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به  آنانی که می  خواهند  اختيار  اطالعاتی هر چند مجمل در  پيش روی شماست  کتابی که 
دوست يا عضوی از خانواده شان که دارای آسيب بينايی1 است کمک کنند تقديم می  گردد.

هدف از نگارش اين کتاب، ارائه  ی مطالبی به منظور کاربست در مداخله  های اوليه2 و 
خدماتی برای افراد نابينا جهت مطالعه  ی آن است.

علت فراهم نمودن چنين اطالعاتی، تشويق افراد به يادگيری، درک و کاربست شيوه  ها 
و ابزاری است که به واسطه  ی آن می توان از دستيابی فرد با آسيب بينايی به زندگی مستقل3 

اطمينان حاصل کرد.
خوانندگان اين کتاب، دانشجويان رشته  ی روانشناسی کودکان استثنايی و علوم تربيتی، 
باالخره همه  ی آنانی که  افراد و  اين  معلمان  توانبخشی و مددکاری، همچنين خانواده  ها و 
عالقمند به برقراری ارتباط سودمند و مناسب با اين افراد هستند، می  باشند و بنابراين هر فردی 
با  است،  مشتاق  مستقل،  و  مولد  زندگی  به  بينايی  آسيب  با  افراد  دستيابی  و  پيشرفت  به  که 

خواندن اين کتاب، اطالعات مفيدی را به دست خواهد آورد.
نابينا4 و در تماس تنگاتنگ با گروه هدف کتاب  از آنجا که نگارنده خود فردی است 
حاضر بوده است، می تواند تجارب عينی را در اختيار شما گذارده باشد که با مطالعه، تفکر و 

کاربرد مطالب اين  کتاب، راهنمای هرچند اندک شما خواننده عزيز باشد.

1.Visually impaired people
2.Early interventions
3.Independent living
4.Blind person

پیشگفتار
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در اينجا ضروری است بر اين نکته تأکيد گردد که داشتن زندگی مستقل  به معنی انجام 
امور فقط برای خويشتن و زيستن تنها و تنها برای خود و به دور از ديگران نيست. زندگی 
نيازهای روزانه و  به  برای توفق  به معنای شانس داشتن همراهی آگاه و تجهيزاتی  مستقالنه 
برآوردن امور شخصی در طی روز، دسترسی برابر با افراد بينا در استفاده از وسايل رفت و 
آمد عمومی، بهداشت، استخدام، آموزش و کارآموزی بوده و بنا بر اين، داشتن اين انتظار که 

نياز های ايشان به درستی تشخيص و لحاظ گردد، امری است اساسی.
معلول جسمی حرکتی، ناشنوا و با توجه به گروه هدف مد نظر ما »فرد با آسيب بينايی« 
در اين کتاب، اين حق را دارد که به خصيصه  هايی که در دستيابی به زندگی مستقل، مفيد 
فايده  اند،  دست يابد. اين امر در خصوص افراد با آسيب بينايی مهمتر است، چرا که بعضاً 
شاهد آن بوده  ايم که ايشان به جهت محروميت از نعمت بينايی از بهره مندی نياز های اوليه  ی 

زندگی خود محروم بوده  اند. 
تغيير  ايجاد  در  خود  وظايف  به  را  دولت  و  جامعه  که  است  آن  کتاب  اين  تالش  تمام 
شرايط موجود، تأسيس مراکزی محلی به منظور بررسی و تأمين نيازهای افراد معلول به ويژه 
افراد نابينای منطقه  ی خود آگاه نموده، به طريقی که نياز ها و خواسته های اين افراد در قلب 

تصميمهای ايشان قرار گيرد.
از طرف ديگر، افراد با آسيب بينايی تمام کوشش خود را در راستای غلبه بر موانع موجود و در 
نتيجه، رسيدن به زندگی با کمترين محدوديت1 به کار گيرند، با آسايش خاطر بيشتری در اجتماعات 
حضور يافته و حتی در نحوه  ی استفاده از اوقات فراغت خود دچار سرگشتگی و بی  هدفی نگردند. 
با وجود اينکه افراد با آسيب بينايی توانايی انجام امور زندگی خود را دارند ولی در برخی 
امور با کمک کردن به ايشان، ميتوان کارهای ايشان را سرعت بخشيد، پس می  توان با ارائه 
خدمات داوطلبانه بهترين ياور ايشان بود که اين همراهی نيز نيازمند دريافت آموزشهايی نظير 
نحوه  ی راهنمايی ايشان در معابر و اماکن عمومی و موارد ديگر می  باشد که تالش گرديده 

در اين کتاب به آنها بپردازيم.
نياز ها،  از  از ديگران  بهتر  بينا  نابينا و کم  افراد  به ويژه  افراد معلول 2و  شايد اگر بگوييم 
خواسته  ها و خدماتی که به ايشان در رسيدن به اهدافشان ياری می  رساند، آگاهند، به گزاف 

نگفته ايم.

 1.Least restriction living
 2.Handicapped people
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 اين افراد از اين رنج می  برند که موانع نگرشی و فيزيکی، آنها را از رسيدن به آنچه که  هر 
روز به آن می  انديشند، دور می  سازد و عامل اساسی رسيدن به اهداف و تغيير روز افزون اين 
موانع را در حضور بدون محدوديت خودشان در جامعه می  دانند و به همين دليل است که 

مبحث »يکپارچه سازی«1 مورد توجه  قرار گرفته است.
لباس  از عهده  ی خريد، مسافرت، تحصيل،  با کمترين مشکل  يا  و  بدون  بايد  افراد  اين 
خريدن و پوشيدن، غذا درست کردن و غذا خوردن، امور شخصی، خانه  داری و حضور مؤثر 
با  اينکه جامعه، دولتمردان و فرد  اين ميسر نخواهد شد مگر  برآيند.  فعاليتهای اجتماعی  در 
آسيب بينايی وخانواده  اش در راستای به حداقل رساندن موانع موجود قدم برداشته و موجبات 

زندگی بهتر، پر ثمرتر و زيباتری را برای اين فرد مهيا سازند.
بر اساس آنچه در باال ذکر گرديد، سعی شده حيطه هايی که می  توانند در اين جريان ثمر بخش 
با ويژگيهای روانشناختی مربوط  نظير آشنايی  اين کتاب ذکر گردند. زمينه هايی  باشند در 
بايد مد نظر قرار گيرند، اشتغال، فناوری  به اين گروه، آموزش ايشان، عوامل اجتماعی که 
اطالعات2  و نقش آن در اين فرايند و موارد فرهنگی که می  توانند در دستيابی فرد با آسيب 

بينايی به زندگی ايده  آل مؤثر باشند، در فصول کتاب آمده  اند.
الزم به ذکر است آنچه در اين مجموعه گردآوری گرديده حاصل ده سال فعاليت نگارنده 
در زمينه  های اجتماعی، فرهنگی و علمی مرتبط با افراد نابينا و کم بينا3 می  باشد که پايه  ی آن 
مجهز بودن به اطالعات علمی است که در محضر اساتيد گرانقدر دانشکده  ی روانشناسی و علوم 
تربيتی دانشگاه تهران به آن دست يافته که همچون گنجی ذی قيمت بوده و زندگی نويسنده 

را به واسطه  ی آن دگرگون کرده است.
از طرفی محروم شدن از حس بينايی و در نتيجه آشنا شدن با مشکالت افراد نابينای مادرزاد 
و دير نابينا، سهم بزرگی در لمس مسائلی است که اين عزيزان با آن دست و پنجه نرم می  کنند، 
لذا عوامل و موارد مذکور، زمينه  ی ايجاد عالقه به گردآوری اثری که پيش روی شماست را 
در نگارنده فراهم کرد و تشويق برخی از دوستان و خانواده در تدوين آن موجبات پيشرفت کار 

را فراهم نمود.

 1.Integration
 2.Information technology

 3.Partially blind people 
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الزم است از تمامی کسانی که در گردآوری و تنظيم کتاب حاضر همراهی صبور بوده  اند با 
تمام وجود قدردانی نموده و به ويژه از خانم ها مرضيه رضائی،مرضيه اصغری، شيرين آقايی و 
آقای عماد بهارلويی که در تايپ، باز خوانی و به ويژه ارائه  ی نظرات سازنده خود مرا رهنمون 
بوده  اند، قدردانی نمايد، همچنين از افراد فرهيخته  ی نابينا و کم بينايی که با در اختيار گزاردن 
تاريخچه  ی زندگی و تجربيات ارزشمند خود که در فصل آخرين کتاب آورده شده تا رنگی 
نو به نگرش خوانندگان محترم نسبت به نابينايی، افراد نابينا، توانمندی ها و محدوديت هايشان 

بزند صميمانه تشکر گردد.
از ناشر گرامی کتاب حاضر و دست اندر کاران محترم انتشارات وزين »آوای نور« که 
همکاری تنگاتنگی در مراحل مختلف چاپ کتاب مبذول داشته اند نيز کمال امتنان را دارم.

)مريم اصغری تابستان1391(
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 روانشناسی افراد نابینا

مقدمه
اطالعات بينايی، بسياری از اعمال و فعاليت های ما را هدايت می  کند. اطالعات بينايی به ما کمک 
می  کند تا با اشياء تصادف نکنيم و در برخورد با ساير مسائل، توانايی ما را افزايش می  دهد. همچنين 

به ما توانايی می  دهد تا نسبت به محيط اطراف خود بينش پيدا کنيم.
ما بسياری از اصطالحات و عبارات بينايی را در زبان روزمره خود بکار مي گيريم و تعامالت 

ما با ساير اشخاص از »پس خوراند بينايی«1 ما ناشی می  گردد.
فقدان بينايی می تواند نحوه  ی شکل  گيری بينش افراد نابينا، طرز صحبت آنها و تأثيری که 
آنان بر محيط خود می  گذارند، همچنين نحوه  ی تعادل مؤثر و موفقيت آميز آنها را با اشخاص 

و اشياء تحت تأثير قرار دهد.
از طرفی نتايج بسياری از تحقيقات نشان می  دهد که افراد نابينا می  توانند با محيط اطراف و با 

اشخاص بينا به خوبی ارتباط برقرار کنند. 
برای ورود به مباحث پيش رو ارائه ی تعريفی از نابينايی و فرد نابينا ضروری به نظر می  رسد:
اختالل بينايی يک واژه ی کلی و نشانگر يک ناتوانی در ديدن است و می تواند از نظر 
پزشکی خفيف و قابل اصالح مانندنزديک بينی،دوربينی ويا شديد وغير قابل اصالح مانند نابينايی 
يا ضعف شديد بينايی باشد.نابينايی ممکن است مادر زادی مانند آب مرواريد مادرزادی،سيفليس 
مادرزادی،سرخچه ی مادر در دوران بارداری يا اکتسابی مانند تراخم،کنده شدن شبکيه،آتروفی 

عصب بينايی،زخم های قرنيه، فقدان ويتامين آ، تصادف و ضربه و... باشد.

 1.Feed back

فصل 1
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با توجه به اين که تقريباً يک سوم کل الياف شبکه  ي ارتباطات حسي انسان را رشته  ي بينايي 
تشکيل مي  دهد و چنين وضعي در هيچ يک از حواس ديگر مشاهده نمي  شود لذا بايد انسان را يک 
موجود بصري توصيف کرد تا سمعي و به همين علت نقص بينايي بيش از هر معلوليت ديگر ناتواني 

در انسان ايجاد مي  کند. 

متداول ترین تعریف نابینایي
 نابينا کسي است که بينايي او علي رغم برخورداري از امکانات چشم پزشکي مانند عينک و... 
در يک چشم يا هر دو چشم 200/20 يا کمتر باشد. به عبارت ديگر آنچه را که با چشم عادي 
 مي  توان در 200 قدمي ديد با تعريف فوق فرد نابينا قادر باشد در 20 قدمي يا نزديکتر ببيند. 
در واقع بسياري از دانش آموزاني که به علت نقص بينايي قادر به استفاده از کتب معمولي 
بينايي  قدرت  از  حدودي  تا  مي  گردند  محسوب  نابينا  آموزشي  نظر  از  و  نيستند  مدارس 

برخوردارند. 
گروهي از افرادي که داراي نقص بينايي هستند اما ميزان ديد آنها از 200/20 بيشتر و از 

70/20 کمتر است جزء افراد نيمه بينا محسوب مي  شوند. 
البته براي افراد نيمه بينا توانايي هاي مختلف از نظر حداکثر بهره مندي از بينايي و براي افراد 
نابينا در زمينه  ي بهره مندي از برنامه هاي آموزش و پرورش،روش ها و وسايل خاصي از قبيل 

چاپ کتب با خط درشت و خط بريل1 و غيره تدارک ديده مي شود.
به عبارت ديگر از نظر آموزشی کودک دانش  آموزي نابينا و يا نيمه بينا محسوب مي  گردد 
که قادر به استفاده از کتب و برنامه هاي عادي آموزش و پرورش نبوده و الزم است براي  

آنان روش ها و وسايل ويژه  اي تدارک ديد )افروز، 1380(. 
به راستی چرا بايد افراد معلول را مطالعه کنيم ؟

يکی از داليل بررسی و مطالعه افراد معلول به ويژه افراد نابينا اين است که بدانيم نابينايی 
مناسب  توان مداخله  های  مي گذارد و چگونه می  اثر  فرآيند تحول کودک  بر روی  چگونه 

جهت کمک به اصالح پيشرفت افراد نابينا را هدايت کرد.
از جريان تحول  مرحله  ای جدا  در  بينايی  با آسيب  افراد  دارد که  احتمال  هرچند کمتر 

کاماًل متوقف شوند،اما ممکن است مراحل تحول را با تأخير طی کنند.

 1.Braille
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تأثیر اختالل بینایی در فرآیند های تحول روانی 
پرفسور پياژه 1به صورت نظام دار تحول روانی انسان را بررسی کرده و دوره های مختلف 
تحول شناختی انسان را شناسايی کرده است. پياژه تجارب حسی–  حرکتی مثل ديدن و شنيدن را 
عامل مهمی در  تحول شناختی کودک و رسيدن او به مراحل پيشرفته تحول منطقی می  داند.

پياژه )1970، به نقل از ميالنی فر، 1374( عقيده داردکه غالبا تفاوتهای فردی که سبب 
تمايز يک کودک استثنايی می  گردند حاصل محدوديتهايی هستند که به بيش از يک عامل 

از چهار عامل تحول روانی زير نسبت داده می  شوند.

1- تأثیر نابینایی بر رشد داخلی کودك:
رشد داخلی مربوط به رشد جسمانی، رشد دستگاه عصبی و رشد غدد درون ريز می  باشد.

شنيدن،  هماهنگی  مثاًل  هستند،  وابسته  مخصوصی  ساخت های  کنش  به  خاصی  رفتارهای 
حرکت وضعی و ديدن که تقريباً در 4/5 - 4 ماهگی اتفاق می افتد،در کودکان نابينا تقريباً از 
شش ماهگی به بعد در حدود 11-10 ماهگی به وجود می  آيد )فرايبرگ2 و همکاران، 1969، 

به نقل از ميالنی فر، 1374(. 

اکتسابی:  بر تجربه  نابینایی  تأثیر   -2
نابينايی  رفتن،  پا  و  هنگام چهار دست  است.  اکتسابی  تجربه  روانی،  تحول  عامل  دومين 
پا رفتن و راه رفتن مستقل و بدون کمک  يا چهار دست و  تأخير در خزيدن  مطلق موجب 

اطرافيان می  گردد.
از  اين تأخير ناشی  می  کندکه  نشان  فر، 1374( خاطر  ميالنی  از  نقل  )1969، به  فرايبرگ 
بينايی  بر اساس  به يک هدف ديداری است که معموالً  فقدان محرک درونی برای رسيدن 
فراهم می  شود. کودک برای آنکه به سمت نشانه های صدا برود و خود رابه طرف آن سوق 

دهد، بايد قباًل»شیء دائم« در او تشکيل يافته باشد. 
کودکی که فاقد بينايی است، در جابجايی حرکتی و جهت  يابی، دچار تأخير است. بنابر 
اين چنين کودکی فاقد تجارب اکتسابی کافی است و بر اين اساس می  توان نتيجه گرفت که 

کودک نابينا در تحول شناختی دچار تأخير است.

3- تأثیر نابینایی بر تفویض ها و انتقال های اجتماعی:

سومين عامل تحول روانی،تفويض  ها و انتقال های اجتماعی است. اين عامل ،تعامل های اجتماعی 
را نيز در بر می  گيرد.

 1.Piaget
 2.Orientation and Mobility
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اجتماعی،  تماس  طول  در  مؤثر  و  فعال  عمل  برای  کودک  توانايی  به  اجتماعی،  تعامل 
بستگی دارد. همچنين ورود کودک نابينا به برنامه  های آموزشی مستلزم فعاليت يکپارچه و 
فعال او در تمام برنامه  های مدرسه است. اما بدون مداخالت ضروری، محروميت حسی افراد  

نابينا مانعی در اين راه قلمداد می شود.
عالوه بر اين، فقدان بينايی بر يادگيری تقليد از حالت چهره مؤثرمی باشد،افراد با آسيب 

بينايی، حرکات و اشاره  های ضمنی صورتشان کمتر از افراد عادی است.

4- تأثیر نابینایی بر تعادل جویی:

تعادل جويی به مثابه يک عامل سازمان دهنده ی عوامل سه گانه فوق عمل می  کند تا آنها 
را بدون تناقض به يکديگر پيوند دهد. هر تحول زيستی واجد فرآيند های نظم جويی است.

تعادل جويی يک فرآيند تدريجی و توأم با خود نظم جويی است و با اين مفهوم، گام به 
گام به حالت نهايی بازگشت پذيری ميل می  کند که مشخصه تمام ساخت های عالی شناختی 
مستلزم  ساخت های حسی– حرکتی است. از اين رو، هر گونه نقص يا نارسايی حسی- حرکتی 

و نتيجتاً  ساخت های عالی شناختی را تحت تأثير قرارمی دهد.
تعادل جويی  نقص  به  است  نابينايی ممکن  مانند  نارسايی های حسی- حرکتی  اگر چه 

منجرگردد.  

تأثیر نابینایی بر روی کنشهای رمزی
" تقليد "، " بازی رمزی " ،" تصوير ذهنی"

به منظور شناخت تفاوت های کمی و کيفی تحول شناختی کودکان نابينا الزم است که کنش های 
رمزی يا نشانه ای را در اين کودکان مورد بررسی قرار دهيم.

کنش های نشانه ای در مرحله اول دوره دوم يعنی دوره عمليات عينی تثبيت می  شوند.
پياژه کنش های نشانه  ای را به چند دسته مانند تقليد و تصوير ذهنی تقسيم می کند:   

1- تأثیر نابینایی بر روی" تقلید در غیاب الگو" :

بينايی در تقليد در غياب الگو نقش مهمی بر عهده دارد. تقليد در غياب الگو زمانی رخ می  دهد 
که الگوی فرد غايب است، کودک تصويرهای ذهنی مربوط را فرا می  خواند و از حرکات و 
اشارات رفتارهای موضعی و رفتارهای حرکتی تقليد می  کند. اما قبل از اين که کودک بتواند 
افراد آنچه را که  باشد. در واقع  يا درباره  ی آن شنيده  باشد  بايد مشاهده کرده  تقليد کند، 

تجربه کرده  اند، تقليد می  کنند. 
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2- تأثیر نابینایی بر بازی رمزی: 

پياژه و اينهلدر 1)1969، به نقل از ميالنی فر، 1374( از سه دسته بازي ها نام برده  اند:
الف: بازی تمرينی                              
ب: بازی رمزی                                   

ج: بازی قاعده دار
در  است.  او ضروری  تعادل هوش  و  برای عواطف کودک  بازی  دارد که  عقيده  پياژه 
کودکان نابينا درونداد های بينايی کاهش يافته و يا اصاًل وجود ندارد. اين کودکان شانس 
نتيجه به شدت،  با ديگران مواجه می  شوند، در  مشاهده  ی بزرگساالن را ندارند، آنها کمتر 

تجارب زندگيشان که پايه های بازی را تشکيل می  دهند، محدود است.
بازی رمزی، مستلزم تجسم يک شی و يک موقعيت از راه بينايی و يا شنوايی است، در 
نتيجه اين بازی هم تقليد است و هم تخيل. به همين دليل، کودکان پيش دبستانی نابينا از لحاظ 
شناختی برای بسياری از فعاليت های بازی آمادگی ندارند، زيرا نابينايی موجب می  شود که فرد 
در تجسم شیء، موقعيت يا صوت ،در غيابش و در تقليد الگو ها دچار مشکل باشد، زيرا در 

اين زمينه از تجارب بصری الزم بر خودار نيست.

تأثیر نابینایی بر تصاویر ذهنی
در سطح پيش عملياتی، تصاوير ذهنی بر گرداننده، به تقليد ادراکی محدود است. منظور از 
اين تصاوير ذهنی، باز پديد آوردن آن چيزی است که قباًل ادراک شده است. اين تصاوير 
ذهنی شامل شکل  بندی ايستا، متحرک )تغيير در مکان( و تبديلی )تغيير در شکل( است. اين 
اينهلدر،  و  می  دهد)پياژه  رخ  آزمودنی  ادراکی  تجارب  در  پيوسته  طور  به  واقعيت  نوع  سه 

1969، به نقل از ميالنی فر، 1374(.
جايگاه اين تصاوير ذهنی به گونه  ای است که بايد پذيرفت که اثرات مخرب نابينايی بر 
تحول شناختی کودک نابينا مربوط به محروميت تجربه ای است و تأثيری که اين محروميت بر 
)سالو2،  است  آور  زيان  بسيار  شناختی  کودک  تحول  برای  می  گذارد  ذهنی  تصاوير  روی 
1987، به نقل از ميالنی فر، 1374(.از اين رو برای جبران تأخير تحول شناختی در کودکان نابينا، 

ايجاد تصوير ذهنی از راه تقويت کنش های شنوايی ضروری است.

 1.Inhelder
 2.Salo
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ویژگی ها و محدودیتهای روانشناختی کودکان نابینا

 توانایی هوشی

ادراک  های يک کودک نابينا ممکن  است بر اساس درونداد های حسی ساير حواس به غير 
از بينايی باشد.

فقدان  خاطر  به  معنی  داری  طور  به  نابينا  کودک  يادگيری  تجارب  که  است  واضح 
بينايی اش محدود است )هاردمن1 و همکاران، 1990، به نقل از شريفی درآمدی، 1376(.

با متوسط بهره  ی  نابينا اغلب در رابطه  مطالعات اوليه درباره  ی کنش هوشی کودکان 
ويژه  ی  ابعاد  بررسی  روی  بر  اغلب  بعدی  مطالعات  اما  است،  گرفته  آنها صورت  هوشی 
از شريفی  نقل  به   ،1983 بيشتر صورت گرفته است )کرک و گاالگر2،  احتياط  با  هوشی 

درآمدی، 1376(.
کرد  مرور  را  نابينا  کودکان  به  مربوط  هوشی  تحول  ادبيات   ،1984 سال  در  ورن3 
سال  و  هم سن  بينای  کودکان  با  حوزه  ها  از  برخی  در  نابينا  کودکان  کردکه  گزارش  و 
را  جهان  درباره  ی  کلی  دانش  يا  مفاهيم  درک  از  طيفی  حوزه  ها،  اين  هستند.  متفاوت 

شامل می  شود )هاردمن و همکاران، 1990، به نقل از ميالنی فر، 1376(.
ساموئل پی هيز4 در اثر کالسيک خود تحت عنوان  »مشارکت ها در روانشناسی نابينايی«، 

سه نکته  ی مهم را گزارش می  دهد:
اوالً، نابينايی بخودی خود به هوش کمتر نمی  انجامد، تعدادی از کودکان نابينا که بهره  ی 

هوشی آنها به مدت چند سال پايين بود، به مراتب هوش آنها به سرعت افزايش يافت.
ثانياً، نتوانسته است نکته  ای به زيان دانش آموزان نابينا به خصوص در رابطه با هوش کالمی 

آنها پيدا کند.
ثالثاً، ارتباطی بين آغاز ابتال و بهره ی هوشی وجود ندارد.

به طور کلی، اغلب پژوهش ها حکايت از اين دارند که افراد نابينا از لحاظ بهره  ی هوشی 
اختالف های فاحشی با افراد بينا ندارند )شريفی درآمدی، 1376(.

خارجی  عوامل  به  است  ممکن  اغلب  نابينا  و  بينا  افراد  بين  موجود  هوشی  تفاوت های 
باشد  يا عصب شناختی مربوط  نامطلوب، معلوليت  های بدنی و  نظير  محيط  های خانوادگی 

)بيسچوف5، 1979، به نقل از شريفی درآمدی،1376 (. 

 1.Hardman & et al
 2.Kerck & Gallagher
 3.Veren
 4.Samoel P. Hiz
 5.Bischof
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 توانایی مفهوم سازی 

تعداد زيادی از پژوهش  ها نشان داده  اند که تحول توانايی  های شناختی يا ادراکی کودکان 
نابينا از کودکان بينا عقب تر است )ويتکين، 1986، و هرمن1، 1986، به نقل از شريفی درآمدی، 
1376(. همچنين کودک نابينا در تکاليفی که به تفکر انتزاعی نياز دارد، عملکرد ضعيف تری دارد 
و آنها اغلب به روش عينی و مشخص با محيط خود برخورد می  کنند يا در درک جنبه های 

ملموس محيط تواناتر هستند )هاالهان و کافمن2، 1995(. 
از نظر پياژه، غير منتظره نيست که کودکان نابينا در درک و فهم تکاليف مفهومی عقب 

مانده  تر باشند. 
فريدمن و پاسناک 3کودکان نابينا را در کسب توانايی طبقه  بندی اشياء آموزش دادند و در 
يافتند که اين آموزش آنچنان در مورد کودکان نابينا مؤثر بوده است که می  توانند با کودکان بينا 
برابری کنند. به اين ترتيب اهميت توانمندی  های مفهومی، همچون توانايی طبقه بندی، به هوش 

مربوط است. 
تلفورد4 )1986، به نقل از شريفی درآمدی، 1376( دريافت اگر چه کودکان نابينا نسبت 
به کودکان بينا در تکاليف سري های تکراری اعداد بهتر عمل می  کنند، اما کودکان نابينا به 
طور معنا داری نسبت به کودکان بينا در موضوعاتی که بايد چگونگی تشابه دو چيز را بگويند 

)مثالً مداد و قلم(، بدتر عمل می  کنند.
توانايی  نشان  دهنده  ی فقدان تجاربی است که  يافتن تداعی  ها،  ناتوانی در درک و  اين 

پيوند و تداعی بين افکار و اشياء را در کودکان نابينا محدود می  کند.
برخی از مطالعات درباره نقش بيان کالمی در مفهوم سازی خاطر نشان می  سازدکه بيان کالمی 
وضعيت  از  ناشی  که  کودکان  اين  ديگر  شناختی  نقايص  غالباً  است  ممکن  نابينا  کودکان 

معلوليت آنها است را پنهان سازد.
زمينه  های  را در  نابينا  از صد کودک  بيش  فر، 1374(،  ميالنی  از  نقل  به  رنيل5 )1982، 
بينا مقايسه  با کودکان  سازگاری اجتماعی، ادراک حسی- حرکتی و درک مطلب کالمی 
فهم وجهت  يابی محيطی، در  و  پختگی، درک  لحاظ  از  نابينا  و دريافت که کودکان  کرد 
سطح پايين  تری قرار می  گيرند. او بر اساس نتايج حاصل از تحقيقات خود و ساير محققين 

 1.Vitkin & Herman
 2.Halahan & Kafman
 3.Feridman & Pasnak
 4.Telford
 5.Renil



22

قل
ست

ی م
دگ

و  زن
ی  

نای
نابی

ثابت کرد که تحول ساخت مفهومی در کودکان نابينا احتماالً با تأخير صورت می  پذيرد و 
برای فرايند  پايه  ی اساسی  اوليه  ی يادگيری  بينايی در مراحل  برتری  پيشنهاد کرد که چون 

های هوشی عالي تری به شمار می  آيد.     
کودکان نابينا بايد اطالعات بيشتری درباره  ی اشياء به دست آورند و نيز بايد بتوانند آنها 
را لمس کنند و همزمان با شنيدن اسامی اشياء، آنها را مورد استفاده قرار دهند، در اين صورت 

درک عميق تری از اشياء و مفاهيم مربوط به آنها کسب می  نمايند.
نابينا به کمک تصوير سازی ذهنی- شنيداری در  گسترش توانايي های مفهومی کودکان 

سال های اخير مورد توجه قرار گرفته است. 

 درك مفاهیم مربوط به فضا 

اغلب به نظر می رسد که کودکان نابينا در درک مفاهيم مربوط به فضا تأخير دارند. پاره  ای 
افراد  می  دهند که  از شريفی درآمدی، 1376(نشان  نقل  به  )هارتلگ1، 1978،  تحقيقات  از 
نابينا در زمينه  ی تحول "مفاهيم فضايی" ضعيف  ترند، اما در مقابل، مطالعات )ويتکين، 1982 
و تلفورد، 1982، به نقل از ميالنی فر، 1374( نشان می  دهند که مفهوم سازی فضا برای افراد 

نابينا ناممکن نمی  باشد.
افراد نابينا غالباً مفاهيم مربوط به فضا را به کمک حواس به غير از حس بينايی فرا می  گيرند،  
به همين دليل محدوديتهای حس المسه  و حس شنوايی ممکن است آنهارا با مشکل روبرو سازد.

به عقيده  ی تلفورد )1986، به نقل از ميالنی فر، 1374( افراد نابينا دانش مربوط به چگونگی 
فواصل و روابط بين اشياء و کيفيات فضايی اشياء را ازراه حس المسه و حرکات بدنی )حس 
حرکت(، کسب می  کنند. تجارب لمسی حس حرکت )تجارب مستقيم( نيازمند تماس مستقيم 
فرد با آن يا حرکات بر حول اشياء است.از اين رو درک اشياء دور نظير اجرام سماوی، ابرها، افق 
و اشياء بزرگی همچون کوه ها و ساير واحدهای جغرافيايی و يا چيزهای کوچکی مانند باکتری 

ها برای افراد نابينا کاری بس دشوار است. 

تحول ادراکی و »جبران حسی«

تحول ادراکی- حرکتی نه تنها برای رشد مهارتهای حرکت ضروری است بلکه برای رشد 
شناخت، زبان، اجتماعی شدن و شخصيت نيز مهم می  باشد.

 1.Hartleg
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ورن معتقد است که توانايی تمايز های ادراکی يک کودک نابينا در زمينه هايی نظير بافت، 
وزن و صدا با کودکان بينای همسن و سال خود قابل مقايسه است، اما افراد نابينا نمی توانند به 
خوبی تکاليف پيچيده  ی ادراکی نظيرشناسايی، روابط فضايی و يکپارچه سازی حسی حرکتی 

را انجام دهند )شريفی درآمدی، 1376(.
به خاطر  اين است که  نابينا  افراد  ادراکی  تواناي های  نادرست در مورد  اعتقاد شايع  يک 
کاهش بينايی، افراد نابينا در زمينه های حواس ديگر توانايی بيشتری دارند. بنا به نظريه جبران 
طور  به  ديگر  حواس  شود،  قطع  بينايی  حس  نظير  حسی  گذرگاه های  از  يکی  اگر  حسی، 
خودکار قوي تر و نيرومندتر خواهند شد. بنا به اين اعتقاد افراد نابينا ظرفيتی بيشتر برای شنيدن، 
بويايی و به خاطر سپاری دارند. هرگونه برتری افراد نابينا به خاطر توجه بيشتر به نشانه ها و 
عالئم کوچک و راهنمايی و اطالعات منبع می  باشد و نمی  تواند به خاطر پايين بودن آستانه  های 

حسی آنها باشد )شريفی درآمدی، 1376(. 

تکلم و مهارتهای کالمی 

هر چند که ارتباط در زمان نوزادی و آغازتوليد صوت در کودکان بينا و نابينا مشابه است، 
تفاوت های تحولی هنگامی که کودکان شروع به تداعی معانی کلمات می کنند، ايجاد می  شود.
و  ديداری  تجربيات  سازی  يکپارچه  طريق  از  تقريباً  زبان  تحول  بينا  کودکان  مورد  در 
نمادهای کلمات صورت می  گيرد. کودکان نابينا نمی  توانند تکلم را از طريق تقليد بصری ياد 
بگيرند و بايد به درونداد های شنوايی متکی باشند. در نتيجه در افرادی که نابينای مادرزادی 

هستند، زبان ممکن است به ميزان کمتری رشد کند.
نابينا دارای زبان  افراد  نابينا بود، عقيده دارد  توماس کاتس فورث1،روانشناسی که خود 
شفاهی )الفاظی( غير واقعی هستند. به عبارتی آنها بر کلمات و تعابيری متکی هستند که با 

تجارب  حسی  شان همساز نيست.
آنها از طريق حواس شنيداری، المسه و بويايی جهان را کشف می  کنند و بدين جهت به 

نظر می  رسد که زبان آنها متأثر از اين وقايع است.
به نظر کاتس فورث الفاظ- زبان غير واقعی– به عنوان وسيله  ای جهت کسب مقبوليت اجتماعی 

و کسب حمايتهای اجتماعی  توسط افراد نابينا  به کار می  رود.   

 1.Thomas Katce Fores
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تحرك و جهت یابی
فرل1) 1983، به نقل از افروز،1380 (بيان داشت که بديهی و مسلم است که افراد بينا، حرکات 
از طريق مشاهده ی  بينا،  باشند. کودکان  ياد گرفته  از طريق مشاهده  ی حرکات ديگران  را 
حرکات ديگران و تقليد از آن، ياد می  گيرند که چگونه حرکت کنند. آنها اين حرکات را 
تمرين می  کنند و حرکات خودشان را نيز مشاهده می  کنند، که اين پس خوراندی برای تغيير 
و اصالح حرکتشان به آنها می  دهد، ولی کودکان نابينا، فرصت مشاهده  ی ديگران و تقليد از 

حرکات آنان را ندارند.
يکی از مهمترين توانايی های افراد نابينا و کم بينا برای سازگاری بيشتر اين است که آنها 
بتوانند در محيط اطرافشان حرکت کنند. تحرک افراد نابينا به ميزان زيادی به توانايشان در 
درک فاصله ها بستگی دارد. متخصصان دو راه مختلف را که شخص مبتال به آسيب بينايی 
می  تواند از طريق آن اطالعاتی مربوط به فاصله ها را در ذهن تجسم بخشند، تشريح  کرده  اند. 
يکی از راهها »روش توالی« است و ديگری از طريق رسم نقشه  ای است که بتواند روابط کلی 

نقاط گوناگون را در محيط ترسيم کند. 

تحول اجتماعی و سازش یافتگی شخصیت
بدون بينايی، ادراکهای ما درباره خودمان و جهان اطراف به طرز چشمگيری  متفاوت است. 
برای يک فرد نابينا اين تفاوتهای ادراکی ممکن است به مشکالت عاطفی و اجتماعی منجر 
گردد. برای مثال افراد نابينا قادر نيستند حاالت و اداء و اطوارهای بدنی افراد بينا را تقليد کنند، 
به همين  علت نمی  توانند يکی از مهمترين مؤلفه  های مستقيم سيستم ارتباط اجتماعی يعنی"زبان 

بدن"را رشد دهند.
ظرافت  های ارتباط غير کالمی ممکن است به طور معنی داری در قصد و نيت کلمات بيان 
شده تغيير ايجاد کنند. ناتوانی يک فرد در تحول سيستم ارتباطی غير کالمی از طريق دريافت 
نشانه  های ديداری )نظير تجليات چهره ای و يا حرکات دست( نتايج عميقی بر تعامالت بين 
فردی فرد نابينا دارد و وی را نه تنها در دريافت يا تفسير زبان کالمی بلکه در بيان آنچه که به 

ديگران می  گويد، دچار مشکل می  سازد. 

تحول مفهوم خود )تصور از خود(

بينايی اولين دستگاه حسی در نوزادان است، زيرا که بيشترين اطالعاتی که نوزادان در مورد 
خودشان و محيط اطرافشان ياد می  گيرند از طريق سيستم بينايی صورت می  گيرد.

 1.Ferl
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سازمان بندی اوليه ادراک بينايی به طور بالقوه در جهت متوجه ساختن نوزادان به عناصری 
در جهان است که برای بقاء و تحول آنها بسيار مهم هستند.

در بحث تحول اوليه  ی فرد، بيان می  شود که جنبه  هايی از خود که از طريق ادراک مشخص 
و معين می  شوند، به خصوص ادراک وی در فعاليت با محيط فيزيکی يا اجتماعی، اکتساب 

می  گردند.
دو نوع خود از طريق اين ادراک تشکيل می  شود: »خود بين شخصی« که خود و افراد 
ديگر را به هم متصل يا مجزا می  سازد و »خود بوم شناسی« که خود و محيط فيزيکی را به هم 
متصل يا مجزا می  سازد. اين دو جنبه خود در آغاز تولد شکل می  گيرند و به حيات خود در 

دوران بعدی زندگی ادامه  می  دهند.
بر خالف انواع ديگر خود که بعداً تحول می  يابند، اين احساسات اوليه ی خود، به طور مستقيم 
از طريق تجربه ايجاد می  شوند و مجدداً توسط کودک ساخته نمی  شوند. خود بين فردی به ادراک 
خود در رابطه با ديگرن مربوط است و از طريق خيره شدن دو جانبه، حرکات بدنی مشروط، 
کالم سازی متقابل و اشاره کردن و تلقين، توجه ايجاد می  شود. بينايی نقش بسيار مهمی در 
اين دو جنبه  ی اوليه احساس خود دارد و کودکان نابينا در تحول چنين اشکالی از دانش خود، 

دچار مشکل می  گردند.
 

مسائل و ویژگی های خاص کودکان و بزرگساالن نابینا
 مهم ترين مساله و مشکل افراد نابينا چگونگی سازگاری آنان است، يعنی کسانی که نابينا به 
بايد اين واقعيت را  بينايی خود را از دست داده  اند،  از زندگی  يا در دوره  ای  دنيا آمده  اند 

بپذيرند و سعی در انطباق و سازگاری با محيط و اجتماع نمايند.
فردی که بينايی خود را به عللی از دست می  دهد، تا اندازه  ای توانايی  ها، عاليق و مشاغلش 

تغيير می  کند. لذا مي بايست با توجه به شرايط فعلی  اش به تدريج خود را  سازگار و آماده نمايد.
تا  نمی  باشد. در واقع  اجتماعی  ناسازگاری عاطفی و  با  لزوماً خود به  خود همراه  نابينايی 
حدودی اين رفتار و عکس  العمل  های خانواده و اجتماع است که چگونگی قدرت سازگاری 

و انطباق افراد نابينا را مشخص می  نمايد.
هر نقص عضوی ضرورتاً با ناتوانی و نارسايي های حسی و حرکتی و هوشی همراه نمی  باشد.      
به طور مثال اگر يک فرد نابينا در جامعه  ی ويژه  ی افراد نابينا زندگی کند، مشکلی نخواهد 
داشت و حال که در محيط بينا زندگی مي کند، نابينايی او باعث می  شود که به طور کامل او 



26

قل
ست

ی م
دگ

و  زن
ی  

نای
نابی

در تمامی فعاليت های اجتماعی شرکت نکند و زمانی هم که انتظارات محيط زياد باشد، استثنايی 
بودن او بيشتر مشخص می  شود و امروزه تالش تمامی دست  اندر کاران امر تعليم و تربيت در اين 
است که نه تنها از طرف محيط و اجتماع فشاری برايشان وارد نشود، بلکه با ايجاد تسهيالت 

و امکانات الزم و ضروری،  محدوديت طبيعی او را به حداقل برسانند.

آثار روانی اختالالت حسی
بينايی و شنوايی مبتال هستند برای ارضای احتياجات طبيعی خود  به اختالالت   کودکانی که 
دچار مشکالتی می  شوند که کودکان عادی کمتر با آنها موجه هستند. علت اصلی اين مشکالت  

عبارتند از:
وجود نقيصه جسمی و اثری که اين نقص بدنی بر فعاليت های کودک و درک او از جهان - 1

خارج می  گذارد.
واکنش پدر و مادر و احساسات و عواطفی که والدين به سبب ناتوان بودن کودک نسبت - 2

به او ابراز می  دارند. اين احساسات گاه به صورت حمايت و مواظبت افراطی و زمانی به صورت 
طرد، ظاهر می  شود.

واکنش اجتماعی و طرز برخورد افراد جامعه با اين کودکان، مثل ترحم و دلسوزی و يا - 3
سرزنش و اين باعث ايجاد اختالالتی در خلق و خو می  شود.

آثار روانی آسیب بینایی
او  برای  ساير حواس  وسيله ی  به  و  تدريج  به  اطراف خود  جهان  از  نابينا  احساس کودک   
فراهم می شود، کودک نابينا از درک کلی اشيا ناتوان است، لذا برای شناسايی عالم خارج به 

کمک ديگران احتياج دارد.
 همان طورکه مالحظه می  شود کودکان نابينا از لذت مشاهده و در نتيجه تقليد و همانند 
بسياری  يادگيری  از  محرومند.  می  کند،  ايفا  فرد  رشد شخصيت  در  مهمی  نقش  که  سازی 
احتياجات  رفع  پوشيدن،  لباس  غذا خوردن،  مانند  ساده  مهارت های  و حتی کسب  مطالب  از 
روزمره، که کودکان ديگر از آن بهره مند هستند، ناتوانند. مسلماً اين وضع نامطلوب باعث 
ايجاد حالت خشم و عصبانيت در کودک می  شود، لذا افراد نابينا از لحاظ تحصيلی و حرکتی 
عقب تر از ساير اشخاص جلوه می  کنند، اگر چه ممکن است از لحاظ هوشی کاماًل عادی باشند.
در مورد بهره  ی هوشی افراد نابينا مطالعات زيادی صورت گرفته است و نشان داده شده 
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است که نابينايی به خودی خود باعث هوش کمتر نمی  شود و در صورتی که امکانات آموزشی 
مناسب باشد، اين کودکان بهره  ی هوشی عادی خواهند يافت.

  به عبارت ديگر با آموزش مناسب، اين کودکان بهره  ی هوشی عادی خواهند يافت. يعنی با 
آموزش مناسب می  توان سطح پيشرفت اين کودکان را به اندازه  ای افزايش داد که با کودکان 
بينا برابر شوند. به خصوص اين که اين افراد به ساير حواس خود بيشتر متکی بوده و از دقت، 
توجه و کنجکاوی زيادی برخوردارند. پيشرفت تحصيلی کودکان نابينا به اندازه  ی پيشرفت 
تحصيلی کودکان ناشنوا دچار آسيب نمی  شود و انگيزه  های يادگيری را در کودکان نابينا 

بهتر می  توان به وجود آورد.
عقيده بر اين است که کودکان نابينا در فاصله  ی 6 ماهگی تا 2 سالگی دچار فعاليت بيش 

از حد و بعد از آن دچار فقدان هيجان، القيدی، بی رغبتی و باالخره افسردگی می  شوند.
بديهی است وقتی کودک اشيای اطراف خود را نشناسد و با آنها سرگرم نشود، به حرکت های 
عضالنی می  پردازد تا به اين وسيله، رضايت خاطری حاصل کند. اين کودکان به طور مرتب 
سر خود را تکان می  دهند، انگشتانشان را روی چشم هايشان فشار می  دهند يا بيقراری می   کنند. 
همه  ی اين تالش ها برای شناسايی محيط اطراف است. برای جلوگيری از ظهور اين  عوارض بايد 

کودک را پيوسته در ارتباط با محيط نگه داشت و با وی صحبت و بازی کرد.
کودکان نابينا به علت مشکالت خاص خود در معرض خطر خستگی و ضعف روانی قرار 
دارند ولی ناراحتی شديد روانی در آنها کمتر به چشم می  خورد. چون برخورد جامعه نسبت 
به افراد نابينا اغلب به صورت ترحم صورت می  گيرد، لذا ايشان اغلب سازش با محيط را به 

طور نسبتاً عادی برقرار می  کنند.

عواملی که در چگونگی توانایی و سازگاری افراد نابینا مؤثر است
عوامل متعددی در چگونگی توانايي ها و سازگاري های افراد با آسيب بينايی و همچنين شيوه های 
آموزشی و باز پروری و توان بخشی آنان دخيل است که در اينجا به طور خالصه به برخی از 

آنها اشاره می  کنيم:

 1- سن وقوع نابینایی:

اين که کودکان در چه سنی نابينا شده باشند، بر توانايی ها و سازگاري های بعدی ايشان تأثير 
فراوان می  گذارد.
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برای بررسی اثرات نابينايی روی اشخاص مختلف می  توانيم آنها را به دو دسته تقسيم کنيم:
الف- افراد نابينای مادرزادی و يا آنها که قبل از 5 تا 6 سالگی نابينا شده  اند.

ب- افراد نابينايی که بعد از 5 تا 6 سالگی بينايی خود را از دست داده  اند.
نظر  از  داده  اند  دست  از  را  خود  بينايی  سالگی   6 تا   5 سنين  از  قبل  که  افرادی  معموالً 
توانايي های کلی همانند کودکانی هستند که دچار نابينايی مادرزادی هستند، زيرا در چند سال 
اول زندگی از تجارب و حافظه  ی بصری چندان بهره  ای کسب نکرده و يا از حداقل حافظه 

بصری برخوردار بوده  اند.
اين کودکان شناخت عينی از عالم بينايی ندارند و نمی  توانند از يک بينش تخيلی مفيد 
برخوردار باشند و از بدو تولد و يا از دوران طفوليت، خود را با دنيای افرادی که بينايی دارند، 
تطبيق می  دهند و ابزار شناخت و کسب تجربه را با استفاده از ساير حواس خود آغاز می  کنند. 
بزرگ  نابينايی  نشده و در عالم  يا ضربه روانی  دچار شوک  نابينا اصوالً  افراد  از  اين گروه 
می  شوند، به آن انس می  گيرند و نداشتن ديد، مسأله  ی چندان مهمی برايشان جلوه نمی  کند.

 دسته دوم افرادی هستند که قبالً بينا بوده  اند و جامعه  ی افراد بينا را شناخته  اند و کم و 
بيش آن را به خاطر می  آورند و ازاين طريق،ازخود، محيط و رنگ ها و... شناخت عينی دارند 
که کمک مؤثری در به وجود آوردن يک سلسله بينش  های تخيلی از مشاهدات قبلی در زمان 
بينايی به شمار می  رود.در بسياری از مواقع دوران بينايی خود را به خاطر می  آورند و تأسف 
آن دوران را می خورند و در واقع افراد نابينايی هستند که سالها بينايی را تجربه کرده  اند و 

اکنون دقيقاً درک می  کنند که در آن زمان از چه موهبتی برخوردار بوده  اند.
وقوع نابينايی بعد از 5 تا 6 سالگی تأثيرات زيادی در سازگاری عاطفی آنها دارد و در نحوه  ی 

برنامه ريزی آموزشی و توانبخشی نيز کاماًل مؤثر است.
نابينا شود از آموزش رسمی و  به عنوان مثال، وقتی که کودکی قبل از آن که به عللی 
قابل  خواندن، تجاربی کسب کرده باشد، با آن که اصول کلی در مراحل خواندن، احتماالً 
انتقال است اما هيچ گونه وجوه مشترکی بين خواندن عادی و عالئم بريل خط برجسته که از 
آرايش و چگونگی قرار گرفتن 1 تا 6 نقطه به وجود می   آيد، وجود ندارد. بنابراين کودکی 
را  به طريقه  ی جديد  نوشتن  و  اينک خواندن  بايد  بود،  را آموخته  فارسی  قبالً خواندن  که 
بياموزد و بديهی است که در اين حال، آمادگی ذهنی و انطباق با شيوه  ی جديد خواندن و 
نوشتن برای کودکی که آموزش متفاوت داشته است با کودکی که چنين روش خواندن و 

نوشتن اولين تجربه ی آموزشی اوست، تفاوت دارد.
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کودکی که قباًل ياد گرفته بود که چگونه کتاب معمولی را بخواند، ممکن است در آغاز 
يادگيری بريل از خود بی ميلی و عکس العمل منفی نشان دهد، زيرا که هنوز به خوبی وجود 
آسيب بينايی خود را که تازه عارض شده، نپذيرفته و نياز به راهنمايی و مشاوره  ی صحيح 

جهت سازگاري های عاطفی، هيجانی و اجتماعی دارد.
نابينا شده اند در بسياری از موارد قوه  ی ادراک بيشتری از افراد نابينای  کسانی که دير 
مادر زادی دارند. وقتی  از افراد نابينای متعددی که به عللی در سنين باالی يک سالگی بينايی 
خود را از دست داده بودند سوال شد آيا ترجيح می داديد که نابينای مادر زادی بوديد؟ پاسخ 
های ارائه شده گويای اين واقعيت است که آنها از اين که نابينای مادرزادی نبوده اند، راضی 

هستند.
تجارب شخصی نگارنده  نشان داده که آنها که عالم بينايی را تجربه کرده اند و شناخت 
فراوانی از آن داشته  اند از نظر استعداد، قوه ی تفکر و يادگيری بهتر از افراد نابينای مادرزادی 
هستند و از لحاظ درک رنگ و ظواهر طبيعت، مسائلی که به فضا و شناخت محيط و اشياء 
نابينای  افراد  از  تر  بينانه  واقع  و  دقيقتر  تر،  آگاه  شده،  نابينا  دير  افراد  کند،  می  پيدا  ارتباط 

مادرزادی هستند.
افراد دير نابينا اکثراً عقايد و ديدگاه های خود را راجع به اشياء و محيط اطراف براساس 
معيارهای کامالً متفاوتی با افراد نابينای مادرزادی در ذهن خود پرورش می  دهند.افراد دير 
نابينا از طريق بينايی قبلی خود مجسم می  کنند، در حالی که افراد نابينای مادر زادی عقايد خود 
را براساس ساير حواس خود پرورش می  دهند ولی اين حواس محدودند و دقت کافی را برای 

کسب بعضی اطالعات ندارند.
اشياء را تجربه کنند،  از  نابينايی، ديدن برخی  به  ابتالی  از  قبل  توانسته  اند  کودکانی که 
خواهند توانست تا اندازه  ای بر آن تجربه  ها متکی باشند، اگر چه برای کودکانی که از زمان 
تولد نابينا هستند، اين امکان وجود دارد که برخی از مفاهيم را با همان سرعت کودکانی که 

بعد از چند سال بينايی، نابينا شده اند، کسب کنند.
اغلب متخصصان با اين امر موافقند که کودکانی که از زمان تولد نابينا هستند در يادگيری 

بسياری از مفاهيم، دچار مشکل بيشتری می  باشند.
نابينايی در دوران بلوغ نيز مورد برسی قرار گرفته است،به شرح ذيل:

و  با يک سلسله محدوديت ها  را همراه  اثرات چشمگيری  معلوليتی،  پيدايش هر  بدون شک، 
روابط  نگرش  ها،  آرزوها،  می  آورد.  پديد  فرد  اجتماعی  و  زندگی شخصی  در  دشواری  ها 
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اين  تأثير  ابعاد شخصيت فرد، تحت  تمام  به طور کلی  اجتماعی، احساسات و  خانوادگی و 
معلوليت قرار می  گيرد.

شخصی که تا چند روز قبل با دنيای بينايی مواجه بوده و به طور ناگهانی بينايی خود را از 
دست داده، حاال يک مرتبه بايد آموزش عصا زنی، خط بريل و دهها روش و اصول تازه ديگر 

را برای اولين بار تجربه کند.
يا حرفه ای  توانبخشی آموزشی، حرکتی و  بلوغ رخ دهد، پذيرش  نابينايی در سن  اگر 
اصوالً آسان است ولی توانبخشی روانی يعنی برگرداندن آرامش روانی به نوجوان تازه نابينا 
شده کار سهل و سريعی نيست، زيرا عالوه بر موقعيت حساس سنی، تغييرات جسمانی عمده ای 
همراه با بلوغ جنسی در او در حال تحول است و به دليل ماهيت شخصيت، او در آن سن تمايل 
چندانی به گرفتن کمک از اين و آن ندارد و از طرفی در مراحل مقدماتی نمی تواند بدون 
اتکاء به ديگران، آموزش های اوليه و ضروری را فراگيرد، درحالی که شخصيت اجتماعی او 
در حال شکل  گيری است. او  اجباراً از همساالن و هم کالس  های خود جدا می شود و نه تنها 

زندگی خصوصی  اش بلکه روابط اجتماعی او هم دچار از هم پاشيدگی می  شود.
در بحث نوجوانی و تحوالت آن و در مورد تعاريف و تغييرات بدنی و ارتباط آن با رشد 
اتفاق نظر وجود دارد. در اين راستا،  شخصيت که وابسته به محيط فرهنگی نوجوان است، 
پرخاشگری، طرد،  زمينه  ی  لحاظ سازگاری شخصيت دست کم در چهار  از  نابينا  نوجوان 
پذيرش مسائل جنسی و نگرانی از اين همه، مشکالت بيشتری دارد و همه  ی اين مشکالت از 

مسائل اساسی نابينايی است. فقدان ديد اين مشکالت را بر نوجوان تحميل می  کند.

2- چگونگی وقوع نابینایی:

عوامل  اثر  در  با کودکی که  می  دهد  از دست  را  بينايی خود  ناگهانی  به طور  کودکی که 
مختلف به تدريج بينايی خود را از دست می  دهد، از نظر سازگاری های عاطفی، هيجانی، 
اجتماعی و انطباق با وضعيت جديد، متفاوت است. در واقع کودکی که به تدريج بينايی خود 
را از دست می دهد، معموالً به تدريج نيز با شرايط جديد سازگار می شود، لذا در نظر گرفتن 

اين مسائل در سازگاری های اجتماعی کودکان مؤثر است.

3- عوامل و چگونگی عارضه ی بینایی:

با  گاهی  مادرزادی،  سياه  آب  مثل  می  شوند  نابينايی  سبب  که  شرايطی  و  عوامل  از  بعضی 
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دردهايی همراه است که کودک بايد آنها را متحمل شود. طبيعی است که چنين شرايطی در 
رفتارهای عاطفی و اجتماعی و نحوه  ی سازگاری کودک بی  تأثير نخواهد بود.

اولياء و مربيان بايد به شرايط خاص نابينايی کودک توجه داشته و تسهيالت هرچه بيشتری 
را در جهت راحتی دانش آموزان فراهم نمايند.

نارسايی بصری و ميزان چگونگی بهره وری از باقی مانده ی بينايی باهم مرتبط اند. ظاهراً 
به نظر می  رسد که کودکی که قادر است از حداقل باقی مانده بينايی خود استفاده کند، نسبت 
به کودکی که کاماًل نابيناست از امتياز بيشتر برخوردار است، در حالی که غالباً چنين نيست.

کودکی که به اندازه  ی بسيار کمی از باقی مانده  ی بينايی خود استفاده می  کند، همواره 
يأس و  لذا دچار  و  نمی  باشد  پذير  امکان  اين  و  ببيند  بيشتر  و می  خواهد که  تالش می  کند 
نااميدی می  شود و بعضی از کودکان نيز سعی می  کنند که با حداقل بينايی خود بدون کمک 
و عصای مخصوص و يا راهنما، رفت و آمد نمايند و به علت کافی نبودن باقی مانده  ی بينايی، 

آنان برای تردد خود گاهی دچار مشکالت و مسائل ايمنی می  گردند.
در بعضی از مواقع نيز اوليا و معلمان و همساالن کودک از او که از حداقل بينايی و آن 
هم گاهی به صورت ناقص و غير مفيد برخوردار است، انتظار و توقع بيشتری دارند. در نتيجه 
کودکی که کاماًل نابيناست در سازگاری با محيط و شرايط جديد از کودکی که از حداقل 

بينايی برخوردار است و در دو عالم افراد بينا و نابينا زندگی می کند، موفق  تر است.

حضور دانش آموزان نیمه بینا در کالس های عادی و توجه معلمان به آنها
اگر دانش آموزان نيمه بينا در مدارس عادی مشغول به تحصيل هستند، معلمان مسؤليت خاصی را در 
توجه به اين قبيل کودکان بر دوش دارند. اين کودکان در کالس درس معموالً رفتارهای خاصی از 
خود نشان می دهند و معلم بايد کامالً مراقب باشد و کامالً از مشکل کودک آگاه باشد و در صورت 

بروز هر نوع مسأله، او را به سرعت به مراکز مربوطه ارجاع دهد.

بعضی از عالئم ضعف بینایی کودکان و دانش آموزان نیمه بینا
- سعی می کنند بر تاربينی چشمان خود فائق آيند.

- پلک ها به طرف پايين است.
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- شديداً چشمان خود را مالش می دهند.
- در خواندن مطالب و در انجام اموری که مستلزم استفاده از چشم است با مشکل روبرو 

هستند.
تحريک  کنند،  می  کار  نزديک  از  که  وقتی  زود، مخصوصاً  خيلی  و  هستند  - حساس 

می  شوند.
لذا معلم بايد به شرايط فوق الذکر توجه داشته باشد و وسايل و تسهيالت الزم را برای 
کودک نيمه بينا فراهم کند، مثاًل اگر چشم راست کودک دچار ضعف بينايی است، او را در 
سمت راست کالس قرار دهد به طوری که چشم راست کودک به طرف ديوار کالس باشد 

و چشم ديگر او به سمت فضای کالس.
به دليل نگرش فرهنگي مردم که معلول کم بينا را معلول نمي دانند و تنها از آن تحت عنوان 
بيمار ياد مي کنند، درصد اندکي از اين گروه معلوالن به مراکز توانبخشي تخصصي مراجعه 
مي کنند تا با آموزش هاي تخصصي تا حدي به زندگي عادي خود برگردند. و هستند افراد 
فرهيخته و فعالي که به دليل معلوليت کم بينايي به کلي اميد زندگي را از دست داده و در 

افسردگي کامل، زندگي سردي را در گوشه ی خانه هاي خود ادامه مي دهند.
در مراکز توانبخشي، هر دو گروه افراد کم بينا و نابينا را در يک گروه قرار داده و يک نوع 
سرويس و آموزش به هر دو ارائه مي کنند. از جمله کارهاي ابتدايي که در مراکز توانبخشي 
براي افراد نابينا و کم بينا، براي ارتباط و راه يابي آنها به دنياي خارج و داشتن يک زندگي تقريباً 
نابينا  افراد  اين خط،  فراگيري  با  بريل است، ولي هرچند  انجام مي شود، آموزش خط  عادي 
مي توانند ارتباط بيشتري با دنياي خارج بگيرند و ادامه تحصيل داده و مدارج علمي بااليي را طی 

کنند، ولي اين موضوع بنا به داليل زير براي افراد کم بينا چندان قابل پذيرش نيست:
1- نخست آنکه افراد کم بينا، به دليل داشتن اندکي بينايي، پذيرش دنياي تاريک و بدون 
نور، برايشان دشوار بوده، اکثراً سعي دارند از همان ميزان اندک بينايي خود بهره جسته و از 

اين طريق زندگي خود را با دنياي خارج تطبيق دهند.
ميزان  بدون درنظر گرفتن  مقاومت ذکر شده و  دليل  به  بريل آموزي اشخاص کم بينا  رشد 
را مطرح  اين سؤال  نابينا - کمتر است و همواره  به اشخاص  نسبت  آنها  ـ  استعداد و درک 
مي کنند که با توجه به ميزان اندک بينايي، آنها چرا بايد از خط بريل استفاده کنند؟ و در واقع 

رشد کمتر آنها در بريل آموزي، ارادي است.



33

نا 
ابی

د ن
فرا

ی ا
اس

شن
روان

ل: 
 ا و

صل
ف

 

2- دوم آنکه اشخاص نابينا به دليل نوع معلوليت شان، بيشتر در رشته هاي نظري و علوم 
انساني ادامه تحصيل مي دهند و به همين دليل بيشتر منابع مطالعاتي اين گونه رشته ها، به خط 
از  استفاده  بر  به دليل همان عالقه شان  تهيه شده و موجود است، ولي اشخاص کم بينا  بريل 
اندک بينايي خود، به ديگر رشته هاي تخصصي گرايش دارند که متأسفانه از يک سوي، منابع 
مطالعاتي آنها به خط بريل يا گويا، محدود و بهتر است بگوييم ناياب بوده و از سوي ديگر 
استفاده  از کتاب هاي معمولي نيز برايشان بسيار سخت است، لذا معلمان و افرادی که با اين 
افراد در ارتباط هستند يا به نحوه  ی ديدگاه اين اشخاص آگاهی داشته و دارند،بايد شرايطی 
را فراهم کنند که در صورت امکان، ايشان به محدوديتهای بينايي شان واقف گرديده و با توجه 

به واقعيت و مواد آموزشی موجود، رشته  ی تحصيلی و شغلی خود را انتخاب کنند.

مبانی روان شناختی خصیصه های شخصیتی افراد نابینا
افراد  است،  توصيف  و  مشاهده  قابل  نابينا  افراد  غالب  بين  در  نمايي«  انگشت  1-»احساس 
نابينا احساس مي کنند، در تنهايي و جمع، در خانه و مدرسه، کوچه و خيابان، سفر و حضر، 
ولو  احساس مي کنند،  ديگر  عبارت  به  واقع مي شود.  ديگران  توجه خاص  مورد  وجودشان 
اينکه در بين جمع زيادي از دوستان و هم کالسي هاي بينا هم نشسته باشند، بيشترين نگاه و 
توجه ديگران متوجه حضور آنان مي شود. به سخن ديگر، احساس انگشت نمايي در خلوت و 
جمع احساس غالبي است که بين افراد نابينا وجود دارد. به همين خاطر از »حساسيت« بيشتري 
نسبت به ديگران برخوردارند و بالطبع سطح آزردگي عاطفي و رواني ايشان فوق العاده باال 

مي باشد.
2- حساسيت فوق العاده  به آنچه که در پيرامون آنها مي گذرد، به ويژه نسبت به آدم هايي 
که در محيط ايشان حضور مي يابد و يا در کنارشان مي نشيند دارند. از همين رو و به لحاظ 
رواني-اجتماعي  ناامني  از  رگه هايي  بعضاً  فوق العاده  رواني  چنين حساسيت  از  برخورداري 
رفتارهاي  و  واکنش ها  و  به کنش ها  نسبت  بدبيني هاوسوء ظن ها  برخي  و  و گاه کم اعتمادي 

ديگران در خصيصه هاي شخصيتي بسياري از افراد نابينا مشاهده مي شود.
با - 1 معاشرت  مستمر،  کالمي  ارتباطات  و  اجتماعي  تعامالت  به  نسبت  عموماً  نابينا  افراد 

ديگران اعم از افراد نابينا و بينا از يک نگرش مثبت و خوشايند برخوردارند. 
از حضور در کالس هاي مدارس عادي و محيط هاي دانشگاهي و ادامه تحصيل همراه با - 2

همساالن بينا احساس رضامندي قابل توجهي دارند. فعاليت هاي اجتماعي و ايفاي وظيفه 
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بينا براي  با همکاران  و پذيرش مسؤليت در نهادها و سازمان هاي مختلف جامعه همراه 
افراد نابينا بسيار مطلوب و دلخواه است.

که - 3 مي دهند  ترجيح  مشترک  زندگي  و  ازدواج  امر  در  نابينا  بزرگساالن  به طور کلي، 
همسري بينا و يا نيمه بينا داشته باشند.

با بعضي بازخورد هاي ترديدآميز - 4 »حساسيت فوق العاده« نسبت به محيط اطراف، همراه 
بافي«،  خيال   « موقعيتي،  خود مشغولي هاي  ديگران،  رفتار  به  نسبت  مثبت  چندان  نه  و 
جمله  از  جمعي  نشست هاي  و  کالس ها  در  مّکرر  چرت هاي  و   » »روياپردازي روزانه1 

ويژگي هاي بارز رفتاري و شخصيتي غالب افراد نابينا مي باشد )افروز، 1381(. 

 1. Day dreaming
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کلیات آموزش زندگی مستقل و پذیرش افراد نابینا به فرزندی

مقدمه
افراد با آسيب بينايی که نابينا نيز ناميده می  شوند، گام های بلندی در دستيابی به زندگی مستقل 
تداوم  و  تماس  برقراری  به  دنيا  سراسر  در  که  حامی  گروههای  برداشته  اند.  اخير  4 دهه  در 
به آموزش،  بايد  نابينا  امر که چرا فرد  اين  پرداخته  اند، در تحقق  با دولتها  تنگاتنگ  ارتباط 

اشتغال، برنامه  های کارآموزی و حمايتهای کافی مجهز گردد سهيم بوده  اند.
به منظور  نظير آموزشهای جامع  از کشورها در دنيا سنجش هايی در زمينه هايی  برخی 
کمک به افراد جوان در يادگيری و گسترش مهارتهای مورد نياز در رسيدن به توانايی زندگی 

مستقالنه انجام داده  اند.
آموزش جامع يا همگانی بدان معنی است که کودکان با آسيب بينايی يا ساير آسيبهای 
جسمی، حرکتی و ذهنی در نظام آموزش عادی ادغام گردند. آموزش همگانی همانطور که 
در چرخه دولتی و حمايتی شرح آن رفته بايد قادر به فراهم نمودن منابع ضروری و تشويق 
ايشان در رسيدن به اين اطمينان خاطر که اين افراد به غايت توفيقشان در زمينه  های زندگی 

مستقل خواهند رسيد، باشد.
آموزش جامع يا يکپارچه ابزار اندازه  گيری برای رشد فرد با آسيب بينايی در تبديل شدن به 
شهروندی مستقل است، ولی گامهايی وجود دارد که بايد در اين زمينه برداشته شود که از مهمترين 
اين گامها  می  توان به روش شناسی که فرد در نيل به سبک زندگی مستقل بايد فرا گيرد اشاره نمود.  

فصل2
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آموزش افراد نابینا و کم بینا
دستيابی به استقالل برای فرد نابينا نبايد تنها هدف نظام مدارس تلفيقی يا جداگانه باشد. بلکه 
بايد شامل استقالل در دامنه  ای از دستيابی به استقالل تحصيلی گرفته تا يادگيری نحوه انجام 
تکاليف زندگی روزمره درخانه و رفتن به سفر های کوتاه مدت درون شهری به منظور کمک 
به آن دسته از افراد نابينايی که در پايان کودکی يا اوايل بزرگسالی بينايی خود را از دست 
اولين و مهمترين گام در مبحث  به راستی  ايشان را که  به نفس در  اعتماد  تا  باشد  داده  اند، 

استقالل می باشد، افزايش داد.
پرسش و کسب نظر  از کسانی که به حمايت يا کمک به افراد با آسيبهای جسمی به ويژه 
افراد نابينا عالقه مندند، بيانگر اين مطلب است که زندگی مستقل هنگامی که فرد به بزرگسالی 
بزرگسالی  تا  از کودکی  نيازمند آموزشهای همه جانبه  امر  اين  بلکه  رسيده آغاز نمی  گردد، 
می  باشد. فرايند زندگی مستقل از بدو تولد آغاز و بايد در گستره زندگی ادامه و تشويق گردد.
يافتن  و  معلوليت  پيشينه  ی  خواندن  دستياران،  جستجوی  در  را  مسؤليت  اولين  والدين 
حمايتهايی در تأسيس سازمانهايی به منظور آموزش و ترويج زندگی موفق و مستقل فرزندشان 

در چنين مراکزی دارند.
حاميان و کاردرمانگران بر اين عقيده  اند که مداخله های اوليه يا تشويق  هايی به منظور 
داشتن زندگی مستقل، هنگامی آغاز می  گردد که والدين کودکشان را در مدرسه دولتی يا 
بايد  روزانه  مراقبت های  حال  هر  به  می  کنند.  نام  ثبت  روزانه خصوصی،  مراقبتهای  تسهيالت 

دانش جلب کمک و حمايت به منظور جلوگيری از انزوای فرد نابينا را دارا باشد.
هرچند داشتن دستيار در آموزش مدارس و مراکز دولتی برای فرد نابينا بدان شکل که هر 
فرد يک متخصص خاص خود را داشته باشد، عملی نيست، اين امر در مراکز مراقبتهای روزانه 

خصوصی برای رشد کودک نابينا امکان پذير است.
دستياران آموزشی در مراکز مراقبتهای روزانه هنگامی که کودک نابينا آغاز به تحصيل 
نابينا کمک می کنند که مهارتهای اوليه  افراد به کودک  می کند، استخدام می شوند. اين 
اين  فرا گيرند.  توانمند می  کنند،  امکانات زندگی مستقل  به  و اساسی که وی را در رسيدن 
دستياران حتی به کودکان در يادگيری مهارتهای ارتباط کالمی و آنچه که وی را در برقراری 

ارتباط و تعامل با ساير همساالن در مرکز مراقبتهای روزمره مجهز می  سازد، ياری می  کنند.
آشنا کردن کودک با اشيا لمسی و محيط پيرامون وی در داخل و خارج مرکز، از ديگر 
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وظايف دستيار آموزشی است، چرا که با دارابودن چنين مهارتی، فرد در آتی می  تواند راحت تر 
به يادگيری خط بريل اشتغال ورزد.

مواجهه با افراد دير بينايی که درزمينه يادگيری خط بريل مشکالت زيادی داشته اند، خود مؤيد 
اهميت آموزش و تقويت حس المسه در سنين پايين کودکی است. با پرسش از اين افراد به اين 
مطلب مهم واقف می  شويم که قوی نبودن حس المسه حتی در ميزان استفاده  ی اين افراد از اين 

خط نيز اثر داشته است.
اين افراد به دليل اينکه به مرور زمان اين حس را در خود تقويت نکرده  اند و به عبارتی 
به ناگاه با مشکل بينايی مواجه گرديده  اند، فقط خود را به قواعد خط بريل آشنا کرده  اند و 
در نتيجه در خواندن و يا نوشتن اين خط با کندی عمل می  کنند و در نتيجه به دليل کندی 
از اين خط از دست می  دهند، اين  به مرور عالقه خود را در استفاده  در پيشرفت خواندن، 
بی عالقگی در استفاده از خط بريل، ايشان را درجنبه  های متفاوت زندگی دچار مشکل کرده 
و در نتيجه از داشتن زندگی مستقل بهره کامل را نخواهند برد. مربيان فهيم می  توانند با صرف 
زمان و حوصله و تقويت حس المسه در اين افراد، ايشان را  در  داشتن زندگی مستقل که طبعاً 

نتايج بسيار مهمی در زندگی خواهد داشت، ياري گر باشند.
نگرشهای مورد پذيرش جوامع، در راستای تغيير به سمتی است که افراد با آسيب های 
درباره  ی  بحث  هم  هنوز  يابند.  حضور  جامعه  و  همگانی  فعاليتهای  در  جسمانی می  توانند 

استفاده از شيوه  های سنتی که همه  گيرند، وجود دارد.
در  را  و شناختی  مهارتهای جسمی  اينکه وی  از  اطمينان  برای  است، پس  نابينا  کودک 
اختيار وی  مراقبتهای روزانه، دستيار خصوصی در  اوليه زندگی آموخته، در مرکز  سالهای 

است و در نتيجه توانايی وی در نيل به سطوح بعدی زندگی مستقل، آسانتر خواهد بود.
نابينا در تمامی فعاليتهايی که همساالن وی در آن حضور دارند،  شرکت دادن کودک 
اقدامی است بس مهم که اين امر، موجبات رشد مهارتهای شناختی، جسمانی و اجتماعی را 
فراهم می سازد و از اين راه است که ايشان مي توانند دوستي های خود را مستقالنه شکل دهند و 

از کودکان هم سن خود ياد بگيرند.
کودکان با شرکت در بازيها و جمع همساالن خود که دارای مشکلی مانند خود ايشانند از 
تجارب و راهکارهای آنان سود می  جويند. به اين واسطه ديگر نياز ندارند حتماً مسير را خود 
طی کنند، کافی است که شيوه  ی ديگران را سرمشق خود قرار دهند و با اين روش اطالعات 

و دانش خود را ارتقا دهند.
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نظريه  های مختلف نيز از اين شيوه ی يادگيری حمايت کرده  اند که در اين ميان می  توان به 
نظريه  ی ويگوتسکی1 در خصوص نقش همساالن در يادگيری و نيز نظريه شناختی اجتماعی 
بندورا2 که مشاهده جانشينی و سرمشق گيری را مورد توجه قرار داده، اشاره کرد )صيف، 

.)1387

فرزند پذیری کودك نابینا
نابينايی  به طور خاص برای کسانی که می  خواهند کودکان  اوليه  حمايت ها و مداخله  های 
را از نوان خانه  های داخل و خارج کشور به سرپرستی قبول کنند، مهم است. اينگونه پذيرش 
برخی  می  پذيرد.  صورت  چند  داليلی  به  دنيا  سراسر  در  روزه  هر  زياد  تعداد  به  سرپرستی 
تربيت  استطاعت  والدينشان  که  علت  اين  به  خود  دودمان  از  را  کودکانی  چنين  ايشان  از 
سرپرستی  برای  دليل  اين  به  را  ايشان  ديگر  برخی  می  کنند.  انتخاب  ندارند،  را  فرزندانشان 
انتخاب می  کنند که معتقدند همه  ی کودکان بايد از حق داشتن زندگی شاد و سالم بواسطه ی 

کسانی که توان فراهم  کردن آن را دارند، بهره  مند شوند.
دنبال    به  و سپس  می  گذارند  بحث  به  دوستانشان  و  خانواده  با  را  عقيده  اين  چنين کسانی 

آژانس های معتبر در اين زمينه می  گردند. 
به هر حال عوامل چندی بايد در چنين گزينشی لحاظ گردد و مراکز معتبر در اين زمينه 
بايد تمامی جوانب را برای والد يا والدينی که قصد انتخاب فرزند با آسيب بينايی را دارند، 
در  تشويق وی  و  يافتن دستيار  در  اين کودک  از  ايشان چگونگی حمايت  تا  مطرح سازند 

تبديل شدن به فردی مستقل را ياد بگيرند.
نابينا  افراد  آموزش  اوليه  امکانات  داشتن  از  نوان خانه  ها  از  بسياری  مسأله که  اين  دانستن 
محروم بوده و در نتيجه بسياری از اين کودکان حتی مهارتهای بسيار پايه و نخستين را نيز فرا 
نگرفته  اند در اتخاذ تصميم در انتخاب ايشان بسيار مهم است، چرا که چنين سرپرستانی راهی 

بس سخت را برگزيده  اند.
هنگامی که کودکی نابينا از زمينه ی فقير، برای سرپرستی انتخاب می  گردد، نياز به يادگيری 
مهارتهای اساسی زندگی دارد، در ضمن وقتی چنين کودکی از نوان خانه ملی يا بين المللی انتخاب 
می  گردد، آموزش و پرورش او  بايد فوراً آغاز گردد. اين بدان معنا است که کودک در تکميل 

 1.Vigotski
 2.Bandura
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به  دستيابی  تا  گرفته  مدرسه  يا  خانه  محيط  در  کارهای شخصی  انجام  روزمره  از  کارهای 
مهارتهای ديگر چون انجام فعاليتهای هنری، ورزشی، و غيره بايد آموزش داده شود. همچنين 
بايد به فرد نابينايی که در سنين مدرسه است و در نوان خانه بزرگ شده، مهارتهای اوليه مورد 
نياز وی جهت حضور در مدرسه نظير ارتباط برقرار کردن با همساالن، معلم، تردد در محيط 
مدرسه، انجام تکاليف و شرکت در کارهای گروهی آموزش داده شود، چرا که مسلح بودن 
مربی  توسط  بايد  است.  مدرسه الزم  آموزش  آغاز  برای  اجتماعی  و  شناختی  تواناييهای  به 
مطلع گرديد،  اجتماعی، شناختی، تحرک و جهت يابی  دانش  از  توانبخشی  امور  و متخصص 
خواندن،  يادگيری  نياز  مورد  منابع  و  يادگيری  شيوه  ی  توانند  می  متخصصان  اين  همچنين 

نوشتن و غيره را با استفاده از کتابهای درشت خط در اختيار اين سرپرستان قرار دهند.
مراکزی که چنين امکاناتی را در اختيار دارند بايد با کمترين هزينه يا به رايگان، آنها را 
ارائه دهند. چنين مراکزی بايد برنامه هايی برای تعامل کودکان نابينا با يکديگر داشته باشند، 
به  دستيابی  و  پايدار  دار،  معنی  دوستی های  يافتن  در  به کودک  برنامه  هايی  چنين  که  چرا 
مهارتهای اجتماعی پيش نياز حضور در مدارس مخصوص افراد نابينا يا مدارس تلفيقی کمک 

می  کند.
جسمانی  شناختی-  رشد  و  مناسب  شدن  اجتماعی  مراکزی،  چنين  حمايتهای  بر  عالوه 

فرآيند پيشرفت در راستای زندگی شاد و مستقل را تسريع می  کند.
تمامی فرزند پذيريها چالش بر انگيزند، چه اين امر شامل مانورهای قانونی با آژانس ها 
و مراکز فرزند يابی باشد و چه قوانين بين المللی که مي توانند مشکالتی را برای خانواده  های 

عالقمند به فرزند پذيری ايجاد کنند.
ولی  نيست  آسانی  کار  فرزندی  به  بينايی  آسيب  با  کودک  پذيرش  آمد،  آنچه  بر  بنا 
هميشه  ی روزگار از طرف مراکز، دوستان و خانواده های آگاه و فهيم مورد تحسين و تشويق 
سرپرستانی  چنين  توان  به  را  گروهی  چنين  همکاريهای  و  حمايتها  اگر  و  است  گرفته  قرار 
بيفزاييم، مطمئناً پتانسيلی غير قابل وصف در تعليم و تربيت ايشان در دست خواهد بود و چه 
پاداشی بهتر از اينکه شما بعنوان پدر يا مادر شاهد يادگيری و زندگی مستقل فرزندتان باشيد.
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نکاتی چند درباره مکان و شیوه  ی آموزش

مقدمه
 کودکان با آسيب بينايی می  توانند در کالس های تلفيقی يا ويژه  ی کودکان نابينا ياد بگيرند 
و در دروس و مطالعاتشان پيشرفت کنند. گرچه در اغلب موارد، تجربه  ی مثبت برای فرد نابينا 
در يادگيری با همتای بينايش برای جلب توجه ضروری نيست، هنگام بررسی راه  های کمک 
به افراد نابينا در نيل به زندگی مستقل، بايد بهترين شيوه ها را در جلب عالقه  ی ايشان به منظور 
افزايش سطح يادگيری بکار بست، همچنين منابع ضروری و مورد نياز آموزش بايد مهيا باشد 

و مربيان از علم و دانش کافی در اين زمينه برخوردار باشند.
نگارنده را بر اين باور است که بسياری هنگام مطالعه  ی اين سطور، اين پرسش را خواهند 
داشت که چرا چنين جلب توجهی ضروری بنظر نمی  آيد. پاسخ اين است که استقالل به اين 
معنی است که هر فرد و خانواده  اش دارای حق تصميم گيری درباره  ی آنچه که کودکشان 
را در يادگيری کمک می  کند، هست و يا عضوی از خانواده که مشکل بينايی دارد، بدون 
دخالت ديگران اين حق را دارد که خود درباره  ی حضور در جامعه و بهره  مندی از امکانات 

آن اعمال نظر کند و نه چيزی ديگر.
استقالل به يادگيری و انجام تکاليف محدود نمی  شود، بلکه توانايی است برای خود فرد 
تا در خصوص شيوه  ی زندگی خويش تصميم گيرد و به ديگر اعضای خانواده هم در روند 
زندگی کمک کند. عالوه بر اين، اين امر يک تصميم  گيری مستقالنه نيز هست که کودک 

يا نوجوان نابينا در مدرسه  ی عادی يا ويژه به تحصيل مشغول گردد.
اگر تصميم بر اين شد که فرزند شما به مدرسه  ی ويژه دانش آموزان نابينا فرستاده شود، از اين 

فصل 3
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مسأله، اطمينان کسب کنيد که خود دانش آموز عالقه به تحصيل در اين مدرسه دارد يا نه. در زير 
اطالعاتی مفيد که قبل از اين تصميم گيری مهم بايد مورد توجه قرار گيرند، ارائه می  گردند.

مواردی که قبل از آغاز آموزش بايد مد نظر قرار گيرند:
 برخی از مدارسی که به امر آموزش کودکان و نوجوانان با آسيب بينايی اشتغال دارند به 	•

منابع و فناوری هايی مجهزند که به کودک در پيشرفت تحصيلی و دستيابی به فرصت های 
آموزشی و شغلی آتی  شان کمک می  کند.

 به احتمال زياد، کودک يا نوجوان نابينا در اردوگاه يا خوابگاه های مدارس شبانه روزی با 	•
همساالنش زندگی می  کند. دادن فرصت زندگی و اجتماعی شدن به طور مستقل در سنين 

نوجوانی، بهترين امکانی است که در اختيار وی قرار می  گيرد.
اين امری است مهم، چرا که پرورشکاران به اين افراد مهارت هايی را آموزش می  دهند که 
همساالن بينايشان تا سنين نوجوانی آنها را فرا نمی  گيرند و خود اين يادگيری است که می تواند 
فرد نابينا را بيشتر و بيشتر به زندگی مستقل و هم رديف با هم سالش، نزديک کرده و با توجه به 
آموزش هايی که در اين زمينه فرا گرفته، فاصله  ی خود را که به واسطه  ی نديدن ايجاد شده، 
به حد اقل برساند. به هر حال فرستادن کودک يا نوجوان به مدرسه  ای که وقت و هدف خود 

را در تعليم چنين دانش آموزانی قرار داده، کاری است شايسته.
آموزش رايانه نيز برای افراد با آسيب بينايی فراهم است. ابزار گوناگونی در مدارس  برای   
دانش  آموزان نابينا که از نظر مالی در تنگنا نيستند، فراهم است. کارکنان مدرسه مکلفند مهارتهای 
رايانه ای را به ايشان آموزش دهند که در هنگام ترک مدرسه برايشان در تحصيالت  الزم 

تکميلی يا اشتغال مفيد خواهد بود. 
دانش  آموزان نابينا امکانات فناوری و تسهيالت آموزشی فراوانی در تعليم و تربيت تلفيقی 
در اختيار دارند، اما متأسفانه برخی از مربيان ايشان، مهارتهای الزم را در آموزش و کاربست 

اين ابزار ندارند. 
نابينا عالقمند به کسب استقالل هستند، بايد خود را به يادگيری اين  اگر دانش آموزان 
ابزار مکلف بدانند. اين ابزار شامل ابزاری در زمينه ی يادگيری و دسترسی به مهارتهای اساسی 
است که به ايشان در اشتغال و مهارتهای کافی و مورد نياز زندگی کمک می  کند تا بدون نياز 

به حمايت خانواده يا دوستان روی پای خود بايستند.
شرکت دانش  آموزان در مدارس چه مدارس ويژه، تلفيقی و يا عادی، در درجه  ی اول 
اولويت نيست. آنچه مهم است، انتخاب بهترين گزينه برای اين دانش آموزان برای بهره  مندی 
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نزديک  استقالل  به  را  ايشان  اطالعاتی که  به  بهتر  و  امکانات موجود و دسترسی سريعتر  از 
می  کنند، است. جنجال های حضور فرد با آسيب بينايی در مدرسه  ی عادی يا استثنايی، جای 

خود را به بهترين گزينش به منظور دستيابی به بهترين نتيجه داده است.

اهمیت آموزش یکپارچه
 آموزش و زندگی يکپارچه، راهبردی عالی برای افراد نابينا در يادگيری زندگی در جامعه 
پر از حادثه و تجربه آفرين و دوست شدن با بزرگساالن و همساالن است. اين تنها شيوه  ی 

توانمند سازی افراد نابينا برای زندگی مستقل نيست ولی يکی از بهترين انتخاب ها می  باشد.
در پی يافتن مؤسساتی در محل زندگی خود باشيد که حمايتها و خدماتی را برای فرزند 
با همراهی و کمک دوستان و متخصصان  ارائه می  کنند. اگر چنين جستجويی  نابينای شما 
خواهند  مهم  اين  انجام  در  بيشتری  خاطر  آسايش  و  فرصت  خانواده  اعضای  پذيرد،  انجام 
داشت، چرا که نگران نبودن در خصوص ديدگاه ديگران، انرژی بيشتری را در وجودشان 

آزاد می  کند.
در نهايت، تصميم گيری درباره  ی حضور دانش آموز نابينا در مدرسه  ی ويژه يا عادی و 
بهره مندی از معلم تلفيقی، تصميمی است که با توجه به امکانات و عاليق فرد نابينا و خانواده اش 

بايد گرفته شود.
به اين نکته توجه کنيد که قصد ما از مطرح کردن اين مبحث، ذکر فوايد و مضرات هر 
کدام از اين شيوه  های آموزشی نبوده و نيست، تنها بر آنيم که امکان استفاده از آنها را با توجه 

به عالقه  ی دانش آموز و امکانات موجود، مطرح سازيم.

تسهیالت آموزشی افراد نابینا
امکانات تحصيلی متعددی توانايی فراهم نمودن منابعی برای آموزش دانش آموزان نابينا در 
مرجع  معلم  مهارت،  اين  آموزش  کليدی  اغلب، منبع  دارند.  بريل را  نوشتن خط  و  خواندن 
بينايی است که در آموزش و تفهيم خط بريل تخصص يافته است. با استفاده از خط بريل، فرد 

نابينا از طريق لمس صفحه می  تواند مطالب کتاب را مطالعه کند.
 اين معلمان مرجع بايد به مکانيزم های خط بريل و چگونگی آموزش آن پيش از استخدام 

توسط نظام آموزشی، احاطه داشته باشند.
بيشتر مؤسسات تربيتی بدون در نظر گرفتن اينکه برای خاص افراد نابينا تأسيس شده  اند 
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يا نه، امکان چندين سال تجربه را برای معلمان مرجع بينا در نوشتن، خواندن و تدريس خط 
بريل فراهم می  کنند. دارا بودن مدرک دانشگاهی نيز امکان ارزشمندی برای چنين مراکزی 

در استخدام مربيان مورد نيازشان می  باشد.
با توجه به اينکه آگاهی از خط بريل در پيشرفت فرد نابينا بسيار مهم است، خالی از لطف 
نخواهد بود اگر اطالعاتی درباره ی تاريخچه ی پديدآيی آن ارائه گردد تا ضمن اطالع از اين 

امر، ادای دينی به مبدع آن» لويی بريل« کرده باشيم.

تاریخچه ی خط بریل 
خط بريل که در سال 1821 توسط لويی بريل ابداع شد، روشی است که به طور گسترده ای 

در دنيا توسط افراد نابينا برای خواندن و نوشتن، استفاده می شود.
هر سلول يا خانه  ی بريل از شش نقطه تشکيل شده که در يک مستطيل به صورت 2 ستون 
سه نقطه ای کنار هم قرار می گيرند. هر سلول می تواند دو حالت برجسته يا غير برجسته داشته 
باشد که جای گشت اين دو حالت در شش نقطه مجموعاً 64 حالت مختلف را ايجاد می کند. 
بدين ترتيب امکان نوشتن کليه حروف الفبا، اعداد و عاليم رياضی، همچنين عاليم نگارشی 

چون ويرگول، نقطه و... فراهم می آيد.
يکصد و پنجاه سال پيش به نظر غير ممکن می  رسيد که روزی افراد نابينا نيز همانند سايرين 
قادر به خواندن و نوشتن باشند، اما لويی بريل که در زمان حيات خود از نعمت بينايی محروم 

شد، دست به ابتکاری زد که بعدها به نام خود وی به ثبت رسيد.
ابتکار او نه تنها افراد نابينا را قادر به خواندن و نوشتن کرد بلکه حتی عده  ای از آنان را 
باال رساند، شاهکاری که  به موقعيتهای شغلی  نيز  و  به کسب مدارج عالی تحصيلی، علمی 

زندگی آنان را دگرگون و ميل به حيات را در آنان دو چندان کرد. 
علی رغم آسان بودن فراگيری الفبای خط بريل، اکثر افراد نابينا در انتقال حس بينايی به 
حس المسه دچار مشکل هستند و به راحتی قادر نيستند آن چيزی را که لمس می  کنند درک 
کنند. با اين همه، کارشناسان معتقدند الفبای بريل بهترين امکانی است که در دسترس اين 

افراد قرار گرفته تا بتوانند حداقل نيازهای خواندن و نوشتن خود را رفع کنند. 
نخستين ابتکار در به کارگيری نوشته  های برجسته افراد نابينا در قرن چهاردهم ميالدی در 
ايران آغاز شد و چهارصد سال پس از آن، »والنين هوی«1 فرانسوی، اولين مدرسه نابينايان را 
 1.Valnin Heavy
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در پاريس تاسيس کرد که در آن کلماتی بسيار ساده و ابتدايی با حروف برجسته روی کاغذ 
چاپ و به افراد نابينا آموزش داده می  شد. آنان با اين روش تنها قادر به خواندن بودند، بدون 

آنکه بتوانند بنويسند. 
در نهايت، »لويی بريل« موفق به ابداع روشی شد که بر اساس آن شش نقطه در دو ستون 
موازی روی سه خط افقی بيانگر 64 حرف، عدد و عالمت بودند و به گفته انجمن نابينايان 
هيچ زبان شناخته شده  ای در دنيا نيست که مدعی شود قادر به اجرای اين روش در زبان خود 

نيست. 
برخورد  اثر  در  سالگی  سه  در سن  متولد شد. وی  فرانسه  در  »لويی« حدود سال 1809 
شی ء تيز به چشمانش در کارگاه پدرش، نابينا گشت. وی دوران دبستان را در مدارس عادی 
روستای خود به اتمام رسانيد و با حمايت پدر و مادر در شناخت استعدادهای بالقوه  اش، موفق 

به فراگيری چندين آلت موسيقی نيز شد. 
»بريل« در سن 11 سالگی در پی آشنايی با يک افسر ارتش به نام »نيکالس ماری«1،  اولين 
ابداع زبان شش  به  ابداع روش خود برداشت. و در سن 16 سالگی موفق  گام را در جهت 
نقطه  ای خود شد اما بدون اين که اوج موفقيت خود را لمس کند، در سن 43 سالگی بر اثر 

بيماری سل، ديده از دنيا فرو بست. 
اين  اهميت  بر  به رهبری دکتر »توماس آرميتاژ«2،  نابينا  »بريل«، چهار مرد  از مرگ  پس 
اختراع وقوف يافتند و انجمنی ايجاد کردند که سرانجام به موسسه ملی سلطنتی نابينايان مبدل 

گرديد. 
 در نهايت، خدمات »لويی بريل« در فرانسه مورد شناسايی رسمی قرار گرفت و در سال 
1925، پيکر او را به پاريس انتقال دادند و در »پانتئون«، گورستان قهرمانان ملی فرانسه به خاک 

سپردند.

گامهای اساسی در کار فرد نابینا با معلم مرجع
 معموالً جلسه ای با حضور معلم مرجع بينا و دانش آموز نابينا تشکيل می  گردد تا از امکان 
کار و يادگيری ايشان با يکديگر اطمينان حاصل گردد. پس از حصول چنين اطمينانی، معلم 
مرجع برنامه درسی گام به گامی را تهيه می  بيند تا از روند يادگيری و موفقيت در خواندن و 

 1.Nickolas Mary
 2.Thomas Armitazh



46

قل
ست

ی م
دگ

و  زن
ی  

نای
نابی

نوشتن خط بريل، مواد درسی و جهت يابی، لحظه  به  لحظه آگاه باشد. همچنين معلم مرجع 
با ارائه  ی اين نحوه ی تدريس، مطمئن می شود که دانش آموز مهارت درسی جديد را به 

خوبی درک کرده است.
نابينا است، تستهای ارزيابی می  تواند شامل درخواست از وی برای  اگر آموزنده کامالً 

نوشتن يک داستان کوتاه به خط بريل و بعد خواندن آن برای معلم باشد.
هنگامی که اين توانمندی توسط دانش  آموز نابينا کسب گرديد، نوبت به يادگيری خط 
بريل درجه 2 که به آن بريل کوتاه نويسی هم می  گويند، می  رسد. خط بريل درجه دوم يعنی 

عالئم خاص نمايانگر حرف يا حروف مشخصی هستند.
زندگی  به  دسترسی  روند  در  نابينا  فرد  سازی  توانمند  در  اساسی  نقشی  بينا  مرجع  معلم 
مستقل بازی می  کند. اگر چنين امکانی برای فرد نابينای مادرزاد و حتی شخصی که در سنين باالتر 
بينايی خود را از دست داده است، فراهم گردد، وی قادر به نوشتن، خواندن و انجام تکاليف 

به آسانی و بطور مستقل خواهد بود.
اگر فرد نابينا اين مهارت را فرا نگرفته باشد و توانايی در ديدن نداشته باشد، وی امکان 
زندگی مستقالنه را نخواهد داشت، چرا که فرد بايد قادر به خواندن و نوشتن باشد تا بتواند به 

فرصتهای آموزشی و شغلی با اعتماد به نفسی افزون و با کمترين يا هيچ نظارتی دست يابد.
پنج مداخله  ی آموزشی را برای دانش آموزان نيمه بينا و نابينا که منجر به يادگيری مهارت 
های شناختی و فراشناختی و افزايش عملکرد تحصيلی آنها می شود، می توان  شناسايی کرد. 

اين مداخله ها شامل موارد زير است:
 تالش برای افزايش خودپنداره  ی مثبت و انگيزه در اين گروه:- 1

برای افزايش خودپنداره و انگيزش دانش  آموزان نابينا، معلم بايد در فعاليت های دانش 
آموزان مشارکت داشته باشد و در طول دوره با آنها ارتباط برقرار کند و در زمان مناسب، 

بازخورد مساعد به آنها بدهد.
 آموزش راهبردهای يادگيری:- 2

با توجه به اين که دانش آموزان نابينا در مهارت های شناختی و فراشناختی از قبيل بسط و 
سازماندهی و نظارت مشکل دارند، آموزش اين راهبردها هم عملکرد دانش  آموزان نابينا را 
در استفاده از اين راهبردها افزايش می  دهد و هم منجر به عملکرد تحصيلی بهتر در اين گروه 

می شود.
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الزم به توضيح است »شناخت« به فرايندها يا جريانهايی که به کمک آنها، يادگيری، يادآوری 
و تفکر صورت می  پذيرد، تعريف شده است. به طور دقيق  تر، »شناخت« به فرايند های درونی 
و ذهنی و راه هايی که ما به وسيله  ی آنها اطالعات را مورد توجه قرار می  دهيم، آنها را درک 
می  کنيم، به رمز در می  آوريم و آنها را در حافظه ذخيره می  کنيم و هر وقت نياز داشته باشيم، آنها 

را از حافظه فرا می  خوانيم و مورد استفاده قرار می  دهيم، گفته می  شود.
به طور ساده، »فراشناخت« به تفکر درباره  ی شناخت و يا دانستن درباره  ی دانستن گفته      
می  شود. به عبارت دقيق تر، »فراشناخت« عبارت است از دانش فرد درباره  ی چگونگی يادگيری 

خودش )صيف، 1387(.
 استفاده از نظريه ی طرحواره ها برای يادگيری مطالب:- 3

دانسته های کمی درباره اثر بخشی استفاده از شيوه های خود آموزشی در ارتباط با دانش 
آموزان نابينا وجود دارد، اما همين تحقيقات کم هم حاکی از تأثير مثبت روش های شناختی 

وجود آموزش بر روی باال بردن توانايی نوشتن درک مطلب و عملکرد بهتر تحصيلی است.
 ترکيب تکنيک های رفتاری با روش های خود آموزشی:- 4

چهارمين مداخله  ی آموزشی که بر روی عملکرد تحصيلی افراد نابينا اثردارد، روش های 
خود نظم بخشی است.

يادگيرندگانی که دارای يادگيری مؤثر هستند، شناخت خود را نظم می  دهند و هم اين که 
برنامه ريزی دارند و بر فعاليت خود نظارت می کنند و خود ارزياب هستند.

راهبردهای  با آموزش  لذا  و  هستند  منفعل  يادگيری خود  فرايند  در  نابينا  آموزان  دانش 
خود نظم بخشی در فرايند يادگيری فعال می  شوند و هم اين که به عملکرد تحصيلی بهتری     

می  رسند.
 فراهم کردن فرصت هايی برای اکتساب و نگهداری و تعميم مهارت يادگيری:- 5

افزايش  راهبردها  اين  تا  فراهم شود  بايد شرايطی  يادگيری  مهارت های  بر آموزش  عالوه 
يافته و تعميم يابد و نگهداری شود. تنها يادگيری صرف مهارت، فرد را در زمينه های مختلف 
زندگی به پيش نمی  برد بلکه آگاهی از راه های موجود جهت حفظ آنها است که وی را به 

فردی موفق تبديل می  کند.
وانروس و آنتونی1در پژوهشی تحت عنوان »شناخت و فراشناخت در افراد نابينا«، دريافتند که 
استفاده از استراتژی های فراشناختی باعث افزايش عملکرد فرد در زمينه های مختلف خود انگيزشی، 

 1.Vanroos & Antoni
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خود مفهومی، خودکفايتی و اکتساب فرآيند های شناختی می  شود )شريفی درآمدی، 1376(.
متلر1 در پژوهشی تحت عنوان »فرايند شناختی و يادگيری اکتشافی در افراد نابينا« دريافت 
که خودآموزی يا خود نظم  دهی باعث گسترش فرايند های ادراکی، تسهيل انتقال مهارت های 
درآمدی،  )شريفی  می  شود  دقت  و  توجه  ازدياد  و  مسأله  حل  فرايندهای  تسهيل  شناختی، 

.)1376
ارائه  ديداری  به صورت  اين که  دليل  به  تجربی  و علوم  رياضيات  معتقدند که  محققان 
می  شوند موضوع مشکلی برای دانش آموزان نابينا می  باشند و همچنين محيط خارج از کالس 
درس و محيط طبيعی که عناصر طبيعت در آن وجود دارد، برای تدريس علوم تجربی برای       
به  نسبت  بهتری  ادراک  آموزان  دانش  و  معلمان  است.چون  مؤثر  خيلی  نابينا  دانش  آموزان 
دانش  بهتر  کسب  به  منجر  درس  کالس  از  خارج  محيط  لذا  می  دهند،  نشان  محيط  ها  اين 
می  شود، دليل اين امر، مشارکت چندين حس در يادگيری در محيط  های طبيعی است. اين 
بويايی و چشايی  مثل شنوايی، المسه،  از ساير حواس خود  دانش  آموزان در محيط طبيعی 

استفاده می  کنند که خود موجبات اکتساب بيشتر مواد آموزشی را فراهم می  کند.

 1.Metler
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اعتماد به نفس فرد نابینا

مقدمه

 نخستين و مهمترين گام در شيوه  ی زندگی مستقل برای فرد نابينا، عزت نفس، مثبت و مولد 
بودن در زندگی شخصی و پيشرفتهای اقتصادی می  باشد. کسانی که در حصول اطمينان خاطر 
آموزشی  دستيار  از  هستند،  نابينا سهيم  فرد  توسط  مهارت  هر  يادگيری  و  مهارت  از کسب 
گرفته تا معلم مرجع نقش حياتی در مسير طوالنی کسب عزت نفس و  مهارت زندگی مستقل 

بازی می  کنند.
به يک زندگی مستقل  بايد در دستيابی  نابينا  نيز وجود دارند که فرد  مهارتهای ديگری 
باشند. مهارتهايی  اين خصوص سهيم  اعضای خانواده، می  توانند در  فراگيرد و همساالن و 
چون فعاليتهای ورزشی نظير کشتی، جودو، دو ميدانی و... و فعاليتهای هنری چون موسيقی، 

گويندگی، نويسندگی و نظاير آن.
اين  از يک طرف  فراوان می  کند، چرا که  افراد کمک  اين  به  مهارتهايی  کسب چنين 
مهارت ها از نظر روحی، اين افراد را به سطح بااليی از شادابی و نشاط می  رساند و از طرف 
ديگر می  توانند از اين مهارت ها در مسير استقالل مالی و کسب جايگاه اجتماعی، و در نتيجه 

افزايش اعتماد به نفس، سود جويند.

نقش ورزش در افزایش اعتماد به نفس
نابينا از اساسي  ترين برنامه  هاي توان بخشي  آموزش مهارت هاي تحرک و جهت يابي به افراد 
محسوب مي شود. يکي از مهم ترين فعاليت هايي که مي توان دستيابي به اهداف برنامه آموزش تحرک و 

فصل4
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جهت يابي را تسهيل نمايد، ترغيب افراد نابينا به انجام فعاليت هاي ورزشي است،که اين امر نه 
تنها در پرورش قابليت هاي جسماني و تقويت حواس مؤثر است، تمرين  هاي منظم مي توانند 

تاثير مثبت در خلق وخو و کاهش ميزان افسردگي و اضطراب داشته باشند.
ورت پرانک1 و همکارانش )1997، به نقل از افروز، 1380( در يک پژوهش رواني_ جسماني 
که در زنان مطالعه کردند، به اين نتيجه رسيدند که تمرين شديد با کاهش استرس، تنش و 

افزايش اعتماد به نفس همراه است.
کلپ2 و همکارانش )1999، به نقل از احمد پناه، 1382( اظهار مي کند که تمرينات بدني 

از دو راه مستقيم در اصالح خلق و خو تأثير دارد:
يکي رها شدن آندروفين و دوم کاهش سطح کورتيزول )هورموني که با فشار عصبي در خون 
ترشح مي شود( که می  تواند بر شادابی و افزايش عزت نفس افراد مؤثر باشد. از طرفي داينزو3 
) 1999، به نقل از احمد پناه، 1382( و برخي از پژوهشگران ديگر به اين نتيجه رسيدند که تمرين هاي 
مناسب بدني در افزايش سطح سرو تونين، هورمون مؤثر در اصالح خلق و خو، تاثير بسزايي دارد. 
فعاليت هاي  تاثير  تا  نموده  اند  تالش  واقعيت،  اين  درک  با  پژوهشگران  اين  از  بسياري 

ورزشي را بر خلق و خو بررسی نمايند.
به  علمي  بررسي هاي  1380(، طي  افروز،  از  نقل  به   ،2002( اولنکامپ4  نمونه،  عنوان  به 
درمان  در  مي تواند  مشخص  قواعد  طبق  بدني  تمرين هاي  انجام  که  است  رسيده  نتيجه  اين 

بيماري هايي مانند افسردگي و اضطراب افراد نابينا مؤثر باشد. 
برخي پژوهشگران کشورمان نيز بررسي هايي را در خصوص تأثير ورزش در قابليت هاي 

شخصيتي و اجتماعي افراد نابينا انجام داده  اند.
جعفري )1379( در پژوهشي به بررسي نقش ورزش در رشد اجتماعي دانش آموزان نابينا 
و کم بينا پرداخته و به اين نتيجه رسيد که ميزان تعامل و همکاري و رشد مهارت هاي اجتماعي 

در ورزشکاران نابينا بيشتر از غير ورزشکاران است.
عزيزي )1379( در پژوهشي به اين نتيجه دست يافت که آموزش مهارت هاي تحرک و 
جهت يابي به افراد نابينا در افزايش ميزان خود کفايي، عزت نفس و استقالل آنان مؤثر است. 
نتايج پژوهش مکماهان5 )1996 به نقل از افروز، 1380( که در مورد فوايد رواني تمرين صورت 
 1.Wert Perank & et al
 2.Kelp 
 3.Daienzo
 4.Olencump
 5.Mackmahan
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گرفته، حاکي از آن است که تمرين  هاي شديد بدني، تغيير هايي نظير کاهش اضطراب، تنش، 
افسردگي و افزايش عزت نفس را در افراد به وجود مي  آورد و به احتمال زياد تمرين  هاي هوازي 

شديد موجب بهبود و پيشرفت زيادي در عزت نفس و کاهش افسردگي مي شود.
با مرور نتايج تحقيقات فوق الذکر، بر اهميت پرداختن به ورزش و تأثير هايی که بر توانايی 
تحرک و جهت يابی، عزت نفس و کاهش اضطراب و افسردگی که خود از عوامل انزوا و 
گوشه نشينی افراد نابينا است، پی برده و بر لزوم پرداختن به رشته های مختلف ورزشی تأکيد 

می  گردد.
به    فعاليت می  کند،  بينا  نابينا و کم  افراد  زمينه  ی ورزش  فدراسيون در  اينکه  به  توجه  با 

تاريخچه  ی آن و رشته  هايی که اين افراد به آن مشغولند، می  پردازيم...

فدراسیون ورزش افراد نابینا و کم بینا
را  فعاليت خود  انقالب اسالمي رسماً  پيروزي  از  ايران پس  بينا در  نابينا و کم  افراد  ورزش 
آغاز کرد و در اين زمان با تشکيل سميناري در تهران، اهميت آغاز به کار رشته  هاي مختلف 
آن،  توسعه  ی  و  ترويج  و  راه اندازي  راستاي  در  و  احساس  بينا،  کم  و  نابينا  افراد  ورزشي 

پيگيري هاي الزم آغاز شد.
با تأسيس فدراسيون ورزشــهاي جانبازان و معلولين در کشور، ورزش افراد نابينا و کم بينا 

نيز تحت پوشش اين فدراسيون قرار گرفت.
به خاطر شرايط خاص افراد نابينا و کم بينا و قابليت هاي ورزشي اين عزيزان که در رشته هاي 

مختلف از خود بروز دادند، الزم بود امکانات ويژه اي براي اين قشر ازجامعه مهيا گردد.
انجام  بينا  نابينا و کم  افراد  فعاليت ورزشي  ارتقاء سطح  اقداماتي که در جهت  اولين  از 
گرفت، می  توان به پيشنهاد کميته  ی ورزش کشور به هيئت رئيسه فدراسيون ورزشهاي جانبازان 
و معلولين و رياست وقت سازمان، مبني بر ضرورت دارا بودن استقالل عمل بيشتر اين کميته 
اشاره نمود، زيرا آمار جذب افراد نابينا و کم بينای ورزشکار کشور رو به افزايش مي گذاشت 
اين کميته ورزشي  بيشتر  اختيار عمل  و  فعاليت  براي گسترش سطح  بيني  هاي الزم  پيش  و 
الزم به نظر مي رسيد و لذا موضوع در شوراي عالي تربيت بدني سازمان مطرح و موافقت شد 
که در اولين مرحله، کميته  ی ورزش  هاي افراد نابينا و کم بينای فدراسيون به سطح نايب رئيسي 
فدراسيون در امور افراد نابينا ارتقاء يابد و کماکان در تشکيالت ورزشي جانبازان و معلولين 

کشور به فعاليت خود ادامه دهد.
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اثبات  ابتداي بزرگراه آزمونهاي پيش رو و  بينا در  نابينا و کم  افراد  از آن پس، ورزش 
با  که  قرار گرفت  بيشتر  امکانات  به  دسترسي  و  آمده  بدست  جايگاه  در حفظ  لياقت خود 
پيگيري هاي الزم، موضوع تشکيل هيئتهاي ورزشي افراد نابينا نيز مطرح شد،که مورد تصويب 
اجرا  مورد  به  و  ابالغ  استانها  بدني  تربيت  ادارات کل  به  و  قرار گرفت  تربيت بدني  سازمان 

گذارده شد.
به  استانها  بايسته  ی خود را در مراکز  بينا جايگاه  نابينا و کم  افراد  اين زمان، ورزش  در 
دست آورد و هدايت اين تشکيالت نوپا در دستور کار بخش امور ورزشي افراد نابينا و کم 

بينای کشور قرار گرفت.
رشته هاي  آموزش  موضوع  بينا،  کم  و  نابينا  افراد  ورزش  موقعيت  بهتر  هرچه  تثبيت  با 
اولويت قرار گرفت و در پي آن  ارتقاء سطح آگاهي مربيان در  به منظور  مختلف ورزشي 
برنامه  هاي مندرج در تقويم ورزشي ساليانه مربوطه افزايش يافت و در دهه  ی اخير با برگزاري 
مستمر مسابقات در رشته هاي گلبال، دووميداني، وزنه برداري، شنا، کشـتي، جودو، شودان و 
شطرنج، قابليتهاي ورزشي اين عزيزان با رشد قابل توجهي مواجه و در سطح داخلي و همچنين 
برون مرزي نمايان گرديد و ورزشکاران توانمند  )جانباز و معلول( نابينا و کم بيناي کشور 
موفق شدند در برخي از رشته ها مانند وزنه برداري، قدرت و توانايي خود را به رخ جهانيان 
کشيده و با حضور شايسته در مسابقات قهرماني جهان طي سنوات اخير فاتح بالمنازع سکوي 

نخست قهرماني در اين رشته گردند.
گستردگي سطح فعاليتهاي ورزشي اين عزيزان و افتخارات غرورآفرين ايشان در ميادين 
جهاني  سازمان  مسئولين  تحسين  و  نظر  جلب  موجبات  خارجي  و  داخلي  ورزشي  پرشور 
ورزشهاي افراد نابينا و کم بينا موسوم به IBSA را فراهم نمود و لذا در سال 1378 و به دنبال 
بذل هماهنگي و پيگيري هاي الزم رياست فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلولين و بخش 
موافقت  همچنينـــن  و   IBSA رياست  حمايت  جلب  در  بينا  کم  و  نابينا  افراد  ورزشي  امور 
»فدراسيون  تأسيس  به  منجر  تربيت بدني،  سازمان  رئيس  و  جمهور  رئيس  محترم  معاونت 

ورزشهاي افراد نابينا و کم بينای جمهوري اسالمي ايران« گرديد.
فعاليت رسمي اين فدراسيون از مهر ماه سال 1378 آغاز شد. با تشکيل فدراسيون مستقل 
ورزشهاي افراد نابينا و کم بينا، عضويت رسمي اين فدراسيون در سازمان جهاني IBSA پذيرفته 
شد و با توجه به سوابق اجرايي قابل توجه امور ورزشي افراد نابينا و موفقيت هاي حاصله در 
ايران  به عمل آمده توسط سفارت محترم جمهوري اسالمي  اين خصوص، طي رايزني هاي 
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در اسپانيا و با حمايت مجدد رئيس سازمان IBSA که مرکز آن در شهر مادريد کشور اسپانيا 
رئيس  عهده ی  به  نيز  سال2002  پايان  تا   »IBSA آسيايي  منطقه  »رياست  مسؤليت  مي باشد، 

.)1388 ،www.harferooz.com فدراسيون کشور واگذار شد )به نقل از پايگاه اينترنتی

جایگاه هنر
در خصوص هنرها به ويژه موسيقی نيز بايد گفت که از موسيقي مي  توان براي پرورش مهارت-

ها و توانايي هاي اجتماعي، ذهني و جسمي همه  ی افراد سود جست. موسيقي مي  تواند به عنوان 
يک عامل کارآفرين و مولد، ايجاد کننده  ی مشاغل و حرفه  هاي مختلفي باشد که هريک از 
اين مشاغل به خصوص براي افراد نابينا، مشاغلي قابل دسترس و مناسب محسوب مي  شوند، 
زيرا اصلي  ترين شرط دسترسي به اين مشاغل، توانايی ادراک حس شنوايي است که در ميان 
افراد نابينا به خصوص آن دسته که از بدو تولد نابينا بوده  اند، حتي بهتر از افراد بينا وجود دارد. 

برخي از اين مشاغل عبارتند از:
تدريس موسيقی اعم از تدريس مباني نظري موسيقي )تئوري و هارموني( و تدريس مبانی 
عملی )ساز، آواز و غيره(، آهنگ سازي پاپ و کالسيک، پژوهش در موسيقي، نوازندگي 
اعم از  سازهای سنتی ايرانی و  سازهای کالسيک )شامل گروه های مختلف سازهای زهی، 
بادی، چوبی، بادی برنجی، انفرادي و دسته جمعي(، کوک و تعمير ساز و رهبری ارکستر و 

کر )حسنلو و محمودی، 1388(.
تعيين  و  نيز حفظ  و  اشتغال  اساسي در  بازدهي شغلي يک عامل  اينکه عامل  به  توجه  با 
جايگاه اجتماعي افراد نابينا در محيط کار است و از سوي ديگر به عنوان يک عامل مؤثر در جهت 
نابينا محسوب مي  شود، در کتاب  افراد  نفس  به  اعتماد  افزايش  عزت  نفس، رضايتمندی و 

حاضر به نقش موسيقی در افزايش آن اشاره گرديد.
کتاب،  نوشتن  با  کم  بينا  و  نابينا  افراد  که  بايد گفت  نيز  توانمندی ها  ساير  در خصوص 
شعرومقاله هم در زمينه  ی اشتغال و نيز توليد اثری که موجبات اعتماد به نفس ايشان را فراهم 
می  کند، به مؤلفه  های زندگی مستقل، دست می  يابند. الزم به ذکر است اين افراد در زمينه  ی 
گويندگی، آن هم به شکل حرفه  ای، حرکات قابل تقديری را آغاز کرده  اند که آن مسائل 

هم در راستای پويايی زندگی ايشان می  باشد.
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آموزش افراد با آسیب بینایی  و نقش آن در استقالل ایشان

مقدمه
يکی از حوزه های اصلی اجتماعی که راه حل های مفيد را توسعه می بخشد، آموزش است. 
به طور کلی آموزش را می توان فرآيندی در نظر گرفت که بر اساس آن افراد برخوردار، 

تجهيز به مهارت و شناخت مناسب از اهداف و فعاليتهای مربوطه می  گردند.
جريان آموزش شامل محتوا، جهت و تأکيدهای خاص بوده و طی اين جريان، معلومات 
در ذهن فرد جايگزين شده و به آگاهی های قبلی وی افزوده شده و تغييرات محسوسی در 
رفتار و نحوه  ی نگرش کاری ايشان ايجاد می  گردد. ايجاد يا توسعه  ی مهارت يا رشته  ای از 
مهارتهای ويژه، تعليم يا راهنمايی در يک فن يا حرفه نيز به معنای آموزش می  باشد که در 
ارتباط با مبحث ما، دستيابی به مهارتهای خاصی که فرد نابينا و کم بينا را در ابعاد گوناگون 

زندگی خويش رهنمون باشد، مد نظر است که سعی داريم در اين فصل به آنها بپردازيم.
البته دستيابی به اين آموزش ها نيازمند همراهی فردی آگاه به امور توانبخشی است تا به معلم 
کمک کند تا نه تنها به افرادی که از بدو تولد يا بر اثر سانحه دچار معلوليت شده  اند، خدمات 
ارائه کند، بلکه به افرادی که در زمينه  ی آسيب بينايی نيز تخصص دارند، همکاری داشته و 

ياريگر باشند. 

مربی توانبخشی
در  با دشواريهايی که  مقابله  برای  اشخاص حامی  يا  نيازمند شخص  امر  ابتدای  در  نابينا  فرد 

فرآيند آموزش در پيش روی اوست، می باشد.

فصل 5
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صالحيتهای کاری اين افراد متفاوت است ولی در بيشتر موارد حداقل در سطح دبيرستانی 
و با سابقه ی کار، داوطلبانه به اين کار اشتغال دارند. هدف ايشان کمک به افراد با آسيب بينايی 

جهت مراقبت از خود در خانه است.
آموزشيار توانبخشی در اغلب موارد به دانش آموز با آسيب بينايی پيشنهاد می  گردد، اينان 
موقعيت را مورد بررسی قرار داده و نياز های فرد نابينا را در آتی، چه دارای خانواده باشند يا 
نه، تحليل می  کند. هنگامی امر آموزش فرد نابينا به آموزشيار ارجاع می  گردد که امر مشاوره 
انجام يافته است. او مهارتهای چندی را به وی آموزش خواهد داد که يکی از آنها مديريت 

منابع مالی فرد می  باشد.
که  چرا  می  دهد،  آموزش  نابينا  فرد  به  را  بانک  از  استفاده  نحوه  ی  وی  مثال،  عنوان  به 
بسياری از افراد نابينا به دليل عدم حضور در بانک و انجام عمليات بانکی، در اين زمينه مهارتی 

ندارند و برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی می  تواند به ايشان کمک کند.
در مواجهه با مشکالت فرد با آسيب بينايی، آگاه سازی فرد نابينا از اين امر که وی می  تواند با 
استفاده از امکانات تکنولوژيک، مشکالت خود را به کمترين حد ممکن برساند، نتيجه بخش 
خواهد بود. به عنوان مثال، وی می  تواند به منظور حل مشکل ريختن چای از قوری يا سماور 
به ليوان از گيره  ای که بر لبه  ی ليوان قرار گرفته و هنگام پر شدن آن با عالمت صوتی فرد را 

آگاه می  سازد، استفاده کند.
تشخيص رنگ لباس ها نيز جهت شستشو مسأله  ی مهمی است، برای توفق بر اين امر نيز 
آموزشيار می  تواند برچسبهای بريل که روی آن رنگها و يا تنها لباس تيره و روشن نوشته شده 

را در اختيار شخص نابينا قرار دهد.
در خصوص تشخيص رنگ لباس ها و در نتيجه عدم نياز به کمک گرفتن از ديگری نيز 
فرد نابينا می  تواند با رعايت نظم منطقی در نحوه  ی قرار دادن آنها در کمد لباس ها به اين امر 

دست يابد.
نظم  ايشان پی می  بريم، چرا که  اهميت عدم جابجايی وسايل شخصی  به  اينجاست که 
موجود به آنها ياری می رساند و ما به عنوان والدين يا خواهر و برادر نه تنها با جابجايی وسايل، به 

فرد با آسيب بينايی کمکی نکرده  ايم، بلکه کار او را با مشکل مواجه کرده  ايم.
از اين دست مثالها بسيار می  توان ارائه داد که اصل اساسی همه  ی آنها، کمک به فرد با 

آسيب بينايی در دسترسی به زندگی آزادانه  تر و با کمترين محدوديت و مشکل است.
بسته به کمکی که آموزشيار ارائه می  دهد، وی بايد صبور، مطلع و توانمند به شناخت مشکالت، 
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توانمندی ها و نياز های ويژه  ی هر فرد با آسيب بينايی باشد.

آموزشياران نقش تمام عياری را در کمک به افرادی که بينايی خود را در سنين باال از 
دست داده يا می  دهند در دستيابی به زندگی مستقل بازی می  کنند.

اگر اين معلم يا آموزشيار در تعامل با چنين مراجع، صبری در خور، بروز دهد و با او با 
عالقه کار کند، فوايد فراوانی را عايد فردی که از عهده انجام امور شخصيش بر نمی  آيد، 

رسانده است.
به عنوان تجربه شخصی نگارنده، بی  رغبتی به يادگيری تحرک و جهت  يابی از آنجا ناشی 

گرديد که مربی به دليل بی  عالقگی و کهولت سن، شوقی را در متربيش بر نمی  انگيخت.
حضور آموزشيار اساسی است، چرا که وی کمک يادگيرنده بوده، مهارتهای مورد نياز 

غلبه بر مشکالت زندگی مستقل را برای وی فراهم می  نمايد.

خودیاری
غذا  پوشيدن،  لباس  فردی مثل  فعاليتهای  انجام  زمينه  در  خودکفايی  ياری،  خود  از  منظور 
خوردن، آداب دستشويی رفتن، راه رفتن، دويدن و غيره است. آموزش لباس پوشيدن بايد 
با صبر و حوصله زيادی انجام پذيرد، چون کودک نابينا ذهنيتی از پوشيده شدن لباس ندارد. 

برای نمونه تعريفی از پوشيدن شلوار را آورده ايم: 

شلوار:
اين:  باشد، چيزی مثل  بايد ساده و ملموس  به کودک درباره شلوار می  دهيد  توضيحی که 
شلوار 3 سوراخ دارد، 1 سوراخ بزرگ که کمر شلوار است و 2 سوراخ کوچکتر که پاهايش 
داخل آن می  رود. بهتر است در بدو امر آموزش شلوار از شلوارهای کشی و راحت استفاده 

کنيد.

آداب غذا خوردن:
در بدو امر کودک را با ظروف و لوازمی که در صرف غذا استفاده می  شود، آشنا کنيد. کودک 

بايد از محتويات غذای مورد نظر و مواد تشکيل دهنده  ی آن با خبر باشد.
او تا کودک است فرصت تجربه کردن دارد. به او تکه  ای از مرغ را بدهيد تا استخوانهای او 

را لمس کند و بعد طرز صحيح بدست گرفتن قاشق و چنگال را به او آموزش دهيد.
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اين است که حتما هنگام  نابينا  افراد  به  اساسی در آموزش  بسيار مهم و  نکته  دقت کنيد 
عملکرد پشت کودک قرار بگيريد. اگر کنار يا روبرو قرار داشته باشيد، کودک تجسم صحيحی 

نسبت به کار پيدا نخواهد کرد.
نکته  ای که هميشه بايد در نظر گرفته شود اين است که هر ظرف را در جای مشخصی از 
ميز غذا يا سفره قرار دهيد تا او مجبور نباشد همه  ی سفره را دست بکشد تا مثال قاشق خود 
را پيدا کند. به طور مثال، ليوان آب سمت چپ، ظرف ماست يا ساالد سمت راست، قاشق 
و چنگال پايين بشقاب و دستمال باالی بشقاب قرار بگيرد و هميشه در هر مکان ديگری اين 

نظم را رعايت کنيد.

طریقه ی ریختن آب در لیوان:
يک بطری کوچک و ليوانی که انگشتان کودک بتواند دور آن حلقه بزند به او بدهيد و از او 

بخواهيد ضمن آب ريختن در ليوان به اين نکات توجه کند: 
1- از اضافه شدن وزن ليوان متوجه پر شدن آن شود.

 2- کاهش صدای آب در ليوان هنگام پر شدن.
 3- با قرار دادن انگشت اشاره در لبه ليوان ازپر شدن آن مطلع شود. 

راه رفتن به طور مستقل:
هنگامی که کودک را برای اولين بار تنها می  گذاريد حتماً پشت سر او بدون آنکه متوجه 

شود حرکت کنيد. هر کاری هم بکنيد او متوجه می  شود.
ناهموار حرکت کند. بگذاريد حتی زمين بخورد  ناصاف و  تا در جاهای  فرصت دهيد 
و هنگام زمين خوردن ياد بگيرد چگونه زانوانش را به زمين تکيه دهد تا صدمه  ی کمتری 

بخورد.
هنگام راه رفتن با هم، نيم قدم جلوتر حرکت کنيد. هيچگاه دستش را نگيريد بلکه بگذاريد 
بازوی شما را بگيرد با اين روش هم شما راحت تر می  توانيد حرکت کنيد و هم او اعتماد به نفس 
بيشتری هنگام راه رفتن پيدا می ک ند. اجازه دهيد در چمن بدود )دور از چشم باغبان ها( و در 

استخر توپ يا آب بازی کند
.)1387 ،http://www.roshandel.persianblog.ir به نقل از پايگاه اينترنتی( 
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تحرك و جهت  یابی

 اگر فرد آرزوی از عهده بر آمدن فعاليتهای زندگی روزمره را در سر می  پرورد، می  بايست توانايی 
انجام مأموريتهای هر چند کوتاه و مسافرت رفتن با دريافت کمترين کمک از ديگران را داشته باشد.

برخی از مراکز آموزشی ويژه  ی افراد نابينا، اشخاصی را به منظور آموزش سفر و حرکت 
در محيط های مختلف استخدام می  کنند. اين افراد، مربيان تحرک و جهت  يابی ناميده می  شوند، 
چرا که ايشان افراد با آسيب بينايی را در حرکت و يافتن مسير مد نظرشان با استفاده از قوانين 

خاص اين علم، ياری می  کنند.
راهبرد کليدی که به فرد با آسيب بينايی اجازه و آزادی حرکت و سفر مستقل را می  دهد،  

عصای سفيد1 است.
مربی تحرک و جهت  يابی کسی است که دانش آموزانش را به اين راهبرد کليدی مجهز 
می  کند. تکنيکهای آموزش اين مهارت، افراد نابينا را در رفت و آمد و مسافرت بدون يا با 
بايد  اختيار گذاشتن عصای سفيد، مربی  قادر می  کند. در کنار در  نظارت ممکن،  کمترين 

شيوه های استفاده  ی درست از آن را نيز آموزش دهد. 

ذکر اين نکته خالی از لطف نخواهد بود که اگر آموزگاری بتواند حس مثبتی در دانش آموز 
نابينای خويش در استفاده از عصای سفيد ايجاد کند، به حق کار ارزنده  ای انجام داده است، 
چرا که متأسفانه در کشور ما، افراد نابينا به ويژه آنانی که از باقی مانده  ی بينايی خود استفاده 
می  کنند و صد البته آقايان نابينا، در بکارگيری اين وسيله  ی مفيد برای خود و ديگران امتناع 
می  ورزند. مفيد به حال خود از اين بابت که از خطر های محتمل مصون خواهند بود و مفيد 
به حال ديگران از آن جهت که فرد مخاطب با ديدن آن در همراهی و يا نحوه  ی حرکت در 

کنار فرد نابينا، آگاهانه عمل خواهد کرد.
 1.white cane
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عصای سفید 
در سال 1950، سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد »يونسکو« و شورای جهانی نابينايان 
در جلسه ای مشترک، قانون »عصای سفيد« را بررسی و تصويب کردند و روز 15 اکتبر برابر 
 با 23 مهر ماه را »روز جهانی عصای سفيد« يا »روز جهانی  ايمنی افراد نابينا« اعالم نمودند. 
قانون عصای سفيد ، تصويری جديد از افراد نابينا را در جامعه ترسيم می کند و از افراد نابينا 

می خواهد که به منظور حمايت از منافع خود، از تمام مفاد اين قانون مطلع باشند. 
در ميان وسايل کمک حرکتی افراد با آسيب بينايی، می توان عصای سفيد را به عنوان پرچم 

استقالل آنان،  قلمداد کرد. 
البته اين ابزار حرکتی سودمند، در صورتی از کارايی برخوردار خواهد بود که نارسايی های 
بر  بنابراين عالوه  به طور کلی حذف شود.  يا  يابد  تقليل  نابينا،  افراد  فيزيکی محيط زندگی 
توجه به مسائل عاطفی و احساسی، الزم است زمينه ای را برای تردد آسان آنان فراهم سازيم 

و کمک شايانی به استقالل حرکتی ايشان کنيم. 
نخستين گام در استفاده فرد نابينا از عصای سفيد آن است که مربی به وی در دست گرفتن 

درست عصا را به نحوی که دارای زاويه ی قطری باشد، آموزش دهد.
عالوه بر اين، مربی بايد نحوه  ی همراهی فرد نابينا توسط راهنمای بينا را نيز به وی آموزش 

دهد تا هنگام درخواست نياز، اين امر توسط فرد نابينا به راهنمای بينا  آموزش داده شود.
نابينا يک قدم عقب تر از راهنمای خود قدم بردارد،  شيوه  ی صحيح آن است که شخص 
همچنين بازوی راهنما را لمس کند تا از نحوه ی باال و پايين رفتن بازوی وی به وضعيت مسير 

آگاهی يابد. بهتر آن است که راهنما فرد نابينا را از موانع، پله  ها و جوی آب مطلع سازد.
الزم به تذکر است که حرکت شخص نابينا به معنای عدم استفاده از عصای سفيد نيست، 
چرا که وی می تواند از عصای خود در گذشتن از جوی آب، تخمين عرض جوی و اطالع 

از جهت باال يا پايين رفتن از پله ها استفاده نمايد.
يکی ديگر از وظايف مربی تحرک و جهت يابی حضور وی در اردوگاه  ها و خوابگاه  ها در 

اولين روزهای ورود فرد نابينا به منظور آموزش و آشنايی وی از موقعيت آنجا است.
شرکت در برنامه  های اردوگاه به داليل چندی مفيد خواهد بود:

نخست آنکه به فرد در رشد  مهارت های اجتماعی کمک می  کند و فرد با حضور در جمع 
از اطالعات و امکانات افراد بينای همسال يا بزرگتر سود می  جويد.مراکز وابسته به آموزش 
افراد نابينا، امکان حضور کودک و نوجوان نابينا در فعاليت های همسن محور همچون شرکت 
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در بازديد هايی از مراکز تفريحی، فراهم می  نمايد. دوم اينکه شرکت در اردوها اين امکان 
را به وی می  دهد تا به دور از نظارت والدين، استقالل را تجربه کند. البته که مشاوران برای 
آموزش و نظارت در دسترسند، ايشان می  توانند در محيطی پايدار و امن، مهارتهای زندگی 
مستقل را  فرا بگيرند، هرچند کودکان نابينا نياز به تعامل و رشد مهارت های زندگی با ساير 

افراد معلول و همتايان بينا دارند.
برای آموزشکاران مهم است که حمايت و يادگيری افراد ديرنابينا را نيز در برنامه کاری 
گيرنده  ی  بر  در  هستند،  مهارتها  اين  دهنده  ی  گسترش  که  هايی  برنامه  باشند،  داشته  خود 
دامنه  ای از فعاليتها می  باشند که رشد و پيشرفت هر کودک و نوجوان نابينا يا کم بينا را مد 

نظر قرار می  دهند.
برخی برنامه  ها که به برنامه  ها و اردوهای تابستانی نيز مشهورند، توسط مراکز مرتبط به افراد 
نابينا به منظور فراهم نمودن همين امکان يعنی افزايش توانايی زندگی مستقل برای کودکان 

سنين 5 تا 18 سال پايه ريزی شده  اند.
فعاليتهای آموزشی که برای کودکان زير 11 سال تهيه می  گردند شامل توانمند کردن اين 
کودکان در مواردی مانند بستن بند کفش خواهد بود، چرا که اين کار در سنين پايين برای 

ايشان دشوار است.
از ديگر فعاليت ها می  توان به شستن ظروف پس از صرف غذا اشاره نمود. اين کودکان به علت 
محروميت از حس بينايی و عدم مهارت لمسی، از توجه به چربيها و آلودگی ظروف غافل شده، 
در نتيجه اين کار را با ناکارآمدی انجام می  دهند، وظيفه  ی مربی استخدام شده توسط کمپ 
ارائه  ی  با  اين مهارت را  تابستانی،  اين کودکان در اردوهای  اين است که در زمان حضور 

تمرينهای فراوان به ايشان بياموزند.
برگزاری کالس آشپزی نيز يکی ديگر از برنامه  های جذاب و در عين حال مورد نياز به 
آموزش به  افراد نابينا است. در چنين دوره  هايی از اعضا خواسته می  شود که برای اعضای 

حاضر در اردو آشپزی کنند. 
نابينا کمک  افراد  به  امر  اين  می  کنند.  درگير  خريد  فرآيند  در  را  ايشان  اين،  بر  عالوه 
می کند تا در خريد وسايل الزم در زندگی، مهارت کسب کنند و از همه مهمتر اينکه ترس 
و اضطراب ناشی از انجام ندادن آن در ايشان از بين رود، چرا که اغلب ايشان در منزل با غذا 

و خريد آماده مواجه اند و امکان تجربه  ی آن را ندارند.
 پس از تهيه و خوردن غذا، از کودکان کوچکتر به تميز کردن ميز و شستن ظروف دعوت 
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بعمل می  آيد تا ضمن يادگيری اين امور، حس تعامل اجتماعی نيز در ايشان تقويت گردد.
مبحث تحرک و جهت  يابی  به  برنامه حتماً  از  بخشی  تابستانی  اين دوره ی آموزش  در 
انجام بازی هايی مانند يافتن شی  اختصاص می  يابد تا در طی آن گشتن در محيط اردوگاه و 

صدادار تمرين گردد تا به واسطه  ی آن حاضرين در اردوگاه، توانايی خود را افزايش دهند.
سفرهای دور از خانه و نيز يادگيری يافتن تسهيالت مورد نظر در محيط اردوگاه از ديگر 
تکنيک هايی است که مربی تحرک و جهت  يابی در افزايش اين مهارت و نيز باال بردن اعتماد 

به نفس فرد نابينا از آن سود می  جويد.
محيطی  در  تدريس  فرايند  از  حمايت  منظور  به  خدماتی  ارائه  ی  برای  اردوگاه ها  اين 
خوشايند و فرحبخش به افراد نابينا تشکيل می گردند تا مهارتهای ضروری تحول شناختی، 
ايشان  به  به بزرگساالنی موفق در زندگی آتی را  اجتماعی و زندگی مستقل و تبديل شدن 

آموزش دهند.

مهارتهای ارتباطی
مهارتهای  بلکه  می  دهد،  آموزش  را  زندگی  مهارت های  تنها  نه  مستقل  زندگی  برنامه  های 
ارتباطی را نيز بهبود می  بخشد. عالوه بر آنچه ذکر آن رفت، چنين برنامه  هايی اين افراد را در 
برقراری روابط صميمانه و درست با همکاران و روابط معمولی که در دوران بزرگسالی برای 

هر کسی پيش می  آيد، مجهز می  کند. 
از آنجا که همکاری، يادگيری و بازی با همساالن نقش مهمی در يادگيری بازی می  کند، 
سعی می  شود تا با تمسک به اين شيوه  ها آنچه که يادگيری زندگی مستقل است را به ايشان 

آموخت.
گسترش فعاليت مداوم حاميان دفاع از حق کار و بهره مندی از امکان تحصيل بيشتر، امر 
تحکيم روابط انسانی را به جامعه  ا ی يکپارچه وصل کرده است که نتيجه  ی آن کسب زندگی اجتماعی، 
به مشاغل  اين رهگذر  از  بينايی می توانند  با آسيب  افراد  بيشتر  است.  مستقل  مالی  و  روانی 
مرتبط با امور رايانه ای و فرهنگی- اجتماعی با کمی تالش در استفاده از رايانه های مجهز و 

وسايل دارای برچسب بريل دست يابند.
ازدواج ها، دوستی ها و ساير اشکال ارتباط، پايه  ريزی می  شوند و در اين ميان افراد نابينا 
می توانند ياد گيرند که مستقالنه زندگی کنند و به موفقيت در اين جنبه از زندگيشان دست 

يابند.
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جامعه و نقش آن در کسب زندگی مستقل

متأثر  طبعاً  که  خود  به  نسبت  آنها  برداشت  همچنين  و  نابينا  افراد  به  نسبت  جامعه  نگرش 
تشکيل  چگونگی  در  مهمی  بسيار  نقش  است،  حاکم  فرهنگ  و  جامعه  برخورد  از 
خانواده  و  مدرسه  جامعه،  بنابراين،  دارد.  نابينا  افراد  استعدادهای  رشد  و  توسعه  انگيزه ها، 
دارند.  برعهده  ايشان  در  بالنده  انگيزه های  تقويت  و  ايجاد  زمينه  ی  در  را   مسؤليت خطيری 
وجود الگوهای رفتاری سازنده درمقابل افراد نابينا، نقش بسزايی در آگاهی آنان و جهت دار 

شدن و تحقق يافتن انگيزه های ايشان دارد )به نقل از پايگاه اينترنتی
 .)1389 ،www.aftab-daily.com 

 به منظور تأثير گذاری در تداوم پيشرفت در يادگيری اصول زندگی مستقل، افراد بينا بايد 
بياموزند که چگونه روابط را با همساالن و همکاران نابينايشان  شکل و ادامه دهند و در اين 
خصوص از پرسش درباره  ی زندگی و مسائل يا مشکالت فرد نابينا کوتاهی نکنند، اما به اين 

امر توجه کنند که اين پرسشها را به بيراهه و حماقت نکشانند. 
فرد نابينا می  تواند ساير حواس خود را جانشين حس بينايی کند و از اين طريق بر قسمتی از 

محدوديت خود فائق آيد.
مواردی که در زير ذکر می  گردند می  توانند مؤثر باشند:

- با فرد نابينايی که تازه با وی آشنا شده  ايد ارتباط برقرار کرده و از برنامه  ها، عقايد و  
توانمندي هايش جويا شويد، همان گونه که هنگام آشنايی با دوستان بينايتان اين کار را انجام می  دهيد. 
به عبارتی هيچ تفاوتی در اين زمينه بين دوستان بينا و نابينايتان قائل نشويد، چه بسا که اين فرق 
گذاشتن موجبات خاص نگريستن و رفتار کردن با ايشان را در شما فراهم کرده و شما نا خود 

آگاه در برخورد با افراد نابينا متفاوت عمل می کنيد.
- در فعاليتها و رويدادهايی با عاليق مشترک با هم شرکت کرده و از انجام اعمال مشابه 
لذت ببريد، در نتيجه، درک خواهيد کرد که در اين به اشتراک گذاری هر دوی شما چيزهای 

فراوانی از يکديگر فرا گرفته  ايد.
- همکار و همراهی را به منظور راهنمايی فرد نابينا در مسافرت در صورتی که وی تقاضا 

کرده باشد، معرفی کنيد.
- به وی اين امکان را دهيد که در تمامی موقعيتها از عصای سفيد خود استفاده کند، حتی 
اگر آن محيط را می  شناسد، چرا که وی با اين کار احساس امنيت بيشتری می  کند. در اينگونه 
موارد به اين فکر کنيد که آيا خودتان به صرف آشنا بودن به مکانی چشمهايتان را می  بنديد؟ 
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عصا برای فرد نابينا حکم چشم را برای شما به عنوان فرد بينا دارد.
- امکان آشپزی دوست نابينايتان را برای خود فراهم نماييد و در صورتی که وی در اين 
امر با مشکالتی مواجه است، با دستور العملها و راهنماييهای شفاهی وی را در آشپزی بهتر 

رهنمون باشيد.
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آشنایي والدین با توانبخشي کودك نابینا

مقدمه
فرايند توانبخشی شامل تمام اقدامات هدفمند برای کاهش آثار معلوليت بر فرد، قادر ساختن 
وی برای دستيابی به استقالل، هم آميزی اجتماعی، کيفيت زندگی بهتر و خودشکوفايی است.
طرح »توانبخشی مبتنی بر جامعه«که به طور خالصه به آن »CBR«1 می  گويند، اهداف زير را 

پيگيری می  کند:
1- قادر سازی افراد جامعه که تا حد امکان در محيط زندگی خودشان باقی بمانند و خدمات 

مورد نياز را دريافت نمايند.
2- ارائه  ی خدمات مناسب از طريقی که مشکالت کمتری را برای زندگی معمولی فراهم نمايد.
3- تسکين استرس ها و فشارهای ناشی از اختالالت جسمی و روحی و زندگی در مراکز و مؤسسات.

4- تدارک خدمات، هزينه مناسب تر برای افراد نيازمند.
اجزای برنامه ی توانبخشی مبتنی بر جامعه نيز عبارتند از:

1- ايجاد نگرش مثبت نسبت به افراد معلول
2- پيش بينی خدمات عملکردی توانبخشی

3- پيش بينی فرصتهای آموزشی و تربيتی
4- ايجاد فرصتهای کسب درآمد در سطح خرد و کالن

5- پيش بينی تسهيالت مراقبتی
6- پيشگيری از علل معلوليت

 1.Community based rehabilitation

فصل 6
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7- مديريت، نظارت و ارزشيابی
 بخشهايی که در اين برنامه درگير هستند عبارتند از:

 1- افراد معلول
 2- خانواده های افراد معلول

 3- جامعه
 4- دولت ها )محلی، منطقه ای، ملی(

 5- سازمانهای غيردولتی، سازمانهای محلی، منطقه ه ای ملی
6- متخصصين علوم پزشکی، متخصصين علوم بهداشت، آموزگاران، جامعه شناسان و ساير 

 متخصصين
7- بخش خصوصی )تجارت و صنعت(

هدف نهايی توانبخشی مبتنی بر جامعه، ايجاد يک تغيير است .توسعه  ی يک سيستم کارآمد 
که قادر باشد همه  ی افراد معلول را از لحاظ نيازمنديها و آموزش، تأمين و برای وصول به اين 

اهداف، دولت ها و مردم را به اين امر حساس نمايد
.)1390 ،www.lorestan-behzisti.irبه نقل از پايگاه اينترنتی( 

با توجه به آنچه در باال به اختصار از توانبخشی و اهداف آن ذکر گرديد و نيز با علم به اينکه 
تمامی گروههای درگير با مسأله  ی توانبخشی به ويژه والدين نقش مهمی در تأمين نيازهای 
افراد معلول به طور خاص با مد نظر قرار دادن گروه هدف اين کتاب، يعنی افراد با آسيب 
بينايی دارند، لزوم اختصاص فصلی در اين مورد ضروری به نظر می  آيد. اين امر موجبات 

دسترسی به زندگی فارغ از محدوديتها و مبتنی بر آسايش را فراهم می  کند.

اهمیت آگاهی والدین از امور توانبخشی
پدر و مادري که با فرزند نابيناي خود همچون کودکي کامل رفتار مي  کنند و در مقابل افراد، 
انتظار رفتارهاي معمول و معقول را دارند، در واقع در رشد طبيعي استعدادهاي ذهني و مهارتهاي 
حسي و حرکتي و پرورش ظرفيت عاطفي کودک خود نقش فعالي را ايفا مي  کنند. برعکس 
نابيناي خود، همه  ی دريچه  هاي رشد و  با فرزند  پدر و مادري که به محض روبه رو شدن 
پيشرفت را به روي او بسته پنداشته  اند و به شيوه ی مؤثر و خالق با او رفتار نمي  کنند، طبيعي 
است که انگيزه  هاي رشد فرزندشان را محدود مي  نمايند، زيرا وجود انگيزه و پرورش آنان 

در سازگاري عاطفي و اجتماعي کودک بسيار حائز اهميت است.
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براي مثال، تحرک و جهت يابي که مهمترين عامل و اساس رشد و سازگاري کودک 
انگيزه  ی  هدايت  و  پرورش  براي  مساعد  زمينه  هاي  ايجاد  صورت  در  است.تنها  محيط  با 
اکتشاف، کودک مي  تواند به نحوي مطلوب تربيت شده و شکوفا گردد،  به همين جهت والدينی 
که به داليل متعدد از جمله ترس و نگراني شديد و يا حمايت بيش از حد به جاي آنکه سعي 
کنند حتي المقدور موانع محيطي را از سر راه کودکان بردارند، عمدتاً مانع از جست و خيز 
و حرکت طبيعي و الزم کودک خود مي  شوند، در واقع کودک خود را به نوعي معلوليت 
کاذب بدني )حرکتي( مبتال مي  کنند، در حالي که کودکان نابينايي که همانند ساير کودکان 
همسال خود علي رغم نقص بينايي از فعاليت جسمي و حرکت مطلوب برخوردارند، چندان 

مشکل حرکت و ضعف تعادلي در راه رفتن ندارند )افروز، 1380(.
مسلماً براي ايجاد و پرورش انگيزه و قواي حس و حرکت کودکان نابينا مي  بايست از 
حواس جانشين بهره گرفت. استفاده از حواس شنوايی و المسه در اين امر، بسيار مهم هستند، 
بايد به کودک آموزش داد که به طريق درست اين حواس را پرورش دهد تا در موارد مورد 

نياز از آن بهره گيرد.   
عدم تقويت حواس مذکور خود آزار دهنده است، چرا که آموزش غير اصولی، فرد با آسيب 
بينايی را به شيوه  ی غلط،موجب يادگيری عادات اشتباه می  گردد که در آتی او را از دسترسی 

به امکانات باالتر و پيچيده تر محروم می  نمايد.
بازپروري و توانبخشي کودکان نابينا بدون داشتن شناخت دقيق از ويژگي ها و توانايي هايي 
آنان، امري چندان مقبول و مطلوب نيست. کودکي که با چشم هاي بسته به دنيا مي  آيد از خود 

هيچ انتظاري براي ديدن دنياي خارج ندارد و هيچ تعجبي هم از اينکه نمي  بيند، نمي  کند.
او بين ديدن و نديدن، مرزي را نمي  شناسد. او نمي داند که ديگران مي  بينند و او نمي  بيند. 

در واقع ديدن ديگران است که نديدن او را مشخص مي  کند. 
هر بيننده  اي به فراخور شناخت و بينش خود برداشتي از نابينايي دارد و بر همان اساس نظر 
مي  دهد و قضاوت مي  کند و گاه قضاوت هاي نادرست و بي پايه، شخصيت وجودي فرد نابينا 

را در هاله  اي از ابهام و تيرگي مي  پوشاند.

والدین و کودکان نابینا
کودک نابينا از طريق چشم قادر به کسب اطالعات راجع به محيط خود نيست. بايد به او تعليم 
داد چگونه بازي کند، چگونه قدم بردارد و چگونه تحصيل کند. اينجاست که به اهميت نقش 
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تحصيالت والدين اين کودکان پي مي  بريم، ايشان با بهره مندی از دانش و اطالعات علمی و 
اصولی می  توانند تمامی نيازهای فرد نابينا و کم بينا را مرتفع سازند و اگر از چنين معلوماتی 
برخوردار نباشند، موجبات تعليم نادرست فرزندشان و در نتيجه عقب ماندن وی از چرخه  ی 

زندگی عاری از تنش را فراهم کرده  اند.
از آنجايي که دوران کودکي از لحاظ رشد و يادگيري بسيار حائز اهميت است، کودک 
نابينا و  با والدين کودکان  نياز دارد. در واقع در مقايسه  به توجه خاص  اين دوران  نابينا در 
والدين کودکان غير معلول، نقش والدين در خصوص کودک نابينايشان به مراتب با اهميت 

تر مي باشد.
والدين بايد اين حقيقت را بپذيرند که يادگيري، کسب تجارب و ارضاء کنجکاوي فرزند 
بسيار مهم و  تداوم آموزش  از طرفي تکرار و  نمي  شود.  ميسر  بدون صرف وقت  نابينايشان 
ضروري است. اگر تکرار صورت نگيرد، تدريجاً مفاهيم از ذهن نابينا بيرون رفته و اطالعاتي 

را که در زماني بدست آورده بود، ديگر در حافظه  ی خويش ندارد.
بهترين محبت خانواده نسبت به کودک نابينا اين است که کارها را به خود او واگذار کنند 

تا احساس رضايت کند و به استقالل برسد.
وقتي والدين کودکان نابينا تحصيل کرده و با سواد باشند، فرزندان نه تنها در جنبه  هاي 
درسي و تحصيلي پيشرفت خوبي خواهند داشت، بلکه آنها را در پذيرش مسؤليت هاي فردي 

و اجتماعي و نحوه  ی برقراري ارتباط با ديگران از جنبه هاي ديگر نيز ياري مي کنند.
تمام والدين کودکان نابينا بايد ياد بگيرند که فرزندشان در مرحله  ی اول يک کودک است 
و   نمي  داند که نابيناست. او مانند ساير کودکان نيازهايي دارد. او به عشق و حمايت و محبت 
نياز دارد نه ترحم.او از روز اول زندگي به هوا، غذا، بازي و مکاني امن در خانواده احتياج دارد.
اگرچه محبت هاي شما را نمي  بيند ولي گرمي دست ها و آغوش شما را به خوبي احساس مي  کند. 
سخنان، زمزمه ها و الاليي هاي شما را به خوبي مي  فهمد و از آنها لذت مي  برد. او نياز دارد ساير 
اعضاي خانواده را بشناسد، آنها را از طريق بو، لمس و صدا تشخيص بدهد. تمام افراد خانواده  

مي  توانند به او کمک کنند تا از خانه  اش و آنچه اطرافش رخ مي  دهد، آگاهي بيابد.
پنهان کردن کودک نابينا از همسايه  ها،اعضای فاميل و ساير آشنايان کار بسيار غلطي است. 
تفکر غلط ايشان فقط در صورتي مي  تواند تصحيح شود که آنان فرصت داشته باشند کودک 

نابيناي طبيعي و شادي را از نزديک ببينند و برخورد مناسب را با وی تجربه کنند.
- فرزند نابينا يا کم بينای خويش را از خود مرانيد و به شبانه روزي ها نسپاريد، زيرا زندگي در 
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خانه و خانواده بهترين زندگي براي کودکان است و بنابر يک اصل تجربه شده کلي، کودک 
بهترين احساس امنيت را در خانواده خود مي  يابد و آنچه را در کانون خانوادگي مي  آموزد 

در هيچ جاي ديگر نمي  تواند فرا گيرد.
کودک نابيناي شما مانند ساير کودکان بايد احساس کند که اطرافيان دوستش دارند و او 

يک عضو خانه و اجتماع است. 
او بايد مسائل زندگي را،  خود آزمايش کند، اطالعات و تجارب دست اول را خود به دست 

آورد.
- شايد در مرحله  ی اول برايتان آسانتر آن باشد که کارهاي او را شما انجام دهيد ولي او در 

آن صورت هميشه انتظار خواهد داشت که ديگران کارهايش را انجام دهند.
- سعي کنيد شرايطی را ايجاد کنيد که او از انجام کارها به دست خويش لذت برد و به اين 
وسيله او را به سوي وظيفه اي که در آينده در اجتماع به عهده خواهد داشت، راهنمايي و 

هدايت کنيد.
مطمئن باشيد که او از همين تجارب کوچک، چيزهايي بسيار خواهد آموخت. چيزهاي بسياري 
که شما هرگز تصورش را هم نداشته  ايد. او حتي پايه   و اساس دانش و بينش را گاهي محکم تر 

وعميق تر از کودکان بينا فرا خواهد گرفت.
- اگر مي  خواهيد کودک نابيناي شما بر معلوليت خود فائق آيد و استقالل داشته باشد، بايد 
از ابتدا عادت کند راه روزانه خود را با آزادي و جرأت بيابد و به عبارت ديگر او بايد قبل از 

هر چيز آزادي در حرکت داشته باشد.
والدين بايد درباره توانبخشي و ناتواني افراد نابينا با فعاليت و تحرک مبتني بر نظم و ترتيب 

آشنا باشند.
با آن  را  بتواند خود  تا  با محيط آشنا کنيد  را  او  است،  به محيط مشکوک  نابينا   -کودک 

سازگار سازد و مانند ديگران در مقابل حوادث، خود را حفظ کند.
 آزادي در حرکت برای کودک نابينا در ابتدا دشوار است ولي غيرممکن نيست. او وقتي 	 

به راه مي افتد، نمي بيند. بايد او را تشويق کنيد که حرکت کند و گمان نکنيد که افتادن 
او به دليل نابينايی اوست، به زمين افتادن کودکان داليل بسيار دارد که يکی از مهمترين 
آنها، ناپختگی عضالنی ايشان می  باشد و اين مسأله برای تمامی کودکان، چه بينا باشند و 

چه نابينا، اتفاق می  افتد.
   با تقويت حواس ديگر وي،  به او بياموزيد که هرچه مي  خواهد خود بيابد. به خصوص 	 
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مراقب باشيد که اين کنجکاوي  هاي کودکانه و طبيعي در وي نابود نشود، بلکه تقويت و 
گسترش يابد.

او حتي بيشتر از کودکان ديگر احتياج به حرکت دارد، پس نخستين وظيفه پدر و مادر اين 
است که دست وي را بگيرند و با گام هاي محکم و مطمئن پا به پا و قدم به قدم، او را را ه ببرند 

و شيوه راه رفتن، راه رفتن با جرات را به او بياموزند.
بيشتر تعريف کنند  با او حرف بزنند، هرچه  با او به خيابان، خريد، پارک و گردش بروند، 
و  بازگشتند، درباره  ی ديده  ها  بشناسد و وقتي که  از گوش  را  او محيط  تا  و توضيح دهند 

شنيده  ها با وي سخن بگويند.
- بکوشيد حتي المقدور، او خود هر چيز را لمس کند و با دستها آن را ببيند و بشناسد.

انجام  که  کارهايي  در جريان  را  او  و  نکند  تنهايي  احساس  تا  بزنيد  او حرف  با  خانه  در   -
مي  دهيد قرار دهيد.

- با او همان کلمات را به کار بريد که با فرزندان ديگر خود به کار مي  بريد.
- کودک نابينا مانند ديگر کودکان به اسباب بازي، بازي و معاشرت و مصاحبت نياز دارد، 

اينها را از وي دريغ نکنيد. 
- او را سرگرم کنيد و بکوشيد تا همواره فکر و دست وي مشغول بوده و يا کاري را انجام 

دهد.
- برادر و خواهرها را تشويق کنيد تا او را در بازي خود شرکت دهند و براي او همبازي هايی 
و  نموده  تقويت  وی  در  را  بودن  متفاوت  حس  نابينا  کودک  گذاشتن  کنار  کنيد.  جستجو 

انزوای وی را دامن می  زند. 
او چيزهايي را بايد از زندگي اجتماعي بداند که چون نمي  بيند، قادر نيست تقليد کند. مثاًل 
او بايد بداند که دو آشنا وقتي با هم برخورد مي  کنند، لبخند مي  زنند. وقتي گفت وگويي در بين 
است، جهت صورت  ها و نگاه  ها به سوي يکديگر کشيده مي  شود. اين موارد و نظاير آن 
بايد به کودک نابينا آموزش داده شود تا وی در موقعيتها، آن را به درستی تقليد کند و 
به اين وسيله از فاصله  ی خود با ديگران بکاهد، چرا که اين تفاوتهای هر چند کوچک، 
همتايان  طرف  از  کمتر  ايشان  و  گشته  موجب  را  بيشتر  تفاوتهای  مدت  دراز  در  خود 
مشکالت  با  و  گرديده  انتخاب  بيشتر  اجتماعی  تعامالت  و  تحصيل  بازی،  برای  بينايشان 

می  گردند.  مواجه  بيشتری 
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رابطه  ی پدر و مادر در خانواده با کودک بسيار مهم است به ويژه زماني که کودک در 

با ديگر کودکان همسال خود از بعضي نظرها متفاوت باشد.  خانواده 
پدر و مادر کودک با آسيب بينايی به بازخوردها، نگرش ها و نيازهاي ويژه در رابطه با کودک 

احتياج خواهند داشت. خود 
رابطه  ی کودک و پدر و مادر بسيار حساس مي  باشد، به نحوی که اگر امري بر کودک تأثير 

گذارد، بر پدر و مادر کودک نيز تأثير خواهد گذاشت و بالعکس.
 اين رابطه  ی ظريف و متقابل در ارتباط با کودک نابينا از حساسيت و ظرافت خاصي برخوردار 
است. در ايفاي صحيح اين مسؤليت  ها، بيش از همه والدين بايد اطالعات و شناخت الزم و جامعي 

را در مورد کودک نابينا يا کم بينای خود داشته باشند.
والدين بايد بدانند چه رفتاري با کودک با آسيب بينايی خود در جهت تعليم و تربيت او در 
پيش بگيرند، چگونه با کودک خود ارتباط صحيح و مؤثر و مفيد برقرار کنند و به کودک 
نيز در پذيرش مسؤليت هاي ضروري و اجتماعي و نحوه  ی برقراري ارتباط با ديگر برادران و 

خواهران خود ياري رسانند. 
نکته  ی مهم و قابل تذکر ديگر، توجه خاص به وضعيت روحي و عاطفي والدين است، به ويژه 
هنگامي که آنان صاحب فرزندي نابينا يا کم بينا مي  شوند و از اين و آن مي  شنوند که فرزند 
آنها هرگز قادر به راه رفتن و ديدن نخواهد بود، در اين شرايط اين والدين سخت به مشورت 

و راهنمايي مسؤالن متعهد و دلسوز و دوستان آگاه نياز دارند.





نقش رایانه و تأثیر حضور آن در زندگی فرد نابینا 

مقدمه
نه تنها افراد با آسيب بينايی به امکاناتی در زمينه  ی دستيابی به زندگی مستقل دسترسی دارند، 
بلکه پيشرفتها در فناوری، دستيابی به آن را برای فرد نابينا آسانتر نموده و اين فرصت را به 

ايشان داده تا در زمينه  هايی که پيش از اين نمی  توانستند در آن وارد شوند، حضور يابند.
که  ديگری  رايانه  ای  افزار  نرم  اواخر  اين  در  دستگاه پرکينز و  ابزار کامبرسوم1همانند 
اين  اثر بخش بوده  اند.  ناميده شده است در کار و احراز موفقيت در جامعه بسيار  آرتيک2 

نرم افزار به هر حال محدوديتهايی نيز در بر دارد ولی آغازگر پيشرفتهای بعدی نيز بوده  اند.
همچنانکه پيشرفتهای فناوری رخ می  دهد، نگرش ها نيز تغيير می  يابند، اين تغيير هم برای 
افراد جامعه و هم خود افراد نابينا حاصل گرديده است. نرم افزار آرتيک جای خود را به نرم 

افزاری کاملتر، کاراتر و مفيدتر داده است که جاوز3 نام دارد.

 1.Cumbersome
 2.Artic
 3.Jaws - Job access with speech
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دستگاههای نمايشگر بريل1 نيز پيشرفت قابل توجهی داشته اند.
بررسی دستگاههای مختلف بريل و برنامه های نرم افزاری مهم اند، پس اين امکان وجود 
دارد که مردم از نحوه ی کار افراد نابينا يا کسانی که از کمترين مقدار بينايی برخوردارند با 
وسايل تکنولوژيک مطلع گردند و همين آگاهی موجبات آشنايی و نزديکی بيشتر ايشان را 

فراهم می  کند.
به عنوان مثال، نرم افزار جاوز در اواسط دهه 1990 ميالدی توسعه يافت و به اين منظور 
تطبيق   به  منجر   امر  اين  و  کند  مولد کمک  و  مستقل  زندگی  در  نابينا  افراد  به  تا  شد  تهيه 

windows 95 و باالتر گرديد.
در کنار اين نتايج، دسترسی کاربر نابينا به اينترنت و استفاده مفيد از وب2 در خور توجه 
ويژه است. تحليل گر صدا اين امکان را به کاربر نابينا می  دهد که بدون نياز خاصی به فرد 
بينا از امکانات رايانه برخوردار شود و پنجره  ای از اطالعات و روابط را به سوی خود گشايد.
در اين فصل قصد ما آشنايی و معرفی مجمل امکانات آموزشی تکنولوژيک ويژه  ی افراد 
نابينا است، با اين هدف که با وقوف به اين امکانات موجود و سعی در آشنايی بيشتر با آنها، 
انگيزه  ی الزم برای همراهی و کمک به اين افراد، انجام پذيرد. در بسياری از مواقع همين 

آگاهی و انتقال آن به ديگران در دستيابی به زندگی مستقل کمکی ارزنده است.
اگر در اين ميان فرد در خواندن يا استفاده از رايانه توسط نرم افزار جاوز با مشکل مواجه 
گردد، می  تواند از برنامه  هايی جهت نوشتن script سود جويد تا آن برنامه را کارا نمايد. بنابر اين 

قابل استفاده کردن برنامه ها بسيار مفيد خواهد بود.          . 
                         

اهمیت پرداختن به فناوری ارتباطات برای افراد نابینا و کم بینا
افراد نابينا به دليل فقدان حس بينايي با مشکالت متعددي از قبيل رفت و آمد، شغل و تحصيل 
روبرو هستند. براي کاهش مشکالت آنان، همواره تالش بر اين بوده است که استفاده از حس 
ديگري مثل شنوايي جايگزين بينايي شود. عمل جايگزيني توسط انسان، ابزار،  ماشين هاي 
مکانيکي و فناوري اطالعات و ارتباطات امکان پذير است که فناوري اطالعات و ارتباطات 

بهترين گزينه مي باشد.

 1.Brraile displayer
 2.web
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و  امکانات  کليه  از:  است  عبارت   )IT( يا   1)ICT( فاوا  يا  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري 
وسايلي که  در مديريت، ذخيره، محافظت، پردازش، ترجمه و برگرداندن اطالعات بخصوص 
در سطح کالن و در ارتباط با رايانه و نرم افزار ها مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين دانشي 

است که به دسته بندي و تقسيم بندي و استفاده ابزاري از داده ها مي پردازد.
سيستم ها اعم از انساني، ماشيني و يا رايانه  ای )سخت افزاري و نرم افزاري( و هر آنچه 
شامل داده اطالعاتي، شبکه و مخابرات باشند، در اين حوزه جاي مي  گيرند. سعي اين دانش 

در مکانيزه کردن داده    ها، استفاده و طبقه بندي استاندارد از آنها است.
مهمترين مصداق فاوا شبکه جهاني اينترنت مي باشد که خدمات فراواني به کاربران ارائه 
مي دهد. در زير تعدادي از خدماتي که مورد استفاده افراد نابينا قرار مي گيرد، ذکر مي گردد:

ارتباط ساده با مؤسسات مورد نظر و دریافت خدمات:- 1
قريب به اتفاق مؤسسات، شرکتها و حتي بسياري از افراد )مثل يک دانشگاه، يک وزارتخانه، 
يک نويسنده  و يک انجمن( داراي پايگاه اينترنتی خاص خود در شبکه هستند که توسط 
آن به معرفي خود و خدماتشان مي پردازند. بسياري از آنها خدمات خود را هم از اين طريق 

ارائه مي کنند.
بنابر اين در بسياري از موارد با استفاده از پايگاه اينترنتی آن مؤسسه يا فرد مي توان به هدف 
مورد نظر خود رسيد، بدون اينکه نيازي به خروج از منزل و مواجه شدن با مشکالت عبور و 

مرور باشد.
براي مثال،اطالع از ساعت کار يک مؤسسه، محصوالت آن، ديدن اينکه در فالن دانشگاه 
چه رشته هايي وجود دارد، ثبت نام در کنکور دانشگاه يا يک کنفرانس، پر کردن فرم استخدام 

و طي کردن مراحل آن، پرداخت قبض هاي مختلف، انجام قريب به اتفاق کار هاي بانکي.
در واقع اينترنت و وب محيط اجتماعي بزرگي است که سامانه هاي رايانه  اي را، از طريق 
امکانات مخابراتي، در سراسر دنيا به هم مرتبط مي کند و در سراسر جهان گسترده شده است. 
موجود  خدمات  از  مي تواند  و  مي گيرد  قرار  وسيع  اجتماع  اين  در  شخص  آن  به  اتصال  با 

استفاده کند و همين طور خدمات خود را به دنيا عرضه کند.
توجه کنيد که حضور در اين اجتماع، اکثر مشکالت عادي حضور فرد نابينا در اجتماع، 
مثل رفت و آمد و جهت يابي را ندارد. در ادامه مثال هاي ديگري از امکانات موجود در شبکه 

جهاني اينترنت مطرح مي گردد.
 1.Information and community technology
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2- جستجو:
ممکن است اين سؤال مطرح شود که ما چگونه آدرس چنين مؤسساتي را در وب به دست 
آوريم يا اساساً از کجا بفهميم چنين مؤسساتي وجود دارند؟ در جواب بايد بدانيد که ابزارهاي 
بسيار قوي )مثل خدمات جستجوي Google( براي جستجوي سريع وجود دارد، مثاًل براي پيدا 
کردن آدرس يک پايگاه اينترنتی رشد )www.roshd.ir(، يا محصوالت مورد نياز فرد نابينا يا 

يک کتاب.
دامنه  ی اين جستجوها بسيار وسيع و امکانات بسيار خوبي براي محدودتر و مفيدتر کردن 

نتايج جستجو وجود دارد. شما مي توانيد به هر زباني، از جمله فارسي جستجو کنيد. 

 دریافت پرونده هاي مورد نیاز از هر نقطه ي دنیا و ارسال آنها به نقاط دیگر:- 2
در وب،کتابها، فيلم، موسيقي، عکس، ارائه شده و خالصه مطالب بسيار زيادي وجود دارد که 
بخش قابل توجهي از آن رايگان است. از طريق وب، افراد نابينا هم مي توانند آنها را روي رايانه 

منتقل) download( کنند.  

 خرید از فروشگاه ها به کمک اینترنت:- 3
افراد نابينا مي توانند به کمک پايگاههای اينترنتی خاص خريد، در هر نقطه ي دنيا وارد فروشگاه 

شده و کاالي مورد نظر را انتخاب نموده و آن را خريداري کنند.
ممکن است اين کاال به وسيله ي پست به نشاني خريدار ارسال گردد. به همين واسطه است که 
فرد نابينا با مجهز بودن به دانش رايانه و اينترنت به راحتی می  تواند بخش بزرگی از نياز های 

زندگی خود را برآورده ساخته و زندگی راحت تری برای خود تأمين کند.

 پست الکترونیکي1:- 4
افراد با آسيب بينايی مي توانند به جاي استفاده از پست معمولي که مستلزم رفت و آمد، وابستگي 
به ديگران و صرف وقت و هزينه مي باشد، از پست الکترونيکي استفاده نمايند و نامه هاي خود را 

شخصاً تهيه، ارسال، دريافت و در صورت نياز پرونده هاي الزم را به آن ضميمه نمايند.

 دریافت اخبار از اینترنت:- 5
افراد نابينا مي توانند با استفاده از اينترنت آخرين اخبار را به آساني درباره ي هر موضوعي دريافت 
و مورد استفاده قرار دهند. در حال حاضر اخبار موجود بر روي شبکه ي اينترنت به زبان انگليسي 
و ساير زبان هاي معروف دنيا از جمله زبان فارسی براي افراد نا بينا قابل مطالعه است. اميدواريم با 
 1.E-mail
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پيشرفت در کارايی صفحه خوان فارسي موجود، افراد نابينا بتوانند با راحتی بيشتر به اخبار فارسي 

دسترسي داشته باشند.
هم اکنون قريب به اتفاق روزنامه هاي کشور روي شبکه وجود دارد و فرد با آسيب بينايی با 
استفاده از اين امکان تکنولوژيک، هر روز بيشتر از ديروز خود را در اين زمينه از فرد بينا مستقل 
می  سازد، چرا که ديگر نياز نيست برای اطالع از اخبار روز به فردی بينا جهت قرائت روزنامه 

مراجعه نمايد.

 ایجاد گروه هاي خبري:- 6
به منظور رد و بدل کردن اطالعات در ارتباط با موضوع خاصي مثل برنامه نويسي، گروه هاي 
خبري وجود دارد که افراد نابينا مي توانند در آنها عضويت يافته، به آخرين اطالعات درباره ي 

موضوع مورد عالقه ي خود دسترسي پيدا کنند. 

ایجاد گروه هاي عالقه مندان:- 7
افراد نابينای عالقه  مند به موضوع خاصي مي توانند در گرو هاي مورد عالقه خود شرکت کنند و 
يا حتي گروه جديدي )مثل گروه عالقه مندان ايراني به ورزش گلبال( ايجاد کنند و با اعضاي 
گروه در رابطه با آن موضوع مورد عالقه، تبادل نظر نمايند. مثاًل براي مشکلي که يک عضو 
گروه مطرح مي کند، افراد ديگر تجربيات و راه حل هاي خود را مطرح مي کنند. اين نوع تبادل 

نظر گاهي بسيار کارگشاست.

گفتگو1:- 8
افراد نابينای نقاط مختلف دنيا  با استفاده از اين امکان با يکديگر و يا با افراد بينا به طور رو در رو 
گفتگو و تبادل نظر نموده، درباره ي مسائل مشترک بحث نمايند و به اين وسيله مسأله  ی مد نظر 

را برطرف ساخته و زندگی بهتری را داشته باشند.

 تحصیل:- 9
افراد نابينا مي توانند براي امور اداري تحصيل مثل ثبت نام، دريافت نتايج امتحانات، جستجو براي 
موضوعات و کتب درسي مختلف و حتي ثبت نام و تحصيل در دانشگاه هاي مجازي از اينترنت 

استفاده نمايند.
شده  گسترده  بسيار  دنيا  الکترونيک2  در  آموزش  بحث  آموزش،  اداري  امور  بر  عالوه 

 1.E-learning
 2.E-learning
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است. در داخل کشور هم دانشگاههاي متعددي )مثل دانشگاه شيراز و دانشگاه خواجه نصير( 
آموزشهايي را از طريق اينترنت ارائه مي کنند.

 اشتغال:- 10
آشنايي با رايانه و اينترنت باعث ايجاد مشاغل جديد مثل تهيه ي خبر، دريافت اطالعات مورد 

نياز مردم عادي از اينترنت وهمکاري در برنامه نويسي مي گردد.
کافيست توجه کنيد که بخش بزرگي از مشاغل فعلي دنيا عماًل به صورت کار با بعضي فرم ها 

روي رايانه انجام مي شود. 

 تجارت الکترونیک:- 11
با توجه به مشکالت افراد نابينا در خريد و فروش، تشخيص پول و جا به جايي آن، استفاده 
از اينترنت و تجارت الکترونيک مي تواند نقش به سزايي در کاهش اين مشکالت و در نتيجه 

زندگی بهتر و آسانتر ايفا نمايد.

 استفاده از عابر بانک:- 12
افراد نابينا مي توانند با استفاده از عابر بانک هاي گويا از موجودي حساب خود آگاه گرديده، 

از آن برداشت يا به آن وجه واريز نموده و يا به حساب ديگري پول واريز نمايند.

13 -: MP3 player  
اين دستگاه مي تواند به عنوان يک دفترچه ي يادداشت و دفترچه ي تلفن هميشه و در همه جا 
همراه فرد نابينا باشد. همچنين به عنوان يک حافظه ي کمکي مي تواند اطالعات رايانه اي فرد 
نابينا را که براي اهداف مختلف مي باشد، جا به جا نمايد، اين دستگاه مي تواند براي ضبط صدا 
به خصوص در دروس ويژه ي دانشگاهي به فرد نابينا براي مطالعه ي آن کمک فراوان بنمايد.

تلفن بانک:- 14
از ميزان موجودي خود و آخرين  اين سيستم در هر زمان  از  با استفاده  نابينا مي توانند  افراد 
گردش هاي آن مطلع شده و نقل و انتقال هاي الزم را با حساب خود انجام دهند. مؤسسات 

متعددي خدماتي را به صورت گويا ارائه مي نمايند.

 تلفن هاي همراه گویا:- 15
اين دستگاه  همان تلفن همراه معمولي است که به کمک نرم افزار هاي گويا ساز، گويا شده و 

فرد نابينا مي تواند از کليه ي امکانات آن مثل افراد بينا استفاده نمايد. 
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اختيار  در  را  مختلفی  خدمات  تماس،  برقراری  امکان  عالوه  بر  همراه  تلفن های  امروزه 
کاربران قرار می دهند. از جمله: ضبط صدا، عکاسی و فيلم برداری، ماشين حساب، دفترچه ی 
يادداشت،دفتر تلفن، خدمات اينترنتی و...،پيش بينی می شود تلفن همراه جايگزين رايانه شود 
و کليه ی خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات را به کاربران خود ارائه نمايد. ضمن اينکه هم 

اکنون هم خدمات متعدد شهری از طريق گوشی موبايل قابل دسترسی است.
از آنجا که افراد نابينا نمی توانند اطالعاتی که روی صفحه ی نمايشگر گوشی تلفن همراه 
ظاهر می شود را بخوانند و يا ممکن است ندانند هر کدام از کليدهای صفحه کليد دقيقاً چه 
کارهايی را انجام می دهد، نمی توانند از بسياری از تسهيالتی که تلفن همراه فراهم می کند، 
بهره مند شوند. برای رفع اين مشکل، الزم است اين اطالعات به گونه ی ديگری به آگاهی 

کاربر نابينا يا کم بينا برسد.
نرم افزار Nuance Talks & Zooms که در ميان افراد نابينا به Talks معروف است و بر 
روی برخی از گوشی های تلفن همراه نصب می شود، پلی است که اين فاصله را تا حد بسيار 

زيادی پر می کند.
اين برنامه که توسط شرکت Nuance توليد شده و عرضه می گردد و شايد پرطرفدارترين 
برنامه ی گوياساز گوشی تلفن همراه در ميان کاربران نابينا و کم بينا باشد، برنامه ای است که 
قرار  او  اختيار  در  کم بينا  يا  نابينا  کاربر  توسط  گوشی  از  استفاده  برای  را  بسياری  امکانات 

می دهد.از جمله:
به  را  و...(  آنها  محتوای  و  پنجره ها  عنوان  پيامها،  قبيل  )از  نمايش  روی صفحه  اطالعات   -

صورت گويا از طريق بلندگوی گوشی و يا خروجی های ديگر بيان می کند.
 - صفحه نمايش را برای افراد کم بينا درشت می کند.

- کار کليدهای صفحه کليد را به محض اينکه فشار داده می شوند، بيان می کند.
- اطالعات را به صورت بريل روی دستگاه نمايشگر که به گوشی متصل شده باشد، نشان 

می دهد.
-  کلمات را برای کاربر هجی می کند.

- کاربر می تواند سرعت سخن گفتن برنامه، ميزان پرگويی آن و حجم صدای آن را تغيير 
دهد.

- اين برنامه به محض ظاهر شدن پنجره ی جديد، شروع به خواندن محتوای آن پنجره می کند، 
ولی کاربر کم بينا می تواند صدای آن را قطع کند و تنها از امکان درشت نمايی آن بهره ببرد.
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- عالئم نشان دهنده ی وضعيت گوشی )مانند ميزان شارژ باتری و آنتن و ساعت و تاريخ( را 
برای کاربر بيان می کند.

کاربر نابينا و کم بينا با بهره گيری از اين برنامه می تواند:
- از شناسه ی تماس گيرنده آگاه شود.

- با کتابچه ی آدرس کار کند.
- در محيط اينترنت گشت بزند و از آن پرونده دريافت کند.

- از تماس های اخير آگاه شود.
- از خدمات پيام کوتاه، پيام چند رسانه ای و پست الکترونيک استفاده کند.

-  از ابزارهايی مانند دفترچه ی يادداشت، ماشين حساب، ضبط و پخش صدا و... بهره ببرد.
- پرونده ها را سازماندهی کند و آنها را با استفاده از Bluetooth يا امکانات ديگر ارسال يا 

دريافت کند و....
برنامه  ی Talks روی بيشتر گوشی هايی که دارای سيستم عامل سيمبين سری 60 يا 80 
هستند، نصب می شود و عمل می کند. سری 60 که بسياری از گوشی های نوکيا در محيط آن 
کار می کنند، در ميان کاربران ايرانی رواج دارد. برنامه ی Talks در محيط زبان انگليسی به 

خوبی کار می کند، ولی کارايی آن در محيط فارسی محدود است.
»انجمن علمی- فرهنگی موج نور اصفهان«، انجمنی نابينايی است که آموزش رايانه به افراد 
نابينا و تأليف کتاب های آموزشی بخشی از فعاليت های آن را تشکيل می دهد. اين انجمن، با 
توجه به مزايای مهمی که فهرست شد، کتاب خودآموز تلفن همراه را برای تسهيل زندگی 

افراد کم بينا و نابينا تأليف کرده است.
با توجه به آنچه گفته شد و اين موضوع که اينترنت سريع، دقيق، انعطاف پذير، ارزان،   همه گير و 
در دسترس است که در انحصار هيچ قدرت خاص جهاني نمي  باشد، مي تواند نقش بسيار مهمي 
باشد  داشته  نابينا  افراد  به خصوص  معلول  افراد  شغلي  و  تحصيلي،  امور شخصي،  بهبود  در 

)صديقی مشکنانی و رضايی حسين آبادی، 1385(.
با توجه به موارد و داليلی که در اهميت استفاده  ی اين افراد از فناوری اطالعات ذکر شد، در 
ذيل به برخی از مهمترين نرم افزار ها و سخت افزار ها می  پردازيم تا خواننده را بيشتر از اهميت آنها 
آگاه ساخته، اندکی اطالع در اختيارش جهت کسب دانشی هرچند مختصر و استفاده  ی آنها 
از اين ابزار ارائه داده که شايد حداقل فايده  ی آن افزايش اطالعات عمومی وی بوده و برخی 

از ابهام  ها را از نحوه  ی کاربری فناوری اطالعات برای افراد نابينا و کم بينا برطرف سازد.
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نرم افزار جاوز

سيستم عامل ويندوز يک سيستم عامل گرافيکي است که بسياري از امکانات سيستم را بصورت 
گرافيکي در اختيار کاربر قرار مي دهد. از طرفي تجهيزاتي که کاربران نابينا براي ارتباط با رايانه 
در اختيار دارند، مانند دستگاه برجسته نگار، قادر به نمايش تصوير نيست و فقط متن را نمايش 
مي دهد. در بسياري از کاربردهاي ويندوز بدون لزوم استفاده از بخشهاي گرافيکي صرف، با در 
دست داشتن متن و توضيحاتي مربوط به هر جزء فعال، مي توان به  نحو مؤثري استفاده نمود. از 
آن نمونه، بخش هاي مربوط به مديريت اطالعات در ويندوز، کارکرد عادي با پوشه ها و کار 
با اصالح کننده  ها، پست الکترونيکي، استفاده از اينترنت )غير از مطالب گرافيکي(، موسيقی 
و غيره مي باشد. از اينرو براي قابل استفاده کردن بخش متني و صوتي ويندوز، برنامه ی رابطي 
الزم است که متن اطالعات در مورد شيء فعال ويندوز را بصورت صوتي اعالم نمايد و يا 
 روي نمايشگر لمسي به نمايش درآورد. به اين نوع از برنامه ها صفحه خوان1  گفته مي شود.
روي  موجود  متن هاي  خواندن  براي  را  ابزارهايي  که  است  برنامه اي  خوان،  صفحه  برنامه  ي 
مي  آورد.  فراهم   استاندارد  گرافيک  اشکال  از  برخي  تشخيص  و  نمايشگر  صفحه 
مي  باشند.  … و  ابزار  ميله هاي  آيکون ها،  دگمه ها،  تشخيص  قابل  گرافيکي  اشکال   نمونه ی 

به  ابزارهايي را فراهم مي  آورندکه استفاده کننده را قادر  همچنين برنامه هاي صفحه خوان، 
برنامه ها،  اين  استفاده کننده  ی  بنابراين  به جاي موشواره3 مي نمايد.  از صفحه کليد2  استفاده 
عالوه بر استفاده از ترکيبات کليدي عادي، ترکيبات خاص ديگري را براي عمليات خاص 
که بوسيله صفحه خوان فراهم می  شود، ياد مي گيرد. به عنوان مثالي از اين عمليات، کليدهايی 
 است که براي خواندن عنوان پنجره جاري يا نوار مشخصات در پائين صفحه استفاده مي  شود.

نرم افزار جاوز يکی از معروف ترين نرم افزارهای صفحه  خوان برای افراد نابينا و کم بينا است.            
به وسيله  ی اين نرم افزار، آنها نيز می  توانند وارد دنيای رايانه شوند و از آن به راحتی استفاده 
نمايند. اين نرم افزار مي تواند تمام عمليات را در ويندوز به صورت صوتی اطالع دهد و کاربران 

کم بينا و يا نابينا به راحتی کارهای مورد نظر خود را انجام دهند.
نرم افزار جاوز يک نرم افزار صفحه خوان بسيار قوي براي دسترسي افراد نابينا به ويندوز 
و صفحات وب است که توسط شرکت »Freedom Scientific« تهيه شده است و خروجي 
صوتي و بريل براي اکثر زبانهاي دنيا به جز زبان فارسي و برخی زبانهای ديگر که ريشه  ی 
 1.Screen   Reader
 2.keyboard
 3.mouse
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.)1389 ،http://www.siteshoma.irالتين ندارند، فراهم مي  آورد )به نقل از پايگاه انترنتی
نصب نرم افزار جاوز بسيار آسان است. هنگامی که مقدمه  ی نرم افزار بر صفحه ظاهر می  گردد 
شما عکسی از کوسه را می  بينيد. در صورتی که دستور های صوتی را به درستی پيگيری کنيد، نرم 

افزار به درستی نصب خواهد شد. 
  floppy driveهمراه برنامه، ديسکتی جهت دائمی کردن آن موجود است. ديسکت را در
وارد کرده، اطالعات و کدی که روی صفحه نمايان می  گردد را وارد نموده و با استفاده از 

دستور نصبی که معموالً همراه برنامه ارسال می  شود، جريان نصب را تکميل نماييد.
 معموالً کاربر با استفاده از کليد ميان بری همانند control+alt+J  به برنامه دسترسی پيدا 
می  کند. اين نرم افزار دارای نسخه های زيادی بوده که خود نشانگر کار توليد کنندگان آن 

بر روی اين نرم افزار با هدف کامل و کارآمد کردن روز افزون می  باشد.
اين نرم افزار آنقدر در پيشرفت و دسترسی افراد نابينا به فناوری مهم است که اگر بگوييم 
فرد نابينايی با آن آشنا نباشد از چرخه پيشرفت تکنولوژی عقب مانده است، گزاف نگفته  ايم.

فرد نابينای امروزی با استفاده از اين نرم افزار قادر به خواندن متون و منابعی است که در 
گذشته نمی  توانست به آنها در مدرسه، خانه و محل کار دسترسی پيدا کند. 

اين استقالل نسبی در خواندن منابع در جريان مستقل سازی فرد نابينا نقش عظيمی بر عهده 
داشته است و فرد نابينای امروزين به جای اينکه قسمت بزرگی از انرژی و وقت خود را برای 

جستجوی فردی برای خواندن متون صرف کند، به گسترش فعاليتهايش می  پردازد.
 نا گفته پيداست که خود آسايش خاطر حاصل از اين امر در استقالل فکری و رشد حيطه ی 

کاری فرد نابينا کليدی است طاليی. 

نرم افزار کرزویل1
برنامه ای است که متون چاپی انگليسی، فرانسه، آلمانی، ايتاليايی، روسی و تعدادی زبان التين 
به  بر خواست کاربر،  بنا  و  را تشخيص داده  آنها  متن  نابينا اسکن کرده،  افراد  برای  را  ديگر 
صورت خط به خط، کلمه به کلمه يا حرف به حرف می خواند، همچنين می تواند به عنوان 
يک کارکرد اضافه، متن را خوانده و به mp3 تبديل نمايد. در اين برنامه می توان از موتورهای 
سخنگوی دارای رابط استاندارد مانند موتورهای سخنگوی با کيفيت خيلی خوب، استفاده کرد.

به  اينترنتی  شرکت سازنده  پايگاه  است.  متفاوتی سازگار  نسبتاً  اسکنرهای  با  برنامه  اين 
اسکنرهای»Epson Scanner Perfection V100« و  موارد،  بهترين  و  سازگارترين  عنوان 
 1.Kurzweil
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»Epson Perfection 4490 with Automatic Document Feeder=ADF« را معرفی کرده 
ايران توسط گروه ماديران توليد و دارای  است که خوشبختانه هر دو مدل معرفی شده در 

گارانتی و خدمات پس از فروش است. 
نرم افزار کرزويل نرم افزار اسکن متداولی است که به کاربر با آسيب بينايی در خواندن 
مطالب چاپی ياری می  رساند. سعی بر آن بوده که اشکال اين نرم افزار رفع گردد ولی مشکل 
اساسی، خواندن منابعی است که از کيفيت بااليی در جداول، ستون و متن برخوردار نيستند و 
اين موجبات دسترسی ناپذيری کاربر به متنی کامالً قابل خواندن را افزون می  کند. پيشرفت 
ديجيتال  يا  بريل  متنی که  منابع  به  تا  به کاربر کمک می  کند  اين نرم  افزار  بخشی  بهبود  در 

نيستند، دست يابد. 
اين اطمينان خاطر را به کاربران نابينا دهيد که با پيشرفتهای آتی و رفع نواقص اين نرم 
بينايی که  افراد  اينکه اطالعات شخصی و شغلی شان توسط  از  ايشان بدون نگرانی  افزارها، 

آن را برايشان قرائت می  کنند لو رود، می  توانند به تنهايی از اين نرم افزارها استفاده نمايند.

 لوح و قلم1
اگر شخصی عالقمند به آگاهی از اين امر باشد که کدامين ابزار يا منبع کليدی، سهم بزرگی 
در پيشرفتهای مرتبط با تهيه و گسترش آن در مورد کاربران نابينا در ارتباط با رايانه و بريل 

داشته، بايد از سهم توليد لوح و قلم در اواخر قرن 19و اوايل قرن 20 مطلع باشد.
اين وسيله سبک که براحتی قابل حمل در کيف است، نياز به استفاده از همان کاغذی 
دارد که در دستگاه پرکينز  از آن برای نوشتن استفاده می  شود. همچنين سبکی آن و استفاده 
پرکينز موجبات  به دستگاه  نسبت  اماکن عمومی، دانشگاه ها و غيره  از آن در  بی سروصدا 
بيشتر پذيرفته شدن فرد نابينا را در جامعه فراهم نموده، چرا که از فاصله  ی بين فرد نابينا با فرد 
بينا بسيار کاسته است و استقالل وی از کمک گرفتن از ديگران در نوشتن مطالب ضروری 

مانند شماره تلفن و يا نکته ای مهم را موجب گرديده است.
هنگام نوشتن با لوح و قلم، فرد برخالف دستگاه پرکينز، از راست به چپ می  نويسد. برای 
اين امر، وی کاغذ مقوايی را در فاصله دو قسمت لوح که به واسطه  ی لواليی به هم وصلند، 
قرار داده و با فشاری کوچک کاغذ را از طريق ميخک های تعبيه شده در لوح، ثابت می  کند.

هر خانه يا سلول لوح، جايی است که 6 نقطه بريل با جايگشتهای متفاوت، حروف، اعداد 

 1.The Slate and Stylist
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و عالئم مختلف را تشکيل می  دهند. از آنجا که استفاده از پرکينز آسانتر و در دسترس  تر 
است، بسياری از استفاده کنندگان بريل تمايل دارند از آن استفاده کنند ولی بايد به خاطر 
داشت، در مواقعی که نمی  توان دستگاه پرکينز را به دليل سنگينی آن و سر و صدای زيادش 

جابجا يا مورد استفاده قرار داد، لوح و قلم بهترين گزينه است.
برای باز کردن لوح و قلم و در نتيجه آزاد کردن کاغذ، کافی است که گوشه  ی سمت 

راست لوح را بلند کنيد تا کاغذ بی  هيچ مشکلی آزاد شود.
پايينی  ادامه کاغذ، کافی است لوح را در برجستگی های ميخک های  برای نوشتن در 
قرار داده و با فشار دادن مجدد آن، کاغذ را در لوح ثابت کنيد. فقط مراقب باشيد که به دليل 

بی  توجهی،خط اول سری جديد کاغذ با نوشته های خط آخر سری پيشين ادغام نشوند.
هر چند اين وسيله، سرعت نوشتن دستگاه پرکينز را ندارد، استفاده از آن برای نو آموزان 

خط بريل پيشنهاد می  گردد.
از طرفی عدم نياز اين وسيله به باطری يا برق از ديگر مزايای آن محسوب می  گردد.

قرار  استفاده  مورد  ضروری  مواقع  در  را  آن  قلم  و  لوح  کاربران  بيشتر  است  ذکر  قابل 
می دهند، آن هم در موقعی که دسترسی به رايانه يا دستگاه بريل که نياز به باطری داشته باشد، 

امکان پذير نباشد.

دستگاه تایپ پرکینز
تاريخچه  ی ساخت وسايل تکنولوژيک برای افراد نابينا، از لوح و قلم گرفته تا دستگاه پرکينز، 
بسيار طوالنی است، اما آنچه مهم به نظر می  رسد، کمک اين وسايل در دستيابی به زندگی 
تکنولوژيک شده  و  مليتی  اشتغال،چند  که  مدرن  دنيای  در  ای  رسانه  چند  زندگی  مستقل، 

است،می باشد.
در اين مسير، دستگاه تايپ پرکينز در نظر آموزگاران، مشاوران و آموزشکاران توانبخشی 
جايگاهی مهم دارد. بنا بر اين، کودکان و بزرگساالنی که بينايی خود را از دست داده  اند و 
آموزشهای کم و ناکافی در استفاده از آن دريافت نموده  اند، مهارتهای اندکی در استفاده از 
خط بريل کسب نموده و در نتيجه در استفاده از رايانه ها به ويژه نمايشگرهای بريل با مشکل 

مواجه اند.
گرچه پيشرفتهايی در ساخت و استفاده از نرم افزارهای گوناگون رايانه   ای و دستگاههای 
بريل، امکان دسترسی به زندگی مستقل در جامعه را فراهم نموده  اند، نياز به کاربرد دستگاههای 
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دستی بريل مثل لوح و قلم و پرکينز ضروری به نظر می  رسد. دليل روشن است،کاربرد فناوری 
روز رايانه  ها و نمايشگرهای بريل نيازمند فراگيری مهارتهای پايه است که آن هم وابسته به 

يادگيری از طريق وسايلی چون دستگاه بريل پرکينز می  باشد.
اين دستگاه وسيله  ای مربع شکل، سنگين و با اندازه ای متوسط است که نيازی به باطری، 
ابزار جانبی و يا دو شاخه برق ندارد. اين دستگاه برای استفاده در محيط های آموزشی، کاری 

و شخصی مناسب است.

گر چه اين دستگاه سنگين است اما استفاده از آن آسان است. کافيست که کاغذ مقوايی 
را توسط قرقره تعبيه شده در ديواره سمت راست دستگاه به داخل دستگاه بفرستيد. کليد هايی 
که در جلوی دستگاه قرار گرفته  اند برای نوشتن حروف، عالئم و اعداد مورد استفاده قرار 
می  گيرند. اين 7 کليد شامل کليدهای 6 نقطه بريل و کليد فاصله هستند. از چپ به راست به 

ترتيب کليد های 3، 2، 1، کليد فاصله، 4، 5 و 6 می  باشند.
اين دستگاه ويژگی و ترکيب خاص و پيچيده  ی اضافی ديگری ندارد که دستگاههای 
پيشرفته  ی بريل يا گويا از آن بهره  مندند ولی بهترين وسيله يادگيری برای کسانی است که در 

مراحل اوليه  ی بريل آموزی هستند.
بايد ترکيب کليدهای توليد کننده حروف بريل محکم فشار داده شوند تا نقاطی کاماًل 

برجسته با کيفيت مناسب خواندن را ايجاد کنند.
 بيشتر حروف شامل ترکيبهای مختلف کليد های 6 گانه هستند. به عنوان مثال، حرف »ا« با 
فشردن کليد 1 که دقيقاً سمت چپ کليد فاصله قرار گرفته و حرف »ب« با فشردن کليد های 

همزمان 1 و 2 که در سمت چپ کليد فاصله قرار دارند، نوشته می شوند.
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برای رفتن به خط بعدی کافی است از کليدی که با اندکی فاصله از کليد های 7 گانه 
در سمت چپ دستگاه تايپ پرکينز قرار دارد، استفاده کنيد و برای آمدن به ابتدای خط از 
مرغک استفاده نماييد. اين کليد در فاصله ای از اين کليدها در باالی آن قرار گرفته است. 
مرغک نه تنها برای آمدن به ابتدای خط مورد استفاده قرار می  گيرد، بلکه برای ترسيم ستونها، 

کلمات خطی و يا اعداد به آسانی نتيجه بخش است.
همانند رايانه در سمت راست دستگاه، کليدی برای برگشت به حروف و جمالت قبلی 
وجود دارد که اين کار به آسانی با چند بار فشار دادن آن امکان پذير می  باشد. برای ايجاد ستونی از 

اطالعات نيز از اين کليد می  توان کمک گرفت.
به هر حال برای فهم و يادگيری استفاده از وسايلی که ارزان بوده و به باطری يا وسيله 
جانبی ديگری نياز نداشته باشد، ديدن و کار کردن حداقل مدت کمی هم که شده با دستگاه 

پرکينز ضروری به نظر می   رسد. 
يادگيری و بکاربندی دستگاه بريل پرکينز برای افراد مبتدی و پيشرفته در يادگيری بريل 
ضروری است. اين امر، فرد را در خواندن و نوشتن توانمند می  سازد که خود مقدمه  ای است 

برای يادگيری مراحل پيشرفته بريل و رايانه.
اگر شما در مسير کمک و همراهی فرد نابينا برای يادگيری حروف بريل و دستگاه پرکينز 
قرار داريد، بايد به فرمول اساسی بريل آگاهی داشته باشيد. اين فرمول شامل 6 نقطه است و 

هنگام نوشتن و خواندن، مي توان آنها را به راحتی حفظ و بکار برد.
بايست تجارب  نيز باشد و  بايد کاربر آن  آموزگاری که خط بريل را آموزش می  دهد 

گسترده  ای در استفاده از دستگاههای مختلف بريل داشته باشد.
طی  در  دستگاهها  اين  از  بايد  کّرات  به  هستيد،  بريل  خط  آموزش  عالقمند  شما  اگر 

هفته های متوالی استفاده نماييد.
مشاهده  ی فيلم  هايی از يادگيری و کاربرد بريل توسط ساير آموزگاران و کاربران خط 
بريل در يادگيری و استفاده  ی مهارتهای مختلف وابسته به خط بريل مفيد خواهد بود. هر فرد 

مي تواند حروف و ترکيبهای متنوع آن را مشاهده کند.
ارائه  است،  بريل کمک کننده  نوشتن حروف  يادگيری  دانش آموز در  به  تکاليفی که 

خواهد شد.
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تمرين و حفظ حروف مختلف بريل، به دانش آموز و معلم در گسترش و فهم آموزش 
کمک  می  کند و اين پيشرفت در خواندن، نوشتن و پيشرفتهای تکنيکی برای افراد با آسيب 
بينايی در کسب مهارتهای زندگی مستقل ارزشمند است، چرا که با بهره مندی از خط بريل، 

فرد شخصاً اطالعات مورد نظر را نوشته و در هنگام نياز نيز به آنها مراجعه می  نمايد.
هنگام يادگيری خط بريل برای آموزش آن به فرزندتان و يا دانش  آموزی که با آن کار 
اين دستگاه  از  استفاده  پرکينز سود خواهيد جست. علت  بريل  از دستگاه  مطمئناً  می  کنيد، 
آسانی آموزش با آن بجای لوح و قلم مي باشد. اين امر نيازمند کاربرد رايانه نيست، بنا بر اين 
دانش آموز، کودک و يا نوجوان شما که بينايی خود را به تازگی از دست داده در يادگيری 

خط بريل نياز به آموختن شيوه  های پيچيده ندارد.
کاغذ را در دستگاه قرار دهيد و آغاز به آموزش حروف نماييد.

در اينجا حروف الفبای فارسی و نقاط تشکيل دهنده ی آن آموزش داده می  شود. توجه 
داشته باشيد که فشردن همزمان کليدهای ذکر شده برای هر حرف به منظور توليد حرف قابل 

خواندن که به اصطالح حروف پر رنگ ناميده می  شوند، ضروری است.
با يادآوری مجدد مکان 7 کليد به آموزش اين حروف مي پردازيم.

از چپ به راست در قسمت جلوی دستگاه بريل پرکينز، نقاط 3، 2، 1، کليد فاصله، 4، 5، 6.

»آ« ترکيب کليد های 3، 4، 5
»ا« تنها نقطه يا کليد 1 دستگاه
»ب« ترکيب کليد های 1 و 2

»پ« ترکيب کليد های 1، 2، 3، 4
»ت« ترکيب کليد های 2، 3، 4، 5
»ث« ترکيب کليد های 1، 4، 5، 6

»ج« ترکيب کليد های 2، 4، 5
»چ« ترکيب کليد های 1 و 4

»ح« ترکيب کليد های 1، 5، 6
»خ« ترکيب کليد های 1، 3، 4، 6
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»د« ترکيب کليد های 1، 4، 5
»ذ« ترکيب کليد های 2، 3، 4، 6
»ر« ترکيب کليد های 1، 2، 3، 5
»ز« ترکيب کليد های 1، 3، 5، 6

»ژ« ترکيب کليد های 3، 4، 6
»س« ترکيب کليد های 2، 3، 4
»ش« ترکيب کليد های 1، 4، 6

»ص« ترکيب کليد های 1، 2، 3، 4، 6
»ض« ترکيب کليد های 1، 2، 4، 6

»ط« ترکيب کليد های 2، 3، 4، 5، 6
»ظ« ترکيب کليد های 1، 2، 3، 4، 5، 6

»ع« ترکيب کليد های 1، 2، 3، 5، 6
»غ« ترکيب کليد های 1، 2، 6
»ک« ترکيب کليد های 1 و 3

»گ« ترکيب کليد های 1، 2، 4، 5
»ل« ترکيب کليد های 1، 2 و 3
»م« ترکيب کليد های 1، 3، و 4

»ن« ترکيب کليد های 1، 3، 4، 5
»و« ترکيب کليد های 2، 4، 5، 6

»ه« ترکيب کليد های 1، 2 و 5
»ی« ترکيب کليد های 2 و 4

يادگيری حروف الفبای انگليسی نيز با استفاده از ترکيب نقاط امکان پذير است. نقاط تشکيل 
دهنده  ی اين حروف عبارتند از:

»a« تنها شامل نقطه  ی 1
»b« ترکيب نقاط 1 و 2
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»c«  ترکيب نقاط 1 و 4

»d« ترکيب نقاط 1، 4 و 5
» e« ترکيب نقاط 1 و 5

»f«  ترکيب نقاط 1، 2 و 4
» g« ترکيب نقاط 1، 2، 4 و 5

» h« ترکيب نقاط 1، 2 و 5
» i« ترکيب نقاط 2 و 4

»j«  ترکيب نقاط 2، 4 و 5
» k« ترکيب نقاط 1 و 3

»l«  ترکيب نقاط 1، 2 و 3
»m« ترکيب نقاط 1، 3 و 4

»n« ترکيب نقاط 1، 3، 4 و 5
»o«  ترکيب نقاط 1، 3 و 5

»p«  ترکيب نقاط 1، 2، 3 و 4
»q« ترکيب نقاط 1، 2، 3، 4 و 5

»r«  ترکيب نقاط 1، 2، 3 و 5
»s« ترکيب نقاط 2، 3 و 4

»t«  ترکيب نقاط 2، 3، 4 و 5
»u« ترکيب نقاط 1، 3 و 6

»v« ترکيب نقاط 1، 2، 3 و 6
»w«ترکيب نقاط 2، 4، 5 و 6
»x« ترکيب نقاط 1، 3، 4 و 6

»y« ترکيب نقاط 1، 3، 4، 5 و 6
»z« ترکيب نقاط 1، 3، 5 و 6.
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اهميت يادگيری ترکيبهای گوناگون نقاط تشکيل دهنده  ی حروف در زبان فارسی يا هر 
زبان ديگر، اگر کسی بخواهد آن را ياد بگيرد و در نهايت به ديگری ياد دهد، اجباری است.

اگر بتوانيد به موادی که چگونگی شکل  گيری هر حرف را نشان می  دهد مراجعه کرده 
و يافته  ها و مهارت هايتان را با دروسی که  به ديگران در يادگيری بريل کمک می  کنند، با 
هم ترکيب کنيد، مستقل بودن را تشويق خواهيد کرد و بنابراين، اعتماد به نفس را در بسياری 
از افراد با آسيب بينايی ايجاد خواهيد کرد. اين امر افراد نابينا را در کسب فرصتهايی برای 

آينده  ای پر تالش و هدفمند آماده می  سازد.
با اختراع وسايل آموزشی و کمک آموزشی وابسته به رايانه، آموزش بريل سخت تر شده، 
رايانه  از  استفاده  که  آيد  نظر  به  شايد  نمی  کند.  دلسرد  آن  يادگيری  از  را  فرد  امر  اين  اما 
کارها را آسانتر کرده، ما هم اين مسأله را رد نمی  کنيم، فقط تأکيد می  کنيم که رايانه ها در 

يادگيری خط بريل نقش کليدی ندارند.
 آن هنگام که به نوشتن حروف الفبای بريل تسلط پيدا کرديد، به راحتی می  توانيد از آن 
برای نگارش اعداد به خط بريل استفاده نماييد. برای اين کار کافی است عالمت حساب و 
نمايانگر عدد که با فشردن کليد های 3، 4، 5 و 6 به دست می آيد را قبل از حروفی که در 

ذيل به آن اشاره خواهد شد، نوشته و به اين وسيله اعداد را به بريل بنويسيد. به ترتيب ذيل:
اعداد          ترتيب  i ، h، g، f، e، d، c، b، a و j به  از حروف  قبل  با نوشتن عالمت حساب 

9،8،7،6،5،4،3،2،1، و0 را به بريل توليد خواهيد کرد. 
يادگيری نوشتن اعداد به خط بريل گام اساسی در يادگيری رياضی برای افراد با آسيب 
پشت  عدد  عالمت  ننوشتن  صورت  در  که  بسپاريد  خاطر  به  بايد  را  نکته  اين  است.  بينايی 
و  عدد  عالمت  بين  نبايد  همچنين  شد.  خواهند  گرفته  اشتباه  هم  با  آنها  انگليسی،  حروف 

حروف به منظور توليد عدد به خط بريل فاصله  ای باشد.
برای نوشتن عدد 10 کافيست بالفاصله پس از عالمت حساب، حرف  a و  j را بنويسيد. 
برای عدد 3 رقمی مانند 235، کافی است پس از عالمت حساب حروف e ،c ،b  را تايپ 

نماييد و الی آخر.
اگر در دوره  ی آموزشی بريل شرکت می  کنيد تا پس از اخذ مدرک الزم، آن را به افراد 



91

تم
 هف

صل
ف

ر ...
ن د

ورآ
حض

یر 
تأ ث

ه و
ایان

ش ر
نق

 
نتيجه  نياز به صرف وقت، عالقه، صبر و در  بايد بدانيد که  بينايی  آموزش دهيد،  با آسيب 
کسب آموزش دقيق و عميق به اين منظور خواهيد بود. اگر اطالعات زيادی را به يکباره فرا 
گيريد، نسبت به يادگيری بی  ميل خواهيد شد که البته اين خواست و هدف از آموزش نيست.

درک مفهوم عدد هنگام يادگيری نوشتن اعداد به خط بريل بسيار مهم است. اگر چنين 
مهارتی کسب نشده باشد، درآموزش آن به افراد نابينايی که به يادگيری آن جهت رسيدن به 
خودياری و زندگی مستقل نياز دارند، با مشکل مواجه خواهيد شد. چرا که الزمه ی دستيابی 
به استقالل مالی و اعتماد به نفس ناشی از آن، مسلح بودن به مهارتهای رياضی پايه است که 
اساس آن برای فرد نابينا، داشتن دانش مرتبط با رياضی به خط بريل می  باشد. بنا بر اين، شما 
به عنوان والدين و يا معلم چنين کودکان و دانش آموزانی بايد دل به يادگيری آن دهيد تا راه 

را برای ايشان هموار کنيد. 
يا دانش آموز  بايد فرزند  از ديگر مهارتهايی است که  نيز  بريل  نويسی  يادگيری کوتاه 

نابينای شما آن را فرا گيرد. 
کوتاه نويسی بريل در کلمات و جمالت انگليسی بدان معنی است که با استفاده از قوانينی 
برخی کلمات را به نحوی بنويسيم که تعداد خانه  های کمتری را اشغال نموده و ضمناً به اين 

وسيله، سرعت خواندن را باال ببريم.
اين کوتاه نويسی برای يادگيری سخت بوده ولی مي توان با تمرين، صرف وقت و ارائه  ی 

راهنمايی های درست در بکارگيری کليدهای درست خالصه نويسی به آن دست يافت.
هدف يادگيری بريل کوتاه نويسی يا خالصه شده، ساده است. اگر عالقمند به آموزش و 
تشويق فرد نابينا به يادگيری آن داريد، می  بايست برای فهم آن و به منظور ياد دادنش، سعی 

در يادگرفتن آن نماييد. 
در ابتدا به حروفی می  پردازيم که به تنهايی نماينده  ی کلمه  ی خالصه شده  اند.

فهرست اين حروف برای آشنايی در اينجا ذکر می  گردد. الزم به ذکر است که شکل بريل 
حروف زير مد نظر است:

but خالصه کلمه »b«
can خالصه کلمه »c«
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do خالصه کلمه »d«
every خالصه کلمه »e«
from خالصه کلمه »f«

go خالصه کلمه »g«
have خالصه کلمه »h«

حرف  »i« خالصه هيچ کلمه ای نيست، چرا که به تنهايی ضمير فاعلی I )من( می باشد.

just خالصه کلمه »j«
 knowledgeخالصه کلمه »k«

like خالصه کلمه »l«
more خالصه کلمه »m«

not خالصه کلمه »n«
out خالصه کلمه »o«

people خالصه کلمه »p«
quite خالصه کلمه »q«

rather خالصه کلمه »r«
so خالصه کلمه »s«

that خالصه کلمه »t«
us خالصه کلمه »u«

very خالصه کلمه »v«
will خالصه کلمه »w«

it خالصه کلمه »x«
you خالصه کلمه »y«

as خالصه کلمه »z«
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همچنين می  توان با فشردن کليد های 2، 3، 4 و 6، شکل خالصه ای برای کلمه »the« و 
با فشردن  کليد های 1، 4، 5 و 6 خالصه ای برای کلمه  ی »this«، کليد های 1، 2، 3، 5 و 6 
 ،»with« کليد های 2، 3، 4، 5 و 6 جهت خالصه کردن کلمه  ی ،»of« خالصه ای برای کلمه
کليد های 3، 4 و 5 برای »ar«، کليد های 1، 2، 4، 5 و 6 برای »er«، فشردن هر شش کليد 
بريل با هم برای کلمه  ی »for«، کليد های 3 و 5 برای »in« و 2، 4، 6 برای »ow« بدست آورد.
بايد اين نکته را در نظر گرفت که با يادگيری کوتاه نويسی بريل، افرادی که به تازگی 
بينايی خود را از دست داده اند با سرعت بيشتری خط بريل را می  خوانند. با ذکر اين نکته به 
اين نتيجه می  رسيد که دانستن شکل کوتاه شده  ی کلمات در سرعت بخشيدن به خواندن و 

در نهايت، موفقيت فرد در موقعيتهای کاری و تحصيلی ثمر بخش خواهد بود.
اين قوانين تنظيم شده توسط چندين و چند نابينا در سراسر دنيا آموخته و در نوشته ها از 
آن استفاده شده است. فرد نابينايی که از آن در نوشتن بهره می  گيرد به واسطه  ی سرعت در 
نوشتن و در نتيجه انجام کار در مدت زمان کمتر، موفقتر خواهد بود و به دليل همين سرعت 

است که در نظر همکاران بينايش توانمند ديده می شود.
فرم خالصه شده ی بريل برای جمالت و عبارات مورد استفاده قرار نمی  گيرد، تنها برای 
کلمات و حروف کاربرد دارد. به عنوان مثال، با فشردن کليد های 1 و 6 می  توان کلمه  ی 

»child« را به شکل خالصه  ی آن نوشت. 
يادگيری حروف به عنوان نماينده  ی خالصه کلمه برای شکل پيچيده و مراحل بعدی آن 

ضروری است.
برای نوشتن فرم خالصه شده ی »be« مي بايست کليد های 2 و 3 را فشار دهيد. 

برای نوشتن دو حرف شبيه به هم در کلمه می  توان از شکل کوتاه شده عددی آن استفاده 
کرد. مثاًل برای نشان دادن »cc« از کليد های 2 و 5، برای »dd« از کليد های 2، 5 و 6، برای 
شکل کوتاه شده ی »ff« از کليد های 2، 3 و 5، برای شکل کوتاه شده ی »gg« از کليد های 

2، 3، 5 و 6 می  توان سود جست.
بر  مشکالتی  با  انگليسی  زبان  برای  بريل  خط  نويسی  کوتاه  يادگيری  در  پيشرفت  با 
از  اينکه برخی  به خصوص  پيشين نمی  توانيم پيش رويم.  با نظم  می خوريم، چرا که ديگر 
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 »en« عالئم دارای 2 يا چند کاربری هستند. مثاًل ترکيب کليدهای 2 و 6 شکل خالصه شده ی
در ترکيب کلمه و »enough« به تنهايی است.

تدوين  بينايی  آسيب  با  افراد  به  در کمک  بينا  افراد  به  آموزش  برای  که  دروسی  بيشتر 
شده  اند بيش از  2سال طول نمی  کشند. نياز به آموزش کسانی که می  خواهند روی پای خود 
بايستند و اعتماد به نفس خود را نيز افزايش دهند نيز روند فزاينده  ای به خود گرفته است. 
بنابر اين داشتن افرادی که صالحيت آموزش برای رسيدن به اين ميل قلبی و طبيعی مستقل بودن 
و خود ارزشمندی را عهده دارند، مهمترين عامل در گسترش خدمات به نفع افراد با آسيب 

بينايی است.

دستگاه بریل گویا1 
دستگاه بريل پرکينز در ساخت دستگاه رايانه  ای ديگری که دستگاه بريل گويا نام دارد، نقش 
ويژه  ای داشته است. اين وسيله  ی قابل حمل بريل، اطالعات را از بريل به نسخه چاپی تبديل 
می  کند. برونداد صوتی اطالعاتی که کاربر در حافظه دستگاه نوشته است را برايش می  خواند. 
اين پيشرفت تکنولوژيک به فرد با آسيب بينايی در بکارگيری مهارتهای بريلش کمک می کند. 
امکاناتی همچون امکان اصالح اشتباه های ديکته  ای و شمارش کلمه نيز در نسخه  های جديد 

به آن افزوده شده است.
برای  قابل حملی  بايد درايور  اينکه شخص  نيز دارد. نخست  اين دستگاه محدوديت هايی 
انتقال داده  ها از دستگاه بريل گويا به سيستم ديگر، جهت چاپ آن به نسخه ی بينايی بخرد تا 

به اين وسيله معلمان، دانش آموزان و ساير افراد بينا از آن استفاده نمايند.
ديگر اين که اين دستگاه فاقد نمايشگر بريل است. محدود کردن دامنه ی توانايی کاربران در 

خواندن حروف يا نقاط بريل از ديگر محدوديتهای آن می  باشد.
اين دستگاه دارای صدای ترکيبی برای خواندن اطالعاتی است که فرد به واسطه  ی بريل 

تايپ کردن وارد دستگاه می  کند.
دستورهای ساده  ای برای استفاده مطلوب اين دستگاه بايد ياد گرفته شوند. عنصر ديجيتالی 
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يا رايانه ای به فرد، در استفاده از اين وسيله بدون وابستگی به کاغذ، نوار، ديسکت و غيره 

کمک می  کند.
هر مجموعه ی داده ها و مدارک، پرونده ناميده می  شود که برای ايجاد آن کافی است پس 
از روشن نمودن دستگاه کليد فاصله را که مستطيل شکل است، فشار دهيد. با فشردن نقاط 1،3 و 

5 که در الفبای انگليسی حرف »o« می باشد، می  توان کلمه  ی انتخاب شده را شنيد.
برای آگاهی از دستور ها می  توان حرف »c« را که از نقاط 1 و 4 تشکيل يافته استفاده کرد. 
پس از نوشتن متن مورد نظر، حرف »f« و سپس »c« را جهت ايجاد پرونده تايپ کرده و اسمی 
را برای اين پرونده انتخاب و با فشردن همزمان نقاط 1 و 5 که همان حرف »e« است مراحل را 
به پايان برسانيد. با انجام اين دستور شما آزاديد تا از اين دستگاه برای بريل کردن استفاده کنيد.

ترکيب  از  بردن  سود  با  نمی  آيد،  پرکينز خوششان  بريل  دستگاه  استفاده  از  که  کسانی 
صوتی اين دستگاه می  توانند اطالعات و داده  های مورد نظر را بخوانند.

همه چيز به شکل رايانه ای تنظيم گشته، بنا بر اين شما می  توانيد برای ايجاد خط خالی از 
کليدهای فاصله، 4 و 6 استفاده کنيد و برای خواندن خط قبلی کافيست از کليدهای فاصله 
و کليد 1 استفاده نماييد. برای خواندن خط بعدی نيز می  توانيد از کليدهای فاصله و کليد 4 

استفاده کنيد.
برای حذف حرف، کلمه و يا خطی که به اشتباه نوشته شده، از کليدهای فاصله، 1، 4 و 5 
استفاده نماييد. در اين هنگام ترکيب صوتی از شما می  پرسد که آيا اين کلمه، حرف يا خط 
مورد نظر را می  خواهيد حذف کنيد و شما با اعالم بلی، حرف دلخواه را تأييد می  کنيد. الزم 

به ذکر است که بلی گفتن به حذف کلمه از اين قرار است:
در ابتدا روی کلمه مد نظر قرار گرفته و سپس با فشردن نقاط 2، 4، 5 و 6 که نمايانگر حرف 

»w« است، فاصله و نقاط تعيين  گر حرف »e« که 1 و 5 هستند عمل حذف را به پايان برسانيد.
برای حذف يک حرف بايد کليد های فاصله 1، 4 و 5 را فشار دهيد تا دستگاه از شما 
بپرسد که خواهان انجام چه عملياتی هستيد و شما با تايپ کردن حرف »c« که از کليد های 1 
و 4 تشکيل می  گردد، حذف حرف را خواهيد شنيد، سپس برای حذف حرف مد نظر روی 
آن قرار گيريد و با فشردن دومين کليد واقع در سمت چپ کليد فاصله، آن حرف را پاک 
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کنيد. در نهايت برای ذخيره کردن اطالعات مورد نظر به راحتی با فشردن همزمان کليد فاصله 
و کليدهای نماينده حرف »e« يعنی 1 و 5 اين اطالعات را ذخيره نماييد. پس از ذخيره کردن 
اطالعات به راحتی می  توانيد دستگاه را بدون آنکه داده  ای را از دست دهيد، خاموش کنيد.

قابليت چاپ اطالعات بريل شده توسط اين دستگاه به خط بينايی به طور ويژه برای آن 
دسته از مدرسين نابينا که به تدريس دانش آموزان بينايشان مشغول هستند، مفيد است. 

اين وسيله موجب پيشرفت فناوری در جهتی شده که فايده  ی آن کمک به کسانی است 
که عالقمند به يادگيری، اشتغال و زندگی مستقل هستند.

دستگاه نوشتاری بریل1  
فعاليت  به  مشغول  امروزی  شلوغ  زندگی  در  و  دارند  زيادی  مسافرتهای  که  بريل  کاربران 
هستند، می  توانند از دستگاه بريل قابل حملی به نام دستگاه نوشتاری بريل استفاده کنند که 
نسخه  ی  پيشرفته  ی دستگاه بريل گويا می  باشد. اين دستگاه عالوه برداشتن امکانات دستگاه 
بريل گويا، دارای نمايشگر بريل بوده و امکان اتصال به اينترنت را هنگام خواندن بريل و يا 
گوش دادن به متنی که توسط صفحه خوان قرائت می شود، برای کاربر نابينا فراهم می  نمايد.
عالوه بر اين، کاربران آن، نگرانی درباره  ی استفاده از formatهای گوناگون و تبديل 
پرونده  های بريل به نسخه چاپی ندارند و دليل آن اضافه شدن امکان پست الکترونيکی به اين 
دستگاه می  باشد. در ضمن اين دستگاه امکان استفاده از اينترنت و پست الکترونيک را حين 

سفر و کار فراهم می  کند.
ذکر اين نکته ضروری به نظر می  رسد که در هر حال، هنگام خريد اين دستگاه و ساير امکانات 
تکنولوژيک، از سالم بودن و کار کردن آن اطالع حاصل کنيد، چرا که برخی از فروشندگان 

اين وسايل، بی نقص بودن و کار کردن دستگاه را تضمين نمی  کنند.
ساير  البته  و  بينايی  آسيب  با  افراد  نياز  مورد  وسايل  تهيه  امکان  ها،  از کشور  برخی  در 
معلوليتها توسط دولت فراهم است و اين امر موجب می  شود که فرد معلول به دليل گران بودن 

دستگاه از خريد آن صرف نظر نکند. 
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اگر عالقمند به خواندن کتب در سفر باشيد و يا نيازمند برخی اطالعات مرتبط با شغلتان 
باشيد و در اين مورد عجله داشته باشيد و يا بخواهيد بدون کمک گرفتن از ديگران به اين 
اطالعات دست يابيد، اين دستگاه بهترين گزينه است که فرد را در دستيابی به خودياری در 

امر خواندن و در نتيجه بهره مندی از زندگی مستقل، ياری می  کند. 

چاپگر 
چالش های اوليه در امر چاپ نسخه بريل، اطالعات، کيفيت آن و طبيعت پيچيده دستگاه و 
نرم افزار بود. بسياری از دستگاههای بريل، محصوالت بريل با کيفيتهای بهتر توليد کرده  اند.

چاپگرهای  توسط  بريل  خط  به  چاپی  کتابهای  از  رونويسی  در  دستگاهها  اين  بازدهی 
بريل،بهترين شيوه ی دسترسی افراد نابينا به منابع مکتوب مورد نياز در مدرسه، محل اشتغال و 

ساير اماکن در محيط زندگيشان می  باشد.
با توجه به اينکه انواع مختلف دستگاه ها و چاپگرهای بريل در بازار موجود است، با توجه 

به نياز و امکان مالی بايد بهترين انتخاب را برای فرزند يا دانش آموز خود داشته باشيد.
چاپگر بريل ليزری که بيشتر مواقع در کتابخانه  ها و مراکز بزرگ برای رونويسی و چاپ 
کتب بريل مورد استفاده قرار می  گيرد، امکان داشتن کتاب با تعداد بيشتر و با کيفيت بهتر را 

فراهم می  نمايد.
اگر افراد نابينا نحوه  ی استفاده از اين دستگاهها را برای توليد کتاب بريل بياموزند، می توانند 

به تدريج پيشرفت کرده و به راحتی و مستقالنه در هر جای دنيا که باشند، زندگی کنند.
افراد نابينا همانند کودکان و بزرگساالن بينا دوست دارند به زندگی مستقل، فعال و اهداف 
مترقيانه دست يابند. می  دانيم که دستيابی به اين هدف برای اين افراد مشکل است، چرا که 
ايشان موانع مختلفی در غلبه بر جهانی که افراد با مشکل بينايی در آن زندگی می  کنند را درک و 

تجربه کرده  اند.
بينايی  با آسيب  افراد  و خود  والدين  معلمين،  متخصص،  افراد  که  است  همين  به خاطر 

همواره در تالشند راههای بهتر و ثمر بخش  تری را برای نيل به اين هدف بيابند.
تسهيالت و امکاناتی که شرح آن رفت تنها بخش کوچکی از آن چيزی است که برای 
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پيشرفت و کسب زندگی مستقل افراد با آسيب بينايی تهيه گرديده است. اين مراکز و کسانی 
که به امر آموزش کودکان و بزرگساالن نابينا و کم بينا مشغول هستند، منابعی را برای اشتغال 

و زندگی مستقل مالی و عاطفی فراهم می  نمايند.
اگر عالقمند به تهيه  ی اين خدمات برای دوست، همکار و هر فرد نابينای ديگر می  باشيد، 

بايد به وی در گذر از اين مراحل که حکم مرحله  ی برزخ را دارد کمک کنيد.
فراهم نمودن اين خدمات برای خانواده  ها و دوستانی که برای يادگيری اين مهارتها تالش    
می  کنند، ضروری است، پس، پيش از اينکه اين خدمات را به ايشان پيشنهاد کنيد، تحقيق 

جامعی از مراکز آموزش و نحوه ارائه  ی آن خدمات به عمل آوريد.
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مسائل اشتغال افراد نابینا و راهکار های پیش رو

مقدمه
اشتغال، اهميت و ضرورت ويژه  اي در زندگي انسان دارد و يافتن شغل يکي از اصلي  ترين 
دغدغه  هاي افراد، به ويژه افراد نابينا به شمار مي  رود. به همين دليل در نظر داريم در اين فصل 
با پرداختن به اين امر بسيار مهم در دستيابی فرد نابينا به زندگی مستقل و ارائه ی راهکارهای 

ممکن، وی را رهنمون باشيم.

اهمیت پرداختن به مبحث اشتغال افراد با آسیب بینایی
اگر چه برخورداري از شغل مناسب يکي از اجزاي اصلي تشکيل دهنده  ی حقوق شهروندي 
است، بازدهي و کارآيي شغلي به خصوص براي افراد با آسيب بينايی که داراي  مشکالت و 
مسائل خاص و نيزتوانمندي و استعدادهاي ويژه  اي هستند، امري ضروري به شمار مي  رود. 
روشن است بازدهي باال در شغل، با تحت تأثير قرار دادن سطح انگيزش افراد، منجر به بهبود 
سطح اعتماد به نفس و رضايتمندي افراد نابينا شده و ديدگاه جامعه را در مورد ايشان بهبود 

خواهد بخشيد. 
در اين صورت افراد نابينا قادر خواهند بود که در مشاغل خود، دوشادوش ديگر همتايان بيناي 

خود به تعامل پرداخته و حتي در سطح بهتری عمل نمايند. 
بازدهي کار و  به کار می  پردازند، عوامل متعددي  افراد  در هر حال و در هر لحظه که 

شيوه  ی عمل آنها را تحت تأثير خود قرار مي دهد.

فصل 8
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امروزه مديريت نيروی انسانی در صنعت و اقتصاد يک جامعه و کشور از اهميت ويژه  ای 
برخوردار است و نقش بسزايی در پيشرفت و تعالی اقتصاد و فرهنگ يک جامعه دارد. در اين 
راستا مديريت نيروی انسانی افراد آسيب ديده و معلول در اقتصاد و صنعت به تدريج جای 

خود را باز کرده و روز به روز بر اهميت آن افزوده می  شود.
به شمار می  آيند که درصد قابل  انسانی معلول  نيروی  از  نيز جزئی  بينا  نابينا و کم  افراد 
توجهی از افراد معلول را شامل می  شوند. اين افراد يا به هنگام کار در کارخانجات و محيط 
به صورت  انسانی  اين مجموعه  ی  و حوادث.  ژنتيکی  عوامل  اثر  در  يا  و  نابينا شده  اند  کار 

پتانسيل نيروی انسانی نابينا، متقاضی ورود به عرصه ی کار و اشتغال هستند.
در اينجاست که مديريت نيروی انسانی وظيفه دارد که با برنامه ريزی صحيح و آموزش 
از  بتواند  قشر،  اين  برای  برابر  و  مساعد  شرايط  و  امکانات  نمودن  فراهم  و  الزم  مهارتهای 

امکانات و پتانسيل های نيروی انسانی افراد آسيب ديده و معلول به نحو احسن استفاده کند.
به طور کلي افراد نابينا با مشکالت اقتصادي بسياري به دليل بيکاري يا عدم اشتغال مواجه 

هستند که در اين ميان زنان نابينا نسبت به مردان مشکل بيشتري دارند )هوتن ويل1، 2003(. 
هوتن ويل )1997( در تحقيق خود مشاهده کرد که افراد نابينا در زمينه  ی مشکل اقتصادي 
ناتواني هاي شديد مثل افراد داراي فلج مغزی، کوادري  و عدم اشتغال وضعيتي شبيه به ساير 

پلژيا و عقب مانده ذهني دارند. 
کريچنرو اشميدل2 )1997، به نقل از شجاعی و همتی علمدارلو، 1388( نيز تأييد کرده  اند 
که افراد نابينا در بين ساير افراد عادي و افراد معلول بيشترين مشکالت را در زمينه  ی اشتغال 

و نگهداري شغل دارند.
با توجه به ارقام و اعداد ارائه شده توسط مرکز آمار ايران، از کل جمعيت کشور حدود 
94/231 نفر)يعني 0/13 درصد( نابينا می  باشند و از اين تعداد اگر سن اشتغال را 18 تا 60 سال 
در نظر بگيريم، 39/345 نفرشان در سن اشتغال قرار دارند، ولي اينکه چه تعداد و چه درصدي 

مشغول به  کار هستند، هيچ اطالع و آمار دقيقي در دست نمي  باشد.
از طريق اشتغال هم نيازهای اوليه  ی انسان و هم نيازهای ثانويه )خودشکوفايی، عزت نفس 

و...( برآورده می  شود.
از طريق مولد بودن و مؤثر بودن و برقراری ارتباط با همساالن و همکاران، افراد رضايت 

 1.Houten  ville       
 2.kirchner & schmidle
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شغلی پيدا نموده و نيازهاي خود را برآورده مي نمايند )ديويس1، 2002(.
منافع  اشتغال،  از  ناشي  اقتصادي  مزاياي  مثل  آشکار  و  مرئي  مزاياي  برآوردن  بر  عالوه 

ديگري چون خود باوري و کشف هويت نيز مي تواند حاصل اشتغال باشد.
فرآيندها و روش های متعدد ارائه و فراهم نمودن خدمات توانبخشی و آموزش های ويژه برای 
افرادی که از لحاظ بينايی دارای مشکل هستند، هزاران فايده  ی محسوس و غير محسوس را 
شامل می  شود. بنابراين، عالوه بر مزيت ها و فوايد خدمات آموزشی و توانبخشی، ارائه  ی اين 
خدمات منجر به استخدام افراد نابينا و ساير آسيبهای بينايی و افزايش قابليت استخدام آنها نيز 

می  شود.
 فراهم کردن و ايجاد شرايط استخدام برای افراد نابينا از همان سالهای اوليه می  بايست 
افراد جامعه )چه آنان که دارای معلوليت می  باشند  برای همه  ی  مورد نظر قرار گيرد، زيرا 
چه آنان که دارای معلوليتی نيستند(، جستجو، کسب و نگهداری کار و حرفه، مزايای چند 
جانبه  ای دارد که استانداردهای زندگی و استقالل اقتصادی و مشارکت اجتماعی و اقتصادی 
)کفايت اجتماعی و اقتصادی(، احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس را در آنان افزايش 
می  دهد. اين امکانات به ويژه برای افراد با نيازهای ويژه که با محدوديت فرصتهای شغلی و 

استخدامی روبه رو هستند، بسيار ضروری وحياتی است.

موانع اشتغال افراد با آسیب بینایی
در کشور ايران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1385، تعداد افراد معلول  1/257/373

 نفر و تعداد افراد نابينا 94/231 نفر گزارش شده است.
در سال 1973،کنگره امريکا قانون توانبخشی شغلی را که از تبعيض و تفاوت ميان افراد 
قابليت  و  معلول جلوگيری کرده  افراد  به  نسبت  استخدامی  استثنايی در حوزه  های  و  عادی 

دسترسی آموزش عالی را برای همه  ی افراد معلول امکان پذير کرده، به تصويب رساند.
در سال 1990، اين قانون مورد بازنگری قرار گرفت و به عنوان قانون p1101-336، قانون 
افراد دارای ناتواني های آمريکا )ADA(2 شناخته شد. اين قوانين، هرگونه تفاوت قائل شدن 
ميان افراد را بر اساس معلوليتشان باز می  دارد و بر دسترسی افراد معلول مانند ساير افراد جامعه 

به کار، کاالها و خدمات اجتماعی و اقتصادی تأکيد می  کند.
هنگام  در  شرايط  واجد  افراد  ميان  تفاوت  دادن  قرار  از  را  کارفرمايان  مذکور،  قوانين 

 1.dawis
 2.American disabled act
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استخدام منع می  کند )هينتن2003،1(.
به طور کلي، کار عالوه بر مزاياي اقتصادي و مادي، احساس هويت، کمال و استقالل و 
کفايت را به شخص مي  بخشد، همچنين حضور در محيط کار، زمينه  ی تعامالت اجتماعي 

خارج از منزل را براي افراد فراهم مي  کند.
مطالعات چندي نشان داده  اند که افراد شاغل بعد از اشتغال، عزت نفسشان افزايش يافته 
و سطح خودکارآمديشان باالتر رفته است و برعکس درصورت بيکاري درافراد غير شاغل، 
ميزان افسردگي افزايش و عزت نفس کاهش يافته و از طرف ديگر اين مسأله، تأثير منفي بر 
زندگي و روابط خانوادگي و بين فردي آنها داشته است )لئونارد2000،2، به نقل از الگرا و 
دی3، 2005( و در اين ميان افراد ناتوان به ويژه افراد نابينا و با مشکالت بينايي بيشتر آسيب 

مي  بينند )وولف و اسپونگين4، 2002(. 
عالوه بر مطالب ارائه شده، نگهداری و حفظ حرفه برای افراد نابينا تحت تأثير پيچيدگيهای 
شغلی آنان نيز قرار می  گيرد، مانند پذيرش آنها توسط همکاران، در محيط کار و مراجعه کنندگان 

به آنها مانند مشتری ها، نقل و انتقال آنها به محل کار و اطمينان و ايمنی در محيط کار و....
عالوه بر نگرش کارفرمايان، نگرش هاي منفي عموم مردم )اودي5، 1999، کرودن6، 1998، 
به نقل از شجاعی و همتی علمدارلو،1388(، نگرش همکاران )کلي، 2003( نيز جزء موانع 

نگرشي محسوب مي  شوند.
مسأله رفت  وآمد عامل ديگري است که در همه  ی مطالعاتي که در آنها موانع اشتغال افراد 
نابينا مورد بررسي قرار گرفته است، توسط افراد نابينا چه شاغل، چه بيکار و چه مشاوران و 
افرادي که در خدمت افراد با آسيب بينايي و نابينا هستند، به آن اشاره شده است )کرودن و 
مک برون7، 1999،  کرودن و همکاران، 1998،به نقل از شجاعی و همتی علمدارلو، 1388(.

عامل مهم بعدي ذکر شده در پژوهش ها، مشکل دسترسي به مطالب نوشتاري و چاپ شده   
مي  باشد، از جمله کرودن در سال 1998 در تحقيق خود بر روي افراد نابيناي جوياي شغل، 
عالوه بر نگرش مردم و کارفرمايان و نبود تواناييهاي شغلي، مشکل دسترسي به نوشته ها و 
 1.Hinten
 2.Leonard
 3.Lagra & dey
 4.Wolf & Sponjin
 5.oday
 6.Crudden 
 7.Mackbrown
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مسائل مربوط به  رايانه  ها را به عنوان موانع مهم در اشتغال از نظر اين افراد ذکر کرده است 
که البته اين يافته را تحقيقات کرودن و مک برون )1999(، رومريل1 و همکاران، )1997( و 

رومريل و همکاران )1998( نيز تأييد مي  کنند.
باال بردن  الکترونيک کمک فراواني در  فناوري اطالعات در قالب آموزش  بکارگيري 
سطح و سرعت يادگيري افراد نابينا داشته و از طرفي جبران کمبود منابع آموزش به بريل را 
خواهد کرد. همچنين بکارگيري آموزش الکترونيک به عنوان راهکار آموزشي، مشکالت 
جانبي يادگيري موجود در سر راه افراد نابينا از قبيل اياب و ذهاب، عدم وجود متقاضي کافي 
جهت تشکيل کالس حضوري در رشته  هاي خاص و امثال آن را حل خواهد نمود و باعث  
افزايش  باال رفتن ميانگين مدارج علمي خواهد شد. قطعاً  ايشان و  تنوع رشته  هاي تحصيلي 
سطح علمي و تنوع بيشتر رشته  هاي تحصيلي با بکارگيري فناوري اطالعات، تأثير فراواني بر 
اشتغال افراد نابينا داشته و مشاغلي را که  اين افراد در آنها موفق به کسب مدارج علمي شده  اند 

به محدوده  ی شغلي اين افراد اضافه مي  کند.
رايانه به عنوان ابزار ارتباط و اينترنت به عنوان شاه راه  ارتباطي، مي تواند کمک شاياني 
به انجام کار به افراد نابينا کرده و به عنوان ابزار مناسب جهت سهولت انجام برخي از کارها 

براي ايشان باشد.
     مشاغلي در جامعه وجود دارند که با بکارگيري رايانه در مؤسسات دولتي و خصوصي، 
انجام مي  شوند، مثل ثبت اسناد حسابداري در نرم افزار مالي، اسکن مدارک و بايگاني، به 
به  با توجه  الکترونيک و....  نامه  هاي  به  پايگاه اطالع رساني، پاسخ  روزرساني اطالعات در 
به خوبي آشنا بوده و کار  ابزار  اين  با  نابينا  به رايانه دارد و قشر  نياز  اينکه ذات اين مشاغل 
مي  کنند، فقط کافي است نرم  افزارهاي تهيه شده جهت اين مشاغل طوري طراحي شوند که 

مناسب جهت افراد نابينا باشد.
    چنانچه اين مناسب سازي انجام گيرد و يا بتوان دستگاههاي ذي ربط را مجاب به اجباري 
کردن اين استانداردها حداقل در پايگاه ها و نرم افزارهاي مؤسسات دولتي و نيمه دولتي کرد، 

درهاي بيشتري جهت اشتغال افراد نابينا باز خواهد شد.
فردی،  مديريت  تسهيل  برای  را  نابينا  افراد  تکنولوژيک کمکی )حمايتی(،  دستگاههای 
آموزش و عملکرد کاری آماده می  کند. همچنين صدها نوع وسيله ارتباطی ديگر نيز برای 

 1.Rumrill
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افراد نابينا وجود دارد که دستگاههای ضميمه زيادی از سخت افزارها و نرم افزارها را شامل 
شده و برای ارتباط، سازماندهی، برنامه  ريزی، آدرس  دهی و ذخيره اطالعات ضروری جهت 

دسترسی به آنها و جستجو در وب ها نيز برای افراد نابينا فراهم می  آورد.
به  را  کارهايشان  بود  خواهند  قادر  بينايی  ديده  ی  آسيب  افراد  تکنولوژی،  وسيله  ی  به 
صورت مؤثری در محيط کار انجام دهند. اخيراً تعداد زيادی دستگاههای تشخيص صوتی 
افراد  به ويژه  افراد معلول  فعاليتهای روزمره  ی زندگی  تهيه شده است که عملکرد شغلی و 

آسيب ديده  ی بينايی شديد را افزايش می  دهد )شوگر1 2006(.
عامل مهم ديگر، نقص در ارائه برنامه هاي عمومي مورد نياز براي افراد نابينا يا با آسيب 
بينايي است. )کرچنر و اودي، 1999، کرودن و مک برون، 1999، به نقل از شجاعی و همتی 

علمدارلو 1388(، )کاواناف و استين من2، 2000(.
ويژگيهاي شخصيتي افراد نابينا نيز عامل ديگري بود که در تحقيقات به آنها پرداخته شده 
بود )کلي3، 2002  و کرچنر و همکاران، 1997، به نقل از شجاعی و همتی علمدارلو، 1388(.
در پژوهش يونگ4، )1995( بر يک گروه 9 نفري از افراد شاغل نابينا، همه  ی آنها عنوان 
فکر  مسأله  اين  به  هميشه  و  داشتيم  بااليي  های  استاندارد  خود  کارهاي  براي  ما  که  کردند 
مي کرديم که بايد حتماً استخدام شويم، هر چند که تکيه بر برنامه  هاي عمومي ناخوشايند بود.  
عالوه بر پيچيدگی  های ذکر شده در ارتباط با متغيرهای شخصيتی و مستقل که تأثيرات منفی 
بر روی محيط اجتماعی می  گذارند، بايد در نظر داشت که افراد نابينايی که اعضای خانواده  ی 
آنها بيش از اندازه ازآنها حمايت می  کنند، کار و حرفه  ی پردرآمدی را جهت استخدام جستجو 
نمی  کنند و اين موضوع سبب عميق تر شدن ترس و ترديد و دلسردی در اين افراد شده و از فعال 

شدن آنها در مورد جستجو کردن حرفه جلوگيری می  کند و آن را به تأخير می  اندازد.
همچنين در تحقيق الگرو و دي )2005( نيز ويژگيهاي شخصيتي و عوامل ناشي از خود 

آسيب بينايي، جزء موانع ذکر شده بود.

توانمندسازی حرفه ای افراد نابینا
بين  براساس خط مشی سازمان  نابينا،  افراد  توانمندسازی حرفه  ای  فرآيند  هر  اصلی  اهداف 

 1.Shouger
 2.Cavenaugh & Steinman
 3.Kelley
 4.Young
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المللی کار می  بايست به شرح زير باشد:
 شناساندن کيفيت کاری افراد نابينا و تالش برای باال بردن اين کيفيت.- 1
 تأکيد بر شايستگی و توانايي های کاری ايشان، نه بر ناتوانايي های آنان.- 2
 ايجاد امکانات بيشتر برای اشتغال افراد نابينا.- 3
 فائق آمدن بر تبعيض  های موجود عليه افراد نابينا در رابطه با اشتغال.- 4

توانبخشی حرفه  ای برای هر فرد با آسيب بينايی که از آن بهره می  گيرد بايد يک مجموعه  ی 
جامع و پيوسته از اقداماتی باشد که از لحظه  ی شناسايی فرد نابينا آغاز گشته و تا رسيدن به 

مرحله  ی اشتغال در بازار کار و بعد نيز ادامه يابد.
هر فرآيند توانمند سازی حرفه  ای افراد نابينا و کم بينا شامل چهار مرحله است که عبارتند از:

مرحله  ی اول: بررسی زمينه های شغلی، ايجاد بستر های مناسب برای اشتغال افراد نابينا.
مرحله  ی دوم: بررسی عوامل مؤثر در مشاوره حرفه ای و شغل افراد نابينا.

مرحله  ی سوم: توانبخشی حرفه  ای و تخصصی ايشان.
مرحله  ی چهارم: حمايت و پشتيبانی از افراد نابينا )ساعی شتربانی و خباز، 1388(.

با توجه به مقررات وضع شده و وجود وسايل حمايتی و تجهيزات کمکی زياد و متنوع، 
بسياری از افراد نابينا می  توانند کارهای حرفه  ای خود را به صورت مؤثر و بهتر انجام بدهند و 
شغلهای متنوعی را کسب کنند. بنابراين افراد نابينا و با آسيب بينايی بايد تشويق شوند تا شغل های 

مناسب و مفيد را برای کسب و انجام آنها جستجو کنند.
 تالشهای هدفمند برای توانمند سازی افراد نابينا برای کسب و حفظ حرفه، بايد به وسيله 
امکانات و روشهای آموزشی آغاز شود، زيرا کسب مهارتهای اوليه  ی ارتباطی–       نوشتاری، از 

طريق وسايل پيشرفته، آنها را بعد از اتمام تحصيل قابل استخدام می  کند.
زيرا  پيدا کنند،  تمرکز  افراد  اين  بر روی حقوق  بايد  توانمندسازی  فرايندها و روشهای 
پيگيری کسب درآمد برای تمامی افراد جامعه و به ويژه افراد با نيازهای ويژه، حقی است که 
در تمامی ماده  های قانونی و حتی قانون اساسی ذکر شده است و قوانين متعددی در اين موارد 
 ، PL93-112،PL36-101 توانبخشی شغلی و قوانين قانون  از:  تصويب شده است که عبارتند 
قانون سال 1990 افراد دارای ناتوانی )معلوالن( آمريکا.اين قوانين اشاره دارند که افراد نابينا 
مانند افراد عادی دارای حقوق اجتماعی بوده و حق مشارکت در جامعه دارند و هيچ گونه تفاوتی 

در ارائه خدمات اجتماعی نبايد بين آنها و ديگر افراد باشد.
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بارکر1، )1995( اهداف قابل سنجشی را برای توانمند سازی افراد نابينا در عرصه  ی جستجو، 
کسب و نگهداری شغل و کار ارائه داده است که اين اهداف به طور خالصه عبارتند از: 

 بسته  های جبرانی وپرفايده.- 1
 نزديکی به خانواده، دوستان و جامعه.- 2
 احترام قائل شدن برای افراد بزرگی که به وسيله  ی مديريت ها و اشخاص با نفوذ حمايت     - 3

می  شوند.
 فرصتهای خودشکوفايی.- 4
 امنيت عاطفی و جسمانی.- 5
 احساس تعلق.- 6
فرصتهايی برای ارتقا شخصی و بهبود شرايط اجتماعی و اقتصادی.- 7

در کنار مقياسهای عينی برای توانمند سازی فن آوری، هسته اصلی، افزايش قابليت استخدام 
افراد نابينا می  باشد.

عالوه بر مطالب ارائه شده، بايد آموزش عمومی کارفرمايان و بخشهای عمومی در ارتباط 
با افراد نابينا مد نظر قرار گيرد تا افسانه و تصورات نادرست درباره آنها برطرف گردد.

راهکارهای پیش رو 
در راستاي کمک به افراد نابينا يا با آسيب بينايي براي غلبه بر موانع استخدام و اشتغال و کسب 
و نگهداري بهتر شغل، راهبردها و استراتژيهاي بسياري در پژوهش ها و تحقيقات مختلف ذکر 

شده است که هر کدام از آنها  در اينجا به طور اختصار آورده شده است. 
- يکي از راهبردهاي مؤثر، افزايش و بهبود سيستم رفت و آمد و حل مشکالت مربوط به 
آن است. به ويژه بايد شرايطي فراهم شود که افراد نابينا يا با آسيب بينايي، بتوانند مستقالنه از 

محيط کاربه منزل و برعکس يا در داخل محيط شغلی خود رفت و آمد داشته باشند. 
در اينجا نکاتی اساسی در توجه بيشتر نيازهای افراد با آسيبب بينايی در دستيابی به دنيايی 

مستقل  تر به ويژه در محيط کار پيشنهاد می  گردد:
در برقراری ارتباط فرد با زندگی روزمره، محل کار، مراکز بهداشتی، آموزشی و جامعه 
در مقياس بزرگتر، عدم  دسترسی به وسايل حمل و نقل می  تواند مانعی بزرگ باشد و به همين دليل 
 1.Barker
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توجه به اين امر و پيگيری مشکل و تالش در حل آن، مطمئناً در دستيابی فرد به زندگی بهتر 
و مستقل  تر اثر بخش خواهد بود. به اين منظور، بهترين الگو، مراجعه به پيشينه  ی فعاليتهای 
انجام شده در اين راستا درکشور های ديگر است تا بتوان از اين طريق راهکاری، برای داشتن 

حمل و نقلی آسان در کشور يافت. 
از بررسی های به عمل آمده اينگونه می  توان نتيجه گرفت که در اکثر کشورهای پيشرفته 
برنامه  های مدون برای شهروندان معلول خود دارند، مرکزی برای سامان دهی  که سالهاست 

حمل و نقل اين افراد تأسيس شده است.
به عنوان مثال در کشور فرانسه فرد معلول و شخص نابينا با ارائه  ی برنامه  ی کاری هفته 
آينده خود به اين مرکز، می  تواند از تسهيالت آن بهره مند شود و با در اختيار داشتن ماشين 
بدون مشکل در سطح شهر رفت و آمد نمايد. با اين امر وی از وابستگی به اعضای خانواده  ی 
خود رها گشته، امکان بيشتری در رسيدن به برنامه  های کاری، تحقيقی، درمانی و آموزش 

فردی خواهد داشت. 
نيز راهبرد ديگري است  به نوشته  های چاپي  از طرف ديگر، حل مشکالت دسترسی   -
که براي حل مشکل اشتغال و نگهداري شغلي افراد نابينا يا با آسيب بينايي ذکر شده است 

)يونگ، 1995، کرودن و همکارانش، 2005(.
بسيار سازنده و مهم  از راهبردهاي  بهبود نگرشهاي همکاران و کارفرمايان  - اصالح و 
ديگر مي  باشد که جهت رسيدن به اين هدف، آموزش کارفرمايان در مورد توانايي ها و شايستگي هاي 
افراد نابينا يا با آسيب بينايي )الگرو ودي، 2005( و فراهم کردن شرايط ارتباط بين کارفرمايان 
بالقوه و افراد نابينا، مي  تواند نگرشهای منفی آنها را به نحو چشم گيري کاهش دهد )کرودن 

و همکاران، 2005، به نقل از شجاعی و همتی علمدارلو،1388(.
- استفاده از تکنولوژي ها و ابزارهاي کمکي و مسائل سازگاري شغلي در استفاده از اين 

ابزارها نيز يکي از مهمترين راهبردهاي شغلي به حساب مي  آيد )سيکا و استفان1، 1997(.
- داشتن مهارتهاي تمرکز و جهت  يابي، از جمله مهارتهاي جهت  يابي عمومي و متمرکز، 
آشنايي با انواع روشهاي تحرک و جايابي مثاًل استفاده از عصا و به کارگيري اين مهارتها از 
عوامل ضروري هستند که يک فرد نابينا بايد درمحل کار براي کسب شغل و نگهداري آن، 

به آنها توجه کامل داشته باشد.
 1.Sikka & Stephens



- برای حل مشکل اشتغال الزم است متناسب با محل سکونت، ميزان تحصيالت و توانايی 
فرد نابينا، روشهای مقتضی در نظر گرفت و مسؤلين ذي ربط، کليه عواملی که مشکل اشتغال را 

کاهش می  دهد، مورد بررسی قرار دهند.
- بعضاً مشاهده شده که کارشناسان امور اشتغال به علت عدم عالقه وآگاهی کافی به کار 
خود باعث ايجاد مشکالتی در اين زمينه شده  اند، لذا ضروريست از افراد عالقه  مند استفاده 

نمود و دوره  های آموزشی برای آنان ايجاد کرد. 
بهزيستی،  اداره کار و سازمان  با مساعدت  نابينا  افراد  توانايی حرفه  ای  افزايش  - جهت 
بايد کارگاه های حرفه آموزی ايجاد کرد. ايجاد نمايشگاه هايی جهت آگاهی جامعه نسبت 
به توانمنديهای افراد نابينا در کارهای توليدی، استخدام افراد نابينای تحصيل کرده در پست ها و 

مشاغل مناسب فرد و حمايت دولت و مجلس و...
اجرای مصوبه مجلس مبنی بر قانون 3% از طريق دولت و ارگانهای ذي ربط مفيد خواهند بود.

- همچنين وزارت آموزش و پرورش در يکی از مقاطع راهنمايی يا دبيرستان و در يکی 
از دروس علوم اجتماعی، روانشناسی و يا ادبيات فارسی، درسی را با عنوان آشنايی با افراد 
معلول بگنجاند تا به تدريج دانش  آموزان امروز که آينده سازان جامعه فردا خواهند بود، از 
اين طريق با توانمندي های افراد معلول و به خصوص افراد نابينا  آشنا گشته و نسبت به تواناييهای 

آنها ديدگاهی مثبت داشته باشند.
- سازمان فنی و حرفه ای کشور در راستای توانمندسازی حرفه  ای افراد معلول، اقدام به 

تأسيس واحدهای آموزش فنی و حرفه  ای برای افراد معلول و به خصوص افراد نابينا نمايد.
- وزارت تعاون، تسهيالت و امتيازات ويژه  ای را برای حمايت از تشکيل تعاونيهای کاری 

و شغلی افراد معلول و به ويژه افراد نابينا و کم بينا درنظر بگيرد.
اگر ما بتوانيم افراد کم بينا را از نابينا جدا کرده و با تفکيک توانمندی هايشان به سازمانها 
آنها  برای  از حرفه ها  برخی  در  را  آنها، دوره  های کارآموزی  ازمعرفی  قبل  و  معرفی کنيم 
برگزار نماييم،   قدر مسلم عالوه بر ايجاد فضای کار مناسب، متناسب با توانمندی هايشان، 

توانسته  ايم فضای خالی در پست اپراتوری تلفن را در انحصار افراد نابينا قرار دهيم.
- ما بايد بکوشيم در برنامه  ريزي های خود در امر اشتغال افراد نابينا و کم بينا به گونه  ای 
ببينيم، چرا که در  عمل کنيم که برای افراد آسيب پذير، ضريب امنيتی بيشتری را تدارک 
را  خود  ديد  افق  متفاوت،  محدوديتهای  و  قابليتها  با  مختلف  افراد  به  يکسان  نگاه  صورت 

محدود کرده و نتوانسته  ايم بطور واقعی برنامه  ای فراگير را طراحی و اجرا نماييم.
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نتیجه گیری
استخدام و اشتغال افراد با آسيب بينايی با مشکالت شناختی و اجتماعی چند جانبه ای روبرو 
است. بر خالف اين موضوع، ضروری است، تا اين افراد را جهت کسب شغل و حرفه  ای مناسب 
توانمند سازيم، زيرا افراد نابينا نيز مانند ديگر افراد جامعه، حقوق قانونی و مدنی داشته و حق 
دارند تا با کسب درآمد، استقالل اقتصادی داشته باشند و اين امر با توسعه  ی تکنولوژی های 
حمايتی رو به افزايش است. اين پيشرفت قابل توجه تکنولوژی باعث شفافيت حقوق و حس 
زياده خواهی اين افراد شده و بهانه  های کارفرمايان و مديران را برطرف می  کند. بنابراين عدم 
توانمندسازی و بکارگيری افراد نابينا در حرفه  های مختلف قابل پذيرش نبوده و يک اقدام 

غير قابل دفاع بوده و تخطی از حقوق بشر و قانون اساسی ملت هاست.
 با فراهم سازي زمينه  هاي ارتباطي بين کارفرمايان بالقوه و افراد با آسيب بينايي از يک 
طرف و آگاه ساختن عموم جامعه به طور کلي در مورد توانمنديها و ويژگيهاي اين افراد، از 
طرف ديگر،مي  توان کمک بسيار مؤثري در استخدام و اشتغال افراد نابينا يا با آسيب بينايي 
در محيط  هاي اشتغال رقابتي، انجام داد و در کنار اين موضوع، کفايت و شايستگي افراد نابينا 
در تحرک و جهت يابي، وجود تکنولوژي هاي کمکي مورد نياز آنها در رابطه با شغلشان و 
تشکيل دوره هاي باز آموزي با تغيير تکنولوژيها و کفايت و مهارت در استفاده از خط بريل، 

از راهبردهاي بسيار مؤثر ديگر در غلبه بر مشکالت و موانع اشتغال مي  باشد. 
تعداد  افراد،  اين  قابليت هاي  و  توانايي ها  ميزان  از  کافي  شناخت  دليل عدم  به  متأسفانه 
بسيار زيادي از اين افراد مورد بي  مهری در همه زمينه  هاي تحصيلي، اجتماعي، شغلي و... قرار 
مي گيرند و شاهد مثال آن تعداد بي شمار دانشجويان و دانش آموختگان با آسيب بينايي که 
بعد از گذشت سالها از فارغ التحصيلي و علي رغم شايستگي ها و مهارتهاي کافي در رشته  ها 
و مشاغل مختلف همچنان در جستجوي يک شغل مناسب با شأن و مقام و تجربه و شايستگي 

هاي خود دست و پنجه نرم مي  کنند، است.
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مسائل فرهنگی پیش روی افراد با آسیب بینایی

مقدمه

بسياري از صاحب نظران علوم انساني، »فرهنگ« را اساس و شالوده  ی هر جامعه اي مي دانند 
که در پرتو آن شاخص هاي ديگر جامعه در عرصه  ي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، معنا و مفهوم 

و تشخيص پيدا مي کند.
»فرهنگ« مقوله اي بسيار گسترده است، از اين رو جامعه شناسان، مردم شناسان، اقتصاددانان 
توسعه و سياستگذاران و برنامه ريزان فرهنگي درباره  ی تعريف جامع و کامل آن اتفاق نظر 

ندارند و هر يک تعريف خاص از آن ارائه داده اند.
در يک تعريف ساده، از فرهنگ به عنوان ميراث ملي ياد شده است. يک تعريف ديگر 
آن است که فرهنگ مجموعه  ی پيچيده اي، متضمن معلومات، معتقدات، هنرها، اخالق، قوانين، 

آداب و رسوم، قابليت ها و عادات مکتسبه ی انسان ها مي باشد.
فرهنگ، امري اجتماعي و مبتني بر روابط اجتماعي انسان هاست و چنين است که فرهنگ 
دچار  آن  بدون  انسان  زندگي  و  است  حياتي  و  الزم  امري  انساني،  جامعه ی  و  انسان  براي 

 .)1387 ، www.kayhannews.ir اختالل مي شود )به نقل از پايگاه اينترنتی

مسائل فرهنگی افراد نابینا
با توجه به تعاريف باال، در صورتی که بخواهيم در خصوص مسائل فرهنگی که افراد با آسيب 

فصل 9
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بينايی با آن مواجهند به بحث بپردازيم، مفيد خواهد بود که درباره  ی مشکالت فرهنگی که ايشان 
در جامعه با آن برخورد می  کنند و نيز شيوه  های رفتار مناسب با آن، مطالبی را ارائه داده و در ادامه 
به آشنايی بيشتر با افراد نابينايی که نمونه ی کامل يک فرد نابينا بوده و هستند بپردازيم، چرا 
با اين افراد و توانمندی هايشان مهيا  که به اين وسيله، زمينه  ی آشنايی خواننده  ی محترم را 
کرده  ايم. دليل آن هم اين است که بارها در موقعيتها و شرايط مختلف، شاهد بوده  ايم که 
تنها عدم آگاهی از افراد معلول به ويژه افراد نابينا و نحوه  ی برخورد با آنان بوده که موجبات 
نظاير آن را  اين جمله و  اوقات  ايشان را فراهم کرده است. حتی در برخی  از  دوری مردم 
شنيده  ايم که فرد بينا به دليل اينکه نکند با راهنمايی خود، فرد نابينا را آزار دهد، از کنار وی 
گذشته و سپس تا آخرين ساعات آن روز در اين فکر به سر می برده که آيا با همراهی نکردن، 

مشکلی برای آن فرد نابينا پيش آمده است يا نه؟ 
پيش از اينکه وارد اين مبحث شويم، الزم می  داند ضمن تقدير از تمامی اساتيد روانشناسی 
دانشکده ی روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران که حق بزرگی در پيشرفت علمی نگارنده 
داشته و دارند، با ذکر اين نکته  ی آموزنده از جناب آقای دکتر احمد به پژوه، گامی فرهنگی 

در راستای فرهنگ سازی مرتبط به افراد نابينا برداريم.
همواره از ايشان اين نکته را در کالسهای روانشناسی می  شنيدم که فرد معلول به ويژه فرد 
نابينا قبل از معلول و نابينا بودنش، انسان است و نبايد اين امر را با گفتن عباراتی نظير نابينايان، 
ناشنوايان و... زير سؤال برد، لذا شايسته است از ايشان با عباراتی نظير»افراد با آسيب بينايی« 
و»افراد نابينا« ياد کنيم. به همين جهت تالش گرديده در اين کتاب نيز به همان شيوه از ايشان 

ياد شود.
مشاهده  ی فردی با عصای سفيد در هر گوشه  ای از خيابان و شهر، احساسی متفاوت را 
در هر شهروندی بر می  انگيزد. احساسی که گاه به دليل نا آگاهی در شيوه  ی برخورد، باعث 

آزردگی خاطر افراد نابينا می  شود.
را  اقشار جامعه  تمامی  بلکه  نمی  شود،  ارگان خاصی  يا  به شخص  مربوط  فرهنگی،  فقر 
در برگرفته است. از مسؤلين دولتی و غير دولتی گرفته تا مردمی که شايد به ندرت با افراد 
با آسيب بينايی برخورد داشته  اند، با اين امر درگير بوده و آموزش های برنامه ريزی شده و 

مستمر می  تواند در غنای فرهنگی مؤثر باشد.
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در اين زمينه، رسانه  های جمعی نقش بسزايی دارند. پرداختن به جنبه  های مختلف زندگی 
افراد نابينا ارزنده خواهد بود. به عنوان مثال، تهيه و پخش فيلم ها و نمايش نامه  هايی که در آن 
تواناييها، محدوديت ها و مشکالت ايشان به خوبی و به دور از بزرگنمايی و تقدس بخشيها 
همچنين  بود.  خواهد  بخش  اثر  مردم  اذهان  سازی  آگاه  در  باشد،  گرفته  قرار  توجه  مورد 

ارائه  ی مقاله  ها، کتاب ها و مطالبی از اين دست به مردم کمک فراوان می  کند. 
بارها شاهد آن بوده  ايم که اين عدم آگاهی حتی در ميان دانشجويان و اساتيد دانشگاه 
نيز مشکالتی را برای دانشجويان نابينا و کم بينا فراهم کرده است.مقايسه  ها و توقع  های بيش 
از حد از اين افراد، مشکالتی را برايشان ايجاد کرده است. افراد کم بينا به دليل بهره مندی از 
مقداری بينايی، مسائل بيشتری را تجربه کرده  اند، چرا که به واسطه  ی همين بينايی است که 
برخی از افراد، اساتيد و دانشجويان، ايشان را فردی بدون مشکل قلمداد کرده و در نتيجه به 

شرايط خاص ايشان وقعی ننهاده  اند.
تفاوتهای  نمونه، در نظر نگرفتن  به عنوان  نا خوشايند داشته است.  اثراتی  مقايسه ها هم 
فردی که به حق در ميان افراد با آسيب بينايی نيز وجود دارد، موجبات نگرانی خاطر ايشان 
را فراهم کرده است و ايشان را در دلهره و نگرانی از همراهی نشدن و در نتيجه محروميت از 
حمايت انداخته است. با توجه به اين موارد است که نقش اعتالی فرهنگی برای افراد با آسيب 

بينايی روشنتر و مهمتر جلوه می  کند.
فقر فرهنگی، ناشی از نبود آموزش و آگاهی کافی در برخورد با همنوعان است. با افراد 
نابينا نيز بايد همچون ديگر اقشار جامعه برخورد شود و اين در حالی است که در مواجهه با 

اين قشر از جامعه ، رفتارها سنجيده نيست.
همانطور که ذکر آن رفت، در برخی موارد، شاهد بوده  ايم که اين افراد را مقدس و پاک 
ايشان را مورد خطاب قرار داده  اند، در  با عباراتی چون روشندل و دريا دل  تصور کرده و 
صورتی که اين افراد مانند ساير مردم بوده و اين تمايز قائل شدن بين آنها، موجبات آزردگی 
خاطر ايشان را فراهم کرده است. به قول استاد گرامی جناب آقای دکتر غالمعلی افروز، اين 
افراد 99 درصد همانند ديگرانند و فقط 1 درصد با ايشان آن هم به واسطه  ی محروميت از 
را در مورد  بينايی  تنها،شرايط محدود کننده  ی  بينايی فرق دارند، پس شايسته است  نعمت 
ايشان لحاظ کرده و با برخورد مناسب با ايشان، شرايطی را فراهم کرد که اين افراد از حضور 

در اجتماع گريزان نبوده و با آرامش خاطر و ميل و رغبت در اين موقعيت ها شرکت کنند.
سوء استفاده از وضعيت افراد نابينا در هنگام خريد، بی اعتنايی شهروندان در هنگام عبور 
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و مرور و تردد از خيابان، از جمله مواردی است که اين قشر از جامعه با آن دست به گريبان 
موقعيت  ايشان،  درباره  ی  انسانی  نوشته  ی  نا  قوانين  کردن  لحاظ  و  مناسب  هستند. آموزش 
بهتری را خلق خواهد کرد. همچنين راهنمايي های بيش از حد آن هم بدون توجه به خواست 
خود فرد با آسيب بينايی نيز مشکل ساز می  باشد، چرا که در برخی مواقع شاهد بوده  ايم که 
رهگذری عصای فرد نابينا را از سطح زمين بلند کرده و وی را راهنمايی نموده است بدون 
توجه به اينکه بايد وی را از موانع موجود مطلع سازد و همين امر، افتادن شخص را در جوی 
آب يا از روی پله ها موجب گرديده است.آموزش درست و فرهنگ سازی بنيادين، راه حل 
رفع مشکالتی نظير آنچه که تا کنون ذکر آن رفت، می  باشد، البته بايد اين نکته ی اساسی را 
در نظر گرفت که اگر جامعه به طور کلی در تمامی زمينه  ها تغييرات اصالحی را سرلوحه  ی 
اين فرهنگ سازی توجه  به  به طور ويژه  نباشد  نياز  قرار دهد، شايد ديگر  برنامه های خود 
بايد توجه  به موارد خاص  امکان پذير نيست،  گردد، وليکن از آنجا که چنين امری اصوالً 

کرد.
در برخی موارد ديده می  شود که رانندگان تاکسی از سوار کردن افراد نابينا به دليل ترس 

و سلب مسؤليت امتناع می  کنند.
رفتارهای نادرست مردم که شايد از سر دلسوزی است،باعث گوشه گيری و ضربه های 

جبران ناپذير روحی اين افراد می شود.
در مکان های عمومی و اتوبوس با ديدن هر نابينايی، گاه ديده می شود که به وی صدقه      

می  دهند و يا به دستش پارچه سبز بسته و برايش دعا می  کنند تا شايد شفا يابد.
اين موارد و مسائل بيشمار ديگر، از جمله مواردی هستند که فرد نابينا را به خود مشغول     

می  کنند و موجبات بی رغبتی از حضور در اجتماع را برای وی فراهم می  سازند.
آموزش و پرورش با اجرای طرح تلفيق کودکان استثنايی با کودکان غير استثنايی سعی 
در ايجاد بستری مناسب جهت پذيرش افراد معلول و باور توانايي های ايشان از طرف جامعه 

کرده است.
تلفيق کودکان استثنايی در مدارس غير استثنايی باعث جهش علمی، اجتماعی و فرهنگی هر 
دو گروه دانش آموزان شده و مسؤليت پذيری، همدلی و همراهی دانش  آموزان غيراستثنايی 

و ارتباط مفيد و سازنده  ی آنها را با يکديگر در آينده، منسجم و دوستانه خواهد کرد.
با اين شيوه است که در آتی امکان شوکه شدن از ديدار فردی با آسيب بينايی کاهش 
می  يابد و به عنوان مثال، وقت و انرژی فرد نابينا در توضيح علت نابينايی، تاريخچه  ی مراجعات 
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پزشکی و غيره بيهوده تلف نخواهد شد.

آن زمان، سياهی دنيای افراد نابينا را فرا می  گيرد و رنگ از دنيای آنان رخت بر می  بندد که توانايي ها 
و استعداد هايشان در چشم ظاهر سنجيده شده و فرصت رقابت و فعاليت از آنها گرفته شود.

مساله  ی مهمی که مسؤليت آن به عهده  ی افراد نابينا، والدين و سازمانهای دولتی و مردم نهاد، 
است، تغيير نگرش در مردم و مسؤلين و ايجاد نگرش مثبت نسبت به نابينايی و کم بينايی است. اگر 
درجلسه ای، تصورات درست و نادرست جامعه در گروه های مختلف شغلی و اجتماعی نسبت به 
نابينايی و کم بينايی، بيان شود، متوجه می  شويم که تأثير تغيير نگرش نسبت به نابينايی و کم بينايی، 

تا چه حد می تواند پايه  ای برای بسياری از فعاليتهای حوزه  ی افراد نابينا و کم بينا باشد.
بنابراين بايد، طراحی و انجام فعاليت های آموزشی و توانبخشی برای افراد نابينا و کم بينا به 
نحوی که ناتوانی ها با کم توانی های آنها جبران شود، صورت گيرد و اينگونه افراد بتوانند 
اقتصادی  و  اجتماعی  موقعيت  ويژه،  دوره  های  کردن  سپری  و  آموزش ها  گذراندن  از  پس 

مناسب خود را به دست آورند و به واسطه  ی آن، دنيای خود را روشن و روشنتر کنند.
در کنار آموزش مناسب و بنيادين به خانواده  ها و اعضای جامعه، آموزش خود افراد با 
افزايش سطح  نتيجه  تغيير ديد، نگرش و در  نيز نقش مهمی در  اطرافيانشان  بينايی و  آسيب 
فرهنگ جامعه به نابينايی و افراد نابينا دارد.شخص نابينا با توانمند کردن خود و حضور در 
جامعه تأثير بسيار در اين امر دارد. چگونه می  توان از جامعه  ای که فردی نابينا را از نزديک 

نديده، انتظار داشت رفتاری مناسب با ايشان داشته باشد ؟
از طرف ديگر، در صورتی که خانواده  ای که دارای فرزند نابينا و يا کم بينا است، وی را 
از حضور در ميهمانی  ها، پارک، سينما و در کل اماکن عمومی که بستر مناسبی برای تغيير 
ديدگاه جامعه به ايشان است، منع کند، فرصت مطلوب برای اين تبادل فرهنگی بين جامعه و 
شخص نابينا يا کم بينا به وجود نمی  آيد و در نتيجه، خانواده در اين فقر فرهنگی سهيم خواهد 
بود. آن هنگام که خانواده از تأثير خود در اين فرآيند آگاه باشد و نقش مهمی را در تغيير 
آن بازی کند، فرد نابينا جايگاه بهتری در جامعه پيدا کرده و با مشکالت کمتری به زندگی 

پرداخته و استقالل را تجربه خواهد کرد.
دادن فرصت يادگيری هنر ها و افزايش توانمندی اين افراد، با همکاری و همراهی خانواده  های 
ايشان، اين عقيده را در افراد جامعه به وجود می  آورد که اين افراد، در صورتی که امکانات و 
تسهيالت مناسب سازی شده در اختيارشان قرار گيرد، می  توانند در زمينه های علمی و فرهنگی 

پيشرفت کنند که اين خود در روند تغيير آرام و گاه پنهان فرهنگ جامعه مؤثر است.
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آگاهی از کسانی که در عرصه  ی تاريخ، علی رغم محروميت از حس بينايی و در برخی موارد 
چند معلوليتی بودن، به مدارج واال و باالی علمی و هنری دست يافته اند، خود در رشد نگرش افراد 
جامعه مؤثر خواهد بود، لذا در اين قسمت، به برخی از اين انديشمندان و هنرمندان و زندگی و 

پيشرفتهايشان اشاره می  گردد، باشد که سهمی هرچند اندک در اين مسير داشته باشيم.

هلن کلر1 
در  واقع  مزرعه  اي  در  ميالدي   1880 سال  ژوئن  ماه  هفتم  و  بيست  کلردر  آدامز  هلن 
ايالت»توسکامبيای آالباما« به دنيا آمد. زماني که او يک سال و نيم داشت، بيماري مننژيت  سبب 
شد تا بينايي و شنوايي خود را از دست بدهد. سالهاي بعد براي خانواده  ي هلن بسيار ناخوشايند 
بود، چرا که آنها به اين امر آگاه بودند که به دليل ناتواني دوگانه  ي فرزندشان، هيچ راهي 

براي برقراري ارتباط با او وجود ندارد.
را  نيازهايش  نمي توانست  تنهايي  به  و  بود  زنداني  بدن خود  در  به گونه اي  هلن هم  خود 

برآورده سازد و يا در آرزوي شهرت باشد.
اگر کسی تالش می  کرد چيزی به هلن بياموزد، با مقاومت شديد او روبرو می  شد. هلن 
در برابر کسی که می  خواست او را ادب کند، خود را به زمين می  انداخت و از حنجره  اش 
صداهاي گوشخراشی درمي  آورد که غير قابل تحمل بود. بزرگترين حربه اش هم اين بود 
که سر خود را به شدت به زمين  می  کوبيد و همه را به ستوه می  آورد. وقتی کاربه اينجا می 

رسيد، او را به حال خود رها می  کردند تا هر کاری که دلش می خواهد بکند.
پدر و مادر کلر با »الکساندر گراهام بل2« -که آموزگار افراد ناشنوا بود- تماس گرفتند. 
وقتي گراهام بل، هلن را ديد، به هوش ذاتي او پي برد. او به خانواده  ي هلن پيشنهاد کرد که 
بياموزد.  به هلن جوان درس  تا  به خدمت بگيرند  نام »آنا سوليوان3« را  به  آموزگاري جوان 
فرزندشان  براي  توانستند  مي  و  بودند  برخوردار  خوبي  مالي  وضعيت  از  کلر  خانواده  ي 

آموزگار خصوصي بگيرند، از اين رو با خانم سوليوان تماس گرفتند. 
آنا سوليوان خود نيز از بينايي نسبتا کمي برخوردار بود. او در انستيتو »پرکينز«در»بوستون«که 
ويژه ي افراد نابينا و ناشنوا بود، به تحصيل پرداخت. خانواده  ي هلن، آنا را در بيست و يک 

 1.Helen Keler
 2.Alexander Geraham Bel
 3.Anna Solivan
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سالگي به خدمت گرفتند تا با آنها زندگي کند و به هلن درس بدهد.

سوليوان راهي را به کار برد که هلن بتواند آن را درک کند. اين راه شامل نشانه هايي بود 
و با فشار دادن اين نشانه ها روي کف دست کلر، وي آنها را درک مي  کرد. با بهره  گيري از 

اين روش، دختر جوان به طور بي نظيري  قادر به يادگيري و برقراري ارتباط شد.
هلن در هشتمين سال تولدش به شهرت رسيد و اين شهرت در سراسر زندگي او گسترش 

يافت. وي با کمک»آنا سوليوان«، به يکي از بزرگترين زنان دنيا تبديل شد. 
جانبداران  هايش  نوشته  که  آمريکايی  طبع  و شوخ  بزرگ  نويسنده  ي  تواين«1،  »مارک 

بي شماری دارد، در يکی از آثار خود نوشت: 
»جالب ترين شخصيت های قرن نوزدهم، به نظر من دو نفر بودند، ناپلئون بناپارت و هلن 
کلر«. زماني که »مارک تواين«، اين سخنان را به زبان آورد، هلن کلر تنها پانزده سال داشت و 
هنوز مشهور نشده بود. به عبارت ديگر، مارک تواين با تيزهوشی خاص خود فهميده بود که 

روزي هلن يکی از جالب ترين و شگفت انگيزترين زنان قرن بيستم خواهد شد. 
روي کف  را  که سخنراني ها  سوليوان  با کمک  و  رفت  »رادکليف«  کالج  به  کلر  هلن 

دستش نشان مي داد، توانست مدرک خود را بگيرد.
مجله  ي خانوادگي زنان از هلن درخواست کرد تا زندگينامه  ي خود را بنويسد و از اين 
راه به کنجکاوي هاي بي انتهاي مردم سراسر جهان پاسخ دهد. او زندگينامه ي خود را نوشت 

و آن را   »داستان زندگي من« ناميد.
انگشتانش روي گلوي خانم سوليوان و  با فشار دادن  هلن همچنين آموخت که چگونه 
پيروي از لرزش هاي آن سخن بگويد. او نخستين نابينا و ناشنوايي بود که به عنوان دانشجوي 

برجسته از کالج فارغ التحصيل شد.
هلن کلر از زمانی که در دانشگاه »رادکليف« دانشجو بود، نگارش را آغاز کرد و اين 
حرفه را به مدت پنجاه سال ادامه داد. وي در کنار مجموعه ي »زندگی من«، يازده کتاب  و 
به رشته ی  زنان  اجتماعی و حقوق  مسائل  ناشنوايی،  نابينايی،  زمينه ي  بی شمار در  مقاله هاي 

تحرير در آورده  است.
همچنين  و  و سرشناس  نامي  افراد  از  زيادي  با شمار  زندگي خود،  سراسر  در  کلر  هلن 
تمامي افرادي که در دوران زندگي او به رياست جمهوري آمريکا رسيده بودند ديدار کرد.

 1.Mark Twain
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وي حتي به واسطه ي ويالون و استعداد »ياشا هايفز1«، ويالونيست مشهور قرن بيستم، لذت 
موسيقي را تجربه نمود. هلن با حس کردن لرزش هاي ويالون مي توانست بگويد که آهنگساز 

موسيقي نواخته شده چه کسي است. 
او بيشتر اوقات زندگي اش را با شرکت در سخنراني  ها به همراه آنا سوليوان، آموزگار و 
دوست عزيزش سپري کرد. سرانجام سوليوان ازدواج کرد، اما با گذشت مدت زمان کوتاهي 

از همسر خود جدا شد و نزد هلن بازگشت.کلر به قهرماني براي افراد نابينا تبديل شد.
وي کتابهاي گوناگوني را منتشر کرد و در اعتراض هاي »خرده گيري« که بر ضد استخدام 

تمام وقت کودکان زير دوازده سال در آمريکا و همچنين قانون اعدام بود، شرکت مي کرد.
مدال طالي موسسه  ي ملي علوم اجتماعي در سال 1952 ميالدي به وي داده شد.در سال 
برپا شد و در سال  او  براي  فرانسه  دانشگاه »سوربون«  بزرگداشتي در  مراسم  1953 ميالدي 
1964 ميالدي باالترين نشانه  ي گرامي داشت کشور ايالت متحده يعني مدال آزادي رياست 

جمهوري، از سوي رييس جمهور وقت، »ليندون ب جانسون2«  به وي داده شد.
نمی داشت. هلن  نظر دور  از  را  ديگر  ناشنوای   - نابينا  و  نابينا  افراد  نياز   هلن کلر هرگز 
که  بود  نابينا(  افراد  برای  کلر  هلن  خدمات  اجرايی  )مدير  سالمون3«  »پيتر  دکتر  دوستان  از 
او را در بنيان نهادن مرکزی ياری نمود که »مرکز ملی هلن  کلر برای جوانان و بزرگساالن 

نابينا_ ناشنوا« نام گرفت.
نامزدی  از  پياپی  انتخابات  چندين  در  و  بود  آمريکا  سوسياليست  حزب  عضو  کلر  هلن 
زمينه ي  در  و سوسياليست جانبداري می کرد.او  مشهور کمونيست  »يوجين دبس4«، چهره ي 
حقوق زنان نيز تالش هاي بسياري نمود و به پشتيباني از عدم بهره برداری و حق رأی برای آنها 
پرداخت. او همچنين عضو اتحاديه ي کارگری چپ»کارگران صنعتی جهان« بود و درمطلبی به 
نام »چرا به کارگران صنعتی جهان پيوستم«، بيان نمود که چگونه تحت تأثير اعتصاب »الرنس« 

به عضويت اين اتحاديه درآمده است.
»به روسيه ی شوروی  يادداشت هايي چون  بود و در  انقالب روسيه  از جانب داران  هلن کلر 

کمک کنيد« و »روح لنين« به اين قضيه می پردازد.
هلن کلر يک زن نابينا و ناشنوا بود، اما در تمام دوران زندگی خود، صدها برابر يک آدم 

 1.Yasha Haifez
 2.Lindon B. Jonson
 3.Pitter Salmon
 4.Yoojin Debes
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عادي و در زمينه های گوناگون کتاب خوانده بود. او حتي بيشتر از بسياري از افراد تندرست، 

موزيک گوش  می  کرد و خوشي را درک مي کرد. 
از آنجا که وجود يک بانوی نابينا و ناشنوا - که برخالف تمام اين دشواري ها، صحنه ي 
زندگی و مبارزه را ترک نکرد و هيچگاه نااميد، منزوی و گوشه گير نشد- برای مردم جالب و 
حتی شگفت انگيز بود، وقتی قرار شد از زندگی او فيلمی تهيه کنند، خود هلن، اجرای نقش 

نخست نقش »هلن کلر« را به عهده گرفت و زندگی پر ماجرايش را بازسازی کرد.

هلن کلر  که از سال 1936 به »کانکتيکات وستپورت« رفته بود، تا پايان عمر در آنجا ماند 
و  در ژوئن 1968 در سن 87 سالگی درگذشت.

بنيادها و انجمن  هايي از هلن به يادگار مانده که هدف آنها پايان بخشيدن به مشکل نابينايي 
است. جايزه ي هلن به کساني داده مي شود که توجه عموم را پيرامون پژوهش روي موضوع 

نابينايي متمرکز مي کنند.
در مراسم به خاک سپاري هلن، سناتور »ليستر هيل1« درباره ي او چنين گفت: 

»او زنده خواهد ماند و يکی از چند نام جاويدانی است که آفريده شده اند، اما نه برای مردن. 
روح او برای هميشه باقی می ماند و نسل ها می توانند داستان های بسياری را از زنی روايت کنند و 
بخوانند که به جهانيان نشان داد هيچ مرزی برای شجاعت و ايمان وجود ندارد«  )به نقل از 

.)1389 ، http://fa.wikipedia.org    پايگاه اينترنتی

طه حسین2
ناقد معاصر عرب،از پيشگامان جنبش  طه حسين، اديب، نويسنده، سخنور بزرگ مصری و 
نوگرايی در مصر بود که در سال 1889 ميالدی به دنيا آمد. در کودکی بر اثر عفونت چشم 
و درمان غلط بيماری، نابينا شد و با اينکه اين واقعه قبل از سن 6 سالگی اش بود، ولی نبوغ و 
استعدادش از همان زمان مشاهده شد و در 7 سالگی قرآن را حفظ کرد.مدتی در محضر يک 
معلم سنی بود که اين، باعث شد که در نوجوانی راهی دانشگاه »االزهر« مصر شود و در آنجا 

علوم اسالمی را فرا گيرد. 
از آغاز سال 1908 ميالدی، که دانشگاه قديمی غير مذهبی مصر تأسيس شد، او به آنجا رفت 

 1.Lister Hill
 2.Taha Hossein
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و از محضر درس استادان خارجی بهره های فراوان برد و زبان فرانسه را ياد گرفت و در رشته ی 
الهيات و ادبيات عرب تحصيل کرد و با وجود نابينايی و تهيدستی، خيلی زود جايی برای خودش 
در آن دانشگاه باز کرد. اولين دانش آموخته ی اين دانشگاه بود که به دريافت دکترا نائل شد و 

رساله  ی دکترای خود را تحت عنوان »ذکری ابوالعالء« يادبود ابی العالء نوشت. 
در همين سال از طرف دانشگاه مصر به فرانسه رفت و در دانشگاه »مونيليه« شروع به تحصيل 
کرد. سال 1919 ميالدی، رساله  ی دکترای ديگری درباره  ی »ابن خلدون« و فلسفه اجتماعی 
او نوشت. مجددا به مصر برگشت و استاد تاريخ قديم يونان و رم شد و تا سال 1925، در همين 
بنيانگذاران  از  تاريخ عرب و  استاد  ادبيات،  بعد در دانشکده  ی  به  از همين سال  بود.  سمت 

»دانشگاه  اسکندريه« شد.
طه حسين، از محدوديت تفکر استادان خودش رنج می  برد، به گونه  ای که وقتی در سال 
1926، کتاب معروف خود »فی شعر الجاهلی« را منتشر کرد و منکر شعر جاهلی شد، غوغائی 

سخت برپا شد که مجبور شدند نسخه  های کتاب را جمع آوری کنند. 
طه، در سال 1928 ميالدی رئيس دانشکده ادبيات و در سال 1950 ميالدی، وزير فرهنگ 
شد. در دوران وزارت خود، تعليمات متوسطه و تعليمات فنی را رايگان کرد و قصد داشت که 
تعليمات دانشگاهی را نيز رايگان کند که موفق نشد. زيرا معتقد بود که آموزش، برای مردم 
مانند آب و هوا امری ضروری است و بر اهميت دموکراتيک بودن آموزش و تحصيل، هميشه 
تأکيد داشت. وی از سال 1952 ميالدی به بعد، فقط به کارهای ادبی و تحقيقی پرداخت و 

يکی از هواداران سرسخت انقالب 1952 مصر بود.
طه حسين عالوه بر درجه  ی دکترای »دانشگاه فرانسه و قاهره«، دارای دکترای افتخاری از     
»دانشگاه کمبريج و مادريد« و »نشان لژيون دونور« و عضو چندين مجمع علمی بوده است. 

وی در سال 1973 ميالدی در سن 84 سالگی درگذشت.
او رمان ها و رساله های بسياری نوشت ولی بيشتر در غرب، به خاطر زندگينامه ی خود     نوشته  اش، 

بنام »االيام، روزگار« مشهور شد. آثار ديگری از او هست که برخی از آنها عبارتند از: 
1- قاعدۀ الفکر = پيشروان فکر. 

2- حديث االربعاء = سخن روزهای چهارشنبه. 
3- فی الشعر الجاهلی؛ که بعدها به صورت فی الدب الجاهلی چاپ شد. 

بعضی از آثار فارسی او عبارتند از: 
1- بيچاره طفل! ترجمه )االيام(. 
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2- گفت و شنود فلسفی در زندان ابوالعالء مصری. 

3- قسمتی از »الفتنۀ الکبری« تحت عنوان »انقالب بزرگ« و قسمتی ديگر از آن تحت عنوان 
»علی عليه السالم و فرزندانش«. 

4- آئينه اسالم. 
5- در پيرامون سيره نبوی. 

6- رؤياهای شهرزاد. 
.)1388 ،http://fa.wikipedia.org 7- وعده راست )به نقل از پايگاه اينترنتی

محمد خزائلی
محمد خزائلی فرزند محمد رضا به سال 1292 هجری شمسی در کرهرود اراک چشم به جهان 

هستی گشود. او در 18 ماهگی بر اثر ابتال به بيماری آبله، بينايی خود را از دست داد.
در آن زمان برای آموزش و پرورش افراد نابينا وسايل و مدارس خاص وجود نداشت. از 
اين رو، رهسپار مکتب خانه های قديم شد و در هفت سالگی به مکتب »شيخ حسين مدنی« 

رفت.
مدتی برای فراگرفتن قرآن نزد شيخ می رفت تا روزی به پدرش گفت: »آقای معلم، قرآن را 
غلط می خواند!« و اين اولين انتقاد او نسبت به محيط تعليم و تربيت بود. پدرش متوجه شد که 
اين مکتب خانه جوابگوی خواسته پسرش نيست، لذا به محض افتتاح اولين مدرسه در اراک به 

نام »مدرسه  ی صمصاميه« او را روانه اين مدرسه ساخت.
درسها را برايش می خواندند و او به لطف داشتن حافظه  ی قوی، آنها را ياد می گرفت. در 
12 سالگی قرآن را کامالً حفظ بود و چنانچه آيه ای برايش تالوت می شد، بالفاصله دنباله  ی 

آن را قرائت می کرد )رحيمی، 1382(.
رفقای دوران تحصيل وی نقل می کنند: هنگامی که برای گردش و تفريح به بيرون شهر 
می رفتند از آنان درخواست می کرد که نوشته های روی سنگ قبرها را به وی نشان دهند و او 

با لمس کردن آنها با اشکال مختلف حروف فارسی آشنايی پيدا کرد.
در دوره ی ابتدايی هميشه شاگرد اول بود و با وجود نابينايی، با اشکال زيادی مواجه نشد و 

به اخذ مدرک پايه ششم ابتدايی با معدل 20 نائل گرديد.
تحصيالت متوسطه را در »صمصاميه« اراک ادامه داد، ولی برای گذراندن امتحانات پايه ی 
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سوم متوسطه با مشکالت فراوانی مواجه شد. در اين زمان بود که برای اولين بار فقدان بينايی 
خويش را بيشتر احساس کرد. امتحانات شفاهی دروس را با موفقيت گذرانيد ولی نابينايی، مانع 
از امکان شرکت وی در امتحانات کتبی می شد. از اين رو در آن سال موفق به دريافت مدرک 
سوم متوسطه نشد. مدت دو سال به مکاتبه با مرکز مشغول بود تا اينکه »شکيبا« رئيس فرهنگ 
وقت به تهران آمد و ترتيبی داد که محمد خزائلی بتواند با کمک منشی، امتحانات کتبی را 
بگذراند. به اين ترتيب معمايی بزرگ حل شد و از آن پس اين شيوه  ی امتحان برای همه افراد 

نابينا معمول گرديد.
برای همه در آن زمان عجيب بود که فرد نابينايی بتواند تحصيل کند، ولی او اهل مبارزه 
بود و آنی از تالش غفلت نمی کرد. تا اينکه باالخره به تهران آمد و در امتحانات متفرقه پايه ی 
ششم متوسطه شرکت کرد و در رشته ی ادبی در سراسر کشور، رتبه اول را به دست آورد و به 

دريافت مدال علمی نائل آمد.
محمد خزائلی اولين فعاليت اجتماعی خود را ضمن ادامه تحصيل در دبيرستان، با تشکيل 
کالس درس در منزل آغاز نمود. در همين دوران بود که به يادگيری زبان فرانسه، خارج از 
محيط مدرسه نزد شخصی به نام »ژوزف« که از ارامنه جلفا و پدرش تاجر فرش بود پرداخت.
اين معلم ابتدا الفبای زبان فرانسه را با کمک حروفی که از گچ و چوب درست کرده بود 

به وی ياد داد و سپس به تعليم کتابهای مقدماتی فرانسه پرداخت.
روزی که محمد امتحان زبان فرانسه را در دبيرستان می گذرانيد، طبق روال پيشين فقط 
يک نسخه سؤال از مرکز برای آن حوزه امتحانی ارسال شده بود. اگر می خواستند سؤاالت 
را در جلسه عمومی قرائت کنند آن گاه در دست منشی او نسخه ای از سؤاالت نبود تا برايش 

بخواند و اگر عکس قضيه را انجام می دادند، ساير شاگردان از آن مطلع می شدند.
در اينجا حافظه و هوش سرشار وی مددکار همه شد و به ممتحنين پيشنهاد نمود که ابتدا 
يک مرتبه ديکته و ترجمه  ی فرانسه را برايش بخوانند و بعد برای انجام امتحان ساير شاگردان 
بروند. اين کار را کردند و وی بدون اشتباه، مطالب قرائت شده را به منشی  اش ديکته کرد و 

هجی نمود و نمره 20 هم گرفت.
به دست آوردن کار دولتی برای افراد نابينا، مشکل بزرگتری بود که محمد خزائلی هم با 
آن مواجه گرديد و مثل هميشه با تالش و کوشش و نشان دادن لياقت شخصی خود در سال 
1321 هجری شمسی به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و به اين ترتيب راه ديگری به روی 
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افراد نابينا گشوده شد.

او ابتدا، در دبستان های گلپايگان و خمين و سپس در دبيرستان های اراک به تدريس پرداخت. 
در زمانی که معلم »مدرسه  ی عظيميه« اراک بود، »علی اصغر حکمت« وزير فرهنگ وقت 
به اراک آمد و قرار شد معلمين هر کدام در مورد رشته و فن خود مطلبی را بيان کنند. از 
مدير مدرسه پرسيدند معلم کالس ششم کيست؟ مدير وقت، محمد خزائلی را معرفی نمود و 
وی در حضور وزير فرهنگ، هندسه را با ارائه ی اشکال هندسی به شاگردان تدريس نمود. 
نتيجه  ی کار به قدری عالی بود که وزير را متعجب ساخت تا آنجا که مدال درجه ی اول 

علمی را به وی اعطا نمود.
محمد خزائلی در جوانی با هنر موسيقی آشنايی پيدا کرد و گهگاه نغمه سازی ، برای دل خود 
می نواخت. روزی که در مجلس جشن و سروری ساز را به دامن او نهادند و از او خواستند 
که بنوازد، وی پس از اندکی تأمل، ساز را به کناری نهاد و از آن پس برای هميشه دست از 

)1379 ،http://www.tebyan.net نواختن برداشت )به نقل از پايگاه اينترنتی
نام  به  از شاگردان خود  بود که محمد خزائلی عاشق يکی  از کالسهای درس  در يکی 
»صديقه عظيمی عراقی« شد. علی رغم آنکه اين عشق دوجانبه بود ولی پدر و مادر دختر با اين 
ازدواج مخالف بودند. باالخره بعداز گذشت چند سال اين ازدواج سر گرفت و در سال 1318 
هجری شمسی زندگی مشترکش را آغاز کرد. حاال ديگر همسرش کتابها را برايش می خواند 

و او مطالب را به حافظه اش می سپرد. ثمره ی اين پيوند چهار پسر و چهار دختر می باشد.
محمد خزائلی که او را »محمد نابغه« لقب داده بودند، هيچ گاه در راه تحصيل علم از پای 
ننشست و به آموختن ادبيات عرب، فلسفه قديم، عرفان، فقه و اصول ملل و نحو، علم کالم و 
تاريخ اسالم پرداخت. آنگاه به تهران آمد و با وجود مشکالت فراوانی که در سر راهش بود 
در کنکور دانشگاه شرکت کرد و قبول شد و سرانجام در سال 1324 هجری شمسی موفق به 
اخذ درجه ليسانس با رتبه شاگرد اولی از دانشکده الهيات و نيز مفتخر به دريافت مدال علمی 
گرديد. پس از آن باز هم در سال 1325 هجری شمسی از دانشکده حقوق و در سال1329 از 

دانشکده ادبيات به دريافت ليسانس توفيق يافت.
بود،  فرد  به  منحصر  او  نهاد  در  که  دانش  و  علم  تحصيل  به  ذوق  و  عجيب  پشتکار  با 
تحصيالت عاليه ی خود را ادامه داد تا در سال 1332 در رشته ی ادبيات فارسی و در سال 

1336در رشته ی قضايی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران درجه  ی دکترا گرفت.
وی به تصديق اغلب دانشمندان و اهل فن، در زمينه  ی علوم مذهبی، ادبيات عرب، معقول 
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و منقول، تصوف، علم تفسير، حقوق اسالم و مذهب شناسی کم نظيربود. به زبانهای عربی، 
فرانسه و انگليسی تسلط کامل داشت و به زبان آلمانی نيز آشنا بود.

دکتر محمد خزائلی در سال 1311،»آموزشگاه خزائلی« را در اراک تأسيس کرد و بعدها 
آموزشگاه های متعدد خزائلی را در تهران بنياد نهاد و تمام آنها را شخصاً مديريت می کرد. او 

بنيانگذار اولين مدرسه  ی شبانه در ايران است.
نابينا  افراد  با سواد نمودن  از  بلکه  بينا سعی وافر نمود  افراد  با سواد کردن  به  تنها  نه  وی 
نيز غافل نبود. او اولين کسی بود که »انجمن هدايت و حمايت افراد نابينای ايران« و سپس       
نابينای  افراد  باسواد کردن  نابينا« را تأسيس نمود و سهم خود را در  »آموزشگاه بزرگساالن 
کشور تا سر حد امکان ايفا نمود. وی يک لحظه از تالش در عرصه  ی تعليم و تربيت غافل نماند و 

به راستی عمر خود را در گرو تحصيل و تدريس علم و دانش نهاد.
در سال 1348 »مجله  ی روشندل« را برای اشاعه  ی اخبار مربوط به افراد نابينای ايران و 

.)1380 ،http://www.pacyrus.com جهان منتشر نمود )به نقل از پايگاه اينترنتی
عالی  آموزشی  مراکز  در  خود،  آموزشگاههای  در  تدريس  بر  عالوه  خزائلی  محمد 
کشور نيز به تدريس ادبيات فارسی اشتغال داشت و در مدت 62 سال زندگی پرثمر خود 
39 کتاب ارزنده تأليف کرد که اغلب آنها در دانشگاه ها و مدارس علميه تدريس می شود.

تأليفات وی در چهار بخش تحت عناوين رساالت، کتابهای درسی، ساير تأليفات و آثار 
چاپ نشده به شرح ذيل است:

نخستين رساله  ی دکترای ادبيات خود را به روشنگری درباره  ی »اعالم قرآن« اختصاص 
داد و اکنون اين کتاب ارزنده از جمله کتابهای منبع و مأخذ تحقيقات قرآنی و اسالمی است.

رساله  ی دکترای حقوق او نيز کتابی است به نام »مسؤليت مدنی کارفرما، ناشی از عمل 
کارگر« که اين اثر پژوهشی نيز می تواند مالک بسياری از داوريهای وزارت کار قرارگيرد.
کتاب  اين  قرآن«.  »احکام  نام  به  دارد  ديگری  ارزنده ی  تأليف  خزائلی  محمد  دکتر 
جامع، مقام آن را دارد که رهنمود راستين حکام شرع قرار گيرد. همچنين کتاب »فقه« را 
درشش جلد تدوين نموده است. »فلسفه اسالم« و ترجمه  ی »معالم القريه فی الحکام الحسبه« 

نيز از آثار ديگر اوست.
با  نيز عارفانه و محققانه سير معنوی و علمی نموده و  وی در گلستان و بوستان سعدی 
تأليف دو جلد کتاب به نامهای »شرح گلستان« و »شرح بوستان«، هرگونه معضل و مشکلی 
و  ابهام  پرده ی  و  رفع کرده  داشته اند  و سروده های سعدی  بيانات  در  دوستان  ادب  که  را 
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ايهام را از آن کنار زده است. کتاب ديگری به نام »گلهای ادب« در چهار جلد را نيز تقديم 
عالقه  مندان به ادبيات فارسی نموده است و همچنين کتاب »دستور زبان جاويدان« از آثار 

گرانقدر دکتر محمد خزائلی است.
از            رسا  و  بليغ  ترجمه ای  که  اوست  تأليفات  از  ديگر  يکی  مشاء«  حکمت  »خودآموز 
»مقاصد الفالسفه« امام محمد غزالی است. برگزيده هايی زيبا از آثار ادب عرب گردآورده 
پژوهان  دانش  کتابخانه های  به  و جميل  کتابی خواندنی  و حساس خود،  لطيف  طبع  با  که 
»نهج االدب« در  نهاده است. کتابهای  العرب«  »المنتخب فی ادب  را  نام آن  هديه داشته و 
صرف و نحو عربی را در شش جلد و  »االسلوب الحدود« برای مکالمه عربی را در دو جلد 

تأليف نموده است.
سه کتاب ديگر در رشته ی منطق دارد، به نام های  منطق و مختصری از »فلسفه  ی شرق«،   
»منطق نظری« و »منطق عملی« که در حقيقت از راه دانش ثمر بخش منطق، دريچه ای به باغ 

فلسفه گشوده است.
داستانهای »دايانا و ونوس« در ادبيات يونان، روم، انگليس و ايران نيز آثار زيبای اوست.

وی آثار مدون ديگری دارد که اکنون در کتابخانه ای که از او به يادگار مانده و به دانشگاه 
الفالسفه«  »تحافۀ  ترجمه  ی  چون  وی  آثار  جمله،  آن  از  است.  موجود  شده  هديه  اصفهان 
با  فلسفی«  و  روانشناسی  اصطالحات  »فرهنگ  خوارزمی،  العلوم«  »مفتاح  ترجمه  ی  غزالی، 

استفاده از فرهنگ های روانشناسی و فلسفی فرانسه و انگليس را می توان نام برد.
فعاليت  راستی  به  اسالم  و  ايران  ديرپای  معارف  نشر  راه  تنها در  نه  دکتر محمد خزائلی 
می نمود، بلکه زندگانی و بهسازی و بهزيستی جامعه افراد نابينای ايران را نيز مد نظر داشت. 
وی طی بيست سال متوالی که »انجمن ملی هدايت و حمايت افراد نابينای ايران« را بنياد نهاده 
بود و بعد منجر به تشکيل »سازمان رفاه نابينايان ايران« شد، خدمتی هميشگی و مستدام در حق 

اين گروه نمود و آنچه داشت برای آنان در طبق اخالص نهاد و هديه کرد.
اغما در سن 62 سالگی  از يک هفته  دکتر محمد خزائلی، در 22 خردادماه 1353 پس 

.)1387 ،http://makou-online.com  چشم از جهان فروبست )به نقل از پايگاه اينترنتی
در حال حاضر نيز می  توان از افراد نابينای فرهيخته ای نام برد که با تالش و پشتکار خود، 
پله های موفقيت را پشت سر نهاده  اند که از اين ميان می  توان به شخصيت های زير اشاره کرد:

- دکتر حسن مرادزاده رحمت آبادی دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه 
دادگستری و مدرس  پايه يک  فرانسه، وکيل  و  انگليسی  زبانهای  به  فرانسه، مسلط  و  تهران 
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دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
- دکتر عبد الحسين لطيفی دارای مدرک دکترای اديان و عرفان از دانشگاه آزاد اسالمی 

و مدرس دانشگاه.
- دکتر علی صابری دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و وکيل 

پرونده  ی مشهور هموفيلی ها. 
- دکتر هنگامه صابری دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه آمريکا و مدرس دانشگاه.

مدرس  و  وکيل  بهشتی،  شهيد  دانشگاه  از  حقوق  دکترای  دارای  يوسفيان  الهام  - دکتر 
دانشگاه و صدها نفر از عزيزان نابينای کشور که در زمينه  های مختلف علمی و هنری منشا اثر 
بوده و هستند و ما در اينجا از ذکر نام ايشان به دليل فراوانی تعداد ايشان صرفنظر می  کنيم و 

تنها در اينجا به زندگينامه و نظرات چند نفر از ايشان می  پردازيم.

حسن مرادزاده رحمت آبادی
در دی ماه سال 1351 هجری شمسی در شهرستان ايرانشهر واقع در سيستان و بلوچستان از 
پدر و مادری بمی متولد شدم. به خاطر از دست ندادن يک سال تحصيلی، تاريخ تولدم را 
شهريور 51 گرفتند و به دليل عالقه  شان به امام رضا )ع(، شناسنامه ام را از مشهد گرفتند و 

محل تولدم آن شهر شد.
بيماری چشم  از همان سنين، آثار  پايان رساندم و  به  ايرانشهر  ابتدايی را در  کالس اول 
نمايان شده بود. پس از بازگشت خانواده به سرزمين آبا و اجدادی )بم(، کالس دوم ابتدايی 

را در آن شهر گذراندم.
مشکل بينايی روز به روز حادتر می  شد و چشم پزشکان نيز اميد چندانی نمی  دادند. مشکل 
بينايی به حدی رسيد که کالس سوم ابتدايی را در مدرسه  ی عادی به خواست خانواده ادامه 
ندادم و در سن 8 سالگی به طور کامل بينايی خود را از دست دادم. پزشکان علت آن را يک 

بيماری مربوط به شبکيه ی چشم که ريشه  ی ژنتيکی داشت، تشخيص دادند.
را  عالقه  ی خود  ايام  همان  در  ولی  خانه گذشت  در  و  در سکوت  من  زندگی  سال   4
را  لغات  معنای  او  از  بود،  بلد  انگليسی  مثال  طور  به  کسی  اگر  می  دادم.  نشان  آموختن  به 
من  فرستادن  به  عالقه  ای  بود،  برخوردار  خوبی  نسبتاً  مالی  تمکن  از  که  پدرم  می  پرسيدم. 
به تهران برای تحصيل نداشت و ما بی خبر بوديم که در شهرستان بم نيز دبستانی مربوط به 
کودکان استثنايی با معلمی آشنا به خط بريل وجود داشت. سرانجام، از طريق مدير دبستان 
سابقم با آن مدرسه آشنا شدم و علي رغم گذراندن کالس اول و دوم ابتدايی، مرا در آستانه  ی 
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12 سالگی در کالس اول ابتدايی نشاندند.

با وجود اصرار من برای گذراندن حداقل يک سال از دوران ابتدايی به صورت جهشی، 
کارشناس استثنايی استان با اين امر مخالفت کرد. پس از اتمام دوران ابتدايی برای ادامه  ی 
تو هيچ  به من گفت که  تهران شدم. در خاطر دارم که در آن زمان پدرم  تحصيل رهسپار 
اجباری برای ادامه  ی تحصيل و دوری از خانواده نداری و من از هر نظر تو را تأمين می  کنم 

و من در پاسخ تنها گفتم: می  خواهم خود  زندگی  ام را بنا کنم.
در آموزشگاه شهيد محبی تهران دوره  ی راهنمايی را آغاز کردم. رقابت با همکالسی  هايی 
طور  به  اما  می  نمود،  دشوار  بسيار  بود،  شده  گذاشته  تهران  در  قوی شان  درسی  پايه  ی  که 
شگفت انگيزی در همان ثلث اول، شاگرد اول شدم و اين روند تا اخذ مدرک ديپلم ادامه 

يافت.
از کالس سوم راهنمايی نيز آموختن زبان انگليسی را در کانون زبان ايران آغاز کردم. 
دوره  ی 7 ساله راهنمايی و دبيرستان را به برکت گذراندن کالسهای دوم راهنمايی و دبيرستان 

بصورت جهشی،  طی 5 سال به اتمام رساندم.
در سال 1373 موفق به ورود به دانشگاه شهيد بهشتی تهران در رشته  ی حقوق با رتبه  ی  163 
)مرحله  ی اول( و 49 )مرحله  ی دوم( شدم. دشواريها بسيار زياد شد، چرا که محيط فيزيکی و کتب 

درسی دانشگاه برای افراد عادی طراحی شده بود.
زبان  آموختن  تنها  نه  و  نهادم  سر  پشت  موفقيت  با  را  کارشناسی  دوره  ی  اينها،  علي رغم 
نيز آغاز کردم. در سال 1373 وارد  را  فرانسوی  زبان  فراگيری  بلکه  ادامه دادم  را  انگليسی 
مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته  ی حقوق خصوصی شدم. اين مقطع نيز با دفاع 
پايان نامه  ای تحت عنوان »تلقيح مصنوعی انسان« به پايان رساندم و در سال 1379 بالفاصله 

وارد مقطع دکترای همان دانشگاه شدم.
با  همزمان  شدم.  پذيرفته  دادگستری  وکالی  کانون  ورودی  آزمون  در  سال  همان  در 
اندک کار وکالت  اندک  را هم می  گذراندم.  ادامه  ی تحصيل، دوران کارآموزی وکالت 

هم انجام می  دادم.
بم،  زلزله  ی مهيب  از دست دادم و سپس  را  پدرم  ابتدا  بود،  سال 1382، سال دشواری 

بسياری از خويشان و نزديکانم را به کام مرگ فرستاد.
به عنوان استاد مدعو در دانشگاه آزاد واحد  به مدت 3 سال  نيز  تا 1384   از سال 1381 
زاهدان تدريس می  کردم. در جريان انجام يک پرونده  ی وکالتی با خانم نواب  زاده آشنا شدم 
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و در مهر ماه 1383 با وی ازدواج کردم.
وی نيز مقطع کارشناسی خود را در دانشگاه عالمه طباطبايی به اتمام رسانده بود و کارآموز 

وکالت بود.
با خانم مريم اصغری در شورای صنفی دانشجويان که هر دو عضو آن بوديم،  آشنايی 
شکل گرفت. وي فردي پرتالش و مصمم بود. با تشکيل انجمن علمي- فرهنگي دانشجويان 
و دانش آموختگان نابينای ايران، قريب به 4 سال تا عزيمتم به خارج از کشور همکاري خوبي 

با يکديگر داشتيم.
يکي از اين موارد برگزاري »نخستين همايش حقوق معلولين با رويکردي به افراد نابينا« در 

ارديبهشت ماه سال 1383 بود که  در آن اساتيد برجسته، ارائه  ي مقاله داشتند و سخنراني کردند. 
با  با همسرم برای تکميل تحقيقات مربوط به رساله  ی دکترا  در شهريور ماه سال 1384 
از  فرانسه عزيمت کردم. در آنجا پس  به کشور  »معلولين در حقوق مسؤليت مدنی«  عنوان 
مدت کوتاهی در مقطع دکترای دانشگاه نانت ثبت نام کردم و طبق توافق بين دو دانشگاه، بنا 
شد رساله به دو زبان فارسی و فرانسوی نگاشته شود و زير نظر دو استاد راهنمای ايرانی )دکتر 

سيد حسين صفايی( و فرانسوی )پرفسور رافائل انسينيان د مناگوری( کار کنم.
بايد اعتراف کنم که طی 3 سال، نگاشتن رساله  ی دکترا به دو زبان مختلف،کاری بس 
هم  از  تعدادی  با کمک خداوند، مساعدت  مهم  اين  ولی  می  نمود  ممکن  غير  بلکه  دشوار، 

دانشگاهيهای فرانسوی و دفتر امور معلولين دانشگاه ميسر گرديد.
در سال 1387 مدرک دکترای خود را با درجه عالی و نمره  ی 19/5 از دانشگاه تهران و 
درجه ی »همراه با تبريک ويژه ی هيئت ژوری« با پيشنهاد چاپ رساله  ی دکترا در فرانسه از 

دانشگاه نانت اخذ کردم، در واقع دو مدرک دکترای مستقل.
باهنر کرمان  استاديار، عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد  به عنوان  از مهر ماه سال 1388 
هستم. خوشبختانه در اين مدت کوتاه،  حدود 6 مقاله در مجالت تخصصی به چاپ رسانده  ام 
و اخيراً به همراه همسرم که دانشجوی دکترای حقوق اجتماعی دانشگاه پاريس است، ترجمه 
و تحقيق کتاب  »حقوق کار« پرفسور آلن سوپيو را به زيور تبع آراسته  ايم و آن را به يگانه 

فرزند دلبندمان »مايا« تقديم کرده  ايم. 

علی صابری
 علی صابری در پنجم تيرماه سال 1352 در منطقه 13 آبان تهران متولد گرديد، تا سن 10 ماهگی 
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خانواده و اطرافيان از معلوليت وی اطالع نداشتند.

دليل اين امر بيماری ريوی می تواند باشد که وی در سه ماهگی به آن دچار شده بود.
او 1 سال ديرتر از هم سن وسالهايش مدرسه را آغاز کرد. 

در سال 1361 در دوران جنگ  تحميلی بين ايران و عراق تحصيلش را در مدرسه  ی نابينايان  
شهر ری تهران گذراند که در آن دوره همه انواع معلوليت ها در آنجا تحصيل می  کردند.

وی تحصيالت دبيرستان را در سال 69 در مدرسه  ی »شهيد محبی« به پايان رساند و در همان سال 
با رتبه ی2رقمی وارد دانشگاه شد و در رشته  ی حقوق مشغول به تحصيل گرديد و  تا مقطع دکترای 

رشته  ی حقوق خصوصی ادامه داد و در کنار آن دوره  ی آموزش وکالت را  گذراند.
مؤسسه  در  تدريس  وکالت،  کار  کنار  در  می  باشد.وی  يک  پايه  وکيل  وی  اکنون  هم 

دادآفرين را نيز بر عهده دارد.
نظر وی در باره ی مشکالت افراد معلول  اين گونه است :

برای    غيره  و  سالمتی  مذهبی،  نژادی،  اقليت های  جمله  از  اقليت  اقشار  دنيا  جای  همه  در 
استثنايی  فردی  به  تبديل  تا  کنند  زياد  تالش  بايد  عادی  انسان  يک  عنوان  به  شدن  پذيرفته 
گردند. مشکل وقتی پيش می  آيد که فرد گروه اقليت، به طور مثال فرد نابينا از زندگی توقع 

معمول دارد و خواستار زندگی معمولی در اجتماع است.
وی معتقد است که با فرهنگ سازی می  توان همه  ی اقشار را در شرايط برابر با مسائل رو 

در رو کرد.
برای مثال، جامعه موظف نيست هزينه آژانس يک فرد معلول را متحمل شود، ولی در 

ازای آن موظف است معابر را برای عبور و مرور يک فرد معلول مناسب  سازی نمايد.
با  به پرونده مرتبط  از فعاليتهای آقای دکتر صابری در زمينه  ی حقوقی، رسيدگی  يکی 
سازمان خون در سال 1381 می  باشد که به پرونده  ی »هموفيلي ها« معروف است که تا کنون 
حدود 2000 نفر صاحب رأی شدند و  1200 نفر، رأيشان رسيدگی شده و همچنان اين پرونده 

ادامه دار است.
از ديدگاه ايشان، هميشه قوانين، نياز به تعديل سازی دارد و مسأله  ای که بايد هم اکنون 

مورد توجه قرار گيرد، بستر سازی برای آرای قوانينی مي باشد که در دسترس است.
جامع  قانون  به  استناد  است،  آنها  کردن  اجرايی  ديگر  حقوقی،مورد  مسأله  ی  بر  عالوه 
از  پيوسته،  آن  به  ما  معلولين که کشور  کنوانسيون حقوق  و چه  معلولين  از حقوق  حمايت 
مواردی است که می  توان با اجرايی کردن مواد و قلم زدن در اين رابطه شرايط افراد معلول 
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را بهبود بخشيد.
می  توان در کنار کمبودها به دست آوردها نيز اشاره نمود. از جمله به »قانون جامع حمايت 
از حقوق معلولين« که اولين سند حمايت از معلولين محسوب می  شود که در 16 ارديبهشت 
ماه سال 1383 به تصويب رسيد. کشور ما از جمله اولين گروه  هايی است که به کنوانسيون 

حمايت از معلولين ملحق شد.
وی معتقد است که بهترين راه برای از بين بردن مسأله و مشکالت فرهنگی، از بين بردن 

افراط و تفريط  ها چه در بين مسؤلين و افراد عادی و چه در ميان افراد معلول است.
يعنی افراد مرتبط با فرد معلول به وی به گونه  ای نگاه نکنند که تصور شود او هيچ نيازی 

ندارد و يا بر عکس او را فردی کاماًل وابسته قلمداد کنند.
به طور مثال، يک فرد نابينا برای کارهای بانکی نياز به کمک فردی به منظور پر کردن 
فرم ها دارد اما همين شخص می  تواند به تنهايی به نانوايی برودکه رفتن فرد نابينا به نانوايی 

کار خارق  العاده  ای نيست و عدم رفتن وی نيز ممکن است ربطی به نابينايی او نداشته باشد.

محمدرضا بابایی
پدرم دبير آموزش و پرورش بود.تحصيالتم را در دوره ی ابتدايی و راهنمايی جزء شاگردان 
ممتاز در کاشان گذراندم.دوره  ی متوسطه را در دبيرستان امام خمينی کاشان که بهترين دبيرستان 

اين شهر بود در رشته  ی رياضی و فيزيک سپری کرده و در سال 1370 ديپلمم را گرفتم.
امر در  اين  البته  به رشته معماری و  عمران داشتم که  بسيار زيادی  از آنجا که عالقه  ی 
خانواده ما يک عالقه  ی موروثی است، وارد دانشگاه آزاد اسالمی کاشان در رشته ی مهندسی 

عمران شدم.
در اين سالها ديد محيطی  ام بسيار کم شده بود و چشم پزشک سفارش کرده بود به طور 
مداوم مطالعه نکنم و همچنين حتی  المقدور رانندگی نکنم. اما من بعد از گرفتن ديپلم، اولين 
کاری که کردم اخذ گواهينامه رانندگی بود و چون در روز و نور زياد مشکلی نداشتم، هميشه 

خودم پشت فرمان می  نشستم.
بهترين تفريح من مطالعه بود و در هر شبانه روز حدود هفت الی هشت ساعت مطالعه  ی 

آزاد می  کردم.
در زمان دانشگاه در سال 1373 با همکاری تعدادی از همکالسی  هايم هسته  ی مرکزی 
گروه دانشجوئی عمران را بنيانگذاری کرديم. اين تشکل علمی در وزارت علوم نيز ثبت شد 
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و رسماً با نام انجمن علمی عمران فعاليت خود را در بين دانشگاههای مختلف آغاز کرد. من 
که از دوران دبيرستان به فعاليتهای علمی و گروهی بسيار عالقه داشتم با تمام انرژی، عالوه بر 

درسم در انجمن علمی عمران فعاليت می  کردم.
در اواخر سال 1375 به دليل شدت ضعف بينايی  ام دچار مشکالت زيادی در ادامه  ی تحصيل 
شده بودم. در حالی که 15 واحد بيشتر تا فارغ  التحصيلی نداشتم، تصميم به انصراف گرفتم. پس از 
انجام مراحل اداری انصراف از تحصيل برای دريافت امضای نهايی به مدير گروهم جناب آقای 
مهندس حسينی مراجعه کردم. ايشان از ديدن برگه ی انصراف، بسيار ناراحت شدند و گفتند: من به 

هيچ عنوان انصراف شما را تأييد نمی  کنم،شما بايد درستان را تمام کنيد.
از حمايت ايشان بسيار خوشحال شدم ولی با توجه به مشکالت زيادی که در اثر  ضعف 
شديد چشمم برايم در درس خواندن ايجاد شده بود، برای گرفتن تأييد انصراف به رياست 
دانشگاه مراجعه کردم. آقای دکتر ثابت، رئيس وقت دانشگاه هم به شدت از انصراف من 
با تأکيد بسيار به من گفتند: من به هيچ عنوان اجازه  ی انصراف را به شما  ناراحت شدند و 

نمی  دهم.
علي رغم   دادند،  به من  دانشگاه  و رياست  بسياری که مدير گروه  اميدواری  و  با حمايت 
مشکالت بسيار، درسم را ادامه دادم تا در سال 1376 موفق به اخذ مدرک مهندسی عمران از 

دانشگاه آزاد اسالمی کاشان شدم.
علی رغم تفکرات منفی که در جامعه نسبت به افراد کم بينا و نابينا وجود داشت، با تالش 
بسيار به عضويت سازمان نظام مهندسی ساختمان درآمدم و شروع به فعاليت در رشته  ی خودم 
و در گروه  اسالمی کاشان در آمده  دانشگاه آزاد  استخدام  به  نمودم. در سال 1379 رسماً 
فعاليت  به  و مشاور گروه عمران،  عنوان کارشناس آموزش  به  دانشگاهی  اين واحد  عمران 

مشغول شدم.
در اين اثنا، امور مهندسی را در خارج از دانشگاه کماکان ادامه می  دادم، به گونه  ای که 
در سال 1381 از سوی شهرداری کاشان به عنوان مهندس ناظر نمونه در کاشان انتخاب شدم.
در تمام اين سالها به عنوان مشاور و عضو ارشد انجمن علمی _ مهندسی عمران دانشگاه 
دبير  يا  و  دبير علمی  عنوان  به  بارها  اين همکاری  در  داشتم.  اسالمی کاشان همکاری  آزاد 
عمران  انجمن  منطقه ای  يا  داخلی  ملی،  کنفرانسهای  و  در جشنواره  ها  مشاور  يا  و  افتخاری 

شرکت فعال داشته  ام.
در سال 1388 در پنجمين جشنواره  ی ملی دانشجويان عمران سراسر کشور به عنوان رئيس 
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شورای مشاوران و همچنين دبير افتخاری اين جشنواره منصوب شدم، همچنين در سال 1384 
کاشان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ميزبانی  به  که  معماری  و  عمران  منطقه  ای  در جشنواره  ی  نيز 
برگزار شد، دبير علمی و دبير افتخاری بودم. در همين راستا موفق به دريافت ده ها لوح تقدير 
و لوح افتخار  از مسئولين دانشگاهی و سازمانی گرديده  ام، همچنين موفق به دريافت تنديس 

بلورين پنجمين جشنواره  ی ملی دانشجويان عمران سراسر کشور شده ام.
از سال 1378 سرپرستی و مشاوره و هدايت تيم نشريه  ی علمی انجمن علمی_مهندسی 
عمران را به عهده داشته  ام. در طی اين چند سال، اين نشريه بارها در سطح منطقه و يا در سطح 

کشور رتبه  های قابل توجهی را کسب کرده است.
در مسابقات مقاله نويسی که اداره  ی ارشاد استان فارس  با همکاری امور کتابخانه  های عمومی 
شيراز در سطح کشور برگزار کرد، نفر برتر شده و مقاله  ام با موضوع »کتاب و کتاب خوانی و 
نابينايان« به عنوان بهترين مقاله انتخاب شد، همچنين چندين مقاله در نشريات داخلی انجمن علمی 

عمران دانشگاه آزاد با موضوعات تخصصی عمرانی و معماری از من درج گرديده است.
نياز شديد به رايانه که در زمان تحصيلم  با توجه به احساس  بعد از فارغ  التحصيل شدن 
جزء جدا نشدنی من بود و همچنين مطالعه که يکی از کارهای هميشگی  ام بود به سرعت به 
دنبال راه چاره ای برای حل اين مشکل گشتم و توانستم به کمک خواهرم که در آن زمان 
نسخه  اولين  دانشگاه،  اساتيد  از  يکی  همچنين  و  بود  کامپيوتر  مهندسی  رشته  ی  دانشجوی 
آزمايشی نرم افزار جاوز را تهيه و روی رايانه نصب کنم. در آن زمان هنوز بين افراد نابينا يا  
کم بينا فکر استفاده از رايانه آنچنان مطرح  نشده بود و دستگاه رايانه  ای اميد و برجسته نگار، 

به تازگی توسط شرکت پکتوس راه اندازی شده بود.
من همواره سعی می  کردم خود را از نظر اطالعات علمی تا آنجا که در توان دارم به روز 
نگه دارم. از اين رو شروع به جمع  آوری اطالعات و وسايل کمک بينايی و کمک آموزشی 
نمودم. خط بريل را تا آن زمان نديده بودم و با توجه به نيازم به خواندن به سرعت طی چند 
انگليسی  ام هم  به تقويت زبان  تهيه کردم و  نيز  ياد گرفتم. ديکشنری گويای ديجيتال  هفته 

همت گماشتم.
اولين نسخه  ی نرم افزار تاکس که کرک شده ی آن را تهيه کردم و به سرعت موبايلم را 
که تا آن زمان نمی  توانستم از بسياری قسمت هايش خود به تنهايی استفاده کنم، برايم قابل 
بهره برداری شد. اولين کاری که بعد از اين امر انجام دادم، آموزش آن به ديگر دوستان کم 
بينا يا نابينا در کاشان بود. يادگيری نرم افزارهای مختلف کاربردی و همچنين برخی از نرم 
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افزارهای تخصصی عمرانی را تا اخذ مدرک پايان دوره ی آنها ادامه دادم و بعد از فراگيری، 

آموزش آنها را به ساير دوستان، در صدر امور قرار می  دادم.
فرهنگی  انجمن علمی-  با  داد، آشنا شدن  نقطه ی عطف ديگری که در زندگی من رخ 
دانشجويان و دانش آموختگان نابينای ايران و رؤيت نامه ای که از سوی سرکار خانم اصغری مدير 
عامل انجمن به دانشگاه آزادکاشان با مضمون اعالم آغاز فعاليت انجمن و دعوت به همکاری 
بود،می باشد. با انجام هماهنگی الزم از همان آغاز به عنوان نماينده ی رسمی انجمن علمی- 
فرهنگی دانشجويان و دانش آموختگان نابينای ايران در دانشگاههای کاشان، نمايندگی اين تشکل 

را در کاشان داير نمودم.
در راستای اهداف بلندی که در سر داشتم، اولين قدم را به روز رساندن و آگاهی دادن به 
افراد کم بينا و نابينا  نسبت به توانمندی ها و حقوقشان ديدم. از اين رو نرم افزارهای مختلف را 
برای دانشجويان و افراد نابينا تهيه و به آنها آموزش می  دادم. با مسئولين بخشهای مختلف شهر 
از قبيل شهردار، فرماندار، رئيس اداره  ی راهنمايی و رانندگی، رئيس اداره  ی تعاون، رؤسای  
دانشگاههای کاشان و اعضای شورای شهر و ساير مسئولين شهر کاشان، مکاتبات و مالقاتهای 
متعدد نمودم و بارها و بارها در خصوص حقوق افراد نابينا و مخصوصاً در باب مناسب سازی 

محيط  های شهری تالش بسيار نمودم که برخی از آنها نتايج بسيار مثبتی در بر داشت.
از ديگر فعاليت  هايم به عنوان مدير نمايندگی انجمن علمی- فرهنگی دانشجويان و دانش 
آموختگان نابينای ايران در کاشان، شرکت در نشست ها و همايش های مربوط به افراد نابينا و 

ارائه  ی گزارش و پيگيری نتايج آنها بود.
تهيه ی کتاب به صورت گويا برای دانشجويان نابينا و کم بينا با توجه به مشکالتی که در 
راه ادامه تحصيل اين عزيزان بود، مرا بر آن داشت تا چاره  ای برای افزايش سطح اطالعات 
علمی و عمومی اين افراد و تغيير ديدگاه  های جامعه نسبت به توانمندی  های بسيار آنها بنمايم. 
از اين رو در سال 1388 شروع به تشکيل گروهی برای انتشار  اولين نشريه  ی علمی- صوتی 
کشور نمودم که با تکميل اين کادر حدوداً 45 نفری که متشکل از اساتيد، فارغ  التحصيالن و 
دانشجويان دانشگاه های کاشان و بعضاً از چند دانشگاه در تهران بودند، در پائيز 1389 اولين 

شماره  ی آن با نام »صدای زندگی« در بين افراد نابينای سراسر کشور منتشر شد.
بلکه  داشت،  نابينا  افراد   بين  در  تنها  نه  مثبتی  بسيار  بازتاب  علمی  نامه  ويژه  اين  انتشار 
تأثير  بسيار تحت  نيز مسئولين دانشگاه آزاد اسالمی کاشان را  نهاد مختلف و  مسئولين چند 
قرار داد و سبب شد که تالشم را برای ادامه  ی کار، بيشتر و بيشتر نمايم، به طوری که دومين 



شماره  ی آن را در بهار 1390، منتشر نمودم. استقبال دوستان نابينا در اين فاصله به گونه  ای 
بود که بيش از دهها نفر از عزيزان فرهيخته، بيش از 40 مقاله با موضوعات مختلف برايم به 
منظور درج در نشريه، ارسال نمودند. خبر انتشار اين گاه نامه ی علمی نيز در چند روزنامه  ی 

رسمی کشور درج شد . 
من کتابخانه  ی شخصی بينايی با حدود 5000 جلد کتاب عادی داشتم، ولی در دسترس 
نبودن منابع مطالعاتی و کمبود کتب گويا، مرا بر آن داشت که يک کتابخانه  ی گويا برای 
استفاده  ی دانشجويان نابينا و کم بينا و همچنين برای ساير عزيزان نابينا نه تنها در کاشان بنمايم 
بلکه با هماهنگی با اداره  ی پست اين کتابها را در اختيار ساير دوستان در شهرهای ديگر نيز 
بگذارم ، لذا کتابخانه  ی گويای شخصی  ام را که از سال 1377 شروع به تهيه  اش نموده 
بودم، در سال 1386، توسعه دادم و تا پايان سال 1389، تعداد کتب آن را به 3000 عنوان 
رساندم. در حال حاضر در شرف افتتاح اين مجموعه  ی کتابخانه  ی گويا هستم و به اميد 
نمود.  افتتاح خواهم  5000 عنوان کتاب صوتی،  تعداد  با  ماه  پايان خرداد  را در  خدا آن 
مرکزی  کتابخانه  ی  رئيس  و  کاشان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رياست  با  که  رايزنی  هايی  با 
دانشگاه آزاد کاشان انجام داده  ام در تالشم تا اين کتابخانه  ی صوتی را از طريق اينترنت 
کتب  اين  از  بتواند  ايران  هر کجای  از  هر کس  تا  دهم  قرار  عالقمندان  دسترس  در  هم 

نمايد. برداری  بهره 
با تالش بسيار به چند نفر از دوستانی که از بدو تولد دچار مشکل بينايی بوده و حتی شکل 
به قسمی که خودشان  دادم،  را آموزش  بينايی  به خط  نوشتن  بودند،  نديده  را  الفبا  حروف 

توانستند بنويسند و اين برايشان باعث حرکتهای بسيار بزرگتری شد.
جدا از مسائل گوناگون که در باال ذکر کردم من به منظور کسب اطالعات و يادگيری 
علمی  نشريه  ی  مشترک چندين  دبيرستان،  دوران  همان  از  فرهنگی جديد،  و  علمی  مسائل 
فرهنگی معتبر کشور بودم که در زمان دانشجوئی  ام اين امر را توسعه دادم و هر ماه 4 يا 5 
نشريه  ی مهم را تهيه و مطالعه می  کردم. با بروز مشکل بينايی نه تنها اين امر دچار نقصانی 
نشد، بلکه مطالعه  ی نشريات علمی و فرهنگی به روز و معتبر کشور را گسترش داده و اين 
کار را کماکان ادامه می  دهم، چرا که معتقد هستم اين امر به من احساس زنده بودن و هميشه 

حرف برای گفتن داشتن می  دهد.
 از مسائل مورد عالقه  ی من غير از مطالعه، موسيقی می  باشد. من موسيقی کالسيک غرب 
و موسيقی سنتی ايران را بسيار دوست دارم و به خاطر عالقه  ی بسيار در يادگيری چند ساز 
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نيز تالشهايی کرده  ام تا نه تنها از لذت شنيدن موسيقی بهره مند شوم، بلکه از نواختن آن هم 
آرامش پيدا کنم. در زمينه  ی موسيقی سنتی، ساز نی و دف و در زمينه  ی موسيقی کالسيک، 

هارمونيکا و گيتار را می  نوازم.
به  به زندگينامه و توفيقات خانم »مهتاب علی محمدی ماليری« که  اين فصل  پايان  در  

راستی» هلن کلر « ايران ما مي باشد، از زبان خود وی می  پردازيم:

مهتاب علی  محمدی مالیری
از مادر زاده  از توابع استان همدان،  نام »گنبد«، يکي  به  اول فروردين  ماه 1358 در قريه اي 
خيلي  گذراندم.  دهکده  همين  در  را  زندگي ام  آغازين  سال هاي   بود.  کشاورز  پدرم  شدم. 
وقت ها پيش مي آمد که ظرف آب سر راهم را بي آنکه متوجه شوم، مي ريختم يا با برخورد 
به چراغ هايي که براي گرم کردن اتاق به کار مي رفت، موجب بروز آتش سوزي هاي کم  و 

بيش خطرناک مي شدم.
خانواده ام همة اين مسائل را به حساب بي توجهي من مي گذاشتند و هيچ کس به وجود 
ابتدايي ام  به  وجود نوعي بيماري در  بيماري ژنتيکي من پي  نبرد. سرانجام معلم کالس دوم 
من پي برد، اما او هم فقط به ضعف بينايي من پي برده بود و اينکه من از نظر بينايي و شنوايي 

ضعف داشتم، مدت ها براي اطرافيانم مبهم و پوشيده ماند.
وقتي به دوره ی دبيرستان رسيدم، همه چيز روشن شد و من با ضعف خيلي شديد و ناگهاني 
اين دو حس ارتباطي مواجه شدم. من اين دوران را با هدفمندي، اعتقاد به تالش، توکل به خدا 

و با نهايت خلوص نيت در راه رسيدن به هدف مقدسم سپري کردم.
برای خواندن مطالب، از آنجا که از دو حس محروم بودم، سختی های زيادی را متحمل 
خارجه ی  دانشکده ی زبانهای  محترم  اساتيد  البته  صد  و  زمينه  اين  در  دوستانم  گرديدم، 
ايتاليايی را در آن دانشگاه آغاز  ادبيات زبان  تهران که دوره  ی کارشناسی زبان و  دانشگاه 

کرده بودم، مرا در اين راه بسيار ياری دادند.
ايشان با توجه به اينکه از مقدار کمی از بينايی برخوردار بودم، مطالب درسی را برايم با 
خط درشت می  نوشتند و با وجود اينکه حضور در کالس ها فايده  ای برايم نداشت، در منزل 

مطالب درسی را مطالعه می  کردم و در امتحانات شرکت می  کردم.
يکی از مهمترين مشکالت من در زمينه  ی تحصيل، عالوه بر آنچه در باال ذکر آن رفت، عدم 
دسترسی به فرهنگ ايتاليايی بود و اين امر به واقع مرا آزار می  داد و روند پيشرفت مرا کند می  کرد، 
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اما آن هم با همت دوستانم کم و بيش مرتفع می  شد.
با تمامی سختی ها، دوره  ی کارشناسی را با معدل عالی به پايان رساندم و با همت مؤسسه  ی 
احيای کودکان استثنايی به دنبال يافتن دانشگاهی به منظور ادامه تحصيل در اين رشته در خارج از 
کشور شدم، چرا که امکان ادامه  ی آن در کشور مقدور نبود، آن هم به واسطه  ی اين که اين رشته 

در کشور تا مقطع کارشناسی تدريس می  شود.
ادبيات  زبان و  ادامه  ی تحصيل در رشته  ی  براي  نتيجه داد و  پيگيری ها و تالش ها  اين 

ايتاليا پذيرفته شدم. ايتاليايي، در مقطع دکترا در مهر ماه 1383 در يکي از دانشگاه هاي 
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 قوانین و کنوانسیون حقوق افراد معلول

مقدمه
افراد  عنوان حقوق  است تحت  است پديده ای  روبرو  با آن  دنيا  اساسی که  مسائل  از   يکی 
معلول. اگر به اسناد بين المللی نگاه کنيم، مسائلی که در طول تاريخ، معلوالن با آن روبرو 
بسيار  بوده اند  روبرو  آن  با  معلول  که افراد  را  مسائلی  ندارد.  خوشايندی  چندان  سير  بودند 

دردناک است. اگر يک نفر را زنده کنيم مثل اين است که کل آدميان را زنده کرده ايم.
 در احداث يک خيابان يا کوچه توسط شهرداری اين سؤال مطرح می باشدکه چند نفر 
اند  داده  انجام  را  کار  که اين  پيشرفته،  کشورهای  در  مگر  شوند؟  رد  اينجا  از  می خواهند 
می پرسند که چند معلول می خواهند از اينجا رد شوند که ما بايد اينجا را درست کنيم! يک 
نفر هم بخواهد عبور کند وظيفه دولت، حکومت و وظيفه جامعه است که بايد اين اماکن را 
برايشان آماده کنند. اين مثال ساده بر اهميت پرداختن به مناسب سازی اشاره دارد. پرداختن به 

حقوق افراد معلول و تنظيم قوانين حقوقی آن نيز به همين سبب، اهميت پيدا می  کند.
نوع نگاه ما بايد عوض شود، تا زمانی که نوع نگاه ما به افراد معلول تغيير نکند به جايی 
افکنده است.  انسان ها سايه  ابعاد زندگی  تمام  بر  بشر  اعالميه جهانی حقوق  نخواهيم رسيد. 

بنابراين حقوق بشر، حقوقی نيست که بعضی از کشورها جنبه صرفاً سياسی به آن داده اند.
اولين باری که کالمی از معلول در اعالميه های جهانی مطرح می شود در سال 1924 است. 
در سال 1976، طرح صندوق حمايت از افراد معلول و نامگذاری سالی با اين عنوان پيشنهاد 
داده شد که به اين طرح جامة عمل نپوشاندند. تا سال 1981 که سال افراد معلول نام نهاده شد 

فصل 10
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تا از نظرها فراموش نشود که 10% از جامعه بشری ناتوانانی هستند به نام افراد معلول. اما در 
سال  1981نتوانستند کمکی به جامعه افراد معلول نمايند تا اينکه تصميم گرفتند برنامه ای جامع 

و مدون در طی يک دهه از سال 1983 تا 1992 ابالغ نمايند.
در ايران هم در سال 1383 با توجه به اهميت داشتن قانونی جهت حمايت از حقوق حقه ی 
افراد معلول و رسيدگی به مشکالت حقوقی ايشان و روشنگری نسبت به اين گروه از افراد 
جامعه، قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن به تصويب مجلس شورای اسالمی رسيد و پس 

از آن اقداماتی به منظور تنظيم آئين نامه اجرايی آن به عمل آمد که درخور تقدير است.
علم اصالح نژاد، تفکری است که در قرن 19 شکل گرفت و بيان کرد افراد معلول کسانی 
هستند که نژاد ما را از بين بردند، مانند هيتلر که از اين تفکر استفاده کرد و گفت نژاد آريايی 
را افراد معلول از بين بردند. پنجاه هزار معلول را در آلمان در حمام  های گاز خفه کردند. به 
خاطر اينکه هيتلر می  گفت افراد معلول نژاد آريا را تخريب کردند به همين دليل امروز هم 
نئونازی ها اولين کسانی که مورد حمله قرار می دهند افراد معلول هستند و يا عقيم سازی افراد 

عقب مانده ی ذهنی. اين تفکری ضد حقوق انسانی است که هنوز هم خواهان دارد.
حتی يک معلول، ولو آنکه زندگی نباتی دارد بايد درکنار خانواده باشد و از او حمايت 
بکنيم نه اينکه او را در آسايشگاه نگهداری نماييم .همه اين موارد و مثالها بر لزوم پرداختن به 

حقوق انسانی اين گروه اشاره دارند.
مجمع  که  را می دهد  معلولين  حقوق  کنوانسيون  پيشنهاد  دوبار   2000 سال  از  مکزيک 

عمومی سازمان ملل متحد آن را رد کرد و باالخره در سال 2001 مجمع آن را پذيرفت. 
طبق گزارش کنوانسيون از 191 کشور عضو مجمع، فقط  50کشور هستند که قوانينی برای 

افراد معلول دارند، که اين نشانگر برچسبها و نگرشهای منفی کشورها به کنوانسيون می  باشد. 
در فاصله سالهای 2001 تا 2007، هفت نشست در رابطه با حقوق افراد معلول برگزار شد 
تا باالخره پس از نهايی شدن نتايج در 27 آگوست 2006، در 13 دسامبر همان سال به اين 
نتيجه رسيدند که کنوانسيون حقوق معلولين تصويب شود و قرار شد از  30مارس 2007 )10 
فروردين 1386( کشورهای موافق آن را امضا کنند که در همان روز اول  80کشور آن را 
امضا کردند که تا آن زمان بی سابقه بود و کشور جامائيکا در همان روز آن را به تصويب 
مجلس کشورش نيز رساند. کشور ما نيز در سال 1388 مقارن با روز جهانی معلولين به اين 

کنوانسيون ملحق شد.
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اکنون درمجلس فراکسيونی به نام فراکسيون دفاع ازحقوق معلولين ايران برای اولين بار 
ايجاد شده است، چرا اين کار انجام شد؟ پاسخ اين است، صرف وجود اين فراکسيون بيانگر 

لزوم توجه بيشتر به حقوق افراد معلول است.
از همه دغـدغه ها و مشکالت و  فارغ  مادران و همسرانی که  تمام  از  ضمن تشکر ويژه 
مسائل موجود، هيچ گونه قانون کنوانسيون و پيمان نامه، معلولين خود را پذيرفته اند و هدايت 
کرده اند که در جامعه حضور داشته باشند، به جهت اهميت »قانون جامع حمايت از حقوق 

معلوالن« و »کنوانسيون حقوق معلوالن«، به ذکر اين قوانين می  پردازيم.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولین 
ماده1. دولت موظف است زمينه های الزم را برای تأمين حقوق معلوالن، فراهم وحمايت های 

الزم را از آنها به عمل آورد.
تبصره: معلول در اين قانون به افرادی اطالق مي گردد که به تشخيص کميسيون پزشکی 
و  سالمت  در  مستمر  اختالل  توأم،  يا  روانی  ذهنی،  جسمی،  ضايعه  براثر  بهزيستی  سازمان 
زمينه  های  در  فرد  استقالل  کاهش  موجب  که  به طوری  گردد،  ايجاد  وی  عمومی  کارايی 

اجتماعی و اقتصادی شود.
عمومی  نهادهای  و  دولتی  و شرکتهای  ومؤسسات  سازمانها  ها،  وزارتخانه  کليه   .2 ماده 
و انقالبی موظفند در طراحی، توليد و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسايل 
خدماتی به نحوی عمل نمايند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلوالن همچون 

افراد عادی فراهم گردد.
و  عمومی  نهادهای  و  دولتی  شرکتهای  و  مؤسسات  و  سازمانها  ها،  وزارتخانه  تبصره1. 
انقالبی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلوالن، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی، 
تفريحی، معابر و وسايل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه  های مصوب ساالنه خود 

مناسب سازی نمايند.
از  تعداد  آن  برای  کار  پايان  و  احداث  پروانه  صدور  از  موظفند  شهرداريها   .2 تبصره 
ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلوالن را رعايت 

نکرده باشند خود داری نمايند.
اماکن  و  ساختمانها  سازی  مناسب  امر  بر  است  مجاز  بهزيستی کشور  سازمان   .3 تبصره 
را  آنها  اقدامات  گزارشات  و  نظارت  فوق  ماده  در  مذکور  های  دستگاه  عمومی  و  دولتی 
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درخواست نمايد.
تبصره 4. آئين نامه اجرايی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، 
هيئت  تصويب  به  و  تهيه  ريزی کشور  برنامه  و  مديريت  سازمان  و  بهزيستی کشور  سازمان 

وزيران خواهد رسيد.
ماده 3. سازمان بهزيستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه 

ساالنه اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف. تأمين خدمات توانبخشی، حمايتی، آموزشی و حرفه آموزی موردنياز معلوالن با مشارکت 
خانواده های معلوالن و همکاری بخش غيردولتی )خصوصی، تعاونی، خيريه( و پرداخت يارانه 

)کمک هزينه ( به مراکز غيردولتی و خانواده ها.
ب. گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلوالن واجد شرايط )معلوالن 
با  ناهنجاريهای رفتاری(  با  الهويه، معلوالن  نيازمند، معلوالن بی سرپرست، معلوالن مجهول 

همکاری بخش غير دولتی و پرداخت تسهيالت اعتباری و يارانه )کمک هزينه( به آنها.
ج. تأمين و تحويل وسايل کمک توانبخشی موردنياز افراد معلول.

ارايه خدمات توانبخشی  د. گسترش کارگاه های آموزشی، حمايتی و توليدی معلوالن و 
حرفه ای به معلوالن جهت توانمندسازی آنان.

تبصره. کارگاه های آموزشی، حمايتی و توليدی معلوالن موضوع ماده ی فوق، از شمول قانون 
کار مصوب 1369/8/29مستثنی خواهد بود.

ماده 4. معلوالن می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفريحی، فرهنگی و وسايل حمل و 
نقل دولتی )مترو، هواپيما، قطار( از تسهيالت نيم بها بهره مند گردند.

موظفند  شهرداري ها  و  بدنی  تربيت  سازمان  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تبصره. 
کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و امکان تفريحی خود را به نحوی احداث و تجهيز نمايند که 

امکان بهره مندی معلوالن فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلوالن با معرفی سازمان بهزيستی کشور تحت پوشش بيمه 
خدمات درمانی و معلوالن تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و بيمه مکمل درمانی قرار می گيرند.
ماده 6. يکی از فرزندان اوليايی که خود ناتوان و معلول بوده )هر دو يا يکی از آنها معلول 
باشد( و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف 

می  گردد.
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تبصره. همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمايند مادامی که سرپرستی همسر 

ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می  گردند.
ماده 7. دولت موظف است جهت ايجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهيالت ذيل 

را فراهم نمايد:
پيمانی، کارگری(  استخدامی )رسمی،  از مجوزهای  اختصاص حداقل سه درصد  الف. 
دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، شرکتها و مؤسسات، نهادهای عمومی و 
انقالبی و ديگر دستگاه هايی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمايند به افراد معلول 

واجد شرايط.
ب. تأمين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستی کشور و پرداخت آن به کارفرمايانی 

که افراد معلول را به کار می گيرند.
ج. پرداخت تسهيالت اعتباری به واحدهای توليدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه های 
توليدی حمايتی در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه ساالنه مشخص 

می گردد.
د. پرداخت تسهيالت اعتباری خوداشتغالی )وجوه اداره شده( به افراد معلول به ميزانی که 

در قوانين بودجه ساالنه مشخص می گردد.
و  توليدی  واحدهای  احداث  جهت  شده(  اداره  )وجوه  اعتباری  تسهيالت  پرداخت  ه. 
خدماتی اشتغال زا به شرکتها و موسساتی که بيش از شصت درصد سهام و سرمايه آنها متعلق 

به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی )اپراتور تلفن( دستگاه ها، 

شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابينا و کم بينا و معلوالن جسمی، حرکتی.
ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشين نويسی 

دستگاه ها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولين جسمی، حرکتی.
تبصره 1. کليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی 
نابينا و ناشنوا و معلولين  و انقالبی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی ساالنه خود، افراد 
ضايعات نخاعی واجد شرايط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی 

به کار گيرند.
از مجوزهای  است سه درصد  برنامه ريزی کشور موظف  و  2. سازمان مديريت  تبصره 
و  عمومی  نهادهای  و  شرکتها  دولتی،  مؤسسات  سازمانها،  ها،  وزارتخانه  ساالنه  استخدامی 
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به برگزاری آزمون  تا نسبت  انقالبی را کسر و در اختيار سازمان بهزيستی کشور قرار دهد 
استخدامی اختصاصی برای معلولين واجد شرايط، با همکاری سازمان مديريت و برنامه  ريزی 
کشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی 

نمايد.
اعتبارات مصوب خود، صندوق  تبصره 3. سازمان بهزيستی کشور مجاز است در قالب 
فرصت های شغلی معلوالن و مددجويان بهزيستی را ايجاد و اساس نامه آن را به تصويب هيئت 

وزيران برساند.
تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های الزم فنی و 

حرفه ای را متناسب با بازار کار برای افراد معلول به صورت رايگان و تلفيقی تأمين نمايد.
معرفی سازمان  با  توانند  نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف می  معلول  افراد   .8 ماده 
بهزيستی کشور از آموزش رايگان در واحدهای آموزشی تابعه ی وزارتخانه های آموزش و 
پرورش، علوم، تحقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ديگر دستگاه های 

دولتی و نيز دانشگاه آزاد اسالمی، بهره مند گردند.
تبصره. آئين نامه اجرايی اين ماده مشترکاً توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارتخانه های 
مذکور و دانشگاه آزاد اسالمی ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه و به تصويب 

هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنياد مسکن انقالب اسالمی موظفند 
افراد  به  را  قيمت خود  ارزان  و  استيجاری  احداثی  از واحدهای مسکونی  حداقل ده درصد 
معلول نيازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزيستی کشور در اختيار آنان 

قرار دهند.
تبصره 1. سيستم بانکی کشور مکلف است، تسهيالت اعتباری يارانه دار مورد نياز احداث و 
خريد مسکن معلوالن را تأمين کند و به افراد معلول يا تعاونی های آنها و يا مؤسسات خيريه ای 

که برای افراد معلول مسکن احداث می نمايند پرداخت کند.
واحدهای  احداث  نياز  مورد  زمين  است  موظف  مسکن  و  زمين  ملی  سازمان   .2 تبصره 
مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهيه و در اختيار افراد مذکور يا تعاوني ها 

و مؤسسات خيريه ای که برای آنان مسکن احداث می نمايند قرار دهد.
تبصره 3. افراد معلول از پرداخت هزينه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمين 
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و عوارض نوسازی معاف می گردند.

تبصره 4. سازمان بهزيستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين 
بودجه ساالنه و کمک های يارانه ای اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای 
مسکونی برای افراد معلول و مددجويان اقدام و مالکيت يا بهره برداری آنها را مطابق آئين نامه ای 
که سازمان بهزيستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مديريت و برنامه 
ريزی کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران می رسد به معلوالن و مدد جويان واجد شرايط 

واگذار نمايد.
مراکز  به  کشور  بهزيستی  سازمان  پرداختی  )يارانه(  هزينه ی  کمک  ميزان   .10 ماده 
حرفه  و  آموزشی  و  توانبخشی  خدمات  نگهداری،  بابت  روزی(  شبانه  و  )روزانه  غيردولتی 
آموزی افراد معلول همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده ی خدمات و تورم ساالنه مشترکاً 
توسط سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و وزارت بازرگانی 

تهيه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
به  کشور  جمعيت  عمومی  های  سرشماری  در  است  مکلف  ايران  آمار  مرکز   .11 ماده 
نحوی برنامه ريزی نمايد که جمعيت افراد معلول به تفکيک نوع معلوليت آنها مشخص گردد.
ماده 12. سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران موظف است حداقل دو ساعت از 
برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزيستی کشور و آشنايی 

مردم با توانمندي های افراد معلول اختصاص دهد.
به  نسبت  مناسب،  کار  و  ساز  ايجاد  با  است  موظف  کشور  بهزيستی  سازمان   .13 ماده 
قيموميت افراد معلول اقدام نمايد، دادگاهها موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول صرفا از 

طريق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمايند.
در  معلول،  افراد  از حقوق  دفاع  است جهت  موظف  بهزيستی کشور  سازمان   .1 تبصره 

محاکم قضايی وکيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره 2. آئين نامه اجرايی اين ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان بهزيستی 

کشور و وزارت دادگستری تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14. موديان مالياتی می توانند از طريق سازمان بهزيستی کشور و با نظارت آن جهت 
احداث مراکز توابخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند. 
گواهی هزينه ی موديان مالياتی در موارد فوق که به تأييد سازمان بهزيستی کشور رسيده باشد 

به عنوان هزينه ی قابل قبول مالياتی آنان تلقی می گردد.
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تبصره. آئين نامه ی اجرايی اين ماده مشترکا توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارت امور 
اقتصادی و دارايی ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ قانونی تهيه و به تصويب هيئت وزيران 

خواهد رسيد.
ماده 15. رؤسای سازمانهای بهزيستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ريزی و 

توسعه ی استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمايند.
تبصره. به منظور کمک به اشتغال افراد معلول و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستی کشور 

مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نمايد.
ماده 16. اعتبار مورد نياز اجرای اين قانون از محل منابع زير تأمين می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظايف قانونی در قوانين بودجه ی ساالنه منظور 
می نمايند.

2. از محل اعتبارات هزينه ای و تملک سرمايه ای سازمان بهزيستی کشور که تاکنون از 
محل اعتبارات مذکور خدمات الزم را به افراد معلول ارائه می داده است.

3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها در کشور.
4. از محل صرفه جويی در هزينه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی 
نهاد ها را هيئت وزيران  از دستگاه ها و شرکت ها و  برای هر يک  که ميزان ساالنه ی آن 

مشخص می  نمايد.
تبصره 1. آئين نامه ی اجرايی اين ماده توسط سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت 

و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2. آن تعداد يا بخشی از مواد اين قانون که نياز به اعتبار جديدی داشته باشد، مادامی 
که اعتبار الزم از محل منابع مذکور در اين ماده تأمين نگردد، اجرا نخواهد شد )به نقل از 

.)1390 ، www.irvip.ir پايگاه اينترنتي

کنوانسیون حقوق معلولین

 مجمع عمومی

با يادآوری قطعنامه 56/168 مورخ 19 دسامبر 2001 که در طی آن تصميم گرفته شد که برای 
بررسی يک کنوانسيون جامع و فراگير به منظور ارتقا و حمايت از حقوق افراد معلول براساس توجه 
جامع نگر به فعاليت های انجام شده در توسعه ی اجتماعی، حقوق انسانی و منابع تبعيض ها و 
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در نظر گرفتن توصيه های کميسيون حقوق بشر و کميسيون توسعه ی اجتماعی بپردازد، يک 
کميته ی ويژه که حضور در آن برای تمام دولت های عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد، 

تشکيل شود.
  با يادآوری قطعنامه های قبلی که آخرين آن قطعنامه ی 60/232 مورخ 23 دسامبر 2005 
بشر، با  حقوق  کميسيون  و  اجتماعی  توسعه  کميسيون  در  مرتبط  قطعنامه های  و  است  بوده 
استقبال از همکاری های بين دولت ها و سازمان های غير دولتی و نهادهای ملی حقوق بشر و 

کميته ی ويژه:
 مراتب قدردانی خود را از کميته ی ويژه برای تهيه ی پيش نويس جامع کنوانسيون حقوق 	•

معلولين و پيش نويس پروتکل الحاقی کنوانسيون اعالم می دارد.
از  	 به قطعنامه ی حاضر را که  الحاقی، ضميمه شده   کنوانسيون حقوق معلولين و پروتکل 

نيويورک برای امضا مفتوح خواهد  تاريخ 30 مارس 2007 در مقر سازمان ملل متحد در 
بود، مصوب می نمايد.

 دولت ها را مصرانه فرا می خواند تا امضا و تصويب کنوانسيون و پروتکل الحاقی را با توجه  	
خاص در نظر گيرند و اميدوار است که دولت ها آن را در اسرع وقت اجرا کنند.

 از دبير کل می خواهد که بعد از اجرايی شدن کنوانسيون، کارکنان و تسهيالت الزم را برای  	
اجرای مؤثر امور کنفرانس دولت های عضو و کميته، براساس کنوانسيون و پروتکل الحاقی 

و اطالع رسانی در مورد کنوانسيون و پروتکل الحاقی، تدارک ببيند.
همچنين از دبير کل می خواهد که به طور پيشرونده، استانداردها و دستورالعمل های دسترسی 	•

به تسهيالت و خدمات سازمان ملل را با در نظر گرفتن مفاد کنوانسيون به خصوص هنگام 
تقبل بازسازی ها اعمال نمايد.

را  	 غيردولتی  و  بين المللی  سازمان های  و  می خواهد  ملل  سازمان  نهادهای  و  آژانس ها   از 
دعوت می نمايد تا در اطالع رسانی درباره ی کنوانسيون و پروتکل الحاقی و درک بهتر آن 

تالش نمايند.
. از دبير کل می خواهد که در شصت و دومين جلسه مجمع، گزارشی از وضعيت کنوانسيون 
و پروتکل الحاقی و اجرای قطعنامه ی حاضر کنوانسيون حقوق معلولين، تسليم نمايد )به نقل 

.)1390 ، www.irvip.ir از پايگاه اينترنتي

ماده 1( هدف:
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هدف از اين کنوانسيون، پيشبرد، حمايت و حصول اطمينان از برخورداری مساوی همه ی معلولين 
از حقوق انسانی، آزادی های پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتی آنها می باشد.

افراد معلول آن دسته از افرادی هستند که دارای نقايص طوالنی مدت فيزيکی، ذهنی يا حسی 
براساس  از نظر مشارکت کامل و موثر،  با موانع مختلف ممکن است  تعامل  می باشند و در 

اصول مساوی با ديگران دچار تأخير شوند.

ماده 2( در اهداف کنوانسیون حاضر:
حروف  المسه ای،  ارتباطات  بريل،  متن،  نمايش  اشاره،  و  گفتاری  زبان  شامل  »ارتباطات« 
درشت، ارتباطات نوشتاری، شنيداری، چند رسانه ای قابل دسترس، زبان ساده، خواننده متن، 
اطالعات و  ارتباطات شامل  و وسايل  بوده و روش ها  تقويت کننده و جايگزين  روش های 

تکنولوژی  ارتباطات در دسترس، می باشد.
براساس  محدوديت  يا  استثناء  گونه  هر  شدن  قائل  يعنی  معلوليت«  براساس  »تبعيض 
معلوليت،که به اختالل يا خنثی نمودن رسميت برخورداری يا احقاق حقوق آزادی های پايه 
تمام  آن  و  شود  منجر  ديگری  زمينه ی   هر  در  يا  فرهنگی  اجتماعی،  سياسی،  زمينه های  در 
اشکال شامل نفی »انطباق موجه« را در بر می گيرد. »زبان« شامل زبان گفتاری، زبان اشاره و 

ساير زبان های غيرگفتاری می باشد.
»انطباق موجه« به معنی تغييرات و اصالحات مناسب و ضروری است که تحميل کننده 
نياز، در مواردی خاص برای حصول اطمينان از  نامتناسب و سنگين نبوده و در صورت  بار 
برخورداری معلولين از حقوق مساوی با ديگران و احقاق آن و آزادی های پايه به کار می رود.

»طراحی جامع« و »طراحی يکپارچه« به معنی طراحی توليدات، محيط ها، و سرويس هايی 
است که به وسيله ی همه ی مردم تا باالترين حد ممکن قابل استفاده بوده و نيازی به تطابق يا 

طراحی اختصاصی ندارد.
از  خاصی  گروه  برای  کمکی  وسايل  نمی بايست  يکپارچه«  »طراحی  و  جامع«  »طراحی 

معلولين را ناديده بگيرد.

ماده 3( مبانی عمومی:
مبانی کنوانسيون حاضر شامل:

الف( احترام به حرمت ذاتی، استقالل فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی.
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ب( عدم تبعيض

پ( مشارکت مؤثر و کامل و تلفيق در جامعه
از  جزيی  عنوان  به  معلوليت  قبول  و  معلول  افراد  تفاوت های  برای  شدن  قائل  احترام  ت( 

تفاوت های انسانی و بشری
ث( مساوی سازی فرصت ها

ج( دسترسی
چ( تساوی مردان و زنان

ح( احترام به ظرفيت های کودکان معلول و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هويت 
آنها.

ماده 4( تعهدات کلی:
 دولت های عضو متعهد می شوند که از به رسميت شناختن حقوق انسانی و آزادی های پايه - 1

برای افراد معلول بی هيچگونه تبعيض مبتنی بر معلوليت، اطمينان حاصل نموده و آن را 
توسعه دهند. به اين منظور دولت های عضو متعهد می شوند:

الف( برای پايه گذاری تمام حقوق به رسميت شناخته شده در اين کنوانسيون، تمام اقدامات 
قانونگذاری و مديريتی و ساير اقدامات مناسب را تصويب نمايند.

ب( اقدامات مناسب شامل قانونگذاری برای تعديل يا منسوخ کردن قوانين، آئين نامه، رسوم 
و اعمال تبعيض آميز بر عليه معلوالن است.

پ( در تمام خط مشی ها و برنامه ها، حمايت و گسترش حقوق انسانی افراد معلول را در نظر 
گيرند.

ت( از تمام اعمال و اقدامات مغاير با کنوانسيون اجتناب کنند و اطمينان حاصل نمايند که 
صاحب منصبان اجتماعی و مؤسسه ها مطابق با کنوانسيون فعلی عمل می نمايند.

ث( تمام اقدامات مناسب برای حذف تبعيض های مبتنی بر معلوليت که توسط هر فرد، سازمان 
يا بخش خصوصی انجام می شود به عمل آورند.

اين   2 ماده  طبق  که  ـ  را  تسهيالت  و  تجهيزات  سرويس ها،  وسايل،  ارتقای  و  ج( تحقيقات 
افراد  احتياجات  نمودن  برطرف  برای  هزينه ی الزم  کمترين  و  انطباق  حداقل  به  کنوانسيون 
معلول نياز داشته باشند ـ برای بهبود و دسترسی و استفاده از آنها و ارتقای طراحی جامعه در 

توسعه ی استانداردها و خط مشی ها اتخاذ نموده يا توسعه دهند.
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شامل  جديد  تکنولوژی  از  استفاده  و  دسترسی  سطح  بردن  باال  و  تحقيقات  توسعه ی  چ( 
با  مناسب  تکنولوژی های کمکی  ارتباطات، وسايل کمک حرکتی،  و  اطالعات  تکنولوژی 

معلوليت و ارجحيت دادن به تکنولوژی های قابل تهيه و ارزان را اتخاذ نموده يا ارتقا دهند.
و  حرکتی  کمک  وسايل  درباره ی  معلول  افراد  برای  دسترسی  قابل  اطالعات  تدارک  ح( 
تکنولوژی کمکی شامل تکنولوژی های جديد و ساير انواع تسهيالت کمکی و سرويس های 

حمايتی.
خ( ارتقای سطح آموزشی متخصصين و کارکنانی که با افراد معلول کار می کنند، به منظور 
کمک بيشتر برای به رسميت شناختن حقوق موجود اين کنوانسيون و خدماتی که توسط اين 

حقوق تضمين شده است.
 هر دولت عضو می بايست با حداکثر منابع موجود و در دسترس اقداماتی را در صورت - 2

تعصب  بدون  اين حقوق  کامل  شناسايی  منظور  به  بين المللی  به شکل همکاری های  نياز 
درباره ی تعهدات کنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با هدف 

دستيابی سريع اين حقوق براساس قوانين بين المللی قابل اجرا، اتخاذ نمايد.
 دولت های عضو در توسعه و استقرار قانون گذاری و خط مشی ها برای اجرای اين کنوانسيون - 3

و در روند تصميم گيری های مرتبط با افراد معلول، می بايست با ايشان مشاوره نموده و به 
سازمان های  طريق  از  را  معلول  کودکان  جمله  از  معلول،  افراد  فعاالنه،  و  تنگانگ  طور 

نماينده ی آنها شرکت دهند.
شناختن - 4 رسميت  به  راهگشای  که  را  قوانينی  نمی بايست  فعلی  کنوانسيون  در  چيز  هيچ   

حقوق معلولين بوده و ممکن است در قوانين يک کشور يا قوانين بين المللی الزم االجرا 
برای آن کشور لحاظ شده باشد، تحت تأثير قرار دهد. نبايد هيچ محدوديت و ابطالی در 
مورد حقوق انسانی پايه ی به رسميت شناخته شده يا موجود در دولت های عضو کنوانسيون 
حاضر، کنوانسيون ها، آئين نامه ها، قوانين پيش نويس با اين عنوان که کنوانسيون فعلی آن 

حقوق را به رسميت نمی شناسد يا اهميت کمتری برای آنها قايل است، اعمال گردد.
 قوانين کنوانسيون  فعلی می بايست به تمام دولت های فدرال بدون هيچ استثنايی تعميم يابد.- 5

ماده 5( تساوی و عدم تبعیض:
دولت های عضو اذعان دارند که تمام افراد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هيچ گونه - 1

تبعيض استحقاق دارند که به طور مساوی توسط قانون حمايت و از آن بهره مند شوند.
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را ممنوع کنند و ضامن - 2 معلوليت  بر  مبتنی  تبعيض های  تمام   دولت های عضو می بايست 

حمايت قانونی و مساوی از افراد معلول در مقابل تمام تبعيض ها باشند.
 برای پيشبرد برابری و حذف تبعيض ها، دولت های عضو می بايست تمام اقدامات الزم را - 3

اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود، انطباق موجه فراهم گرديده است.
 اقدامات ويژه ای که برای تسريع يا رسيدن به تساوی عملی برای افراد معلول، مطابق مبانی - 4

کنوانسيون حاضر الزم است، نبايد تبعيض شناخته شود.

ماده 6( زنان معلول:
 دولت های عضو تصديق می کنند که زنان و دختران دارای معلوليت، در معرض تبعيض های - 1

مختلفی هستند و از اين نظر بايد اقداماتی برای حصول اطمينان از برخورداری کامل آنان 
از تمام حقوق و آزادی های پايه اتخاذ گردد.

 دولت های عضو می بايست تمام اقدامات الزم برای دستيابی به توسعه ی کامل برای پيشرفت و - 2
توانمندسازی زنان به منظور تضمين احقاق حقوق انسانی و برخورداری از آنان و آزادی های 

پايه ی تنظيم شده در اين کنوانسيون را به عمل آورند.

ماده 7( کودکان معلول:
 دولت های عضو می بايست تمام اقدامات الزم برای اطمينان از برخورداری کامل کودکان - 1

اتخاذ  کودکان  ساير  با  مساوی  به صورت  را  پايه  آزادی های  و  انسانی  حقوق  از  معلول 
نمايند.

 در تمام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عاليه ی کودک، از با اهميت ترين مالحظات - 2
می باشد.

ابراز - 3 دارای حق  معلول  که کودکان  نمايند  اطمينان حاصل  می بايست  دولت های عضو   
عقيده ی آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود می باشند و بايد به عقيده ی آنها براساس سن و 
بلوغشان، مساوی با ساير کودکان توجه کرد و مطابق معلوليت و مالحظات سنی کمک 

الزم برای شناسايی آن حق به عمل آيد.

ماده 8( ارتقای آگاهی:
 دولت های عضو متعهد به اقدامات فوری، موثر و مناسب در موارد زير می شوند:- 1
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الف( افزايش آگاهی ها در ميان جامعه، شامل افزايش سطح آگاهی خانواده ها درباره ی 
معلولين و افزايش احترام به حقوق و حرمت آنها.

ب( مبارزه با رفتارهای کليشه ای، مضر و تعصبات در مورد افراد معلول در تمام زمينه های 
زندگی از جمله آنهايی که بر پايه جنس و سن می باشند.

پ( افزايش آگاهی از ظرفيت ها و مشارکت های افراد معلول.
2-  اقدامات مورد نظر شامل موارد زير است:

الف( آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهی های اجتماعی برنامه ريزی شده برای:
الف ـ 1( افزايش احترام به حقوق افراد معلول.

الف ـ 2( ارتقای برداشت های مثبت از افراد معلول و افزايش آگاهی های اجتماعی.
الف ـ 3( ارتقای درک مهارت ها، شايستگی ها، توانايی ها و مشارکت افراد معلول در کار 

و بازار کار.
ب( ارتقای سيستم آموزشی در تمام سطوح از جمله در سنين پايين و در کودکی و تفکر 

احترام به حقوق معلولين.
پ( تشويق تمام سازمان های رسانه ای برای به تصوير کشيدن افراد معلول به شکلی که با 

اهداف اين کنوانسيون همخوانی داشته باشد.
ت( ارتقای برنامه های آموزشی درباره ی افراد معلول و حقوق آنها.

ماده 9( در دسترس بودن:
 برای توانمندسازی افراد معلول به داشتن يک زندگی مستقل و مشارکت کامل آنها در - 1

تمام جنبه های زندگی، دولت های عضو می بايست اقدامات مناسب را برای حصول اطمينان 
از دسترسی افراد معلول مساوی با ساير افراد به محيط های پزشکی، حمل و نقل، اطالعات 
و ارتباطات، شامل تکنولوژی و سيستم های ارتباطی و نيز دسترسی آنان به ساير تسهيالت 
و سرويس های عمومی و آزاد، هم در مناطق روستايی هم در مناطق شهری به عمل آورند. 
اين اقدامات شامل شناسايی و حذف موانع و سدهای موجود در راه رسيدن به دسترسی ها 

می باشد و می بايست موارد ذيل اجرا شود:
الف( ساختمان ها، راه ها، حمل و نقل  و ساير تسهيالت داخل و خارج خانه ای شامل مدارس، 

منازل، تسهيالت پزشکی و محل کار.
الکترونيک و سرويس های  و ساير سرويس ها شامل سرويس های  ارتباطات  اطالعات،  ب( 

اضطراری.
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2-  دولت های عضو همچنين می بايست اقدامات مناسب را در موارد زير اتخاذ نمايند:

الف( توسعه، ترويج و نظارت بر استقرار حداقل استانداردها و خط مشی ها برای دسترسی به 
تسهيالت و سرويس های همگانی و آزاد.

ب( اطمينان از اينکه نهادهايی که تسهيالت و سرويس های همگانی و آزاد ارائه می دهند، 
تمام ابعاد دسترسی افراد معلول را مد نظر دارند.

پ( آموزش اصول دسترسی افراد معلول برای سرمايه گذاران.
ت( تهيه ی عاليم عمومی در ساختمان ها به خط بريل و عاليمی که آسان خوانده شوند و 

قابل درک باشند.
ث( تهيه ی فرم هايی از کمک های حضوری و رابطين، شامل راهنما، گوينده و رابط حرفه ای 
و زبان اشاره برای تسهيل نمودن دسترسی به ساختمان ها و ساير مکان هايی که استفاده از آنها 

برای عموم آزاد است.
از دسترسی  اطمينان  برای حصول  افراد معلول  ارتقای ساير اشکال مساعدت و حمايت  ج( 

آنان به اطالعات.
سرويس های  و  تکنولوژی ها  و  دسترس  در  اطالعات  به  معلول  افراد  توسعه ی دسترسی  چ( 

ارتباطی.
ح( ارتقای  طراحی، توسعه، توليد و پخش اطالعات در دسترس و تکنولوژی ها و سرويس های 
ارتباطی در يک مرحله ی ابتدايی، به صورتی که اين تکنولوژی و سيستم ها با حداقل هزينه 

قابل دسترسی باشد.

ماده 10( حق زندگی:
دولت های عضو اذعان دارند که هر انسانی حق مادرزادی حيات دارد و بايد تمام اقدامات 

الزم برای اطمينان از بهره مندی کامل افراد معلول از حقوق مساوی با ديگران به عمل آيد.

ماده 11( وضعیت های خطرناك و فوریت های انسانی:
بشر  قوانين  شامل  بين المللی  قوانين  در  خود  تعهدات  با  مطابق  می بايست  عضو  دولت های 
دوستانه بين المللی، قوانين بين المللی حقوق بشر، تمام اقدامات الزم را برای اطمينان از دفاع 
و امنيت افراد معلول در هنگام خطر شامل درگيری های نظامی، فوريت ها و حوادث طبيعی 

به کار ببندند.
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ماده 12( به رسمیت شناختن تساوی در برابر قانون:
 دولت های عضو اذعان دارند که افراد معلول حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسميت - 1

شناخته شوند.
 دولت های عضو می بايست حق برخورداری افراد معلول از صالحيت های قانونی مساوی - 2

با ساير افراد در تمام جنبه های زندگی را به رسميت بشناسند.
 دولت های عضو می بايست اقداماتی را به کار برند تا دسترسی افراد معلول به حمايتی که - 3

ممکن است در حين احقاق صالحيت های قانونی مورد نياز باشد، فراهم آيد.
احقاق - 4 با  مرتبط  اقدامات  تمام  که  نمايند  حاصل  اطمينان  می بايست  عضو  دولت های   

سوء  از  پيشگيری  در  مؤثر  و  مناسب  حمايت  کردن  فراهم  برای  قانونی  صالحيت های 
حمايت ها  گونه  اين  در  است.  گرديده  فراهم  بشری  بين المللی  قوانين  مطابق  استفاده، 
به  قانونی  با احقاق صالحيت های  اقدامات مرتبط  اطمينان حاصل شود که در  می بايست 
حقوق فرد، خواسته ها و ارجحيت های وی احترام گذاشته شده است و عاری از هر گونه 
تعرض به منافع يا تاثيرات ناروا می باشد، شايسته و مناسب با محيط فرد است و در کمترين 
زمان ممکن اقدام می نمايند و به طور مرتب مورد بازبينی يک مسئول با مقام اليق قضايی 
مستقل و بی طرف قرار می گيرد. اين حمايت ها می بايست مناسب سطوحی باشد که در آن 

اقدامات، حقوق و منافع فرد تحت تأثير قرار می گيرد.
  براساس اين ماده، دولت های عضو می بايست تمام اقدامات مناسب و مؤثر را برای حصول - 5

اطمينان از حقوق مساوی فرد در مالکيت يا توارث اموال و برای کنترل امور مالی فرد و 
داشتن دسترسی مساوی به وام های بانکی، رهن و ساير انواع اعتبارات مالی اتخاذ نمايند 
دارايی های خود محروم  از  اجبار  به  معلول  افراد  که  نمايند  اطمينان حاصل  می بايست  و 

نشده اند.

ماده 13( دسترسی به عدالت:
 دولت های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند که دسترسی مؤثر افراد معلول به عدالت، - 1

مساوی با سايرين از جمله تأمين انطباق مناسب با سن، برای تسهيل نقش مؤثر آنها به عنوان 
شرکت کننده های مستقيم مثل شهود در تمام مراحل قانونی مانند بازرسی ها و ساير مراحل 
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مقدماتی به عمل آمده است.

 برای کمک به اطمينان از اينکه افراد معلول به عدالت دسترسی مؤثر دارند، دولت های - 2
عضو می بايست آموزش های الزم را برای مجريان عدالت مثل پليس و کارکنان زندان ها 

ارتقا دهند.

ماده 14( آزادی و امنیت فردی:
 دولت های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول مساوی با ديگران:- 1

الف( از حق آزادی و امنيت فردی برخوردارند.
ب( به طور غير قانونی و اجباری از آزادی  خود محروم نشده اند و هر گونه محروميت از 
تلقی  از آزادی  معلوليت، محروميت  نبايد وجود  بوده و هيچگاه  قانون  با  آزادی، مطابق 

گردد.
روند - 2 در  معلول  افراد  که  در صورتی  نمايند  حاصل  اطمينان  می بايست  عضو  دولت های 

دادرسی از آزادی خود محروم شده اند، آنها مساوی با ديگران مستحق تضمين هايی مبتنی 
بر قانون بين المللی حقوق بشر هستند و می بايست مطابق با اهداف و اصول اين کنوانسيون 

از جمله موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود.

یا  انسانی  غیر  بی رحمانه،  مجازات های  و  رفتار  یا  از شکنجه   رهایی   )15 ماده 
تحقیر کننده:

 هيچ کس نبايد مورد شکنجه، رفتار يا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقير کننده - 1
مطالعات  آزادانه اش تحت  بدون رضايت  نبايد  اختصاصی هيچ کس  به طور  قرار گيرد. 

علمی و پزشکی قرار گيرد.
 دولت های عضو می بايست تمام اقدامات مؤثر و قانونی، مديريتی، قضايی و ساير اقدامات - 2

مجازات های  و  رفتار  شکنجه،  از  ديگران  با  مساوی  معلول  افراد  حفظ  برای  را  الزم 
بی رحمانه، غير انسانی يا تحقير کننده به عمل آورند.

ماده 16( رهایی از بهره کشی، خشونت و سوء استفاده:
دولت های عضو می بايست اقدامات مناسب قانونی، مديريتی، اجتماعی، تحصيلی و ساير - 1

اقدامات الزم را برای حفاظت افراد معلول چه در داخل و چه در خارج از خانه، در برابر 
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تمام انواع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده های وابسته به جنسيت اتخاذ نمايند.
انواع - 2 تمام  از  پيشگيری  برای  مؤثر  اقدامات  تمام  می بايست  همچنين  عضو  دولت های   

بهره کشی، خشونت و سوء استفاده در کنار حصول اطمينان از اشکال مناسب، مساعدت های 
آنها شامل  مراقبين  و  و خانواده ها  معلول  افراد  از  نيز حمايت  و  به جنسيت و سن  وابسته 
ملزومات اطالعاتی و آموزش های مبتنی بر چگونگی پيشگيری، تشخيص و گزارش دهی 
اطمينان  می بايست  دولت های عضو  نمايند.  اتخاذ  را  استفاده  و سوء  بهره کشی، خشونت 
حاصل نمايند که سرويس های حمايتی به سن و جنسيت و نوع معلوليت ها حساسيت الزم 

را دارند.
عضو - 3 استفاده، دولت های  سوء  و  خشونت  بهره کشی،  نوع  هر  وقوع  از  جلوگيری  برای   

می بايست اطمينان حاصل کنند که تمام تسهيالت و برنامه های طراحی شده برای ارائه ی 
خدمات به افراد معلول به طور مؤثری توسط مقام های مستقل نظارت می شوند.

 دولت های عضو می بايست تمام اقدامات مناسب برای پيشرفت بهبودی فيزيکی، درکی و - 4
روان شناختی، توانبخشی و حضور مجدد اجتماعی افراد معلول قربانی بهره کشی، خشونت 
اين درمان و حضور مجدد  از طريق سرويس های حمايتی فراهم کنند.  و سوء استفاده را 
اجتماعی می بايست در محلی انجام شود که سالمت، بهزيستی و اعتماد به نفس و حرمت، 
استقالل معلول را پرورش داده و نيازهای خاص وابسته به سن و جنس را در نظر قرار می دهد.

شامل قانونگذاری، - 5 مؤثر  سياست گذاری های  و  قانونگذاری  می بايست  عضو  دولت های   
تا اطمينان حاصل شود که  انجام دهند  با محوريت  زنان و کودکان را  سياست گذاری ها 
عوامل بهره کشی، خشونت و سوء استفاده از افراد معلول شناسايی، بازپرسی و در صورت 

لزوم محاکمه می شوند.

ماده 17( دفاع از موجودیت:
هر فرد معلولی حق دارد که مساوی با ديگران به موجوديت فردی، جسمی و ذهنی اش احترام 

گذاشته شود.

ماده 18( آزادی تغییر محل زندگی و ملیت:
 دولت های عضو می بايست حق افراد معلول را در آزادی تغيير محل زندگی و آزادی انتخاب و اقامت - 1

و مليت، مساوی با ديگران به رسميت شناخته و اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول:
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الف( دارای حق کسب يا تغيير مليت هستند و از مليت خود به اجبار يا به علت معلوليت محروم نشده اند.

ب( به علت معلوليت از توانايی ايشان برای دريافت مالکيت و استفاده از مدارک مليتی خود و ساير 
مدارک شناسايی يا استفاده از فرايند های مهاجرت که ممکن است برای تسهيل احقاق آنها در آزادی 

تغيير محل الزم باشد، محروم نشده اند.
پ( آزاد هستند که هر کشوری از جمله کشور خودشان را ترک کنند.

ت( به اجبار يا به علت معلوليت از حق خود برای ورود به کشورشان محروم نشده اند.
کودکان معلول می بايست بالفاصله بعد از تولد ثبت گردند و می بايست از زمان تولد حق داشتن - 2

اسم و حق برخورداری از يک مليت را داشته باشند و تا جايی که ممکن است حق شناخت 
والدين و نگهداری توسط آنها را داشته باشند.

ماده 19( زندگی مستقل و شرکت در اجتماع:
با  دولت های عضو اين کنوانسيون حق مساوی همه ی افراد معلول برای زندگی در اجتماع 
انتخاب های مساوی با ساير افراد را به رسميت شناخته و می بايست اقدامات مؤثر و مناسب برای 
تسهيل برخورداری کامل افراد معلول از اين حق و پيوستن و مشارکت کامل آنها در اجتماع 

را با حصول اطمينان از موارد زير به عمل آورند:
انتخاب  و  هستند  اقامت  محل  انتخاب  فرصت  دارای  سايرين  با  مساوی  معلول  افراد  الف( 
می کنند که کجا و با چه کسی زندگی کنند و مجبور به زندگی در يک چيدمان خاص نيستند.
شامل  اجتماعی  و  اقامتی  خانه ای،  داخل  سرويس های  سری  يک  به  معلول  افراد  ب( 
مساعدت های شخصی الزم برای حمايت از زندگی و حضور در اجتماع و پيشگيری از انزوا 

و انفکاک از جامعه دسترسی دارند.
پ( سرويس های اجتماعی و تسهيالت عامه ی مردم برای افراد معلول مساوی و در دسترس 

بوده و پاسخگوی نياز آنها می باشد.

ماده 20( تحرك شخصی:
تحرک  حداکثر  از  اطمينان  حصول  برای  را  زير  مؤثر  اقدامات  می بايست  عضو  دولت های 

مستقل افراد معلول به عمل آورند:
الف( تسهيل و تحرک فردی معلول بر مبنای روش و زمانی که خودش انتخاب می  کند و با 
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هزينه ای که قابل پرداخت است.
ب( تسهيل دسترسی فرد معلول به وسايل کمک حرکتی با کيفيت، لوازم و تکنولوژی های 
کمکی و انواع مساعدت های حضوری و واسطه ای به وسيله ی در دسترس درآوردن آنها با 

هزينه ی قابل پرداخت.
پ( آموزش در مهارت های حرکتی برای افراد معلول و کارکنان و متخصصينی که با افراد 

معلول کار می کنند.
ت( تشويق نهادهای توليد کننده ی وسايل کمک حرکتی و تکنولوژی های کمکی با توجه 

نمودن به تمام جنبه های حرکتی افراد معلول.

ماده 21( آزادی ابراز عقیده و بیان و دسترسی به اطالعات:
دولت های عضو می بايست تمام اقدامات الزم را به عمل آورند تا اطمينان حاصل شود که 
افراد معلول می توانند حق آزادی بيان و ابراز عقيده شامل جستجو، دريافت و تبادل اطالعات و 
نظرات، مساوی با ديگران و از طريق زبان های اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده و جايگزين 
انتخاب خود کسب  به  انواع ارتباطات شامل موارد زير را  و راه و روش های در دسترس و 

نمايند:
الف( قرار دادن اطالعات در نظر گرفته شده برای عموم جامعه به صورت قابل دسترس، 
هزينه ی  هيچ گونه  بدون  و  مناسب  زمان  در  مختلف  معلوليت های  با  معلول  افراد  اختيار  در 

اضافی.
ب( پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده، جايگزين ساير 

موارد، اشکال و انواع ارتباطاتی که در تعامالت اداری توسط افراد معلول انتخاب می شود.
از  برای عموم جامعه  را  نهادهای خصوصی که سرويس های الزم  به  نمودن  تأکيد  پ( 
طريق مواردی چون اينترنت تدارک می بينند به تهيه ی اطالعات و سرويس های در دسترس 

و قابل استفاده برای افراد معلول.
ت( تشويق رسانه ها شامل تهيه کنندگان اطالعات اينترنتی برای ارائه ی سرويس های قابل 

دسترسی برای معلول.
ث( به رسميت شناختن و ترويج زبان اشاره.
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ماده 22( احترام به حریم خصوصی:

ـ - 1 معلولی  فرد  هيچ  ارتباطی  موارد  ساير  و  مراودت  فاميلی، خانگی،  امور شخصی،  در   
بدون توجه به محل اقامت و چيدمان زندگی که ممکن است داشته باشد ـ نبايد به اجبار 
و برخالف قانون دخالت کرد يا به شرافت و اعتبار وی به صورت غيرقانونی تعدی کرد.

 دولت های عضو می بايست از محرمانه بودن اطالعات شخصی، بهداشتی و توانبخشی فرد - 2
معلول مساوی با ديگران حمايت کنند.

ماده 23( احترام به خانه و خانواده:
 دولت های عضو می بايست اقدامات مناسب و مؤثر برای حذف تبعيض عليه افراد معلول - 1

در تمامی موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با 
ساير افراد به عمل آورند تا اطمينان حاصل شود که:

با توافق طرفين  افراد معلول در سن ازدواج که تمايل دارند آزادانه و  الف( حقوق تمام 
ازدواج کرده و تشکيل خانواده دهند، به رسميت شناخته شده است.

و  فرزندان  بين  فاصله گذاری  و  تعداد  بر  آزادانه  انتخاب  برای  معلول  افراد  حقوق  ب( 
دسترسی به اطالعات وابسته به سن، آموزش باروری و تنظيم خانواده و موارد الزم برای 

قادر نمودن آنها برای احقاق اين حقوق، تدارک ديده شده است.
پ( افراد معلول از جمله کودکان می بايست باروری خود را به صورت مشابه با ديگران 

حفظ نمايند.
دولت های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند در حقوق و مسؤليت های افراد معلول در - 2

مورد قيوميت، سرپرستی، توليت و فرزند خواندگی و موسسات در جايی که اين مفاهيم در 
قانون گذاری ملی وجود دارد،در تمام موارد منافع عاليه ی کودک ارجح می باشد. دولت های 
کردن  بزرگ  مسؤليت  مورد  در  معلول  افراد  برای  را  مناسب  مساعدت  می بايست  عضو 

کودکان به عمل آورند.
به - 3 احترام  نظر  از  معلول  کودکان  که  نمايند  حاصل  اطمينان  می بايست  عضو  دولت های 

زندگی خانوادگی شان دارای حقوق مساوی با ديگران هستند. به منظور رسميت شناختن 
اين حقوق و پيشگيری از پنهان سازی، رهاسازی، بی توجهی و جداسازی کودکان معلول، 
دولت های عضو می بايست متعهد شوند که اطالعات، خدمات و حمايت های سريع و جامع 
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برای کودکان معلول و خانواده ی آنان را فراهم کنند.
 دولت های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند که نبايد کودک برخالف ميل والدينش - 4

از آنان جدا شود. مگر آنکه مقامات واجد شرايط، مطابق با قوانين و روند های قابل اجرا 
حکم دهند که اين جدايی برای منافع کودک الزم است. در هيچ موردی نبايد کودک از 

والدينش )يکی يا هر دوی آنها( براساس معلوليتش جدا شود.
 دولت های عضو می بايست تعهد نمايند چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول - 5

نباشد هر تالشی را برای تأمين مراقبت جايگزينی توسط فاميل های دور به عمل آورده و هر گاه 
اين مسئله با شکست مواجه شود در يک مجموعه ی خانوادگی در جامعه، اين امر را انجام دهد.

ماده 24( تحصیالت:
منظور - 1 به  و  می شناسند  رسميت  به  تحصيل  برای  را  معلول  افراد  حق  عضو  دولت های   

شناسايی اين حق، بدون تبعيض و براساس فرصت های مساوی می بايست اطمينان حاصل 
نمايند که يک سيستم تحصيلی فراگير در تمام سطوح يادگيری مادام العمر برای موارد زير 

سازماندهی شده است:
الف( توسعه ی کامل ظرفيت ها و احساس کرامت و حرمت نفس و استحکام احترام به حقوق، 

آزادی های پايه و اختالفات انسانی.
ب( ارتقاء شخصيت، استعداد، خالقيت و همچنين توانايی های ذهنی و جسمی افراد معلول و 

به حداکثر رساندن ظرفيت های آنان.
پ( قادر ساختن افراد معلول به مشارکت مؤثر در يک اجتماع آزاد.

2-  برای شناسايی اين حق، دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که:
و  نشده اند  گذاشته  کنار  معلوليت  علت  به  عمومی  آموزش  سيستم  در  معلول  افراد  الف( 
معلوليتشان  علت  به  اجباری  و  اختياری  راهنمايی  و  ابتدايی  تحصيالت  از  معلول  کودکان 

محروم نشده اند.
ب( افراد معلول بايد در جامعه ای که زندگی می کنند به تحصيل فراگير با کيفيت و رايگان، 

در سطوح اوليه و راهنمايی و مساوی با ديگران دسترسی داشته باشند.
پ( انطباق موجه در نيازهای فردی تدارک ديده شده است.

مؤثر  تحصيلی  سهولت  برای  را  الزم  عمومی حمايت  تحصيلی  سيستم  در  معلول  افراد  ت( 
کسب نمايند.
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ث( اقدامات حمايتی فردی و مؤثر در محيط هايی که توسعه ی اجتماعی و آکادميک را به 
حداکثر می رساند موافق با هدف تلفيق کامل، تدارک ديده شود.

3- دولت های عضو می بايست افراد معلول را قادر سازند که مهارت های پيشرفت در زندگی 
و  تحصيل  امر  در  آنها  مساوی  و  کامل  مشارکت  در  تا  بگيرند  ياد  را  اجتماعی  پيشرفت  و 
اقدامات  اين منظور می بايست  به عنوان اعضای جامعه تسهيل گردد. دولت های عضو برای 

مناسب شامل موارد زير را به عمل آورند:
تقويت شده، اشکال و  فرم های  الفبای جايگزين،  بريل،  يادگيری خط  نمودن  تسهيل  الف( 
انتقال  و  نمودن حمايت همسان  تسهيل  تحرک،  و  يابی  مهارت های جهت  ارتباطات،  انواع 

تجربه.
ب( تسهيل نمودن يادگيری زبان اشاره و ارتقای هويت جمعيت افراد ناشنوا.

پ( حصول اطمينان از گسترش تحصيل افراد به خصوص تحصيل کودکان نابينا، ناشنوا، و   
نابينا ـ ناشنوا به بيشتر زبان ها، روش ها و اشکال مناسب ارتباطی برای فرد و در محيط هايی که 

پيشرفت آکادميک و اجتماعی فرد را به حداکثر می رساند.
4- برای کمک نمودن به حصول اطمينان از اين حق، دولت های عضو می بايست اقدامات 
الزم را برای استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرايط در زمينه ی زبان اشاره و بريل 
به عمل آورند. اين  افراد حرفه ای و کارکنان در تمام مراحل آموزشی  نيز برای آموزش  و 
آموزش ها می بايست با آگاهی در زمينه ی معلوليت، راه و روش ها و وسايل ارتباطی تقويت 

کننده و جايگزين، سبک ها و محتويات آموزشی برای حمايت افراد معلول همراه باشد.
5-  دولت های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به تحصيالت متوسطه، 
مساوی  و  تبعيض  هيچگونه  بدون  العمر  مادام  آموزش  و  بالغين  آموزش  حرفه ای،  آموزش 
اطمينان  اين منظور دولت های عضو می بايست  به  برای دستيابی  با ديگران، دسترسی دارند. 

حاصل کنند که »انطباق موجه« برای افراد معلول فراهم شده است.

ماده 25( سالمتی:
دولت های عضو، حق افراد معلول را برای برخورداری از باالترين استانداردهای ممکن در 

زمينه ی بهداشت، بدون تبعيض قائل شدن براساس معلوليت، به رسميت می شناسند.
دولت های عضو می بايست تمام اقدامات الزم را برای حصول اطمينان از دسترسی افراد معلول 
به خدمات بهداشتی با رعايت تفاوت های جنسی، شامل توانبخشی مرتبط با بهداشت اتخاذ 
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نمايند. به طور اختصاصی دولت های عضو می بايست:
استاندارد های  وسعت وباکيفيت  با  بهداشتی  خدمات  و  مراقبت ها  معلول،  افراد  برای  الف( 
رايگان يا قابل پرداخت، مساوی با آنچه برای سايرين تدارک ديده شده است به خصوص در 

زمينه های بهداشتی و باروری و برنامه هايی جامعه نگر مهيا کنند.
ب( آن دسته از خدمات بهداشتی که برای افراد معلول به خصوص به علت معلوليت شان مورد 
نياز است شامل تشخيص و مداخله ی مناسب و سرويس های طراحی شده برای کم کردن يا 

پيشگيری از معلوليت بيشتر در کودکان و افراد مسن تر را تدارک ببيند.
پ( اين خدمات بهداشتی را تا جايی که ممکن است در نزديکی محل خود افراد معلول از 

جمله مناطق روستايی فراهم کنند.
با  مراقبتی  معلول،  افراد  برای  که  بخواهند  ی بهداشت  زمينه   در  فعال  حرفه ای  افراد  از  ت( 
کيفيت و مشابه ساير افراد براساس موافقت آگاهانه و آزادانه از جمله به وسيله ی افزايش آگاهی ها 
در زمينه ی حقوق، حرمت و استقالل انسانی و براساس نيازهای افراد معلول از طريق آموزش 
و ترويج استانداردهای اخالقی در جامعه و در بخش مراقبت بهداشتیـ  خصوصی فراهم کنند.
بيمه های عمری که می بايست  و  بهداشتی  بيمه های  زمينه ی  افراد در  عليه  بر  تبعيض  از  ث( 
قوانين ملی مجاز  بيمه ها توسط  اين  قبول تدارک ديده شوند ، در جايی که  قابل  منصفانه و 

شناخته شده است ـ جلوگيری کنند.
ج( از منع تبعيض آميز مراقبت های بهداشتی، سرويس های بهداشتی يا غذا و مايعات براساس 

معلوليت جلوگيری کنند.

ماده 26( توانمند سازی و توانبخشی:
1- دولت های عضو می بايست اقدامات مؤثر و مناسب را از طريق حمايت های همسان برای قادر 
ساختن افراد معلول به دستيابی و حفظ حداکثر استقالل، توانايی فيزيکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی 
و يکپارچگی و مشارکت کامل در تمام جنبه های زندگی به عمل آورند. به اين منظور دولت های 
عضو می بايست سرويس های توانمند سازی و توانبخشی جامعی را به خصوص در زمينه های 

بهداشتی، اشتغال، تحصيل و خدمات اجتماعی سازماندهی و تقويت کنند، به طوری که:
الف( در ابتدايی ترين مرحله ی ممکن و براساس ارزيابی های چندگانه از نيازها و توانايی های 

فردی شروع شود.
ب( از مشارکت و پيوستن فرد به جامعه در تمام زمينه های اجتماعی حمايت کنند و تا حد امکان، 

نزديک به اجتماع خود آنهاـ  از جمله در مناطق روستايیـ  و در دسترس افراد معلول باشد.
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 دولت های عضو می بايست آموزش های اوليه و مداوم را برای کارکنان و افراد حرفه ای - 2

فعال در سرويس های توانمند سازی و توانبخشی توسعه وارتقا دهند.
 دولت های عضو می بايست دسترسی و دانش استفاده از وسايل و تکنولوژی های کمکی طراحی - 3

شده برای افراد معلول را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازی و توانبخشی ارتقا دهند.

ماده 27( کار و اشتغال:
رسميت  به  افراد  ساير  با  مساوی  را  کارکردن  برای  معلول  افراد  حق  عضو،  دولت های  1ـ 
می شناسند و اين حق شامل برخورداری از فرصت تأمين زندگی با کار آزادانه در بازارکار 

انتخاب شده و محيط  کاری که باز، يکپارچه و قابل دسترسی برای افراد معلول می باشد.
دولت های عضو می بايست حق کار را ـ از جمله حق کاری افرادی که در هنگام کار دچار 
از آن  به رسميت شناخته و  قانونگذاری  از طريق  اتخاذ مراحل خاص  با  ـ  معلوليت شده اند 

حمايت کنند.
الف( تبعيض براساس معلوليت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرايط کارگزينی، 

استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرايط ايمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.
ب( از حقوق افراد معلول مساوی با سايرين در شرايط عادالنه و مطلوب کاری، شامل فرصت های 
مساوی، برای کار مساوی و شرايط کاری امن و بهداشتی از جمله پيشگيری از سانحه و رسيدگی 

به شکايات، حمايت کنند.
پ( اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفی خود را مساوی 

با سايرين وصول کنند.
ت( افراد معلول را قادر سازند که دسترسی مؤثر به برنامه های راهنمايی و فنی عمومی و حرفه ای 

سرويس های کاريابی و آموزش های حرفه ای و مداوم داشته باشند.
ث( فرصت های استخدام و ارتقای شغلی را برای افراد معلول در بازار کار افزايش دهند و به 

يافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نمايد.
ج( فرصت های خود اشتغالی، تأسيس شرکت ها، توسعه ی تعاونی ها و افتتاح مشاغل آزاد را 

توسعه بخشد.
چ( افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.

ح( استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از طريق سياستگذاری ها و اقدامات مناسب که 
ممکن است شامل برنامه هايی برای حرکت مؤيد، مشوق و ساير تالش ها باشد، توسعه دهند.
خ( اطمينان حاصل نمايند که »انطباق موجه« برای فرد معلول در محيط کاری به عمل آمده است.
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د( فراگيری تجربه کاری در بازار کار آزاد را توسط افراد معلول توسعه دهند.
ذ( برنامه های توانبخشی شغلی حرفه ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای افراد معلول ارتقا دهند.

 دولت های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول در بردگی و بيگاری نگه - 2
داشته نشده اند، از کار اجباری الزامی محافظت شوند.

ماده 28( استانداردهای مناسب زندگی و حمایت اجتماعی:
افراد معلول را برای داشتن يک زندگی مناسب و استاندارد برای - 1  دولت های عضو حق 

خود و خانواده شان شامل غذا، پوشاک، مسکن و تقويت مداوم شرايط زندگی به رسميت 
تبعيض  بدون  حقوق  اين  يافتن  رسميت  و  قانونی  حمايت  برای  می بايست  و  می شناسند 

براساس معلوليت،تدابير مناسبی اتخاذ کنند.
از آن حق، - 2 برخورداری  و  اجتماعی  برای حمايت  را  معلول  افراد   دولت های عضو،حق 

برای  را  مناسبی  اقدامات  می بايست  و  شناخته  رسميت  به  معلوليت  پايه  بر  تبعيض  بدون 
حمايت و ارتقا اين حقوق به شرح ذيل اتخاذ نمايند:

و  بهداشتی  آب  سرويس های  به  معلول  افراد  مساوی  دسترسی  از  اطمينان  حصول  الف( 
وسايل و ساير کمک های مناسب و قابل وصول مربوط به نيازهای معلوليت.

ب( حصول اطمينان از دسترسی افراد معلول به خصوص زنان و دختران و سالمندان معلول 
به برنامه های حمايت اجتماعی و فقر زدايی.

پ( حصول اطمينان از دسترسی افراد معلول و خانواده های آنها که در شرايط فقر زندگی 
می کنند به کمک های دولتی در هزينه های مرتبط با معلوليت شامل کمک های آموزشی، 

مشاوره ای و مالی مناسب و مراقبت دوره نقاهت.
ت( حصول اطمينان از دسترسی افراد به برنامه های اسکان دولتی

ث( حصول اطمينان از دسترسی افراد معلول به مزايا و برنامه های بازنشستگی

ماده 29( مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی:
دولت های عضو می بايست حقوق سياسی و فرصت برخورداری از آن را مساوی با ديگران 

تضمين نموده و تعهد نمايند که:
الف( به وسيله موارد ذيل اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به شکلی مؤثر و کامل 
در زندگی سياسی و اجتماعی به طور مستقيم يا از طريق نمايندگانشان که آزادانه انتخاب 
شده اند، شرکت می کنند که اين مسأله عالوه بر داشتن حق و فرصت رأی دادن و انتخاب 
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شدن شامل موارد ذيل است:

 حصول اطمينان از اينکه روند رأی گيری، تسهيالت و مفاد آن مناسب، در دسترس و برای - 1
درک و استفاده آسان است.

 2- حفاظت از حق افراد معلول تا بتوانند با رأی های مخفی در انتخابات و در رفراندوم های 
عمومی بدون ترس شرکت کند و از انتخابات حمايت کرده و به صورت مؤثری دفتر انتخاباتی 
داشته باشند و تمام عملکردهای اجتماعی را در سطوح حکومتی از طريق تسهيل استفاده از 

تکنولوژی های جديد و کمکی و در مکان های مناسب انجام دهند.
اين  به  به عنوان رأی دهندگان تضمين کنند و  ابراز عقيده ی آزادانه ی افراد معلول را    -3
منظور در جايی که الزم است به درخواست ايشان اجازه کمک به آنها از طريق فردی که 

توسط خودشان تعيين شده است، داده شوند.
و  تبعيض  بدون  را  اجتماعی  امور  بتوانند  معلول  افراد  آن  در  که  را  محيطی  فعاالنه  ب( 
مساوی با ديگران به طور مؤثر و کامل هدايت کنند، توسعه بخشند و آنها را به مشارکت 

در امور اجتماعی به شرح ذيل ترغيب کنند:
مشارکت سازمان ها و انجمن های غير دولتی مرتبط با زندگی اجتماعی_ سياسی کشور و - 1

مشارکت در فعاليت ها و سازماندهی  جناح های سياسی کشور.
 2- تشکيل و پيوستن به سازمانهای افراد معلول برای اينکه نمايندگان آنها در سطح بين المللی، 

ملی، منطقه ای و محلی باشد.

ماده 30( مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی:
 دولت های عضو، حق افراد معلول را برای شرکت در زندگی فرهنگی مساوی با ديگران - 1

اطمينان حاصل  تا  نمايند  اتخاذ  را  اقدامات الزم  تمام  به رسميت می شناسند و می بايست 
شود که افراد معلول:

الف( از دسترسی به محصوالت فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.
قابل  فرهنگی  فعاليت های  ساير  و  تئاتر  فيلم،  تلويزيونی،  برنامه های  به  دسترسی  از  ب( 

وصول برخوردار باشند.
پ( از دسترسی به مکان های ارائه ی خدمات و اجراهای فرهنگی مثل تئاتر، موزه، سينما، 
به  دسترسی  از  دارد  امکان  که  جايی  تا  و  بوده  برخوردار  توريستی  خدمات  و  کتابخانه 

مکان های تاريخی و محل هايی که از نظر ملی دارای اهميت هستند، بهره مند شوند.
 دولت های عضو می بايست تمام اقدامات مناسب را اتخاذ کنند تا افراد معلول قادر شوند - 2
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فرصت توسعه و استفاده از خالقيت، ظرفيت های هنری و ذهنی خود را نه تنها برای سود 
خود، بلکه برای غنی سازی جامعه داشته باشند.

دولت های عضو می بايست تمام مراحل مناسب را منطبق با قوانين بين المللی اتخاذ نمايند - 3
تا اطمينان حاصل کنند که قوانين حفاظت کننده ی مالکيت های معنوی، به يک مانع غير 

منطقی يا تبعيض آميز، در دسترسی افراد معلول به منابع فرهنگی تبديل نشده باشند.
برنامه های خاص  و حمايت  شناسايی  مستحق  ديگران  با  مساوی  می بايست  معلول  افراد   -4

فرهنگی و هويت زبانی شان ،شامل زبان اشاره و فرهنگ افراد ناشنوا باشند.
5- نظر به قادر سازی افراد معلول به شرکت مساوی با ساير افراد در فعاليت های تفريحی و 

ورزشي، دولت های عضو می بايست اقدامات مناسبی را شامل موارد زير اتخاذ نمايند:
الف( تشويق و ارتقای حضور افراد معلول در کامل ترين حد ممکن در جريان فعاليت های 

ورزشی در همه ی سطوح.
ب( حصول اطمينان از اينکه افراد معلول دارای فرصت سازماندهی، توسعه و مشارکت در 
فعاليت های ورزشی، تفريحی مختص افراد معلول بوده و به اين منظور آنها را به مربيگری، 

تمرين و تالش مناسب، مساوی با ديگران تشويق نمايد.
پ( اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به حوزه های ورزشی، تفريحی و گردشگری 

دسترسی دارند.
ت( اطمينان حاصل نمايد که افراد معلول به مشارکت در بازی ها، فعاليت های تفريحی و 

ورزشی از جمله فعاليت های موجود در سيستم مدرسه دسترسی دارند.
ث( اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به خدمات سازمان های تفريحی، گردشگری و 

ورزشی دسترسی دارند.

ماده 31( آمار و جمع آوری اطالعات:
 دولت های عضو متعهد می شوند که اطالعات مناسب شامل اطالعات آماری و تحقيقاتی - 1

را برای طبقه بندی و بنيان گذاری سياست های الزم برای اجرای اين کنوانسيون جمع آوری 
کنند و روند جمع آوری و حفظ اطالعات می بايست:

از  اطمينان  حصول  برای  اطالعات  حفظ  قوانين  قانونی،شامل  حفاظت  با  موافق  الف( 
رازداری و احترام به حريم خصوصی افراد معلول باشد.

ب( موافق با هنجارهای پذيرفته شده بين المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی های 
پايه و اصول اخالقی آمار باشد.
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جمع آوری اطالعات منطبق با اين ماده می بايست در سطحی وسيع و مناسب برای کمک به - 2

ارزيابی تعهدات دولت های عضو در رابطه با کنوانسيون حاضر و برای شناسايی و رسيدگی 
به موانعی که افراد معلول در راه دستيابی حقوق خود با آن مواجه می شوند،به کار برود.

 دولت های عضو می بايست مسؤليت  انتشار اين آمار و حصول اطمينان از دسترسی افراد - 3
معلول و سايرين، به آن را بپذيرند.

ماده 32( همکاری های بین المللی:
 دولت های عضو، اهميت همکاری بين المللی و ارتقای آن را در حمايت از تالش های ملی - 1

اقدامات مناسب  به رسميت شناخته و  برای شناسايی مقاصد و اهداف کنوانسيون حاضر 
با مشارکت سازمان های مرتبط  نياز  و مؤثری را در اين مورد بين دولت ها و در صورت 
بين المللی و منطقه ای و جوامع مدنی به خصوص سازمان های افراد معلول اتخاذ خواهند 

کرد. اين اقدامات می تواند شامل مورد ذيل باشد:
الف( حصول اطمينان از همکاری های بين المللی شامل برنامه های توسعه ی بين المللی يکپارچه  

و دسترسی برای افراد معلول.
ب( تسهيل و حمايت از ظرفيت سازی شامل تبادل و تقسيم اطالعات، تجربيات، برنامه های 

آموزشی و اجرای بهينه.
پ( تسهيل همکاری در تحقيقات و دسترسی به دانش علمی و فنی.

ت( تدارک کمک های فنی و اقتصادی مناسب شامل تسهيل دسترسی به تبادل تکنولوژی 
کمکی در دسترس، از طريق انتقال تکنولوژی.

مفاد اين ماده بدون تعصب به تعهدات هر کدام از دولت ها برای عمل به تعهدات اشاره - 2
شده در اين کنوانسيون می باشد.

ماده 33( اجرای ملی و نظارت:
 دولت های عضو، هماهنگ با سيستم های سازمانی شان می بايست يک يا چند هسته ی مرکزی را - 1

در دولت برای موضوعات مربوط به استقرار کنوانسيون حاضر مشخص کرده و به تأسيس 
يا تأمين يک مکانيسم هماهنگ کننده در دولت، برای تسهيل اقدامات مرتبط با بخش ها و 

در سطوح مختلف توجه الزم را داشته باشند.
 دولت های عضو می بايست بر حسب نياز، هماهنگ با سيستم های مديريتی قانونی شان در - 2

داخل دولت، يک چارچوب شامل يک يا چند مکانيسم مستقل برای پيشبرد، حمايت و 
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نظارت استقرار کنوانسيون حاضر، تأسيس، تأمين، تقويت و حفظ کنند. در هنگام طراحی 
چنين مکانيسمی دولت های عضو می بايست اصول مربوط به وضعيت عملکرد مؤسسات 

ملی برای حمايت و توسعه ی حقوقی انسانی را در نظر گيرند.
طور - 3 به  می بايست  آنها  نماينده  سازمان های  و  معلول  افراد  به خصوص  مدنی،  جامعه ی   

کامل در روند نظارتی دخالت و حضور داشته باشند.

ماده 34( کمیته حقوق افراد معلول:
1-  می بايست يک کميته ی حقوق افراد معلول )در اينجا کميته ناميده می شود( با وظايفی که 

ذکر گرديده تشکيل شود.
2-  کميته می بايست در زمان اجرايی شدن اين کنوانسيون دارای 12 نفر از خبرگان باشد. بعد 
از تصويب يا پيوستن 60 کشور، اعضای کميته می بايست از ظرفيت های فردی الزم برخوردار 
بوده و دارای وضعيت اخالقی باال و در زمينه های مختلف کنوانسيون حاضر، توانا و مجرب 
به مفاد  باشند. از دولت های عضو دعوت به عمل می آيد تا هنگام اعالم نامزدی کانديداها 

تدوين شده در ماده 34 اين کنوانسيون توجه ويژه مبذول دارند.
3-  اعضای کميته می بايست توسط دولت های عضو و با در نظر گرفتن مالحظات الزم به 
پراکندگی جغرافيايی منصفانه ی آنها، نمايندگی اشکال مختلف مدنی و سيستم های قانونی، اصل 

تعادل جنسيتی و مشارکت افراد معلول خبره انتخاب گردند.
4-  اعضای کميته می بايست توسط رأی های مخفی و از ميان يک ليست نامزد شده توسط 
تشکيل  ملل  سازمان  کل  دبير  توسط  که  عضو  دولت های  گردهمايی  در  عضو  دولت های 
می شود، انتخاب شوند. در جلساتی که حداقل با دو سوم دولت های عضو تشکيل شده است، 
افراد انتخاب شده برای کميته می بايست کسانی باشند که بيشترين رأی را آورده اند و اکثريت 

قاطع رأی نمايندگان حاضر دولت ها در رأی گيری را کسب کرده باشند.
انجام  حاضر  کنوانسيون  شدن  اجرايی  تاريخ  از  بعد  ماه   6 تا  می بايست  اوليه  انتخابات    -5
شود. حداقل 4 ماه قبل از هر انتخابات مجمع عمومی می بايست نامه ای به دولت های عضو 
نوشته و از آنها درخواست کند نامزدهای خود را در عرض 2 ماه معرفی نمايند. دبير کل در 
اقدام بعدی می بايست فهرستی از تمام نامزدها به ترتيب حروف الفبا تهيه کند به صورتی که 
نمايانگر دولت هايی باشد که آنها نامزد کرده اند و سپس می بايست آن را به دولت های عضو 

کنوانسيون حاضر تسليم نمايد.
6-  اعضای کميته می بايست برای يک دوره 4 ساله انتخاب گردند. آنها می بايست امکان يک بار 
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انتخاب شدن مجدد را داشته باشند، با اين حال زمان خدمت 6 نفر از اعضای منتخب در انتخابات 
اول پس از دو سال به پايان می رسد و بالفاصله بعد از انتخابات اول، اسامی اين 6 نفر بايد به وسيله 
رئيس در پايان گردهمايی که در بند 5 اين ماده اشاره شده است، با قرعه کشی انتخاب گردد.            
7-  انتخاب 6 نفر عضو بعدی کميته می بايست در موقعيت انتخابات معمولی و مطابق با مفاد 

اين ماده انجام شود.
8-  اگر يکی از اعضای کميته فوت شود يا استعفا دهد يا به هر دليل اعالم کند که ديگر قادر 
به انجام وظايف خود نيست، دولت عضوی که او را نامزد کرده است می بايست فرد خبره ی 
ديگری که واجد شرايط بوده و صالحيت الزم مربوط به مفاد اين ماده را دارد، برای خدمت 

در زمان باقی مانده تعيين کند.
9-  کميته می بايست قوانين مربوط به روند کار خود را تبيين کند.

10-  دبير کل سازمان ملل می بايست کارکنان و تسهيالت الزم برای اجرای مؤثر عملکردهای 
کميته ی تحت کنوانسيون حاضر را تدارک ببيند.

می بايست  کنوانسيون  اين  عنوان  کميته ی تحت  اعضای  عمومی،  مجمع  تصويب  با    -11
حقوقی را مطابق با شرايطی که می تواند توسط مجمع عمومی تضمين شود از منابع سازمان 

ملل با توجه به اهميت مسؤليت های کميته دريافت نمايد.
12- اعضای کميته می بايست مستحق دريافت تسهيالت، امتيازات و مصونيت خبرگان مأمور 
در سازمان ملل باشند، چنانچه در بخش های کنوانسيون، امتيازات و مصونيت های سازمان ملل 

مشخص گرديده است.

ماده 35( گزارش های دولت های عضو:
 هر دولت عضو می بايست از طريق کمک مجمع عمومی سازمان ملل گزارش جامعی از - 1

اقداماتی که در زمينه ی تالش ها برای انجام تعهدات خود تحت عنوان کنوانسيون حاضر 
و نيز پيشرفت به دست آمده در ارتباط با آن را 2 سال بعد از اجرايی شدن کنوانسيون 

حاضر به کميته تسليم کند.
 بعد از آن دولت های عضو می بايست حداقل 4 سال يک بار و نيز هر زمان که کميته - 2

درخواست کند، گزارش های بعدی را تسليم کنند.
 کميته می بايست درباره ی راهنمايی مورد نياز برای محتوای گزارش ها تصميم گيری کند.- 3
 نيازی نيست دولت عضو که يک گزارش اوليه جامع را به کميته ارائه کرده است،در - 4

در  تا  می شوند  دولت های عضو دعوت  بياورد.  را  قبلی  اطالعات  بعدی خود،  گزارش 
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هنگام ارائه گزارش ها به کميته، روند آزاد و شفافی را اتخاذ نموده و مالحظات ويژه ای 
را به مفاد ماده 34 کنوانسيون حاضر به عمل آورند.

 گزارش ها می تواند نشانگر عوامل و مشکالتی باشد که ميزان عمل به تعهدات طرح شده - 5
در کنوانسيون حاضر را تحت تأثير قرار دهد.

ماده 36 ( رسیدگی به گزارش ها:
 هر گزارش می بايست مورد توجه کميته قرار گرفته و پيشنهادها و توصيه های عمومی مناسب - 1

درباره گزارش در نظر گرفته شود و به دولت عضو مربوطه ارجاع شود. دولت عضو می  تواند 
با هر اطالعاتی که برای کميته انتخاب کرده است، پاسخگو باشد و کميته می تواند اطالعات 

بيشتری را در مورد اجرای کنوانسيون حاضر در دولت عضو درخواست نمايد.
 اگر دولت عضو به وضوح در تسليم گزارش تأخير داشته باشد،کميته می تواند نياز به بررسی - 2

اجرای کنوانسيون در آن دولت عضو را براساس اطالعات صحيح در دسترس کميته، به 
آن دولت عضو اعالم کند. چنانچه با گذشت 3 ماه پس از اعالم، گزارش مربوطه تسليم 
نگردد،کميته می بايست دولت عضو مورد نظر را به شرکت در بررسی دعوت نمايد. اگر 
دولت عضو به تسليم نمودن گزارش مربوطه پاسخ دهد مفاد بند 1 اين ماده اجرا خواهد شد.

 دبير کل سازمان ملل می بايست اين گزارش ها را در دسترس تمام دولت های عضو قرار دهد.- 3
 دولت عضو می بايست گزارش های خود را در سطحی وسيع در دسترس مردم کشور قرار - 4

دهد و دسترسی پيشنهادها و توصيه های عمومی مربوط به اين گزارش ها را تسهيل نمايد.
 کميته می بايست در صورت صالحديد، گزارش های دولت های عضو را به آژانس های - 5

ملل جهت طرح  سازمان  ارگان های ذی صالح  ساير  و  برنامه ها  و  تخصصی، صندوق ها 
با مالحظات  به توصيه يا کمک فنی موجود در آن مطابق  نياز  يک درخواست و اظهار 

توصيه های کميته ارجاع دهد.

ماده 37( همکاری دولت های عضو و کمیته:
 هر دولت عضو می بايست با کميته همکاری نموده و اعضای آن را در تحقق بخشيدن به - 1

تعهداتش ياری نمايد.
 در همکاری با دولت های عضو، کميته می بايست به راه و روش های افزايش ظرفيت های - 2

ملی برای اجرای اين کنوانسيون از طريق همکاری های بين المللی توجه ويژه ای داشته باشد.
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ماده 38( همکاری کمیته با سایر ارگان ها:

برای تقويت اجرای مؤثر اين کنوانسيون و همچنين تشويق همکاريهای بين المللی طرح شده 
در کنوانسيون حاضر:

الف( آژانس های تخصصی و ساير ارگان های سازمان ملل بايد مجاز باشند تا جايی که 
به اجرای مفاد کنوانسيون  تعهداتشان قرار می گيرد، در مالحظات مربوط  در محدوده ی 
حاضر شوند. کميته می تواند از آژانس های تخصصی و ساير ارگان های واجد شرايط در 
صورت صالحديد برای آماده کردن توصيه های تخصصی در زمينه ی اجرای کنوانسيون در 
مواردی که در چارچوب تعهدات مرتبط با آنان قرار می گيرد ،دعوت کند. کميته می تواند 
از آژانس های تخصصی و ساير ارگان های سازمان ملل دعوت کند که گزارش هايی را 

درباره ی اجرای کنوانسيون در محدوده ی فعاليت هايشان تسليم نمايد.
ب( و اگر آن نقض کننده تعهدات باشد کميته می تواند در صورت نياز با ساير ارگان های 
استمرار  از  اطمينان  هدف  با  بشر  حقوق  بين المللی  معاهدات  توسط  شده  بنيان گذاری 
از  جلوگيری  و  کلی  توصيه های  و  پيشنهادها  مربوطه،  خط مشی های  ارائه ی گزارش  در 

دوگانگی و تداخل در اجرای عملکردشان مشورت کنند.

ماده 39( گزارش های کمیته:
کميته می بايست هر دو سال يک بار به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اجتماعی در مورد 
فعاليت هايش گزارش داده و پيشنهادها و توصيه های عمومی را براساس ارزيابی گزارش ها و 
اطالعات دريافتی از طرح های دولتی ارائه دهد. اين پيشنهادها و توصيه های عمومی می بايست 

در گزارش کميته، همراه با توضيحات احتمالی از دولت های عضو منظور شده باشد.

ماده 40( کنفرانس دولت های عضو:
 دولت های عضو می بايست به طور منظم در »کنفرانس  دولت های عضو« برای بررسی هر - 1

موضوع مرتبط با اجرای کنوانسيون حضور داشته باشند.
می بايست - 2 عضو  دولت های  کنفرانس  حاضر،  کنوانسيون  شدن  اجرايی  از  بعد  ماه   6 تا   

توسط مجمع عمومی سازمان ملل تشکيل شود، گردهمايی بعدی می بايست هر دو سال 
يک بار يا بر اساس تصميم کنفرانس دولت های عضو يا دبير کل مجمع عمومی سازمان 

ملل تشکيل شود.
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ماده 41( سپردن:
دبير کل سازمان ملل می بايست سپرده دار کنوانسيون حاضر باشد.

ماده 42( امضا:
کنوانسيون حاضر می بايست برای امضا توسط تمام دولت های عضو و ساز مان های ائتالفی در 

دفتر مرکزی سازمان ملل در نيويورک از تاريخ )30/ مارس / 2007( مفتوح باشد.

ماده 43( موافقت با پذیرش:
کننده،  امضا  منطقه ای  ائتالفی  ساز مان های  و  دولت ها  توسط  می بايست  حاضر  کنوانسيون 
موضوع تصويب و تأييد رسمی قرار گيرد. اين کنوانسيون می بايست برای پيوستن هر دولت 

يا سازمان های ائتالف منطقه ای که کنوانسيون را امضا نکرده است، مفتوح باشد.

ماده 44( سازمان ائتالف منطقه ای:
 سازمان ائتالف منطقه ای به معنی سازمانی است که توسط دولت های مستقل يک منطقه ی - 1

مشخص، بنيان گذاری شده است و دولت های عضو آن، اختيار الزم مربوط به موضوعات اين 
کنوانسيون را به آن سازمان داده اند. اين سازمان ها می بايست گستردگی اختياراتشان را با توجه 
به موضوع های مرتبط با اين کنوانسيون در اسناد تأييديه رسمی يا عضويت خود اعالم کنند. 

متعاقباً آنها بايد سپرده دار را از هر گونه تغيير عمده در محدوده ی اختياراتشان آگاه کنند.
 در اين کنوانسيون اشاره به دولت های عضو، شامل اين سازمان ها در محدوده ی اختياراتشان - 2

نيز می باشد.
 نبايد در اهداف مورد نظر در ماده 45 پاراگراف 1 و ماده 47 پاراگراف 2 و 3 هيچ سند - 3

سپرده شده توسط يک سازمان ائتالف منطقه ای شمارش گردد.
 سازمان های ائتالف منطقه ای در موضوع هايی که در محدوده ی اختيار آنها قرار می گيرد، - 4

می توانند از حق داشتن رأی در کنفرانس دولت های عضو با همان تعداد رأی دولت های 
عضوشان که طرف های اين کنوانسيون هستند، برخوردار باشند. اگر هر کدام از دولت های 
عضو بخواهد حق رأی داشته باشد، سازمان مربوطه نمی تواند حق برخورداری از رأی آن 

کشور را داشته باشد و باالعکس.
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ماده 45( اجرا:

 کنوانسيون حاضر می بايست در روز سی ام بعد از سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، - 1
اجرايی شود.

 بعد از سپردن بيستمين سند مربوطه، برای هر کدام از تصويب نامه ها، تأييد رسمی يا الحاق - 2
کشورها و سازمان های ائتالف منطقه ای کنوانسيون می بايست در روز سی ام بعد از تحويل 

سند ايشان اجرايی شود.

ماده 46( قید و شرط:
 قيد و شرط هايی که با اهداف و مقصود اين کنوانسيون ناسازگار باشد،نمی بايست مجاز - 1

شناخته شوند.
 قيد و شرط ها در هر زمان می تواند پس گرفته شوند.- 2

ماده 47( اصالحیه:
1- هر دولت عضو می تواند اصالحيه ای در مورد کنوانسيون حاضر پيشنهاد دهد و آن را به 
دبير کل سازمان ملل متحده تسليم کند. دبير کل سازمان می بايست آن را برای دولت های 
عضو، به انضمام درخواستی مبنی بر اينکه آيا آنها از کنفرانس دولت های عضو به منظور 
تصميم گيری درباره اصالحيه پيشنهادی حمايت می کنند يا نه؟ ارسال کند. در صورتی که تا 
4 ماه بعد از ارسال، حداقل يک سوم دولت های عضو از چنين کنفرانسی حمايت کنند،دبير 
کل می بايست، زير نظر سازمان ملل متحد چنين کنفرانسی را تشکيل دهد. هر اصالحيه ای 
که توسط دو سوم دولت های عضو حاضر تصويب شود، می بايست توسط دبير کل به مجمع 

عمومی و بعد از آن به منظور تصويب برای تمام دولت های عضو فرستاده شود.
 تمام اصالحيه ی تأييد شده مطابق بند 1 می بايست در سی امين روز بعد از اينکه تعداد - 2

سندهای سپرده شده به دو سوم تعداد دولت های عضو در زمان تصويب اصالحيه  رسيد، 
اجرايی شود. بعد از آن، اصالحيه، برای هر کدام از دولت های عضو در سی امين روز بعد 
از دريافت سند مربوطه اجرايی می شود، يک اصالحيه می بايست فقط برای آن دولت های 

عضو که آن را قبول کرده اند، تعهدآور باشد.
 اگر در کنفرانس دولت های عضو با توافق عام چنين تصميمی گرفته شود که يک اصالحيه - 3

ً  به مواد 34  مطابق با بند 1 مورد قبول و تصويب قرار گرفته شود به صورتی که منحصرا
و 38 و 39 و 40 مربوط باشد، برای تمام دولت های عضو، در سی امين روز بعد از اينکه 
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تعداد اسناد سپرده شده به دو سوم تعداد دولت های عضو در زمان تصويب اصالحيه رسيد، 
اجرايی خواهد شد.

ماده 48( خروج:
هر دولت می تواند با اعالم کتبی به دبير کل سازمان ملل از کنوانسيون حاضر خارج شود. خروج 

از معاهده، يک سال بعد از تاريخ دريافت اعالم کتبی از طرف دبيرکل، جاری خواهد شد.

ماده 49( قالب در دسترس:
متن کنوانسيون حاضر می بايست به صورتی آسان در دسترس قرار گيرد.

ماده 50( 
واحد  ارزش  حاضر  کنوانسيون  اسپانيايی  و  روسی  فرانسوی،  انگليسی،  چينی،  عربی،  متون 
خواهند داشت. در مقام گواهی، نمايندگان تام االختيار ذيل حسب االمر دولت های متبوع، 

کنوانسيون حاضر را امضا کرده اند.

پروتکل الحاقی کنوانسیون بین المللی حقوق افراد معلول
دولت های عضو اين پروتکل توافق می کنند که:

ماده 1(
 هر دولت عضو اين پروتکل )دولت عضو( صالحيت کميته حقوق معلولين )کميته( را - 1

در آن حوزه  يا گروه هايی که  افراد  از طرف  يا  افراد  مکاتبه ای  بررسی  و  دريافت  برای 
ادعا می کنند که توسط دولت های عضو مربوطه قربانی تضييع مفاد کنوانسيون شده اند،به 

رسميت می شناسد.
 هيچ مکاتبه ای در مورد دولتی که عضو پروتکل حاضر نمی باشد، نمی بايست دريافت شود.- 2

ماده 2(
کميته می بايست مکاتبات زير را »غير قابل قبول« در نظر گيرد:

الف( مکاتبه ی بی نام.
مفاد  با  مغاير  يا  بوده  مکاتبه هايی  چنين  تسليم  حق  از  استفاده  سوء  بر  مبتنی  مکاتبه،  ب( 

کنوانسيون حاضر باشد.
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بين المللی  تحقيق  روند  در  باشد،يا  بررسی شده  کميته  توسط  قباًل  که  مشابهی  موضوع  پ( 

ديگری در حال بررسی باشد.
ت( تمام راه حل های محلی در دسترس، مورد بحث قرار نگرفته است. اين مورد نبايد در جايی 
که اقدام به حل مشکل بدون دليل طوالنی شده يا بعيد می باشد که به حل مشکل ختم شود به 

عنوان قاعده قرار گيرد.
ث( اگر آشکارا بی اساس بوده يا به صورت مؤثر تأييد نشده باشد.

ج( حقايق موضوع مکاتبه  قبل از اجرايی شدن کنوانسيون حاضر اتفاق افتاده باشد، مگر آن 
که آن حقايق تا تاريخ فوق  ادامه يافته باشد.

ماده 3(
با توجه به مفاد ماده 2 پروتکل حاضر، کميته می بايست هر مکاتبه ی تسليم شده را به صورت 
محرمانه به اطالع دولت عضو برساند، در عرض 6 ماه دولت دريافت کننده ی نامه، می بايست 
به کميته، توضيح و گزارشی کتبی که روشنگر موضوع و راه حل آن ـ در صورت اعمال 

گرديدن توسط دولت مربوطه باشد ـ تسليم نمايد.

ماده 4( 
کميته - 1 آن،  صحت  تعيين  به  رسيدن  از  قبل  و  مکاتبه   يک  دريافت  از  بعد  زمان  هر  در   

می تواند درخواستی را برای توجه فوری به اقدامات موقتی که ممکن است برای جلوگيری 
از خسارت جبران ناپذير به قربانی يا قربانيان خشونت مورد ادعا الزم باشد، به دولت عضو 

ارسال نمايد.
 اجرای بند 1 اين ماده توسط کميته به معنی تشخيص صحت و سقم مکاتبه نمی باشد.- 2

ماده 5(
پشت  را  خود  پروتکل،جلسات  اين  به  مربوط  مکاتبات  بررسی  هنگام  می بايست  کميته 
درب های بسته انجام داده و بعد از بررسی نامه، کميته می بايست پيشنهادها و توصيه های 

احتمالی را به دولت عضو و به نويسنده ی نامه ارسال نمايد.

ماده 6(
 اگر کميته اطالعات موثقی را مبنی بر تضييع ناگوار يا برنامه ريزی شده ی حقوق اعالم - 1

شده در کنوانسيون توسط يکی از دولت های عضو دريافت کند، کميته می بايست دولت 
به  مربوط  نظرهای  اظهار  نمودن  تسليم  منظور،  همان  به  و  اطالعات  بررسی  به  را  عضو 

اطالعات ذکر شده،دعوت کند.
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 ضمن در نظر گرفتن هر توضيحی که ممکن است توسط دولت عضو مربوطه تسليم شود - 2
و همين طور هر اطالعات موثق، کميته می تواند يک يا چند عضو را برای هدايت يک 
تحقيق و گزارش فوری به کميته تعيين کند. در صورت داشتن مجوز، با رضايت دولت 

عضو، گروه تحقيق می تواند از منطقه بازديد کند.
 بعد از بررسی يافته های اين تحقيق،کميته می بايست اين يافته ها را به همراه توضيحات و - 3

توصيه های مربوط برای دولت عضو ارسال نمايد. دولت عضو مربوطه می بايست در عرض 
6 ماه بعد از دريافت چنين يافته ها، توضيحات و توصيه هايی از کميته، اظهار نظرهای خود 

را به کميته تسليم نمايد.
دنبال - 4 مراحل  تمام  بايد در  بوده و همکاری دولت عضو  تحقيق می بايست محرمانه  اين   

گردد.

ماده 7(
 کميته می تواند دولت عضو مربوطه را دعوت نمايد که در گزارش خود مطابق ماده 35 - 1

کنوانسيون، جزئيات اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به يک تحقيق انجام شده مطابق با ماده 
6 پروتکل حاضر را الحاق نمايد.

 کميته در صورت نياز می تواند، بعد از پايان دوره 6 ماهه که در ماده 4-6 به آن اشاره - 2
شده است، از دولت عضو مربوطه بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به چنين 

تحقيقی را ارائه نمايد.

ماده 8(
که  نمايد  اعالم  آن  پيوست  يا  پروتکل  تصويب  يا  امضا  زمان  در  می تواند  دولت عضو  هر 

صالحيت کميته، پيش بينی شده در ماده 6 و 7 را به رسميت نمی شناسد.

ماده 9(
دبير کل سازمان ملل متحد می بايست سپرده دار پروتکل حاضر باشد.

ماده 10(
پروتکل حاضر می بايست برای امضا توسط دولت ها و سازمان های ائتالف منطقه ای در دفتر 

مرکزی سازمان ملل در نيويورک از تاريخ 30/ مارس/2007 مفتوح باشد.

ماده 11(
اين  کننده ی  امضا  منطقه ای  ائتالف  سازمان های  رسمی  تأييد  مورد  می بايست  پروتکل  اين 
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پروتکل که به صورت رسمی، کنوانسيون را تصويب يا تأييد کرده اند، قرار گيرد. اين پروتکل 
می بايست برای تصويب توسط هر دولت يا سازمان ائتالف منطقه ای که با کنوانسيون به طور 

رسمی تصويب، تأييد يا موافقت کرده و پروتکل حاضر را امضاء نکرده است، مفتوح باشد.

ماده 12(
 منظور از سازمان های ائتالف منطقه ای، سازمان هايی است که توسط دولت های يک منطقه - 1

مشخص شده و در رابطه با موضوعات طرح شده در اين کنوانسيون و اين پروتکل اختيار 
الزم از طرف دولت های عضو به آنها تفويض شده است. اين سازمان ها می بايست در اسناد 
رسمی، تأييديه يا توافق نامه های خود، حدود اختياراتشان را در رابطه با موضوعات طرح 
شده در کنوانسيون و پروتکل اعالم کنند. متعاقباًآنها می بايست هر گونه تغيير در محدوده 

ی اختياراتشان را به سپرده گذار اطالع دهند.
 در مورد اهداف ماده 13 بند 1 و ماده 15 بند 2 هيچ سند سپرده شده توسط سازمان های - 2

ائتالف منطقه ای نبايد منظور شود.
 سازمان های ائتالف منطقه ای در محدوده ی اختياراتشان می توانند در جلسات دولت های - 3

عضو، حق رأی داشته باشند و تعداد رأی آنها مساوی تعداد رأی دولت های عضوشان که 
طرف های اين پروتکل هستند، می باشند. اگر هر کدام از دولت های عضو بخواهند حق 
رأی داشته باشند، سازمان  مربوطه نمی تواند حق برخورداری از رأی آن کشور را داشته 

باشد و بالعکس.

ماده 13(
سند  سپردن  از  بعد  روز  امين  سی  در  می بايست  حاضر  کنوانسيون،پروتکل  اجرای  1-پيرو 

تصويب يا عضويت، اجرايی شود.
2- برای دولت ها يا سازمان های ائتالف منطقه ای که بعد از سپردن دهمين سند مربوطه پروتکل 
را تصويب يا به طور رسمی تأييد و مورد پذيرش قرار می دهند، پروتکل می بايست در سی 

امين روز بعد از سپردن سند ايشان اجرايی گردد.

ماده 14(
مجاز - 1 باشند،نمی بايست  نداشته  همخوانی  حاضر  پروتکل  هدف  با  که  شرط هايی  و  قيد   

شناخته شوند.
 قيد و شرط ها در هر زمان می توانند پس گرفته شوند.- 2



ماده 15(
هر دولت عضو می تواند الحاقيه ای را به پروتکل حاضر پيشنهاد داده و آن را به دبير کل 
سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبير کل می بايست هر پيشنهادی را به انضمام درخواستی ـ 
مبنی بر اينکه آيا آنها از گردهمايی دولت های عضو برای بررسی و تصميم گيری در مورد 
آن پيشنهاد حمايت می کنند يا خير؟ ـ برای دولت های عضو ارسال نمايد. در صورتی که 
با چنين  در عرض 4 ماه بعد از تاريخ چنين مکاتبه ای، حداقل يک سوم دولت های عضو 
ملل  سازمان  با حمايت  را  اين گردهمايی  می بايست  دبير کل  نمايند،  موافقت  گردهمايی 
برگزار نمايد. هر الحاقيه ای که توسط دو سوم دولت های عضو حاضر و رأی دهنده تصويب 
شود، می بايست توسط دبير کل برای تصويب به مجمع عمومی و بعد از آن برای پذيرش 
برای تمام دولت های عضو فرستاده شود. الحاقيه ی تصويب يا تأييد شده، مطابق پاراگراف 
1، می بايست در سی امين روز بعد از اينکه تعداد سند های سپرده شده، به دو سوم تعداد 
دولت های عضو در زمان تصويب الحاقيه رسيد، اجرايی شود. بعد از آن می بايست الحاقيه 
برای هر دولت عضو در سی امين روز از سپردن سند موافقت، اجرايی شود. يک الحاقيه فقط 

برای دولت های عضو، که آن را پذيرفته، تعهد آور است.
ماده 16(

هر دولت عضو می تواند با اعالم کتبی به دبير کل سازمان  ملل از پروتکل خارج شود. خروج 
از پروتکل، يک سال بعد از دريافت اعالم کتبی به دبير کل جاری می گردد.

ماده 17(
متن پروتکل حاضر می بايست به صورت آسان در دسترس قرار گيرد.

ماده 18(
متون عربی، چينی، انگليسی، فرانسوی، روسی و اسپانيايی پروتکل حاضر ارزش واحد خواهند 
داشت. در مقام گواهی، منصوبين تام االختيار زير حسب االمر دولت های متبوع،پروتکل 

حاضر را امضا کرده اند.
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