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خط مشی مانا در سال جاری و پاسخ به سؤاالت مخاطبان

امیر سرمدی :فعال رسانهای
از دیماه  99تا کنون ،چهار شماره از ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران (مانا) منتشر شده است .با توجه به تنوع و تکثر دیدگاههای کاربران
ذیل شمارههای پیشین این نشریه ،الزم میدانم دربارهٔ خط مشی مجله در سال جاری و سرویسهای جدیدی که قرار است به مانا اضافه
شود ،توضیحاتی ارائه کنم و پاسخگوی سؤاالت متعدد شما باشم.
خوشحالم که مانا توانسته بستری را فراهم کند تا خوانندگان ،این مجله را پلی برای بیان نظراتشان و رساندن صدایشان به مدیران انجمن
نابینایان در تهران و سایر مسئوالن کشور بدانند .مثل امیرحسین که گفته است :اگر امکانش هست برای فضای بخش نابینایان و کم بینایان
در کتابخانه کرمانشاه ،فکری بکنید .با وجود اتاقهای زیادی که در این کتابخانه قرار دارد ،بخش ما بسیار کوچک است و برای جلسات
حضوری در تنگنا قرار میگیریم .یا آرمان گفته است :من دانشآموز پایه نهم هستم .کتابهای ما دیر به دستمان میرسد یا اصالً نمیرسد.
لطفاً حرف مرا به گوش مسئوالن محترم سازمان آموزش و پرورش استثنایی برسانید و از آنها توضیح بخواهید .احمدرضا هم اینطور بیان
کرده است که کرونا بیشترین صدمه را به جامعه نابینایان زده .خانهنشینی برای ما بزرگترین درد شده ،فکری برای جلسات حضوری در
کتابخانهها بکنید .دیدگاههایی از این دست ،وظیفهٔ ما را سنگینتر و انگیزه ما را دوچندان میکند تا در حد توان ،یک پل ارتباطی میان
خواستههای شما با مدیران انجمن و مسئوالن باشیم؛ اما خواستهها و پیشنهادهای شما برای اضافه شدن بخشهای جدید به مجله ،بسیار
متنوع است؛ عدهای خواهان اضافه شدن قسمتهای آموزشی به مانا شدهاند .از جمله آموزش کامپیوتر ،آموزش آشپزی ،خیاطی ،تحرک
و جهتیابی ،آموزش نرمافزارهای ویژه نابینایان ،آموزش موسیقی ،خانهداری و مهارتهای زندگی مثل پوست گرفتن میوه اتو کردن
و...
با توجه به فقر منابع در آموزشهای تخصصی ،این انتظار میرود خوانندگان توقع آموزشهای اینچنینی را از ما داشته باشند .اما مانا یک
مجله الکترونیکی با استانداردهای مطبوعاتی است .اعتقاد داریم اغلب آموزشهایی که در باال بدانها اشاره شد ،تنها به صورت حضوری
امکانپذیر است .سایر آموزشها هم که تا حدی ظرفیت نوشتاری و یا آموزش آنالین را دارند ،در گروههای تلگرامی از جمله گروه
مهارتهایی برای نابینایان ،در سطح قابل قبولی به آنها پرداخته میشود .همچنین در بستر تلگرام ،امکان رد و بدل کردن سؤاالت به
صورت صوتی و استفاده از تجربیات افراد متعدد ،میتواند در بسیاری از موارد مثل پوست گرفتن میوه ،کارامدتر از آموزشهای نوشتاری
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باشد .شخصاً معتقدم در چنین مواردی کانالها و گروههای تخصصی فعالیتهای خوبی دارند و مانا سعی دارد خألهایی را پر کند که در
سایر شبکهها کمتر به آن موضوعات پرداخته میشود .رسالتی که برای خودمان قائل هستیم ،بروز نگه داشتن مخاطب ایرانی و ارائه
اطالعات تخصصی ،اخبار و تکنولوژیهای روز ،نقد عملکرد مسئوالن و سازمانهای مرتبط و ارائه پژوهشهای تخصصی در حوزه
نابینایان است.
از دیگر درخواستهای شما ،ارائه اطالعات عمومی مانندِ معرفی مناطق دیدنی ایران بود .صراحتاً باید عرض کنم که مجله مانا ،یک نشریه
تخصصی در حوزه نابینایان است و مطالب عمومی در مانا جایی ندارند .اگر برای مثال ،یک منطقه تفریحی یا گردشگری هم بخواهد
معرفی شود ،از زاویه دید و تجربیات یک فرد نابینا که به آن منطقه سفر کرده است ،صورت خواهد گرفت .مانند مستندی که از سفر
مجید سرایی به کشور تاجیکستان در سومین شماره مانا منتشر شد.
موضوع دیگری که در کامنت های شما به آن پرداخته شده است ،انتشار نسخه بریل ماهنامه مانا بود .بسیاری پرسیدهاند که نسخهٔ بریل
چه زمانی منتشر میشود؟ در پاسخ به این سؤال باید بگویم :فرایندهای اخذ مجوز از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در حال طی شدن
است .به محض گرفتن مجوز و به شرط جذب منابع مالی ،انتشار نسخه بریل در دستور کار قرار خواهد گرفت .با وجود سرویسهای
فعلی ،هر نسخهٔ مانا بالغ بر  120صفحه بریل میشود .با توجه به گرانقیمت بودن کاغذهای بریل ،انتشار نسخه بریل حتی در تیراژ محدود
هم بسیار هزینهبر خواهد بود .البته آقای عبد المناف عظیمی مدیرعامل انجمن نابینایان آذربایجان غربی ،اعالم آمادگی کردهاند تا در تیراژ
محدود و بنا بر سفارش نابینایان این استان ،نسخه بریل مانا را به صورت آزمایشی از همین شماره منتشر کنند .توجه مدیران انجمنها به
مانا ،باعث دلگرمی فراوان است و از ایشان صمیمانه سپاسگزارم.
موضوع اشتغال و معرفی مشاغل مختلف برای نابینایان ،از دیگر کلید واژههای پر تکرار در کامنتهای شما بود .با توجه به درخواستهای
متعدد خوانندگان نشریه در این ارتباط ،سرویس جدیدی با همین موضوع از شماره پنجم به مانا اضافه میشود و نویسنده این سرویس،
هادی نائینیزاده است .مقدمهٔ سرویس اشتغال در شمارهٔ چهارم پیش روی شما است .به نوشتهٔ هادی نائینیزاده :نشریهٔ مانا ،در
راستای کمک به یافتن فرصتهای نو برای جویندهگان مشاغل مختلف ،قصد دارد در ستونی تحت عنوان «مشاغل» نقشی کوچک در
راستای توانمندسازی افراد نابینا ایفا کند .در هر ماه شغلی مد نظر قرار میگیرد و گفت و گویی با کارشناسان خبرهٔ آن حرفه انجام
میگیرد .در این گفت و گوها کوشش میشود از مزایا و موانع مشاغل مورد نظر سخن به میان بیاید .کوشش میشود این گفت و گوها
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
که قصد ورود به آن شغل را دارند ،دورنمای صحیحی از موقعیت کنونی آن پیش چشم داشته باشند.
موضوع دیگری که از طرف بسیاری از خوانندگان مانا مطرح شده ،ایجاد بستری برای انتشار دردِ دلها ،اشعار ،دستنوشتهها و
دلنوشتههای مخاطبان نابینا و کمبینا در مانا است .این آمادگی را داریم از شماره ششم در خردادماه ،مطالبی از این دست را در یک ستون
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مجزا با اسم و تصویر خودتان منتشر کنیم .البته کیفیت اشعار یا دل نوشتههای شما ،میبایست مطابق با استانداردهای مانا باشد .لذا شما
می 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
@ amirsarmadi68یا پست الکترونیکی manamag99@gmail.comارسال کنید.
گزارش ،ستون دیگری است که از شماره ششم ،به مانا اضافه خواهد شد .با توجه به درخواستهای شما ،تحریریه مانا این آمادگی را
دارد تا بازتاب دهنده مشکالت و اخبار نابینایان در استانها باشد و فعالیتهای سایر انجمنهای نابینایی در کشور را نیز پوشش دهد .لذا
مدیران انجمنها و نابینایان در استانها میتوانند سوژههای خود را در قالب یک متن گزارشی از همان راههایی که در باال بدان اشاره شد،
برای ما ارسال کنند .چه بسا در آینده بتوانیم برخی از سوژه ها و مشکالت ارسالی مخاطبان را پیگیری کنیم و از مسئوالن برای رفع آنها
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
باید عرض کنم بسته به مناسبتهای هر ماه یا سوژهای که تحریریه مانا مد نظر دارد ،به سراغ افراد صاحب نظر در جامعهٔ نابینایان میرود
و بنا بر تخصص آنها ،از این افراد درخواست یادداشت اختصاصی میشود و با اسم و تصویر خودشان در ستون یادداشت مهمان منتشر
میشود .البته چنانچه شما هم میتوانید مقاالت تخصصی یا یادداشت بنویسید ،با ما در تماس باشید تا پس از انجام هماهنگیهای مورد
نیاز ،بتوانیم از قلم شما خوانندگان ارجمند نیز استفاده کنیم.
مَخلَص کالم ،آنچه مسلم است اینکه مانا تازه پا به دنیای نشریات معدود نابینایی در کشور گذاشته است و سعی دارد با اتکا به توان اعضای
تحریریه خود و سایر نابینایان دست به قلم ،مطالب متنوع و درخوری را در هر شماره منتشر کند.
با دل و جان ،آماده خواندن و شنیدن نقدها و پیشنهادهای شما هستیم.
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گزارش فعالیتهای انجمن نابینایان ایران :فروردین ۱۴۰۰

منصور شادکام :قائممقام انجمن نابینایان ایران
مهندس منصور شادکام ،قائممقام انجمن نابینایان ایران ،گزارشی را از فعالیتها و عملکرد انجمن در طول اولین ماه از  1۴00خورشیدی
ارائه کرده است که متن این گزارش در ادامه از نظر مخاطبان ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران میگذرد .عالقمندان میتوانند پرونده
صوتی این گزارش را با صدای مهندس شادکام ،در انتهای همین نوشته بارگیری و گوش کنند.
همانطور که مخاطبان مانا استحضار دارند ،به دلیل تعطیلی پانزده روزه فعالیتهای انجمن در نیمه نخست ماه فروردین و اوجگیری شیوع
کرونا در نیمه دوم این ماه ،برگزاری جلسات و دیدارها به سیاق ماههای قبل امکانپذیر نبوده است .اما به هر روی انجمن تالش کرده
علیرغم همه این موانع ،به وظایف محوله به نحو احسن رسیدگی کند.
با توجه به عضویت انجمن نابینایان ایران در کمیته معماری و شهرسازی شهرداری تهران ،برگزاری جلساتی در خصوص مناسبسازی
مبلمان شهری ،پیادهراه ها و مترو و سایر معابر شهری برای استفاده نابینایان و سایر گروههای معلولین از جمله فعالیتهای مستمر در این
انجمن بوده است .این ماه هم دو جلسه در همین راستا برگزار گردید .علیاکبر جمالی ،مدیرعامل انجمن نابینایان ایران به نمایندگی از
این انجمن در این دو جلسه حاضر بوده است.
یکی دیگر از اقدامات انجمن در طول ماه گذشته ،امضای تفاهمنامه مهمی با «شرکت آتی ارتباطات ژی» ،فعال در حوزه دستگاههای
کارتخوان و پایانههای پرداخت بوده است .بر اساس این تفاهمنامه ،بنا شد درصدی از تراکنشهایی که با کارتخوانها و پایانههای
پرداخت این شرکت صورت میپذیرد ،برای استفاده در امور افراد آسیبدیده بینایی ،در اختیار انجمن نابینایان ایران قرار گیرد .همچنین
مقرر شد انجمن هم در مقابل ،در جهت بازاریابیِ محصوالت ژی ،با این شرکت همکاری داشته باشد .به همین منظور ،انجمن از افراد
نابینا و کمبینایی که از روابط عمومی قوی برخوردار بوده و با تکنیک های بازاریابی هم آشنایی نسبی داشته و عالقمند به فعالیت در این
امور باشند دعوت میکند جهت هماهنگی های الزم با دفتر انجمن تماس بگیرند .قابل ذکر است این امکان شغلی فعالً فقط برای نابینایان
و کمبینایان تهرانی فراهم است و در حال حاضر انجمن در حال برنامهریزی برای گسترش این فعالیت به سایر شهرستانها است و به محض
فراهم شدن شرایط اطالعرسانی خواهد شد .روند جذب و بهکارگیری بازاریابهای نابینا و کمبینا به این ترتیب خواهد بود که ابتدا
آموزش هایی از سوی شرکت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و افرادی که مورد تأیید شرکت ژی قرار گیرند به صورت تماموقت
در این شرکت استخدام خواهند شد و بر اساس قوانین وزارت کار ،مشمول بیمه و حقوق خواهند شد .پس از آموزش ،افرادی که مورد
تأیید شرکت ژی باشند ،اولین تجربه بازاریابی و نصب کارتخوان را در کنار یکی از بازاریابهای مجرب ژی انجام خواهند داد و بعد از
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آن به شکل مستقل ادامه فعالیت خواهند داد .در حال حاضر ژی از بازاریابهای خود به ازای هر ماه فعالیت ،حداقل  1۵0قراردادِ
کارتخوان را مطالبه میکند؛ لذا متقاضیان باید این شرایط شغلی را مد نظر داشته باشند.
تشکیل جلسه انتخابات هیئت مدیره شبکه ملی تشکلهای نابینایان که جلسه تأسیس آن در  2۶اسفند  99برگزار شده بود ،از دیگر
فعالیتهایی بود که از سوی انجمن در تاریخ  22فروردین انجام شد .با تمام حواشی و مخالفتهایی که صورت گرفته بود و علیرغم
شدت یافتن شیوع ویروس کرونا در ایران ،این جلسه با حضور اعضا برگزار گردید؛ البته با توجه به شرایط موجود فقط افراد ساکن تهران
به صورت حضوری در طبقه دهم ساختمان بهزیستی کشور حاضر شدند و بقیه به شکل ویدئو کنفرانس مشارکت کردند .در این جلسه،
دکتر حمید جعفری ،علیاکبر جمالی و دکتر بیژن ذوالفقار نسب که در تهران حضور داشتند در جلسه حاضر شدند و سرلشکر جواد
رضایی از خراسان رضوی ،آقای کمالی سروستانی از فارس ،آقای نیکزاد از اصفهان و خانم اقبالی از استان گلستان در قالب ویدئو
کنفرانس مشارکت داشتند .در این جلسه پس از شور و گفتگو ،جناب آقای سرلشکر جواد رضایی که تنها کاندیدای پست ریاست هیئت
مدیره بود با اخذ تمامی آرا مأخوذه به این سمت برگزیده شد و برای جایگاه نائب رئیس آقایان کمالی ،جمالی و نیکزاد اعالم نامزدی
کردند که پس از رأیگیری آقایان نیکزاد و جمالی هر کدام سه رأی و کمالی یک رأی به دست آوردند و دور دوم رأیگیری میان آقایان
جمالی و نیکزاد برگزار گردید که در پایان آقای جمالی با اخذ چهار رأی به این سمت انتخاب شد .دکتر بیژن ذوالفقارنسب با شش رأی
به عنوان خزانهدار انتخاب شد و برای جایگاه حساس مدیرعامل که آقایان جمالی و جعفری برای آن اعالم نامزدی کرده بودند ،دکتر
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
گردید هیئت منتخب ،به سرعت پیگیری امور مربوط به ثبت این شبکه را آغاز کند و به دنبال آن ،در جلسات بعدی طرحهای خود برای
فعالیتهای این شبکه اعم از کوتاهمدت ،میانمدت یا بلند مدت در طول سه سال آتی را به اطالع عموم برساند .در این جلسه همه متفق
شدند که در گام نخست ،تعامل و وحدت و یکصدایی با انجمنها و جامعه نابینایان را به عنوان هدف اول خود در نظر داشته باشند و
تالش کنند با فعالیتهای مثمر و مفید ،دلخوریها و آزردگیهایی را که در طول این مدت به وجود آمده بزدایند .از دیگر سو ،در طول
سالیان گذشته در تدوین اغلب قوانین و تصمیماتی که برای جامعه نابینایان به وجود آمده ،خودِ نابینایان نقشی نداشتند همین موضوع هم
باعث ناکارآمدی این تصمیمات و قوانین میشده است اما این تشکیالت تازه میتواند این خأل را به خوبی پر کند و به عنوان نماینده
جامعه نابینایان در فرایندهای تصمیمسازی حضور داشته باشند .در همین راستا مقرر گردیده هرجا که جلسهای مرتبط با قانون جامع
حمایت از حقوق معلولین تشکیل میشود ،نمایندهای از شبکه حضور داشته باشد.
در پایان الزم است این نکته را هم عنوان کنم که انجمن تصمیم گرفته به منظور هدفمندتر کردن فعالیتهای این نهاد ریشهدار و با هدف
فراهم کردن پشتوانه علمی و تخصصی برای فعالیتهای آتی از گروهی از فرهیختگان و صاحبنظران نابینا در قالب یک اتاق فکر و
کارگروه تصمیمساز بهره بگیرد .ضمن ابراز امیدواری برای تشکیل هرچه سریعترِ این کارگروه ،در پایان دوباره سال نو خورشیدی را
تبریک گفته و در روزهای ماه مبارک رمضان برای همه مخاطبان از درگاه حق قبولی طاعات و عبادات را آرزو میکنم.
شما میتوانید فایل صوتی صحبتهای قائممقام انجمن نابینایان ایران را از اینجا بشنوید.
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پیشخوان :مروری بر پادکستها و نشریات انگلیسیزبان ویژه نابینایان

امید هاشمی :فعال رسانهای
دو هفتهای میشود که تعطیالت نوروزی تمام شده و زندگی روال عادی خودش را دستکم به همان شیوهای که قبل از عید حاکم بود،
از سر گرفته است .دانشآموزان ،از جمله اقشاری هستند که این آغاز دوباره را با پوست و گوشتشان درک میکنند .چه ،روزهای طوالنیِ
استراحت و خوشی و بازیِ تمام وقت به سر آمده و گاهِ روز های تکراری مدرسه فرا رسیده است .ما هم در پیشخوان از این ماجرا غافل
نشدهایم و سعی کردهایم در آغاز این شماره از پیشخوان ،آن گروه از مخاطبانمان را بیش از پیش به یاد حال و هوای درس و مشق و
امتحان بیندازیم تا خوش خوشانِ تعطیالت به کلی فراموششان شود که یومالحساب از آنچه میاندیشند به آنها نزدیکتر است.
کاله تفکر بر سر دانشآموزان کوچولو
برای خیلی از دانشآموزان ،درس ریاضی از همان اول غول مرحله آخر محسوب میشده است .برای دانشآموزان بینا ،متدهای آموزشی
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
همیشگی دلزدگی کودکان از این درس به شمار میآمده و در خصوص نابینایان ،نبود تجهیزات کمکآموزشی هم پیوسته بر این عوامل
اضافه میشده و دلیلی میشده برای عدم تسلط اغلب دانشآموزان نابینا بر «درس شیرین ریاضی» .اینها را گفتیم تا مقدمهای سر هم کرده
باشیم برای صحبت درباره یک پادکست جذاب و بامزه که در آن میزبان و تهیه کنندهاش که از صداهای قدیمی و آشنای پادکستهای
نابینایی است ،به معرفی یک ابزار جالب برای آموزش ریاضی به دانشآموزان نابینای مقطع ابتدایی پرداخته است.
عالقمندان به فناوریهای نابینایی« ،جاناتان موزِن» 1را حتماً به جا میآورند .او یکی از قدیمیترین برنامهسازهای حوزه نابینایان است.
خودش نابینا است و تقریباً هفده سالی میشود که با ساخت پادکست در زمینه تکنولوژیهای ویژه نابینایان ،در آشنا کردن این افراد با
ابزارهای تازه نقش غیر قابل انکاری را ایفا میکند .برخی از مخاطبان پیشخوان صدای موزن را احتماالً در پادکستهای شرکت فریدِم
سایِنتیفیک 2شنیدهاند .اغلب پادکستهایی که این شرکت منتشر میکند توسط این نابینای کاربلد ساخته شدهاند .موزن در یکی از آخرین
شمارههایی که در وبسایت شخصی اش منتشر کرده ،با مدیر استارتاپی موسوم به «کاله تفکر ،»3گفتگو کرده .این استارتاپ ،به تولید
نرمافزارهایی میپردازد که هدفشان تولید آموزشهای مبتنی بر صدا است .آموزشهایی که نیازی به خواندن ،نوشتن یا لمس نداشته
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باشند .موزن در این گفتگو دو تا از آخرین محصوالت این گروه استارتاپی را بررسی کرده است؛ بازیهایی که برای پلتفرم بلندگوهای
آمازون یعنی «آمازون الکسا» طراحی شدهاند .اولی ،یک بازی جذاب و هیجانانگیز برای آموزش ریاضی است که به شکلی تعاملی،
سؤاالتی را از کاربر میپرسد و بر اساس جوابهایی که از او میشنود ،او را به مرحله بعدی میبرد یا اینکه برای یافتن جواب درست
راهنماییاش میکند .البته قضیه به این سادگی که توصیف شد نیست و این ،خالصهای از بازی بود که به خاطر اجتناب از اطاله نوشته
بدینسان آورده شد .بازی دومی که این استارتاپ برای آمازون الکسا طراحی کرده ،قرار است به کودکان در یادگیری زبان اسپانیایی
کمک کند .در این شماره از پادکست پیشخوان که ذیل همین نوشته قابل دانلود و شنیدن است ،به جزئیات این بازی پرداختهایم و نمونه
صوتی آن را هم با شما به اشتراک گذاشتهایم.
موزن یک اپیزود دیگر هم با این موضوع که چطور میتوانیم صدایی با کیفیت از خودمان در کالبهاوس ارائه کنیم منتشر کرده که با
وجود اینکه در زمان تنظیم این نوشته ،این شبکه اجتماعی در برخی اپراتورها فیلتر شده و احتماالً آنطور که رایحه شامهنوازش به مشام
میرسد قرار است به کل مسدود شود ،حیف است در این شماره از پیشخوان به آن نپردازیم .چه ،کاربران ایرانی ،کوچه فیلترینگ و همه
پیچ و خمهایش را مثل کف دست میشناسند و این سد ،نخواهد توانست مانعی برای حضورشان در کالبهاوس باشد .موزن امکان
تازهای را هم برای تعامل پادکستساز های نابینا فراهم کرده که در نسخه صوتی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
یک متد تازه برای یادگیری کوتاهنویسی انگلیسی
تا حال و هوای درس و مشق از سرمان نپریده به یکی دیگر از پادکستهایی بپردازیم که موضوعی مرتبط با آموزش را دستمایه تولید
اپیزود تازه کرده است .مهمان یکی از آخرین اپیزودهای پادکست بالیندَبیلیتیز ،4یک خانم معلمِ مجرب نابینا است که بیش از سی سال
است در زمینه آموزش به نابینایان فعالیت میکند و مدارج و گواهینامههای معتبری را هم در زمینه تدریس به نابینایان دریافت کرده
است .گواهینامه تدریس بریل از سوی کتابخانه کنگره از جمله این تأییدیهها است .بهانهای که باعث شده گردانندگان بالیندبیلیتیز از
خانم «روبِرتا بِکِر» 5برای حضور در پادکستشان دعوت کنند ،تألیف درسنامهای برای آموزش کوتاهنویسی بریل است .بِکِر ،یک متد
آموزشی کاربردی برای آموزش کوتاهنویسی طراحی کرده و آن را در اشکال گوناگون در اختیار آموزگاران قرار داده است .او این متد
تازه را بر اساس آخرین بازبینیهای «بریل یکپارچه انگلیسی» 6تنظیم کرده است .بریل یکپارچه انگلیسی که آن را به اختصار یوایبی
( )UEBمیخوانند ،محصولی است که از دل شورای بینالمللی بریلِ انگلیسی بیرون آمده است .تدوین این شیوهنامه از سال  1۹۹1آغاز
شده و تا  1۹۹5هم طول کشیده است .در سال  2۰۰4این شیوهنامه رسمیت پیدا کرد و تا سال  ،2۰12تمامی کشورهای انگلیسیزبان آن
را پذیرفتند و به رسمیت شناختند .هدف شورای مذکور از تدوین این شیوهنامه ،اصالح کاستیهای بریل و مناسبسازی آن برای علوم
جدید بود .در این شیوه نامه تمهیداتی اندیشیده شده که نابینایان بتوانند از بریل برای نوشتن عالئم مختص به ریاضی ،رایانه و سایر علوم
هم به راحتی استفاده کنند.
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کتابی که بکر طراحی کرده قرار است با استفاده از جمالت متعدد ،کوتاهنویسی را به نابینایان بیاموزد .این کتاب هم به بریل در اختیار
متقاضیان قرار گرفته و هم بینایی .شکل بریلش عالوه بر چاپ متداول ،به صورت یک خط در میان هم چاپ میشود که نوآموزانِ بریل
هم بتوانند از آن استفاده کنند .این درسنامه همچنین به شکل بینایی هم در دسترس است که معلمان و والدین بینا هم بتوانند از آن برای
تدریس به کودکان نابینا استفاده کنند .در تدوین نسخه بیناییِ این کتاب ،ابتکار جالبی اندیشیده شده که دربارهاش در نسخه صوتیِ
پیشخوان توضیحات مبسوطی ارائه شده است .بکر این کتاب را برای فروش بر روی وبسایتش قرار داده است.
آخرین اخبار فناوریهای ویژه نابینایان در پادکست زندگی پس از نابینایی
در میان محتوای تولید شده برای نابینایان در طول یک ماه گذشته ،پادکستی که «تیم شوارتز» 7در وبالگِ «زندگی پس از نابینایی» منتشر
کرده ،یکی از هیجانانگیزترینها به شمار میرود .او در اپیزودی که در روزهای پایانی مارس منتشر کرده با «چارلز هایزر»8 ،ویراستار
نابینا و دانشجوی رشته دسترسیپذیری گفتگو کرده؛ گفتگویی که بیشتر به مرور اخبار جالب و شنیدنی در حوزه نابینایان اختصاص یافته
است .تیم در آغاز این اپیزود از تزریق دُز اولِ واکسن کرونای خود خبر میدهد؛ انگار نه انگار که این سوی آبها کسانی ممکن است
دلشان آب شود! آنها در این گفتگو به آخرین اخبار از سرویس «آیرا» ( )AIRAمیپردازند که گویا اخیراً توافقی را با کافیشاپهای
زنجیرهای «استارباکس» امضا کردهاند که به نابینایانی که به این کافیشاپها مراجعه میکنند ،راهنماییهای ویدئویی رایگان ارائه کنند.
«آیرا»  ،سرویسی است که به وسیله آن ،فرد نابینا به یک کارشناس تعلیم دیده متصل میشود و از او خدمات ویدئویی دریافت میکند.
کارشناسان آیرا در محیطها و موقعیتهای گوناگون می توانند متقاضیان نابینا را راهنمایی کنند .نابینایان با پرداخت حق عضویت ماهانه،
میتوانند در موقعیتهایی نظیر خرید ،تفریح ،مسافرت ،مطالعه و خالصه هرجا که به کمک فرد بینا احتیاج داشته باشند روی آیرا حساب
کنند .آیرا برای نابینایانی که زبانم الل قصد تزریق واکسن کرونا داشته باشند هم نیم ساعت خدمات رایگان در نظر گرفته است.
تیم و چارلز خبر جالبی را هم در خصوص افتتاح موزهی بویایی ویژه نابینایان در غرب لهستان مرور کردهاند .آنها همچنین به گفتگو با
یک تولید کننده فناوریهای پوشیدنی ویژه مسیریابی پرداختهاند و جزئیات شرکت در کنفرانس دسترسیپذیری مایکروسافت را شرح
دادهاند و یک بازی جذاب نابینایی ویژه آیاواس را هم معرفی کردهاند که صحبت در باره تمامی این موارد را به نسخه صوتی پیشخوان
وامیگذاریم.
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
«بریل مانیتور»۹ ،که در ماه آوریل بر روی وبسایت فدراسیون ملی نابینایان قرار گرفته ،گزارشی به قلم «اَل مِینکی »1۰منتشر شده که به
موضوع دسترسی نابینایان به ریاضی از طریق بریل اختصاص یافته است .ال و همکارانش از طرف فدراسیون مأمور شدهاند کاستیهای
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بریل برای بازنماییِ عالئم ریاضی را شناسایی کنند و ابزاری جهت تبدیلِ خودکارِ متون ریاضی به بریل طراحی کنند .ال در این گزارش،
با جزئیات کامل به جلساتی که در این راستا برگزار شده و دستاوردهایی که تا کنون حاصل شده پرداخته است .ال اظهار کرده او و
همکارانش توانستهاند به یک چارچوب و متدِ قابل قبول برای تبدیل خودکارِ متون دست یابند و بفهمند از چه طریق میشود شکلها را
به گونه ای برجسته کرد و توضیحات بریل را در جای مناسب قرار داد که برای مخاطب نابینا قابل فهم باشد .آنها همچنین موفق شدهاند
فهرستی از عالئم جدیدِ ریاضی را که معادل بریل ندارند ،شناسایی کنند .این گروه امیدوار است به زودی به فناوریِ تبدیل خودکار متون
ریاضی به بریل دست یابد تا نابینایانی که به دنبال تحصیل در رشته هایی مانند علوم پایه ،نظری و مهندسی هستند هم بتوانند به آسانی به
منابع مطالعاتی دسترسی داشته باشند.
ارتباط یک ترانه ماندگار با دنیای نابینایان
نکته بعد از پایانی اینکه در نسخه صوتی پیشخوان ،یک راز موسیقاییِ شگفتانگیز را آشکار خواهیم کرد که اگر اهل دنبال کردن
جریانهای موسیقایی قرن بیستم اروپا و آمریکا باشید ،حتماً از شنیدنش تعجب خواهید کرد .یکی از شناخته شدهترین و پرفروشترین
قطعات موسیقی قرن بیستم ،ربط جالبی به نابینایان پیدا میکند .با نسخه صوتی پیشخوان همراه باشید تا این قطعه را یک بار دیگر باهم
بشنویم و درباره ارتباطش با دنیای نابینایان با هم گپ بزنیم.

مسیر ناهموار والدین نابینا برای باسواد شدن فرزندان

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.
بیدرنگ پای صحبتهای دوستانمان مینشینیم که فرزندانشان را به مدرسه فرستادهاند و برای هر یک از مسائلی که با آن مواجه میشدند،
راه حلی خالقانه اندیشیده اند .البته در این میان به ماجرای دوستانی هم اشاره شده است که راههای پیچیدهتری را برای حل مسائل خود
انتخاب کردهاند .راههایی که در آینده منجر به مشکالت دیگری میشود.
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احمد فرزندش را در مدرسهای دورتر از محل زندگیشان ثبت نام کرد تا از بچههای محله خودشان کسی در آن مدرسه نباشد که موضوع
نابینایی والدین کودک را بداند.
ارسالن بیش از سی سال است که با همسر نابینایش زندگی میکند ،میگوید« :بودن در این شرایط کار بسیار سختی است و به بچهها
خیلی سخت میگذرد .ما هیچ وقت به خاطر نابیناییمان از معلمان بچهها ارفاق نخواستیم .دوره ابتدایی دوره بسیار سختی بود .در این دوره
از اطرافیان و خانوادهمان کمک میگرفتیم .برای انجام تکالیف .برای برخی دروس اگر الزم بود معلم خصوصی میگرفتیم .در جلساتی
که برای اولیا برگزار میشد حضور داشتیم .به دیدن معلمها میرفتیم .وقتی وارد مدرسه میشدم ،نابینایی اولین چیزی بود که دیده میشد.
بعد مشخص میشد که من هم مثل بقیه پدرها پدر یکی از بچهها هستم .البته این از نگاه دانش آموزان بود چرا که اولیای مدرسه کامالً با
ما آشنا بودند .روزی شنیدم بچهها توی کوچه برای هم رجزخوانی میکردند و از قدرت بازوی پدرانشان میگفتند که فرزند من هم مرا
به عنوان پدری قدرت مند معرفی کرد .بچهها حرفش را جدی نگرفتند و این از نگاه هوشمندانه فرزندم پنهان نماند .این چنین فشارهایی
همیشه روی بچهها هست و بهتر است همنوعان من آگاهانه تصمیم بگیرند.
او همچنین تعریف میکند « :روزی با تعدادی از دوستان نابینا در یک فضای فرهنگی جمع بودیم .یکی دیگر از دوستانمان با پسر شش
سالهاش وارد جمع ما شد .پسرش گفت :شما همه نابینا هستید اما پدر من نابینا نیست .به او گفتم :پدر تو هم نابینا است .چرا فکر میکنی
که او نابینا نیست؟ وقتی پسر برای بازی جمع ما را ترک کرد ،به دوستمان گفتم :چرا نابیناییت را از فرزندت پنهان کردهای؟ در جواب
گفت :همسرم بیناست و او این طور خواسته که فرزندمان از نابینایی من چیزی نداند».
صبا میگوید« :فرزندم در مهد کودک بود که شکل حروف را در همانجا یاد گرفت .مشاور به آنجا میآمد تا در انتخاب نوع مدرسه به
ما کمک کند .از بین سه مدرسه دولتی غیر انتفاعی و شاهد تصمیم گرفتیم او را در مدرسه شاهد ثبت نام کنیم .در این انتخابها گاهی
من و مادرم و گاهی همسرم به همراه طاها به مدارس میرفتیم .یکی از مهمترین دالیل این بود که آنها با افراد جانباز و معلول آشنا بودند
و فرزند ما به خاطر داشتن والدین نابینا کمتر توسط بچهها اذیت میشد .ما در جلسات نیز حضور داشتیم .در کنار سایر خانوادهها .همه
درسها سخت بود .من از کتاب بریل استفاده میکردم .مادرم اشکال هندسی را به من توضیح میداد و من برای فرزندم توضیح میدادم.
بعضی وقتها اذیت میشد .بد اخالق به خانه میآمد که ما به مدرسه سر میزدیم .ناظم خوش اخالقی هم داشتند که ما را از مسائل مختلف
مطلع میکرد .حاال مستقلتر شده اما ما همچنان عالوه بر کتابهای خودش ،کتاب بریل هم تهیه میکنیم تا بتوانیم به او کمک کنیم .کالس
اول که بود هفتهای یک بار از شخصی که در همسایگی ما زندگی میکرد کمک میگرفتیم .در ازای پرداخت هزینه او ریاضی و خط
پسرم را بررسی میکرد .خودم به او دیکته میگفتم و از او میخواستم آن چه را که مینویسد با صدای بلند بخواند .من صدایش را ضبط
میکردم و او تشویق میشد صورت صحیح کلمات را یاد بگیرد؛ بنویسد و بخواند».
الهام میگوید« :در دوره پیش دبستانی تعداد دانشآموزان کمتر است و مربیان بیشتر نظارت دارند .برای نوشتن لوحه .در کالس اول بهتر
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
برای فرزند دومم مادر خودم بودند که کمک میکردند و وضعیت خط و صحیح نویسی بچه را اصالح میکردند .من فکر میکنم
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مهمترین مسئله در مدرسه رفتن بچهها وضعیت آنها در کالس اول است که سواد آنها در حال شکلگیری است که کمک اطرافیان را
طلب میکند.
هر سال در اولین روز سال تحصیلی در کنار فرزندم هستم و برای معلمش توضیح میدهم که ممکن است فرزندم گاهی اوقات در انجام
تکالیف هنری ،کارهای دستی و آزمایشها دچار مشکل شود اما در مورد سایر تکالیف میتواند همان تمرینهایی را به او بدهد که به
سایر دانشآموزان میدهد چرا که من نسخه بریل کتابها را دارم و در طول سال تحصیلی با فرزندم همراهی میکنم .در خصوص
فعالیت های هنری هم چنانچه نیاز است اقالمی خریداری شود ،کمی زودتر اعالم کنند تا ما برای تهیه آن اقالم فرصت کافی داشته باشیم».
او بر این باور است که محدودیتهای یک والد نابینا در انجام برخی امور اچتناب ناپذیر است اما همین امر سبب میشود بچهها زودتر از
سایر همساالن در امور خود به استقالل دست یابند .او هر سال کتابهای بریل را تهیه میکند" صبحها به عنوان معلم سر کالس حاضر
میشود و عصرها در کنار فرزندش به او کمک میکند .همچنین در جلساتی که مدرسه برای اولیا به صورت آنالین برگزار میکند،
حضوری فعال دارد .وقتی معلم از اولیا میخواست برای بچهها در دروس گوناگون سؤال طرح کنند .او سؤالها را برای بچهها میخواند
و آنها ضمن نوشتن سؤالها پاسخ را هم در کتاب پیدا میکردند و مینوشتند.
پروانه میگوید« :روز اول من همراه پسرم بودم .معلم آگاه و روشنی داشت .به فرزندمان در خانه امال می گفتیم و معلم با دقت نظر بیشتری
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
نبود ،کار را به خود معلم می سپردیم .از آموزشگاه شهید محبی کتاب های بریل را تهیه می کردیم و همسرم با جدیت تمام به امور درسی
پسرهای مان رسیدگی می کرد ».آنها برای گفتن امال از شیوه امالی پرسشی نیز استفاده می کردند که این شیوه در برخی مدارس نیز اجرا
میشود ؛ به خصوص در مورد دانش آموزان نابینا که به صورت تلفیقی در مدارس پذیرا یا همان مدارس عادی درس می خوانند .به این
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.
او می افزاید« :یکی از مهم ترین خوش اقبالی های ما در این بود که اولیای مدرسه خصوصاً مدیر و ناظم ،بسیار راهنما و راهگشا بودند.
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.
چنانچه یک والد نابینا هستید ،توجه به چند نکته ضروری به نظر میرسد:
 1خوب است فرزندتان نسبت به شرایط شما آگاهی کامل داشته باشد .به همین منظور می توانید از مشاوران ذی صالح کمک بگیرید.
 2بهتر است ثبت نام فرزندتان را به موقع انجام دهید تا بتوانید در فضایی صمیمی مدیر مدرسه را نسبت به شرایط دانش آموز در خانه
آگاه کنید.
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 3یکی 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
کالس آگاه کند.
 4از ناظم مدرسه بخواهید ترتیبی اتخاذ کند تا در روز جهانی عصای سفید زمان کوتاهی را به شما اختصاص دهند تا ضمن بیان صحبت
هایی در خصوص توانایی های افراد نابینا ،بتوانید با سایر دانش آموزان ارتباط برقرار کنید.
 5چنانچه از نظر تحصیلی یا اجتماعی از موقعیت مناسبی برخوردار هستید ،عضو انجمن اولیا و مربیان باشید.
 6برای تهیه کتا ب بریل ،قبل از شروع سال تحصیلی ،در اردیبهشت ماه ،با نزدیک ترین مدرسه استثنایی شهر خود تماس بگیرید و
درخواست تان را مطرح کنید.
 7برای انجام برخی امور که نیاز به دیدن دارند ،می توانید از داوطلبان برنامه be my eyesکمک بگیرید.
در شماره بعد به بررسی تصمیم گیری در خصوص انتخاب مدرسه برای دانش آموز نابینا خواهیم پرداخت.

خودپنداره و عزت نفس در کودکان و نوجوانان آسیبدیده بینایی :مروری نظاممند
ببر اساس مقالهای از لئو برت اگستاد از دانشگاه علوم و فنآوری نروژ

زهرا همت :کارشناس ارشد روانشناسی و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران
روانشناسان معتقدند زمانی که فردی در زمینههای فعالیتش ،خود را موفق میبیند و به آنچه مورد انتظارش است دست پیدا میکند،
احساس مثبتی نسبت به خود مییابد و میتوان گفت که عزت نفس 11او باال میرود .عزت نفس یا احترام به نفس ،باور و اعتقادی است
که هر فرد درباره ارزش و اهمیت خودش دارد.
عزت نفس ممکن است نقش بسیار مهمی در تمام جنبههای رشد کودکان داشته باشد .عزت نفس برآورد احساسی هر شخص از خودش
و احساس غرور هر فرد از تواناییها و ویژگیهای خودش است و ارتباط نزدیکی با خودآگاهی افراد دارد .در واقع عزت نفس ،نوعی
11

Self-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.
سازگاری با آثار اجتماعی آسیب بینایی ،نیازمند این است که فرد آسیبدیده ،با ضروریات زندگی به خوبی سازگار شود تا خودپنداره12

مثبتی در فرد شکل بگیرد .خودپنداره یا خودانگاره ،تمام درک و احساسی است که هر فرد از خویش دارد .برای کمک به رشد بهتر
کودکان آسیبدیده بینایی و تسهیل جامعهپذیری این کودکان ،الزم است چالشهایی که این کودکان ،در مسیر رشد با آنها مواجه
میشوند را بهتر بشناسیم .کودکان آسیبدیده بینایی به دلیل مواجهه با همین چالشها و دشواری سازگاری با شرایط ایجاد شده ناشی از
آسیب بینایی ،عزت نفس پایین تری در مقایسه با همساالن فاقد آسیب بینایی خود دارند .از طرفی افراد بینا ،دشواری بسیاری در شناخت
کمبینایی دارند و نابینایی را بسیار بهتر از کمبینایی درک میکنند و این چالشی است که کودکان و نوجوانان کمبینا با آن دستبهگریباناند
و در شناساندن خود و توضیح ویژگیهایشان به همساالن و بزرگساالن بینا ،دچار مشکلند و این موضوع ،مستقیماً بر عزت نفس آنان تأثیر
منفی میگذارد.
عالوه بر این ،کشورهای گوناگون ،نظامهای آموزشی ،اجتماعی و حمایت مالی متفاوتی برای افراد آسیبدیده بینایی دارند و این تفاوتها
میتواند بر عزت نفس کودکان آسیبدیده بینایی و خودپنداره این افراد از نظر جسمی ،اخالقی و اجتماعی تأثیر بگذارد.
با افزایش سن ،کودکان بیشتر تمایل به برقراری ارتباط و وقتگذرانی با همساالن ،به جای پدر و مادر و خواهر و برادرها پیدا میکنند و
این تمایل به آنها انگیزه میدهد تا با انجام فعالیت های مختلف و تجربه چیزهای تازه ،استقالل را تمرین کنند .به جهت محدودیتهای
کارکردی به ویژه تحرک و جهتیابی ،کودکان آسیبدیده بینایی در مقایسه با همساالنشان با استرس بیشتری در زندگی شخصی و
اجتماعی خود مواجه میشوند .همچنین توانایی محدود آنها در درک زبان بدن ،ممکن است واکنشهای آنان را در موقعیتهای
اجتماعی گوناگون تحت تأثیر قرار دهد و ممکن است که آنها به علت مشکل در یادگیری برخی موارد که بیشتر از طریق مشاهده
صورت میگیرد در مقایسه با همساالنشان به بلوغ اجتماعی کافی نرسند.
عزت نفس و بهزیستی روانی و اجتماعی کودکان ،حیطههای بسیار مهمی هستند که باید در کودکانی که برای سازگاری با شرایط زندگی
با مشکل مواجه هستند به دقت پایش شود .پژوهشگران معتقدند تمامی جنبههای فعالیتهای روزمره ،انگیزش و رفتار کودکان ،تحت
تأثیر عزت نفس آنان قرار دارد .عالوه بر این ،خودپنداره و بازخورد افراد مهم زندگی هر کودک ،شاخصهایی هستند که باال یا پایین
بودن عزت نفس این کودکان را تعیین میکنند.
با توجه به نتایج گوناگون پژوهشهای روانشناسان در زمینه خودپنداره و عزت نفس افراد آسیبدیده بینایی ،مرور نظاممند مطالعات
منتشر شده سودمند به نظر میرسد .نویسنده برای بررسی این موضوع ،در میان مقاالت منتشر شده در زمینه عزتنفس و خودپنداره در
افراد نابینا و کم بینا به جستجو پرداخته و با جدا کردن مطالعاتی که بر روی افراد در سنین مدرسه انجام شده ،پایگاه داده جامعی را ایجاد
Self-concept
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کرده است و به این دلیل که برخی از کودکان آسیبدیده بینایی در مقایسه با همساالن بینا مدرسه را چند سال دیرتر به پایان میرسانند،
سن گروه مورد مطالعه  5تا  25سال در نظر گرفته شده است .در ادامه مطالعاتی که به بررسی موضوع در کودکان دارای چند آسیب
پرداختهاند و همچنین پژوهشهایی که ارتباط یک متغیر ،مثل فعالیت اجتماعی را با آسیب بینایی بررسی کردهاند از پایگاه داده کنار
گذاشته شدهاند و در نهایت 26 ،پژوهش انجام شده در فاصله سالهای  1۹۹8تا  2۰14بررسی شدند.
پنج مورد از پژوهش های بررسی شده در این مطالعه ،نشان دادند که کودکان و جوانان آسیبدیده بینایی در مقایسه با همساالن فاقد
آسیب بینایی ،نمره خودپنداره و عزت نفس پایینتری کسب کردهاند .از طرف دیگر ،هفت پژوهش ،چنین تفاوتی را نشان ندادند .یکی
از پژوهشها نیز نشان داد نمره عزت نفس نوجوانان آسیبدیده بینایی ،اندکی باالتر از نوجوانان فاقد آسیب بینایی است .یکی از پژوهشها
نیز نشان داد که کودکان آسیبدیده بینایی در مقایسه با همساالن بینا احساس خودارزشمندی باالتری دارند .پژوهش دیگری هم نشان
داد که در دانشآموزان دوره متوسطه ،بین عزت نفس افراد آسیبدیده بینایی ،شنوایی ،جسمی و حرکتی با همساالن فاقد آسیب ،تفاوتی
وجود ندارد.
از مجموع  26پژوهش بررسی شده 2 ،پژوهش نشان دادند که دختران آسیبدیده بینایی نمره عزت نفس و خودپنداره باالتری از پسران
دارند .یک مطالعه نیز نشان داد که دختران کمبینا در مقایسه با پسران کمبینا ،در خرده مقیاس ظاهر جسمانی ،نمره باالتری کسب کردند
ولی در خردهمقیاس روابط اجتماعی نمره پایینتری را در خودپنداره داشتند .از سوی دیگر ،نتایج یک پژوهش نشان داد که دختران
کمبینا در مقیاس احساس کفایت و شایستگی ،نمرات کمتری از پسران کمبینا کسب نمودند .پس از یک هفته آموزش ،نمرات دختران
در این محور ،اندکی افزایش یافت ولی باز هم پایینتر از نمرات پسرها بود .این نتایج نشاندهنده سبکهای مقابلهای متفاوت دختران و
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
عزت نفس مؤثر است و آسیب شدیدتر با عزت نفس پایینتر همراه است .در پنج پژوهش ،اینطور مشاهده شد که افراد آسیبدیده ژنتیکی
در مقایسه با آسیبدیدگان پس از تولد ،عزت نفس پایینتری دارند؛ در حالی که یکی از پژوهشها به نتیجهای کامالً متضاد رسیده است.
پژوهشی نیز نشان داد که نوجوانان کمبینا در مقایسه با همساالن نابینا ،خودپنداره ضعیفتری دارند.
مطا لعات نشان دادند که شیوه فرزندپروری و طبقه اجتماعی والدین بر عزت نفس کودکان آسیبدیده بینایی مؤثر است ولی نوع مدرسه
از جهت دولتی یا غیردولتی بودن ،بر عزت نفس هیچگونه اثری ندارد.
همچنین پژوهشها نشان دادند که ارتباط با همساالن و حمایت اجتماعی ،بر نمره عزت نفس نوجوانان آسیبدیده بینایی مؤثر است و به
ویژه در دختران نوجوان ،کالس های با سبک یادگیری گروهی و مشارکتی ،موجب افزایش نمره خودپنداره و عزت نفس میشوند.
با توجه به اهداف و طرحهای متفاوت پژوهشها ،گروههای نمونه و فرهنگهای گوناگون ،ابزارها و روشهای اندازهگیری متفاوت،
نتایج حاصل از پژوهشهای بررسی شده ،متفاوت و گاه ضد و نقیض به نظر میرسند .با وجود این که ارتباط دوستانه ،رفت و آمد مستقل،
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حمایت اجتماعی و سبک فرزندپروری والدین بر ارتقای خودپنداره و عزت نفس افراد آسیبدیده بینایی مؤثر بود ولی دختران در مقایسه
با پسران ،عزت نفس پایینتری داشتند .کودکان آسیبدیده بینایی نسبت به همساالن فاقد آسیب بینایی ،از فرصت دوستیابی کمتری
برخوردار بودند و این مورد ،گاه موجب انزوای اجتماعی شده بود .حمایت اجتماعی ،به ویژه از جانب دوستان و همساالن ،ممکن است
بر ارتقای عزت نفس و خودپنداره آسیبدیدگان بینایی مؤثر باشد .پژوهشگران معتقدند رشد عزت نفس کودکان آسیبدیده بینایی در
محیطی میسر می شود که این افراد بتوانند در آن آزادانه و بدون خطر به کاوشگری بپردازند .اعتماد به نفس و باور به تواناییها نیز بر
عزت نفس افراد مؤثر است و کودکان آسیبدیده بینایی باید اوقات فراغت را بیشتر با همساالنشان بگذرانند و از این طریق مهارتهایشان
را تقویت کنند .در بعضی کشورها ،کودکان آسیبدیده بینایی میتوانند در مدارس ویژه این کودکان تحصیل کنند ولی در برخی
کشورها ،مدارس خاص افراد آسیبدیده بینایی وجود ندارد و این کودکان ،تنها میتوانند در مدارس عادی و در کنار کودکان فاقد
آسیب درس بخوانند .پیشتر گفتیم نتایج یک پژوهش نشان داد عزت نفس نوجوانان آسیبدیده بینایی ،باالتر از نوجوانان فاقد آسیب
است .میتوان نتیجه این پژوهش را اینگونه توجیه کرد که از  316شرکتکننده در پژوهش 1۹8 ،نفر آسیبدیده بینایی بودند که در
مدارس ویژه مشغول به تحصیل بودند و از آنجا که نوجوانان در این مدارس خاص ،امکان دوستیابی بیشتری دارند ،در نتیجه عزت نفس
آنان نیز باالتر است .برخی پژوهشها نشان دادند ،والدین و معلمان ،نقش مهمی در رشد هویت ،قضاوت اخالقی ،روابط اجتماعی و رفتار
کودکان دارند که همگی بر عزت نفس مؤثرند .در نتیجه میتوان گفت والدین و معلمان کودکان و نوجوانان آسیبدیده بینایی ،با مطالعه
و رفتار صحیح ،نقش بسیار مهمی را در شکلگیری و رشد خودپنداره و عزت نفس این افراد ایفا خواهند کرد.

آشنایی با یک اختالل رایج در میان نابینایان مطلق

مجتبی خادمی :مترجم و بنیانگذار اولین وبسایت ویژه نابینایان
با درودی متفاوت به شما دوستداران آخرین مطالب و دستآوردهای پزشکی ،این مرتبه هم مجتبی خادمی هستم و طبق پیشنهاد سردبیر
گرامی ،این ماه را با رویکردی متفاوت شروع میکنم .از بیماری چشمی مستقیم خبری نیست ولی خیالتان راحت که هرچه هست ،مربوط
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
درمانش .کمربندها را محکم ببندید تا حرکت کنیم:
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اختالل چرخه خواب و بیداری غیر  24ساعته

بیش از هفتاد درصد از نابینایان با اختالل چرخه خواب و بیداری غیر  24ساعته دستوپنجه نرم میکنند
این مشکل ،از ناتوانی درک نور ناشی میشود
بنیامین 31 ،13ساله« :حتی اگر استراحت کرده باشم؛ به سرعت خسته میشوم .عالئمی که در من وجود دارند ،احساسی را در من ایجاد
میکنند که گویی اوضاع تحت کنترل من نیست».
تشریح اختالل چرخه خواب و بیداری غیر  24ساعته
به گزارش کلینیک تست خواب ایران ،اختالل چرخه خواب و بیداری غیر  24ساعته یکی از اختالالت خواب چرخه شبانهروزی محسوب
میشود .افراد مبتال به این اختالالت ،زمان خوابی دارند که به نظر میرسد بسیار ناهماهنگ باشد .الگوهای خواب اینگونه افراد ،خواب
شب «عادی» را دنبال نمیکنند.
زمان خواب افرادی که از اختالل چرخه خواب و بیداری غیر  24ساعته رنج میبرند ،هر روز کمی بیشتر تغییر میکند .زمان خواب و
زمان بیداری آنها هر روز دیرتر و دیرتر میگردد .زمان خواب در طول هفته ،گاهی منطبق با ساعت خواب عادی است و گاهی از انطباق
خارج میشود.
افراد عادی ،یک چرخه خواب شبانهروزی دارند که طوالنیتر از  24ساعت است .هر روز ،نور صبح و سایر موارد ،ساعت خواب و
بیداری افراد عادی را در یک برنامه  24ساعته تعیین میکند .بدون نور و تنظیم خودکار ساعت ،زمان خواب افراد مبتال به این اختالل،
مدام به جلو حرکت میکند .به همین دلیل است که بسیاری از افرادی که اختالل چرخه خواب و بیداری غیر  24ساعته دارند ،نابینا هستند.
نور تاثیر عمدهای بر تنظیم ساعت مغز دارد.
از آنجایی که هر روز خوابتان بیشتر به تعویق میافتد ،چرخه خواب و بیداری غیر  24ساعته میتواند با سایر اختالالت خواب چرخه
شبانهروزی اشتباه گرفته شود .با تغییر زمان خواب ،شما تا صبح نمیخوابید .این مشکل ممکن است اختالل تاخیر در فاز خواب و بیداری
به نظر برسد .پس از چند روز دیر خوابیدن ،در طول روز احساس خوابآلودگی میکنید .بعد از چند روز دیگر ،در اوایل بعدازظهر و
عصر خوابتان میگیرد .این امر ممکن است مشابه اختالل فاز خواب و بیداری پیشرفته به نظر برسد .پس از سپری شدن روزهای بیشتر،
به ساعات خواب طبیعی شبانه خود بازمیگردید .سپس مجددا زمان خواب تغییر پیدا میکند .در حالت خواب عادی ،زمان خواب به
بخشهای منقطع شکسته نمیشود .انقطاع زمان خواب ،تنها در صورتی است که اختالالت خارجی وجود داشته باشد.

Benjamin
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در مورد این اختالل دقیقا چه میدانیم؟
در ایاالت متحده 1.3 ،میلیون نفر از نظر قانونی نابینا به حساب میآیند و  13۰۰۰۰نفر بهطور مطلق نابینا هستند .برخی از دالیل نابینایی
مطلق ،شامل تومور شبکیه ،14ورم رنگیزهای شبکیه یا آرپی ،15رتینو پاتی نوزادان نارس ،16آبسیاه ،17ترومای چشمی ،18دیابت ،1۹یا
اختالالت رشدی چشم 2۰میشوند.
نزدیک به هفتاد درصد از نابینایان مطلق ،از عوارض اختالل چرخه خواب و بیداری غیر  24ساعته رنج میبرند ،که در ناتوانی درک نور
ریشه دارد.
چشم دو کارکرد دارد .یکی فراهم کردن قدرت بینایی ،و دیگری ،درک نور و ارسال آن به مغز تا متوجه شود هنگام روز فرا رسیده
است.
ناتوانی درک نور ،عامل اصلی اختالل چرخه خواب است ،که صرفنظر از علت نابینایی ،میتواند در هر سنی اتفاق بیفتد .ساعت اصلی
بدن ،شامل چرخهای میشود که بیشتر از  24ساعت در روز طول میکشد و هر روز به وسیله نور محیطی که به چشمها وارد میشود ،به
سلولهای حساس به نور برخورد میکند و به مغز سیگنال میدهد ،مجددا روی ساعت صفر تنظیم میشود.
آیا شما دارای عالئم اختالل چرخه خواب و بیداری غیر  24ساعته هستید؟
این اختالل ،در زمره اختالالت خواب به شمار نمیرود؛ بلکه یک اختالل جدی ریتم شبانهروزی مزمن است که میتواند زندگی شما را
شدیدا تحت تأثیر قرار دهد.
اگر درجاتی خفیف یا شدید از برخی از عالئمی که در ادامه میآیند را داشته باشید ،ممکن است به این اختالل مبتال باشید.
عالئم این اختالل برای هر شخص متفاوت است
سم 25 ،21ساله« :خیلی برایم سخت است در اواسط روز ،بیدار بمانم .در کل این اختالل تمام جنبههای زندگیت را تحت تأثیر قرار
میدهد».
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retinoblastoma
retinitis pigmentosa
16
retinopathy of prematurity
17
glaucoma
18
ocular trauma
19
diabetes
20
developmental disorder of the eye
21
Sam
15
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عالئم این اختالل ،ممکن است در شب و در طول روز ظاهر شوند ،که میتواند خفیف یا شدید باشد .تجربه این اختالل ،برای هر شخص
متفاوت است.
شما دارای کدام یک از این عالئم هستید؟


در به خواب رفتن یا خواب ماندن مشکل دارید.



بیحال و کسل بیدار میشوید و احساس میکنید انگار به اندازه کافی استراحت نکردهاید.



در طول روز میخوابید یا بهطور غیرمنتظرهای به خواب میروید.



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



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



به سختی میتوانید تمرکز کنید.



روابط شما تنشآلود است.



به دلیل کمبود خواب ،تحریکپذیر هستید.



از تنبلی و فراموشی رنج میبرید.



به نظر میرسد زمان خواب شما ،با گذشت زمان تغییر میکند.



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



از اینکه هیچکس درک نمیکند چه مشکالتی را از سر میگذرانید ،سرخورده شدهاید.



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

بعضی از اوقات ،این اختالل ،از خود نابینایی چالشبرانگیزتر است
با پزشک خود در خصوص اختالل غیر  24ساعته صحبت کنید.
اگر گمان میکنید به این اختالل دوچار هستید ،بهتر است با پزشک خود در این مورد صحبت کنید ،تا با همکاری یکدیگر بتوانید
مشخص کنید به این اختالل مبتال هستید یا خیر .به یاد داشته باشید آگاهی عمومی در خصوص این اختالل ،اندک است و شاید پزشک
شما در مورد این اختالل ،اطالعاتی نداشته باشد .یک راهنمای گفتگو به زبان انگلیسی طراحی شده است که با مطالعه آن میتوانید بحث
را در مسیر درست هدایت کنید.
همچنین میتوانید این فیلم که به زبان انگلیسیست و تصویری کلی از این اختالل به نمایش میگذارد را با پزشک خود به اشتراک
بگذارید .این فیلم کوتاه ،در عرض چند دقیقه به وضوح در مورد منشأ و ویژگیهای این بیماری توضیح میدهد .این فیلم ،برای آشنایی
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شما و پزشک شما با اختالل غیر  24ساعته طراحی شده و به شما کمک میکند با همراهی یکدیگر ،برنامهای کامال آگاهانه به وجود
بیاورید تا بتوانید تأثیرات اختالل غیر  24ساعته در زندگیتان را مدیریت کنید.
در ادامه ،سواالت رایجی که اکثر نابینایان در خصوص اختالل چرخه خواب و بیداری غیر  24ساعته پرسیدهاند گردآوری شده است که
میتوانید پاسخ پرسشهای خود را در میان آنها پیدا کنید.
سواالت رایج در خصوص اختالل غیر  24ساعته چرخه خواب و بیداری
چگونه اختالل خواب و بیداری غیر  24ساعته تشخیص داده میشود؟
پزشک ،برای تشخیص این اختالل ،عالئم فرد را بررسی میکند ،سابقه پزشکی فرد را دریافت میکند ،و یک معاینه فیزیکی انجام
میدهد .نوشتن الگوهای خوابتان در یک دفترچه یادداشت ،یا ایجاد یک جدول یادداشت زمانبندی خواب نیز از بسیاری از جهات
مفید است ،چرا که یادداشتهایتان باعث میشود تجربیات خود را طی دورههای زمانی طوالنیتر ،دقیقتر دنبال کنید .اشتراکگذاری
جدول یادداشت زمانبندی خوابتان با پزشک ،روش بسیار مفیدیست تا او را از مسائلی که با آنها مواجه هستید آگاه کنید .جدول
یادداشت زمانبندی خواب ،میتواند به سادگی یادداشتهایی روی یک برگ کاغذ یا در یک دفترچه یادداشت باشد .ممکن است
پزشک مایل باشد از تجربیات شما در میانمدت آگاه باشد؛ لذا تکمیل جدول یادداشت زمانبندی خواب برای مدت سه ماه یا بیشتر،
ایدهآل است .جدول یادداشت زمانبندی خواب میتواند در تشخیص ابتالی فرد به اختالل خواب غیر  24ساعته مفید باشد ،چرا که
مشخص میکند آیا شخص از بیخوابی ،22خوابآلودگی مفرط در طول روز ،23یا از هردو رنج میبرد ،و آیا این روند ،با دورههایی
شامل الگوهای منظم خواب (یعنی خواب در شب و بیداری در روز) همراه است.
چرا همه افراد نابینا به این اختالل مبتال نیستند؟
چشم دو کارکرد دارد .یکی دیدن و یکی فرستادن اطالعات وجود یا عدم وجود نور به مغز برای تشخیص شب و روز .به این ترتیب،
بدن در پیروی از چرخه  24ساعته ،ساعت خود را مجددا روی صفر تنظیم میکند .بدون توانایی درک نور ،مغز متوجه شب و روز
نمیشود و ممکن است تنظیمات ساعت اصلی بدن ناهمگام شود.
هفتاد درصد از نابینایان مطلق ،به این اختالل مبتال هستند؛ اما آگاهی در این زمینه و تشخیص این اختالل ،بسیار اندک است .این اختالل
افراد بینا را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .با این حال ،افراد بینا معموال به ندرت به این اختالل دوچار میشوند و نرخ واقعی ابتال به این
اختالل در میان جمعیت عمومی مشخص نیست.

insomnia
excessive daytime sleepiness
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چرا این اختالل ،اغلب به اشتباه تشخیص داده میشود؟
بسیاری از افراد در ابتدا برای کنار آمدن با این اختالل ،خود را به پیروی از یک زمانبندی مشخص مجبور میکنند .این مسئله ممکن است
منجر به کمبود خواب مزمن با عالئمی شبیه عالئم افسردگی گردد؛ نظیر اختالل نقص توجه و بیشفعالی ،24سندرم خستگی مزمن،25
سندرم درد اسکلتی-عضالنی مزمن یا فیبرومیالژیا ،26یا صرفا خستگی .کسی که از خستگی همیشگی شکایت دارد ،ممکن است به اشتباه،
افسرده تشخیص داده شود ،و داروهایی جهت مقابله با عالئم فوق برای او تجویز گردد .البته ممکن است در برخی مواقع ،شخص واقعا
دوچار افسردگی باشد ،اما این مشکلی ثانویه است که در یک مشکل دیگر یعنی همان اختالل چرخه خواب و بیداری غیر  24ساعته
ریشه دارد.
آیا درمانی برای این اختالل وجود دارد؟
بر طبق آنچه با عنوان هشت حقیقت در خصوص اختالل چرخه غیر  24ساعته در تارنمای پرکینز آورده شده است ،شرکت داروسازی
واندا ،27در سال  ،2۰14تأییدیه سازمان غذا و داروی ایاالت متحده 28را برای تولید اولین درمان این اختالل در افراد هجده سال به باال
دریافت نمود .این دارو ،با نام هتلیوز ،2۹روی گیرندههای مالتونین در مغز که مسئول کنترل خواب و بیداریست عمل میکند.
خب؟ این هم از بحث مشکالت خواب میان نابینایان .امیدوارم با توجه به اطالعاتی که در این مجموعه کسب کردید ،بیش از پیش
حواستان به سالمتی خود و اطرافیانتان باشد و اگر به داشتن اختالل غیر  24ساعته چرخه خواب و بیداری مشکوک شدهاید ،دفترچه
یادداشت و دفترچه الکترونیکی بیمه را که همان کد یا کارت ملیتان است از پستو بیرون بیاورید و یک بار برای همیشه از شر الگوهای
نامنظم خواب خالص شوید.
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attention deficit hyperactivity disorder
chronic fatigue syndrome
26
fibromyalgia
27
Vanda Pharmaceuticals
28
FDA
29
Hetlioz
25
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نقش سازمانهای مردم نهاد در کیفیت زندگی کاری افراد دارای آسیب بینایی

دکتر روح اهلل ساعی :مدرس دانشگاه و دبیر کارگروه نابینایان نهاد کتابخانههای عمومی کشور
مقدمه
همگام با پیشرفت اقتصاد و تجارت در عرصه کسب و کار تحوالت عظیمی در خصوص نقش و اهمیت منابع انسانی بوجود آمد .امروزه
علومی همچون مدیریت و اقتصاد به نقش انسان در سازمان به گونه دیگری مینگرد .اندیشههای نو و دگرگونیهای ریشهای باعث شد تا
راه برای بهره گیری باالتر از توان تخصصی کارکنان هموار شود و توجه مدیران ارشد و رهبران به کارکنان به عنوان بزرگترین سرمایه و
دارایی هر سازمان باعث تاکید بیشتر بر منابع انسانی و تالش جهت باال بردن بهره وری آنان گردید .کیفیت زندگی کاری به انسانی کردن
کار و محیط کار به منظور ایجاد عالقه و انگیزه در کارکنان از طریق پاسخگویی به نیازهای آنان ،فراهم آوردن زمینههای پیشرفت و رشد
شایستگیهای آنان ،احترام به شخصیت ،جلب مشارکت و همکاری و توجه به عوامل فیزیکی و روانی محیط کار نیز میپردازد .در نتیجه
نوعی احساس مسئولیت اجتماعی در مدیران ایجاد میکند که ضمن توجه به منافع سازمان ،منافع کارکنان را هم تضمین کنند .در این
میان کارکنان دارای معلولیت نیاز به توجه ویژه داشته و باید محیط مطلوبتری برای اشتغال آنان ایجاد شود .بهبود کیفیت کاری افراد
دارای آسیب بینایی اعم از نابینایان و کم بینایان به دلیل شرایط خاص و متفاوت وضعیت جسمی آنان الزامات و برنامههای خاصی را
میطلبد که عمدتاً توسط سازمانها و کارفرمایان مغفول مانده است .این افراد معموالً در کسب مهارتهای بیشتر ،آموزش متناسب ،ورود
به بازار کار ،ترقی شغلی و ...با مشکل مواجه میشوند که کیفیت زندگی کاری آنان را تنزل میدهد .در این بین سازمانهای مردم نهاد یا
سمنها میتوانند به عنوان واسطهای مناسب میان سازمان ها ،کارفرمایان و افراد دارای آسیب بینایی ،مشکالت و موانع شغلی آنان را
شناسایی کرده و در جهت رفع آنها به منظور بهبود کیفیت زندگی کاری این افراد نقش آفرینی کنند .تجارب موفق انجمنها در کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه مؤید اهمیت وجود سازمانهای مردم نهاد در مقوله بهبود کیفیت کاری معلولین بینایی است.
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کیفیت زندگی
در مورد مفهوم کیفیت زندگی تعاریف متعددی وجود دارد که این امر می تواند ناشی از چند بعدی بودن این مفهوم و کاربرد آن در
حوزههای حرفهای مختلف باشد .کیفیت زندگی خود یک مفهوم کلی است و از زوایای مختلف و توسط شاخههای مختلف علمی مورد
ارزیابی قرار میگیرد .عالوه بر آن مفهوم کیفیت زندگی عمالً در تمامی محدودههای مختلف زندگی اعم از اجتماعی ،ساختاری ،شغلی،
تحصیلی و  ...میتواند کاربرد داشته باشد .امروزه پیشرفت یک اجتماع مستلزم ارتقاء کیفیت زندگی است که دربرگیرنده مهمترین
عواملی است که شرایط زندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد را تعیین میکند .کیفیت زندگی بیش از هر چیز امری است نسبی و برای
تعریف سنجش آن معیار مطلق و جهانشمولی وجود ندارد .بنابراین به شدت متأثر از زمان و مکان و وضعیتهای مختلف است .سازمان
جهانی بهداشت در سال  2۰۰۰این مفهوم را به این صورت تعریف کرده است :کیفیت زندگی ،درک افراد از موقعیت خود در زندگی
از نظر فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی میکنند و رابطه آن با اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویتهایشان است .این امر
کامالً فردی بوده و بر درک افراد از جنبههای مختلف زندگیشان استوار است .در این میان رابطه معناداری بین کیفیت زندگی و اقتصاد
وجود دارد و عواملی مانند پخش درآمدها ،میزان فقر ،درآمد حقیقی ،حقوق اجتماعی و میزان امنیت اقتصادی ،عوامل تاثیرگذار بر
زندگی به شمار می روند .بنابراین کیفیت زندگی کاری از مهمترین عوامل تعیین کننده میزان کیفیت زندگی است.
کیفیت زندگی کاری
کیفیت زندگی کاری به هر فعالیتی اطالق میشود که در هر سطحی از سازمان رخ میدهد و هدف از آن افزایش اثربخشی سازمان از
طریق باال بردن مقام و منزلت کارکنان و فراهم آوردن امکان ترقی برای آنان میباشد .کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که اعضا،
مدیران و کارکنان سازمان می آموزند چگونه با یکدیگر بهتر کار کنند و تغییرات الزم را اعمال کنند تا به هدف بهبود کیفیت کاری
دست یابند .در تعریف دیگری کیفیت زندگی کاری یک طرح و برنامه چند بعدی مطرح میشود که باعث رضایت کارکنان از زندگی
کاری خود شود .عواملی همچون عدم وجود استرس ،توجه به نیازهای انگیزشی و رشد از عوامل ارتقاء کیفیت زندگی کاری هستند.
کیفیت زندگی شغلی دو بعد دارد:
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 .1به طور نوعی :کیفیت زندگی شغلی که عبارت است از مجموعهای از شرایط واقعی محیط کار مانند میزان حقوق و مزایا،
امکانات رفاهی ،بهداشت و ایمنی ،مشارکت در تصمیم گیری ،تنوع و غنی بودن مشاغل و . ...
 .2به طور شخصی :تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به طور اخص ،به تعبیر دیگر کیفیت زندگی برای هر فرد یا گروهی
از افراد با فرهنگ و طرز تلقی مشابه ویژگی خاص خود را دارد .کیفیت زندگی کاری در واقع واکنش کارکنان نسبت به کار
باالخص پیامدهای خاص آن در ارضای شغلی و سالمت روحی است که ویژگیهای منطبق بر پیامد فردی شامل :پرداخت
منصفانه ،شرایط کاری امن و سالم ،فرصت مناسب برای بهروز کردن و توسعه قابلیتهای اشخاص ،فرصت مناسب برای رشد
مداوم در آینده ،اهمیت کار در جامعه ،قانونمندی کار و تناسب اجتماعی است .در ادامه به مهمترین شاخصهای کیفیت زندگی
کاری پرداخته می شود که عبارتند از :پرداخت عادالنه ،محیط کاری امن ،امنیت برای رشد ،حقوق فردی در محیط کار،
گسترش تواناییهای کارکنان.
سازمانهای مردم نهاد یا سمن ()NGO
سازمان مردم نهاد یا به اختصار سمن در کلیترین معنایش به سازمانی اشاره میکند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمیشود
اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا میکند .بسیاری از سازمانهای مردم نهاد
غیر انتفاعی هم هستند .بودجه این سازمانها از طریق کمکهای مردمی ،سازمانهای دولتی ،خود دولت و یا ترکیبی از طرق مذکور
تأمین میشود .امروزه سازمانهای مردم نهاد با انجام فعالیتهای داوطلبانه و غیر انتفاعی در قالب گروههای خودجوش و برآمده از مردم
فعالیت میکنند و با توجه به افزایش روزافزون این سازمانها در عرصههای ملی و بینالمللی باعث باال رفتن نقش و قدرت آنها در تصمیم
گیریهای خرد و کالن شده است .سازمانهای مردم نهاد در ایران سابقه چندانی ندارند و هر چند در همین مدت کوتاه فعالیت در کشور
ما با رشد چشمگیر این سازمان ها مواجه هستیم اما کیفیت کار و میزان اثرگذاری به تناسب کمیت رشد نداشته است .سازمانهای مردم
نهاد نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی بخصوص برای گروههای آسیب پذیر و آسیب دیده ایفا میکنند و در مواردی وظایف
دولت را انجام داده و نقش بزرگی در کوچک کردن حجم دولت ،برداشته شدن فشار از روی دولت ،سپردن مسئولیت به اعضای سمنها
و باالبردن مشارکت اجتماعی و روحیه مسئولیت پذیری افراد جامعه دارند.
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بر طبق تعریف بانک جهانی سازمانهای مردم نهاد ،سازمان یا گروهی از مردم هستند که بدون هر گونه دخالت بیرونی به صورت مستقل
برای نیل به اهداف یا ایجاد تغییرات مطلوب در جامعه یا منطقه یا وضعیتی خاص با هم همکاری میکنند.
سمنهایی که میتوانند در زمینه حل مشکالت حرفهای معلولین نقشآفرینی کرده و در بهبود کیفیت زندگی کاری آنان مؤثر باشند به
چند قسم تقسیم میشوند.
سمنهایی که خود معلولین بینایی با همکاری و اتحاد به وجود میآورند که میتواند برای ایجاد کمپین و فشار بر دولت به منظور ایجاد
فضای مساعد تر شغلی برای آنان ایفای نقش کند .نباید از نظر دور داشت که در کشور ما بزرگترین کافرما دولت بوده و بیشترین بخش
اشتغال در حوزه دولتی وجود دارد .بنابراین دولت با تصمیمات و اقدامات مناسب میتواند کیفیت زندگی کاری افراد دارای آسیبهای
بینایی را بهبود بخشد.
سمنهای تحقیقاتی و مطالعاتی که در زمینه شناخت جامعه و معلولین بخصوص نابینایان و بازار کار فعالیت نموده و میتوانند با همکاری
نهادهای دانشگاهی و دولتی به ارائه مشاوره به دولت و سایر سمنهای فعال پرداخته و در انعقاد تصمیمات و برنامههای کارآمدتر
نقشآفرینی کنند.
سمنهای خیریه که به منظور جلب کمک از بخشهای دولتی و غیر دولتی تشکیل میشوند .این سمنها در تأمین بودجه برنامههای
آموزشی و مهارتهای شغلی معلولین بینایی که خود یا دیگر سمنها ارائه میدهند بسیار مفید هستند.
سمنهای آموزشی و مهارت آموزی به معلولین بینایی و افراد جامعه قسم دیگری هستند که با شناخت کافی از تواناییها و محدودیتهای
معلولین بینایی ،نیازها و دغدغههای آنان و نیز شناخت بازار کار بومی و مشاغل مناسب نابینایان و کمبینایان اقدام به برگزاری کالسها و
کارگاههای آموزشی کرده و با شناسایی معلمین کارآزموده و بهکارگیری آنان مهارتهای شغلی معلولین بینایی را افزایش داده و آنان
را برای ورود به بازار کار و ترقی شغلی آماده میکنند .همچنین با برگزاری کمپینهای آموزشی و تبلیغاتی در جهت تغییر نگرش منفی
جامعه و کارفرمایان نسبت به معلولین بینایی اقدام میکنند .این سمنها مهمترین نقش را در بهبود کیفیت زندگی کاری معلولین بینایی
ایفا میکنند.
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قسم آخر ،سمن هایی هستند که در جهت تسریع و بهبود کیفیت حمل و نقل نابینایان و کم بینایان فعال هستند .این مراکز با شناسایی
نابینایان و کم بینایانی که مشکالت حمل و نقلی دارند ،از اعضای داوطلب و یا موظف برای رساندن این افراد به محل کار و بازگرداندن
آنان استفاده میکنند که با کم کردن بار هزینه حمل و نقل کمک موثری به کارفرمایان و خود معلولین بینایی میکنند.
مشکالت افراد دارای آسیب بینایی در محیط شغلی و نقش سمنها در رفع آنها
اهم این مشکالت عدم آموزش های مناسب کارفرمایان ،نقص قوانین حمایتی و عدم اجرای صحیح قوانین موجود ،عدم مناسب سازی
محیط کار ،عدم توانبخشی شغلی میباشد .در ادامه هر بحث نسبت به نقش و کارکردی که سمنها میتوانند در رفع آن داشته باشند،
توضیحاتی ارائه میشود.


از مهمترین عواملی که معلولین را در معرض تبعیض دریافتن شغل مناسب و یا ترقی شغلی قرار میدهد نگرش ضعیف انگارانه
جامعه نسبت به معلولین است .به طور کلی نسبت به توانمندیهای افراد دارای آسیب بینایی در بین صاحبان کسب و کار ابهام
و عدم اعتماد وجود دارد .کارفرمایان در درجه اول نسبت به تواناییهای نابینایان و یا قدرت کسب تواناییها و مهارتهای
شغلی آگاهی ندارند .این مانع روانی اجتماعی با آموزشهای مناسب به تمامی افراد جامعه بخصوص کارفرمایان و صاحبان
مشاغل کم اثر میشود .در این میان فعالیت سمنها در دو بخش متمرکز میشود :اول برگزاری جلسات سخنرانی و هم اندیشی،
همایش ،چاپ کتابچه ،بروشور و نظیر آن برای وزرای اقتصادی ،مدیران ارشد ،رؤسای اتاقهای بازرگانی ،رؤسای اصناف ،و
تشکلها و اتحادیه های تجاری و کارفرمایی و دوم برای تمامی افراد جامعه فارغ از شغل ،سن ،جنسیت و موقعیت اجتماعی و
تحصیلی آنان .نمونه بسیار مؤثر این آموزشها در مدارس و دانشگاهها برای دانشجویان و دانشآموزان اجرا گردیده است .از
جمله سمنهای موفقی که در این بخش به نتایج درخشانی رسیده میتوان به سمن اینتگ راکجا در کشور لهستان اشاره کرد.
این موسسه که توسط پزشکی معلول حدود  2۰سال پیش تأسیس شده نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی کاری نابینایان و
کم بینایان داشته است .از اقدامات آنان انتشار مجلهای پر تیراژ است که در آن در کنار مطالب دیگر ،روشهای شغلیابی
مناسب برای تمامی معلولین و افراد دارای آسیب بینایی در جهان ارائه میدهد .همچنین کمپینهای آموزشی بسیار موفقی برای
تغییر نگرش مردم جامعه ،تعریف دقیق معلولیت و ابهام زدایی از آن و تاکید بر تواناییهای معلولین به جای معلولیت آنها است.
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در میان فعالیت های متعدد این سمن برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان رادیو و تلویزیون است .همچنین این موسسه
همکاری مستمری با تهیه کنندگان برنامههای رادیویی و تلویزیونی به منظور ساخت برنامههایی جهت تغییر نگرش مردم داشته
است .این موسسه از طریق آگاهیبخشی به جامعه ،سازمانها و شرکتهای تجاری را که مشاغل مناسب برای معلولین ایجاد
مینمایند به مردم معرفی میکند که از جمله آنها بخش داروسازی و هتلداری


است.

ضعف قوانین حمایتی و عدم اجرای صحیح این قوانین علل مختلفی دارد .از مهمترین علتهای آن ضعف و یا نبود سمنها و
انجمنهای دفاع از حقوق معلولین است .این سمنها در کشورهایی که قوانین قدرتمند و اراده اجرایی قوی برای پیاده سازی
آنها وجود دارد بسیار قوی عمل میکنند و با تشکیل کمپینها ،ترتیب دادن تظاهرات و راهپیماییها ،آگاهسازی آحاد جامعه
نسبت به وضع نامناسب قوانین و ضعف اجرای آنان بر دولتها برای رسیدن به اهداف خود فشار میآورند .در کشورهایی که
سمنها از محدودیت های بیشتری برخوردارند ضعف قوانین حمایت از معلوالن و در صورت وجود آن قوانین با عدم اجرای
صحیح آنها مواجه هستیم.



عدم مناسب سازی محیط کار برای معلولین بینایی یکی از مشکالتی است که باعث کاهش کارایی شغلی آنان خواهد شد و
حتی ممکن است سالمتی و بهداشت آنان را به خطر اندازد .در کشورهای توسعه یافته معموالً انجمنهای معلولین بینایی با تهیه
دستورالعملهای رسمی ضمن تشریح انواع مشکالت بینایی ،نسبت به پیشنهاد راه حل و اقدامات متناسب با سطح و نوع آسیب
بینایی ،کارفرمایان و سایر سمنها را در این امر یاری مینمایند .برای مثال دفتر استخدام معلولین آمریکا وابسته به سازمان کار
این کشور هر ساله دستورالعملی برای راهنمایی کارفرمایان به منظور مناسب سازی محیط شغلی برای افراد دارای آسیب بینایی
تهیه میکند .در این دستورالعمل ابتدا انواع آسیب های بینایی شرح داده شده و مشکالتی که ممکن است برای این افراد در
محل کار پیش آید ذکر گردیده سپس با توجه به نوع آسیب بینایی افراد مختلف اقدامات مناسب مطرح گردیده است .این
پیشنهادها در زمینه هایی نظیر دسترسی به اسناد پرینت شده و اطالعات کامپیوتری ،نوشتن و تکمیل فرمها ،دسترسی به تلفن،
کار با پول برای صندوقداران و نظیر آن ،خواندن دستورالعملها و پنل کنترل ،حمل و نقل و رانندگی ،وضعیت نور ،استفاده از
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رنگها برای کم بینایان و سایر مناسب سازیها پیشنهاد گردیده است .سمنها با بهره گیری از این دستورالعملها میتوانند نسبت
به مناسب سازی محیط کار و یا ایجاد ارتباط مؤثر با کارفرمایان و راهنمایی آنان در جهت انجام مناسب سازی اقدام نمایند.


در حوزه اشتغال معموالً گفته میشود معلولین آخرین کسانی هستند که استخدام میشوند و اولین کسانی هستند که کنار
گذاشته می شوند .بخش اعظم این مشکل به دلیل عدم دسترسی این افراد به آموزش در درجه اول و سپس مهارتهای شغلی
است .در گزارش سازمان توسعه اروپایی درباره فاصله بین آموزش و اشتغال در بازار کار تاکید شده است .همچنین در گزارش
سازمان بین المللی کار در مورد عدم توانبخشی شغلی افراد دارای آسیب بینایی بر عواملی مانند تحصیل نامناسب و عدم دریافت
مهارتهای مورد نیاز به منظور شغلیابی در کنار عواملی مانند نگاه منفی جامعه و نظیر آن تاکید شده است .در این بین سمنها
میتوانند خأل عدم دسترسی به مهارتهای شغلی و تحصیلی را مرتفع نمایند .سمنها با برقراری ارتباط با یکدیگر بخصوص
سمنهای بینالمللی فعال در حوزههای اشتغال معلولین بینایی میتوانند نسبت به تأمین مالی و یا انتقال تجربیات ،طرحها و
برنامهها و فناوریهایی که محیط شغلی را برای معلولین مساعدتر میکند و آموزش افراد دارای آسیب بینایی با این برنامهها و
فناوریها اقدامات موثری جهت توانبخشی شغلی آنان انجام دهند .همچنین خود اقدام به طرحریزی برنامههای آموزشی مساعد
با فضای اشتغال بومی نمو ده و بر آنان نظارت نمایند .همچنین به علت ارتباط مؤثر با افراد دارای آسیب بینایی از نیازهای آنان
و نبود تجهیزاتی که انجام وظایف شغلی را برای این افراد مساعدتر میکند میتوانند اقدام به سفارش اختراعات مناسب برای
معلولین بینایی به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی نموده و به عنوان واسطه میان معلولین بینایی و مخترعین و پژوهشگران نقشآفرینی
موثری داشته باشند .بهترین مثال در این باره شعبه دهلی نو انجمن ملی نابینایان هند میباشد .این موسسه که از بدو تأسیس از
خود معلولین بینایی در ساختار خود استفاده کرده و از مشورت آنان برای کاهش دوباره کاری و شناخت نیاز واقعی آنان
استفاده کرده است ،مرکز مجهزی برای تعلیم کامپیوتر با همکاری مراکز تحقیقاتی در دهلی نو تأسیس کرده که مجهز به
دستگاههای صوتی ،کار با خط بریل و پرینت در ابعاد بزرگ برای افراد دارای آسیب بینایی است .معلولین بینایی در این مرکز
کارآموزی می کنند و پس از آن در سازمانی که تأمین مالی

این پروژه را به عهده داشته مشغول به کار میشوند.
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نتیجه گیری
نزدیک به  18۰تا  22۰جوان معلول در جهان زندگی میکنند که قسمت قابل توجهی از آنان را افراد دارای آسیب بینایی تشکیل میدهند
و  8۰در صد از آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند .عمده این افراد از محرومیتهایی نظیر فقدان دسترسی به آموزش
مناسب ،اشتغال و خدمات عمومی رنج میبرند .در جهت رفع این مشکالت نقش پراهمیت سازمانهای مردم نهاد یا به اختصار سمن بیش
از پیش آشکار میگردد .سمنهای فعال در حوزه معلولین بینایی سهم عمدهای در بهبود کیفیت زندگی کاری معلولین دارند .انواع سمنها
نظیر سمنهای تحقیقاتی ،خیریه ،آموزشی ،حقوقی و یا ترکیبی از موارد فوق میتوانند در جهت بهبود شاخصهای کیفیت زندگی کاری
از قبیل ایجاد محیط امن کاری و کمک به رشد شغلی ،پرداخت عادالنه و همچنین مشکالت خود معلولین بینایی در محل کار از قبیل
آموزش کارفرمایان و تالش برای از میان بردن نگرش منفی آنان نسبت به معلولین بینایی و ضعف انگاری آنان ،توانبخشی حرفهای،
تصویب قوانین حمایتی و یا اجرای قوانین موجود و مناسب سازی محیط کار نقش عمدهای ایفا کنند.
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معرفی دستچینی از جدیدترین کتابهای ضبط شده برای نابینایان

رقیه شفیعی :کتابدار نهاد کتابخانههای عمومی کشور
آنچه در پی میآید ،معرفی چند کتاب برای سالیق گوناگون است که در ماههای اخیر در مراکز متعدد ضبط کتاب در کشور به زیور
صوت آراسته شدهاند و در اختیار نابینایان اهل مطالعه قرار گرفتهاند.
*سالم به عاشقان امروز .از ابتدای آفرینش همه چیز زوج آفریده شده است .جفت گزینی هر سپدیدهای رفتاری طبیعی است .از آغاز
پیدایش انسان زن و مرد برای هم و در کنار هم آفریده شده اند ،هیچگاه به اندازهی امروز ضرورت تفاهم جوانه و شوق همدلی میان
دختران و پسران و نیاز به انس ،عشق ،محبت و وحدت در زندگی مردم دیده نشده است.
«کتاب ازدواج چرا؟ آشنایی با مهمترین اصول خودشناسی و خودشکوفایی در ازدواج از مجموعه کتابهای چهاردیواری در کف
آسمان» محمدجعفر غفرانی تهیه و تنظیم یاسر رضازاده نشر قرآن و نبوت اهل بیت (ع) سال  139۶در  17۶صفحه به چاپ رسیده است.
قرار است در این مجموعه کتاب ها ضرورت ازدواج ،هنر عشق ورزیدن و ثمرات همسرداری برای جوانان مطرح شود ،و چگونگی
ازدواج سالم ،مراحل ،مراسم ،مسائل ،موانع و انحرافات احتمالی بر مبنای منطق عقل و نورانیت وحی و شفافیت تجربه تشریح شود.
*این باور که اسکندر مقدونی همان ذوالقرنین مذکور در قرآن کریم است اگرچه با اما و اگرهای جدی روبهرو بوده است ،در اغلب
آثار تاریخی و دینی چه به زبان فارسی و چه به زبان عربی امری مسلم تلقی شده است .با انتشار آرای اندیشمند بزرگ هندی موالنا
ابوالکالم آزاد در سال  1329( 19۵0ه.ش) مبنی بر اینکه کورش کبیر مصداق تاریخی ذوالقرنین است ،ناگهان این نظریهی جدید کانون
توجه پژوهشگران بویژه ایرانیان شد .در این میان نباید هوشیاری استاد محمدابراهیم باستانیپاریزی را نادیده گرفت که به اهمیت موضوع
پی برد و در سال  1330خورشیدی در کوتاهترین زمان به ترجمهی مقاالت ابوالکالم اقدام کرد .به دلیل تازگی موضوع سخت مورد اقبال
جامعهی ایرانی قرار گرفت .بطوری که از آن زمان تا کنون مبنای موضوعات دیگری که اغلب آنها در تأیید و تأکید نظر موالنا ابوالکالم
آزاد است .هرچند هیچ یک از این آثار به مرتبهی پژوهش ابوالکالم نمیرسد.
«کتاب کوروش یا ذوالقرنین قرآن و تورات» اثری از موالنا ابوالکالم آزاد و با ترجمه و تعلیقات مسلم زمانی و علیاصغر قهرمانی مقبل
توسط انتشارات پردیسدانش سال  1398در  23۵صفحه تقدیم دوستداران شخصیتهای بزرگ تاریخ شده است.
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*رمان روز دیگر شورا با صحنهای در فرودگاه ارمنستان شروع میشود و سی و چند ساعت بعد در همان فرودگاه به پایان میرسد .داستان
دیگری موازی با این سفر کوتاه شورا پیش میرود .داستان وصلت شورا با خانوادهی رزاقیها و توصیف کشمکشها و تنشها و ماجرای
پیوند شورا با بیژنی که با پیوند عضو برای فرزند ارشد رزاقیها مصادف میشود .دو پیوندی که انگار یکجور تجدید حیات و تزریق
خون تازه به بدن بیمار از یکطرف و رابطهی ناکارآمد زناشویی از طرف دیگر است و هر دو در نهایت پایانی یکسان دارند .سرانجامی
که گویا قرار است در دل تجربهی تازه شورا پدیدار شود .تجربهای که منجر به شناخت تازه شورا از خود و دنیای اطرافش میشود .در
پایان ،او دیگر همان شورایی نیست که در آغاز رمان بوده است و با اینکه به ظاهر در پایان سفر کوتاهش است ولی تو گویی در آستانهی
راهی دیگر است .این داستان به اندازهای واقعی است که خواننده امروزی به ویژه از قشر متوسط اجتماعی به راحتی میتواند شخصیتهای
آن و وقایع روزمرهاش را دور و نزدیک خود بیابد و با قهرمان یا هر یک از شخصیتهای آن همذاتپنداری کند.
«روز دیگر شورا» نوشتهی فریبا وفی را نشر مرکز سال  1398در  328صفحه تقدیم دوستداران رمان ایرانی کرده است.
*در تمام مدتی که این کتاب را ترجمه میکردم به مرگ فکر میکردم شبه مرگ باالی سرم ایستاده بود ،خیال میکردم قهرمان داستان
که بمیرد من هم میمیرم ،نمردم ولی شبه مرگ هنوز باالی سرم ایستاده ،رهایم نمیکند!
«کتاب مواجهه با مرگ» نوشتهی برایان مگی و با ترجمهی مجتبی عبداهللنژاد را نشر نو سال  1397در  ۵91صفحه روانه بازار کرده است.
برایان مگی فیلسوف و شاعر و نویسندهی انگلیسی در رمان مواجهه با مرگ شخصیتها را در روایتی جذاب و تکان دهنده به مواجهه با
زندگی و عشق و مرگ میکشاند .رمانی غریب از کسی که او را با گفتوگوها و آثار فلسفیاش میشناسیم.
*«کتاب جامعهی مدنی و کرونا تجربهی جهانی» نوشتهی سعید مدنی قهفرخی است که انتشارات کتاب پارسه سال  1399در  2۵۶صفحه
روانه بازار کرده است.
این کتاب ماحصل پژوهشی است که تحت عنوان بررسی تجارب سازمانهای اجتماعی جامعهی مدنی در مقابله با بحران همهگیری
کروناویروسها در سطح جهان که با حمایت مؤسسهنیکوکاری مجتبی معین انجام شده .هدف کلی پژوهش عبارت بود از :شناخت
چالشها و راهکارهای جامعهی مدنی در مقابله با بیماریهای همهگیر در سطح جهانی.
*شاید زندگی پیدا کردن خودمان در یک کل منسجم است ،پیدا کردنی که به اندازهی یک عمر طول میکشد .این کتاب تکههایی از
یک کل منسجم است ،کلی که هنوز تکمیل نشده اما در مسیر پیدا شدن و بیرون آمدن از ابهام است .شاید این کتاب بتواند بخشهایی
از درون شما را بیدار کند و به پیدا شدن بخشهای گمشدتان کمک کند.
«تکههایی از یک کل منسجم» نوشتهی پونه مقیمی را نشر بینش نو سال  1397در  3۶0صفحه به چاپ رسانده است.
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این کتاب برای افرادی نوشته شده است که میخواهند با تعمق بیشتری به دنیای درونی خود نزدیک شوند و با بخشهایی از دنیای
ناشناختهی روانشان آشنا شوند .مطمئناً برای واکاوی دقیق به کمک یک متخصص احتیاج است و این کتاب حکم درمان را ندارد و
مطالب آن با زبان ساده بر پایههای علم روانکاوی نوشته شده است.
*هنگامی که برای تدوین سالنمای زنان ایران کار میکردم متوجه شدم که دستیابی به اطالعات مکتوب دربارهی چگونگی فعالیت
زنان پیشکسوت یعنی زنانی که در سیر تحول و پیشرفت زندگی اجتماعی ما ایرانیان نقش مؤثری داشتهاند چقدر دشوار است! آن سالها
که هنوز اینترنت در ایران رایج نبود و مکتوبات زنانه به مانند امروز گسترش پیدا نکرده بود ،یافتن شرح زندگی و خدمات زنان پیش از
ما کاری به راستی پرمشقت مینمود .نامرئی بودن زنان شاید به این دلیل باشد که تاریخ مکتوب کشور ما در الیههای مختلف ایدئولوژیک
و معناییاش تاریخی مذکر است .در نتیجه زنان و روایت زندگی آنان در پهنای این تاریخ مردانه جایی ندارند و آشکارا کنار گذاشته
شده اند ،به این اعتبار گرایش به روایتهای شخصی از زندگی زنان توسط خودشان پیش از آنکه تاریخ شفاهی را به عنوان روشی
تحقیقی در علوم اجتماعی بشناسم ،جزء دغدغههای ذهنی و عاطفیام بوده است.
«کتاب دفترچه خاطرات  1۶زن ایرانی در قلمرو زندگی روزمره» اثر نوشین احمدی خراسانی را انتشارات روشنگران و مطالعات زنان سال
 1399در  387صفحه تقدیم دوستداران مطالعات زنان کرده است.
هدف نگارنده در این کتاب استنتاج از سرگذشتها است و با مصاحبه با چندین تن از زنانی که بین سالهای  1290تا  1310متولد شده
و با طی کردن موفقیتآمیز مدارج تحصیلی ،مشغول فعالیتهای حرفهای شدهاند موضوعبندی کرده و و به تناسب موضوعات بخشهای
کتاب را آراسته است.
*«روز بعد از معمولی بودن دنیا مخصوص گروه سنی د» نوشتهی زیتا ملکی توسط کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان سال 139۵
در  1۵1صفحه به چاپ رسیده است.
این کتاب برای گروه سنی نوجوان نوشته شده اما می توان آن را در دسته بندی همه ساالن هم قرار داد زیرا از دید و نگاه پایین به آن
پرداخته نشده است .کتاب از یک ادبیات فانتزی و رئالیسم جادویی برخوردار است و شخصیت اصلی هر فصل از کتاب یک نوجوان
است که با شخصیت خارق العاده ای در کشورهای مختلف همراه می شود .کتاب بسیار لطیف ،هنرمندانه و زیباست .به دغدغههای برخی
از نوجوانان شهرنشین میپردازد و دنیا را از دیدگاه آنان روایت میکند.
*مجموعه داستان «عشقنامه ایرانی» تجربه ای متفاوت و جذاب است ،در داستان کوتاه امروز ایران .در این کتاب پیشنهاد تازهای برای
مخاطب خود تدارک دیده است« .عشقنامه ایرانی» مجموعهی  12داستان است که هر کدامشان در یکی از تکههای خاک ایران رقم
میخورند .خانجانی روایتی ساخته از  12شکل عشق ،عشقهایی که هر کدام ویژگیهای خاص خود را با اتفاقها و فرجامهای متفاوت
دارند .او حتی از نظر لحن و زبان روایی نیز شکلهای گوناگونی را در داستانها امتحان و اجرا کرده است و برای همین با کتابی آکنده
از وضعیتهای عاشقیت در زمانها و مکانهای متفاوت روبهرو هستیم .هیچ کدام از داستانها به دیگری شباهتی ندارد اما موتیف عشق
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تمام آنها را به هم متصل میکند .خانجانی در این کتاب بعد سالها ادبیات ایران را صاحب داستانهای عاشقانه کرده که به زیست و
تاریخ و گاهی هم شکست گره خوردهاند .کتابی که مدام تصاویر عشق را تکثیر میکند.
«عشقنامه ایرانی» نوشتهی کیهان خانجانی توسط نشر چشمه سال  1398در  122صفحه تقدیم دوستداران داستان کوتاه و ادبیات ایران
گردیده است.
*گفتهاند اگر ساختار و مضمون هر داستانی فاقد هیجان باشد خواننده به خواندن آن رغبتی نشان نخواهد داد و از این روست که بویژه
در دو قرن اخیر که داستانهای کاراگاهی طرفداران زیادی پیدا کرده و در قلمروی ادبیات جایگاه واالیی را به خود اختصاص داده عنصر
هیجان در آن اهمیت بسزایی یافته است .در هر داستان پلیسی جمع تبهکاران در سدد نابودی ارزشهای زیبای جامعهی انسانی برمیآیند
و در حالی که هستی افراد در معرض مخاطره قرار میگیرد ،قهرمانی که نمایندهی قانون است کمر به نبرد با اهریمنان و بزهکاران میبندد
و با هوش و شجاعت خویش به جنگ آنها میرود و در این پیکار از هیچ مانعی نمیهراسد و هیچ عاملی او را از انجام وظیفهاش
بازنمیدارد.
«شب قاتالن» اثر لسلی چارتریس با ترجمهی مرجان رزمآزما توسط نشر سپنج سال  1373در  2۵۵صفحه روانهی بازار شده است.
در این کتاب با شخصیتی به نام سیمون تمپلر یا سنت با عالمت اختصاری اس تی آشنا میشویم که در مقام یک کاراگاه خصوصی به
مصاف مجرمان و جنایتکاران میرود.
*بنده مریضم ،چاقو خورده ام ،زن و بچه و خواهر و برادر و مادرم چه میگویند؟ بلکه آنچیزی را در نظر بگیرند که ما بخاطر حفظ و
حمایت آن جهاد کردیم و به این روز افتادیم .مصلحت مملکت و ملت را که میخواهد حیات نهضت خود را نجات دهد آرزوی صدها
هزار هموطن خود را بیشتر رعایت کند .درست است که من رنج فراوان در این مدت مرض و قبل از آن کشیدهام ولی آرزو دارم که
نفسهای آخر زندگیم نیز در راه نهضت و سعادت هموطنانم صرف شود .به هر حال در دادگاه ما میتوانیم بسیاری از حقایق را فاش
کنیم و داغ باطله بر کنسرسیوم و حامیان او برزنیم .راه دیگر هم این است که معتدل و مالیم حرف زنیم یا اینکه مثل ریاحی طلب عفو و
بخشش کنیم .زیر بار شق آخری بنده هرگز نخواهم رفت.
«نوشتههای مخفیگاه و زندان دکتر حسین فاطمی  28مرداد  1332تا  19آبان  »1333ویراستار و مصنف هدایت متیندفتری دفترهای آزادی
دفتر پنجم سال  1383در  110صفحه به چاپ رسیده است.
پس از کودتای  28مرداد دکتر حسین فاطمی آخرین وزیر خارجهی دولت ملی مصدق را در پشت درهای بستهی جلسات سرّی دادگاه
نظامی بر خالف اصول و قوانین نظامات انسانی و حقوق بشر بالدفاع محکوم به اعدام و تیرباران کردند .فقط  37سال زندگی کرد ولی
عمری پربار داشت .با درایت زیست و با شجاعت مرد نشان داد که آزادی گرفتنی است و بهای آن بسیار گران است .نشان داد که زنده
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ماندن و زندگی کردن به هر شرط شایستهی یک مرد آزاده و یک رهبر نیست و آنهایی که به هنگام خطر وظیفه و مسئولیت خود را به
بهانهی مصلحتاندیشی زیر پا میگذارند در آینده نیز از هیچ چیز دفاع نخواهند کرد.

بگو چیست کار :مشاغل از نگاه نابینایان شاغل

هادی نائینیزاده :دانشجوی دکتری پژوهشهای قرآنی
از نخستین روزهایی که عقل کودکانهٔ ما قد میداد ،یکی از انشاهای معروفی که مینوشتیم این بود که «در آینده دوست دارید چه کاره
شوید؟«ما فراخور ذهن کوچکمان جوابهایی میدادیم و در تخیالت خود به کاری که میخواستیم انجام بدهیم پر و بال میدادیم یا
صرفاً برای اینکه چیزی نوشته باشیم کلماتی را کنار هم مینشاندیم و تحویل معلم انشا میدادیم .اما هرچه بیشتر از آن روزها گذشتیم
دیدیم که زندگی معلم انشا نیست که بتوان نوشتهای از سر خوشخیالی یا بیحوصلگی تحویلش داد .باید فکر کرد .باید درگیر شد .در
همین روزها چیز تازهای هم دستگیرمان شد .یک ویژگی که با داشتن آن تفاوتهایی میان ما و سایر افراد جامعه ایجاد میشد .ما نابینا
بودیم و خیلی از کارهایی که سایرین قادر به انجام آن بودند از ما بر نمیآمد .زندگی با سرعت تمام جریان داشت .حاال پرسش اولیه ما
شکل تازهای به خود گرفته بود« .میتوانیم چه کاره شویم؟»
بر کسی پوشیده نیست که داشتن شغلی مناسب از نیازهای همهٔ ابنای بشر است .شغلی که متناسب با تواناییها و شرایط هر کس متفاوت
می شود .نابینایان به عنوان یکی از اقشار خاص هر جامعه از این قاعده مستثنا نیستند و باید با وجود محدودیتهایی که به واسطهٔ ندیدن
برایشان ایجاد میشود ،به دنبال یافتن مشاغل مناسب خود باشند .آنها مانند سایر اقشار جامعه میکوشند تا با مشورت گرفتن از کسانی
که تجربهٔ انجام کارهای متناسب را دارند مسائل و مزایای کار های گوناگون را در یابند و شغل خود را انتخاب کنند .از دیگر سو ،با
ایجاد مشاغل نو بر بستر فضای مجازی ،امکانات تازهای برای کسب درآمد ایجاد شده است که نابینایان نیز میتوانند در بارهٔ آنها مطلع
باشند و با توجه به خالقیت و تواناییهای خود از این راههای تازه کسب درآمد داشته باشند.
نشریه مانا ،در راستای کمک به یافتن فرصت های نو برای جویندگان حرفه ،قصد دارد طی سلسله مطالبی تحت عنوان «مشاغل» ،نقشی
کوچک در راستای توانمندسازی افراد نابینا ایفا کند .در هر ماه شغلی مد نظر قرار میگیرد و گفت و گویی با کارشناسان خبرهٔ آن
حرفه انجام میگیرد .در این گفت و گوها کوشش می شود از مزایا و موانع مشاغل مورد نظر سخن به میان بیاید .کوشش میشود این
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گفت و گوها 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 که قصد ورود به آن شغل را دارند ،دورنمای صحیحی از موقعیت کنونی آن پیش چشم داشته باشند.
از آنجا که هیچ رسانهای نمیتواند متکی به نظر مخاطبین خود نباشد ،پیش از ورود رسمی به بحث دانستن نظر شما مخاطب گرامی اهمیت
فراوانی دارد؛ از شما خوانندهٔ عزیز میخواهیم نظر خود را در باب پرسشهای زیر در اختیار تحریریهٔ مانا بگذارید:
اولویت معرفی باید با کدام مشاغل باشد؟ چه موانعی بیشتر باید مورد تأکید قرار بگیرند؟ با توجه به اهمیت بروز بودن میهمانها از چه
کسانی باید برای گفت و گو دعوت به عمل آورد؟ آیا افرادی را میشناسید که با وجود نابینایی توانسته باشند خالقیت خود را ابزار کسب
درآمد کرده باشند؟
پیشاپیش از دریافت نظر شما صمیمانه سپاسگزاریم.

نجات مرد نابینا از دل دریای طوفانی در بازی ویندوزی ایافال

علیرضا نصرتی :گیمر نابینا
در این شماره از ماهنامه مانا یک بازیِ ویندوزی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت .صحبت از بازیِ «اکوز فرام لِوایا سولبَند» 3۰است
که از این به بعد در این نوشته آن را به اختصار ایافال ( )EFLمینامیم و در سال  2۰18و برای تمامی سیستمعاملهای رایج یعنی مک،
ویندوز ،آیاواس و اندروید طراحی شد اما در سال  2۰1۹طراحان بازی دست به یک کار عجیب زدند و آن هم اینکه بازی را رایگان
کردند و نسخه آیاواس و اندروید را هم از بازارهای اپلیکیشنهای مبایلی حذف کردند و در حال حاضر فقط یک نسخه مخصوص
ویندوز از این بازی موجود است که ما آن را با شما به اشتراک گذاشتهایم .دانستن این نکته هم شاید برای شما خالی از لطف نباشد که
این بازی ،افزون بر جلوههای صوتی ،تا حدودی از جلوههای بصری هم برخوردار است و چنانچه کمبینا هستید یا قصد دارید در کنار
رفقای بینای خود آن را انجام بدهید میتوانید صفحه نمایشگرتان را هم روشن بگذارید.
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قطعاً گوش کردن به پیشنمایش یا به قول امروزیها تریلرِ بازی میتواند بهترین شناخت را از این بازی به کاربران بدهد .بنا بر این ،اگر از
جرگه بازیبازها محسوب میشوید ،حتماً یک هدفون روی گوشتان بگذارید و پادکست بازیباز را از انتهای همین نوشته بارگیری کنید
و بشنوید .پیش نمایش بازی در دقایق ابتدایی همین پادکست با شما به اشتراک گذاشته شده است .این بازی به گروه بازیهای مبتنی بر
زد و خورد (اکشن) تعلق دارد .الزم به تأکید است که صدا های بازی در مقایسه با موارد مشابه حرفی برای گفتن ندارد و با وجود قصه
نسبتاً جذابی که برایش در نظر گرفته شده ،ابزارهای انجام بازی هم معمولی و حتی بعضاً تکراری به شمار میروند .نصب بازی بسیار ساده
است و نیاز به هیچ توضیح یا راهنمایی خاصی ندارد.
ایاف 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
استفاده کنید و یادآور میشود که در منو میتوانید از جهتنماهای باال و پایین برای حرکت بر روی گزینهها بهره بگیرید و با فلش راست،
گزینه دلخواهتان را انتخاب و با چپ هم قصدِ بازگشت کنید.
قصه ایافال از این قرار است که یک نفر گویی از یک خواب یا بیهوشی بیدار میشود و خود را در یک محیط کامالً تاریک مییابد.
صدایی که خودش را چیزی شبیه یک روح معرفی میکند ،کمکم سعی می کند شرایط را برای مرد جوان توضیح دهد .او برای مرد
توضیح 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
گروهی به یک روستا که مرد جوان ساکنش بوده اتفاق افتاده است .روح ،به مرد کمک میکند دستهایش را آزاد کند و به او میآموزد
که چطور از سلولش خارج شود .اتفاقات بازی از این نقطه آغاز میشود .مرد نابینا کمکم متوجه میشود که سایر روستاییان هم در این
کشتی به اسارت گرفته شدهاند و باید آنها را هم نجات دهد .در این مسیر با دشمنان و موانع زیادی مواجه میشود و ابزارهایی هم برای
مقابله با هر یک از آنها در اختیارش قرار گرفته است.
در پادکست بازیباز ،تمامی کلیدهای مورد استفاده در ایافال توضیح داده شده و یک مرحله از بازی هم از ابتدا تا انتها انجام شده تا
شما بتوانید شناخت درستی از محیط ،صداها ،موانع و ابزارهای ایافال به دست آوردی .دوباره الزم است تأکید شود که حین انجام
بازی یا گوش دادن به نسخه صوتی سعی کنید حتماً از هدفون استفاده کنید .اگر بعد از گوش کردن به نسخه صوتی دوست داشتید بازی
ایافال را در اختیار داشته باشید میتوانید آن را از همینجا با حجم تقریبی  11۰مگابایت بارگیری کنید.
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نویسنده :یخ نکنی نمکدون
در این مطلب ،مروری خواهیم داشت بر چالشهایی که برای یک میزبان در مقابل مهمان نابینایش رخ خواهد داد.
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
خانههایتان دیگر! با این حال ،همانطور که کشیدن سیگار ضرر دارد و در صورت اصرار به کشیدن آن باید باکیفیتش را استعمال کنید،
اگر در این بازار داغ کرونا اصرار به مهمان داشتن یا مهمان شدن دارید ،و اگر مهمانتان فردی نابیناست ،ممکن است الزم باشد برای بهتر
پذیرایی کردن از این مهمان عزیزتان ،نکاتی را بدانید و رعایت کنید تا هم شما و هم مهمانتان دچار مشکل نشوید.
قبل از هر چیز ،این مهم است که مهمان شما چندمین بارش است که به خانهٔ شما میآید .اگر اولین بارش است ،شاید الزم باشد زمانی
که ایشان به مقابل در ساختمان شما میرسد ،شما نیز دم در ساختمان رفته ،و ایشان را تا مقابل واحد آپارتمان خود راهنمایی کنید .چرا
که مورد داشتهایم دوستان نابینا ،به جای رفتن به واحد دوستشان ،وارد واحدهای همسایه شده و البته انصافاً بعدها که از ایشان پرسیدیم،
حسابی هم بهشان خوش گذشته بوده .حاال این که این خوش گذشتن در چه سطح و از چه نوعی بوده دیگر اینجا قابل عنوان کردن
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.
اگر مهمان نابینای شما به محیط داخل منزل شما اشراف ندارد ،او را تا جایی که باید بنشیند همراهی کنید و در طول مهمانی اگر الزم بود
به سرویس برود او را هدایت کنید .البته تا دم در سرویس ها! داخل نروید زشت است .یادمان است زمان انجام آزمایش جهت مزدوج
شدن ،مسئول آزمایشگاه از ما پرسید که قادر به انجام کار هستیم یا نه؟ ما نیز تصمیم گرفتیم دستش بیندازیم و گفتیم کارمان تمام شد
صدایش میکنیم تا ما را بشوید و بیچاره قبول هم کرد.
راه دیگرش این است که همان ابتدای کار تمام نقاط کلبهٔ درویشی خود را به مهمان نابینای خود نشان دهید تا با محیط خانهٔ شما آشنا
شود .در غیر این صورت خون تمام تجهیزات داخل منزل ،به خصوص شکستنیهایش پای خودتان است.
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بهتر است هر آنچه که جهت پذیرایی از مهمان نابینای خود در نظر گرفتهاید را خودتان روی میز مقابل او برایش قرار دهید .البته برای
برداشتن چای شاید مشکل خاصی برایش پیش نیاید و با لمس سینی ،استکان چای را پیدا کرده و بردارد .اما وای از آن روزی که مثالً
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
را لمس کند و در این صورت ممکن است دستش روی تعداد زیادی از شیرینیها برود و هم شیرینیها به هم میخورند و آلوده میشوند
و هم انگشتان مهمان شما به معجون بسیار خوش طعمی از مواد مختلف تبدیل میشود .برای تعارف کردن میوه هم یا خودتان داخل
ظرفش با سلیقهٔ خودتان میوه بگذارید ،یا به او بگویید که در ظرف میوه چه میوههایی وجود دارد و به انتخاب او خودتان برایش میوههای
مورد نظرش را بگذارید .در غیر این صورت ،فاجعهٔ شیرینی های تر ،البته با شدت کمتر رخ خواهد داد .یا اینکه ممکن است با لمس
میوهها آنهایی که کروی هستند از داخل ظرف میوهٔ شما به بیرون پرتاب شوند و در نتیجه شما باید دور منزل میوههایتان را دنبال کنید
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 همهٔ
اینها را در ظرف اصلی آن تا حدی لمس کند و بعد به داخل ظرف خود منتقل کند .همچنین باید موقعیت دقیق ظرف خورش را نسبت
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
را ترجیحاً باالی بشقابش بگذارید و محل دقیق قرار گرفتنش را به او نشان دهید .وگرنه احتمال تبدیل شدن سفرهٔ شما به یک دریاچهٔ
کوچک و نقلی بسیار وجود دارد.
اگر شما فردی نابینا را به یک مهمانی شلوغ دعوت کرده اید ،سعی کنید توجه کافی را همسان با سایر مهمانان به او نیز داشته باشید و
خودتان و سایر مهمانها طوری رفتار کنید که مهمان نابینای شما در مهمانی تنها و بی همصحبت نماند .در غیر این صورت یک وقت
خدای نکرده با گوشی میرود در فضای مجازی و غرق محیط ناسالم آن میشود ها! در نتیجه صدای صفحه خوانش ممکن است زیاد
باشد و سرتان درد بگیرد و ممکن است قرص سردرد در منزل نداشته باشید و در نتیجه این اشتباه شوخی بردار نیست .خب مهمان دعوت
میکنید که با او حرف بزنید دیگر! مجسمهٔ زینتی که نیاوردهاید!
در پایان جا دارد از تمام میزبانان گرامی که در امر خطیر پذیرایی از نابینایان مشارکت دارند نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم .چرا
که اگر چگونگی پذیرایی از مهمان نابینا را ندانید ،م مکن است مشکالتی برایتان پیش بیاید و بنشینید و گریه کنید .اینجاست که شاعر
میگوید :گریه نکن زار زار ،میبرمت الله زار،میفروشمت چهار زار.
در پایان ،از اینکه این مطلب نسبتاً بیمزه و البته آموزنده را خواندید ،از شما تشکر میکنیم .لطفاً برای اینکه ما بفهمیم همه چیز را درست
یاد گرفته اید یا نه ،آدرس و شماره تماس خود را برای ما بفرستید تا حضوراً خدمت رسیده و انواع تستها را از شما بگیریم و گواهی
فارغ التحصیلیتان را با مهر برنجیمان صادر کنیم .فقط انصافاً شام قیمه ندهید که ما دوست نداریم .نسکافه نیز خیلی دوست داریم و کیوی
را هم با پوست می خوریم .یک وقت شوکه نشوید خدای نکرده .در ضمن ما متأهل هستیم و همه جا دو نفریم .گفتیم بدانید چند
مهماندارید تا در این گرانی به اندازه تدارک ببینید.
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ویترین صوتی

اشکان آذرماسوله

شهروز حسینی

صنم اوشلی

در این شماره هم مثل ماه پیش ،تهیه ویترینِ مانا به عهده تیمِ آذرماسوله ،حسینی و اوشلی بوده است .اشکان وظیفه تدوین و تهیه را به
عهده داشته ،حسینی متن را نوشته و اجرا را هم اوشلی عهدهدار بوده است .ویترین را از اینجا بشنوید و اگر خوشتان آمد برای دیگران
هم ارسال کنید.
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