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 یادداشت مدیر مسئول

    

 ای: فعال رسانهامیر سرمدی

نهاد در ایران. انجمن نابینایان های مردمترین سازمانصحبت از آغاز یک راه است. آغاز یک اقدام فرهنگی، آن هم توسط یکی از با سابقه

سال سابقه فعالیت دارد. دروغ چرا، به نظر نگارنده شاید برای این شروع و داشتن یک نشریه تخصصی برای نابینایان  26ایران که بیش از 

یر شده باشد، اما فرصت دادن به جوانان و نابینایان اهل قلم، خود نشان دهنده آغاز تغییرات بنیادین در این انجمن است. هر چند خیلی د

های تواند خون جدیدی را در رگدهد، اما حضور جوانان با انگیزه میها هم رخ نمیی هدف به این آسانیتغییر نگرش اعضای جامعه

بینایان در ایران های ویژه نابینایان و کمرود سایر انجمنریق کند. مسیری که انتظار میزهای نابینایی در ایران ت NGOترین یکی از قدیمی

اند در های عمدتاً ناکارامد، میدان را به دست جوانان نابینای امروزی دهند. جوانانی که اثبات کردهنیز آن را طی کنند و با تغییر سیاست

ای را توانند تحوالت گستردهاند و چنانچه به آنها اعتماد شود، میهای امروزی تطبیق دادهجلوترند، خود را با تکنولوژیها ی عرصههمه

 رقم بزنند.

 توانندتردید ضرر نخواهند کرد و میهای خود استفاده کنند، بیهای نابینایی بدانند اگر از نابینایان نسل امروز در رأس فعالیتمدیران انجمن

 اند، رهایی یابند.هاست گرفتار آن شدهاز سکون و رخوتی که سال

ی نابینایان رسانی در حوزههای اطالعکوشد برخی از خألگیری از نابینایان دست به قلم، میبا بهره« مانا»ی الکترونیکی نابینایان ایران مجله

 شابه خود دچار نشود.های مرا جبران کند. تحریریه مانا امیدوار است به سرنوشت نمونه

هایی مثل: ماهنامه بشری و نشریه بچه های بشری، ماهنامه علم و فرهنگ، ماهنامه و فصلنامه سپید اندیش و فصلنامه قرآنی سپیده مجله

ه بودند، های قبل پا گرفتند و برخی از آنها حتی بیش از یکصد شماره منتشر شدند اما متأسفانه روند مثبتی که در پیش گرفتآفرین سال

 ی ایران سپید باقی مانده است.ی آنها، تنها روزنامهها است که متوقف شده و از میان همهسال

 کنند.های خود با ما همکاری مینفر از نابینایان متخصص در حوزه 15ی آن پیش روی شما است، قریب به در مجله مانا که اولین شماره



 

3 
 

 

پذیری برای سال فعال حوزه دسترسی 15های ویژه نابینایان در ایران سپید و بیش از ن فناورینویسنده ستو 1392امید هاشمی که از سال 

ها و نابینایان است، عالوه بر سردبیری این نشریه، خبرنگار سرویس پیشخوان است. در این سرویس، هاشمی هر ماه به اهم مطالب ماهنامه

کند و مطالب مفیدی که های ویژه نابینایان در آن سوی مرز را رصد مید، وبسایتاندازنشریات منتشر شده در خارج از کشور نگاهی می

سرویس پیشخوان هر ماهه عالوه بر نسخه الکترونیکی مجله،  دهد.شده را مورد واکاوی قرار میهای ویژه نابینایان تولید در پادکست

در سرویس گزارش،  شاره شده در مجله خواهیم پرداخت.ا لبشود که در آن به شرح و بسط مطاهمراه با یک پادکست جذاب منتشر می

مایه ما در سرویس های مهم ویژه نابینایان در آن ماه دستهای آتی، یکی از سوژهشود و از شمارهبه اقدامات انجمن نابینایان ایران اشاره می

و گو خواهند به صورت صوتی نیز با مخاطبان خود به گفت گزارش خواهد شد. قائم مقام یا مدیرعامل انجمن نابینایان ایران، در هر شماره

 پرداخت.

در سرویس روانشناسی، سرکار خانم زهرا همت کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و از دبیران آموزش و پرورش استثنایی، در هر 

 دهد.دنیا را مورد بررسی قرار میهای روانشناسی مرتبط با نابینایان در نشریات معتبر علمی ای از آخرین پژوهششماره خالصه

پذیر در های دسترسآشنا است، ما را با یکی از بازیهای نابینا فردی نامهای نابینایی، علیرضا نصرتی که در میان گیمردر سرویس بازی

 کند. این سرویس، همراه با یک پادکست جداگانه منتشر خواهد شد.یا ویندوز آشنا می IOSاندروید، 

تحلیل و گذاری فرهنگی، یک موضوع مبتالبه جامعه نابینایان را مورد یادداشت، ابوذر سمیعی، دانشجوی دکتری سیاست در سرویس

در سرویس پزشکی و سالمت، مجتبی خادمی، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و مؤسس اولین وبسایت  دهد.شناسی قرار میآسیب

کند. به تدریج، مطالب متنوع دیگری به پزشکی آشنا میهای حوزه چشماخبار، مقاالت و دستآوردویژه نابینایان در ایران، ما را با آخرین 

 این سرویس اضافه خواهد شد.

در سرویس زندگی، سرکار خانم فاطمه جوادیان که تحصیالت خود را در دو رشته علوم ارتباطات اجتماعی و روانشناسی عمومی در 

های ارشناس و دبیر آموزش و پرورش استثنایی مشغول به کار است، در هر شماره ما را با یکی از مهارتمقطع ارشد طی کرده و به عنوان ک

های نابینا و آنان که فرزند تواند برای خانوادهآموزان و والدین نابینا میکند. تجارب ایشان به واسطه تعامل با دانشزندگی نابینایان آشنا می

های ضبط، خانم رقیه شفیعی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی و کتابدار در سرویس تازه گشا باشد.نابینا دارند، ارزشمند و راه

کند و های ضبط شده را برای عالقمندان به کتاب به اختصار معرفی میهای عمومی کشور، آخرین کتاببخش نابینایان نهاد کتابخانه

ی آتی همراه های اختصاصی، از شمارهمانا عالوه بر نسخه الکترونیکی و پادکست مجله ب نیز به تفصیل تشریح خواهند شد.چندین کتا

اوشلی و تهیه کننده تمامی  صنمه مانا شهروز حسینی، گوینده ی صوتی مجلنویسنده نسخه با یک نسخه صوتی منتشر خواهد شد.

آتی، سرویسهای جدیدی به تدریج به مانا اضافه  هایههمچنین از شمار سوله خواهند بود.های صوتی نشریه، اشکان آذر ماپادکست

انجمن نابینایان ایران در نظر  کی نابینایان ایران گام برداریم.تر شدن مطالب مجله الکترونییو امیدواریم در راستای هر چه غن خواهد شد

خط برای وتی، به صورت چاپ درشتدارد در صورت فراهم شدن شرایط، این نشریه را از سال آینده عالوه بر نسخه الکترونیکی و ص

 ای نابینایان عالقمند منتشر کند.بینا و چاپ بریل برافراد کم
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را بال انقطاع منتشر  Braille Monitorسال است که ماهنامه  63شاید برایتان جالب باشد بدانید فدراسیون ملی نابینایان آمریکا بیش از 

 است.کرده

ی انتشار های مؤسساتی همچون بانک مسکن و سایر مؤسسات دولتی و خصوصی، نه تنها ادامهحمایتلذا تحریریه مانا امیدوار است با 

های نامهی خود را یکی پس از دیگری اجرایی کند که داشتن هفتههای خالقانهاین نشریه استمرار داشته باشد، بلکه بتواند سایر ایده

 های آنها از آن جمله است.خانواده تخصصی برای اقشار مختلف معلوالن با آسیب بینایی و

 کند و پست الکترونیکیمانا، صمیمانه از حضور و مشارکت نابینایان دست به قلم در تولید محتوای این مجله استقبال می

manamag99@gmail.com 
 .پیروز و مانا باشید ماست.هادات، انتقادات و مشارکت شی دریافت پیشنآماده

 

 های انجمن نابینایان ایرانگزارش فعالیت

 

 مقام انجمنمنصور شادکام قائم

با موضوع فعالیت فرهنگی، اجتماعی، حمایتی، رفاهی، آموزشی، مشاوره و  ۱۳۷۳ای خیریه است که از انجمن نابینایان ایران، مؤسسه

های منسجم فرهنگی انجمن فعالیترساند. توانبخشی تأسیس شده است. این انجمن در تمام موضوعات فوق به جامعه هدف خدمات می

 ۱۵ ۱۳۹۷تا  گذاری شد.همت شرکت سامسونگ پایهبه ویژه نابینایان  یهااولین بار کتابخانهیعنی زمانی که شروع شد؛  ۱۳۹۱از در واقع 

کاربران و مراجعان نابینا  روز افراد نابینا موجود است وا تمام تجهیزات بههیران تأسیس شد. در این کتابخانهکتابخانه ویژه نابینایان در ا

ها، انجمن در طول این چند سال چند . غیر از ایجاد این کتابخانههای مطالعاتی خود را برطرف کنندات، نیازتوانند به مدد این تجهیزمی

مسابقات قرآن نابینایان و کم بینایان در سطح کشور اولین دوره توانم به برگزاری جشنواره فرهنگی برگزار کرده است. از آن جمله می

 در « کتاب افراد دارای معلولیت ایران»نواره کاما شجو برگزاری  ۱۳۹۶نایی در تاب نابینایی و کم بیاشاره کنم. اولین جشنواره ک ۱۳۹۳در 
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اتفاقاً این سه رویداد بزرگ که های فرهنگی بود که در طول یک دهه گذشته به همت انجمن برگزار شده است. از دیگر فعالیت ۱۳۹۸

شور برگزار شد و ما توانستیم بسیار پر مسؤولین بود،به خصوص جامعه و به  یان نابینا و افراد توانمند جامعههدف از آن شناساندن نخبگان 

برای  . در حوزه فرهنگی عالوه بر این ما مسابقات هفته کتاب را برگزار کردیم که جوایز خوبی همبه اهداف مد نظرمان دست پیدا کنیم

  ها در نظر گرفته شده بود.برگزیدگان این سلسله برنامه

ترین فعالیت انجمن در حوزه مسؤولیت فرهنگی است. این مجله، اندازی یک ماهنامه الکترونیکی شامل مطالب صوتی و متنی، جدیدراه

کنند. افرادی که با زیر و بم جامعه نابینایان به حد قلم اداره میها را افراد نابینای نخبه و صاحببالغ بر ده سرویس دارد که همگی سرویس

های ماهنامه، ه بتواند ضمن افزایش تعداد سرویسشناسند. هدف انجمن این است کنا هستند و نیاز جامعه مخاطب را به خوبی میکافی آش

با حمایت این مجله الکترونیکی را به شکل کاغذی و به خط بریل هم منتشر کند. الزم است حتماً به این نکته اشاره شود که بانک مسکن، 

های گوناگون انجمن همیشه اندازی کنیم. حضورِ حمایتیِ بانک مسکن در فعالیتکرده که بتوانیم این نشریه را راهمالی خود به ما کمک 

خواهیم که یار و ها و افراد حقیقی و حقوقی دیگر هم میها، شرکتها، سازمانکنیم و از نهادپر رنگ بوده و ما از این حضور تشکر می

تری را در اختیار جامعه افراد آسیب با حمایتشان از انجمن نابینایان ایران کمک کنند بتوانیم خدمات مطلوب یاور ما در این زمینه باشند و

 دیده بینایی قرار دهیم.

ها را پذیرِ نابینا و کم بینا، انجمن هر سال چهار نوبت توزیع سبد کاال شامل ارزاق مورد نیاز این خانوادهدر زمینه حمایت از اقشار آسیب

های های نابینا، از دیگر فعالیتهای جوان و ملزومات زندگی برای خانوادههایی در زمینه تهیه جهیزیه برای زوجدستور کار دارد. کمک در

  های ضدگیری ویروس کرونا، توزیع ماسک و دستکش و ژلشود. ما همچنین امسال به دلیل شیوع و همهحمایتی انجمن محسوب می

ای، از روانشناسان و مددکاران میان نابینایان به عهده گرفته آیم. انجمن همچنین در راستای ارائه خدمات مشاوره عفونی کننده را هم در

 گیرد.مجرب برای برطرف کردن این نیاز اعضای خود هم بهره می

پیگیری مشکالت مربوط  ورزد.هایی است که انجمن اهتمام خاصی نسبت به آن میپیگیری مشکالت حوزه توانبخشی، از دیگر فعالیت

به پالک ویژه افراد دارای معلولیت، سهمیه سوخت و مواردی از این دست همواره در دستور کار انجمن بوده است. ما همچنین به طور 

قوق ایم و بر حسن اجرای قانون جامع حمایت از حها و جلساتی را هم با سازمان بهزیستی و هیئت محترم دولت داشتهنگاریمستمر نامه

ایم. در همین راستا مواردی را مستقیماً با دکتر جهانگیری معاون رئیس جمهوری و علیخانی، معاون ایشان معلوالن، تأکید و نظارت کرده

های ناشی از کنیم. به هر حال وضعیت کنونی کشور در شرایط سختی قرار دارد. آسیبرا پیگیری می« ایم و همچنان آمطرح کرده

های متعددی شود اجرای قانون جامع با چالشهای حد اکثری به کشور وارد شده باعث میهایی که در پی تحریمو فشار گیری کروناهمه

 رو به رو باشد اما ما به هر حال به دنبال اجرای بی کم و کاست آن هستیم.
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با حضور ه مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید در نشستی که بامسال در راستای احقاق حقوق افراد نابینا و کم بینا در حوزه توانبخشی، 

به یکی تا به حال مطالباتی را مطرح کردیم که در محل این سازمان برگزار شد، و رئیس سازمان بهزیستی رفاه کار و امور اجتماعی وزیر 

ها مطرح کردیم که در اختیار انجمن. در این نشست ما تقاضای خرید صد دستگاه یادداشتبردار بریل را قطعی داده شده استاز آنها پاسخ 

زندگی ایراداتی هم به طرح مثبت ما همچنین . که با پاسخ مثبت وزیر محترم مواجه شد قرار گیردفعال در حوزه نابینایان  یهاکتابخانهو 

 مطرح کردیم.

بیل ویژه ایاب و یم و موضوع کمبود اتومو معلوالن داشتای با سامانه حمل و نقل جانبازان جلسهدر خصوص رفع مشکالت تردد نابینایان، 

هایی در این راستا به ما داده است و قرار شده تهران قولمعاونت حمل و نقل شهرداری ی لولین را مطرح کردیم که مناف هاشمذهاب مع

 شود.ها افزایش یابد تا بخشی از مشکالت ترددی نابینایان و معلوالن مرتفع امسال و سال بعد تعداد این خودرو

شعبه بانکی را به سامانه خدمات بانکی مجهز  ۲۰۰توانیم به مخاطبانمان بدهیم این است که ما نزدیک به بیش از که میدیگری  خبر خوش

توانستیم قول بگیریم که مراکز بیشتری به این سامانه ایم مربوطه داشته با بانک مرکزی و مسؤوالن مکاتباتی که و  طی جلساتایم و کرده

 د که نابینایان بتوانند در نهایت استقالل از خدمات بانکی استفاده کنند و کرامت انسانی آنها حفظ شود.نز شومجه

ایم. ین راستا داشتههای زیادی در انگاریاصلی نابینایان است و ما هم در این راستا به جد پیگیر هستیم و نامه حقیقتاً مشکل مشکل اشتغال،

یم کارفرمایان را متقاعد کنیم ابه نیرو دارند ما سعی کرده ای شغلی که نیازهی انجمن این بوده که در موقعیتهای همیشگیکی از فعالیت

و تالش  . به هر حال ما باید مقوله مسؤولیت اجتماعی را جدی بگیریمو از نیروی کار نابینا بهره بگیرند که قانون سه درصد را رعایت کنند

 ها باید به وظیفه انسانی و اخالقی خود عمل کنند. اگر تمام ها و ارگان. شرکتفکر در جامعه جا بیندازیم کنیم آن را به عنوان یک طرز

بینا را مشغول به کار کنند قطعاً مشکل اشتغال نابینایان های خصوصی و دولتی پای کار بیایند، هر کدام حتی یک نفر نیروی نابینا و کمنهاد

نیروی کار ای شغلی چیزی از هحیطد توانمندی هستند که اگر امکانات در اختیارشان قرار گیرد، مطمئناً در محل خواهد شد. نابینایان افرا

. شاید کنیم رضایت کامل داریم، سخنی گزاف استقطعاً اینکه بگوییم ما از سطح و کیفیت خدماتی که ارائه می کم نخواهند داشت. بینا

کنیم. مشکالت و معضالت بسیار زیاد است به مشکالت نابینایان رسیدگی و ان عمل کرده باشیم خودمدرصد به وظایف  ۲۵توانسته باشیم 

نیستیم و شرمنده همه مراجعان قادر به پاسخگویی های محدودی که در اختیار داریم، اندک و زیرساخت یاما متأسفانه با این تعداد نیرو

کنند و همراه ما باشند تا با هم کاری اساسی و اصولی را صورت دهیم. امید ما این است آنها هستیم. انشا اهلل دوستان نابینا هم به ما کمک 

شغل دائمی را در زمینه اشتغال کاری ماندگار صورت گیرد و بتوانیم ما این است که اصلی و نهایی ری اساسی باشد. هدف اکه کار ما ک

آنها از و  شودتی نظیر ازدواج و مسکن حل میانسانی نابینایان حفظ و مشکالبرای نابینایان دست و پا کنیم. با رفع مشکل اشتغال، کرامت 

 فرصت برابر با سایرین برخوردار خواهند شد.

 نم.کیژه سامسونگ، تشکر و قدردانی میهایی که نهایت همکاری را با ما دارند، به وها و ارگانشرکتان از در پای
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های رد پای کرونا در زندگی نابینایان تا عینک سه هزار دالری برای کم بینایان: مروری بر نشریات و وبسایت از

 خارجی ویژه آسیب دیدگان بینایی

     

 ایرسانه امید هاشمی: فعال 

ها بروم و نابینایان آن سوی مرزهای ها و وبالگای که قرار است در آن به سراغ نشریات، وبسایتکردم برای صفحهبه یک اسم فکر می

ام و یکی یکی آخرین مطالبشان را تورق و بازگو کنم. خودم را پشت یک پیشخوان تصور کردم در موقعیتی که نشریات را رویش ریخته

این شد که  خوانم.کنم برای مخاطبان آن سوی پیشخوان اندک جذابیتی دارد، باز میزنم و آنچه را که احساس میگشایم و ورق میمی

شویم تصمیم گرفتم اسم قرارگاه مجازیمان را پیشخوان بگذارم. پس، پیشخوان قرار است جایی باشد که من و شما هر ماه دورش جمع می

 کنیم.و آنچه را که در طول یک ماه گذشته برای نابینایان به انگلیسی منتشر شده با هم مرور می

ای با محوریت م. ماهنامهورمی Access Worldنابینایانم، قبل از هر نشریه دیگری به سراغ  های ویژهچون خودم از عالقمندان فناوری

منتشر  ۲۰۲۰در آخرین شماره خود که در دسامبر  Access worldشود. منتشر می« AFB»ریکا، »فناوری که از سوی بنیاد نابینایان آ

پرداخته است. منظورمان همان سیستم عامل  WatchOSهای رسانیروزشده در یک مقاله به طور مفصل به آخرین امکانات و به

، نویسنده این مقاله، ابتدا به تغییراتی که این سیستم عامل در حوزه «Janet Ingber»است.  Appleهای هوشمند شرکت ساعت

، امکان اعالم ثانیه موقع Voiceover Rotorپردازد. مواردی همچون افزوده شدن چند قابلیت تازه به پذیری به خود دیده میدسترسی

به عنوان صدای  Siriامکان انتخاب صدای و همچنین  Voiceoverچک کردن زمان، قابلیت انتخاب زبانی به غیر از انگلیسی برای 

و  ارائه داده Appleاو توضیحاتی را هم در باره فراهم شدن امکان اتصال نمایشگر بریل به ساعت هوشمند  .Voiceoverپیشفرض در 

 ه اسهای عمومی را مرور کردسانیرروزدر آخر هم به

«Steven Kelley» دیگر نویسنده ،AFB  به معرفی عینکPatriot Viewpoint  ویژه کاربران کم بینا پرداخته است. عینکی سه هزار

هم به « Jamie Pauls» .دهدها قرار مینظیری از دیدن را در اختیار کم بینادالری که با استفاده از فناوری واقعیت مجازی، تجربه بی

 GMAیک بازی قدیمی از گروه « Shades of Doom»انتشار یک بازی جدید مبتنی بر سیستم عامل ویندوز پرداخته است. بازی 

Games  م قابل های امروزی هها و رایانهاست که اخیراً نسخه جدیدی از آن منتشر شده که بر روی سیستم عامل ۲۰۰۱و متعلق به سال

 های شغلی نابینایان هم در آخرین شماره نصب است. عالوه بر همه این مطالب مرتبط با فناوری، یک مقاله با موضوع کاریابی و موفقیت
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های دولتی تصمیم گرفته برای ها کار در نهادای در باره یک وکیل نابینا که بعد از سالمنتشر شده است. مقاله Access Worldاز 

 کند.خودش کار 

ای که رویم. نشریهمی Braille Monitorساله است. به سراغ  ۶۳زنیم یک نشریه ای که به شکل مجازی آن را ورق میدومین نشریه

 ماهنامه است و سالی یازده شماره  Access Worldکند. این نشریه هم مثل آن را منتشر می ۱۹۵۷ریکا از سال »فدراسیون ملی نابینایان آ

چرخد اما اسیون میهای فدرشود عموماً حول محور فعالیتگیرد. مطالبی که در این نشریه منتشر میقرار می NFBز آن بر روی وبسایت ا

نابینایان نوشته شده با هدف ارتقا سطح کیفی زندگی در میان خیل مطالب منتشر شده مقاالت جالبی را پیدا کرد که  توانبه هر حال می

های کند چطور با راهنماییاست. یک تاجر نابینا که به تفصیل تعریف می« Michael Colbrunn»ای از است. از آن جمله، نوشته

کشته بدل شود. یکی دیگر از و شرکت در جلسات انجمن تاجران نابینا توانسته از یک فروشنده ساده به یک تاجر کار NFBکارشناسان 

اشلی، دانشجوی نابینای رشته شیمی «. Ashley Neybert»ای است از نوشته ,Braille Monitorب بسیار جالب توجه در ماهنامه مطال

های اشلی در کنار مرور سختی پردازد.رسد میهای آنالین، به خصوص آنجا که به آزمایشگاه میکالساست. او در این نوشته به مشقات 

افزاری کند که شرایط این حضور را برای نابینایان فراهم کرده است. اشلی به نرمه، به امکاناتی هم اشاره میر آنالین در آزمایشگاحضو

ای نظیر فیزیک، هاست و نابینایانی که در رشته Labquestافزار معروف کند که نسخه گویای نرماشاره می Talking Labquestبه نام 

دهد که چنانچه مند شوند. او توضیح میهای آزمایشگاه بهرهتوانند به کمک آن از کالسد میکننشیمی، زمینشناسی و ... تحصیل می

به رایانه دانشجوی  JAWS Tandomتواند از طریق اش نصب داشته باشد میرا بر روی رایانه JAWSو  Talking Labquestمعلم 

 ا را به صورت صوتی در اختیار داشته باشد.هها و نتایج تحلیلنابینا متصل شود و کاربر نابینا تمامی داده

دِبی «. Deborah Kent Stein»است. کتابی به قلم  Braille Monitorمعرفی یک کتاب، موضوع مطلب دیگری در شماره آخر 

ها، ه انواع بیماریگیری ویروس کرونا و افزایش احتمال ابتالی نابینایان بکه خودش نابینا است با توجه به شرایط امروز آمریکا و بحث همه

شوند های پیشنهادی برای نابینایانی که بیمار میکند و راه حلهایی که بینایی در مسیر درمان ایجاد میکتابی را با موضوع محدودیت

کند؛ های گوناگون ارائه میهایی را برای موقعیتآن را منتشر کرده است. دِبی در این کتاب توصیه National Braille Pressنوشته و 

ها و پزشکان چگونه باشد، هایی از این دست که چطور به مراکز درمانی مراجعه و خدمات دریافت کنیم، نحوه تعاملمان با پرستارتوصیه

 و ...هایی که برچسب بریل ندارند چه کنیم با دارو

هم از منظری جالب به این  Braille Monitorشروع واکسیناسیون در کشور آمریکا، کرونا هنوز سوژه داغ نشریات است. با وجود 

گیری کرونا پرداخته ، به مسأله نابینایان و وضع و حالشان در شرایط همه«Maurice Peret»موضوع پرداخته است. در مطلبی به قلم 

اجتماعی ناشی از -د است فعاالن حقوق نابینایان باید به دنبال آن باشند تا با تصویب قوانینی از آسیب اقتصادیشده است. موریس معتق

هایی وضع شوند که متضمن دسترسی نابینایان به گوید حتماً الزم است قوانین و بخشنامهکرونا بر جامعه نابینایان جلوگیری شود. او می

 های شغلی مانع از پایمال شدن حق نابینایان شوند. او همچنین در بخش دیگری از این نوشته به رکود منابع تحصیلی باشند یا در عرصه
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اند زندگی را به سطح نرمال باز گوید هنوز بسیاری از آسیب دیدگان آن سال نتوانستهکند و میآمریکا اشاره می ۲۰۰۸اقتصادی سال 

گیری دچار آسیب اقتصادی توان داشت؟ بسیاری از کسانی که به خاطر همهنتظاری میگردانند. حاال در باره آسیب دیدگان کرونا چه ا

 در این شرایط نابینایانی که قبل از کرونا همان ات پیش آمده را جبران کنند. حال اند تا خساراند حاال دو یا سه شغل را به عهده گرفتهشده

های جانبی ناشی از کرونا ن مهلکه برهانند؟ موریس معتقد است جبران آسیبتوانند خود را از ایاند چطور مییک شغل را هم نداشته

 ها به طور انجامد و دولت باید نابینایان را در این مسیر حمایت کند.ممکن است تا سال

ه سراغ شناسمان امیر سرمدی، بآمدِ همکار هواهای انگلیسی زبان، فقط محض خوشدر گشت و گذارمان در میان نشریات و وبسایت

هایی مرتبط با نابینایی. آخرین پادکستی که در این رویم. این سایت محلی است برای انتشار پادکستمی Blindabilitiesوبسایت 

اما دخلش به امیر چیست؟ این که رایان هم مثل او یک هواشناس است. «. Ryan Lucowicz»وبسایت منتشر شده، گفتگویی است با 

کاود ها را وا میکند. الگوسال دارد. رایان چهار سال است که شب و روز در زمینه هواشناسی مطالعه می ۱۴او تنها  البته با این تفاوت که

کند. او در ده سالگی یک صفحه فیسبوک مرتبط با هواشناسی راه انداخته و اآلن هم از پادکستی موسوم به ها را زیر و رو میافزارو نرم

کند و هم از میهمانان ضع هوا با مخاطبانش صحبت میکند. او در پادکستش هم راجع به پیشبینی وزبانی میمی« فراتر از  هواشناسی»

 کند.شوند، میزبانی میهای تلویزیونی محلی و ملی آمریکا میگوناگون که عموماً شامل کارشناسان حوزه هواشناسی و هواشناسان شبکه

بزنیم. پیتر، میزبان آخرین شماره این « EyesonSuccess»ری هم به پادکست هفتگی ها پیش آمد بد نیست سحاال که بحث پادکست

 Humanware، مسؤول واحد فروش شرکت تجهیزات تکنولوژیکی «David Bradburn»پادکست است. مهمان این هفته پیتر، 

ها چه جور جایی فعالیتش و اینکه دنیا آن روزهای آغازین کند، در باره روزسال است در این جایگاه فعالیت می ۳۵است. او که بیش از 

 کند.بوده با پیتر خاطره بازی می

رسد آخرین های ویژه نابینایان باشد. به نظر میپیشخوان را با فناوری شروع کردیم. بد نیست توقفگاه پایانی ما هم وبالگی مرتبط با فناوری

پردازی در زندگی افراد کم بینا منتشر کرده یک پست تبلیغاتی باشد. این پست به اهمیت نور Freedom Scientificپستی که بالگ 

ند که به شکل تخصصی به تولید انواع و اقسام کرا معرفی می« Stella Lighting solutions»ای موسوم به پردازد و مجموعهمی

تواند برای هایی که میشود. المپهای گوناگون پیشنهاد میهای متعددی برای موقعیتپردازد. در این پست المپها میالمپ

 ر، ساعات شب و غیره متناسب باشدهای کم نوهایی نظیر مطالعه، تماشای تلویزیون، محیطموقعیت

به هر دلیل خواهیم چنانچه به نشریه خاصی عالقمند هستید یا کشیم و پیش از خاتمه این نوشته از شما میکرکره پیشخوان را پایین می

 خبردار باشند، ما را در جریان بگذارید؛ شاید در این راستا کمکی از دستمان ساخته باشد.یا سایرین از جزئیات مطالبش  خودتمایل دارید 

صوتی پیشخوان موضوعات باال را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دادیم که شنیدنش برای عالقمندان خالی از لطف  در پادکست

 هد بود.نخوا
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 سال ۳پای صحبت والدین نابینا: نکاتی درباره تربیت فرزندان زیر 

 

 کارشناس نابینایان اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گیالن :اطمه جوادیان 

 پسند بایز یا باستیز یزندگ

 رسند ییبایبه ز شانیاند زنده

 بازگشت یب نیا باستیقدر ز آن

 توان از جان گذشتمی شیبرا کز

 راندشیمنمی عاشق مردن

 راندشیگمی چراغ تازه در

 و در است واریرا گر چه دها باغ

 است گریکدیهوا شان راه با  از

 گر غم است ییرا از جداها شاخه

 . هاشان دست در دست هم است شهیر

 ( هیابتهاج ) ه. ا . سا هوشنگ

 ! سالمزیعز همراهان

با موضوع  یآموزشهای برنامه هیته نا،یکودکان ناب میتعل ان،ینایحضور در مجامع مختلف ناب سته،یبه واسطه تجربه ز وهستم  انیجواد فاطمه

 .آشنا شده ام نایافراد ناب یبا اصول زندگ یادیموفق تا حد ز انینایناب یمطالعه زندگ نیو همچن  نایفرد ناب کی یبرا یزندگ یهامهارت

 .میاموزیب یتا رسم زندگ مییایگرم شما بهای ستون، به خانه نیمختلف اهای در شماره میدار بنا
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 .پرداخته اند شانیزندگ تیفیرا کنار زده اند و به باال بردن ک یینایاز ناب یکه موانع ناش میشویم  ووارد گفتوگ ییخانواده ها با

در اجتماع  گذارریتأث یتیشخص ،یموفق خانوادگ یخود، عالوه بر زندگ ایداده اند و  لیبه جامعه تحو ریپذتیکفا و مسئولخود یفرزندان

 .دارند

 .کرده اند یرا ط یمختلفهای تسلط بر امور مربوط به فرزندان خود راه یو برادارند که فرزند  میرفت ییهاخانوادهگام به سراغ  نینخست در

 .میکودک شان صحبت کرد یتا سه سالگ یهستند، در مورد دوران نوزاد نایاز افراد ناب یکه همگ یو عل هیغنچه، فاطمه، مرض با

 .کردند تا هر دو والد و نوزاد، در آرامش باشندمی دارو و غذا چگونه عمل ر،یدر زمان خوراندن ش ندیمان بگو یتا برا میآنها خواست از

 شانیا یتا از رهنمودها میارتباط برقرار کن نایاز معلمان با سابقه دانشآموزان ناب یکی یعیرف قهیتا با سرکار خانم صد میتالش کرد تینها در

 .میبهره مند شو زین

 .است نایناب زیغنچه پانزده سال است که ازدواج کرده و همسرش ن  

 .برخوردار هستند یینایدو فرزند پسر چهارده و هفت ساله دارند که هر دو از نعمت ب آنها

 اریرا در اخت یکمک ریبردند و شمی شاغل بودن مادر، آنها فرزند اول شان را به مهد لیشده اند اما به دل هیمادر تغذ ریشهر دو از  پسرها

 .گذاشتندمی مهد

 .است نایدادند. فاطمه هشت سال است که ازدواج کرده و همسرش نابمی کار را انجام نیهم هر دو شاغل بودند و هم هیو مرض فاطمه

گذاشت تا مراقب بچه، در زمان مقرر آن را به می خچالیو در  ختیرمی در دار یخود را در ظرف ریسپرد و شمی کانشیبچه را به نزد او

 .کودک بدهد

 شهیآسان بود. بچه ام به ش اریدادن به او بس ریش یمادر و کودک تا شش ماهگ انیواسطه م یو ب میبه خاطر ارتباط مستق»: دیگومی فاطمه

 « .دینوشمی وانیرا فقط از ل ریعالقه نداشت و ش ریش

 .هم اکنون شش سال دارد دخترشان

  .کندمی یزندگ شینایو سه سال است که با همسر ناب یس هیمرض

خواندن تمام دستور  یمنظور برا نی. به هممیرا بخوانها نوشته میبتوان ینبود که ما به راحت یلیموباهای برنامهها آن وقت» :دیگومی او

مادر  یاز کودک برا ینگهدار» : دیگومی هم یگریدر بخش د« . میگرفتمی کمک نایخشک،  از فرد ب ریمثل نحوه استفاده از شها العمل

 .« .ستیممکن ن ریاست اما غ سخت نایناب
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 .گذردمی است و پانزده سال از ازدواج شان نایکند. همسرش بمی یزندگ کایکشور آمر االتیا�از  یکیدر  یعل 

 .فعال دارد یدر آماده کردن و خوراندن غذا به کودک مشارکت یدو سال دارد که عل دخترشان

گذاشت و پس از گرم شدن، می گذاشته بود در دستگاه وارمر زریرا که مادر در فر یریخواست و ش یاز خواب برمها شب مهین یبعض

 درجه بهم میچسبانده بودند که اگر تنظ یمورد نظر برچسب یدرجه دما یاستفاده از دست گاه وارمر رو یاد. برادمی آن را به کودک

 .گرفتمی کمک لشیموبا مریزمان هم از تا میتنظ یبرا نیکند. همچن میهمان برچسب تنظ یفلش را رو توانستمی یخورد او به راحتمی

 دایرا پ شیگذاشتم، با انگشتانم لب هامی میبازو یگرفتم، سرش را رومی شستم، بچه را در آغوشمی زیرا تم میدست ها» : دیگومی او

 « .را کم کم خم کنم یبطر دیکه با دمیفهممی شیحالت مک زدن ها یگذاشتم. از رومی را در دهانش یکردم و پستانک بطرمی

 .مان حرف بزنند یبراتر شیخواهم بمی آنها از

 .مادر خورده ریشتر شیکه بچه دومش به مهد نرفته، در خانه مانده و ب دیگومی غنچه

 .داشت اجیاحتتر شیمراقبت ب اوبه

 .کندیخشک دستور استفاده را مطالعه م ریمثل ش یزیاستفاده از هر چ یبرا

 .و پوره شروع کرده یابتدا با سوپ فرن در

غذا  یاحتمال ختنیچانه اش بود تا سرش را، دهانش را و ر ری. دست چپم زنشاندمیچپم م یپا یغذا دادن، بچه را رو یبرا»دهد: می ادامه

 .دادمیرا کنترل کنم. با دست راست و قاشق کوچک غذا را به او م

و خودم هم کنارش  گذاشتمیسفره م یخودش غذا بخورد و من او را رو دادمیمستقل شود. اجازه متر دوست داشت زود خودش

 .از غذا را خورده است یچه حجم نمیتا بب کردمی. ظرف را هم کنترل مکردمیو به تمام صداها با دقت گوش م نشستمیم

 .دادن دارو هم از قطره چکان استفاده کردم یبرا

 .گرفتمیها کمک مخواندن دستور العملها از آن یاما برا کردمیحساب نم نایافراد ب یخوراندن غذا و دارو رو یبرا

  .کردیدادن غذا و دارو به من کمک م یپسر بزرگم مشتاقانه برا نکهینداشتم خصوصاً ا یذا دادن به فرزند دوم هم مشکل چندانغ یبرا

 « .خوب است اریشان باهم بسارتباط م،یپسرها

 .پرسممی مادرها ریفاطمه در مورد تجربه سا از
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 یمناسب است کم مانیکه برا یکه خود، آن را به صورت یاست به شرط دیما مف یبرا یداردر امر بچه نایتجربه مادران ب» : دیگو یم

 .میده رییتغ

 یهاتیبچه در موقع یهاو واکنش یزندگ طیکه متناسب با شرا یاست به شرط دیما مف یهم در انجام امور مختلف برا نایمادران ناب تجربه

 «.میده رییمتفاوت آن را تغ

 .مختلف استفاده کرده است یزهایز سرنگ در ساخوراندن دارو به کودکش ا یبرا او

مادر اعم از  یروحهای خواهد که هراس به خود راه ندهند چرا که معتقد است تمام حالتمی نایاز مادران ناب شیاز صحبت ها یبخش در

 .کرده باشد اریاگر مادر سکوت اخت یشود. حتمی به فرزند منتقل یناراحت ای یشاداب

 هم به دخترش داده است؟ وهیم ایو  یکمک یغذا ریاز ش ریغ ایآ پرسممی یاز عل   

 .مرغ خرد شده را با قاشق کوچک به بچه داده امزرده تخم ایآمده که موز له شده و  شیتا حاال پ» کند: می فیتعر میبرا او

 .دهمیم اوقات انجامتر شیب یاست که به راحت ییپختن و خرد کردن کارها یکمک یآماده کردن غذا یبرا

  .کنمیخرد م وهی. مکنمیپاستا درست م مثالً

 .دهمیبه او غذا م زیشسته و تم یهابا دست شهیهم

 .بدهم صیتشخ یکودک را هم به راحت یتا ضمن کنترل قاشق بتوانم جهت لبها رمیگیدسته م کیرا از نزد قاشق

 .میگذاریم وهیم گریکدیشکل است که هر دو به نوبت در دهان  نیبه ا ی. بازمیکنیاجرا م یخور وهیم یباز باهم

 یو مثالً انگور رمیگیصورت که  چنگال را به دستش داده و خودم هم دست دخترم را م نی. به امیکنیم یبازها هم چنگالوقت یگاه

 .میبریآن فرو مچنگال را در  یییکرده و دوتا دایانگور را در بشقاب پ گرمی. با دست دمیکنیرا شکار م

  « .کندیم نیکودکان، مستقل خوردن را تمر ریدر مهد کودک مانند سا دخترمان

کرده است،  نایافراد ناب ییمشاوره و راهنما م،یاز چهل سال از عمر خود را وقف تعل شیکه ب یعیرف قهیسر انجام از سرکار خانم صد 

 .ندیفرما انیب مانیبرا نایدادن و خوراندن غذا و دارو توسط والد ناب ریدر خصوص ش زیتا ضمن مطالعه مطالب باال نظر خود را ن میخواست

که  نایب نیوالد انداری. چه بسریخ یها به بچه توجه خاص دارند و بعضاز آن یبا هم متفاوت هستند. بعض نایو چه ب نایهمه آدمها چه ناب »

 .اند دهیآموزش الزم را ند زین نیو والد شناسندی. چرا که خطر را نمرندیگیقرار م یفراوان بیفرزندشان در معرض خطر و آس
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 .یکیمتفاوت ژنت یهایژگیبا و گذاردیم ایدن نیاست که پا به ا یموجود بکر نوزاد

 .به او وجود نداشته باشد ینباشد و توجه ایباشد  تیممکن است مورد حما یطیهر شرا در

از  ایگذاشت و  وانیدرون ل یرنگ یهاین شودیاستفاده کنند م وانیرا خوب بلد هستند. چنانچه الزم باشد از ل دنیاز ابتدا مک هابچه

 یگرید عیهر ما ای ریش ختنیصورت احتمال ر نیباال آمده. در ا یاز آن به صورت ن یااستفاده کرد که در دار هستند و گوشه ییهاوانیل

  .شدخواهد تر کم

 .خنک شده را بنوشد قیسوپ رق یو حت ریدر دار آب، ش یهاوانیدر آن ل تواندیکمک کننده است. کودک م اریامن بس وانیل

کودک در  یشود تا با آسودگ دهیدوش نانیاطم یبرا ریش یشسته شود و کم زیدادن با آب و صابون تم ریاز ش شیمادر پ نهیاست ستر به

 .را بنوشد ریش یکامالً بهداشت یطیمح

 .او بسته نشود یبچه آزاد باشد تا راه هوا برا ینیدادن حواسش باشد که ب ریاست که مادر زمان ش نیخوردن ا ریاز نکات مهم در ش یکی

 یاست سفره اتر است به یعیطب یامر نی. ادیبه صورتش بمالد. نگران نشو ایها ممکن است بچه غذا را با دست بخورد و وقت یگاه

 .بخورد خواهدیتا هر طور که م دیپلو به او بده ایمخلوط مثل لوب یپلو کی و دیپهن کن شیبزرگ برا

مختلف کودک تسلط داشته  یهاتیبه وضعتر تا راحت ندیاو بنش کیشاد کودکانه پخش کند و نزد یقیموس کی تواندیم نایناب مادر

 .خوردیقاشق غذا م ایکه چطور با دست  ندیاز کودک بخواهد تا او را بب نیآفر یشاد یباشد. با لحن

 .ندیباال رفتن قاشق پر از غذا را بب تواندیتوجه به غذا خوردن او م  ایمادر و  یداشته باشد، با لمس دستها یینایضعف ب زیکودک ن اگر

 .استفاده کنند بندشیاز پ خورندیکه م یهر خوراک یو مرتب داشته باشند و در هر زمان یلباس رنگ شهیها هماست بچهتر به

 ختهیر یکه محتوا شوندیکاسه مانند م ایگود  نییهم هستند که در قسمت پا ییبندهاشیو پ کندیم یریاز لک شدن لباس جلوگ بندشیپ

 .شو دادوشست یآن را به سادگ شودیو م داردیرا در خود نگه م بندشیپ یشده رو

 .خوب است اریبس زیکمک به مستقل شدن کودک ن نیاست و همچن یخوبراه تر شیتسلط ب یچپ برا یپا یبچه رو نشاندن

ها مخصوص بچه ییهایدورش کامالً بسته باشد. صندل نیداشته باشد و همچن زیرا به م تیموقع نیترکینزد کندیاستفاده م زیبچه از م اگر

  .مخصوص هم دارند زیهست که م

آشنا باشد  شیدارد رنگش را و اگر نه، جنس سفره برا یینایکودک آن را بشناسد. اگر بباشد که  یسفره ا دیکنیاز سفره استفاده م اگر

 .خوردن غذا یباشد برا یکند و سفره نشانه ا دایپ یتا زمان خوردن غذا آن را به راحت
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دهان خود بگذارد  یدست کودک را رو تواندی.مادر مندیبب میمسأله را تعل نیا دیشود و او با ختهیر دینبا خوردیکه م یزیبداند چ دیبا بچه

 .زدیبر رونیاز دهان ب دیدهان نبا یکه محتوا دیو غذا را بجود و به او بگو

 .زدینر رونیشان به بغذا از دهان شودیو قاشق کوچک باعث م کنندیاستفاده متر کوچک یهااز قاشق هابچه

کرد و با خود به  هیآن را ته شودیبچه را نداشته باشند. م حتاجیاز ما  یبعض دیرویکه م ییاست که ممکن است جا نینکته مهم ا کی

و کودک شما طبق  شودیم جادیا یمزاحمت کمتر زبانیم یبرا یطورنی. اگرید یهر نوع خوراک ایبادام، سوپ  رهیبرد مثل حر یمهمان

 .شد خواهد هیتغذ شیشگیروال هم

 .دیکن زیپره یواقع ریغ یهاشیو نما دیخوردن غذا از تهد در

 .…و یخوش مزه ا یبه به! چه غذا دییمثالً بگو دیو پر ذوق به او غذا ده نیآفر یشاد یاست با حرکاتتر به

 .ستندین دیها مفبچه یو اگرها برا دهایها و تهدترس یطیشرا چیه در

  .هستندتر مؤثر یقیتشو حرکات

 .کردند انیرا در مورد نحوه استفاده از دارو ب ینکته ا زین انیپا در

که دارد از ابزار  یکه هر کس متناسب با مهارت میدر نظر داشته باش دیاست اما با یخوراندن دارو به نوزاد، قطره چکان ابزار مناسب یبرا

 .کندیمناسب استفاده م

 .میکنیکار متر ها ماهرانهاز آن یکیاما با  میخانه داشته باشچاقو در آشپز یادیعنوان مثال: ممکن است ما تعداد ز به

روز  تیخود را باال ببرند، موفق یزندگ تیفیک یطیتا در هر شرا کنندیکه تالش م ییتمام خانواده ها یشماره، برا نیا انیدر پا زیما ن  

 .میکنیآرزو م افزون

 یپر از شوق زندگ تانیروزها

 

 

 



 

16 
 

 

 دیدگان بیناییشناسی با رویکرد آسیبهای رواننگاهی به آخرین پژوهش

 

 شناسی، آموزگار سازمان آموزش و پرورش استثناییزهرا همت: کارشناس ارشد روان

هر روز شاهد شود، در دنیا های مرتبط با نابینایان فقط به خودِ افراد نابینا یا اطرافیانشان محدود میبر خالف ایران که پژوهش در حوزه

اند. آگاهی از جزئیات مایه تحقیق خود قرار دادهتعداد قابل توجهی پژوهش علمی هستیم که نابینایی و مسائل مربوط به آن را دست

پردازی تواند راه را برای ایدهگیرد میهایی که در موضوعات مختلف علمی در خصوص نابیناییی صورت میآخرین پژوهش

گران فراهم آورد. از همین رو از این ماه در هر شماره ان باز کند و به مرور زمان، منبع قابل قبولی را برای پژوهشگران فارسی زبپژوهش

از ماهنامه مانا به شرح و توضیح یک مقاله علمی خواهیم پرداخت. البته با توجه به تخصص نگارنده این سطور، این بررسی فقط به مقاالتی 

 بط با نابینایان را به عنوان موضوع پژوهش خود قرار داده باشند محدود خواهد شد.که مسائل روانشناختی مرت

 روان شناختی کودکان آسیب دیده بینایی: یادگیری، حافظه و تخیلهای ویژگی

 دانشگاه گلداسمیف لندن –یندا پرپینگ ل

که به مطالعه عملکرد کودکان و گاه بزرگساالن آسیب دیده بینایی در حوزه یادگیری، هایی ین پژوهش فراتحلیلی است از پژوهشا

 حافظه و تصویرسازی ذهنی پرداخته اند. 

است. این ها پژوهشسایر های افراد آسیب دیده بینایی با توجه به مشاهدات خودش و مطالعه یافتههای هدف نویسنده، توصیف ویژگی

شود وبا مرور مطالعات در زمینه عملکرد حافظه و یادگیری می ی و اجتماعی و نقش زبان در این فرآیند شروعمقاله با بررسی رشد شناخت

 پردازد.می شود و در نهایت به بررسی توانایی تصویرسازی ذهنی در افراد آسیب دیده بیناییمی پی گرفته

 اجتماعی:-رشد شناختی

 خواهر و برادرها و دوستان و در خانواده به عنوان نخستین محیط اجتماعی کسب ،مادر نخستین اطالعات را از ،کودکان در جریان رشد

 شود که از آن به عنوان می و کنش و واکنش دیگران آشنا رفتار بینیپیشنیازها و انتظارات و  ،خواسته ها ،کند و با مناسبات اجتماعیمی
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تنها با مشاهده دیگران و بدون آموزش مستقیم،  ،د سن چهار یا پنج سالگیشود. کودکان بدون آسیب بینایی در حدومی نظریه ذهن یاد

 دیدن حاالت چهره  ،مورد اشاره قرار گرفتن ،کنند زیرا اطالعات مورد نیاز آنها از طریق مشاهده رفتار دیگرانمی این توانایی را کسب

اجتماعی به شدت به بینایی و مشاهده های که کسب و رشد این مهارتوجه به این شود. با تمی اشاره بزرگترها به اشیا و ... تامین ،دیگران

شود که کودکان آسیب دیده بینایی در مقایسه با همساالن، دچار کاستی و تاخیر رشد بینی میپیشرفتار و اشارات و ... وابسته است، 

 باشند. 

 نظریه رشد ذهنی و کودکان نابینا:

ودکان آسیب دیده بینایی در مقایسه با همساالن بینایشان دچار تاخیر رشد اجتماعی هستند و این مطالعات بسیاری نشان داده اند که ک

کالمی پایین تری دارند بیشتر است. مطالعات جدیدتر های شود و این تاخیر در کودکانی که مهارتنمی تاخیر تا دوازده سالگی جبران

ت و ارتباط و آموزش کالمی، راه دیگری جهت رشد ذهنی و یادگیری اجتماعی است. که تنها کانال رشد ذهنی، بینایی نیس دنشان داده ان

 نکته ای که باید مد نظر والدین و مربیان کودکان آسیب دیده بینایی قرار گیرد.

تر و یا افظه باالمطالعات بسیاری نشان داده اند که کودکان آسیب دیده بینایی در مقایسه با همساالن بینایشان، از توانایی یادگیری و ح

 دست کم همسانی برخوردارند.

 دو مورد از مهارتهایی که کودکان آسیب دیده نابینا، همسان و یا حتی برتر از همساالنشان هستند، حافظه و تصویرسازی ذهنی است.

ن بینایشان است. پژوهش بر برتر از همساال ،مطالعات نشان داده اند که عملکرد کودکان آسیب دیده بینایی در تکالیف حافظه شنیداری

روی مناطق پردازش شنیداری مغز هنوز به نتایج قطعی نرسیده است ولی آنچه مسلم است دقت و تمرکز بیشتر کودکان آسیب دیده بینایی 

 شود.می شنیداری در مقایسه با همساالنشان است که موجب عملکرد بهتر این کودکانهای بر ورودی

 تصویرسازی ذهنی:

 ،خوانند و کودکان با مشاهده تصاویر کتاب در کنار شنیدن قصهمی دانید بیشتر مادرها برای فرزندان خردسالشان کتابمی که همانطور

خوانند و منابع می ، مادرها تنها متن کتاب داستان راسازند ولی در مورد کودکان آسیب دیده بیناییمی تصاویر ذهنی خود از دنیا را

 ،تصاویر برجسته داده شد و همزمان ،تصویرسازی ذهنی این کودکان وجود ندارد. در یک پژوهش به کودکانتصویری جهت آموزش و 

 داستانی مرتبط با آن تصاویر برایشان خوانده شد.  نتایج نشان داد که کودکان آسیب دیده بینایی، توانایی خوبی در تشخیص و یادسپاری 

ساخت تصاویر داشتند. این مطالعه این پیام را برای والدین و دست اندرکاران آموزش  تصاویر و حتی جنس مواد به کار برده شده در

توانند از تصاویر برجسته به عنوان ابزاری مناسب برای افراد می دارد کهها و گالریها کودکان آسیب دیده بینایی و گردانندگان موزه

 آسیب دیده بینایی استفاده کنند. 
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توانایی کودکان آسیب دیده بینایی در ساخت تصاویر ذهنی خالق بود. آنان برای آزمون این توانایی، دو  ،اننکته جالب برای پژوهشگر

 از گروه از افراد آسیب دیده بینایی و افراد بینا با چشمان بسته را مورد مطالعه قرار دادند. به این ترتیب که به هر آزمودنی مجموعه ای 

کودکان آسیب دیده بینایی، توانند تصاویر خالق بسازند. نتایج نشان داد که می ه شد به هر تعداد کهشش شکل داده شد و از آنها خواست

 ضعیفتر از کودکان بینا عمل نکردند و عملکرد آنها در ساختن تصاویر سه بعدی بهتر از تصاویر دوبعدی بود.

دیده بینایی با توجه پیشبینی عملکرد کودکان و حتی بزرگساالن آسیبتوان گفت که می انجام شدههای با توجه به مطالعه نتایج پژوهش

 اند. دیده بینایی را بهتر برآورد کردهکودکان آسیبهای های جدیدتر، تواناییمشکل است و پژوهش ،به نگاه سنتی

های کالمی برای آنان و آموزش دیده بینایی باید مورد حمایت قرار گیرندرسد که کودکان آسیبدر زمینه رشد اجتماعی به نظر می

دیده بینایی در این حوزه که انگیز کودکان آسیبهای شگفتفراهم شود. در زمینه عملکرد حافظه و یادگیری نیز باید گفت که توانایی

 شود باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و العاده آنان میموجب عملکرد خارق

متناسب با نیازها را آموزشی های های عملی، معلمان را راهنمایی کنند تا بتوانند برنامهها و بررسیامیدواریم که در آینده نزدیک، پژوهش

 برجسته و ملموس، طراحی نمایند. دیده بینایی، به ویژه با استفاده از تصاویر و استعدادهای کودکان آسیب

 

 های خیالی: مرور اخبار پزشکی و سالمتتا آثار مخرب درماناز کاربرد هوش مصنوعی در چشمپزشکی 

 

 گذار اولین سایت فارسی ویژه نابینایانمجتبی خادمی: کارشناس زبان انگلیسی، بنیان

 همبا تا کنم ترجمه و آوریگرد را پزشکی حوزه نکات و اخبار مهمترین و آخرین کنممی تالش سرویس، این در خادمی، مجتبی من،

 ،اینترنتی هایسایت و کاغذی، مکتوبات تصویری، صوتی هایرسانه در همیشه که محتواییست ارائه سرویس، این از هدف. کنیم مطالعه

 .نمانید جا ،هاترینمفید از تا کنید دنبال را ستون این حتما. است نیاز مورد شدت به ولی نیست دسترس دربه راحتی و دقیق 

 بود، کرده مشغول خود به را ذهنم که مواردی از یکی. گرفتمپی را تخیلی هایدرمان تبلیغات مخرب روانی آثار بحث سوژه، اولین برای

خانه تا رفت و برگشت از در راه  دلبندشان فرزندان هایچشم درمان برای والدین از خیلی که بود زیادی بسیار هایهزینه و سردرگمی

 طور مدون و با شفافیت، پاسخگوی معتبری هم نیست که به جعهیچ مر. رسندنمی جایی به ولی کنندمی تحملو بالعکس بیمارستان 
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 قربانی از قبل باید که اینکته ده تا داشت آن بر مرا است، کرده درگیر را زیادی بینایانکم و نابینایان که مسئله اینابهامات موجود باشد. 

 ،1مگَ دیوید مقاله، این نگارنده. دهم قرار فهیم خوانندگان شما اختیار در را بدانید شبکیه بنیادی هایسلول برداریکاله مسیر در شدن

 دیوید و من که اینکته ده هم این و شما این. است 2مدیسون-ویسکانسین دانشگاه دربنیادی  شده بودجه تأمین محقق پزشکی، دکترای

 :بدانید ارتباطید، در بینایی دیدگانآسیب با یا هستید بینایی دیدهآسیب که شمایی تمام دانیممی الزم

 درمان و شناخت برای را مهیجی و جدید امکانات بنیادی، هایسلول فناوری. هست امیدی بنیادی، هایسلول به واقعا. است درست. بله .1

 این پزشکان ما اساسی وظیفه و ماندمی نوپا نوزاد یک مثل هنوز فناوری این اما. است کرده ایجاد داده، آزار را بشر دائماً که هاییبیماری

 .«نکنیم ایجاد آسیبی هیچ باشیم مواظب چیز، هر از پیش و باشیم شفاف و صادق که است

 بیفتید جذابی سایتوب هر دام در نباید. کندمی فرق هم با شانحروف اما دارند، حرف چهار دو هر دروغ، و امید که است درست .2

 ایجاد  دلیل به توانندمی کنند،می تبلیغ را بنیادی هایسلول با آسامعجزه معالجات که خصوصی هایکلینیک. زندمی جا امید را دروغ که

 صدمه درمان، این اگر حتی. کنند نابود را شما چشم کل یا دارید، اکنونهم که را بینایی همان دیگر، بارفاجعه اتفاق هر یا تومور، عفونت،

 .کند وارد شما به تومان میلیون صدچند بر بالغ توجهی قابل مالی خسارت تواندمی نکند، وارد شما به جسمی

 تعداد و است جدید نسبتاً هم هنوز و پیچیده بنیادی، هایسلول فناوری. نیست تانخانواده یا شما تقصیر درست؟ است؛ کنندهسردرگم .3

  بیماران سردرگمی و امیدینا طریق از را خود مالی هایسرمایه کنندمی تالش که اندشده سبز قارچ مثل خصوصی هایکلینیک زیادی

 مغز چربی، از شوند،می پیوند انتفاعی هایکلینیک این در امروزه که "بنیادی هایسلول" موارد، از بسیاری در که بدانید باید. کنند تأمین

 .ندارند شبکیه رفتهدستاز هایسلول جایگزینی برای ایشدهاثبات توانایی که آمده دست به دیگری منبع یا محیطی، خون استخوان،

 از نوع همه درمان مدعی یا د،کنمی هزینه پرداخت به ملزم را شما کند،می تبلیغ را درمانی بنیادی هایسلول که کلینیکی اگر .4

 بالینی آزمایش مرحله در هنوز بنیادی، سلولهای با معتبر هایدرمان همه تقریباً. باشید بینبد بسیار آن به نسبت ،است چشمی هایبیماری

 یا کنند طلب پولی کهاین بدون کنند؛می نویسینام هاآزمایش گونهاین در را بیماران مدار،اخالق دانشمندان. هستند قبلتر مرحله حتی یا

  پرسوجو هستید، مردد اگر(. دهندمی پول شما به حتی هاآن اغلب بدانید است جالب) بپذیرند بیمار طرف از را پرداختی گونههیچ حتی

 دهند،،می ارجاع هاآن به را شما که افرادی از یا بفروشند، شما به را بنیادی سلول روش خواهندمی که افرادی از صرفا باشد یادتان. کنید

 .بگویند شما به را حقیقت دهدنمی اجازه هاآن به منافعشان مسلما زیرا نکنید؛ سوال

 

                                                           
1 David Gamm 
2 Wisconsin-Madison 

https://www.fightingblindness.org/research/10-things-to-know-before-you-fall-victim-to-a-retinal-stem-cell-scam-118
https://www.fightingblindness.org/research/10-things-to-know-before-you-fall-victim-to-a-retinal-stem-cell-scam-118
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 این از الیه هر. است پیچیده «ایالیه کیک» یک واقع در شبکیه،. بشناسید را چشم شبکیه که است مهم نرود، سرتان کاله کهاین برای

  تشکیل عصبی مدار یک تا شوندمی متصل دیگر هایسلول به و دهندمی انجام را دقیقی کار که هاستسلول از خاصی انواع شامل کیک،

 تشخیص را نور که دارند وجود مخروطی، و ایمیله هایسلول یعنی نوری، هایگیرنده از الیه یک شبکیه، درونی الیه ترینعمیق در. دهند

 ما مغز در ایتجربه به منجر نهایت در و کنندمی شروع آبشاری صورت به را همسرپشت اتفاقات از ایمجموعه سپس هاآن. دهندمی

 به بلکه دهند؛نمی تشخیص را نور ،3ایپیآر هایسلول یا شبکیه ایرنگدانه اپیتلیال هایسلول. نامیممی بینایی قوه را آن که شوندمی

 به که نوری هایگیرنده دهید، دست از را خود شبکیه اپیتلیال هایسلول اگر. دهند انجام را خود کار تا کنندمی کمک نوری هایگیرنده

 .میرندمی نیز هاآن و دهندمی دست از را خود عملکرد توانایی نهایت در کنند،می کمک هاآن

 ترینالعالج و ترینکنندهویران از برخی ریشه. رودمی شمار به مهم موضوع یک شبکیه، هایسلول مرگ هایپیامد درک همچنین، .6

 (کندمی تغذیه را نوری هایگیرنده که ایالیه) اپیتلیال هایسلول و نوری هایگیرنده جمله از شبکیه، هایسلول مرگ نابینایی، دالیل

 بیماری ،6استارگارد  بیماری ،5(پیآر) شبکیه شدن ایدانهرنگ ،4(دیامای) سن به وابسته ماکوالی دژنراسیون شامل هابیماری این. است

 .نیست دسترس در آمیزیموفقیت درمان هیچ مبتالیان، اتفاق به قریب اکثر برای. است دیگر موارد و ،8آشر نشانگان ،7بِست

 توانایی انسان، چشم شبکیه. ایمآمده دنیا به هاآن با که اندهاییهمین صرفا هستند، همراه ما با عمر آخر تا که چشم شبکیه «هایبخش» تمام

 هایسلول از برخی زیرا ؛است بنیادی هایسلول به توجه دالیل از یکی این. ندارد را دهدمی دست از که هاییسلول جایگزینی برای ذاتی

 .دارند را شبکیه در نیاز مورد جایگزین هایبخش تأمین توانایی ،9(سیاسپی یا پرتوان بنیادی سلولهای یعنی) بنیادی

 از شبکیه سلول جایگزینی یعنی) خارجی منبع یک از آمده دست به جدید هایسلول معرفی با بنیادی، هایسلول هایدرمان شاید .8

 شوند،می داده رشد آزمایشگاه در که پرتوان بنیادی هایسلول. کند فراهم رفتهدستاز هایسلول جبران برای را ایگزینه ،(پیوند طریق

 و شدهدگرسان شدیدا سلولهای از زیادی تعداد امروزه. بسازند را شودمی یافت بدن در که سلول نوع هر توانندمی تئوری صورت به

  روش. شوند تولید انسانی هایپرتوان از اطمینان، قابل ایشیوه به توانندمی اپیتلیال، هایسلول و نوری هایگیرنده جمله از شده،ویژش

 که است( شبکیه بازسازی) ترمیمیخود برای شبکیه فریب آن، و دارد وجود شبکیه رفتهدستاز سلولهای جایگزینی برای دیگری

 .است حاضر بحث از ترفرا و جداگانه موضوعی

                                                           
3 Retinal pigmented epithelial cells, or RPE cells 
4 age-related macular degeneration (AMD) 
5 retinitis pigmentosa (RP) 
6 Stargardt disease 
7 Best disease 
8 Usher syndrome 
9 pluripotent stem cells, or PSCs) 



 

21 
 

9. « 

 پیوند برای موثر هایروش توسعه چگونگی بررسی حال در دانشمندان اخیرا و است دشوار بسیار هاسلول انواع همه برای ،«پیوند چالش

 حاضر حال در که محصوالتی اگر حتی. شوند فعال شبکیه خود در که ایگونهبه ؛هستند صحیح طوربه هاآن اتصال و جدید هایسلول

 خصوص در توجه قابل نکته کنند، جایگزین را اپیتلیال هایسلول یا رفتهدستاز نوری هایگیرنده بتوانند واقعاً شوند،می تبلیغ

 از دور بسیار چشم، وسط به تصادفی، طوربه را خود سلولی محصوالت اغلب که است این بنیادی هایسلول انتفاعی های«کلینیک»

 نه شود، انجام ماهر بالینی پزشک یک توسط باید ها،فرایند گونهاین انجام عالوه، به. کنندمی تزریق گیرند، قرار است نیاز که ایناحیه

 .دستیار یا پرستار یک

 زمینه در نیت، حسن با و مطلوب، طراحی با عالی، بسیار تحقیقات اما ندارد، وجود بنیادی هایسلول خصوص در جادویی هیچ .10

 و شوند آزمایش دقت با اگر که هستند متغیری اما فرد به منحصر خصوصیات دارای بنیادی هایسلول. است جریان در بنیادی هایسلول

 خوشبین آینده این به ما. شود محسوب شایانی کمک بیماران، از برخی برای دور، چندان نه ایآینده در تواندمی گیرند، قرار استفاده مورد

 .باشید باید نیز شما و...  هستیم

 پیشرفت خصوص در انگیزهیجان و جالب خبری به رسیممی بگذریم، که بردارانهکاله تبلیغاتِ با نشدن کیسهسر برای جمعیحواس از اما

 :که تقریبا در اردیبهشت امسال منتشر شد پزشک یک از دقیقتر هاییتشخیص برای فناوری

 هاییپزشکچشم ترینمتخصص از تردقیق هم آن کند؛می بینی پیش را چشمی بیماری مصنوعی هوش بفهمید وقتی شویدمی حسی چه

 کنند؟می زندگی ما سیاره روی که

 عالئم ظهور از قبل سال ۳ که اندکرده ابداع و طراحی آزمایشی ماکوال، دژنراسیون شناسایی برای مصنوعی، هوش از استفاده با محققان

 .دهدمی هشدار آن،

 عالئم و بررسی را شبکیه هایاسکن مصنوعی، هوش از استفاده با چشم جدید تست یک میل، دیلی از نقل به مهر خبرگزاری گزارش به

 .کندمی بینی پیش ظهور، از قبل سال سه را ماکوال دژنراسیون

 این. شود بدتر زمان گذشت بااحتمال دارد  که است چشمی بیماری نوعی زرد، لکه تباهی یا( دیامای) سن با مرتبط ماکوالی دژنراسیون

 .رود تحلیل زمان مروربه ماکوال، یعنی چشم شبکیه مرکزی کوچک بخش که افتدمی اتفاق هنگامی بیماری
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 های سلول تا است فرد خون جریان به رنگ تزریق شاملدارک  تست. اندداده توسعه 10دارک نام با را تست این لندن کالج  محققان

 .دهد نشان درخشان فلورسنت دوربین زیر را شبکیه در فشار تحت اندوتلیال

 .شوندمی منجر ماکوال دژنراسیون درنتیجه و خونی هایرگ نشت و اختالالت ایجاد به فشار، تحت شبکیه هایسلول این

 را ماکوال دور سفید نقاط تا دیده آموزش طوری  الگوریتم این. شودمی استفاده مصنوعی هوش الگوریتم از تست این دوم بخش در

 .هستند ماکوال دژنراسیون به ابتال ریسک دهندهنشان سفید، نقاط این. کند پررنگ

 .کند تحلیل را شبکیه از تصویر هزاران تواند می همچنین و است پزشکان از تر پیوسته و هدفمندتر مصنوعی هوش قضاوت قدرت

 .کرد استفاده نابینایی از پیشگیری جهت  درمان آغاز و  بیماری زودهنگام شناسایی برای تست این از توانمی محققان، گفته به 

 در مصنوعی هوش برای نیز دیگری جالب هایکاربرد به ،پزشکی چشم اخبار آخرین هایتارنما از یکی به اجمالی نگاهی با توانمی البته

 مصنوعی، هوش از استفاده با بیمار، میلیون نیم و دوازده به مربوط هایداده تحلیل و آوریجمع با ایمطالعه مثال .برد پی پزشکیچشم

 سیگاری،غیر افراد به نسبت خیر، یا اندکرده اقدام زرد لکه تباهی درمان به کهاین از فارغ سیگاری، افراد چشم داخل فشار  کرد مشخص

 است ساخته فراهم را امکان این بزرگ، بسیار بسیار هایداده از استفاده با که است تحقیق روش تحقیق، این خود از ترمهم. است بیشتر

 هاآن که خطری میزان و کنند تقسیم اندکرده ترک که هاییسیگاری و سیگاری، سیگاری،غیر دسته سه به را افراد بتوانند پزشکانچشم

 .دهند اطالع آنان به کندمی تهدید را

پزشکی تمرکز داشتیم. در دفعات بعدی، موضوعات به مراتب چشمهای بنیادی، شبکیه، و کاربرد هوش مصنوعی در این دفعه بر سلول

 تر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.متنوع

پزشکی، همزمان با سراسر دنیا، در ایران نیز کاربردی گردد، شما را به یزدان پاک های فناورانه در علم چشمکه پیشرفتبه امید این

 سپارممی
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 استانداردهای چندگانه در استخدام افراد دارای معلولیت

     

 گزاری فرهنگیابوذر سمیعی: دانشجوی دکتری سیاست

تغال و متعاقب آن کسب درآمد است. شاغل بودن البته تنها از منظر اقتصادی حائذ اهمیت های همه افراد، اشیکی از مهمترین دغدغه

های دیگر اشتغال است که اگر فراتر از نفس و اعتماد به نفس و احساس مفید بودن، جنبهارزشمند پنداری، افزایش عزت نیست. خود

اهمیت است. پرافراد دارای معلولیت نیز بسیار به همه دالیل مذکور، موضوع اشتغال برای ی نباشد، قطعا از آن فروتر نیست. بعد اقتصاد

شوند، اثرگذاری بیشتری نسبت های بیشتری را نسبت به سایرین متحمل میدر بهبود کیفیت زندگی افراد معلول که هزینهکسب درآمد 

های غیرمادی  اشتغال نیز به مراتب بیشتر از عموم جامعه است و در یک کالم به عموم جامعه خواهد داشت. به همین ترتیب، اثر جنبه

 ت.توان گفت، اشتغال یکی از مهمترین عوامل استقالل افراد دارای معلولیت اسمی

نرخ خود بوده و بسیاری از یافتن شغلی مناسب برای افراد معلول اما داستانی پیچیده دارد. در وضعیت کنونی که بیکاری در باالترین 

اند امری به غایت بردهشه از محدودیت منابع رنج اند، پیدا کردن شغل برای معلوالن که معموال همیافراد شغل خود را از دست داده

ه سازی فیزیکی و مهمتر از آن عدم باور عموم جامعه به توانمندی افراد معلول، دسترسی آنان را نسبت بنماید. عدم مناسبمیدشوار 

به شغلی مجبور نموده و یا کرده نشین رغم توانایی و تحصیالت باال، خانهبسیاری مشاغل محدود نموده است و بسیاری از آنان را علی

 اش را دارند رضایت دهند.ه شایستگیتر از آنچبسیار پایین

، سیاست مشخصی برای جذب افراد دارای معلولیت در ادارات 1383تا پیش از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در سال 

شغلی برای خود دند شموفق میگذاشتند تا توان خود را به نمایش میوجود نداشت و آنها باید در رقابتی ناعادالنه و نابرابر ها و سازمان

و مکلف شدن دولت به تخصیص سه درصد  1383در سال حمایت از حقوق معلوالن با تصویب قانون جامع د. دست و پا کنن

خود را به طور بودند مطالبات تغییر کرد. افراد معلول دیگر قادر تا حدود بسیار زیادی ها به افراد دارای معلولیت، اوضاع استخدامی

 ای اخالقی بود، تبدیل به خواستی حقوقی شد. آنچه که تاکنون مطالبهقانونی پیگیری کنند و 

فشار و زدند، اما رفته رفته با ها از اجرایی کردن آن سر باز میاگرچه در سالهای آغازین تصویب این قانون، بسیاری از ادارات و سازمان

 به اجرای آن شدند.  مکلف ها تا حدود فراوانی ، ادارات و سازماننفعهای ذیاوجیانو  دارای معلولیتمطالبه گری افراد 
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های دولتی و نهادهایی که نیز مورد اصالح قرار گرفت، افراد معلول فراوانی در ادارات و دستگاه 1397با اجرای این قانون که در سال 

اما آنچه که در حال حاضر بسیار محل مناقشه است و موجب نارضایتی جامعه د. کردند به استخدام درآمدنه میاز بودجه عمومی استفاد

ای دقیق و اجرای این قانون است. نبود دستورالعمل یا بخشنامه معلوالن شده، فقدان سازوکار یا سیاستی مشخص در خصوص چگونگی

سی توانمندی افراد شده بررباعث ز شغل، احرامشخص در خصوص چگونگی به استخدام درآوردن افراد دارای معلولیت و شرایط 

 نی بر سالئق افراد و مجریان باشد. مبتدارای معلولیت، بدون هرگونه استاندارد مشخصی اتفاق بیفتد و 

اند که تعیین کننده ابزارهای سنجش توانمندی شرکت کنندگان دارای بودهقائم به فرد و ای های سلیقهنگاهاین نامه ، شیوهچنین در نبود 

اند. از سویی، برخی مجریان، مته به خشخاش اند و استانداردهای متفاوتی را به وجود آوردههای استخدامی شدهمعلولیت در آزمون

اصولی شده اند. این قوانین به قدری سختگیرانه و غیراد معلول مانع استخدام افرمرتبط، اصولی و غیرگذارده و با وضع قوانینی غیر

معلوالن به آن دستگاه بوده است. این گفته یکی از  از ورودتام اند که گویی هدف از آنها، نه بررسی صالحیت افراد، بلکه ممانعت بوده

آموزان ی معلولیت موجب افسردگی دانشاستخدام معلمان دارا»شین که های پیترین مقامات وزارت آموزش و پرورش در دورهبلندپایه

 شاهدی بر این مدعاست. )نقل به مضمون(« شودمی

ای، چندان توجهی به توانمندی یا شایستگی حرفهاصولی و غیرای غیرگیرند که بازهم به شیوهدر سوی دیگر طیف اما مجریانی قرار می

بدون هرگونه بررسی یک شغل داوطلب شده، نند فردی معلول برای کشرکت کنندگان دارای معلولیت ندارند و همین که مالحظه می

 کنند. به راحتی او را پذیرش میسوزی، و ارزیابی صالحیت شغلی و گاهی از سر ترحم و دل

سویی افراد با دو آسیب بزرگ مواجه باشد. از دستکم موجب شده استخدام افراد معلول این استاندارد دوگانه تشخیص صالحیت، 

اند؛ یستگی، از استخدام بازماندهبررسی اصولی توانمندی و شاا به دلیل معلولیت و بدون تنهرغم توانمدی فراوان، معلولی هستند که علی

اند اما صرفا به این دلیل که دارای رساندن وظایف شغلی را نداشتهایم که توانمندی به انجام بودهشاهد استخدام افرادی در نقطه مقابل 

 اند. به استخدام درآمدهاند، اند و یا برگزارکنندگان آزمون، دانشی در ارزیابی آنها نداشتهقیبی در آن رشته شغل نداشتهیت بوده و رمعلول

رخ های یکسان های استخدامی مشابه و در دستگاهاین اتفاقات به طور همزمان در آزمونموضوع پارادوکسیکال این مساله اینجاست که 

پس از قبولی در در برخی شهرها ه عنوان نمونه، در یک آزمون استخدامی مشخص وزارت آموزش و پرورش، افرادی باست. داده 

ی که در همان آزمون در شهرهای دیگری شاهد اند؛ در حالرغم توانمندی باال، تنها به دلیل معلولیت رد صالحیت شدهمرحله اولیه، علی

 ایم. ونه سختگیری بودهاستخدام افراد دارای معلولیت بدون هرگ

. عدم به کارگیری افراد دارای معلولیت های فراوانی، هم برای جامعه معلوالن و هم برای عموم جامعه به دنبال دارداین موضوع، آسیب

 شش را در این بذر تالش و کوهای واهی ، عالوه بر نقض قانون، موجب دلسردی و سرخوردگی این افراد خواهد شد و به بهانهتوانمند 
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اند، وجهه عموم معلوالن را به کارگیری افرادی که توانمندی و شایستگی احراز یک شغل را نداشتهگروه خواهد خشکاند. در مقابل، 

 .شود را تقویت خواهد کردداشته میدار و این باور غلط که معلولیت برابر ناتوانی پنخدشه

یکی از مهمترین موضوعاتی است شغل، دارای معلولیت برای احراز ی صالحیت افراد چگونگی بررسنامه یا دستورالعمل تدوین شیوه

های احراز صالحیت را ای باید به صراحت مالکنامهمعلولیت باید به آن پرداخته شود. چنین شیوهکه در زمینه استخدام افراد دارای 

های استخدامی را از سردرگمی ن/برگزارکنندگان آزمونتا هم داوطلبان و هم مجریا معیارهای سنجش آن را تعیین کند مشخص و

 برهاند. 

تدوین اقدام به ، معلوالنهای تشکلبا مشورت ریزی کشور و زمان مدیریت و برنامها همکاری ساالزم است سازمان بهزیستی ب

ها و ادارات دولتی و بررسی صالحیت آنها نماید تا هم سازمانچگونگی استخدام افراد دارای معلولیت دقیق در خصوص ای نامهشیوه

برای به استخدام داوطلبان معلول مطلع باشند که معیاری مشخص برای ارزیابی و سنجش توانمندی و شایستگی افراد داشته باشند و هم 

 یی را تقویت کنند. هستند و برای شرکت در آزمون باید چه مهارتهادقیقا نیازمند کدام مهارت شغلی درآمدن، 

قانون حمایت از حقوق معلوالن )مصوب  15نامه مذکور گام عملی مهمی خواهد بود در اجرای ماده شیوهتدوین پرواضح است که 

معلول دارد. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که تاکید فراوانی به در دسترس بودن مشاغل برای شهروندان  27( و نیز ماده 1397

مطمئنا اجرای صحیح این قوانین که یکی از برجسته ترین مطالبات جامعه معلوالن است، نقش بسزائی در بهبود کیفیت زندگی 

 بسترساز برابری فرصتها و دستیابی به عدالت اجتماعی برای همگان خواهد بود.شهروندان دارای معلولیت خواهد داشت و 

 

 های کتاب صوتیمروری بر تازه

 

 های عمومی کشورخانهدار نهاد کتابرقیه شفیعی: کتاب

های گویا به زیور صدا آراسته هایی است که به تازگی در مراکز گوناگون تولید کتابهدف از تألیف و تدوین این صفحه، معرفی کتاب

 ب در ماه قبل از آن شماره خواهد بودکت ینسخه صوت ستیکار ما در هر شماره انتشار ل یمبنااند. شده
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 تر مورد بررسی قرار خواهیم داد.مفصل م کرد و سپس چند نمونه را به شکلابتدا به صورت کوتاه تعدادی را معرفی خواهی

کشور دریافت بینایان در سراسر ای ویژه نابینایان و کمرا از مراکز کتابخانههای ضبط شده توانید همه کتابشما می الزم به ذکر است

 کنید.

 اند.هایی را مرور کنیم که در دی ماه گذشته به آرشیو کتب صوتی نابینایان اضافه شدهدر ادامه این نوشته با ما همراه شوید تا با هم کتاب

ض، که هر توانند با این همه مریکنند چگونه میکسانی که در حوزه سالمت کار میسایر و  ممکن است از خود بپرسیم: پزشکان گاهی

 رو شوند، ولی هیچ تأثیری در روح و روان خودشان ایجاد نشود؟بهکدام شرایط خاص دارند رو

 شود شاهد جان باختن عزیز یک خانواده بود، اما خم به ابرو نیاورد!  چگونه می

سعی ( ؟دارد یادهیو چه فا ستیچ تنی)گروه بال ینیجانبخش به اقدامات بال یدمکتاب با راجع به این موضوعات و مسائلی از این دست، 

شان توضیحاتی داده شود، تا کسانی که در حوزه سالمت مشغول به کار هستند ی کار آنها، و اهدافشده تا راجع به گروه بالینت و شیوه

منصوره  :مترجمانو نولتون  نیکاتر ،لبرگیلورل ماین کتاب ارزشمند در حوزه سالمت: ها شوند. نویسندگانبا آگاهی وارد این گروه

 صفحه به چاپ رسانده است. 103در  1399سال در نیز آن را مهر نشر آزادهستند،  غالمزاد بایشک ی،احمد رهین ی،دهکرد یانیک

کند. در روایت میفریبا کلهر داستان زندگی یک خانواده ایرانی بعد از جنگ را در آن ای است که صفحه 182پایان یک مرد، کتابی 

دار ادبیات با آنها مواجه و دوست التحصیل فلسفهرو هستیم که یک روزنامه نگار فارغبهروبا مسائل اجتماعی  ،ان نه چندان بلنداین داست

دانند یا نه! را میداند واقعیت زندگی اوشوقی زنباز و همکارانی که نمیمع یب، برادری اشتباهی،اتفاقاتی نظیر: داشتن یک پدر عج است؛

 منبع نسخه گویایی است که در دست ما قرار دارد. 1399ایان یک مرد را روانه بازار کرده و چاپ پنجم سال نشر مرکز پ

ی  گذاران سیاست در دوره قاجار و خاصه زمانهن تأثیرشناسیم! یکی از آهایی که کرده اند میها بعد از کارهمیشه بزرگان را سال

و خدمات  اوهای های سیاسی، نامهکارصدارت، به امیرکبیر است. راجع به زندگی شخصی، خان معروف الدینشاه میرزامحمدتقیناصر

اند. اینک را مورد بحث قرار داده ته شده و هر کدام از منظری خاص حیات او های بسیار نوشای که در کشور انجام داده کتابگسترده

خان یتقرزایصدارت و فرجام کار م ،ی)برآمدن، زندگ ریرکبیخان امیقترزایمنوبت به عباس اقبال آشتیانی است که کتابی با عنوان: 

 .ن در زمینه تاریخ بزرگان کنددوستاتقدیم کتابصفحه  424در  1390سال مؤسسه انتشارات نگاه در را  (ریرکبیام

د و قهرمانان جنگ برخیلی لذت میهای تاندن داستاناز خوهر فرد هاست، دورانی که دوره نوجوانی یکی از بهترین دوران زندگی انسان

فانتزی در زمان حال. کتابی  هایهای حماسی مانند گیلگمش در گذشته گرفته تا داستاند. از قصهپندارترین افراد میبا هیوالها را قوی

 پردازد. نویسندگان دا تا زمان حال میی ادبیات فانتزی از ابتدر اختیار ما قرار دارد، به بیان تاریخچه که اکنون با نام تاریخچه ادبیات فانتزی
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را صفحه آن 405در  1399سال نشر پریان و فارا مندلسون با ترجمه سمیه گنجی  هستند.  ،ادوارد جیمزاین اثر جذاب برای نوجوانان: 

 است. روانه بازار کرده

( را یامروز یخودرو رانی)ا ونالیناس رانیا یعنیکشور  یخودروساز نیبزرگتر ،یامیکه به همراه برادرش محمود خ یمرد ،یامیاحمد خ

 و غربت در تورنتو درگذشت. ییدر تنها ،یسالگ ۷۶کرده بود، در  سیتأس

و  رانیمد نان،یکارآفر یبرا یکتاب خودرو رانیگذار ا انیبن. یامیاز نوشته ها و خاطرات احمد خ یریسرنوشت ما با بهره گ کانیپ

 صفحه به چاپ رسانده. 246در  فرزندش مهدی خیامی هاست؛ ک رانیا خیمندان به تارعالقه

آن  یاز محتوا یاکتاب و خالصه تیبه اهم آمده که یدیسع اصغریاز عل یاشده. ابتدا مقدمه میتنظ یکتاب در چهار بخش اصل نیا

 .پرداخته است

 ونالیناسرانیا یو توسعه سیتأس به گام  و گام شدهنیتدو یامیها و خاطرات احمد خبر اساس نوشته است،  کتاب یحجم اصلبخش دوم 

 به شمار میرود.  رانیا یصنعت یتوسعه خیتارکه بخش مهمی از ، کندرا روایت می

 است. یامیخ یاز زبان مهد یامیدرگذشت و دفن احمد خ تیروا ست،ین شتریبخش کتاب که دو صفحه ب نیسوم

 است. افتهیدر آن دوران اختصاص  خودرورانیمحصوالت ا ریو سا یامیو جلسات خ کانیعکس از پ یهم به تعداد یانیبخش پا

 روانه بازار کرده است. 1398کتاب را نشر نی در سال 

دوبار  رانیاست که در ا نتونیرادهام کل یالریه  ،ییکایامر استمداریاثر س What Happened یسیتاب آنچه اتفاق افتاد با عنوان انگلک

 ینینم بایترجمه فر شیانددر انتشارات نسل نو نیهمچن صفحه 462جمه فاطمه قربانپور در با تر شمشادتوسط انتشارات  1396ر سال د

صفحه در انتشارات نگارستان معرفت در سال  696از آن را در  یترجمه ا زین یمحمد دیسع ده؛یصفحه به چاپ رس 454در  یرجعف

 .دارد ما قرار اریه در اختاست ک ییایگوکتاب منبع و همین نسخه به چاپ رسانده  1398

 کایامر خیانتخابات در تار نیزتریبرانگ از بحث یکیاحساسات و تفکرات خود را در طول  نتونیکل یالریه بار،نیاول یکتاب برا نیا در

ها به عنوان تجربه نیرترینظیاز ب یکیشما را با خود در  ،یدوره مبارزات انتخابات یهاتیآشکار کرده است. او اکنون، فارغ از محدود

سفر همراه  نیهمراه خواهد کرد. شما در ا کایامر یاسیاحزاب س نیتراز بزرگ یکی یاز سو یجمهور استینامزد انتخابات ر یبانو نیاول

دخالت ،یلیتخ یهااز داستان تربیعج ییهایدگیچیپ ز،یانگجانیه یهایکننده و بلنددیناام یهایخشم، پست ،یتیجنس ضیتبع ،یالریبا ه

هستند.  نتونیکل یالریخاطرات ه نیتریخصوص هانیکرد. ا دیرا تجربه خواهرقیب انتخاباتی توسط  نیو شکستن تمام قوان هیروس یها

چگونه توانسته است  میگوید ،دشرح خواهد دا تانیدونالد ترامپ خواهد گفت، اشتباهاتش را برا هیمبارزه عل یکتاب از نحوه نیدر اوی 

  یبه شما خواهد گفت که زن بودن در عرصه یالریشاداب خود باز گردد. ه یبه زندگ گریو بار د دیخرد کننده فائق آ  ستشک نیبر ا
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خواهد گفت که  ییهاشهیکل نیصدا، سن و ظاهرش و همچن یرو به رو کرده است، از انتقادها درباره ییهااو را با چه چالش است،یس

سابقهیانتخابات ب نیکه در ا دهدیبا مدارک و شواهد نشان م یالری. هرندیها را بپذآن خواستندیم زیاو نداشتند و از  باور  بدان گرانید

در  یچه خطرات دهدیکه نشان م کندیم میرا ترس یاشده است. او با در کنار هم قرار دادن اتفاقات، نقشه یها به دموکراساهانت نیتر

 2016محافظت کرد. انتخابات سال  ندهیدر جهان آ یتا بتوان از دموکراس افتیها را درآن دیچرا باقرار دارد و  کایامر یندهیآ ابربر

  .شما شرح خواهد داد یو کاست براکم یداستان را ب نیا یهمه «آنچه اتفاق افتاد»است و کتاب  یخیتار یاتفاق کایامر

به  کایمتحده امر االتیرا در ا 2017سال  یرداستانیاثر غ نیترپرفروشعنوان  و ترجمه شده یادیز یهاکتاب جذاب تاکنون به زبان نیا

 .است خود اختصاص داده

 ر.آذ یشافاک ترجمه رضا اسکندر فیالی نوشته «آسمان یبر لبه یشهر»کتاب 

ش از این دو رمان وی پیاست.  ایدر سراسر دن اتیمخاطبان ادب یآشنا برا یروزها نام نیمشهور و جسور ترک، ا سندهیشافاک، نو فیلا 

 ۀبر لب یشهر»رمان اند. حاال او در های کتاب ایران و جهان قرار گرفتهدر صدر پرفروش« سه دختر حوا»و « ملت عشق»با عنوان 

ول قدم به نام جهان به استانب یپسر ،یالدی. در قرن شانزدهم مکندروایت می را یعثمان یحدوداً صدساله از دوران امپراتور یابازه«آسمان

)با این رمان  بندد.یبانو، دختر سلطان، دل م گذرد که به مهرماهینم یریبه عهده گرفته است و د یشغل یگذارد. او در دربار عثمان یم

 یهادر قلمرو ناشناخته زیاسرارآم یاست و خواننده را به سفر تیو خالق یاز عشق، آزاد یادماندنیبه یداستان( «من و استادم» یترکعنوان 

نیز ما ی صوتی صفحه به چاپ رسانده و منبع نسخه 460را نشر نون در اثر خواندنی این  برد.یم یدربار عثمان یعرفان و اندرون ،یمعمار

 است. 1398چاپ سوم سال 

سوءقصد »ان رمان درخش ی سندهی. نورانیا خیتار یعمدتاً گمشده یهاداستان است از دل تکه تیهاست که مشغول رواسال ییرضا جوال

ی نگارش داستان کوتاه در حوزهکاربلد ای نویسندهدرصدد است تا نشان دهد  «عناب یهاشکوفه»بعد از انتشار کتاب  «یونیبه ذات هما

اه البته گ ؛رندیگیو فضا را در دست م خیکند که تاریم تیرا روا ییهایقهرمان «هایی از تاریخ ایراندر تکه 32پاییز است. او در کتاب 

ق، کوتاهش عش یهادر داستان یی. جوالانندینمایم یگریجهان را جور د نیسازند که ایم ییاند و ماجراهاافتاده ریتوجه به آن، گیب

 ییبه روشنا هیکه ناگهان از ساهستند  ییهااست. هر هشت داستان کتاب برآمده از چهرهبه کرات به کار گرفته اضطراب و البته ترس را 

دارند  یساختار یوستگیپ ت،یکل نیها، با اداستان نیفراموششان کند. بنابرامخاطب است  دیگذارند که بعیاز خود برجا م یرد و ندیآیم

که د نافتیاتفاق م میتهران قد کینوستالژ یمجموعه در فضا نیا یهاداستانهمچنین  کند.یبدل م یندنخوا یرا به اثرکتاب امر  نیو هم

لذت این کتاب  جذاب یهااز خواندن داستان ن،یریخاطرات د یبا حال و هوا یرمان یمندان به مطالعههعالق، شودمیسبب همین مسئله 

 ببرند.

 صفحه روانه بازار کرده است. 173در  1398را نشر چشمه سال « هایی از تاریخ ایراندر تکه 32پاییز »کتاب 
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را از آغاز  اتیبود که جوهر ح نیزمرانیابه خدمتگزار ان، یکی از دانشمندان ریو ادب ا فرهنگ، تصوف، خیتاری حوزهدر سعید نفیسی 

در صفحات کتب  ادشیکرد و  اریو زبان کشورش خدمات بس خیتارگ، رهنبه فاو  یش کرد.زادبوم خویکسره وقف تا دم آخر  یجوان

 جاودانه خواهد ماند. یرانیا قاتیو تحق یزبان فارس

قاجار،  یدوره ها،نیها و آئجشن ت،یحیمس ،یباستان، دوران اسالم رانیا رامونیمقاله پ 68ت او شامل جلد از مجموعه مقاال نیسوم

دکتر را بنیاد موقوفات نفیس مجموعه این  .ردیگیمندان قرار معالقه اریو تصوف است که در اخت یخیتار یایو هنر،جغراف یشناسباستان

 به چاپ رسانده است. 1394سال  محمود افشار با همکاری انتشارات سخن در

 میرزا عباس فرزند میرزا بهمن خواستۀ به و تبریزی طسوجی عبداللطیف توسط آن ترجمان که( شهرزاد های قصه) شبیک و هزار کتاب

 آن وایشی و روان نثر. است فارسی زبان در ترجمه نهضت سرآغاز در کتب امهات از. است رسیده انجام به قاجار محمدشاه روزگار در

 کتابی به تبدیل را اثر این آنها، عربی ترجمۀ جایبه پارسی اشعار سرایش و گزینش در اصفهانی سروش هایورزیذوق و انتخاب با همراه

 فارسی یترجمه یافت، انتشار آن بر تفسیرهایی و ترجمه و شناخته اروپا در شانزدهم قرن از شبیک و هزار. است کرده ماندگار و یگانه

 زبانی به زبانی از مهاجرت و سالیان و هاسده از گذر در نیز اثر این که نیست تردید است، گرفته صورت قاهره در کتاب عربی چاپ از آن

 الزم بسیاری تحقیقی کار و است کرده پیدا راه آن در بسیاری هایافزودگی و هاافتادگی و شده فراوان تغییرات و دگرگونی دچار دیگر

 صورت کشورها دیگر و ایران در آن از زیادی هایچاپ تاکنون اثر این ترجمۀ دوران از. شود احیاء سانسکریت زبان به آن اصل تا است

 .است نبوده عالقمندان اختیار در منقح چاپی تاکنون تأسف با اما گرفته،

 بازار روانه را فاخر اثر این نگاه شاراتانت. بود خواهد جذاب بسیار مطول های قصه داراندوست از دسته آن برای جلدی شش کتاب این

 است 1397 پنجم چاپ صوتی ینسخه مبنای و کرده

 هادونده نابینا، گرفتار در بین زامبی

 

 علیرضا نصرتی: گیمر نابینا

های ها به معرفی بازیآشنای نابینا، قرار است در این سلسله نوشتههای نامبازیکی از بازی Dark Alirezaعلیرضا نصرتی معروف به 

 بپردازد. اگر به انواع بازی عالقه دارید با او همراه شوید. IOSهای اندروید و نابینایی طراحی شده برای پلتفرم
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شود هایی اطالق مییا دونده، به بازی Runnerبروم. ژانر  Runnerبه عنوان اولین بازی بنا دارم به سراغ یک بازی اندرویدی در ژانر 

شود و قرار بر آن است که به محض موانعی مواجه میکه در آن کاربر باید مسیری را به دو طی کند و در طول مسیر و در حین دویدن، با 

 رسیدن به هر مانع، به اشکال مختلف از آنها عبور کند یا آن را از سر راه بردارد.

Fear,  نام یک بازی در سبکRunner  است که هم بر روی سیستم عامل اندروید و همIOS  قابل استفاده است. نصب این بازی مثل

گیرد. در اجرای بازی به این نکته دقت داشته باشید که در هنگام ورود به محیط بازی حتماً باید ندرویدی صورت میهای اافزاربقیه نرم

Talkback های اندرویدی، چند مجوز از شما خواسته روشن باشد تا بازی متوجهِ نابینا بودنتان بشود. به محض ورود، طبق معمول بقیه اپ

خوان را غیر فعال کنید تا بتوانید جام بازی را دارید باید آنها را صادر کنید. پس از ورود الزم است صفحهشود که قاعدتاً اگر قصد انمی

 های خودِ بازی استفاده کنید.از صدا

خوان شود صفحهبارگذاری بازی بسته به قدرت گوشی شما ممکن است چند ثانیه طول بکشد. به محض شروع بازی از شما خواسته می

ها در طراحی این بازی یک راهنما هم در نظر گرفته شده است. بعد از کارعال کنید و حتماً هدفون بر گوش بگذارید. برای تازهرا غیر ف

گذاریم که راهنما را از سر این راهنما را فعال کنید. فرض را بر این می Start Tutorialتوانید با لمس گزینه شروع اجرای بازی می

کند. اید. در آغاز بازی یک گوینده، ماجرای بازی را برایتان تعریف و فضا را توصیف میهای بازی آشنا شدهم و خماید و با چگذرانده

آوری هایی را که در نقاط گوناگون برای شما در نظر گرفته شده جمعشود تا پریبعد از اینکه وارد جو بازی شدید از شما خواسته می

 ها داشته باشید به نفع شما خواهد بود.رچه بیشتر از این پریکنید؛ چرا که در اثنای بازی، ه

ها به دو شیوه مانع دویدن شما خواهند تر هم گفته شد در طول این بازی با موانع متعددی برخورد خواهید کرد. زامبیهمانطور که پیش

 گیرند که با کشیدن صفحه به راست یا شما قرار می ها یا رو در رویخواهید داشت. این زامبیشد که هر کدام را به شکلی از سر راه بر

خواهند شما را به زیر هایی مواجه خواهید شد که در زیر زمین هستند و میچپ از مسیرشان کنار خاهید رفت. یا در برخی مواقع با زامبی

ها، دیگر موجوداتی هستند که قصد الغزمین بکشند که در این صورت با کشیدن انگشت از پایین به باال، از روی آنها خواهید پرید. ک

 ثمر کنید.ها را بیهایتان را دارند. در چنین موقعیتی باید با کشیدن انگشت به سمت پایین، بنشینید تا حرکت کالغخوردن چشم

ها در ایران بازیا آنطور که بازی Power upهایی پیش خواهد آمد که به اصطالح خودِ بازی انواع در هنگام بازی چندین بار موقعیت

های متفاوتی را در اختیار شما خواهند گذاشت. این بازی هم مثل هر ها امکانات و توانمندیرا دریافت کنید. این جان« جان»گویند، می

یرد. گبازی دیگری از چندین مرحله تشکیل شده است. بازی به شکلی طراحی شده که در پایان هر مرحله، امتیازاتی به بازیکن تعلق می

شود بیشتر خواهد بود. در این بازی هم این قابلیت در تر باشد، مقدار امتیازی که به شما داده میاید باالای که به پایان رساندههرچه مرحله

 آنها شکل دهند. شان را با بازیکنان دیگر در سر تا سر دنیا به اشتراک بگذارند و نیمچه رقابتی را بانظر گرفته شده که کاربران بتوانند نتیجه
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اگر با خواندن توضیحات باال به این بازی عالقمند شدید احتماالً فایل صوتی که به پیوست همین متن آمده برایتان جالب خواهد بود. در 

از اینکه بپیمایید. نصرتی پس  Dark Alirezaتوانید ضمن شنیدن تریلر بازی، یک بار مسیر آن را از آغاز تا پایان با این فایل صوتی می

های تعبیه شده در منوی بازی را هم به تفصیل برای عالقمندان شرح شود تا بازی به پایان برسد، گزینهها میتعمداً خوراکِ یکی از زامبی

به داده است. از آنجا که این بازی نسخه رایگان ندارد و ممکن است پیدا کردنش برای کاربران ایرانی دشوار باشد، فایل قفل شکسته یا 

 دهیم.قولی کرک شده بازی را از طریق همین سایت در اختیار مخاطبانمان قرار می
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