتماعی، به ویژه از جانب دوستان و همساالن، ممکن است 

دیده بینایی در دیدگان بینایی مؤثر باشد. پژوهشگران معتقدند رشد عزت نفس کودکان آسیبو خودپنداره آسیببر ارتقای عزت نفس 

ها نیز بر گری بپردازند. اعتماد به نفس و باور به تواناییشود که این افراد بتوانند در آن آزادانه و بدون خطر به کاوشمحیطی میسر می

هایشان دیده بینایی باید اوقات فراغت را بیشتر با همساالنشان بگذرانند و از این طریق مهارتان آسیبعزت نفس افراد مؤثر است و کودک

توانند در مدارس ویژه این کودکان تحصیل کنند ولی در برخی دیده بینایی میرا تقویت کنند. در بعضی کشورها، کودکان آسیب

توانند در مدارس عادی و در کنار کودکان فاقد دارد و این کودکان، تنها میدیده بینایی وجود نکشورها، مدارس خاص افراد آسیب

دیده بینایی، باالتر از نوجوانان فاقد آسیب تر گفتیم نتایج یک پژوهش نشان داد عزت نفس نوجوانان آسیبآسیب درس بخوانند. پیش

دیده بینایی بودند که در نفر آسیب 1۹8ننده در پژوهش، کشرکت 316گونه توجیه کرد که از توان نتیجه این پژوهش را ایناست. می

یابی بیشتری دارند، در نتیجه عزت نفس مدارس ویژه مشغول به تحصیل بودند و از آنجا که نوجوانان در این مدارس خاص، امکان دوست

قضاوت اخالقی، روابط اجتماعی و رفتار  ها نشان دادند، والدین و معلمان، نقش مهمی در رشد هویت،آنان نیز باالتر است. برخی پژوهش

دیده بینایی، با مطالعه توان گفت والدین و معلمان کودکان و نوجوانان آسیبکودکان دارند که همگی بر عزت نفس مؤثرند. در نتیجه می

 گیری و رشد خودپنداره و عزت نفس این افراد ایفا خواهند کرد.و رفتار صحیح، نقش بسیار مهمی را در شکل

 

 آشنایی با یک اختالل رایج در میان نابینایان مطلق

 

 

 

 سایت ویژه نابینایانگذار اولین وبمجتبی خادمی: مترجم و بنیان

های پزشکی، این مرتبه هم مجتبی خادمی هستم و طبق پیشنهاد سردبیر آوردبا درودی متفاوت به شما دوستداران آخرین مطالب و دست

کنم. از بیماری چشمی مستقیم خبری نیست ولی خیالتان راحت که هرچه هست، مربوط یکردی متفاوت شروع میگرامی، این ماه را با رو

به چشم است و بس. خبری بد در مورد یک اختالل عجیب و غریب میان هفتاد درصد از نابینایان دنیا، و خبری خوب در خصوص 

 ها را محکم ببندید تا حرکت کنیم:درمانش. کمربند
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 ساعته 24اختالل چرخه خواب و بیداری غیر 

 کنندمی نرم پنجهودست ساعته 24 غیر بیداری و خواب چرخه اختالل با نابینایان از درصد هفتاد از بیش

 شودمی ناشی نور درک ناتوانی از مشکل، این

 ایجاد من در را احساسی دارند، وجود من در که عالئمی. شوممی خسته سرعت باشم؛ به کرده استراحت راگ حتی»: ساله 31 ،13بنیامین

 .«نیست من کنترل تحت اوضاع گویی که کنندمی

 ساعته 24 غیر بیداری و خواب چرخه اختالل تشریح

 محسوب روزیشبانه چرخه خواب اختالالت از یکی ساعته 24 غیر بیداری و خواب چرخه اختالل ،ایران خواب تست کلینیکبه گزارش 

 خواب افراد، گونهاین خواب هایالگو. باشد هماهنگنا بسیار رسدمی نظر به که دارند خوابی زمان اختالالت، این به مبتال افراد. شودمی

 .کنندنمی دنبال را «عادی» شب

 و خواب زمان. کندمی تغییر بیشتر کمی روز هر برند،می رنج ساعته 24 غیر یبیدار و خواب چرخه اختالل از که افرادی خواب زمان

 انطباق از گاهی است و عادی خواب ساعت با منطبق گاهی هفته، طول در خواب زمان. گرددمی تردیر و تردیر روز هر هاآن بیداری زمان

 .شودمی خارج

 و خواب ساعت موارد، سایر و صبح نور روز، هر. است ساعت 24 از ترنیطوال که دارند روزیشبانه خواب چرخه یک عادی، افراد

 اختالل، این به مبتال افراد خواب زمان ساعت، خودکار تنظیم و نور بدون. کندمی تعیین ساعته 24 برنامه یک در را عادی افراد بیداری

. هستند نابینا دارند، ساعته 24 غیر بیداری و خواب چرخه اللاخت که افرادی از بسیاری که است دلیل همین به. کندمی حرکت جلو به مدام

 .دارد مغز ساعت تنظیم بر ایعمده تاثیر نور

 چرخه خواب اختالالت سایر با تواندمی ساعته 24 غیر بیداری و خواب چرخه افتد،می تعویق به بیشتر تانخواب روز هر که جاییآن از

 بیداری و خواب فاز در تاخیر اختالل است ممکن مشکل این. خوابیدنمی صبح تا شما خواب، زمان یرتغی با. شود گرفته اشتباه روزیشبانه

 و ظهرازبعد اوایل در دیگر، روز چند از بعد. کنیدمی آلودگیخواب احساس روز طول در خوابیدن، دیر روز چند از پس. برسد نظر به

 بیشتر، هایروز شدن سپری از پس. برسد نظر به پیشرفته بیداری و خواب فاز اختالل مشابه است ممکن امر این. گیردمی تانخواب عصر

 به خواب زمان عادی، خواب حالت در. کندمی پیدا غییرت خواب زمان مجددا سپس. گردیدمیباز خود شبانه طبیعی خواب ساعات به

 باشد. داشته وجود خارجی اختالالت که است صورتی در تنها خواب، انقطاع زمان. شودنمی شکسته منقطع هایبخش

                                                           
13 Benjamin 

https://www.non-24.com/blindness-and-non-24
https://sleepstudy.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87/
https://sleepstudy.ir/
https://sleepstudy.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://sleepstudy.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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 دانیم؟در مورد این اختالل دقیقا چه می

 نابینایی دالیل از برخی. هستند نابینا مطلق طوربه نفر 13۰۰۰۰ و آیندمی حساب به نابینا قانونی نظر از نفر میلیون 1.3 متحده، ایاالت در

 یا ،1۹دیابت ،18چشمی ترومای ،17سیاهآب ،16نارس نوزادان پاتی رتینو ،15پیآر یا شبکیه ایرنگیزه ورم ،14شبکیه تومور شامل مطلق،

 .شوندمی 2۰چشم رشدی اختالالت

 نور درک ناتوانی در که برند،می رنج ساعته 24 غیر بیداری و خواب چرخه اختالل عوارض از مطلق، نابینایان از درصد هفتاد به نزدیک

 .دارد ریشه

 رسیده فرا روز هنگام شود متوجه تا مغز به آن ارسال و نور درک دیگری، و بینایی، قدرت کردن فراهم یکی. دارد کارکرد دو چشم

 .است

 اصلی ساعت. بیفتد اتفاق سنی هر در تواندمی نابینایی، علت از نظرصرف هک است، خواب چرخه اختالل اصلی عامل نور، درک ناتوانی

 به شود،می وارد هاچشم به که محیطی نور وسیله به روز هر و کشدطول می روز در ساعت 24 از بیشتر که شودمی ایچرخه شامل بدن،

 .شودمی تنظیم صفر ساعت یمجددا رو دهد،می سیگنال مغز به و کندمی برخورد نور به حساس هایسلول

 هستید؟ ساعته 24 غیر بیداری و خواب چرخه اختالل عالئم دارای شما آیا

 را شما زندگی تواندمی که است مزمن روزیشبانه ریتم جدی اختالل یک بلکه رود؛نمی شمار به خواب اختالالت زمره در اختالل، این

 .دهد قرار تأثیر تحت شدیدا

 .باشید مبتال اختالل این به است ممکن باشید، داشته را آیندمی ادامه در که عالئمی از برخی از شدید یا خفیف درجاتی اگر

 است متفاوت شخص هر برای اختالل این عالئم

 قرار تأثیر تحت را زندگیت هایجنبه تمام اختالل این کل در. بمانم بیدار روز، اواسط در است سخت برایم خیلی»: ساله 25 ،21سم

 .«هددمی

                                                           
14 retinoblastoma 
15 retinitis pigmentosa 
16 retinopathy of prematurity 
17 glaucoma 
18 ocular trauma 
19 diabetes 
20 developmental disorder of the eye 
21 Sam 
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 شخص هر برای اختالل، این تجربه. باشد شدید یا خفیف تواندمی که شوند، ظاهر روز طول در و شب در است ممکن اختالل، این عالئم

 .است متفاوت

 هستید؟ عالئم این از یک کدام دارای شما

 دارید مشکل ماندن خواب یا رفتن خواب به در. 

 ایدنکرده استراحت کافی اندازه به انگار دکنیمی احساس و شویدمی بیدار کسل و حالبی. 

 رویدمی خواب به ایمنتظرهغیر طوربه یا خوابیدمی روز طول در. 

 است دشوار شما برای مدرسه یا کار محل در روزمره هایفعالیت انجام. 

 است متفاوت شناسیدمی که افرادی اکثر با مقایسه در شما خواب الگوی. 

 کنید تمرکز توانیدمی سختی به. 

 است آلودتنش شما روابط. 

 هستید پذیرتحریک خواب، کمبود دلیل به. 

 بریدمی رنج فراموشی و تنبلی از. 

 کندمی تغییر زمان گذشت با شما، خواب زمان رسدمی نظر به. 

 کنیدمی تالش سختی به مدرسه، یا کار محل در  روز طول در ماندن بیدار برای. 

 ایدشده سرخورده گذرانید،می سر از را مشکالتی چه کندنمی درک کسهیچ کهاین از. 

 بریدمی سر به خستگی و خوابی بی بین پایان بی نبردی در کنید می احساس. 

 است ترانگیزبرچالش نابینایی خود از اختالل، این اوقات، از بعضی

 .کنید صحبت ساعته 24 غیر اختالل خصوص در خود پزشک با

 بتوانید یکدیگر همکاری با تا کنید، صحبت مورد این در خود پزشک با است بهتر هستید، دوچار اختالل این به کنیدمی گمان اگر

 پزشک شاید و است اندک اختالل، این خصوص در عمومی آگاهی باشید داشته یاد به. خیر یا هستید مبتال اختالل این به کنید مشخص

 بحث توانیدمی آن مطالعه با که است شده طراحی انگلیسی زبان به گفتگو راهنمای یک باشد.اطالعاتی نداشته  اختالل، این مورد در شما

 .کنید هدایت درست مسیر در را

 اشتراک به خود پزشک با را گذاردمی نمایش به اختالل این از کلی تصویری و  انگلیسیست زبان به که فیلم این توانیدمی همچنین

 آشنایی برای فیلم، این. دهدمی توضیح بیماری این هایویژگی و منشأ مورد در وضوح به دقیقه چند عرض در کوتاه، فیلم این. بگذارید

https://www.non-24.com/assets/DoctorDiscussionGuide.pdf
https://www.non-24.com/overview-video
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 وجود به آگاهانه کامال ایبرنامه یکدیگر، همراهی با کندمی کمک شما به و شده طراحی تهساع 24 غیر اختالل با شما پزشک و شما

 .کنید مدیریت را تانزندگی در ساعته 24 غیر اختالل تأثیرات بتوانید تا بیاورید

 که است شده آوریگرد دانپرسیده ساعته 24 غیر بیداری و خواب چرخه اختالل خصوص در نابینایان اکثر که رایجی سواالت ادامه، در

 کنید. پیدا هاآن میان در را خود هایپرسش پاسخ توانیدمی

 ساعته چرخه خواب و بیداری 24سواالت رایج در خصوص اختالل غیر 

 شود؟می داده تشخیص ساعته 24 غیر بیداری و خواب اختالل چگونه

 انجام فیزیکی معاینه یک و کند،می دریافت را فرد پزشکی هسابق کند،می بررسی را فرد عالئم اختالل، این تشخیص برای پزشک،

 جهات از بسیاری از نیز خواب زمانبندی یادداشت جدول یک ایجاد یا یادداشت، دفترچه یک در تانخواب هایالگو نوشتن. دهدمی

 گذاریاشتراک. کنید دنبال تردقیق ر،تطوالنی زمانی هایدوره طی را خود تجربیات شودمی باعث تانهاییادداشت که چرا است، مفید

 جدول. کنید آگاه هستید مواجه هاآن با که مسائلی از را او تا مفیدیست بسیار روش پزشک، با تانخواب زمانبندی یادداشت جدول

 است نممک. باشد یادداشت دفترچه یک در یا کاغذ برگ یک روی هایییادداشت سادگی به تواندمی خواب، زمانبندی یادداشت

 بیشتر، یا ماه سه مدت برای خواب زمانبندی یادداشت جدول تکمیل لذا باشد؛ آگاه مدتمیان در شما تجربیات از باشد مایل پزشک

 که چرا باشد، مفید ساعته 24 غیر خواب اختالل به فرد ابتالی تشخیص در تواندمی خواب زمانبندی یادداشت جدول. است آلایده

 هاییدوره آیا این روند، با و برد،می رنج هردو از یا ،23روز طول در مفرط آلودگیخواب ،22خوابیبی از شخص آیا کندمی مشخص

 .است همراه( روز در بیداری و شب در خواب یعنی) خواب منظم هایالگو شامل

 مبتال نیستند؟ اختالل این به نابینا افراد همه چرا

این ترتیب،  به روز. و شب تشخیص برای مغز به نور وجود عدم یا وجود اطالعات نفرستاد یکی و دیدن یکی. دارد کارکرد دو چشم

 روز و شب متوجه مغز نور، درک توانایی بدون. کندمی تنظیم صفر روی مجددا را خود ساعت ساعته، 24 چرخه از پیروی در بدن

 .شود ناهمگام بدن اصلی ساعت تنظیمات است ممکن و شودنمی

 اختالل این. است اندک بسیار اختالل، این تشخیص و زمینه این در آگاهی اما هستند؛ مبتال اختالل این به مطلق، ینایانناب از درصد هفتاد

 این به ابتال واقعی نرخ و شوندمی دوچار اختالل این به ندرت به معموال بینا افراد حال، این با. دهدمی قرار تأثیر تحت نیز را بینا افراد

 .نیست مشخص عمومی جمعیت میان در اختالل

                                                           
22 insomnia 
23 excessive daytime sleepiness 
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 شود؟می داده تشخیص اشتباه به اغلب اختالل، این چرا

 است ممکن مسئله این. کنندمی مجبور مشخص زمانبندی یک از پیروی به را خود اختالل، این با آمدن کنار برای ابتدا در افراد از بسیاری

 ،25مزمن خستگی سندرم ،24فعالیبیش و توجه نقص اختالل نظیر ؛گردد افسردگی عالئم شبیه عالئمی با مزمن خواب کمبود به منجر

 اشتباه، به است ممکن دارد، شکایت همیشگی خستگی از که کسی. خستگی صرفا یا ،26فیبرومیالژیا یا مزمن عضالنی-اسکلتی درد سندرم

 واقعا شخص مواقع، برخی در است ممکن هالبت. گردد تجویز او برای فوق عالئم با مقابله جهت هاییدارو و شود، داده تشخیص افسرده

  ساعته 24 غیر بیداری و خواب چرخه اختالل همان یعنی دیگر مشکل یک در که است ثانویه مشکلی این اما باشد، افسردگی دوچار

 .دارد ریشه

 دارد؟ وجود اختالل این برای درمانی آیا

 سازیدارو آورده شده است، شرکت رنمای پرکینزتاساعته در  42چه با عنوان هشت حقیقت در خصوص اختالل چرخه غیر بر طبق آن

 باال به سال هجده افراد در اختالل این درمان اولین تولید برای را 28متحده ایاالت داروی و غذا سازمان تأییدیه ،2۰14 سال در ،27واندا

 .کندمی عمل بیداریست و خواب کنترل مسئول که مغز در مالتونین هایگیرنده روی ،2۹هتلیوز نام با دارو، این. نمود دریافت

بیش از پیش  خب؟ این هم از بحث مشکالت خواب میان نابینایان. امیدوارم با توجه به اطالعاتی که در این مجموعه کسب کردید،

اید، دفترچه ساعته چرخه خواب و بیداری مشکوک شده 24تان باشد و اگر به داشتن اختالل غیر حواستان به سالمتی خود و اطرافیان

های تان است از پستو بیرون بیاورید و یک بار برای همیشه از شر الگویادداشت و دفترچه الکترونیکی بیمه را که همان کد یا کارت ملی

 منظم خواب خالص شوید.نا

 

 

                                                           
24 attention deficit hyperactivity disorder 
25 chronic fatigue syndrome 
26 fibromyalgia 
27 Vanda Pharmaceuticals 
28 FDA 
29 Hetlioz 

https://www.perkins.org/stories/eight-facts-about-non-24#:~:text=An%20estimated%2070%20percent%20of,sleepless%20nights%20and%20chronic%20fatigue&text=Non%2D24%20can%20cause%20insomnia,or%20engage%20in%20social%20activities
http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm384092.htm
http://www.hetlioz.com/
http://www.hetlioz.com/
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 یینایب بیآس یدارا افراد یکار یزندگ تیفیمردم نهاد در ک ینقش سازمانها

 

 های عمومی کشوردکتر روح اهلل ساعی: مدرس دانشگاه و دبیر کارگروه نابینایان نهاد کتابخانه

 مقدمه

نقش و اهمیت منابع انسانی بوجود آمد. امروزه همگام با پیشرفت اقتصاد و تجارت در عرصه کسب و کار تحوالت عظیمی در خصوص 

ای باعث شد تا های ریشههای نو و دگرگونینگرد. اندیشهعلومی همچون مدیریت و اقتصاد به نقش انسان در سازمان به گونه دیگری می

کنان به عنوان بزرگترین سرمایه و راه برای بهره گیری باالتر از توان تخصصی کارکنان هموار شود و توجه مدیران ارشد و رهبران به کار

دارایی هر سازمان باعث تاکید بیشتر بر منابع انسانی و تالش جهت باال بردن بهره وری آنان گردید. کیفیت زندگی کاری به انسانی کردن 

 رشدهای پیشرفت و ن زمینهکار و محیط کار به منظور ایجاد عالقه و انگیزه در کارکنان از طریق پاسخگویی به نیازهای آنان، فراهم آورد

پردازد. در نتیجه های آنان، احترام به شخصیت، جلب مشارکت و همکاری و توجه به عوامل فیزیکی و روانی محیط کار نیز میشایستگی

ر این کند که ضمن توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را هم تضمین کنند. دنوعی احساس مسئولیت اجتماعی در مدیران ایجاد می

میان کارکنان دارای معلولیت نیاز به توجه ویژه داشته و باید محیط مطلوبتری برای اشتغال آنان ایجاد شود. بهبود کیفیت کاری افراد 

های خاصی را بینایان به دلیل شرایط خاص و متفاوت وضعیت جسمی آنان الزامات و برنامهدارای آسیب بینایی اعم از نابینایان و کم

های بیشتر، آموزش متناسب، ورود که عمدتاً توسط سازمانها و کارفرمایان مغفول مانده است. این افراد معموالً در کسب مهارت طلبدمی

دهد. در این بین سازمانهای مردم نهاد یا شوند که کیفیت زندگی کاری آنان را تنزل میبه بازار کار، ترقی شغلی و... با مشکل مواجه می

ها، کارفرمایان و افراد دارای آسیب بینایی، مشکالت و موانع شغلی آنان را ای مناسب میان سازمانند به عنوان واسطهتوانها میسمن

ها در کشورهای شناسایی کرده و در جهت رفع آنها به منظور بهبود کیفیت زندگی کاری این افراد نقش آفرینی کنند. تجارب موفق انجمن

 مؤید اهمیت وجود سازمانهای مردم نهاد در مقوله بهبود کیفیت کاری معلولین بینایی است. توسعه یافته و در حال توسعه
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 کیفیت زندگی

تواند ناشی از چند بعدی بودن این مفهوم و کاربرد آن در در مورد مفهوم کیفیت زندگی تعاریف متعددی وجود دارد که این امر می

های مختلف علمی مورد یک مفهوم کلی است و از زوایای مختلف و توسط شاخه ای مختلف باشد. کیفیت زندگی خودهای حرفهحوزه

های مختلف زندگی اعم از اجتماعی، ساختاری، شغلی، گیرد. عالوه بر آن مفهوم کیفیت زندگی عمالً در تمامی محدودهارزیابی قرار می

تلزم ارتقاء کیفیت زندگی است که دربرگیرنده مهمترین . امروزه پیشرفت یک اجتماع مستواند کاربرد داشته باشدتحصیلی و ... می

کند. کیفیت زندگی بیش از هر چیز امری است نسبی و برای عواملی است که شرایط زندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد را تعیین می

. سازمان های مختلف استوضعیتشمولی وجود ندارد. بنابراین به شدت متأثر از زمان و مکان و تعریف سنجش آن معیار مطلق و جهان

این مفهوم را به این صورت تعریف کرده است: کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی  2۰۰۰جهانی بهداشت در سال 

امر ن . ایهایشان استکنند و رابطه آن با اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویتاز نظر فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی می

در این میان رابطه معناداری بین کیفیت زندگی و اقتصاد  شان استوار است.های مختلف زندگیکامالً فردی بوده و بر درک افراد از جنبه

وجود دارد و عواملی مانند پخش درآمدها، میزان فقر، درآمد حقیقی، حقوق اجتماعی و میزان امنیت اقتصادی، عوامل تاثیرگذار بر 

 روند. بنابراین کیفیت زندگی کاری از مهمترین عوامل تعیین کننده میزان کیفیت زندگی است.شمار میزندگی به 

 کیفیت زندگی کاری

دهد و هدف از آن افزایش اثربخشی سازمان از شود که در هر سطحی از سازمان رخ میکیفیت زندگی کاری به هر فعالیتی اطالق می

باشد. کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که اعضا، نان و فراهم آوردن امکان ترقی برای آنان میطریق باال بردن مقام و منزلت کارک

آموزند چگونه با یکدیگر بهتر کار کنند و تغییرات الزم را اعمال کنند تا به هدف بهبود کیفیت کاری مدیران و کارکنان سازمان می

شود که باعث رضایت کارکنان از زندگی و برنامه چند بعدی مطرح میدست یابند. در تعریف دیگری کیفیت زندگی کاری یک طرح 

 مل ارتقاء کیفیت زندگی کاری هستند.اکاری خود شود. عواملی همچون عدم وجود استرس، توجه به نیازهای انگیزشی و رشد از عو

 کیفیت زندگی شغلی دو بعد دارد:
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ای از شرایط واقعی محیط کار مانند میزان حقوق و مزایا، به طور نوعی: کیفیت زندگی شغلی که عبارت است از مجموعه .1

 امکانات رفاهی، بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، تنوع و غنی بودن مشاغل و ... .

به طور شخصی: تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به طور اخص، به تعبیر دیگر کیفیت زندگی برای هر فرد یا گروهی  .2

کیفیت زندگی کاری در واقع واکنش کارکنان نسبت به کار  .ا فرهنگ و طرز تلقی مشابه ویژگی خاص خود را دارداز افراد ب

های منطبق بر پیامد فردی شامل: پرداخت باالخص پیامدهای خاص آن در ارضای شغلی و سالمت روحی است که ویژگی

های اشخاص، فرصت مناسب برای رشد دن و توسعه قابلیتروز کرمنصفانه، شرایط کاری امن و سالم، فرصت مناسب برای به

های کیفیت زندگی در ادامه به مهمترین شاخص .مداوم در آینده، اهمیت کار در جامعه، قانونمندی کار و تناسب اجتماعی است

محیط کار، شود که عبارتند از: پرداخت عادالنه، محیط کاری امن، امنیت برای رشد، حقوق فردی در کاری پرداخته می

 های کارکنان.گسترش توانایی

 (NGOهای مردم نهاد یا سمن )سازمان

شود کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمیترین معنایش به سازمانی اشاره میسازمان مردم نهاد یا به اختصار سمن در کلی

های مردم نهاد کند. بسیاری از سازمانو حتی خود جامعه ایفا می اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم

های دولتی، خود دولت و یا ترکیبی از طرق مذکور های مردمی، سازمانها از طریق کمکغیر انتفاعی هم هستند. بودجه این سازمان

انتفاعی در قالب گروههای خودجوش و برآمده از مردم های داوطلبانه و غیر های مردم نهاد با انجام فعالیتامروزه سازمان شود.تأمین می

المللی باعث باال رفتن نقش و قدرت آنها در تصمیم های ملی و بینها در عرصهکنند و با توجه به افزایش روزافزون این سازمانفعالیت می

هر چند در همین مدت کوتاه فعالیت در کشور های مردم نهاد در ایران سابقه چندانی ندارند و های خرد و کالن شده است. سازمانگیری

های مردم ها مواجه هستیم اما کیفیت کار و میزان اثرگذاری به تناسب کمیت رشد نداشته است. سازمانما با رشد چشمگیر این سازمان

و در مواردی وظایف  کنندنهاد نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی بخصوص برای گروههای آسیب پذیر و آسیب دیده ایفا می

ها دولت را انجام داده و نقش بزرگی در کوچک کردن حجم دولت، برداشته شدن فشار از روی دولت، سپردن مسئولیت به اعضای سمن

 و باالبردن مشارکت اجتماعی و روحیه مسئولیت پذیری افراد جامعه دارند.
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روهی از مردم هستند که بدون هر گونه دخالت بیرونی به صورت مستقل بر طبق تعریف بانک جهانی سازمانهای مردم نهاد، سازمان یا گ

 کنند.برای نیل به اهداف یا ایجاد تغییرات مطلوب در جامعه یا منطقه یا وضعیتی خاص با هم همکاری می

ی آنان مؤثر باشند به آفرینی کرده و در بهبود کیفیت زندگی کارای معلولین نقشتوانند در زمینه حل مشکالت حرفههایی که میسمن

 شوند.چند قسم تقسیم می

تواند برای ایجاد کمپین و فشار بر دولت به منظور ایجاد آورند که میهایی که خود معلولین بینایی با همکاری و اتحاد به وجود میسمن

ن کافرما دولت بوده و بیشترین بخش تر شغلی برای آنان ایفای نقش کند. نباید از نظر دور داشت که در کشور ما بزرگتریفضای مساعد

های تواند کیفیت زندگی کاری افراد دارای آسیباشتغال در حوزه دولتی وجود دارد. بنابراین دولت با تصمیمات و اقدامات مناسب می

 بینایی را بهبود بخشد.

توانند با همکاری ازار کار فعالیت نموده و میهای تحقیقاتی و مطالعاتی که در زمینه شناخت جامعه و معلولین بخصوص نابینایان و بسمن

های کارآمدتر های فعال پرداخته و در انعقاد تصمیمات و برنامهنهادهای دانشگاهی و دولتی به ارائه مشاوره به دولت و سایر سمن

 آفرینی کنند.نقش

های ها در تأمین بودجه برنامه. این سمنشوندهای دولتی و غیر دولتی تشکیل میهای خیریه که به منظور جلب کمک از بخشسمن

 دهند بسیار مفید هستند.ها ارائه میهای شغلی معلولین بینایی که خود یا دیگر سمنآموزشی و مهارت

های ها و محدودیتهای آموزشی و مهارت آموزی به معلولین بینایی و افراد جامعه قسم دیگری هستند که با شناخت کافی از تواناییسمن

ها و بینایان اقدام به برگزاری کالسهای آنان و نیز شناخت بازار کار بومی و مشاغل مناسب نابینایان و کملولین بینایی، نیازها و دغدغهمع

های شغلی معلولین بینایی را افزایش داده و آنان کارگیری آنان مهارتکارگاههای آموزشی کرده و با شناسایی معلمین کارآزموده و به

های آموزشی و تبلیغاتی در جهت تغییر نگرش منفی کنند. همچنین با برگزاری کمپینای ورود به بازار کار و ترقی شغلی آماده میرا بر

ها مهمترین نقش را در بهبود کیفیت زندگی کاری معلولین بینایی کنند. این سمنجامعه و کارفرمایان نسبت به معلولین بینایی اقدام می

 کنند.ایفا می
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هایی هستند که در جهت تسریع و بهبود کیفیت حمل و نقل نابینایان و کم بینایان فعال هستند. این مراکز با شناسایی سم آخر، سمنق

بینایانی که مشکالت حمل و نقلی دارند، از اعضای داوطلب و یا موظف برای رساندن این افراد به محل کار و بازگرداندن نابینایان و کم

 کنند.کنند که با کم کردن بار هزینه حمل و نقل کمک موثری به کارفرمایان و خود معلولین بینایی میمیآنان استفاده 

 ها در رفع آنهامشکالت افراد دارای آسیب بینایی در محیط شغلی و نقش سمن

جود، عدم مناسب سازی های مناسب کارفرمایان، نقص قوانین حمایتی و عدم اجرای صحیح قوانین مواهم این مشکالت عدم آموزش

توانند در رفع آن داشته باشند، ها میباشد. در ادامه هر بحث نسبت به نقش و کارکردی که سمنعدم توانبخشی شغلی می محیط کار،

 شود.توضیحاتی ارائه می

 ضعیف انگارانه  دهد نگرشاز مهمترین عواملی که معلولین را در معرض تبعیض دریافتن شغل مناسب و یا ترقی شغلی قرار می

های افراد دارای آسیب بینایی در بین صاحبان کسب و کار ابهام جامعه نسبت به معلولین است. به طور کلی نسبت به توانمندی

های ها و مهارتهای نابینایان و یا قدرت کسب تواناییو عدم اعتماد وجود دارد. کارفرمایان در درجه اول نسبت به توانایی

های مناسب به تمامی افراد جامعه بخصوص کارفرمایان و صاحبان رند. این مانع روانی اجتماعی با آموزششغلی آگاهی ندا

شود: اول برگزاری جلسات سخنرانی و هم اندیشی، ها در دو بخش متمرکز میشود. در این میان فعالیت سمنمشاغل کم اثر می

های بازرگانی، رؤسای اصناف، و ادی، مدیران ارشد، رؤسای اتاقهمایش، چاپ کتابچه، بروشور و نظیر آن برای وزرای اقتص

های تجاری و کارفرمایی و دوم برای تمامی افراد جامعه فارغ از شغل، سن، جنسیت و موقعیت اجتماعی و ها و اتحادیهتشکل

موزان اجرا گردیده است. از آها در مدارس و دانشگاهها برای دانشجویان و دانشتحصیلی آنان. نمونه بسیار مؤثر این آموزش

توان به سمن اینتگ راکجا در کشور لهستان اشاره کرد. های موفقی که در این بخش به نتایج درخشانی رسیده میجمله سمن

سال پیش تأسیس شده نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی کاری نابینایان و  2۰این موسسه که توسط پزشکی معلول حدود 

یابی های شغلای پر تیراژ است که در آن در کنار مطالب دیگر، روشست. از اقدامات آنان انتشار مجلهکم بینایان داشته ا

های آموزشی بسیار موفقی برای دهد. همچنین کمپینمناسب برای تمامی معلولین و افراد دارای آسیب بینایی در جهان ارائه می

های معلولین به جای معلولیت آنها است. م زدایی از آن و تاکید بر تواناییتغییر نگرش مردم جامعه، تعریف دقیق معلولیت و ابها
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های متعدد این سمن برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان رادیو و تلویزیون است. همچنین این موسسه در میان فعالیت

هایی جهت تغییر نگرش مردم داشته امههای رادیویی و تلویزیونی به منظور ساخت برنهمکاری مستمری با تهیه کنندگان برنامه

های تجاری را که مشاغل مناسب برای معلولین ایجاد ها و شرکتبخشی به جامعه، سازماناست. این موسسه از طریق آگاهی

 .کند که از جمله آنها بخش داروسازی و هتلداری استنمایند به مردم معرفی میمی

 ها و های آن ضعف و یا نبود سمنقوانین علل مختلفی دارد. از مهمترین علت ضعف قوانین حمایتی و عدم اجرای صحیح این

ها در کشورهایی که قوانین قدرتمند و اراده اجرایی قوی برای پیاده سازی های دفاع از حقوق معلولین است. این سمنانجمن

سازی آحاد جامعه ها، آگاهات و راهپیماییها، ترتیب دادن تظاهرو با تشکیل کمپین کنندآنها وجود دارد بسیار قوی عمل می

کشورهایی که آورند. در ها برای رسیدن به اهداف خود فشار مینسبت به وضع نامناسب قوانین و ضعف اجرای آنان بر دولت

های بیشتری برخوردارند ضعف قوانین حمایت از معلوالن و در صورت وجود آن قوانین با عدم اجرای ها از محدودیتسمن

 حیح آنها مواجه هستیم.ص

  عدم مناسب سازی محیط کار برای معلولین بینایی یکی از مشکالتی است که باعث کاهش کارایی شغلی آنان خواهد شد و

های معلولین بینایی با تهیه حتی ممکن است سالمتی و بهداشت آنان را به خطر اندازد. در کشورهای توسعه یافته معموالً انجمن

رسمی ضمن تشریح انواع مشکالت بینایی، نسبت به پیشنهاد راه حل و اقدامات متناسب با سطح و نوع آسیب  هایدستورالعمل

نمایند. برای مثال دفتر استخدام معلولین آمریکا وابسته به سازمان کار ها را در این امر یاری میبینایی، کارفرمایان و سایر سمن

ایی کارفرمایان به منظور مناسب سازی محیط شغلی برای افراد دارای آسیب بینایی این کشور هر ساله دستورالعملی برای راهنم

های بینایی شرح داده شده و مشکالتی که ممکن است برای این افراد در کند. در این دستورالعمل ابتدا انواع آسیبتهیه می

اقدامات مناسب مطرح گردیده است. این محل کار پیش آید ذکر گردیده سپس با توجه به نوع آسیب بینایی افراد مختلف 

، دسترسی به تلفن، هاهایی نظیر دسترسی به اسناد پرینت شده و اطالعات کامپیوتری، نوشتن و تکمیل فرمها در زمینهپیشنهاد

تفاده از ها و پنل کنترل، حمل و نقل و رانندگی، وضعیت نور، اسالعملکار با پول برای صندوقداران و نظیر آن، خواندن دستور
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توانند نسبت ها میها با بهره گیری از این دستورالعملها پیشنهاد گردیده است. سمنرنگها برای کم بینایان و سایر مناسب سازی

 به مناسب سازی محیط کار و یا ایجاد ارتباط مؤثر با کارفرمایان و راهنمایی آنان در جهت انجام مناسب سازی اقدام نمایند.

 شوند و اولین کسانی هستند که کنار شود معلولین آخرین کسانی هستند که استخدام میمعموالً گفته می در حوزه اشتغال

های شغلی شوند. بخش اعظم این مشکل به دلیل عدم دسترسی این افراد به آموزش در درجه اول و سپس مهارتگذاشته می

و اشتغال در بازار کار تاکید شده است. همچنین در گزارش  است. در گزارش سازمان توسعه اروپایی درباره فاصله بین آموزش

سازمان بین المللی کار در مورد عدم توانبخشی شغلی افراد دارای آسیب بینایی بر عواملی مانند تحصیل نامناسب و عدم دریافت 

ها در این بین سمن .کید شده استیابی در کنار عواملی مانند نگاه منفی جامعه و نظیر آن تاهای مورد نیاز به منظور شغلمهارت

ها با برقراری ارتباط با یکدیگر بخصوص های شغلی و تحصیلی را مرتفع نمایند. سمنتوانند خأل عدم دسترسی به مهارتمی

و ها توانند نسبت به تأمین مالی و یا انتقال تجربیات، طرحهای اشتغال معلولین بینایی میالمللی فعال در حوزههای بینسمن

ها و کند و آموزش افراد دارای آسیب بینایی با این برنامههایی که محیط شغلی را برای معلولین مساعدتر میها و فناوریبرنامه

های آموزشی مساعد ریزی برنامهها اقدامات موثری جهت توانبخشی شغلی آنان انجام دهند. همچنین خود اقدام به طرحفناوری

ده و بر آنان نظارت نمایند. همچنین به علت ارتباط مؤثر با افراد دارای آسیب بینایی از نیازهای آنان با فضای اشتغال بومی نمو

توانند اقدام به سفارش اختراعات مناسب برای کند میو نبود تجهیزاتی که انجام وظایف شغلی را برای این افراد مساعدتر می

آفرینی ه و به عنوان واسطه میان معلولین بینایی و مخترعین و پژوهشگران نقشمعلولین بینایی به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی نمود

باشد. این موسسه که از بدو تأسیس از بهترین مثال در این باره شعبه دهلی نو انجمن ملی نابینایان هند می موثری داشته باشند.

کاهش دوباره کاری و شناخت نیاز واقعی آنان  خود معلولین بینایی در ساختار خود استفاده کرده و از مشورت آنان برای

استفاده کرده است، مرکز مجهزی برای تعلیم کامپیوتر با همکاری مراکز تحقیقاتی در دهلی نو تأسیس کرده که مجهز به 

ن مرکز دستگاههای صوتی، کار با خط بریل و پرینت در ابعاد بزرگ برای افراد دارای آسیب بینایی است. معلولین بینایی در ای

 .شوندکنند و پس از آن در سازمانی که تأمین مالی این پروژه را به عهده داشته مشغول به کار میکارآموزی می
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 نتیجه گیری

دهند کنند که قسمت قابل توجهی از آنان را افراد دارای آسیب بینایی تشکیل میجوان معلول در جهان زندگی می 22۰تا  18۰نزدیک به 

هایی نظیر فقدان دسترسی به آموزش کنند. عمده این افراد از محرومیتنها در کشورهای در حال توسعه زندگی میدر صد از آ 8۰و 

های مردم نهاد یا به اختصار سمن بیش اهمیت سازمانبرند. در جهت رفع این مشکالت نقش پرمناسب، اشتغال و خدمات عمومی رنج می

ها انواع سمند. ای در بهبود کیفیت زندگی کاری معلولین دارنحوزه معلولین بینایی سهم عمده های فعال درگردد. سمناز پیش آشکار می

های کیفیت زندگی کاری توانند در جهت بهبود شاخصمیاز موارد فوق  یبیترک ایو  یحقوق ،یآموزش ه،یریخ ،یقاتیتحق یهاسمن رینظ

خت عادالنه و همچنین مشکالت خود معلولین بینایی در محل کار از قبیل از قبیل ایجاد محیط امن کاری و کمک به رشد شغلی، پردا

ای، آموزش کارفرمایان و تالش برای از میان بردن نگرش منفی آنان نسبت به معلولین بینایی و ضعف انگاری آنان، توانبخشی حرفه

 ای ایفا کنند.تصویب قوانین حمایتی و یا اجرای قوانین موجود و مناسب سازی محیط کار نقش عمده
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 های ضبط شده برای نابینایانترین کتابمعرفی دستچینی از جدید

 

 های عمومی کشوررقیه شفیعی: کتابدار نهاد کتابخانه

های اخیر در مراکز متعدد ضبط کتاب در کشور به زیور آید، معرفی چند کتاب برای سالیق گوناگون است که در ماهآنچه در پی می

 اند.ر اختیار نابینایان اهل مطالعه قرار گرفتهاند و دصوت آراسته شده

است. از آغاز  یعیطب یرفتار یادهیپدسهر  ینیشده است. جفت گز دهیزوج آفر زیهمه چ نشیآفر ی*سالم به عاشقان امروز. از ابتدا

 انیم یهم جوانه و شوق همدلامروز ضرورت تفا یبه اندازه چگاهیشده اند، ه دهیهم و در کنار هم آفر یانسان زن و مرد برا شیدایپ

 نشده است.  دهیمردم د یبه انس، عشق، محبت و وحدت در زندگ ازیدختران و پسران و ن

در کف  یواریچهارد یهادر ازدواج از مجموعه کتاب ییشکوفاو خود یشناساصول خود نیبا مهمتر ییازدواج چرا؟ آشنا کتاب»

 است. دهیصفحه به چاپ رس 17۶در  139۶)ع( سال  تیرضازاده نشر قرآن و نبوت اهل ب اسری میو تنظ هیته یجعفر غفرانمحمد« آسمان

 یجوانان مطرح شود، و چگونگ یبرا یدارو ثمرات همسر دنیها ضرورت ازدواج، هنر عشق ورزمجموعه کتاب  نیاست در ا قرار

 .تشریح شود تجربه تیو شفاف یوح تیق عقل و نورانمنط یبر مبنا یازدواج سالم، مراحل، مراسم، مسائل، موانع و انحرافات احتمال

رو بوده است، در اغلب بهرو یجد یاست اگرچه با اما و اگرها میمذکور در قرآن کر نیهمان ذوالقرن یباور که اسکندر مقدون نیا*

موالنا  یبزرگ هند شمندیاند یشده است. با انتشار آرا یمسلم تلق یامر یو چه به زبان عرب یچه به زبان فارس ینیو د یخیآثار تار

کانون  دیجد یهینظر نیاست، ناگهان ا نیذوالقرن یخیمصداق تار ریکورش کب نکهیبر ا یه.ش( مبن 1329) 19۵0 لابوالکالم آزاد در سا

موضوع  تیکه به اهمگرفت  دهیرا ناد یزیپاریباستان میابراهاستاد محمد یاریهوش دینبا انیم نیشد. در ا انیرانیا ژهیتوجه پژوهشگران بو

موضوع سخت مورد اقبال  یتازگ لیمقاالت ابوالکالم اقدام کرد. به دل یزمان به ترجمه نیترکوتاه در یدیخورش 1330برد و در سال  یپ

بوالکالم نظر موالنا ا دیو تأک دییکه اغلب آنها در تأ یگریموضوعات د یکه از آن زمان تا کنون مبنا یقرار گرفت. بطور یرانیا یجامعه

 .رسدیپژوهش ابوالکالم نم یمرتبهآثار به  نیاز ا کی چیآزاد است. هرچند ه

اصغر قهرمانی مقبل اثری از موالنا ابوالکالم آزاد و با ترجمه و تعلیقات مسلم زمانی و علی« کتاب کوروش یا ذوالقرنین قرآن و تورات»

 های بزرگ تاریخ شده است.داران شخصیتدوست صفحه تقدیم 23۵در  1398دانش سال توسط انتشارات پردیس
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. داستان رسدیم انیو چند ساعت بعد در همان فرودگاه به پا یو س شودیدر فرودگاه ارمنستان شروع م یاشورا با صحنه گریرمان روز د*

 یها و ماجراها و تنشکشمکش فیو توص هایرزاق ی. داستان وصلت شورا با خانوادهرودیم شیسفر کوتاه شورا پ نیبا ا یمواز یگرید

 قیو تزر اتیح دیتجد جورکیکه انگار  یوندی. دو پشودیمصادف م هایفرزند ارشد رزاق یعضو برا وندیکه با پ یژنیبشورا با  وندیپ

 یرند. سرانجامدا کسانی یانیپا تیاست و هر دو در نها گریاز طرف د ییناکارآمد زناشو یو رابطه طرفکیاز  ماریخون تازه به بدن ب

. در شودیاطرافش م یایکه منجر به شناخت تازه شورا از خود و دن یاشود. تجربه داریتازه شورا پد یقرار است در دل تجربه ایکه گو

 یهدر آستان ییتو گو یسفر کوتاهش است ول انیبه ظاهر در پا نکهیکه در آغاز رمان بوده است و با ا ستین ییهمان شورا گریاو د ان،یپا

 یهاتیشخص تواندیم یبه راحت یاز قشر متوسط اجتماع ژهیبه و یاست که خواننده امروز یواقع یاداستان به اندازه نیاست.  ا گرید یراه

 کند. یپندارآن همذات یهاتیاز شخص کیهر  ایو با قهرمان  ابدیخود ب کیاش را دور و نزدروزمره عیآن و وقا

 داران رمان ایرانی کرده است.صفحه تقدیم دوست 328در  1398یبا وفی را نشر مرکز سال ی فرنوشته« روز دیگر شورا»

قهرمان داستان  کردمیم الیبود، خ ستادهیسرم ا یشبه مرگ باال کردمیبه مرگ فکر م کردمیکتاب را ترجمه م نیکه ا ی*در تمام مدت

 !کندینم میرها ستاده،یا سرم یشبه مرگ هنوز باال ینمردم ول رم،یمیمن هم م ردیکه بم

 صفحه روانه بازار کرده است. ۵91در  1397نژاد را نشر نو سال عبداهلل یمجتب یو با ترجمه یمگ انیبرا ینوشته« مواجهه با مرگ کتاب»

به مواجهه با  جذاب و تکان دهنده یتیرا در روا هاتیدر رمان مواجهه با مرگ شخص یسیانگل یسندهیو شاعر و نو لسوفیف یمگ انیبرا

 .میشناسیم اشیها و آثار فلسفگووکه او را با گفت یاز کس بیغر ی. رمانکشاندیو عشق و مرگ م یزندگ

صفحه  2۵۶در  1399ی سعید مدنی قهفرخی است که انتشارات کتاب پارسه سال نوشته« ی جهانیی مدنی و کرونا تجربهکتاب جامعه»*

 روانه بازار کرده است.

 یریگدر مقابله با بحران همه یمدن یجامعه یاجتماع یهاتجارب سازمان یاست که تحت عنوان بررس یب ماحصل پژوهشکتا نیا

پژوهش عبارت بود از: شناخت  یانجام شده. هدف کل نیمع یمجتب یکوکارینمؤسسه تیدر سطح جهان که با حما هاروسیوکرونا

 .یدر سطح جهان ریگهمه یهایماریله با بدر مقاب یمدن یجامعه یهاکارها و راهچالش

از  ییهاکتاب تکه نی. اکشدیعمر طول م کی یکه به اندازه یکردن دایکل منسجم است، پ کیکردن خودمان در  دایپ یزندگ دی*شا

 ییهابتواند بخشکتاب  نیا دیآمدن از ابهام است. شا رونیشدن و ب دایپ رینشده اما در مس لیکه هنوز تکم یکل منسجم است، کل کی

 شدتان کمک کند.گم یهاشدن بخش دایو به پ دکن داریاز درون شما را ب

 صفحه به چاپ رسانده است. 3۶0در  1397نو سال  نشیرا نشر ب یمیپونه مق ینوشته« کل منسجم کیاز  ییهاتکه»
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 یایاز دن ییهاشوند و با بخش کیخود نزد یندرو یایبه دن یشتریبا تعمق ب خواهندینوشته شده است که م یافراد یکتاب برا نیا

کتاب حکم درمان را ندارد و  نیاست و ا اجیمتخصص احت کیبه کمک  قیدق یواکاو یشان آشنا شوند. مطمئناً براروان یناشناخته

 نوشته شده است. یعلم روانکاو یهاهیپامطالب آن با زبان ساده بر 

 تیفعال یچگونگ یبه اطالعات مکتوب درباره یابیمتوجه شدم که دست کردمیکار م رانیزنان ا ینماسال نیتدو یکه برا ی*هنگام

ها اند چقدر دشوار است! آن سالداشته ینقش مؤثر انیرانیما ا یاجتماع یزندگ شرفتیتحول و پ ریکه در س یزنان یعنی شکسوتیزنان پ

از  شیو خدمات زنان پ یشرح زندگ افتنینکرده بود،  داید امروز گسترش پنبود و مکتوبات زنانه به مانن جیرا رانیدر ا نترنتیکه هنوز ا

 کیدئولوژیمختلف ا یهاهیمکتوب کشور ما در ال خیباشد که تار لیدل نیبه ا دیبودن زنان شا ی. نامرئنمودیمشقت مپر یبه راست یما کار

ندارند و آشکارا کنار گذاشته  ییمردانه جا خیتار نیا یپهناآنان در  یزندگ تیزنان و روا جهیمذکر است. در نت یخیتار اشییو معنا

 یرا به عنوان روش یشفاه خیاز آنکه  تار شیزنان توسط خودشان پ یاز زندگ یشخص یهاتیبه روا شیاعتبار گرا نیشده اند، به ا

 بوده است. امیو عاطف ینذه یهابشناسم، جزء دغدغه یدر علوم اجتماع یقیتحق

را انتشارات روشنگران و مطالعات زنان سال  یخراسان یاحمد نیاثر نوش« روزمره یدر قلمرو زندگ یرانیزن ا 1۶اطرات دفترچه خ کتاب»

 داران مطالعات زنان کرده است.دوست میصفحه تقد 387در  1399

متولد شده  1310تا  1290 یهاسال نیکه ب یتن از زنان نیها است و با مصاحبه با چندکتاب استنتاج از سرگذشت نینگارنده در ا هدف

 یهاکرده و و به تناسب موضوعات بخش یبنداند موضوعشده یاحرفه یهاتیمشغول فعال ،یلیمدارج تحص زیآمتیموفق کردن یو با ط

 کتاب را آراسته است.

 139۵کان و نوجوانان سال کود یفکر یتوسط کانون پرورش یملک تایز ینوشته« د یمخصوص گروه سن ایبودن دن یروز بعد از معمول*»

 است. دهیصفحه به چاپ رس 1۵1در 

به آن  نییو نگاه پا دیاز د رایهمه ساالن هم قرار داد ز یتوان آن را در دسته بند ینوجوان نوشته شده اما م یگروه سن یکتاب برا نیا

نوجوان  کیهر فصل از کتاب  یاصل تیبرخوردار است و شخص ییجادو سمیو رئال یفانتز اتیادب کیپرداخته نشده است. کتاب از 

 یبرخ یها. به دغدغهباستیهنرمندانه و ز ف،یلط اریشود. کتاب بس یمختلف همراه م یدر کشورها یخارق العاده ا تیاست که با شخص

 .کندیم تیآنان روا دگاهیرا از د ایو دن پردازدیم نیاز نوجوانان شهرنش

ای برای ای متفاوت و جذاب است، در داستان کوتاه امروز ایران. در این کتاب پیشنهاد تازههتجرب« نامه ایرانیعشق»*مجموعه داستان 

های خاک ایران رقم شان در یکی از تکهداستان است که هر کدام 12ی مجموعه« نامه ایرانیعشق»مخاطب خود تدارک دیده است. 

های متفاوت ها و فرجامهای خاص خود را با اتفاقه هر کدام ویژگیهایی کشکل عشق، عشق 12خورند. خانجانی روایتی ساخته از می

ها امتحان و اجرا کرده است و برای همین با کتابی آکنده های گوناگونی را در داستاندارند. او حتی از نظر لحن و زبان روایی نیز شکل

ها به دیگری شباهتی ندارد اما موتیف عشق کدام از داستانرو هستیم. هیچ بههای متفاوت روها و مکانهای عاشقیت در زماناز وضعیت
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های عاشقانه کرده که به زیست و ها ادبیات ایران را صاحب داستانکند. خانجانی در این کتاب بعد سالتمام آنها را به هم متصل می

 کند.اند. کتابی که مدام تصاویر عشق را تکثیر میتاریخ و گاهی هم شکست گره خورده

داران داستان کوتاه و ادبیات ایران صفحه تقدیم دوست 122در  1398ی کیهان خانجانی توسط نشر چشمه سال نوشته« نامه ایرانیقعش»

 گردیده است.

 ژهیروست که بو نینشان نخواهد داد و از ا یباشد خواننده به خواندن آن رغبت جانیفاقد ه یاند اگر ساختار و مضمون هر داستان*گفته

به خود اختصاص داده عنصر را  ییواال گاهیجا اتیادب یکرده و در قلمرو دایپ یادیطرفداران ز یکاراگاه یهاکه داستان ریقرن اخ در دو

 ندیآیمبر یانسان یجامعه یبایز یهاارزش یکاران در سدد نابودجمع تبه یسی. در هر داستان پلیی یافته استبسزا تیدر آن اهم جانیه

 بنددیکاران مو بزه منانیقانون است کمر به نبرد با اهر یندهیکه نما یقهرمان رد،یگیافراد در معرض مخاطره قرار م یستکه ه یو در حال

 اشفهیاو را از انجام وظ یعامل چیو ه هراسدینم یمانع چیاز ه کاریپ نیو در ا رودیبه جنگ آنها م شیخو جاعتو با هوش و ش

 .داردینمباز

 بازار شده است. یصفحه روانه 2۵۵در  1373آزما توسط نشر سپنج سال مرجان رزم یبا ترجمه سیچارتر یثر لسلا« قاتالن شب»

به  یکاراگاه خصوص کیکه در مقام  میشویآشنا م یاس ت یسنت با عالمت اختصار ایتمپلر  مونیبه نام س یتیکتاب با شخص نیا در

 .رودیم کارانتیمصاف مجرمان و جنا

که ما بخاطر حفظ و  رندیرا در نظر بگ یزیبلکه آنچ ند؟یگویچاقو خورده ام، زن و بچه و خواهر و برادر و مادرم چه م ضم،یر*بنده م

ها صد ینهضت خود را نجات دهد آرزو اتیح خواهدی. مصلحت مملکت و ملت را که ممیروز افتاد نیو به ا میآن جهاد کرد تیحما

آرزو دارم که  یول امدهیمدت مرض و قبل از آن کش نیکند. درست است که من رنج فراوان در ا تیرعا شتریهزار هموطن خود را ب

را فاش  قیاز حقا یاریبس میتوانیدر راه نهضت و سعادت هموطنانم صرف شود. به هر حال در دادگاه ما م زین میآخر زندگ یهانفس

طلب عفو و  یاحیمثل ر نکهیا ای میحرف زن میاست که معتدل و مال نیهم ا گریدم. راه یزناو بر انیو حام ومیو داغ باطله بر کنسرس میکن

 بنده هرگز نخواهم رفت.  یبار شق آخر ری. زمیبخشش کن

 یآزاد یهادفتر یدفترنیمت تیو مصنف هدا راستاریو« 1333آبان  19تا  1332مرداد  28 یفاطم نیو زندان دکتر حس گاهیمخف یهانوشته»

 است.  دهیصفحه به چاپ رس 110در  1383 دفتر پنجم سال

دادگاه  یجلسات سرّ یبسته یهامصدق را در پشت در یدولت مل یخارجه ریوز نیآخر یفاطم نیمرداد دکتر حس 28 یاز کودتا پس

 یکرد ول یزندگ سال 37کردند. فقط  بارانریدفاع محکوم به اعدام و تو حقوق بشر بال ینظامات انسان نیبر خالف اصول و قوان ینظام

گران است. نشان داد که زنده  اریآن بس یاست و بها یگرفتن یو با شجاعت مرد نشان داد که آزاد ستیز تیرابار داشت. با دپر یعمر
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خود را به  تیو مسئول فهیکه به هنگام خطر وظ ییو آنها ستیرهبر ن کیمرد آزاده و  کی یستهیکردن به هر شرط شا یماندن و زندگ

 دفاع نخواهند کرد. زیچ چیاز ه زین ندهیدر آ گذارندیپا م ریز یشیاندمصلحت یبهانه

 

 بگو چیست کار: مشاغل از نگاه نابینایان شاغل

 

 های قرآنیزاده: دانشجوی دکتری پژوهشهادی نائینی

در آینده دوست دارید چه کاره »این بود که  نوشتیمهای معروفی که میداد، یکی از انشاما قد می ٔ  هایی که عقل کودکانهاز نخستین روز

دادیم یا می خواستیم انجام بدهیم پر و بالدادیم و در تخیالت خود به کاری که میهایی میما فراخور ذهن کوچکمان جواب»شوید؟

ها گذشتیم ما هرچه بیشتر از آن روزدادیم. انشاندیم و تحویل معلم انشا میصرفاً برای اینکه چیزی نوشته باشیم کلماتی را کنار هم می

حوصلگی تحویلش داد. باید فکر کرد. باید درگیر شد. در خیالی یا بیای از سر خوشدیدیم که زندگی معلم انشا نیست که بتوان نوشته

شد. ما نابینا ه ایجاد میهایی میان ما و سایر افراد جامعای هم دستگیرمان شد. یک ویژگی که با داشتن آن تفاوتها چیز تازههمین روز

پرسش اولیه ما حاال آمد. زندگی با سرعت تمام جریان داشت. هایی که سایرین قادر به انجام آن بودند از ما بر نمیبودیم و خیلی از کار

 «توانیم چه کاره شویم؟می»ای به خود گرفته بود. شکل تازه

ها و شرایط هر کس متفاوت ابنای بشر است. شغلی که متناسب با توانایی ٔ  های همهبر کسی پوشیده نیست که داشتن شغلی مناسب از نیاز

ندیدن  ٔ  هایی که به واسطهشود. نابینایان به عنوان یکی از اقشار خاص هر جامعه از این قاعده مستثنا نیستند و باید با وجود محدودیتمی

کوشند تا با مشورت گرفتن از کسانی ها مانند سایر اقشار جامعه میباشند. آنشود، به دنبال یافتن مشاغل مناسب خود برایشان ایجاد می

های گوناگون را در یابند و شغل خود را انتخاب کنند. از دیگر سو، با های متناسب را دارند مسائل و مزایای کارانجام کار ٔ  که تجربه

ها مطلع آن ٔ  توانند در بارهب درآمد ایجاد شده است که نابینایان نیز میای برای کسایجاد مشاغل نو بر بستر فضای مجازی، امکانات تازه

 های تازه کسب درآمد داشته باشند.های خود از این راهباشند و با توجه به خالقیت و توانایی

، نقشی «مشاغل»ان های نو برای جویندگان حرفه، قصد دارد طی سلسله مطالبی تحت عنونشریه مانا، در راستای کمک به یافتن فرصت

آن  ٔ  گیرد و گفت و گویی با کارشناسان خبرهکوچک در راستای توانمندسازی افراد نابینا ایفا کند. در هر ماه شغلی مد نظر قرار می

ین شود اشود از مزایا و موانع مشاغل مورد نظر سخن به میان بیاید. کوشش میها کوشش میگیرد. در این گفت و گوحرفه انجام می
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ها را به شکل درستی توصیف ها با کسانی باشد که مشکالت موجود بر سر راه متقاضیان کار را لمس کرده باشند و بتوانند آنگفت و گو

 کنند تا کسانی که قصد ورود به آن شغل را دارند، دورنمای صحیحی از موقعیت کنونی آن پیش چشم داشته باشند.

ند متکی به نظر مخاطبین خود نباشد، پیش از ورود رسمی به بحث دانستن نظر شما مخاطب گرامی اهمیت تواای نمیاز آنجا که هیچ رسانه

 مانا بگذارید: ٔ  های زیر در اختیار تحریریهخواهیم نظر خود را در باب پرسشعزیز می ٔ  فراوانی دارد؛ از شما خواننده

ها از چه اید مورد تأکید قرار بگیرند؟ با توجه به اهمیت بروز بودن میهمانچه موانعی بیشتر ب اولویت معرفی باید با کدام مشاغل باشد؟

شناسید که با وجود نابینایی توانسته باشند خالقیت خود را ابزار کسب کسانی باید برای گفت و گو دعوت به عمل آورد؟ آیا افرادی را می

 درآمد کرده باشند؟

  ریم.پیشاپیش از دریافت نظر شما صمیمانه سپاسگزا

 

 

 الافنجات مرد نابینا از دل دریای طوفانی در بازی ویندوزی ای

 

 : گیمر نابیناعلیرضا نصرتی

است 3۰« اکوز فرام لِوایا سولبَند»در این شماره از ماهنامه مانا یک بازیِ ویندوزی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. صحبت از بازیِ 

های رایج یعنی مک، عاملو برای تمامی سیستم 2۰18نامیم و در سال ( میEFLال )افن را به اختصار ایکه از این به بعد در این نوشته آ

طراحان بازی دست به یک کار عجیب زدند و آن هم اینکه بازی را رایگان  2۰1۹اس و اندروید طراحی شد اما در سال اوویندوز، آی

های مبایلی حذف کردند و در حال حاضر فقط یک نسخه مخصوص های اپلیکیشناراس و اندروید را هم از بازاوکردند و نسخه آی

ایم. دانستن این نکته هم شاید برای شما خالی از لطف نباشد که ویندوز از این بازی موجود است که ما آن را با شما به اشتراک گذاشته

بینا هستید یا قصد دارید در کنار برخوردار است و چنانچه کمهای بصری هم های صوتی، تا حدودی از جلوهاین بازی، افزون بر جلوه

 تان را هم روشن بگذارید.گرتوانید صفحه نمایشرفقای بینای خود آن را انجام بدهید می

                                                           
30 Echoes from Levia Soulbound 
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بر این، اگر از تواند بهترین شناخت را از این بازی به کاربران بدهد. بنا ها تریلرِ بازی میقطعاً گوش کردن به پیشنمایش یا به قول امروزی

باز را از انتهای همین نوشته بارگیری کنید شوید، حتماً یک هدفون روی گوشتان بگذارید و پادکست بازیها محسوب میبازجرگه بازی

ر های مبتنی بنمایش بازی در دقایق ابتدایی همین پادکست با شما به اشتراک گذاشته شده است. این بازی به گروه بازیو بشنوید. پیش

های بازی در مقایسه با موارد مشابه حرفی برای گفتن ندارد و با وجود قصه زد و خورد )اکشن( تعلق دارد. الزم به تأکید است که صدا

روند. نصب بازی بسیار ساده های انجام بازی هم معمولی و حتی بعضاً تکراری به شمار مینسبتاً جذابی که برایش در نظر گرفته شده، ابزار

 نیاز به هیچ توضیح یا راهنمایی خاصی ندارد. است و

ال را که اجرا کنید، همان اول کار یک صدای زنانه برایتان توضیح خواهد داد که بهتر است در طول انجام این بازی از هدفون افای

ها بهره بگیرید و با فلش راست، گزینههای باال و پایین برای حرکت بر روی توانید از جهتنماشود که در منو میاستفاده کنید و یادآور می

 گزینه دلخواهتان را انتخاب و با چپ هم قصدِ بازگشت کنید. 

یابد. شود و خود را در یک محیط کامالً تاریک میهوشی بیدار میال از این قرار است که یک نفر گویی از یک خواب یا بیافقصه ای

کند شرایط را برای مرد جوان توضیح دهد. او برای مرد کم سعی میکند، کمصدایی که خودش را چیزی شبیه یک روح معرفی می

دهد که نابینا شده و در یک کشتی در دل یک دریای طوفانی در یک سلول زندانی شده است. گویا این اتفاق بعد از حمله توضیح می

آموزد هایش را آزاد کند و به او میکند دستمک میگروهی به یک روستا که مرد جوان ساکنش بوده اتفاق افتاده است. روح، به مرد ک

شود که سایر روستاییان هم در این کم متوجه میشود. مرد نابینا کمکه چطور از سلولش خارج شود. اتفاقات بازی از این نقطه آغاز می

هایی هم برای شود و ابزارزیادی مواجه می اند و باید آنها را هم نجات دهد. در این مسیر با دشمنان و موانعکشتی به اسارت گرفته شده

 مقابله با هر یک از آنها در اختیارش قرار گرفته است.

بازی هم از ابتدا تا انتها انجام شده تا ال توضیح داده شده و یک مرحله از افهای مورد استفاده در ای، تمامی کلیدبازبازی پادکستدر 

ال به دست آوردی. دوباره الزم است تأکید شود که حین انجام افهای ایها، موانع و ابزارشما بتوانید شناخت درستی از محیط، صدا

صوتی دوست داشتید بازی بازی یا گوش دادن به نسخه صوتی سعی کنید حتماً از هدفون استفاده کنید. اگر بعد از گوش کردن به نسخه 

 مگابایت بارگیری کنید. 11۰با حجم تقریبی  همینجا توانید آن را ازال را در اختیار داشته باشید میافای

 

 

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/04/بازی-باز-04.mp3
http://ibngo.ir/anjoman/EFL.EXE
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 چگونگی پذیرایی از جماعت نابینا

 

 نویسنده: یخ نکنی نمکدون

 هایی که برای یک میزبان در مقابل مهمان نابینایش رخ خواهد داد.داشت بر چالش در این مطلب، مروری خواهیم

در ابتدا باید بگویم که اصالً چه کاریست در این همه گیری کرونا شما بخواهید مهمان داشته باشید یا به مهمانی بروید. خب بنشینید در 

دارد و در صورت اصرار به کشیدن آن باید باکیفیتش را استعمال کنید،  هایتان دیگر! با این حال، همانطور که کشیدن سیگار ضررخانه

ر اگر در این بازار داغ کرونا اصرار به مهمان داشتن یا مهمان شدن دارید، و اگر مهمانتان فردی نابیناست، ممکن است الزم باشد برای بهت

 تا هم شما و هم مهمانتان دچار مشکل نشوید.پذیرایی کردن از این مهمان عزیزتان، نکاتی را بدانید و رعایت کنید 

آید. اگر اولین بارش است، شاید الزم باشد زمانی شما می ٔ  قبل از هر چیز، این مهم است که مهمان شما چندمین بارش است که به خانه

آپارتمان خود راهنمایی کنید. چرا رسد، شما نیز دم در ساختمان رفته، و ایشان را تا مقابل واحد که ایشان به مقابل در ساختمان شما می

به واحد دوستشان، وارد واحدهای همسایه شده و البته انصافاً بعدها که از ایشان پرسیدیم، ایم دوستان نابینا، به جای رفتن که مورد داشته

قابل عنوان کردن  حسابی هم بهشان خوش گذشته بوده. حاال این که این خوش گذشتن در چه سطح و از چه نوعی بوده دیگر اینجا

 نیست.

بهتر است جای قرار دادن کفش و آویزان کردن کت احتمالی مهمان نابینای خود را به او نشان دهید یا خودتان کت را از او گرفته و 

 آویزان کنید. در غیر این صورت احتمال آویزان شدن کت روی آیفون منزلتان نیز وجود دارد.

اخل منزل شما اشراف ندارد، او را تا جایی که باید بنشیند همراهی کنید و در طول مهمانی اگر الزم بود اگر مهمان نابینای شما به محیط د

به سرویس برود او را هدایت کنید. البته تا دم در سرویس ها! داخل نروید زشت است. یادمان است زمان انجام آزمایش جهت مزدوج 

انجام کار هستیم یا نه؟ ما نیز تصمیم گرفتیم دستش بیندازیم و گفتیم کارمان تمام شد شدن، مسئول آزمایشگاه از ما پرسید که قادر به 

 کنیم تا ما را بشوید و بیچاره قبول هم کرد.صدایش می

شما آشنا  ٔ  درویشی خود را به مهمان نابینای خود نشان دهید تا با محیط خانه ٔ  راه دیگرش این است که همان ابتدای کار تمام نقاط کلبه

 هایش پای خودتان است.ود. در غیر این صورت خون تمام تجهیزات داخل منزل، به خصوص شکستنیش
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اید را خودتان روی میز مقابل او برایش قرار دهید. البته برای بهتر است هر آنچه که جهت پذیرایی از مهمان نابینای خود در نظر گرفته

لمس سینی، استکان چای را پیدا کرده و بردارد. اما وای از آن روزی که مثالً  برداشتن چای شاید مشکل خاصی برایش پیش نیاید و با

بخواهید شیرینی آن هم از نوع تر به او تعارف کنید. در اینجا یا با زبان خوش خودتان برایش شیرینی بگذارید، یا مجبور است داخل جعبه 

شوند خورند و آلوده میها به هم میها برود و هم شیرینیشیرینیرا لمس کند و در این صورت ممکن است دستش روی تعداد زیادی از 

شود. برای تعارف کردن میوه هم یا خودتان داخل و هم انگشتان مهمان شما به معجون بسیار خوش طعمی از مواد مختلف تبدیل می

های جود دارد و به انتخاب او خودتان برایش میوههایی وخودتان میوه بگذارید، یا به او بگویید که در ظرف میوه چه میوه ٔ  ظرفش با سلیقه

های تر، البته با شدت کمتر رخ خواهد داد. یا اینکه ممکن است با لمس شیرینی ٔ  مورد نظرش را بگذارید. در غیر این صورت، فاجعه

هایتان را دنبال کنید ور منزل میوهشما به بیرون پرتاب شوند و در نتیجه شما باید د ٔ  ها آنهایی که کروی هستند از داخل ظرف میوهمیوه

 تا جلوی فرارشان را بگیرید.

 ٔ  بهتر است سر سفره، ماست، ساالد، سوپ و برنج و امثال اینها را خودتان برای مهمان نابینایتان بکشید. در غیر این صورت، او باید همه

. همچنین باید موقعیت دقیق ظرف خورش را نسبت اینها را در ظرف اصلی آن تا حدی لمس کند و بعد به داخل ظرف خود منتقل کند

به بشقاب برنجش به او نشان دهید تا یک وقت به جای خورش روی برنجش مثالً سوپ نریزد. نوشیدنی را خودتان برایش بریزید و لیوان 

 ٔ  شما به یک دریاچه ٔ  شدن سفرهرا ترجیحاً باالی بشقابش بگذارید و محل دقیق قرار گرفتنش را به او نشان دهید. وگرنه احتمال تبدیل 

 کوچک و نقلی بسیار وجود دارد.

اید، سعی کنید توجه کافی را همسان با سایر مهمانان به او نیز داشته باشید و اگر شما فردی نابینا را به یک مهمانی شلوغ دعوت کرده

بی همصحبت نماند. در غیر این صورت یک وقت  خودتان و سایر مهمانها طوری رفتار کنید که مهمان نابینای شما در مهمانی تنها و

شود ها! در نتیجه صدای صفحه خوانش ممکن است زیاد رود در فضای مجازی و غرق محیط ناسالم آن میخدای نکرده با گوشی می

خب مهمان دعوت  باشد و سرتان درد بگیرد و  ممکن است قرص سردرد در منزل نداشته باشید و در نتیجه این اشتباه شوخی بردار نیست.

 اید!زینتی که نیاورده ٔ  کنید که با او حرف بزنید دیگر! مجسمهمی

چرا در پایان جا دارد از تمام میزبانان گرامی که در امر خطیر پذیرایی از نابینایان مشارکت دارند نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم. 

مکن است مشکالتی برایتان پیش بیاید و بنشینید و گریه کنید. اینجاست که شاعر که اگر چگونگی پذیرایی از مهمان نابینا را ندانید، م

 فروشمت چهار زار.برمت الله زار،میگوید: گریه نکن زار زار، میمی

مه چیز را درست کنیم. لطفاً برای اینکه ما بفهمیم هدر پایان، از اینکه این مطلب نسبتاً بیمزه و البته آموزنده را خواندید، از شما تشکر می

ها را از شما بگیریم و گواهی اید یا نه، آدرس و شماره تماس خود را برای ما بفرستید تا حضوراً خدمت رسیده و انواع تستیاد گرفته

م و کیوی فارغ التحصیلیتان را با مهر برنجیمان صادر کنیم. فقط انصافاً شام قیمه ندهید که ما دوست نداریم. نسکافه نیز خیلی دوست داری

خوریم. یک وقت شوکه نشوید خدای نکرده. در ضمن ما متأهل هستیم و همه جا دو نفریم. گفتیم بدانید چند را هم با پوست می

 مهماندارید تا در این گرانی به اندازه تدارک ببینید.
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 ویترین صوتی 

          

 صنم اوشلی          شهروز حسینی        آذرماسوله اشکان   

ماسوله، حسینی و اوشلی بوده است. اشکان وظیفه تدوین و تهیه را به در این شماره هم مثل ماه پیش، تهیه ویترینِ مانا به عهده تیمِ آذر

بشنوید و اگر خوشتان آمد برای دیگران   اینجا دار بوده است. ویترین را ازی عهدهعهده داشته، حسینی متن را نوشته و اجرا را هم اوشل

 هم ارسال کنید.

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/04/ویترین-04.mp3


 

 
 

 


