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 تقدیم به:
 

این رساله تقدیم به معلم و 

 مشوق من،

 دکتر کنت جرنیگان، و تقدیم به

هزاران زن و مرد نابینایی که آمده 

 اند

تا حقیقت توانمند سازی کامل را 

 بشناسند:

 "نابینایی قابل احترام است!"
 

 



 



 

 

 

 

 

 درباره نویسنده

 

 
                                                         وکیل نابینا و متخصص توان بخشیی اهیل توسیان در ایالیت       1                     جیمز. ایچ.)جیم( آمویگ

   ای                   ای از کیار حرفیه                                                      مریکا می باشد. قبل از بازنشستگی خود، او بخیش عمیده   آ        آریزونا 

                        ارزییابی، نویسیندگی و                                   و امیروز بیه کیار مشیاوره،                      نابینایان کیرد،                   خود را صرف کار با 

                                                 جیم آمویگ در دوران نوجیوانی بیه علیت التهیاب                                      تدریس در این رشته ادامه می دهد.

                دچار ضعف شیدید                              نده مربوط به انحطاط شبکیه(  رو                    شبکیه )بیماری تحلیل             رنگدانه ای

                        از مدرسیه دولتیی بیه      ،                                               بعد از چندین سال مبارزه با ضعف شیدید بینیایی      او   .         بینایی شد

                             از دبیرستان فارغ التحصیل شد.      1953       در سال        یافت و                             مدرسه نابینایان آیوا انتقال 

                 یکیی از اولیین         1961                                                          جیم بعد از دبیرستان هشت سال بیکیار بیود. سیپس در سیال     

                              یی شد که بیه تیازگی تاسییس                                                    دانش آموزان مدارس بزرگساالن و مرکز مشاوره وراهنما

      شید.                                                            دکتر کنت جرنیگان در کمیسیون نابینایان ایالت آیوا مدیریت می                شده بود و توسط

                                                                                  او به تحصیالتش ادامه داد تا دانشکده حقوق و دانشگاه را به پایان برساند. سپس او بیه  

NLRB )                                                                            عنوان اولین وکیل نابینایی که تاکنون بوسییله هیئیت ملیی روابیط کیارگری     
2)  

                                                              شده بود در واشینگتن دی سی و نیویورک سیتی شروع به کار کرد.         استخدام

                                                          ادامه داد. او کارهیا را تغیییر داد و وارد رشیته کیاری       NLRB                    جیم به کار حقوقی با 

                       را که بوسیله هیئت آیوا   3     هدایت                                                    مرتبط با نابینایان شد. او مرکز شبانه روزی سازگاری و 

                                                           
1
.James .(Jim) Omig 

2
 National Lbor Relations Boord  

3
 Orientation and Adjustment 
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                                               به عهده گرفت. سیپس او برنامیه ای را شیروع و                                             برای افراد نابینا راه اندازی شده بود را

1                                           سرپرستی کرد که بوسیله اداره تامین اجتماعی )
SSA  در شهر بالتیمور در ایالت میری )                                 

   ود                                                                  فرصت های استخدامی بیشتری را برای افیراد نابینیا و معلیول درخی                     لند ایجاد شد تا

                                                                                   اداره تامین اجتماعی بوجود آورد. سرانجام او قبل از بازنشستگی مرکز بزرگساالن نابینیا  

                                          و ناشنوا آالسکا را در توسان سرپرستی کرد.  

                                 است که عالوه بر حرفه کیاری خیود          فرزند      دارای         متأهل و                         همچنین جیم مردی مترقی و 

                    های شهری، سیاسیی و     لیت                  کرد در کلیسا و فعا                                    در سراسر عمرش در هر جایی که زندگی می

                         هیای توسیعه را فیراهم                                                  زیادی داشت. او همچنین هیئت آموزشیی و برنامیه          مشارکت      وکالت 

                                                                                 کرد و از مدارس متعدد و انجمن های خصوصی و دولتی نابینایان در سراسر کشور ارزییابی  

         نابینیا                                                                                  هایی را انجام داد. بطور قابل توجهی شاید او نزدیک به چهل سال به همراه دیگر افراد 

                                            های سازماندهی شده نابینایان بوده است.    جنبش                       شرکت کننده ای فعال در

                                رسد چگونگی بیه بهتیرین نحیو                                                بنابراین شناخت جیم از عواملی که به این اصل می

       نخسیت    -     بیود                                        اساس ترکیی  وسییعی از عوامیل زییر        بر                      سازی متقاضیان نابینا         توانمند

                                        مدارس دولتی و سپس در مدرسه شیبانه روزی                                          تجربه او به عنوان دانش آموزی نابینا در

       دانیش                 ، بیه عنیوان     ای                     دستگاه توان بخشی حرفه                   به عنوان درمانجوی   ،               مخصوص نابینایان

                                                                           آموزشی بزرگساالن نابینا، به عنوان دانشجوی دانشیگاه نابیناییان و دانشیکده         مرکز      آموز 

                  وان میدیر مرکیز            بیه عنی     و                مشتاق به کیار                                            حقوق، به عنوان وکیل نابینای استخدام شده و

                            آموزشی و کارمند پیمانی است.

                                                                شناخت درباره بهترین تجربیات برای قدرت بخشیدن به افراد نابینا که    ،           با این وجود

                                                                                 در این رساله ارائه شده است فقط تجربیات جیم نیست. ایین رسیاله انعکیاس دانیش و     

                   یان است و بییش از                                                                  خرد مشترک و خالصانه هزاران زن و مرد نابینا از اتحادیه ملی نابینا

                                          و شناخت و دانش بسیار گرانبهایی اسیت کیه      ،                                شصت سال از گذشته را ثبت کرده است

                                                                                جیم تقریبا از چهل سال روابط شخصی و ارتباط با هزاران نابینایی بدسیت آورده اسیت   

                                                      که در جنبش سازماندهی شده نابینایان شرکت داشتند.

                                                           
1
 Social Security Administration

 
 



 

 

 

 

 

 تقدیر و تشکر

 

 

                                                                                        من بویژه از کمک و پشتیبانی افراد زیادی کیه تشیویه هیا، پیشینهاد هیای فیلسیوفانه و       

        ، کیه              را بوجود آورد                                                           ساعت های بیشمار ویرایش و با صدای بلند خواندن آنها این کتاب 

      جاان                            . همچنین می خواهم کیه از          تشکر کنم     است      شارون                          اول از همه همسر و محبوبم 

                   مرکاز نابینایاان      از             جاولی ددن   و           مک جار         ، داین                   نابینایان لویزیانا      مرکز   از         ویلسون

                                     برای بحث در مورد تازه تیرین تکنییک                      اتحادیه نابینایان   از              جوی اسکانالن  و           کالرادور

                                                 کریستین بروان، فیلیس فرانج، فیلیس ساس و شاارلوت                            های تأیید شده آموزشی و از 

       هیایی       بخیش                                                  ساعتها و ساعتها خواندن آن و برای جل  توجه من به        ه خاطر ب      فورد     لنگ

  .               نیز تشکر می کنم                                      که نیاز به گسترش بحث یا توضیح آن بود

                                    زنان و مردان و کودکان اتحادیه ملیی    -                 انواده گسترده من                      وجود این کتاب مدیون خ

                                        نابینایان و گروه آموزشی آمریکا می باشد.

                                                                                       بویژه می خواهم از مرکز نابینایان لویزیانا و دانشگاه فنیاوری لویزیانیا بیرای داشیتن     

                                                                             بینش و دانش آنها که مؤسسه تحقیقاتی و توسعه تخصصی نابینایی را تأسیس کرد و نیز 

    از                                                            در روند نابینایی قدردانی می کینم. افتخیار میی کینم کیه                         ایجاد موضوعات مهم     برای 

                                اولین شرکت کننده های آنجا هستم.

                                                                                           سرانجام، از استادانی که مشغول کار با نابیناییان هسیتند سپاسیگزاری میی کینم کیه وقیت        

       کردند.      مریکا  آ                                                                گرانبهای خود را صرف تجدید نظر رسمی از این کتاب برای گروه آموزشی 
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 پیشینه

 

 

                                                                             جیمز آمویگ باز هم مقاله مهم دیگری را در زمینه توان بخشی شغلی در کتاب اخییرش  

                   اجتماعی را برای آن                                              که مترجمان این اثر عنوان نابینایی و توانمندی  )  1           برای نابینا       آزادی

     بیه                                                                      منتشر کرد. در این کتاب آقای آمویگ بهترین روشیهای تیوان بخشیی را              برگزیدند(

                                                                                همراه دانش و تجربه تعداد بیشماری از نابینایان جمع آوری کرده که در سراسر زنیدگی  

                                                                                    خود با موانع اجتماعی و اقتصادی ناشی از تصیورات للیط و سیوف تفیاهم هیا دربیاره       

                                                                      ه شده اند و با آن مقابله کردند. کتاب او با فصاحت و باللت به این نکتیه      مواج          نابینایی

       ، بلکه                                                                         اشاره می کند که رنسانس توان بخشی نابینایان نتیجه تکنولوژی و دانش ما نیست

  و          طبیعیی    ،                                                                          ترجیحا  از اراده دسته جمعی دهها هزار نابینا بوجود آمده است تا اینکه کامال 

                        سودمند زندگی کنند.

      شیخص     "      خیاطر  ب   "                      شیخص نابینیا و ییا        میل    "     مطابه "                    ن بخشی چیزی نیست که    توا

                     نییاز بیه عمیل را             آموییگ                               شخص نابینا انجام می شود. آقای    "  با "                       نابینا انجام شود، بلکه 

                               مسئولیت نابینایان برای بعهیده     ر                                                 منحصرا  به پای توان بخشی حرفه ای نمی گذارد بلکه ب

                                            . مدل توان بخشی که آقای آموینگ ارائیه میی                                       گرفتن بار توان بخشی خود تأکید می کند

                             و اهمیت سیستم توان بخشیی را       دارد                                              دهد نیاز به آموزش جامع در مهارت های نابینایی 

      ، شخص                                                       که افراد را تشویه و حمایت می کند و با شناخت هر دو آنها             مشخص می کند

                                                        همکارانی هستند که تالش میی کننید دییدگاههای جامعیه و                توان بخشی               نابینا و مشاور 

                                                           
1
 Freedom for the Blind 
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                      بیا جیذابیت و شیو           کیه    ،           برای نابینا       آزادی                                          فرضیات مربوط به نابینایی را تغییر دهنید.  

                                                                   توصیف و تحلیل رابطه بین افزایش اطمینان و مهارتهیا را ارائیه میی       ،               طبعی آمیخته شده

                      آورد چون آقای آموییگ    می                                                   دهد که به ندرت گفته شده است. خواننده دانشی را بدست 

                         آن توان بخشی نابیناییان             کند که در                                               اطالعات بسیار و بینشی از بافت اجتماعی را بیان می

              میرتبط بیا                             جدی ترین و صادق ترین بحیث   ،         قلبی ترین   ،    ترین                دهد، و شاید عمیه     ر  می

                                                                نیاز به مشارکت واقعی بین توان بخشی حرفه ای و خود نابینایان است.

 
 کی. شرودر دکتر فردریک  

 مأمور عالی رتبه سابق دولت  

 اداره خدمات بازتوانی  

 مریکاآگروه آموزشی   

 



 

 

 

 

 

 مسائل مهم در روند نابینایی

 

 

 1                               و توسعه تخصصی  در حیطه نابینایی سسه تحقیقؤم از پژوهشی طرح

                                                                                 مؤسسه تحقییه و توسیعه تخصصیی در حیطیه نابینیایی تیالش گروهیی ازکارشناسیان         

     بیه        1999                      است. این مؤسسه در سال           لویزیانا               مرکز نابینایان  و   2        لویزیانا                دانشگاه فناوری

                                                              هیا تأسییس شید و تحقیقیی انجیام داد در ایین میورد کیه                                  منظور مدیریت تدوین برنامه

                                                                                    فرضیات بوجود آمده از لحاظ اجتماعی که ساختار کنونی نظیام نابینیایی را پشیتیبانی و    

                                                                       تایید می کند مشخص سازد. محققان و متخصصان مطابه آن چارچوب نظری عمل میی  

                    بنابراین نابینیایی     ،                                                                  کنند که عقاید اجتماعی بوجود آمده درباره نابینایی را در نظر می گیرد

                                                             ر نظر می گیرند. نتیجتا  این مؤسسه تحقیقات دیگیری را ارائیه             مثبت تری د       دیدگاه    از    را 

                                        می دهد که مرزهای این رشته را گسترش دهد.

                                                                            هدف این مؤسسه این است که با ایجاد برنامه های ابتکاری به نابینایان و متخصصان 

                                                                                  رشته نابینایی خدمت کند و نیز با انجام پژوهشهای ارزشمندی کیه موجی  شیده افیراد     

                            رشته نابینایی را گسترش دهد.  ،                                         انایی زندگی مستقل و مفیدی را داشته باشند         نابینا تو

                                                           
1
. Research project of the professional development and reaserch institute blindness  

2
 .Louisiana Tech University 
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 مقدمه

 

 
    اصل                                                                               جواب ساده است، اگرچه نگران کننده است.نابینایان به عنوان طبقه ای از مردم که در  "

  "                                                   .. در اصل تا کنون تقصیر از سیستم نابینایی بوده است.  .                              هیچ خطایی از آنها سرنزده است!

                                                                                  هنگامی که آمریکا وارد قرن بیست و یکم شد آمارها نشان دادند کیه بیین هفتیاد تیا     

           (. تعیداد      1999                                                                        هشتاد درصد از افراد نابینای در سین کیار بیکیار هسیتند )کریچنر،سیال      

                                                         استخدام شدند در حقیقت کم مشغله هستند یا برای یک عمر مقدر                    زیادی از افرادی که 

             کیه مییزان    ی               بیویژه در زمان         چارا                                                  شدند که در مشالل لیرتخصصی نگیه داشیته شیوند.    

                          و در نتیجیه کارفرماییان                 بیوده اسیت      حد       کمترین   در                               بیکاری در آمریکا درسی سال اخیر 

                    ین چیزی امکان دارد؟                                                       تقاضای کارمندان قابل اعتماد و با کیفیت را دارند چطور چن

                    این سؤاالت دو جیواب         ، برای                     های نادرست در یک طرف  ل                       با قرار دادن همه استدال

                                                            یا مهم نیست نابینایان به عنوان یک گیروه، از اول تیا آخیر       ،                        امکان پذیراست. اول اینکه

         در اصیل          و ییا              شده باشیند                                                      چگونه آموزش دیدند و با نابینایی خود ممکن است سازگار

      اصیل      در                                                 نیاتوان و فاقید آن باشیندا ییا دوم اینکیه،        ،                      ترین توانایی های انسان           در ابتدایی 

                                                          پیچیدگی برنامه ها برای آموزش یا توان بخشی افراد نابینا در   -                       تقصیر از سیستم نابینایی

                آمریکا است.

                                       نابینایان به عنوان دسیته ای از میردم       از                                       جواب ساده است، اگرچه نگران کننده است.

                                                                              در اصل هیچ خطایی سرنزده است! شیواهد عینیی زییادی بیرخالف آن وجیود دارد از      

                                                                                     جمله نابینایانی که آموزش مناسبی را دریافت کرده اند از این دیدگاه پشتیبانی می کننید.  
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          م در سیه                                            از سیستم نابینایی بوده اسیت. ایین سیسیت                                    با این وجود در اصل تاکنون تقصیر

                                                                           بخش دارای کمبود بوده است: اوال ، بسیاری از متخصصانی که مشغول آموزش کودکیان  

                                                                         نابینایی را درک نکرده اند و بنابراین آنچه را که الزم اسیت بیرای آمیوزش       ،            نابینا هستند

          و خیدمات         انید           در اقلییت                                                               مناس  فراهم کنند نیاموختند. آنها نیامدند که بفهمند نابینایان

                شند، هدف آنهیا                                     مهم نیست که آن خدمات ممکن است چه با   ،     هستند     دود  مح        سازگاری 

                                                           رفتارهای سودمند و مثبت درباره نابینایی باشد. دوما ، بسیاری       رشته                بایستی آموزش یک 

                          و خیدمات مربوطیه بیرای      1 (VR                                                    از افرادی که مشغول ارائیه تیوان بخشیی حرفیه ای )    

          خیدمات و             ایین کیه      ،            ند. سیوما                          دارای همان نیواقص هسیت       خود                      بزرگساالن نابینا هستند 

       وجیود    2   (ADA                                                                امکانات معینی برای آمریکایی های دارای ناتوانیهای رفتاری/ حرکتی )

                                                                              به اشتباه تفسیر می شوند و به جای اینکه به استقالل و خودکفیا شیدن بسییاری از         دارد 

       حقیوق        موضوع    ه                                                                    نابینایان کمک کنند آنها را درمانده و وابسته می کنند و تمایل حامیان ب

                  کاهش یافته است.           معلولین

                                   ، مشکل اصلی این است که بسییاری از                                          با توجه به این موارد به طور کامال  سرراست

   و  -                         زندگی و تدریس میی کننید                     کنند درگذشته فکر،                                  افرادی که در اکثر برنامه ها کار می

       جدیید                             و تدریس کنند. آنها به نگرش           بیاندیشند    ،      چارچوب    این                        یاد نگرفتند که خارج از 

                                                  آموزشی دست نیافته انید. بنیابراین آنهیا موفیه           فنون          ، تجارب و                  روشن فکر فلسفه ها  و 

                           . در ارتباط با این مشیکل،       سازند                                                    نشدند که نابینایان را به درستی آموزش داده و توانمند 

                      رازهیای مربیوط بیه      –                                      از طرییه اتحادییه ملیی نابیناییان       -                    که خیود نابیناییان           در حالی

                                                                  کامل شخص نابینیا را آزمیایش و مطالعیه کردنید و فیرا گرفتنید                و آزادی             توانمندسازی

                                                                                    بسیاری از متخصصان در این رشته موفه نشیدند کیه ایین رازهیای شیناخته شیده را از       

         دربیاره             و آگیاهی                  فقیدان شیناخت       این       نتیجه    در              ن کار کنند که  آ   با                         نابینایان یاد بگیرند و

                  بیکاری می باشد.                                               آموزش و تحصیل درست است که اساسا مسئول نر  باالی 

                                                           
1
 Vocational Rehabilitation 

2
 Americans With Disabilited Act 
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                                   فورا  اضافه کنم که مدارس، مؤسسیات           ، بایستی                                 برای اینکه دراین مورد منصف باشیم

                                         کامال  بخاطر نیر  بیاالی بیکیاری مقصیر       ADA                                دولتی و خصوصی و نیز تصور للط از 

  -           اشاره کینم      باید                                                                 نیستند. در اصل هرچند نابینایان مسئول نیستند، بطور خالصه در اینجا 

                                                      اینکه نابینایان خودشیان چکیاره هسیتند بیه عنیوان        -                          توضیحات مفصل در ذیل می آید

                         گیروه اقلییت بیودن از                          نابینایان به عنوان یک                  به آن اشاره کرد.      توان   می              بخش دوم مسئله 

                                                          دام آمیاده سیازی اجتمیاعی افتادنید و درگییر مفیاهیم          در                منفیی کلمیه،             جنبه های     تمام 

                                            شدند. بنابراین، نابیناییان در نیر  بیاالی      2         به بینایی       وابسته   و   1      بینایی       حکومت       نادرست 

                                                                                    بیکاری سهیم بودند زیرا آنها معموال  خودشان را ناچیز فروختند و به توانیایی کاملشیان   

         نرسیدند.

                                                          ویژگیهیای عملگرایانیه و جبرانیی زییادی دارد تصیورللط        ADA              سپس در حالیکه 

      سیر  د  در             مشیکل پیر             اوضیاع و                                                     درباره اطمینان از شروط و اهداف آن فقط به بدتر کردن

                                 نکرد، برای بسیاری از دانشیجویان       بود        انتظار                                      سابه کمک می کرد و ابدا  کمکی که مورد

                                     لبیاس گوسیفند شیده اسیت. نتیجیه                         گرگی شیطان صفت در  ADA                 نابینا شروط حتمی 

         می کنند.    یاد    "                  وابستگی آموخته شده   "     عنوان  ه  ب      از آن             است که بعضی       چیزی

                                                                                  آمارهای نگران کننده کنونی درباره بیکاری طرفیداران واقعیی را نسیبت بیه کیفییت      

                                                                                     خدمات به شدت عصبانی می کند. آنچه کیه ایین آمیار نگیران کننیده نشیان میی دهید         

                     تیاریخی نسیبت بیه               از لحیاظ   ADA  و   VR                                 است که برنامیه هیای تحصییلی و           قصوری

     طیی    ،       گیذرد     میی               های تحصییلی      رنامه    از ب      ی که                  . در بیش از یک قرن             روا داشته اند          نابینایان 

                گنجانده شدند، و   VR                                         یعنی از زمانی که نابینایان در برنامه های       اخیر                 پنجاه و هفت سال

  و        آزادی        قیدرت                                     نگرش به آینده و رازهای مربیوط بیه     ، ADA                       در طول ده سال پشتیبانی 

          واداشیته               بیه شیگفتی                         در زمینیه نابینیایی       را                   بسیاری از متخصصان   ،                     توانمندسازی نابینایان

                                                           
1
 Hierarchy of Sight 

2
 Vision dependency  



 22مقدمه    

                                         و مشیتاقانه فرمیول ثابیت شیده بیرای                                                  آنها بخواهند یا نخواهند، دانسته یا ندانسته  .    است

                       موفقیت را پذیرفته اند.

                                      چرا نتواند نابینایان این کشور را بیا     ،                                              اگر آمریکا می تواند انسان را به کره ماه بفرستد

                 چرا نا بیناییان                           استخدام مشغول بکار کند؟   "          کیفیت باالی "   با   -                    مشالل خاص و آبرومند 

                                                                               نتوانند کنترل زندگی خود را بدست گیرند و نقش های مهم و باارزشی در خانواده هیا،  

                                                                                  اجتماعات و بطور کلی در جامعه ایفا کنند؟ حقیقت این است که افراد نابینیای معمیولی   

                                                       کنند و صاح  شغل و قیدرت شیوند میی تواننید جایگیاه                              اگر آموزش درستی دریافت

                     امعه بدست آورند.                 حقیقی خود را در ج

                                                                             در مورد بسیاری از مؤسسات دولتی روشنفکرتر برای نابینایان و اداره خدمات تیوان  

             از آمارهیای    1 (RSA )                             میدیریت خیدمات توانبخشیی                                بخشی آمریکا نیزهمین طور است. 

                                                                                      تکان دهنده بیکاری در میان نابینایان در سن کار شدیدا آگاه است. بیرای ارائیه راه حیل    

                                                          مرا به مأمورییت فرسیتاد کیه کمیک فنیی تهییه کینم و          RSA  ،       ن مشکل             دیگری برای ای

                              درباره روشها ارائه میی کنید             مطالبی را    "       لیرسنتی   "       دیدگاه     از                  تهیه این کتاب که      اسطه  بو

                                                                                   به درستی برنامه ی کارآموزی موفه برای نابینایان را بپذیرد. این کتاب قرار است شیامل  

                                           ان نابینا و برای کسانی باشید کیه خیدمات                                         اطالعات بی نظیر و مناس  هم برای شنوندگ

                                                    فراهم می کند. هدف نهایی این اسیت کیه اطالعیاتی را       را                           آماده سازی شغلی برای آنها 

           و اشیتغال     "              انتخاب آگاهانه "   ،                                                 ارائه دهد که برای پیشبرد اهداف ارتقای استقالل شخصی

         اند.                       به بهترین نحو طراحی شده

                                                   مطمئن هستم که دانش مربوط بیه نابینیایی و آمیوزش                                   این رساله نتیجه این تحقیه است. 

                                                                                          درست برای نابینایان که من و دیگر اعضاف اتحادیه ملی نابینایان تقریبیا درطیول چهیل سیال     

          اسیتفاده                                           بیه منظیور تشیخیص و متمیایز سیاختن       -                                   کار و تجربه در این رشته بدست آوردیم

          توانمنید                 سیر کشیور را                                                    که هزاران نابینای مشخص شیده و ثبیت شیده در سرا     -         خواهد شد 

                                             ، تکنییک هیای میورد نییاز بیرای آمیوزش           نید                                       . حقایه مربوط به نابینایی شناخته شده ا     سازند

                                                           
1
 Rehabilitation Services Administration 
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                                و اثبات شده انید. بیه عبیارت                پس داده اند                      بارها و بارها امتحان         . آنها  ند                 درست شناخته شده ا

                                                             دیگر درحال حاضر فرمول شناخته شده ای برای موفقیت وجود دارد!  

                                              مجموعه دانش پیشیرفته و انقالبیی وجیود دارد.       یک               قیقت که اکنون              عالوه بر این ح

                                                           وجود دارد اول، دستگاه هیای دولتیی بیه طیور روز افیزون          نیز                  خبرهای خوب دیگری 

                                                    ذیرفتن نابینایان تشکیل می دهنید. همچنیین هنگیامی     پ                            انجمن هایی را برای به عضویت 

                   اصیال  شید و بیه          1973               مربوط به سیال    -               قانون توان بخشی  -      متحد       ایاالت           که قوانین

                 و بوسییله اداره                             درحال تحصیل بازنویسی شید   1                               قانون آموزش افراد دارای ناتوانی      همراه 

                                    بیه قانونگیذار عیالی و روشینفکر               هرکیدام    ا     زییر   -                               آموزش و پرورش آمریکا منتشر شد

   ام                                                                                  پیشنهاد می کند که برنامه های مهم و ابتکاری بر اساس الگیوی توانمنید سیازی انجی    

      دهد. 

         برنامیه    ،                                                                        قرار است این کتاب بوسیله برنامه های دانشگاهی مورد استفاده قیرار گییرد  

                                                                                     هایی که مدیران، مشاوران توان بخشیی، و معلمیان تیوان بخشیی ییا معلمیان مسیتقل،        

                                                                نابینا را آماده می سازد. ایین کتیاب بیرای اسیتفاده والیدین              کودکان                   کارشناسان و مربیان 

                                                                مندان و متقاضیان برنامه های عمومی یا خصوصی برای نابینایان نییز                      کودکان نابینا یا کار

          مفید است.

                      متخصصیان مراقبیت از     -                                                   وقتی که این صفحات را می نویسم مخاطبین بسیار زییاد  

                                                        کنم. البته این متخصصان باید همیشه از لحاظ طبی نهایت تالش               را نیز تصور می  -   چشم

                                          ال تضمین می کند که بینایی را حفظ کنند ییا                                        خود را انجام دهند چرا که چنین عملی کام

                                                                               بازگردانند. اما وقتی که بهترین تالش های پزشکی شکست می خورد و نابینیایی اتقیاق   

                                                                الاقل شیناخت اولییه ای از نابینیایی داشیته باشیند. از همیه                                 می افتد، الزم است که آنها

                      و بیه آنهیا تفهییم               رقرار کنند                                                             مهمتر، آنها باید بدانند و بتوانند که با بیماران خود ارتباط ب

                     راضی کننده نیست.         ، موفه و                                     که نابینایی به معنای پایان زندگی شاد     کنند 

                                                           
1
 Individuals With Disabilities Education ACT(IDEA) 
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                                                                                روشن است که هرگاه خدمات پزشکی نمی توانید بینیایی را حفیظ کنید و ییا آنیرا       

                                                                              آنها باید بتوانند که به طرز مناسبی به کیفیت برنامه هیای خیدمات رسیانی بیه               برگرداند

                                                          من سفارش می کنم که این کتیاب بیه عنیوان ییک منبیع در         ،               دازند. بنابراین             نابینایان بپر

                                                                      تمامی مدارس بینایی سنجی و چشم پزشکی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

                                                                       درآلاز، می خواهم مشخص کنم که اطالعات و دانش مربیوط بیه آمیوزش درسیت     

                                                                              توانمند سازی پیشنهاد شده در این کتاب براساس آنچه که ممکن اسیت تحقییه علمیی    

                                                                                    سنتی نامیده شود نیست. نویسندگان دیگر می توانند آنرا انجیام دهنید. در حقیقیت مین     

                                  رجسته این مطال  را مطالعه کننید.                                             محققان برجسته را دعوت می کنم که خالصه نقاط ب

          می باشید              زندگی واقعی                                                       در اینجا اطالعات ارائه شده مربوط به آموزش عملی بر اساس 

                                                                                کامال مبنی براطالعات گرد آوری شده از تجارب زندگی واقعی هیزاران نابینیای واقعیی    

                                                                          درطی تقریبا پنجاه سال آموزش فشرده و تالش وآزمایش است. نوع آموزش شیر  داده  

                                                                                     شده در این صفحات در حقیقت نابینایانی توانا، شیاد، موفیه و پرکیار را بوجیود آورده     

1   است     ساز          مدرک دردسر   "                                    است. همانطوری که مثل قدیمی می گوید، 
"  

                                                                                سه نکته مهم وجود دارد که خوانندگان بهنگام مطالعه و تأمل دربیاره اطالعیاتی کیه    

                                            من ارائه می دهم بایستی به خاطر داشته باشند:

 

                                                     فاوت مربوط به آزادی است، یا چرا این کتاب نوشته شد؟ ت

                کنیت جرینگیام      ،                                               نابینایان آیوا و رئیس اتحادییه ملیی نابینیان               مدیر کمیته      1976          سپس درسال 

       مفصیل                        طیول تیاریب بطیور                                                                   مقاله ای نوشت که درآن وضع مبهم و نا بسیامان نابیناییان را در  

                                                نابینایان اقلیت مظلوم در بین جمعیت هیای دیگیر                                        شر  داده است. او متذکر شد که در واقع 

                                                           پیشروی نابینایان به سمت آزادی و استقالل واقعی است. او نوشت:    او            مسأله اصلی        هستند،

                                                           
1
 The Proof Fin in the Pudding 
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                                           هنوز مشخص نیسیت. جیاده هیا بیرای دهیه                                       این پیشروی طوالنی است و پایان آن  

                ری و رنی  بیه                                                                   هایی که پیش رو داریم امتداد می یابد و به سمت کابوس گذشته برده دا

                                                                               عق  کشیده می شود. بله گفتم برده داری و دقیقا منظورم همان چیزی است کیه گفیتم.   

   ا          تمیام بی             اسیتبداد                        مجبور نبوده با تحکم و         تا آن حد                                 برای اینکه هیچ سیاهپوستی تاکنون 

                    سوزنده کشیتزارهای       گرمای     به                 یا با خشونت شدید          کار کند                        عرق ریزی در مزارع نیشکر 

     بیه                                        مغیازه و باریکیه هیای آب هسیتیم و             کیردن                           ه ما مجبیور بیه جیارو    ک     شود          پنبه برده 

       باشید                                                            برده می شویم. مهم نیست که حفاظت و سرپرستی به نوعی متوسیط      ها        آسایشگاه

  و        اسیت                     هنوز هیم تازیانیه            باشد که                                           معموال اینطور نبوده، تازیانه بجای شالق نوازش     که

            و امیید را           می کنید            را پژمرده      رو                                               هنوز دل می شکند و رو  را زخمی و کبود می کند.

                     برده داری ظالمانیه،       نوعی         این کار                                                     از بین می برد و رویا را خراب می کند. اشتباه نکنید!

                        کننده، بردگی کامل بود.        تحقیر

                                                                                      این تصویر لم انگیز از تاریخچه مبهم و ناامید کننده نابینایان را با زیرمقایسیه کنیید:   

                            رئییس کمیتیه مربیوط بیه            ای از               سیی. در جلسیه                        در شهر واشیینگتن دی.        1984       در سال 

                                                                                     استخدام معلولین در آن زمان، شنیدم که گروهی از جوانانی کیه از ویلچیر اسیتفاده میی     

                       من نمی دانم کیه آزادی   "                                          نوشته بودند اجرا کردند. عنوان آن این بود،    که               کنند آهنگی را 
  "               چه جور حسی است؟

                             العمل اولیه مین نسیبت بیه        عکس    "                                    من نمی دانم که آزادی چه جور حسی است؟ "

                                                برای این جوانانی بود کیه آشیکارا احسیاس میی        از                               این اجرا احساس ناراحتی و تأسف 

     شوند           بهره مند                                                                 کردند که هرگز شانس این را ندارند که آمریکای رویایی وعده داده شده 

                                           . آشکارا آنها متقاعد شده بودند که هرگز این           قرار گیرند                           و کامال در جریان اصلی زندگی 

                                                                            موقعیت ندارند که کنترل زندگی و سرنوشت خودشان را بدست گیرند. فکر کیردم کیه   

                                                                        چقدر ناامید کننده است که با چنین احساس یأس و ناامیدی به زندگی نگاه کرد.

                                                          متحیرکننده در من بوجود آمد. من قبال آنطور فکر میی کیردم                    سپس فکر و احساسی

                            و می دانم که آزاد بودن چیه    -        اد هستم                                         ولی حاال دیگر اینطور نیست! چرا؟ چون من آز
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            از دسیتگاه        1960                                                             حسی دارد! آموزش درست و کیفیت خدماتی که مین در اواییل دهیه    

                                                                                     دولتی نابینایان دریافت کردم به من این هدیه شگفت انگیز را داد! ایین دسیتگاه دولتیی    

      ایین      از                                                  به من چیز دیگری نیز اعطا کرد این انجمن مرا سرشار  VR) )                توان بخشی شغلی

                                                        میل شدید کرد که صرفا به زندگی ادامه ندهم بلکه موفه شوم!

                                                           میی رسیاند: چیرا مین بعنیوان ییک نابینیا اکنیون از            "           نتیجه نهایی "             میل ما را به     این

                                                                                احساساتی مانند حالت عادی و آزادی و استقالل کامل لذت می بیرم در حالیکیه تعیداد    

                                     زار آمریکیایی نابینیا احسیاس میی                                                   بسیاری دیگر مثل آن جوانان ویلچری یا مثل دهها ه

                                                                                      کنند مانند برده ها به دام افتادند؟ هدف من از نوشتن این کتاب این اسیت کیه بیه ایین     

               سؤال پاسب دهم!

 

                                                                              شاهراه و آسانترین مسیر را در نظر بگیرید و به دنبال اطالعات قطعی و مفید باشید: 

                     گیر اطالعیات بدسیت                                                          همانطوری که من این صفحات را با این شناخت می نویسم که ا

                                         رویداد نگران کننده ای را به یاد آوردم که   ،                                          آمده استفاده شود دیگران را توانمند می کند

                                                                                 در زمانیکه مرکز آموزشی و تطبیقی بزرگساالن نابینا را سرپرستی می کردم در آیوا اتفاق 

       عیه و                                                                                      افتاد. یکی از کارمندان ایالت دیگر به اینجا آمیده بیود تیا هفتیه ای را صیرف مطال     

                  کنید چیون ایین      -                                       بویژه برنامه هایی کیه مرکیز آموزشیی      -                        بررسی برنامه ها ی انجمن 

                                                       برنامه ها در سراسر امریکا خیلی موفه و معروف شده است.  

                                                                              تصور می کنم که این کارمند با حسن نیت به آیوا آمیده بیود کیه آنچیه را میا         ،     البته

                                        عیه کنید تیا اینکیه بتوانید دانیش                                                        درباره نابینایی و آموزش درست فرا گرفته بودیم مطال

          وقتیی از          بود که    ما         کارش با        به اواخر      نزدیک              با این وجود                           جدیدش را به زادگاهش ببرد.

                         حدود زیادی نگران کننیده             داد که تا   ی                                        او پرسیدم که کارش چگونه پیش می رود، پاسخ

                                                                       همه اینها آنقدر خوب است که واقعیی بیه نظیر نمیی رسید. مین هنیوز         "             بود. او گفت، 

  "                                                 معای  و اشتباهات را پیدا نکردم اما پیدایش می کنم.
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                                                           دم. ما اطالعات جدید و مفیدی درباره توانمنید سیازی و آزادی    ش              من خیلی مأیوس 

                                   و این کارمند وقت خودش و ما را گرفت    یم                              در پیشرفت نابینایان مشارکت کن          داشتیم که 

                                 به خوانندگان این کتاب توصیه میی                        ، نه چیزی بیاموزد. من                              که برنامه ما را بی اعتبار کند

                                                                           کنم که روی نقاط مفید تمرکز کنند و شاهراه و آسانترین مسیر را در نظر بگیرند.

 

                        د با هم معبدی را بسازیم ی    بیای

       اداره                                                                          در جلسات اعضاف هیئت آموزشی یا سمینارهای مدیریت کیه مین در طیول سیالها     

                                                                     کردم، بطور مکرر از داستان زیر استفاده کردم که این نکته را ثابت کنم :

                                                                                     در مصر باستان پادشاهی دستور داد معبیدی را بیه عنیوان بنیای ییادبود و مقبیره او       

                                       می کرد که پیشرفت کار را دنبیال کنید.                                               بسازند. او بطور مکرر از محل ساختمان بازدید

               چکار می کنی؟   "                                               در یکی از این بازدیدها از یکی از کارگران پرسید،

      "                  این سنگ را می برم. "                کارگر پاسب داد،    "

      ن مرد  آ                                                                    پادشاه در امتداد محل قدم زد و سپس از کارگر دوم پرسید چکار می کند، و 

  "                      این سنگ را خرد می کنم. "  ،         جواب داد

                                                                             متفکرانه به کارگر سوم نزدیک شد که همان کار را انجیام میی داد. ایین بیار،            پادشاه 

   ،          پاسیب داد                                                                          وقتی پادشاه از آن مرد پرسید چکار می کند، کیارگر بیا لیرور و خشینودی    

  "   !               یک معبد می سازم "

  -      بزرگتر                    ارزشی از یک دیدگاه                                فهمیده خودش را به عنوان بخش با       دانا و           این کارگر 

                      به جای اینکیه صیرفا     -      ببیند                               ز گروهی با یک دیدگاه و یک هدف        اساسی ا    عضو        بعنوان 

        کیارگر                                                                          پایان بسوی خود ببیند. بنابراین در کار با نابیناییان بایید بیه شییوه                  خود را نقطه

       حرکیت                    ، متخصص آمیوزش و               مشاور یا معلم  ،                                 عمل کنیم. آیا ما مدیر یا سرایدار     سومی 

                                    وهدف بزرگتر هسیتیم کیه بهتیرین و                          ما قسمتی از آن دیدگاه   -                     درمانی یا منشی هستیم 

                                                                                     سودمندترین خدماتی را می توانیم فراهم می کنیم. امید جیدی دارم کیه آن دسیته از میا     

                      می شود قیادر باشییم        دخیل                         هستند یا در آینده در آن       دخیل                       که درکار با نابینایان       افرادی 
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        بیرای             همانطورکیه    و                                                                 خودمان را بعنوان قسمتی از تیمی با ییک دییدگاه مشیاهده کنییم     

               قیدرت و آزادی                                                  این هدف ضروری است برای فیراهم کیردن حیداکثر                  ساختن آن معبد

                   چیست؟ بخاطر فردایی         به خاطر                                                    برای نابینایان نیز ضروری است. عالقه من به همه اینها 

                                                                                   بهتر است. اول اینکه، اگرچه من بخوبی می دانم که یکیی از قیو یتیرین نیروهیای روی     

                                        کار مشکلی است. بیا ایین وجیود، اگیر          وضع       یر این                              زمین وضع موجود می باشد، و تغی

                                                                        مردم خیرخواه این نیاز را بفهمند و بخواهند اتفاق بیفتد این کار شدنی است!

                                                                          بنابراین عالقه من ساده است. زمانی که آزادی تجربه شود لیر قابل مقاومت است و 

            نید. اگیر                                                                            می تواند چراغ امید را روشن کند و اشتیاق و عالقیه شیدید میا را تحرییک ک    

                                                                               آموزش درست و خدمات مفیدی از دستگاه دولتی بیرای نابیناییان و شیرکت کامیل در     

                                                                                    اتحادیه ملی نابینایان بتواند مسیر زندگی مرا کامال تغییر دهد و به من آزادی و اسیتقالل  

                           پس چرا نبایید نابیناییان      "                                می دانم که آزادی چه جور حسی است  "                 کامل برسم اگر من 

                                                             ن شانسی برای آزادی و توانمند شدن داشته باشند؟ این امید جیدی                    دیگر در آمریکا چنی

  .                                                                      من است. کلمات صرفا برای توصیف احساسات مربوط به آزادی واقعی کافی نیستند
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