
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجموعه مقاالت

  اولین همایش ملی 
 جامعه بینا، شهروند نابینا

 1394مهرماه  –دانشگاه کاشان 
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اثر بخشی آموزش تحرك و جهت یابی  بر  کاهش خشم دانش آموزان 
 نابینا

  4فاطمه عباسی3خدیجه مسیح پور 2انسیه شیرزاد 1بهزاد آذرنیوشان

  چکیده

براي درمان خشم به عنوان یکی از مشکالت رفتاري دانش آموزان نابینا روش هاي گوناگونی ازجمله آموزش  زمینه و هدف:
یابی ارائه شده است. این پژوهش با هدف اثر بخشی آموزش تحرك و جهت یابی  بر  کاهش خشم دانش آموزان  تحرك و جهت 

  نابینا شهرستان بابلسر بوده است. 

اربردي و از لحاظ روش شبه آزمایشی بود. جامعه آماري متشکل از کلیه دانش آموزان نابینا در تحقیق از نظر هدف ک روش:
نفر) با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. در گروه آزمایش، از آموزش 6شهرستان بابلسر بوده که از میان آنان (

کنترل، از آموزش معم قبل و بعد از  ول کالسی استفاده شده است.تحرك و جهت یابی به مدت دو ماه و در گروه 
دست آمده با  هاي به به منظور ارزیابی اجرا شد. دادهآزمون سنجش خشم (سی جلسه، هر جلسه چهل دقیقه)، بهکارگیریآموزش
  تحلیل شد. tاستفاده از آزمون 

مثر ) p>01/0در سطح معناداري (آموزش تحرك و جهت یابی  بر  کاهش خشم دانش آموزان نابینا داد که نتایج نشان  ها: یافته
  بوده است.

توان از آموزش تحرك و جهت یابی  به عنوان یک روش براي کاهش  ها می دار بین آزمون : با توجه به تفاوت معنیگیري نتیجه
 . آموزان نابینا استفاده کرد خشم در دانش

  آموزش تحرك و جهت یابی ، خشم ، دانش آموزان نابین یدي:واژه هاي کل

  

                                                             

و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد ١    ) b_azarnioshan@yahoo.comروانشناسی 

  ، دانشگاه آزاد واحد ساريبرنامه ریزي آموزشی کارشناسی ارشد  ٢

  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد تنکابن ٣

  شناسی گفتار و زبان ، دانشگاه تهرانکارشناسی آسیب  ٤

mailto:b_azarnioshan@yahoo.com
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  مقدمه 

ایم که از نعمت بینایی محرومند اما همانند همتایان بیناي  هاي اجتماعی خود، گاه با افرادي مواجه شده همه ما در زندگی و تماس
مندتر از آنها زندگی می بینند،  آنان که نمی"این سوال برایمان مطرح است کنند. با مشاهده آنها هماره  خود و گاهی حتی بهتر و توان

 ."آموزند آموزند و چطور می آموزند، چه می کنند، چگونه می چگونه زندگی می

گیرد. براي  بینایی را دربرمی هاي بینایی از نابینایی مطلق تا کم آسیب بینایی، یک اصطالح کلی است که تمام سطوح مختلف آسیب
  توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: تعریف قانونی و آموزشی. ذکر شده که می نابینایی، تعاریف مختلفی

). 1385شود(دبیري و همکاران،  کند، نابینا تلقی می از نظر آموزشی، کسی که براي خواندن و یادگیري از خط بریل استفاده می
ندسی پزشکی مانند عینک و لنز، دید و بینایی او در نابینا به کسی اطالق می شود که پس از بهره مندي از خدمات پیراپزشکی و مه

یا هر دو چشم   70قدمی (یا حدود  200). بعبارت دیگر آنچه را با چشم عادي می توان در 1391یا کمتر باشد(افروز،  200/20یک 
ببیند (هاالهان و کافمن،  متري) یا نزدیکتر 7قدمی (یا حدود  20متري) دید با تعریف مذکور فرد نابینا تنها قادر خواهد بود در 

2003.( 

یک باشند. خوشبختانه، اغلب این نقایص را  اي به نقص بینایی مبتال می شوند، تا اندازه دهم از کودکانی که وارد مدرسه می تقریبا 
و یا آموزش کودك تاثیرات کمی دارند و یا بدون تاثیرند. اما می در هر  توان به کمک عینک اصالح نمود و در رشد اجتماعی 

کند ولی  هزار نفر، یک نفر به نقص شدید مبتال است. بدون شک نقص بینایی در احراز تجربه و کسب دانش محدودیتی ایجاد می
اندوزي محروم گردد. در  هاي آموزشی، فراگیري حرفه و تجربه این محدودیت به آن اندازه نیست که فرد نابینا از تمام فعالیت

هاي شنیداري، آموزش حرکت و  مانده بینایی، مهارت هم و حیاتی است: الفباي بریل، استفاده از باقیآموزش کودکان چهار چیز، م
هایی که در  که مورد چهارم به مهارت  یابی(تحرك). سه مورد اول مستقیما بر امر آموزش خواندن مربوط است، در حالی جهت

  ).2003زندگی روزمره الزم است، اشاره دارد (هاالهان و کافمن، 

و جهت یابی است که بدون آنها رشد و تحول شناختی، حرکتی،  یکی از مهمترین نیازهاي کودکان داراي آسیب بینایی، تحرك 
یابی، اساس تاثیرگذاري انسان بر محیط پیرامون او هستند(کاکاوند،  گردند. تحرك و جهت اجتماعی، زبانی و عاطفی نیز مختل می

1388.(  

کند تا با نقص خود کنار آید، نحوه رفت و آمد او در محیط است. در واقع  اند به فرد نابینا کمک تو یکی از عواملی که می
هاي اجتماعی و استقالل این افراد به میزان زیاد بر نحوه تحرکشان بستگی دارد. در تحرك کودك دو جنبه وجود دارد:  فعالیت

هاي برجسته یا  توان از طریق استفاده از نقشه حیط را مییکی توجیه ذهن و دیگري توجیه جسمی. تجسم ذهنی کودك از م
  ).2003کشیم، تقویت نمود (هاالهان و کافمن،  هاي کوچکی از محیط بزرگتر که به تصویر می مدل

کن اند که تعداد زیادي از افراد نابینا ظاهرا می هاست که اندیشمندان دریافته سال ند. در سال توانند به خوبی از برخورد با مانع اجتناب 
در یک مطالعه کالسیک کوترین و دیگران، تحقیقات چندي را براي پیدا کردن پاسخ این سوال که، آنان چطور به خوبی  1950
کنند، انجام دادند و دریافتند که نابینایان براي تشخیص موانع بر سر راه خود همچون خفاشان از صوت(تاثیرات  یابی می جهت
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یک عامل اصلی در تشخیص مانع میکنند فرکانس) استفاده می باشد معلمان براي افزودن بر قدرت  . با توجه به اینکه شنوایی، 
یابی و تحرك در کودکان نابینا توجه خود را به تقویت استفاده از حس مذکور هم به طریق طبیعی و هم به طریق مصنوعی  جهت

  ).1389سازند(پاکزاد، معطوف می

خشم درشمار  .ذارترین هیجانها درز ندگی انسان بوده ونقشی بسیار اساسی درزندگی بازي می کندخشم یکی از مهمترین و تاثیرگ
اثرات بسیاري بر ابعادگوناگون جسمی وروانی داشته  پرشورترین هیجانهاست که میتواند به شیوه هاي گوناگون ایجاد شده و 

  ، ترجمه سید محمدي).2005جانمارشال ,باشد(ریو

و درمـان تحمیل می نماید و با توجه ه باتوجه به هزینه ستمهـاي بهداشـت  ـنگینی کـه بـروز خـشم و پرخاشگري به افراد و سـی اي س
ـایی آن در سـنین پایین و اولیه تحول، داراي اهمیت است   .به پایداري و ثبـات خـشم در طول زندگی، نیاز به ابزاري بـراي شناس

ولی خطرهایی نیـز بـه همـراه دارد. وقتی خشم خارج از کنترل و مخرب باشد، گرچـه خـشم هیجـانی طبیعـی و گاهی مفید  است، 
خشم ).2004، 5میتواند به مشکالتی در کار، روابـط بـین فـردي و کیفیـت کلـی زنـدگی منجـر شـود (انجمـن روانشناسـی امریکـا

مشخصی که با میـل بـه آسیبزدن به هدفی همراه است  بهعنوان نشانگانی از احساسات, شناختهـا و واکنشهاي فیزیولوژیک نسبتا
 ).2004، 6تعریف شـده اسـت (برکویتز

گرچـه در مـورد آن، بیـشتر از سـایر هیجانها بحث می شود، ولی بهنظر میرسـد کـه کمتـر از همه مورد مطالعه قرار گرفته است 
هنجار  ). این مسئله شاید از آن رو باشد که بین مؤلفان2009، 7(برانر ف واضـح و روشـنی در مورد آن و این که، چه زمانی ناب تعرـی

دارد(لوچمن   ).2010، 8است وجـود ـن

درمناطق مختلف و  توانبخشی برنامه هاي نتایج وارزیابی لذااهمیت آموزش جهت یابی و تحرك براي نابینایان وکیفیت زندگی
نظرمی آید. بررسی میزان تاثیر این آموزش براي نابینایان وکم بینایان باشرایط فرهنگی واجتماعی متفاوت امري مهم وضروري به 

متاسفانه، علیرغم آمار باالي معلولین نابینا وکم بینا  .میتواند منجر به ارایه خدماتی مفیدتر و متناسب و همسو با نیازهاي آنان گردد
و موثردر کیفیت زندگی، در کشور ما گوناگونی عوامل اجتماعی وفرهنگی، اعتقادات، آداب ورسوم  و بطور کلی عوامل مرتبط 

  در این زمینه پژوهش هاي کمی صورت گرفته است.

یابی  بر  کاهش خشم دانش آموزان نابینا در بابلسر و حومه  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اثر بخشی آموزش تحرك و جهت 
با نیاز ودرجهت ارتقاء وبهبود وضع کیفی این گروه ازمعلولین  انجام شد تا بدینوسیله تالش گردد که خدمات ارایه شده متناسب

  .هدایت شود

  روش پژوهش

                                                             
5-American Psychological Association 
6-Berkowitz 
7 - Brunner 
8- Lochman 
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آزمون،براي دو گروه  و پس آزمون طرح پیشآزمایشی با گروه کنترل ودرچهارچوب یک  پژوهش شبه یک درقالب برنامۀ درمانی
  توان نمایش داد: صورت زیر می). این طرح را به 1393گیرد. (سرمد و همکاران،  آزمایشی و کنترلصورت می

  ΄E     (    1O  *X  1Oگروه آزمایشی  (

 ΄C(      2O  X  2Oگروه کنترل   (

را نمایش می Oعمل کنترل و  Xعمل آزمایشی،   Xپیش آزمون، * ΄Oکه در آن    دهد. پس آزمون 

  

 جامعه آماري، نمونه آماري و روش نمونه گیري

  

و بهنمیر در سال جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آم وزان پسر نابینا دوره تحصیلی ابتدایی در شهر بابلسر، فریدونکنار 
 باشد.  می 93-94تحصیلی 

هاي در دسترس در دو گروه  آموزان نابینا است که به صورت جایگزینی تصادفی در نمونه نفر از دانش 6نمونه مورد مطالعه شامل 
  سه نفره آزمایشی و کنترل قرار گرفتند.

 

  شیوه اجراي پژوهش (مراحل گردآوري اطالعات، توضیح روش مداخله و ...)

  

ابتدا پس از اخذ مجوز حضور در مدارس از مدیریت آموزش و پرورش استثناییاستان مازندران، به مدارس مورد نظر  در بابلسر و 
آزمون توسط آموزگاران هر پایه و با  شحومه مراجعه گردید و موافقت مسئوالن و اولیاء دانش آموزان مد نظر قرار گرفت، پی

و نمره گذاري شد، یک هفته بعد برنامه مداخله حالت  -اي آغاز گردید؛ پسازانجام آزمون پرسشنامه صفت  کمک مشاور تکمیل 
(سی جلسه، هر آزمون، دانش آموزان مورد مطالعه،  به عنوان پیش(STAXI-2C/A) بیـان خـشم مخـصوص کودکان و نوجوانان

هایآموزش تحرك و جهت یابی شرکت کردند. این جلسات باهمکاري مدیر، آموزگاران و مشاور  درجلسه چهل دقیقه)،  جلسه
آزمون اجرا گردید. در پایان از والدین و  طبق برنامه معرفی شده، برگزار شد. سپس بعد از یک هفته از آخرین جلسه پس

 آموزان قدردانی شد. دانش

  

  رفی برنامه مداخله ايخالصه جلسات آموزش و مع
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یادگیري –تالیف محمد احمدپناه سهروشیاددهی"مبانی نظري وراهنماي عملی جهت یابی و تحرك افرادباآسیب بینایی "درکتاب
  : درآموزش مهارتهاي جهت یابی و حرکت مطرح شده که عبارتنداز

حامیان این روش معتقدند که درزمان  میدهد.یادگیري هدایت شده که درآن مربی تمام محتواي آموزشی را ارائه و آموزش -1
 .کم به نتیجه میرسد

یادگیري اکتشافی که درآن محتوا توسط مربی ارائه نمیشود بلکه نابینا آنرا ضمن فعالیتهایش در موقعیتهایی که توسط مربی ایجاد -2
 .میشودکشف میکندو مربی درصورت لزوم،پاسخگوي سؤاالت نابیناست

یافته که بین دو روش قبل قرار داردیادگیري اکتشافی س-3 .دراین روش، مهارتهاي اساسی و دانش اولیه از طریق روش   ازمان 
هدایت شده دراختیار نابینا قرار می گیرد ولی سطح کمکهاي مربی رفته رفته کاهش می یابد و با تنوع بخشیدن به شرایط آموزش، 

 .هرجا الزم باشد مربی ونابینا تعامل مستقیم پیدا میکننددرطول آموزش  . مهارتهاي نابینا افزایش پیدا میکند

درمور دبرنامه درسی نابینایان، معتقداست که این برنامه باید عالوه بردروس عمومی، آموزشهاي جبرانی هم به نابینایان  9فیلیپ هالتن
ضایی وکسب مهارتهاي جهت یابی  ازدیدگاه هالتن، آشنایی بامفاهیم . ارائه کندکه در دوران بعد از مدرسه ضروري هستند ف

  ).1381وحرکت، یکی ازاین آموزشهاي جبرانی هستند(احمدپناه،

  خالصه برنامه مداخله اي – 1جدول 

  جهت یابی             

 تحرك

  حرکت باراهنماي بینا

  حفاظت ازخود درحرکت مستقل

عصا   کاربرد 

 مهارتهاي تکمیلی درحرکت مستقل

  عالئم راهنما

 نشانه ها

 اندازه گیري استاندارد

غیر استاندارد  اندازه گیري 

 شماره گذاري داخل ساختمان ها

  روش اصلی حرکت باراهنماي بینا

 پذیرش یا رد کمک راهنمایبینا

 رفتن به طرف دیگر راهنماي بینا

 ریک مسیر همراه راهنمادور زدن د

 عبوراز پله هاهمراه راهنما

                                                             
9 - Halten 
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 شماره گذاري درشهر

 جهت هاي اصلی جغرافیایی

 جهت هاي فرعی جغرافیایی

 آشنایی بامحیط جدید

 عبورازدرها همراه راهنما

 نشستن روي صندلی همراه راهنما

 نشستن درسالنهاي سینما

 

  مهارتها وفنون حفاظت از خود هنگام حرکت

  محافظت  از سر و سینه

 محافظت از اندام هاي  پایینی بدن 

 ردیابی مسیر در داخل ساختمان

 موازات یک شئحرکت به 

 حرکت عمود بر شئ

 روشهاي جستجو

 پیداکردن آن چه ازدستش می افتد

  مهارتهاي ت کمیلی حرکت  مستقل

  حرکت در پیاده روها

 عبور از خیابانها در محل هاي مسکونی

 عبور از تقاطع ها

 سوارشدن به اتومبیل

 روشهاي درخواست کمک

و مترو  استفاده از اتوبوس 

 قیاستفاده از پله هاي بر

 حرکت در هواي متغیر

  

  ابزار پژوهش:

ـالیکـه امکـان مقایسه گروهی را با توجه  ابی خـشم اسـت و درح ارزیابی خشم از طریق روشهاي خود سنجی یکـی از روشهاي ارزـی
کودك به ارزیابیهاي همساالن فـراهم می نماید، در تشخیص اختالالت رفتاري و بالینی آنان نیز مؤثر است. ارزیابی خشم 

ـال  ـتفاده از ابزارهاي خودسنجی، اولین بار در س ا اس ا معرفـی مقیاس بیان خشم مربوط به امراض کودك توسط  1989ونوجـوان ـب ـب
  ).2004، 10جاکوب آغاز شد (دل بارو

شر شـد، تااینکـه پژوهشگرا ن با بررسی به دنبال آن پرسشنامه هاي متعددي در رابطه با ارزیابی خـشم کـودك و نوجـوان منـت
ـاخت و اعتباریـابی مقیاس پرسشنامه صفت  ا خـشم کودك و نوجـوان صـورت دادنـد، س حالت بیـان  -مطالعـاتی کـه در رابطـه ـب

حالتبیانخشم –را آغاز نمودند. این پرسشنامه اقتباسی از پرسشنامه صفت  (STAXI-2C/A) خـشم مخـصوص کودکان و نوجوانان
ري خـشم در نوجوانـان و بزرگـساالن طراحـی گردیده است. است  (STAXI-2) بزرگسال راي انـدازهگـی کـه توسـط اشـپیلبرگر ـب

ه شتر از دو دهـه از تحول آن توسط اشپیلبرگر  (STAXI) و (STAXI-2)ساختار مفهومی آن بهطور زیـادي شـبیه بـ است، کـه بـی

                                                             
10 - Del Barrio 
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منتشر گردید، امکان  2009ساخته و در سال  2003رگر در سال ) می گـذرد. ایـن مقیاس که توسط برنر و اشپیلب1999،1988(
  ). 2009، 11ارزیابی تجربه، بیـان و کنترل و مهار خشم را در کودکان و نوجوانان فـراهم مـی آورد (برونر

ـارت،  35ایـن پرسـشنامه داراي  ـاس و  5عب خشم؛  خرده مقیاس است و داراي سه بخش است: بخش اول بـا ده عبارت حالت4مقی
کند. بـا اسـتفاده  15عبـارت صـفت خشم و بخش سوم بـا  10بخش دوم با  ان خـشم و کنتـرل خشم را اندازهگیري می  ـارت، بـی عب

ک مقیـاس لیکرت  شخص شـده "اصال "درجهاي، درجهبندي می گردد. در نمـرهگـذاري بخش اول به عباراتی که با  3از ـی ـم
شخص شـده اسـت، نمره  "بسیار زیاد"و به عباراتی که با 2مشخص شده است نمره  "کمی "، به عباراتی که با 1اسـت نمره   3ـم

، به عباراتی که با 1مشخص شده است نمـره "خیلی کم "تعلق میگیرد. براي نمرهگذاري بخش دوم و سـوم به عباراتی که با 
تعلق می گیرد.این آزمون در  3شده است نمـره  مشخص "بیشتر اوقات "و به عباراتی که با  2مشخص شده است نمره "گاهی "

ـا  9کودکان سنین  ـال قابل اجرا می باشد(برونر،  18ت   ).2009س

  

  روایی و پایایی

)نشانگرحمایت از روائی  واعتبارنسخه ایرانی سیاهه 1380) و فاطمه مختاري (1388در مطالعه دکتر محمدخدایاري فرد و همکاران( 
 57/0)، ضریب تنصیف (93/0تا   60/0است. هریک از بخشهاي این سیاهه،داراي همسانی درونی( 2صفت اسپلبرگر -خشم حالت

  ) است.93/0تا  72/0) و ضریب بازآزمائی(89/0تا 

  هایافته

نمرات پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان در طرح درمان، از   همان طور که در جدول شماره دو آمده است براي مقایسه
معنادار  0/ 01هاي آماري انجام شده در یک آزمون دو دامنه و در سطح معناداري تحلیل  استفاده شده است. همه Tآزمون آماري 

 حالت بیـان خـشم مخـصوص کودکان و نوجوانان - م بر اساس مقیاس پرسشنامه صفت ). میانگین نمره کلی خشP<0/01هستند(

(STAXI-2C/A)هاي درمانی نسبت به قبل از انجام مداخله معنادار است( ها پس از انجام مداخله در تمام شاخصP<0/01 به .(
هاي مقیاس خشم  ن در شاخصآزمو عبارت دیگر انجام مداخله هاي آموزشی تحرك و جهت یابی موجب کاهش نمرات پس

  کودکان شده است.

 

  حالت بیـان خـشم  - مقیاس پرسشنامه صفت  T: آزمون2جدول

  (STAXI-2C/A) مخـصوص کودکان و نوجوانان

سطح معنی  t بعد از مداخله قبل از مداخله هاي مقیاس شاخص

                                                             
11 - Brunner 
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 میانگین (انحراف معیار) میانگین (انحراف معیار)
 داري

 002/0 08/7 )48/1(0/3 )32/4(9/19 خشمبخش اول : حالت 

 004/0 016/6 )01/1(35/1 )55/1(6/5 بخش دوم : صـفت خشم

رل خشم ـان خـشم و کنـت  027/0 41/3 )89/0(4/1 )63/1(6/2 بخش سوم : بی

 002/0 05/7 )08/0(6/1 )34/1(4/4 خشم(کل)

  

  

  بحث و نتیجه گیري

آموزان نابینا بود. با توجه به یافته  جهت یابی در کاهش خشم در بین دانش هدف از پژهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تحرك و
یابی  و خشم رابطه منفی وجود دارد. همانطورکه نتایج  هاي حاصل از این پژوهش مشاهده شد که بین آموزش تحرك و جهت 

. به نحوي که میانگین پژوهش نشان داد،آموزش تحرك و جهت یابی درکاهش خشم کودکان مورد مطالعه،موثر بوده است
  است. نمرةکلی خشم،پس ازانجام مداخله هاي درمانی کاهش یافته 

نشان دادکه معلولیت بینایی باعث ناکامی، خشم،افسردگی،کاهش عملکرد فرد وکاهش 2001در مطالعاتش درسال12استلمک 
ی می شود در مقابل این آموزش هاي کیفیت زندگی می شودوارایه خدمات توانبخشی باعث بهبود عملکردوافزایش کیفیت زندگ
نیزنشان داده شدکه با ارایه 2008درسال13 با هدف استقالل در زندگی و افزایش کیفیت آن می تواند موثر باشد.درمطالعه کویک

هاي  خدمات توانبخشی کیفیت زندگی معلولین نابینا درابعاد عاطفی و فعالیتهاي روزانه بطورقابل توجهی بهبود مییابد که به هدف
کیفیت زندگی فرد  را تحت تأثیرقرارداده وفعالیتهاي  این پژوهش سازگار است. مطالعات مختلف نشان داده است که نقص بینایی 

ارزیابی وبهبود کیفیت زندگی درافراد داراي ناتوانی امروزه به عنوان یک .)14،1998اجتماعی واستقالل او راکاهش میدهد(کلین
)ومعیار کیفیت زندگی دردهه هاي اخیربه عنوان یک 1997، 15ی وتوانبخشی به شمارمی رود (وستهدف در برنامه هاي بازتوان

  همسو است. 1381ابراهیمی نژادهاي  همچنین این نتایج با نتایج برنامه)16،2010هدف درپژوهشها مطرح شده است(گالنز

                                                             
12 - Stelmack 
13 - Kuyk 
14 -  Klein 
15 - West 
16 -  Glanz 
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آموزان و تاثیر آن بر خشم و  جهت یابی  دانش به طور کلی، نتایج این پژوهش لزوم توجه هر چه بیشتر به بحث آموزش تحرك و
کند، چرا که اگر این مشکالت تداوم و شدت یابند،  آموزان را گوشزد می به تبع آن بهداشت روانی و موفقیت آموزشی دانش

هاي انسانی  شود و موجب هدر رفتن سرمایه ها و جامعه می آموزان، خانواده هاي رفتاري و عاطفی براي دانش موجب بروز ناهنجاري
  گردد. و اقتصادي کشور در بخش آموزش و پرورش می

تواند تا حدودي مسایل این  اي در باب اصالح رفتار دانش آموزان نابینا می کاربرد نتایج پژوهش: با توجه به نتایج، راهکار تازه
یابی  ارایه شده مقدم دانش اي براي بررسی اثربخشی آموزش  هآموزان را در سازگاري کاهش دهد. برنامۀ آموزش تحرك و جهت 

  تحرك و جهت یابی درکاهش خشم مقاطع دیگر مانند متوسطه اول و دوم  باشد. 

  پیشنهاد ها

هایی نظیر این  آموزان ابتدایی بسیار اهمیت دارد، بررسی اي در دانش هاي بومی و منطقه الف) پژوهشی:از آنجایی که پژوهش
آموزان سایر مقاطع  ها کمک نماید. همچنین با توجه به مشکالت سازشی و رفتاري دانشتواند به تعلیم و تربیت آن پژوهش می
تواند کارگشا باشد. در این زمینه بررسی اثربخشی آموزش تحرك و جهت یابی خشم در مقاطع  هایی از این دست می پژوهش

هاي مختلف آموزش  باشد و البته مقایسه رویکرد تواند مفید برند می دیگر مانند متوسطه اول و دوم که از مسایل سازگاري رنج می
  گردد. تحرك و جهت یابی  و سنجش اثربخشی آنها در مقاطع پیشنهاد می

گردد، آموزش تحرك و جهت یابی  به عنوان  ب) کاربردي: با توجه به آگاهی تولید شده در بین والدین دانش آموزان توصیه می
اتخاذ گردد تا آموزش والدین با برنامه درس مستقل در برنامه هفتگی دانش آموزان اي منسجم تر، انجام  قرار گیرد. همچنین ترتیبی 

  پذیرد. 

هایی داشت که به  هاي انجام شده، محدودیت محدودیت هاي پژوهش: پژوهش حاضر نیز مانند بیشتر پژوهش
  شود: ها اشاره می برخی از آن

دانشها از نظر معلمان محترم  در تکمیل پرسشنامه آموزان قبل و بعد برنامه  استفاده شده که از مشاهده رفتار 
آموزان، مورد بررسی قرار نگرفت.  هاي دانش نشات گرفته است. همچنین وضعیت اقتصادي و اجتماعی خانواده

این پژوهش در ارتباط با دانش آموزان پسر نابینا در سه شهر استان مازندران صورت گرفت و به صورت شبه 
و نمونه در دسترس اجرا گردید که در تعمیم نتایج آن به دانش آموزان دختر و گروه هاي دیگر آزمایش ی 
آزمایشی بوده است  آموزان در مناطق کشور  باید با احتیاط عمل کرد. از آنجایی که طرح تحقیق شبه دانش

  تاثیر رگرسیون آماري باید در نظر گرفته شود.

  منابع
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  بررسی فقهی و حقوقی شرط بینایی در قضاوت

 17میثم احمدي

  18زهرا مرزیه

  

  چکیده

داشته است. در میان  تردید یکی از شغل بی هاي بسیار مهم در جامعه قضاوت است که اسالم به آن اهتمام زیادي 
دانند زیرا چه بسا بسیاري از امور  فقیهان برخی از فقیهان یکی از شروط اشتغال به قضاوت را بینایی قاضی می

آیات، روایات و دیدگاه به  عقل استناد کرده نیاز به بینایی دارد و براي این  اند، در مقابل برخی از  اجماع و حکم 
  گروه پیشین را ناتمام دانسته و قائل بر جواز قضاوت نایبنایان هستند.   فقیهان ادله

  ي هر دو گروه دیدگاه عدم شرط بینایی در قضاوت را ترجیح داده است. نگارندگان پس از بررسی ادله

  داوري، قاضی. قضاوت، قوه باصره، بینایی، کلید واژه

 درآمد-1

عدالت و  هاي بسیار کلیدي در هر جامعه یکی از شغل اي قضاوت است که به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با 
شرط شده است. در هر جامعه سرنوشت و زندگی مردم همواره پیش  اي براي  هایی براي این منصب قرار داده 
اند. در آیین اسالم نیز به قضاوت نگاه ویژه شده و  هایی قائل شده  منصب قضاوت امتیازها و همچنین محدودیت

تردید این  کند. بی گري می با سیر در آیات و روایات و سخنان فقیهان اهمیت این منصب به خوبی جلوه
ترین مناصب  محدودیت و حساسیت در منصب قضاوت بی اساس نیست چه آنکه قضاوت یکی از خطرناك

نچه از دیرباز محل نزاع میان فقیهان بوده است اتخاذ بعضی از شروط در امر قضا است که اجتماعی است. اما آ
یکی از این شروط داشتن قوه بینایی است. مسلماً داشتن بینایی براي یک قاضی مطلوب است اما اینکه یکی از 

محل تردید است؛ البته شرایط براي این منصب باشد و در صورت عدم بینایی فرد آن را از این منصب بازدارد، 
هایی دارد و چه بسا در این راه با مشکالتی مواجه  ما منکر این نیستیم که فرد نابینا در امر قضاوت محدودیت
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هایشان حذف کنند ما  شود؛ اما اینکه این افراد را به کلی از این منصب حتی بدون در نظر گرفتن توانایی
  پذیریم. نمی

  مفهوم شناسی-2

ه قضی به معناي فیصله دادن و تمام کردن کار است و اسم فاعل آن قاضی است که به معناي قضاوت از ریش
ص20این است که فرد تمام کننده و فیصله دهنده به خصومت بین طرفین است(تاج العروس، ج ؛ ابن 84،

د و به شود که بین دو نفر حکم ده ). و در اصطالح قاضی به فردي گفته می186، ص15منظور، لسان العرب،ج
ص13: ج 1413ازد(شهید ثانی،پرد رفع تخاصم بین طرفین می  ،325(  

  شرایط قاضی-3

شرایط را ذکر کرده اند که هر فرد براي اشتغال به این منصب ملزم به داشتن این  فقیهان براي انتساب به امر قضا 
 هاست. ویژگی

، 6:ج1405؛ خوانساري، ، 68، ص3:ج1410بلوغ: اولین ویژگی براي قاضی بلوغ است(شهید ثانی،  .1
  ).5ص

راي قاضی شرط می .2 دانند،  عقل: دومین ویژگی مسلم براي قاضی، عقل است که جمیه فقیهان آن را ب
دیوانه صحیح و نافذ نیست. و این موضوع از مسائل اجماعی است.(همانها).  در نتیجه حکم 

اید دوازده امامی باشد، در ایمان : یکی دیگر از ویژگیهاي قاضی ایمان است؛ بدین معنا که قاضی ب .3
 همانها).(نتیجه قضاوت کافر و فاسق نافذ نیست

را ذکر نموده .4 غالب فقیهان این شرط  اند و براي اثبات  عدالت: یکی از شرایط قاضی، عدالت است و 
 اند. دیدگاه خویش به روایات و عقل استناد کرده

دگی است، فقیهان این شرط را ذکر طهارت مولد: طهارت مولد، در اصطالح فقه به معناي حالل زا .5
 تواند بر امر قضا تکیه زند. اند و معتقدند که در صورتی که این شرط موجود نباشد قاضی نمی کرده

علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است. .6 شرایط قاضی،   علم (اجتهاد): یکی دیگر از 
دان باشد با این حال این شرط در ذکورت: ذکور بودن قاضی به این معنا که قاضی باید از میان مر .7

 لسان برخی از  فقیهان متأخر نیامده است.
عمده دلیل  .8 و  کتابت: کتابت، یعنی قاضی قادر به ثبت و نوشتن دعاوي و قضایاي طرح شده باشد. 

را برخی از فقیهان ذکر کرده اند و  فقیهان براي اعتبار شرط کتابت در قاضی اجماع است. این شرط 
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صاحب جواهر که بر این باور است که: برخی مخالف ش اطالق دلیل «رط مذکور هستند ازجمله 
عادل بعنوان کاتب بی  عدم اعتبار چنین شرطی را دارد، زیرا قاضی با قرار دادن فردي  نصب، اقتضاي 
نیاز از کتابت است و فرد کاتب که در کنار قاضی حضور دارد، شرح ماوقع را نگارش می کند و 

غیر از کتابت وجود دارد که بوسیله آنها دالیل دالیل طرفین دع وي را می نویسد. بلکه طرق دیگري 
ضبط می گردد و دیگر نیازي به کتابت نیست ، 40: ج1414(نجفی، ». طرفین دعوي و سایر مسائل، 

 .)20ص
اند که عمده بحث   بصر: بینا بودن قاضی یکی از شرایطی است که برخی از فقیهان متذکر آن شده .9

 ر پیش رو در این باره است.نوشتا

 

 قضاوت در قران کریم-4

توجه به آیات مربوط به قضا در قرآن کریم بیان کننده این است که آیین مقدس اسالم به موضوع قضاوت و 
آیات اشاره خواهد شد:  عمیق و همه جانبه ورزیده است و اینک به پاره اي از  دادرسی کوششی بلیغ و اهتمامی 

  ب به حضرت داود(ع)چنین می فرماید:خداوند متعال خطا

لَّ« ضى فَیو الَ تَتَّبِعِ الْه قِّ و نَ النَّاسِ بِالْح یب م ی الْأَرضِ فَاحکُ ۀً ف لیفَ لْنَاك خَ عإِنَّا ج داوا دینَ یذ نَّ الَّ ه إِ نْ سبِیلِ اللَّ ع ک
 یدد ذَاب شَ ع م لَه بِیلِ اللَّهس نْ  ع ونَ  سابِیضلُّ ح وم الْ وا ی ا نَسم   «. بِ

زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوري کن، و از هواي  اي داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در 
عذاب شدیدي بخاطر  شوند،  نفس پیروي مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه 

  .)26ص: .«( فراموش کردن روز حساب دارند

خداوند خطاب به پیامبرخاتم حضرت محمد بن عبداهللا(ص)آن حضرت راازپیروي هوي وهوس و تمایالت و 
  تمنیات مردم بر حذر داشته و می فرماید:

نْ  ع وك تنُ فْ نْ ی م أَ ه ذَراح و م هء وا أَه تَّبِع زَلَ اللَّه و الَ تَ نْ ما أَ م بِ ه ینَ ب م نِ احکُ وا و أَ لَّ و نْ تَ ک فَإِ لَی ه إِ لَ اللَّ زَ نْ ا أَ ضِ مع ب
ونَ قُ فَاس اسِ لَ نَ النَّ یراً منَّ کَث م و إِ وبِهِ نُ م بِبعضِ ذُ ه یب ص نْ ی رِید اللَّه أَ ا یم م أَنَّ   .  فَاعلَ

ان پیروي مکن! و از ] طبق آنچه خداوند نازل کرده، داوري کن! و از هوسهاي آن و در میان آنها [= اهل کتاب
آنها برحذر باش، مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند! و اگر آنها (از حکم و 
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اي از گناهانشان مجازات کند؛ و  خواهد آنان را بخاطر پاره داوري تو)، روي گردانند، بدان که خداوند می
  .)49( مائده :بسیاري از مردم فاسقند.

آیه باید گفت که جمعی از بزرگان یهود توطئه کردند و نزد حضرت در  شأن نزول این  رابطه با 
محمد(ص)آمدند و گفتند ماازدانشمندان و اشراف یهود هستیم،اگر ازتو پیروي کنیم سایر یهودیان نیز به ما 

کنی به تو ایمان خواهیم اقتدا میکنند ولی در میان ما وجمعیتی نزاعی است اگر در این نزاع به نفع ما داوري 
آورد که آن حضرت ازچنین قضاوتی که ناعادالنه بود خودداري کرد واین آیه نازل شد.( مکارم 

  ).404، ص4:ج1374شیرازي،

داوري برمبناي    نه تنها بررسول خدابلکه برهمه مامسلمانان واجب است.»ماانزل اهللا«بنابراین 

  )58نساء :»( دل.واذاحکمتم بین الناس ان تحکموا باالع«....

  و هرگاه بین مردم قضاوت کردید به عدالت قضاوت کنید.

زیرا تا این اصل اساسی  یکی از پایه هاي اساسی استقالل هر ملت رکن مهم و بنیادین استقالل قضایی است، 
شد؛ لذا قرآن  درحیات اجتماعی یک ملت تثبیت نشود هیچ گاه آن ملت از واقعیت استقالل برخوردار نخواهد 

کریم که بنیان گذار استقالل امت اسالمی است این اصل مهم و حیاتی را مورد عنایت مخصوص قرار داده و 
شرط  مراجعه به سازمان قضاوت اسالمی و خضوع مطلق در برابر احکام صادره ازسوي دادگاه هاي اسالمی را 

  ید: فرما مسلمانی قرار داده است. همچنین در سوره نساء می

نْ« نَّا أَ صیماًإِ ائنینَ خَ لْخَ نْ ل ه و الَ تَکُ راك اللَّ ما أَ نَ النَّاسِ بِ یب م حکُ قِّ لتَ لْح تَاب بِا ک ک الْ لَی ا إِ لْنَ   ».زَ

را بحق بر تو نازل کردیم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت کنی؛ و از  ما این کتاب 
حمایت    ).105نمایی!(نساء:کسانی مباش که از خائنان 

این آیات شریفه چکیدهء بود از دریاي وسیعی از ازآیات قرآن کریم درباره اهمیت مسأله قضا و حساسیت 
خطیر تصدي مقام قضاوت و داوري درباره ي اموال ونفوس ونوامیس خلق خدا و تنها دانشمندان پرهیزگار و 

  حراز نموده وبه حق بر مسند قضاوت تکیه زنند.صالحان متقی میتوانند این مقام خطیر و پرمسئولیت را ا

  انواع قاضی-5
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دارد بر امر قضاوت تکیه زند  در اسالم کسی نمی تواند بر دیگري بدون مجوز قضاوت کند و هر فردي که قصد 
باید اذن داشته باشد و این اذن یا از طرفین تخاصم است یا از طرف امام معصوم(ع) که بر این اساس قاضی به 

  شود. منصوب و تحکیم تقسیم می قضاوت

  قاضی منصوب-5-1

را تعیین کند بر او واجب است که  قضاوت در بین مردم وظیفه امام(ع) و نائب ایشان است و اگر امام(ع) کسی 
). اذن مذکور در  331، ص13، ج1413شود(شهید ثانی،  قضاوت را بپذیرد به این فرد قاضی منصوب گفته می

الید نیست باید اذن عام  ید امام (ع) و تعیین امام است؛ اما در عصر غیبت که امام مبسوطاین امر در زمان بسط 
غیبت قضاوت بر عهده فقیه جامع شرایط خاص 61، ص3الشرایط است(همان، ج داشته باشد؛ اما در عصر  ). که 

  قاضی که در مبحث پیشین ذکر شد را داشته باشد.

  قاضی تحکیم- 2- 5 

را قاضی بر  فته میقاضی تحکیم به فردي گ شود که متخاصمین بر قضاوت ایشان در نزاع رضایت دهند و ایشان 
). برخی از فقیهان شرایط قاضی تحکیم را همان شرایط قاضی منصوب 70، ص3امر خویش بنهند. (همان، ج

  19دانند که فقط اذن امام(ع) را ندارد(همان). می

دادرسی مدنی در 454رسی مدنی آمده است، ماده  هایی در قانون آیین داد این نوع تحکیم با تفاوت قانون آیین 
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر  «آورد: مورد ارجاع امر به داوري می

منازعه و اختالف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از 
داوري یک یا چند نفر ارجاع دهندرسیدگی باشد   ».، به 

 ادله قائالن به شرط بصر در قاضی-6

دانسته شرایط قاضی را شرط بینایی و بصر  اند و معتقدند یکی از ملزومات براي قاضی  برخی از فقیهان یکی از 
اند و بر این باورند که قاضی براي  داشتن بینایی است تا جایی که بر این قول خویش ادعاي اجماع کرده
چنین عالوه بر اجماع بر اصل تمسک قضاوت بین دو نفر ناگزیر به تمییز دو طرف دعوي از یکدیگر است و هم

  ). 183، ص2؛ شهید ثانی، : ج522:  1405؛ حلی،101، ص8: ج1387اند(طوسی جسته

                                                             
19 دانند چھ آنکھ در زمان غیبت یا  ضی تحکیم را فقط منحصر بھ زمان حضور امام (ع) میالبتھ نباید ناگفتھ گذاشت کھ فقیھان قا -

فرد شرایط اجتھاد را داراست کھ در این شرایط وی اذن از امام (ع) دارد یا وی دارای اجتھاد نیست کھ در چنین شرایطی وی  
خیر خارج از صالحیت قضاوت را نداد. بھ ھر حال پرداختن بھ این موضوع کھ آیا قاضی ت حکیم در شرایط فعلی ممکن است یا 

 حوصلھ این نوشتار است.
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شود،  برخی نیز معتقدند که یکی از شرایط شاهد، بینایی است و شهادت قاضی نیز در امر قضا پذیرفته می 
ید بینایی داشته باشد و شهادت قاضی در همه امور بنابراین قاضی باید بینا باشد زیرا  در برخی از مسائل شاهد با
) و 298، ص4: ج1415؛ حلی،387، ص2:ج1418پذیرفته است بنابراین قاضی باید بینایی داشته باشد.(حائري، 

  اند.  فرقی بین قاضی منصوب و قاضی تحکیم قائل نشده

شرایط قضاوت را بینایی ذکر کرده لفظی در ادله فقهی وجود ندارد که اند هیچ دلیلی  برخی از فقیهان یکی از 
در امر قضاوت گردند و تنها دلیل آن این  قائالن به آن بتوانند با ارائه و استناد به آن دلیل مانع قضاوت افراد نابینا 

: 1415کنند که همان  قضاوت افراد بینا است(حائري،  است که در مورد شرایط قاضی به قدر متیقن اکتفا می
  ).90ص

  اصل-6-1
عدم توانایی افراد فاقد قوه باصره به اصل تمسک جستهبر ها از اصل یا اصل  اند و مراد آن خی از فقیهان براي 

غیر از معصوم نمی تواند به این  عدم اذن است به این معنا که قضاوت از مناصب معصومان (ع) است و کسی 
ذن است مگر با دلیل ثابت شود که فرض منصب تکیه زند و ما دربارهاذن افراد نابینا شک داریم و اصل، عدم ا

بر این است که دلیلی وجود ندارد و یا اصل عدم جواز است به این معنا که ما در مورد افراد فاقد قوه باصره 
زیرا قضاوت وظیفه امام و هر کسی است که امام  شک در اذن در قضات داریم و اصل عدم جواز است 

عدم جواز  است به هر حال هر دو به یک نتیجه منتهی مشخص کند و در این محل اصل 
 ). 183، ص2: ج1413؛ شهید ثانی،522: 1415؛ حلی،101، ص8:ج1387شود(طوسی، می

  اجماع-6-2

شرط را اجماعی دانسته شرط بصر در قاضی اجماع است و فقیهان این  اند( حائري،  یکی از ادله فقیهان بر 
ص15: ج1418 شهرت موجود در ). به هر حال هر چند امر مذکور 16،  را اجماعی نیست؛ اما برخی از فقیهان 

ع دانسته را در حد اجما اند که نقد و بررسی آن در نقد ادله به شکل مبسوط به آن پرداخته خواهد  بحث بصر 
  شد.

    ادله قائالن به عدم شرط بصر-7
داراي قوه باصره باشد و حتی افراد نابینا نیز می توانند این منصب  برخی از فقیهان معتقدند که قاضی نباید لزوماً 

  را بر عهده گیرند. 
  عموم ادله-7-1
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شود و دلیلی درباره اینکه  بسیاري از فقیهان معتقدند که عموم ادله درباره منصب قضاوت شامل فرد نابینا هم می
عام بوده و هیچ گونه  نمیافراد نابینا  توانند بر منصب قضاوت تکیه زنند، وجود ندارد زیرا ادله در این باره 

شود زیرا در مورد اذن نیز   تخصیصی در این مورد وارد نشده است و اذن در قضاوت نیز شامل قاضی نابینا می
داده شده  عام به تمام افراد واجد شرایط اذن    است.شرطی وجود ندارد و به طور 

  قضاوت قاضی شعیب-7-2
قیهان از قضاوت قاضی شعیب عیب براي  عالوه بر عموم ادله که قضاوت افراد فاقد قوه باصره را جائز می داند، ف

)؛ زیرا قاضی شعیب فاقد قوه باصره بوده و بر امر 20، ص40نمایند(نجفی، ج جواز قضاوت نابینا استدالل می
آمد در  مجوزي وجود نداشت باید از قضاوت وي جلوگیري به عمل می قضا مشغول بوده و اگر قضاوت نابینا
عصر معصوم می زیسته و از این امر منعی از سوي معصوم صورت نگرفته است بنابراین باید  حالیکه وي در 

  پذیرفت که بینایی در زمان پیامبر و ائمه هم شرط بر قضاوت نبوده است.

  ي عدل و مساوات و رفع تبعیضقاعده-7-3
) و در اصطالح به معناي قرار دادن 760،ص55،ج1410عدل در لغت در مقابل جور است (جوهري:

عقلی است که 437؛ح425البالغه، ص هرچیزي در موضع مناسبش است (نهج ).  عدالت، یکی از قواعد 
 شرع آن را امضا نموده است. به حکم عقل، عدالت امري پسندیده و ظلم ناپسند است. ادله فقهی کتاب،

عقل به عنوان مهمترین دالیل قاعده عدل هستند.یکی از مستندات قاعده عدل، آیات قرآن کریم  سنت و 
سی  است.  عدل در قرآن کریم از جایگاه ویژه اي برخوردار است، تا جایی که عدل و مشتقات آن حدود 

اید!  انی که ایمان آوردهاي کس(کریم به کار رفته است.  در سوره مبارکه نسا آمده است:  مرتبه در قرآن به
زیان خود شما، یا پدر و مادر  کامالً قیام به عدالت کنید! براي خدا شهادت دهید، اگر چه (این گواهی) به 
سزاوارتر است که از آنان  شما بوده باشد! (چرا که) اگر آنها غنی یا فقیر باشند، خداوند  و نزدیکان 

را تحریف حمایت کند؛ بنابراین از هوي و هوس پیروي ن کنید؛ که از حق منحرف خواهید شد! و اگر حق 
). در آیه فوق، 135دهید، آگاه است) (نساء: کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید خداوند به آنچه انجام می

عدل است (طباطبایی، ) و کسی که در جهت عدالت تالشی انجام ندهد 108، ص5: ج1417قسط به معناي 
آیه به عنوان یک دستور کامل و اساسی به 294، ص1: ج 1377ی، ستمکار خواهد بود (طوس ). در این 

عدالت فرمان می دهد. آنچه قابل تأمل است این نکته است که در اجراي عدالت  همه مؤمنان براي اجراي 
مورد خاصی نام برده نشده است و به طور کلی امر به اجراي عدالت در تمام ابعاد زندگی اجتماعی و 

  کند. اقتصادي میسیاسی و 
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اطهار(ع)نیز از این مهم در میان روایات معصومان به عدل و عدالت ورزي همواره تأکید شده و ائمه 
  .اند غفلت نورزیده

کامی به آن برسد.  تر از آبی است که تشنه عدل، شیرین«کند:  حلبی از امام صادق: نقل می .1
؛ 2/144، 1407(کلینی:» چقدر وسیع است عدالت ورزي در کارها، هر چند اندك باشد

  ). 11/318، 1408؛ نوري:15/293، 1409عاملی:

عقل از قدی عقل نیز موید این قاعده است.  االیام از جایگاه واالیی در استنباط  مدر کنار آیات و روایت 
عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم  احکام فقهی برخوردار بوده است؛ تاجایی که گفته شده هر چه 

شرع به آن حکم کند، عقل نیز به آن حکم می می  ). 60، ص3:ج  1376کند (نائینی،  کند و هرچه 

عدالت پیش از آنکه قاعده عقلی است و عقل مستقالً حسن عدل و قبح  قاعده اي شرعی باشد، عدل و  اي 
  ). 461ص3:ج 1413کند ( خوئی، ظلم را درك می

بنابراین بر حاکم اسالمی الزم است تا تمام تالش خود را در جهت اجراي عدالت به کار گیرد. بی تردید   
هستند نوعی بی عدالتی  ممنوعیت ورود برخی از افراد که به به نوعی داراي اختالل در یکی از حواس بدن

شرع در این خصوص وارد نشده است.    در جامعه است با وجود اینکه دلیلی مسلم از ناحیه 
 نقد ادله قائالن به عدم جواز-8

اند که در این مجال به  اي پرداخته در مورد عدم جواز براي افراد نابینا بر منصب قضاوت مخالفان یه شرح ادله
شکل    پردازیم.  مجزا مینقد و بررسی آن  به 

اینکه فقیهان معتقدند که قاضی باید بینا باشد تا بین متخاصمین تمییز دهد ما به قول صاحب جواهر اکتفا 
اعتبار بسیاري از این شرایط براي قاضی، مشهور «گوید: صاحب جواهر در این باره می فرماید:  کنیم که می می

ع و غیره از شرایطی است که در کالم اصحاب یافت نمی شود بین متاخران است. شرایطی مانند بصر، نطق، سم
شرط نودن بینایی این است که در بعضی مواردمی توان براي تشخیص و تمییز  عدم اعتبار  و دلیل ما بر 
متخاصمان از طرق دیگري غیر از بصر استفاده نماید و در نتیجه با وضع ممیز بی نیاز از بینایی قاضی خواهیم 

، ص 40ج1414ق تمییز و تشخیص متخاصمین و طرفین دعوي منحصر در بصر نیست(نجفی،، زیرا طر ;بود
شمار نمی آید، زیرا بعضی از دعاوي 20 و ضروري براي قاضی به  ). در کلیه دعاوي شرط بصر یک شرط الزم 

فرض لزوم بصر و قضایا هستند که اوال نیازي به بصر ندارد؛ بلکه از طرق دیگر قضاوت انجام می گیرد. ثانیا بر 
عادل براي شناسایی طرفین دعوي استفاده کرد. در نتیجه  شاهد  گماردن دو  می توان از ممیزات دیگر مانند 
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 شرط بصر منحصر در مواردي است که حل و فصل دعوي فقط از طریق بصر انجام می گیرد.
ثانیا میان آنها(متاخران) نیز پس شرط مذکور مانند برخی دیگر از شرایط، اوال مشهور بین فقهاي متاخر است و 

شرایط که آنها را در مباحث  اختالف نظر وجود دارد؛ در نتیجه باید این بحث را مطرح کرد که بسیاري از این 
و ثانیا ادله را ذکر نکرده اند  اي که شاهد بر اعتبار چنین  گذشته مورد بررسی قرار دادیم؛ اوال اصحاب آنها 

در خاتمه به این نتیجه می رسیم که بعضی از شرایط قاضی شرط صحت و  شرایطی باشد، وجود ندارد؛ پس
عقل و عدالت و بدون این شرایط حکم او صحیح نخواهد بود. برخی دیگر  نفوذ حکم قاضی است؛ مانند علم، 
شرایط نیز قضاوت و حکمش نافذ است.  از شرایط، شرایط صحت و نفوذ حکم قاضی نیست، بلکه بدون آن 

شرط خالی  یز در تحریرالوسیله وجود بینایی در قاضی را احوط میامام خمینی ن داند هر چند خالی بودن از این 
  ).407از وجه نیست( امام خمینی، بی تا، ص

عدم سلطه بر دیگري هیچ فردي نمی بی تواند بین دو نفر قضاوت کند و هیچ کس صالحیت  تردید طبق قاعده 
این اندازه هیچ کس در این مطلب شکی ندارد و همه بر این اصل  ندارد مگر به موجب اذن عام یا خاص. تا

عدم را جاري کنیم ما منکر آین مطلب هستیم؛ زیرا عموم   متفق القول هستند اما اینکه در مورد افراد نابینا اصل 
شامل شوند چه آنکه اطالق اذن  دهند مطلق هستند و شامل فرد نابینا می ادله که اذن در جواز قضاوت قاضی می

دلیل ما بر جواز قضاوت افراد فاقد  این افراد نیز می شود و اگر منظور فقیهان از اصل اصل عدم جواز هم باشد 
  قوه باصره نیز همین خواهد بود.

ترین دلیل  دومین دلیل بر عدم جواز نابینایان بر منصب قضاوت اجماع فقیهان بر این مطلب است که چه بسا مهم
عدم جواز ب اشد. قبل از هر گونه بحث در مورد وجود و تحقق اجماع در مورد مذکور، شایسته است فقیهان بر 

ع و اینکه از آن براي اثبات و یا رد چیزي استدالل کنیم مطالبی ذکر شود.    تا ماهیت اجما

اجماع به لحاظ نوع بر دو نوع است: اجماع محصل و منقول. اجماع محصل اجماعی است که فرد تمام آراء 
ن را از ابتدا تا حال بررسی نماید و خود به این نتیجه برسد که هیچ فقیهی تا حال نظر مخالفی با مطلب فقیها

مورد اجماع نداشته که این نوع اجماع مورد تایید و دلیلی بر حکم شرعی است؛ اما تحقق این اجماع به استناد 
یاري از فقیهان اگر در موردي ادعاي اجماع گفته فقیهان قابل تحقق نبوده و در هیچ امري اتفاق نیفتاده و بس

کنند این ادعاي صرف است. اما اجماع منقول که وقتی صحبت از اجماع است متبادر از اجماع این معناست  می
به هیچ وجه سندیت ندارد مگر اینکه ثابت شود که رأي معصوم در میان اجماع کنندگان بوده که این نوع 

سندیت دارد؛ اما ع کنندگان  در هیج مورد نمی اجماع قطعاَ  توان به قاطعیت گفت که رأي معصوم موافق با اجما
ع منقول را نمی راین بسیاري از فقیهان اجما ر قول معصوم ندارد. فارق  بوده است؛ بناب زیرا هیچ کاشفیتی ب پذیرند 
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عتبر نیست؛ در امر از تمام مباحث مذکور و اینکه اجماع دلیل باشد که برخی از فقیهان معتقدند که اجماع م
مذکور باید گفت که حتی بر فرض قبول تحقق اجماع و سندیت آن این امر از موارد اجماعی نیست و بسیاري 
را شرط قضاوت  از فقیهان با این امر مخالف هستند از جمله صاحب جواهرو امام خمینی که قوه باصره 

قیهان خالف آنچه که داند؛ بنابراین ادعاي اجماع در مورد فوق مورد قول نی نمی ست چه آنکه برخی از ف
  اند. مدعیین اجماع بدان قائل هستند را پذیرفته

تردید افراد  اند نیز مورد قبول نیست زیرا بی اما اینکه برخی از فقیهان براي ادعاي خود به قدر متقن استناد کرده
عموم ادله قرار دارند؛ اما این بدان معنا نیست که افراد نا بینا تخصیص خورده باشند؛ بلکه این افراد نیز بینا تحت 

عموم ادله هستند و براي خروج از عموم نیازمند دلیل قطعی و مورد استناد است که در این خصوص  داخل در 
  دلیلی وجود ندارد.

  شرط بینایی در قوانین موضوعه-9

شد و  شرایط آن مورد بررسی و تحلیل  در مورد شرایط قاضی در فقه و قوانین اسالمی به طور مبسوط پرداخته 
شد؛ فقیهان در مورد شرایط قاضی و ویژگی اند اما در قوانین موضوعه  هاي آن به طور مفصل پرداخته واقع 

شرایط قاضی را به فقه ارجاع داده است. قانون اساسی در اصل   163شرایط آن به طور تفصیلی نیامده است و 
  ». شود ین فقهی به وسیله قانون معین میصفات و شرایط قاضی طبق مواز «آورد: می

شرایط قاضی کامالً معین نگردیده است؛ اما آیین نامه اجراي قانون  در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 
قوه قضائیه همه ساله از کسانی که داراي « آورد: در ماده  می 14/07/1361گزینش و استخدام قضات مصوب 
ات (گرایش فقه و حقوق اسالمی )یا لیسانس دانشکده علوم قضائی وابسته به لیسانس قضائی یا لیسانس الهی

علمیه که دوره سطح را تمام  دادگستري یا مدرك قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند و طالب حوزه هاي 
واهد کرده باشند از طریق انتشار آگهی و آزمون اقدام به حذب و استخدام کادر قضائی از متقاضیان امر قضا خ

  ». کرد

عام است و همه افراد جامعه را دربرمی همین  2ماده 2گیرد همچنین در تبصره  خطاب در آیین نامه فوق االشعار 
داوطلبان را به شرح ذیل اعلم می شرایط  شرایط    دارد:  آیین نامه 

  تابعیت اصلی ایران .1
ران ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسالمی و وفاداري به نظام .2   . جمهوري اسالمی ای
  نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفري .3
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  . سال تمام 22داشتن حداقل  .4
  داشتن صحت مزاج و توانائی کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر .5
  طهارت مولد .6
  انجام خدمت وظیفه یا دارابودن معافیت قانونی و یا سپردن تعهد طبق قانون. .7

توانایی انجام  5بینایی به میان نیاورده است و فقط در بند شرایط قاضی در این تبصره نیز صحبتی از قدرت 
وه باصره از چنین توانایی برخوردار نباشد و نتواند به امر  شرایط ذکر نموده است؛ اینکه فرد فاقد ق قضاوت را از 
عصر پیامبر (ص) که فاقد قوه  قضا بپردازد پذیرفته شده نیست همانطور که این امر در مورد قاضی شعیب در 

 باصره بود محقق گردید.

  پیشنهادات-10

تردید داشتن قوه بینایی بر هر فردي در هر منصبی مطلوب است، اما چنانکه فردي بنا بر مشیت الهی از داشتن  بی
اي از حقوق اجتماعی وي محروم ساخت؛ اما این نکته را  توان وي را از پاره چشم ظاهري محروم باشد نمی

رخی از موارد قدرت بینایی در اتخاذ قضاوت مورد نیاز است؛ اما در مورادي که نیازي نباید از یاد برد که در ب
مبرم به وجود چنین قدرتی در اتخاذ تصمیم قضایی نیست استفاده از افراد روشن دل مطلوب است؛ لیکن براي 

عرضه می ذیل به عنوان پیشنهاد    شود: استفاده از توان حداکثري جامعه در امر قضا موارد 

اي اختصاصی   سلما داشتن قدرت بینایی در برخی از امور قضایی مورد نیاز قاضی نیست و ایجاد شعبهم .1
تواند مفید واقع شود. معاون  قضایی نیز در  براي نابینایان در اموري که نیازمند قوه باصره نیست می

  تواند در برخی از امور متنازعین را به این شعبه با صالحدید ارجاع نماید.  صورت صالحدید می
د قوه باصره است و حتی در اموري استفاده از افراد بینا در کنار این افراد در اموري که نیازمند وجو .2

وه در قاضی نیست براي کمک و مشاوره به قاضی نیز می تواند  که نیاز حداکثري به وجود این ق
 کمک کننده و راهگشا باشد.

غیر از قضاوت مصطلح در سیستم قضایی است؛ اما استفاده از افراد نابینا  .3 هر چند بحث داوري در نزاع 
سیستم قضایی نیز میدر امر داوري و استفاده ا راهگشا و مطلوب باشد.  ز توانایی این افراد در  تواند 

بحث داوري در چند ماه اخیر رونقی خاص یافته و قاضی در برخی از موارد بر اساس صالحدید 
را صادر نماید، داور پس از بررسی موضوع نظر خویش را به  می تواند قرار ارجاع امر به داوري 

 تواند تا حدي نیز راهگشا باشد. د؛ بنابراین انتخاب داور از میان افراد نابینا نیز میدار دادگاه اعالم می
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 گیري نتیجه

شروط قضاوت را بینایی اعالم نمودند که براي انتخاب این موضع، ادله قطعی از کتاب  .1 فقیهان یکی از 
با توجه به ماهیت  اند و دلیل اجماع نیز مخدوش و مستند نیست و استناد به آن و سنت ارائه نداده

  اجماع و اصل تحقق آن محل تردید است.
قائالن به جواز قضاوت نابینایان ادله گروه مخالف را ناتمام دانسته و براي موضع خود به قواعد فقهی  .2

عموم ادله قضاوت استناد می کنند و بر این باورند که با توجه به عموم ادله و عدم تخصیص از سوي  و 
 ضاوت افراد فاقد قوه باصره هستند.شرع اصل بر جواز ق

قانون اساسی جمهوري اسالمی نیز درباره شرایط قاضی به شکل مبسوط بحث نکرده و شرایط را  .3
 موکول به نظر فقیهان نموده است. 

قانون استخدامی قضات نیز شرایط قاضی را اعالم داشته و به طور معین یکی از شرایط را بینایی اعالم  .4
تردید افراد نابینا در برخی از امور  توانایی عمومی را مالك قرار داده است که بینکرده است و فقط 

پرداخته است.  توانایی قضاوت دارند همانطور که در عصر پیامبر(ص) قاضی شعیب به قضاوت می
 بنابراین دلیلی بر عدم جواز نابینایان در امر قضاوت وجود ندارد.

 

  

  

  

  

  

 

 منابع و مآخذ

  قران کریم

رضینهج    البالغه، گردآورنده سخنان امام علی(ع)شریف 
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فضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب( ه ق)، بیروت،دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع 1414ابن منظور، ابو ال
  دار صادر. -

  ه ق)، بیروت، دارالکتب العلم للمالئین، 1410جوهري ، اسماعیل بن حماد، الصحاح(

سید عل ریاض المسائل (ط  1418ى بن محمد طباطبایى(حائرى،  آل البیت علیهم السالم. -ه ق)،  ۀ)،  قم، مؤسسه    الحدیث

سید کاظم حسینى(   ه ق)، القضاء فی الفقه اإلسالمی، در یک جلد، قم، مجمع اندیشه اسالمى. 1415حائرى، 

شرح1387حلّى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف( مشکالت القواعد، قم ، مؤسسه  ه ق)، إیضاح الفوائد فی 
  اسماعیلیان.

سعید(  ه ق)، الجامع للشرائع، قم، مؤسسۀ سید الشهداء العلمیۀ 1405حلّى، یحیى بن 

روح اللّ سید  دار العلم.ٰ◌ خمینى،    ه موسوى، تحریر الوسیلۀ، قم،مؤسسه مطبوعات 

  نافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان.ه ق)، ، جامع المدارك فی شرح مختصر ال1405خوانسارى، سید احمد بن یوسف (

قاسم، الهدایۀ فی االصول(   ه ق)، قم، موسسه صاحب االمر(عج).1417خوئی، ابوال

ه ق)، المبسوط فی فقه اإلمامیۀ، تهران، المکتبۀ المرتضویۀ إلحیاء اآلثار  1387طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن(
  الجعفریۀ.

  موسسه آل البیت علیه السالم.)، وسائل الشیعه، قم، 1409عاملی، محمد بن حسن(

ۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ (المحش 1410عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على( کالنتر)، ،قم،  - ى ٰ◌ ه ق)، الروضۀ البهی
  کتابفروشى داورى.

ــ( ـــ ـــ ــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــ ـــ ؤسسۀ المعارف ه ق)، مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم، قم ،م 1413ـــ
  اإلسالمیۀ.

  ه ش)، الکافی، چاپ تهران، دار الکتب االسالمیه. 1407کلینی، محمد بن یعقوب(

ۀ.1374مکارم شیرازى ناصر( دار الکتب اإلسالمی   )، تفسیر نمونه، تهران، 

سماء قلم. 1388ناینی، محمد حسین(   ه ش)،  فوائد االصول،  

شرح شرائع اإلسالم، قم، دار إحیاء التراث العربی.ه ق)،  1414نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن(   جواهر الکالم فی 
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آل البیت علیه السالم.1408نوري، میرزا حسین(   )، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسه 

قاموس، بیروت ،  1414واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى( ه ق)، تاج العروس من جواهر ال
  الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع. دار

  آیین نامه استخدامی  قضات.

 قانون اساسی.
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 آسیب با افراد در روانی بهداشت و نفس عزت رشد  و تشکیل فرآیند رابطه
  بینایی

  

  20استیري مهدي

   21سمانه کریم زاده

  

  

  چکیده

ر متعددي عوامل امروزه   و نابینا افراد و است تاثیرگذار جامعه افراد اجتماعی هاي آسیب و روانی بهداشت ب
 بر آن تاثیر و نفس عزت رشد و تشکیل رابطه فرآیند رو  از این. ن ي استند مستثنی امور این از نیز بینا کم

 تعریف هاي ارایه از پس. شده است  بررسی بینایی دراین مقاله هاي آسیب با افراد در روان بهداشت و سالمت
 و خانواده همچون نفس، عزت ي دهنده رشد محیطی عوامل نفس، عزت و روان بهداشت روان، سالمت
 نبود  است شده داده توضیح اجمال به عوامل این از یک هر و معرفی "مدرسه و همساالن گروه" اجتماع
 بینایی آسیب دچار که در بزرگسالی افرادي مورد در خصوص به ها زمینه این در مناسب و صحیح تحقیقات

شده است نیز مساله این با آمدن آنها کنار فرایند و شوند می   .بررسی 

  .اجتماعی آسیب نفس، سالمت روان، عزت روانی، بهداشت بینایی، واژه آسیب کلید

  مقدمه

                                                             
20 خانواده مشاوره ارشد کارشناس   Mehdiestiry@gmail.com 

 
21  s.karimzadeh1366@gmail.com کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

 

mailto:Mehdiestiry@gmail.com
mailto:s.karimzadeh1366@gmail.com
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 سازگار شرایطی هر با تقریبا تواند می  هستی جهان در که دانست موجودي تنها را انسان بتوان جرات به شاید   
 و جسمی نقایص داشتن با حتی توانند می تعقل و تفکر نعمت  کمک با  بشر افراد. کند پیشرفت و زندگی شده،
 تصور توان نمی دیگري موجود هیچ براي تقریبا را شرایطی چنین که آن حال. دهند ادامه زندگی به روحی گاه
  . است نابینایی یا و بینایی در ضعف جسمانی نقایص این از یکی. کرد

راوان اهمیت از آدمی پنجگانه حواس بین در بینایی  مردم از بسیاري که طوري به. است برخوردار خاصی و ف
 از حال هر به.  باشد نکوتر و تر درست بسی بنامیم بدن سلطان را مغز اگر شاید. اند نامیده بدن سلطان را چشم
 ارتباط در اجتماع با تولد از پیش شاید حتی یا و  تولد بدو از و  اجتماعی است موجودي انسان که آنجایی
 این از یک هر داشتن نقص یا نبودن. شود نمی حاصل پنجگانه حواس از غیر به چیزي با رابطه این و است
 کاري و حس هر نقش که بدیهی است البته. باشد گزار تاثیر پیرامونش جهان با او ارتباطات در  تواند می حواس
  .داد قرار رده یک در را حس پنج این همه توان نمی و است مهم بسیار نیز دارد عهده بر که

 افراد روان بهداشت و سالمت بر آن تاثیر و نفس عزت رشد و تشکیل فرایند بررسی به حاضر ي مقاله هدف از
گروه از  این زندگی روانی کیفیت توان می است هدف دیگر مقاله بررسی چگونگی افزایش  بینایی آسیب با

   .افراداست

ژه اهمیت از بشر افراد براي بینایی شد گفته که همانطور  حس این در نقص یا نبود و است برخوردار اي وی
 یکپارچه موجودي است انسان که بدانیم باید البته. آورد خواهد وجود به مبتال شخص براي را فراوانی مشکالت

عاد تمام که گ تعامل در جسم و روان، او وجودي اب  دستیابی و پژوهش و بررسی براي ولی. یکدیگرند با تنگاتن
هتر شخصیتی و جسمی مختلف هاي پیچیدگی به  لذا. گیرند قرار بررسی مورد شده تفکیک اي گونه به است ب
می  پرداخته نفس عزت تعریف به سپس خواهدشدو ارایه روان بهداشت و روان سالمت از تعریفی  اول قدم در
  . شود

  سالمت و بهداشت روان

 و موزون ارتباط قابلیت: است کردده تعریف اینگونه را 23روانی سالمت who(22(بهداشت جهانی سازمان
گ عادالنه،  طور به شخصی تمایالت و تضادها حل و اجتماعی و فردي محیط اصالح و دیگران، تغییر با هماهن
 و مطلب شدن کوتاهتر براي که دارد وجود چند عواملی روانی سالمت تشخیص براي. مناسب است و منطقی

                                                             
22 world helth organization 

23Mental helth 
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 گشا راه تواند میو است مطلب گویاي خود تعریف همین اما. شود می پرهیز آن ذکر از موضوع با نبودن مرتبط
 روانی بهداشت": کند می تعریف نیز اینگونه را روانی بهداشت ،)who(بهداشت  جهانی همچنین سازمان. باشد
 جسمی، و روانی هاي نقش ایفاي براي کامل توانایی یعنی بهداشت و دارد قرار بهداشت کلی مفهوم درون در

راین ".ن ي است ماندگی عقب یا بیماري نبود معناي به بهداشت  قدمی تعریف این اساس بر روانی بهداشت بناب
 ایجاد و روان سالمت حفظ در تا شود سعی باید همواره که گفت توان می و است روان سالمت از فراتر

 و کریمی شود (یوسف ریزي طرح مدون اي برنامه شرایطی هر با افراد همه براي و جامعه در روان بهداشت
  . )1390 همکاران،

  عزت نفس

 رو است به رو آن با کودکی از بینایی نقص با فرد یک  که روانی عامل ترین حیاتی و ترین مهم شاید
 هاي نامو است شده ارایه انسانی صفت این از مختلفی تعاریف. باشد پنداري خویشتن یا 24نفس عزت گیري شکل
 خود به روانشناختی مختلف هاي رویکرد در من را یا خودو 25پنداره خود ،نفس عزت ،پنداري خویشتن: همچون
 هاي آزمون با را آن توان میو عملیاتی است به نسبت  تعریفی که را نفس عزت براي تعریف بهترین. است گرفته

 و تصور این دارد خود وجود کل ي درباره فرد که پنداري و تصور: داد این گونه ارایه اسمیت مربوط به کوپر
  ).1366،آبادي گیرد (شفیع می بر در را اخالقی و عاطفی، اجتماعی، ذهنی، جسمانی خود وجود ابعاد تمام پندار

  روانی بهداشت ایجاد و روانی سالمت میزان بر تواند می افراد نفس عزت سطح که دهد می نشان فوق تعریف
راي شاخص پیش گویی و بوده موثر  رشد و تشکیل بر فرایند مختلفی عوامل البته. باشد بزرگسالی رفتار ب

 مطرح آدمی شخصیت مختلف ابعاد براي  محیط و وراثت عامل دو عمدتا اما، است گذار تاثیر پنداري خویشتن
 ترین به طور خالصه ،عمده کوتاه ي مقاله این گیرد در قرار بررسی مورد مختلف زوایاي از تواند می که است
 همساالن، که هایی است بازخورد در واقع محصول پنداري خویشتن یا خودپنداره. بیان می شود محیطی عوامل
است. در ادامه  خود ذهنی تجارب از کس هر ارزیابی و دهند می  فرد به کودکی اوایل در والدین و معلمان

  : کنیم می توصیف را فرایند این رشد و تشکیل چگونگی

   والدین نظر الف

 ي پنداره خود. دارد اهمیت بسیار پنداري خویشتن تکوین و رشد نظر از کودکی ابتدایی دوران هاي سال
 چون هایی توانایی و متعلقات و وسایل، جسمی خصوصیات مثل بیرونی عوامل بر کودکی اوایل در کودکان

                                                             
24 Self esteem 
25 Self concept 
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 روانشناختی هاي جنبه سالگی از هشت بعد به خصوص کودکی اواسط در اما. است استوار کردن بازي خوب
یابد  می محوریت شخصیتی خصوصیات و کند می پیدا را قالب وجه آن فیزیکی هاي جنبه به نسبت خود

 کامال فرزند یک با والدین این که بدیهی است باشد هم بینا کم یا نابینا کودك، اگر ). حال1382(فیروزبخت،
 دیگرشان فرزندان یا دیگر کودکان با فرزندشان تفاوت این به نسبت آنها نگرش و استندن ي  رو به رو عادي
سزایی تاثیر منفی چه و مثبت چه باشند داشته والدین که نگرشی هر. دارد اهمیت بسیار  ي آینده رفتار در به 

 اگر زیرا گرفت نظر در نباید مطلق را تاثیرات این البته. داشت خواهد بزرگسالی در بینایی مشکل با فرزندشان
 دوران هاي ضعف تواند می یابد دست خود از مناسبی خودشناسی به بتواند جوانی یا و نوجوانی سنین در فرد
 نقص به والدین نگرش. بخشد ارتقا را خود پنداري خویشتن و کرده جبران زیادي حد تا را خود کودکی اولیه
ها پروري فرزند سبک و است مساله یک کودکشان بینایی  باالیی بسیار اهمیت از دو هر که دیگر، اي مساله آن

  .برخوردارند

 نگرش این شاید پندارند. می کودکان یا فرزندان دیگر همانند را خود بینایی آسیب با فرزند والدین گاه
و  اند آموخته هم کودکان دیگر که آموزد می را هایی مهارت کودك که این مثل داشته باشد،  هم محاسنی
 هاي تفاوت پذیرش که است بدیهی. باشد تر سازگار و آمده کنار تر راحت خود پیرامون اجتماع با تواند می

 هاي تفاوت که داشت توجه باید اما. داد خواهد ارتقا را نگرش این کارآیی خود عادي همساالن با کودك
 و یأس ي مایه بسا چه نگردد لحاظ ها تفاوت این چنانچه و دارد اهمیت بسیار نگرش این اعمال در جزیی
 حس در نقص و شرایط به توجه با که رود می او از انتظاراتی گاهی زیرا شد؛ خواهد کودك براي امیدي نا

 شرایطش مورد گرفتن نظر در بدون نیز کودك، گاهی است؛ مشکل بسیار یا و نبوده پذیر امکان او بینایی
 ها تفاوت گرفتن نظر در با و مهارت با را نگرشی چنین که دارد جا پس شود. می واقع همساالنش دیگر با مقایسه
   .گردد چندان دو آن موفقیت تا کرد اعمال شرایط و

 بینا و عادي افراد که شود می تاکید هایی مهارت بر حد از بیش گاه نابینا کودکان آموزش به عنوان مثال: در
راد رفتار ها مهارت این چگونگی در حتی و کنند می کسب ذیریم، باید که آن حال گیرد. می قرار مالك بینا اف  بپ
 صورت همان او را به هاي مهارت و بینا فرد یک هاي رفتار مطلقا توان نمی آن نبود یا بینایی نقص با حال هر به

 هر به ولی کنند رفتار هستند که بینا جامعه افراد بیشتر همانند کنند سعی باید نابینا افراد که البته. داشت انتظار
 هایی تفاوت قطعا و کرد عمل و فکر گونه این توان نمی ها موقعیت و ها مهارت برخی در که پذیرفت باید حال
 نقص با فرد اضطراب افزایش سبب ،بیشتر اجتماعی هاي رفتار و ها مهارت بر حد از بیش تاکید و دارد وجود
 با کار یا و نابینا کودکان براي عصا از استفاده مثل ها مهارت از برخی البته. او موفقیت تا شد خواهد   بینایی
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 زندگی در ابزار این وجود  تا شود سعی و گیرد قرار توجه مورد والدین سوي از باید نیز بینایان کم براي بین ذره
 داد شکل افراد براي را زندگی سبک نوع هر توان می که کودکی است دوران در زیرا. گردد نهادینه افراد این
 نمونه. بود خواهد تر مشکل زندگی خاص مسایل آمدن با کنار و گیري شکل کنیم عبور دوران این از چه هر و
 کنیم می مشاهده و شوند می دچار بینایی نقص به بزرگسالی و نوجوانی دوران در که هستند افرادي مطلب این
  ن ي است.  آسان آنها براي رویشان پیش ي مساله و زندگی سبک در تغییر که

 سوي از ترحم حتی یا و توجه مورد باید که چه آن از بیش کودك بینایی آسیب که است این دیگر نگرش
 مورد مدام و نشود گرفته نظر در کودك هاي توانایی شود؛ رفتار کودك با اساس همین بر و گیرد قرار والدین
 استرس و فشار کودکی زمان در کودك که باشد این نگرش این حسن تنها شاید. شود واقع زیاد محبت
 روانی فشار و اضطراب تحت بیشتر بسیار بزرگسالی و نوجوانی در که البته و کرد خواهد تجربه را کمتري
 فردي بسا چه و است برخوردار کمتري استقالل از آورده، دست به کمتر را عادي هاي مهارت زیرا. بود خواهد
 مشاهده را افرادي تربیت و نگرش گونه این با برخورد در نگارنده. شود تربیت اجتماع از دور به و گیر گوشه
 رفتاري  منفعل، یا فعال صورت به دارند حضور اجتماع در اگر یا و اند برگزیده را انزوا یا که است کرده

 بسی جاي البته. اند داشته،  انگارند می تر موفق خودشان از را آنها که افرادي حتی و اجتماع به نسبت خصمانه
 اگر که است صورت همین به شود. تعدیل و اصالح و کند تغییر تواند می ما هاي نگرش که خوشحالی است

 در توانند می کنند برگزار مفیدي هاي نشست و ها آموزش بینایی آسیب با کودکان والدین براي بتوانند مدارس
ها نگرش تعدیل    .باشند موثر بسیار آنها پنداري خویشتن رشد و کودکان این با صحیح برخورد ایجاد و آن

 این گیرد. می پیش خویش فرزندان یا فرزند تربیت براي اي خانواده هر که تربیتی است هاي سبک دیگر مساله
 توجه باید فقط. است خارج مقاله این بحث ي دایره و حوصله از آنها ذکر که دارند مختلفی انواع خود ها سبک
 نشان امروز به تا شده انجام تحقیقات. دارد اساسی نقشی نفس عزت رشد در نیز تربیتی هاي سبک که داشت
هترین که دهد می  و هستند گفتگو طرفدار که هایی مادر و پدر است؛ مقتدر هاي و مادر پدر براي تربیتی سبک ب

 فردیت ي مالحظه اما شوند می قایل محدودیت که این با آنها. دهند می شرح را خود هاي سیاست دالیل
 اشتباه و خطا هر از عاري را خودشان و هستند گرمی هاي آدم والدین نوع این. کنند می نیز را فرزندشان

 قدرت و نفس به اتکا همه از بیش ها خانواده این در یافته پرورش فرزندان. )1368دانند (یاسایی، نمی
   .توانند کنترل کند می بهتر را خود هاي تکانه و دارند بیمناس نفس عزت همچنین آنها دارند گردانی خود

 به نسبت والدین نگرش از تربیتی هاي سبک نقش که است معتقد ها، برخورد و تجربیات اساس بر نگارنده
 که مناسبی برخوردار باشند نفس عزت از خانواده دیگر فرزندان اگر زیرا دارد بیشتري اهمیت بینایی آسیب



  

٣٢ 
 

 نیز ها خانواده این در بینایی آسیب با کودکان که داد احتمال توان است؛می صحیح پروري فرزند سبک از نشان
 همان یعنی دبستانی پیش دوره در مثال. یابند دست موفقیت به خویشتن رشد و ها رفتار صحیح دهی شکل در
وه گیري شکل ي دوره که سالگی شش و پنج سنین  و پدر برخورد چگونگی، است کودك رشد در ابتکار ي ق
 و تجربیات که البته و بگذارد کودك خود مفهوم بر متفاوتی تاثیرات تواند می خصیصه این با معلم یا مادر

 از نظر صرف نوجوانان و کودکان میان در رشدي هاي بحران و مراحل که دهند می نشان نیز تحقیقات
  ). 1382کرد (فیروزبخت، مشاهده توان می را کیفی هاي تفاوت قدري فقط و شود می طی یکسان ها معلولیت

 عوامل جمله از  فرزندشان بینایی آسیب به آنها نگرش نوع و والدین تربیتی سبک که گفت توان می بنابراین
 و دیگران  با سازنده ارتباط ایجاد، درونی هاي تضاد حل و نفس عزت رشد بر توانند می که هستند مهمی

 و روان سالمتی مهم هاي ویژگی از که روانی نیروي تقویت و اجتماعی و فردي محیط، بر مثبت تاثیرگذاري
  باشند.  موثر بسیار، است آن بهداشت

  همساالن و دوستان نگرش. ب

 از ها همبازي دوستان و، همساالن با پیوند و ارتباط که طبیعی است پنداري خویشتن رشد و تشکیل زمان در
 صفات از بسیاري و اجتماعی است موجودي انسان شد اشاره که همانطور زیرا. است برخوردار بسیاري اهمیت

  بزرگسال افراد صحبت پاي اگر شاید. یابد می رشد و گرفته شکل نوعانش هم با روابط در او هاي توانایی و
. کنیم آوري جمع را متفاوتی تجربیات خود همساالن با روابط و کودکی دوران از بنشینیم بینایی آسیب داراي
 باز که میرسد نظر به ولی کرد پذیرش عدم یا پذیرش از صحبتی همساالن نگرش براي توان نمی احتماال البته
 و ها بازي در خویش همساالن با را خود کودك اگر حتی زیرا باشد جامعتر و مهمتر  کودك والدین نظر هم

 تفاوت بابی یا و بزنند دامن مقایسه این به یا کنند همدلی او با والدین که این دهد قرار مقایسه مورد ها مهارت
 ارتباطات گزینه بهترین شاید. داشت خواهد کودك نفس عزت و شخصیت بر متفاوتی تاثیرات قطعا کنند عبور

 دو هر با بتوان نحوي به یعنی. باشد عادي همساالن با حال عین در و بینایی داراي نقص کودکان گسترده با
 بسا چه و نبوده فرد به منحصر او مشکل که آموزد می کودك به روابط این. کرد برقرار سازنده تعامل گروه
 دیگر طرف از. شود می کسب الگوسازي و اجتماعی یادگیري صورت به گروه درون در ها توانایی از بسیاري
 به نسبت بیشتر چه هر تا گیرند قرار تعامل و ارتباط در عادي افراد با باید ابتدا همان از بینایی نقص با افراد نیز

 از و دهند نشان زندگی مسایل با برخورد در را اي بینانه واقع رفتار و آگاهتر جامعه و همساالن با خود تفاوت
 گرایش همساالن سمت به سالگی هشت و هفت سنین از کودکان عموما. شود پیشگیري نیز شدن منزوي
 دو هر در  ایشان تا شود سعی باید و باشد حساس تواند می نیز ما بحث مورد کودکان براي دوره این و یابند می
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 در بینایی آسیب با کودکی اگر مثال براي. باشند داشته حضور خویش همساالن عادي گروه و مشکل هم گروه
بدیهی ، آورد دست به کام نا اي تجربه و نشود ظاهر توانمند باید که چنان آن خویش عادي همساالن با ها بازي
 با و گروه درون در که زمانی همچنان و باشد او براي اي ارزنده کمک تواند می خانواده همدلی که است

 توفیق تواند می است سازگار شرایطشان با که داشت خواهند را هایی بازي عموما خود که  مشکل هم کودکان
 واقع ثمر مثمر خانواده و والدین طرف از  تشویق و تقویت  و کودك خود مثبت ي تجربه که یابد. اینجاست

  .شد خواهد

 آسیب از ناشی مسایل با سازگاري براي دوران بهترین کودکی دوران که میکنیم تاکید هم باز نیز بخش این در
 کوتاه. داد قرار نظر مد باید را شرایط این با مناسب هاي رفتار دهی شکل و وسایل از استفاده و بیناي ي است

 که مختلف گروههاي و همساالن بین روابط خصوص به شود رشد ي مایه تواند می خود ارتباط که این سخن
 با سازگاري جهت در را فرد و است فرد من یا پنداري خویشتن بارز صفت رشد و تشکیل ي سرچشمه خود
  سازد می آماده روانی قدرت و نشاط ایجاد،  آن بر مناسب تاثیر،  اجتماعی و فردي محیط

  معلمان نظر ج

 بزرگسالی و جوانی ،بلوغ و نوجوانی،نهفتگی، کودکی هاي دوره به موجز و خالصه طور به را رشد  فرایند اگر
 ي دوره اواخر تا نهفتگی ي دوره اوایل و کودکی ي دوره اواخر از فرد هر که کنیم می مشاهده کنیم تقسیم

 همین. کند می سپري مدرسه اولیاي و معلمان با تعامل در و مدرسه در را جوانی ي دوره اوایل و بلوغ و نوجوانی
  دارد.  افراد نفس عزت بر مدرسه اولیاي بازخورد و نظرات باالي اهمیت از نشان مطلب

 خواهد تاثیر نفسش عزت و پنداري خویشتن بر نیز مدرسه اولیاي نظر دبستان و کودکستان به کودك ورود با
 جداسازي ي مساله قاعده همین اساس بر. نیستند مستثنی قاعده این از نیز بینایی آسیب با کودکان. گذاشت
یا  و محاسن شاید که شود می مطرح مدرسه در کودکان دیگر از بینایان کم یا نابینایان جمله از معلول کودکان
 معلول کودکان تا است بهتر است نزدیکتر ثواب به که آنچه نظر به اما. باشد متصور تصمیم هر براي نیز معایبی
 ورود براي مرور به و گذرانده خود به مخصوص مدارس در را خود تحصیل اولیه دوران بینایی آسیب داراي  و
 این با مرتبط و اند دیده دوره خصوص این در که معلمانی زیرا .گردند آماده آن با موثر ارتباط و جامعه به

هتر تعامل قطعا هستند کودکان ها با تري سازنده و ب  رشد براي را کارآمدي هاي نگرش و داشت خواهند آن
 البته. کرد خواهند تر هموار آنها بر را استقالل راه داد وضمنا خواهند شکل کودکان این پنداري خویشتن
 سعی باید مدارس و رسد می نظر به الزامی بسیار مدرسه با والدین تعامل و شود می تاکید والدین نقش بر همواره
  . باشند داشته بینا کم و نابینا کودکان والدین آموزش براي شده کارشناسی و جامع هاي برنامه ریزي طرح در
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 و "ابتدایی از پس" تر پیشرفته هاي دوره حتی و تحصیل اولیه هاي دوره از معلمان که اگر داشت توجه باید
 بینایی نبود یا نقص داراي خود که افرادي یعنی شوند گرفته کار به نیز گروهی درون افراد از رابط معلمین
 حول بیشتر معلمان ي وظیفه رسد می نظر به. باشند آموزان دانش این براي تر مناسب هایی الگو توانند می هستند
 و کودکان این براي پیاپی هاي شکست از جلوگیري و مستمر توفیقات ایجاد و آموزشی کیفیت بردن باال محور

 بر ماندگاري البته و مثبت تاثیرات مدرسه در مستمر توفیقات افزایش که بدیهی است. گیرد می قرار نوجوانان
. گذارد می بینایی نقص با نوجوانان و کودکان روانی بهداشت افزایش و روان سالمت حفظ و نفس عزت رشد
 نسبت کلی طور به آموز دانش که داد خواهد نتیجه چنین یابد؛ ادامه منفی یا مثبت ي تجربه کسب روند این اگر
 دست ثابتی مفهوم به مدرسه از خارج هاي فعالیت و آموزشگاهی هاي پیشرفت با رابطه در هایش توانایی به
 مستمر، شواهد کسب. دهد می قرار تاثیر تحت را او روانی سالمت حتی و آینده زندگی سبک که، یابد می
 و سالگی یازده تا شش: یعنی، نهفتگی ي دوره در و کودکی نخستین دوران در خصوصا شا یستگی مؤید

 ي دوره که آنجا از. کند می ایجاد فرد در را نیرومند من یک و خود به احترام و اعتماد قوي احساس نوجوانی
 ها شکست و توفیقات مستمر شواهد پس شود؛ می شامل را فوق مرحله دو هر سالگی یازده تا شش: یعنی مدرسه
 محیط اگر. بگذارد اساسی تاثیرات فرد نفس عزت تقویت و رشد و روانی سالمت بر ظاهرا مدرسه در تواند می

 چندین طی را باشد مدرسه کار در وي لیاقت و شا ي استگی از حاکی که شواهدي آموز دانش براي مدرسه
 تکرار نیز بعد سال پنج چهار در آمیز موفقیت تجارب این و بیاورد فراهم تحصیل نخست هاي سال خصوصا سال
 کند (سیف، ایجاد روانی هاي بیماري برابر در مصونیت نوعی فرد در محدودي نا مدت براي تواند می شود؛
1367.(  

 هاي فشار و زندگی شدید هاي فشار و ها بحران بر عذاب و رنج کمترین تحمل با تا بود خواهد قادر فردي چنین
 که شخصیش هاي مهارت و خود شا ي استگی از او احساس. کند غلبه بیناییش آسیب به مربوط مسایل از ناشی
 زندگی بحرانی هاي موقعیت با مقابله در تا  ساخت خواهد قادر را وي اند؛ شده آموخته مدرسه در آنها از برخی
 رفتاري که دهد می نشان را جالب نکته این کودك روانشناسان تحقیقات. بندد کار به را اي بینانه واقع هاي روش
 اگر براي مثال دارد؛ آنها بزرگسالی رفتار با بیشتري همبستگی دهند می بروز خود از خانه از بیرون کودکان که

 دوران در که کرد بینی پیش توان می شود می ظاهر عصبی و پرخاشگر صورت به خانواده از بیرون کودکی
 در  اساسا کودکان رفتار گوید می که را اي نظریه تحقیق این و بود پرخاشگر خواهد اجتماع به نسبت بزرگسالی
 نیز بینا کم و نابینا کودکان مورد در همبستگی این آیا حال. کشد می چالش به قدري را گیرد می شکل خانواده
  .گیرد قرار بررسی و تحقیق مورد باید که ا ي است مساله خیر؟ یا است صادق
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 با و مناسب محیطی معرض در بینایی آسیب با کودکان اگر که است این است مشخص که آنچه حال هر به
رار تعامل در و همنشین والدین و معلمان جمله از دانا و فهیم نزدیکانی  و جامعه فرهنگ نبودن پذیرا گیرند؛ ق
 وارد جدي آسیب اند شده تربیت ها محیط این در که گروه این بزرگساالن به تواند نمی مناسب نا هاي بازخورد
 امن محیطی به نیاز دیگر کودکان از بیش و دارد اهمیت بسیار افراد اینگونه تربیت در کودکی دوران لذا. آورد
  .دارند پذیرا و

راد که اي مساله دیگر  جامعه سوي از آنها هاي توانایی پذیرش هستند رو به رو آن با بینایی آسیب دیده ي اف
 ولی پرخاش از دور به اي مبارزه البته و کرد مبارزه باید شدن پذیرفته  براي بگوییم اگر نباشد اغراق شاید. است
 همه باالخره و ها ضعف، ها توانایی، خود خلوص با و کلی طور به معلولیتی هر با فرد خود اگر. مندانه جرأت
 که داشت خاطر به پس باید. کند ترغیب خود پذیرش به نیز را جامعه تواند می بهتر باشد پذیرفته را خود وجود

 هیچ در هیچگاه شاید چون است، اجتماع در شدن پذیرفته براي مبارزه از تر آسان پذیري خود و خودشناسی
 همچنین و مختلف هاي معلولیت با افراد مورد در. نشود پذیرفته کامل صورت به معلول فرد یک اجتماعی
 پذیرش شرایط به توجه با است. هویت بحران است شده واقع موردغفلت قدري شاید که امري بینایی آسیب
 شوند شناخته جامعه در مولد افرادي عنوان به و بوده موثر جامعه در بتوانند افراد از دسته این که این و اجتماعی
 حفظ و زندگی کیفیت افزایش و روانی نشاط ایجاد در تواند می  بحران این حل است. بسیار بحث جاي
 دیگر و معلولین براي یکسان شرایط ایجاد با مگر شود نمی میسر امر این و باشد موثر گروه این در روان سالمت
 هر که باشیم داشته خاطر به باید صورت هر به. اقتصادي درآمد کسب جهت وضعیتی نمودن مهیا و جامعه افراد
 به را هایی تفاوت فقط نقص این و است انسان دیگر نقصی هر یا شنوایی یا بینایی نقص از اعم نقصی هر با فرد
  .کاهد نمی او انسانی حقوق و ارزش از چیزي ها تفاوت این البته که آورد می وجود

 قرار بررسی مورد را بینا کم یا نابینا افراد روانی بهداشت و اجتماعی روانی، هاي آسیب بخواهیم در پایان اگر
 را شوند می دچار نقص این به مختلف اتفاقات و ها بیماري علت به  بزرگسالی سنین در که را افرادي باید دهیم
. بود خواهد بحث مورد او اطرافیان و فرد خود طرف از پذیرش ي مساله هم باز مورد این در. بگیریم نظر در نیز
راد این شدن سازگار که البته    .باشد ممکن و قابل دسترس می ولی است دشوار بسی آمده وجود به نقص با اف

 بررسی و  شوند می بینایی نقص دچار که بزرگسالی افراد سازگاري زمینه در تحقیقاتی  انجام  رسد می نظر به
ها پذیرش روند بر تواند می روانی و شخصیتی هاي ویژگی چه که این در جهت کمک به این  باشد، موثر آن

   گروه از افراد الزم و ضرور ي است.

  گیري نتیجه
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 در روانی بهداشت و سالمت بر آن تاثیر و نفس عزت رشد و تشکیل فرایند  مورد در که شده مطرح مباحث
 قرار عوامل و مسایل بسیاري تحت تواند می پیچیده فرایند این که دهد می نشان، بینایی است آسیب با کودکان
 عوامل یا مراحل بتوان که رسد نمی نظر به. هستند همساالن گروه و مدرسه خانواده، آنها که عمده ترین گیرد،
 و شد متصور عادي کودکان و بینایی آسیب با کودکان در نفس عزت سطح افزایش و رشد براي را خاصی
 و رشد در مشترکی عوامل تحت بیش و کم تقریبا، کودکان ي همه که می دهد نشان مقاله این محتواي
 اطرافیان نگرشهاي حول بیشتر بینایی مشکل با کودکان براي اهمیت حایض مساله اما. شوند می واقع پیشرفت
 و خویش خویشتن به نسبت جوانی و نوجوانی سنین در فرد خود نگرش و کودکی ي اولیه دوران در البته

 فراموش نمیتوان رشد در نیز را وراثتی عوامل. دارد قرار بیناییش نقص از ناشی هاي تفاوت و فردي هاي تفاوت
 یکدیگر با تعامل در وراثتی و محیطی عوامل حال هر به. بود خارج این مقاله بحث ي دایره از البته که کرد

 در حفظ بسزایی تاثیرات  تواند می شان مجموعه زیر عوامل و آنها ي دو هر به توجه و داده شکل را شخصیت
 و ها پیشرفت، والدین هاي تشویق و ها انتقاد. باشد داشته بشر افراد براي روانی بهداشت ایجاد و سالمت
 دیگر عوامل بسیاري و بیناییش نقص وضعیت به نسبت فرد خود و والدین نگرش تحصیل در ها شکست
 را علی اي رابطه یکدیگر با عوامل این البته. باشد موثر روانی بهداشت و سالمت نفس، عزت سطح بر تواند می
 نفس عزت یا است نفس عزت افزایش باعث تحصیلی پیشرفت که ن ي است مشخص مثال دهند نمی نشان

همچنین . ارتباطند در یکدیگر با همبستگی صورت به روابط نوع این و بخشد می بهبود را تحصیل در پیشرفت
 باشند. برخوردار تري پایین نفس عزت یا و روان سالمت از بینایی آسیب با افراد که اند نداده نشان تحقیقات
 شده دهی سازمان و صحیح تحقیقات انجام و دقیق هاي بررسی عدم از نشان که زیادي ابهامات همچنان ولی
 اطالعات شوند می بینایی نقص دچار کودکی از بعد سنین در که بزرگسالی افراد مورد در .دارد وجود است
 و کنار آوري تاب به تواند می شخصیتی هاي ویژگی چه که ن ي است مشخص و ن ي است دست در زیادي
 حاکم افراد این روان بهداشت و سالمت بر وضعیتی چه و کند کمک رویشان پیشه مساله با افراد این آمدن
  .است
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  بررسی اثر استفاده از خدمات توانبخشی در کیفیت زندگی نابینایان 

  26هما اسکندري طاسکوه

  27معصومه دلفان

  چکیده

بخشی با معیار  نقص بینایی کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیرقرارمی دهد و با توجه به اینکه تأثیر خدمات توان
بخشی در ابعاد  شود این مطالعه باهدف بررسی میزان تأثیر خدمات توان گیري می بهبود کیفیت زندگی اندازه

 15آموزان نابینا دختر باالتر از  نفر از دانش 25ش کیفی زندگی نابینایان و کم بینایان انجام گرفت. در این پژوه
آوري اطالعات جمعیت  براي جمعجامعه معلوالن ساکن شهر رشت به شیوه تصادفی انتخاب شدند.  سال 

بخشی و پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص  شناختی و وضعیت فرد از نظر استفاده از خدمات کمک توان
شد. این  توسط توکل به فارسی ترجمه و پایایی آن به روش آزمون  1386پرسشنامه در سال نابینایان استفاده 

ها با نرم افزار 89/0مجدد برآورد و مقدار همبستگی آن  انجام spss به دست آمد.تجزیه و تحلیل داده 
راد برخوردار از خدمات توان داري بخشی به طور معنا گرفت.نتایج آزمون میانگین نمره کیفیت زندگی را در اف

داد، بررسی آزمون نشان داد؛ که این افراد از تحرك، خودمراقبتی و  باالتر از افراد محروم از خدمات نشان 
عین حال میانگین تحرك در آنان از همه کمتر بود،  زندگی اجتماعی داراي کیفیت زندگی بهتري هستند و در 

یان و پیشگیري از پیشرفت نقایص بینایی و لذافراهم آوردن تسهیالت حمل و نقل فردي و اجتماعی خاص نابینا
تر کاهش بینایی با استفاده از وسایل کمک بینایی جدید و مناسب، نقش موثري در باال  تصحیح هر چه کامل

دارد.   بردن کیفیت زندگی افراد نابینا 

  نابینایان، کیفیت زندگی و توانبخشی کلید واژگان

  مقدمه

بخشی درافرادمبتالبه ناتوانی بینایی به طورگسترده  ه هدف نهایی توانامروزه توجه به کیفیت زندگی به مثاب
؛ 1992، کرایوسودیویس، 1995چابونوکالیتون، (بخشی قرارگرفته است موردپذیرش متخصصین حیطه؛توان

هایی است که تعریف مشخص و یکسانی  به طور کلی کیفیت زندگی از واژه).1998 ؛تریسچمان1990روئسلر، 
غریزي معناي آن را به راحتی درك میندارد؛ اگر چ کنند. لیکن همانگونه که اشاره گردیداین  ه مردم به شکل 

                                                             
  کارشناس ارشد الھیات و علوم قرآن (نھج البالغھ)٢٦
  کارشناس ارشد مطالعات فرھنگی٢٧
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گیري آن مستلزم وجودتعریف جامع  ار آنجاکه مانندسایرمتغیرهااندازه. هایکسان نیست مفهوم براي آن
 ). fayers,2000: 7(ومشخصی ازآن خواهدبود، همواره تالش شده است تاتعریف مناسبی براي آن ارائه گردد

زیادي دارداین است که باآن بتوان میان این مفهوم وسایرمفاهیم مرتبط مانند  آن چه که دراین تعریف اهمیت 

نظریات متفاوتی درمورد .تمایزقائل شد "امید "و "رضایت اززندگی"، "خوب بودن، وضعیت سالمت"
معتقدندتنهادرصورتی که تواماچندین ).بعضی از محققین 151: 1389(عنبري، .کیفیت زندگی وجوددارد

شودمی توان آنرا کیفیت زندگی نامید بنابه تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت  .بعدازسالمتی سنجیده 
کنند،  زندگی، درك افراد ازموقعیت خوددرزندگی ازنظرفرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می

پس موضوعی کامالًذهنی  .)1378:23ت(رستمی و صالحی، هایشان اس اهداف، انتظارات، استانداردهاواولویت
هاي مختلف زندگی  بوده وتوسط دیگران قابل مشاهده نیست وبردرك افرادازجنبه

  .bonomi,2000: 1-3استواراست((

  :گیرد اغلب دانشمندان توافق دارندکه مفهوم کیفیت زندگی همواره پنج بعدزیررادربرمی

هاي روزمره ومراقبت ازخودازاین دسته  انرژي، توانایی انجام فعالیت مفاهیمی مانندقدرت، 28:فیزیکی -1
  .هستند

زمره : 29روانی-2   .اند اضطراب، افسردگی وترس ازاین 

  .این بعددرموردرابطه فردباخانواده، دوستان وهمکاران ودرنهایت جامعه است 30:اجتماعی-3

ثابت شده است که بعدروحی، زیر  .درك فرداززندگی وهدف ومعناي زندگی رادربرمی گیرد31 :روحی-4
ویک دامنه مهم ومستقل محسوب می   .شود مجموعه بعدروانی نبوده 

توان  دراین راستامواردي ماننددرد، تهوع واستفراغ رامی:عالئم مربوط به بیماري یاتغییرات مربوط به درمان -5
  ).king cr, 2003:(3 شود این بعدبیشتردرابزارهاي اختصاصی موردتوجه واقع می .نام برد

عنوان یک هدف در برنامه داراي ناتوانی امروزه به  هاي بازتوانی و  ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی در افراد 
ازجمله افرادناتوان جسمی، نابینایان وکم بینایان ).22: 1387ساجدي، (رود بخشی به شمار می توان
  )1998دیکینسون .(هستند

                                                             
28 Physical 
29 Psychological 
30 Social 
31 Spiritual 
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باشد یا میدان بینایی در چشم با  20/400) 0.05;3/60بینایی وي کمتر از(: طبق تعریف فردي که حدت نابینایی
هترین اصالح ممکنه با حدت بینایی فوق هم خوانی داشته باشد، نابینا می چنین فردي بدون . باشد دید بهتر با ب

از این تعداد میلیون نفر معلول بینایی وجود دارد که  180امروزه در دنیا . روي برایش میسر نیست کمک ،پیاده
روي برایشان بدون کمک میسر نیست و نیازمند حمایت  میلیون نفر نابینا هستند.(بنابه تعریف، پیاده 45حدود 

ساالن معلول بینایی  هاي مربوط به رشد رودررو هستند و براي بزرگ کودکان نابینا با چالش )باشند اجتماعی می
ی در بسیاري از اجتماعات موجب کاهش اعتماد به نفس باشد و معلولیت بینای هاي شغلی محدود می فرصت
 .شود می

کاهند. افراد نابینا در مقایسه با افراد سالم از تحصیالت  این پیامدها از کیفیت زندگی فرد مبتال و خانواده او می
ا عمر ها(مثل آفریقا) گزارش شده است که افراد نابین کمتري برخوردارند، فقیرترند و حتی در بعضی از ملیت

بینا، دررویاروي ي با مسایل  بسیاري ازافرادازجمله دانشجویان نابیناوکم).6: 1392آبستان، .(تري دارند کوتاه
هارادرمقابله بامشکالت زندگی روزمره  هاي الزم واساسی هستندو همین امرآن هاومهارت زندگی فاقدتوانایی

واندتعادل روانی و  عیت جدي است که مینابینایی یک وض).4: 1387آسیب پذیرنموده است(بابا پور،  ت
شخصیت فردنابیناراتحت تأثیرقراردهد، اما نابینایی به خودي خودسازمان سازمان شخصیت  یافتگی کلی  یافتگی 

شخصیت او تأثیرمی برد، بلکه نگرش فردنابینا است که درسازمان فردنابیناراازبین نمی بعضی  .گذارد  یافتگی 
عاطفی میافرادنابیناتحت تأثیرنگر شوندوهر چه  ش منفی به نابینایی، مستعدومبتالبه افسردگی وسایرمشکالت 

، سلبی(یابد طول مدت افسردگی بیشترشود، سازمان شخصیت فردنابینادریک الگوي افسردگی سازمان می
اش به عنوان یکی از نتایج مهم درمان و ارایه خدمات  درك خود فرد از وضعیت کیفیت زندگی ).1379:3
شمار می نتوا رود و کیفیت زندگی، برداشت فرد از موقعیتش در زندگی است که با زمینه فرهنگی و  بخشی به 

: 1392سرابندي و همکاران  (سیستم ارزشی محیط زندگی و اهداف و انتظارات و استعدادهاي فرد مرتبط است
مناطق و با ب فرهنگی و اجتماعی بخشی در  هاي توان لذا بررسی کیفیت زندگی و ارزیابی نتایج برنامه).48

زان تأثیر خدمات توان متفاوت امري مهم و ضروري به نظر می بخشی در وضعیت کیفی زندگی  آید. بررسی می
تواند منجر به ارایه خدماتی مفیدتر و متناسب و همسو با نیازهاي آنان گردد. متأسفانه علیرغم آمار  نابینایان می

عوامل اجتماعی و فرهنگی، اعتقادات، آداب و رسوم و بهطور باالي معلوالننابینا در کشور مان و گوناگونی 
  کلی عوامل مرتبط و موثر در کیفیت زندگی، در این زمینه تا کنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته است.

هاي  مطالعات مختلف نشان داده است که نقض بینایی کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و فعالیت
هاحاکی ازاین است   بیشترپژوهش).49: 1392سرابندي و همکاران، (دهد عی و استقالل او را کاهش میاجتما
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 گستردهکه کیفیت زندگی افرادمبتالبه نابینایی، درمقایسه باجمعیت عادي پایینتراست؛براي مثال، نتایج پژوهش 
شادکامی )نشان دادکه ناتوانی جسمی باعث می4: 2007لوکاس(  هاي کیفیت زندگی  کی ازمؤلفهکه ی  شودکه 

، کاهش یابد درپژوهشی دریافتندکه )(2001 (بنت، جونز، ملوي، چامبراینو تنانت .است، به طورمتوسط شدیداً
زان کیفیت زندگی بزرگ عادي آنان است(مرادي،  می : 1388ساالن مبتالبه ناتوانی بینایی، پایین ترازهمتایان 

آموزش مهارتمطالعات متعدددرداخل وخارج کشورب).50 درپژوهش  .هاي زندگی است یانگراثربخشی 
شد؛آموزش،باعث افزایش جرات ورزي دختران نابیناي مرکز فاطمه ) 1387(آتشپوروکاظمی مشخص 

هاي اجتماعی برافزایش  دربررسی اثربخشی آموزش مهارت)1380اعرابی، (الزهرا(س)اصفهان شده است.
هاي اجتماعی درافزایش اعتمادبه نفس  جه گرفتندکه آموزش مهارتاعتمادبه نفس دختران نابیناي شهرتهران نتی

بخشی  نشان داده است که در ارایه خدمات توان)1387دختران نابیناموثربوده است. در مطالعات دیگر(ساجدي، 
عملکردهاي خاص، نتایج باید با معیار بهبود در  به معلوالن نابینا به جاي تمرکز بر رضایت و توانایی انجام 

)نشان داد که معلولیت  2001اش در سال(  گیري گیري شود.استل مک در مطالعه هااندازه کیفیت زندگی آن
سال(  اشمی بینایی باعث افسردگی، کاهش عملکرد فرد و کاهش کیفیت زندگی شود. در مطالعه کویک در 

کیفیت زندگی معلوالن ناب )نیز نشان داده شد که با ارایه خدمات توان 2008 عاطفی و بخشی  ینا در ابعاد 
  هاي روزانه به طور قابل توجهی بهبود می یابد. فعالیت

  روش بررسی

معلولیت دیگري نداشتند مورد سال به باال شهرستان رشت که  15ي آماري پژوهش حاضرنابینایان دختر جامعه
پس از دند و باهمکاري کارشناس امورنابینایان شهرستان، به طورتصادفی انتخاب ش.بررسی قرار گرفتند

داده ها هماهنگی با مسئولین، ابتدا افراد مورداهداف طرح توجیه و پس از اعالم موافقت آن  ها جهت همکاري 
آوري اطالعات، از پرسشنامه جمعیت شناختی  شد. جهت جمعهاي پژوهش به صورت شفاهی اجرا پرسش نامه

فاده شد بر سؤاالتی در مورد سن، جنس، وضعیت عالوه . و پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص نابینایان است
شامل وسایل کمک بینایی مانند ذره  تحصیالت و اشتغال فرد در مورد استفاده از خدمات کمکی توان بخشی 

دید دور، انواع تلویزیون هاي روزانه و همچنین استفاده از ابزار  هاي الزم در زمینه فعالیت بین، تلسکوپ براي 
شد عات الزم جمعجهت یابی و عصاي سفید، اطال توسط محاسبه آلفاي (پایایی پرسشنامه.آوري 

جداول فراوانی (آمار توصیفی SPSSهاي پژوهش به کمک نرم افزار،  داده.موردارزیابی قرارگرفت)کرونباخ
  .محاسبه ضریب همبستگی تحلیل شد(ونمودارهاي میلهاي)و تحلیلی

  ها یافته
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%)بوده ونیز شغل مادران موردبررسی بیشترخانه داري بوده 26()وکارمند%62(شغل بیشترپدرهابه ترتیب کارآزاد
دانش فراوان.است % از پاسخگویان 78باشد. آموزان نابینامقطع متوسطه می ترین رده تحصیلی پدرهاومادران 

ها در مقطع کارشناسی تحصیل کرده بودند21حداکثر تا مقطع کاردانی تحصیل  و تنها  این گروه .% از آن
سنی ژوهش دردامنهي این پ نمونه   .هابه کار اشتغال داشتند نفرازآن7هابیکارو نفرازآن18سال بودندکه30تا15ي 

  ) تعیین همبستگی بین استفاده از وسایل توان بخشی و کیفیت زندگی1(هجدول شمار

  
 متغیر

 وابسته

زندگی  کیفیت 

مستقل
 value sig n وسایل توانبخشی 

539/0 000/0 25 

  

دهد که میان استفاده از وسایل توانبخشیو کیفیت زندگی نابینایان  ) نشان می1(هپژوهشی جدول شمارهاي  یافته
بخشی  که افرادیکه از خدمات کمک توان توان گفت و ). بنابراین می000/0sig و r 539/0(درابطه وجود دار

داري  ن نتیجه در سطح معنیای مند هستند به طور قابل توجهی داراي وضعیت کیفیت زندگی بهتري هستند بهره
  درصد قابل اعتبار است. 99/0

  بخشی هاي  کیفیت زندگی پس از دریافت خدمات توان : توزیع فراوانی میزان هر یک از مؤلفه2جدول شماره 

 درصد موارد درصد موارد

  

هاي  فعالیت
  اجتماعی

  

   4/36 کم

 تحرك

 9/49 کم

 9/36 متوسط 2/32 متوسط

 2/13 زیاد 2/41 زیاد

 100 جمع 100 جمع

  16/2  میانگین  93/2  میانگین

  

 مراقبت از خود

   4/33 کم

  

 ذهنی

 9/42 کم

 4/30 متوسط 2/24 متوسط

 7/26 زیاد 1/42 زیاد
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زان مراقبت از خوددر بین پاسخگویان بیشتر از دیگر  یافته هاي پژوهش جدول فوق بیانگر این امر است که می
کمترین میانگین را دارد.همچنانکه  16.2این ابعاد با  انیماست. تحرك در  93/2ابعاد کیفیت زندگی با میانگین

ود، تحرك، اجتماعی و ذهنی درقبل دهدمیانگین امتیازهاي کیفیت زندگی مراقبت ازخ نشان می)2(جدول
بخشی موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمون که نشان دادکه میان کیفیت زندگی دو  وبعدتجهیز به وسایل توان

هنگام استفاده از وسایل  زمان، ازنظرجنبه هاي مراقبت ازخود، اجتماعی و ذهنی تفاوت معنی داروجوددارد و 
رفته ولی از جنبه تحرك، دوبرهه طبق اظهار پاسخگویان بایکدیگرتفاوت  ها باال بخشی کیفیت زندگی آن توان

هاي  هاي  چهارگانه کیفیت زندگی نشان داد که میان میانگین جنبه مقایسه جنبه)=03/0p.(معنی دارنداست
  اجتماعی وتحرك در گروه موردبررسی تفاوت معنی داروجوددارد.

  نتیجه گیري

نتایج پژوهش . بخشی بر روي کیفیت زندگی معلوالننابینا پرداخته است تواناین مطالعه به بررسی اثر خدمات 
داد که افرادیکه از خدمات کمک توان مند هستند بهطور قابل توجهی داراي وضعیت کیفیت  بخشیبهره نشان 

عاد خود مر زندگی بهتري هستند. بررسی نتایج این مطالعه، تأثیر قابل مالحظه خدمات توان اقبتی، بخشی را در اب
جتماعی زندگی معلوالن نشان می شده در بهبود وضعیت کیفی  تحرك فراغت و ا دهد. نقش موثر خدمات ارایه 

تواند باعث مشارکت اجتماعی بیشتر این افراد در  زندگی افراد به خصوص در ابعاد تحرك و اجتماعی می
غال و تحصیل ان را براي بهبود وضعیت اشت  فراهم کند.ها نیز  جامعه گردد و زمینه 

انداین یافته  آموزان نابینا تنهادرحوزه تحرك با مشکل مواجه بوده رسدکیفیت زندگی دانش به نظرمی
عمومی ازکیفیت زندگی نابینایان بوده باشد شایدتاحدي مغایربابرداشت دیگربرداشت ذهنی ...هاي  به بیان 

کسان نبوده و برترازآنچه که گمان  هاي هاازکیفیت زندگی خودبا برداشت مردم ومسئولین اززندگی آن آن
  .باشد رود می می

دهد که اکثر افراد جامعه مورد مطالعه از این خدمات محروم هستند. عدم آشنایی  از طرف دیگر نتایج نشان می
بخشی، هزینه باالي خدمات و یا عدم ارایه مناسب و کافی خدمات از طرف مسئولین  افراد با خدمات توان

سازمان  واند از دالیل محرومیت این افراد از خدمات توانت ربط نیز می ذي بخشی باشد. امروزه با توجه به توصیه 

 100 جمع 100 جمع

  21/2  میانگین  27/2  میانگین
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بخشی  ها و لزوم مشارکت افراد معلول در جامعه، ارایه خدمات توان جهانی بهداشت مبنی بر برابر سازي فرصت
تماعی و انسانی فرد معلول دگرگون شده و از ارایه خدمت بهصورتصرفاً نیکوکارانه به سمت احقاق حقوق اج

بخشی باید در جهت توانمندسازي فرد و ارتقا  تغییر جهت داده است، بنابراین رویکرد ارایه خدمات توان
افرادنابینابه واسطه محرومیت ازبینایی ممکن است فاقدمجال وتوانایی اکتساب کیفیت زندگی او باشد. 

حتی فراگیري این  .هاي اجتماعی باشند ران درموقعیتي رفتارهاي دیگ هاي اجتماعی ازراه مشاهده مهارت
شنیداري نیزرشدوکاربردآن مهارت وانع عمده .کند هاراتضمین  نمی هاولوبه صورت  اي ازجمله  افرادنابینابام

صادقانه ازجانب دیگران ونگرش هاي منفی  ناکامی موقعیتی، وابستگی به دیگران، فقدان بازخوردهاي 
طلبدکه عملکردمناسب  ي آهنینی می بدیهی است غلبه برتمامی این موانع اراده .واجهندهام افرادبینادر موردآن

آموزش مناسب کودکان، نوجوانان وحتی  .هاي متوالی درحدمطلوب نگهدارد فردراحتی پس ازشکست
این هاي گذشته مؤید هانتایج مطلوبی درپی خواهدداشت و پژوهش ساالن نابینا، باتوجه به شرایط ویژه آن بزرگ

  تأثیرگذاري هستند.

هاي موردبررسی بودو محدودیت دیگرآن، انتخاب  یک محدودیت این پژوهش، شمارکم نمونه
رمناطق  هاازیک محدوده جغرافیایی محدودوباویژگی آزمودنی هاي خاص خودبودکه این امرتعمیم نتایج به سای

شودودرصورتی که نتایج یکسانی به شوداین تحقیق درسایر مناطق کشورانجام  پیشنهادمی .سازد رامحدودمی
هاي زندگی  دست آید، از نتایج آن استفاده بیشتري شود، ازجمله این که آموزش مهارت

شود، موردتوجه  بیناعرضه می هاي افرادنابیناوکم هایی که ازطرف مسئولین دست اندکار برنامه درکنارسایرکمک
براي کاهش فشار روانی درافرادنابیناباشدودرکنترل تواندروشی موثر هاي زندگی می آموزش مهارت .قرارگیرد

  .این مشکل مورداستفاده قرار گیرد

  :شود هاي پژوهش حاضرپیشنهادمی برپایه یافته

هاومسئولین کوشش بیشتري درزمینه  آموزان نابیناخانواده به دلیل کمبود تحرك وجابجایی دانش -1
  .ان نمایندایجادتسهیالت حمل ونقل فردي واجتماعی خاص نابینای

توان کیفیت زندگی بهتري  کارگیري ابزارکمک بینایی نوین می باپیشگیري ازپیشرفت مشکالت بینایی وبه-2
  .رابراي این گروه فراهم نمود

  .ازنظرات نابینایان درزمینه ابعادگوناگون کیفیت زندگی بهره گیري شود -3

  منابع
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  ابینایان و کم بینایان.)، مجله روابط عمومی فدراسیون ن1392آبستان، بهاره(

عزت نفس، اعتمادبه نفس، افزایش  :)، مهارت زندگی1387آتش پورسیدحمید، کاظمی احسان(
  .ابوعطا :اصفهان .بی حوصلگی .ابرازوجود)، گوش دادن موثر، مقابله بااحساس کسالت و(رفتارقاطعانه

آموزش مهارتهاي زندگی 1380اعرابی، شاهین( برسازگاري اجتماعی نوجوانان )، بررسی اثربخشی 
، "پایان نامه کارشناسی ارشد"دخترشرکت کننده دربرنامه هاي اوقات فراغت سازمان بهزیستی استان اصفهان

  دانشگاه آزادواحدخوراسگان.

آموزش مهارتهاي ارتباطی برشیوه هاي حل مساله دانش آموزان1387باباپورخیرالدین جلیل(  .)، اثربخشی 

ز، شماره پژ -فصلنامه علمی   .10وهشی روانشناسی دانشگاه تبری

، کیفیت زندگی ومفهوم آن، سمینارکیفیت زندگی، دانشکده (1378رستمی، آرین وصالحی، مسعود(
  .پرستاري، دانشگاه تربیت مدرس

سنجش کیفیت زندگی1387رضوانی، محمدرضاومنصوریان، حسین( بررسی مفاهیم، شاخصها، مدلهاوارائه  :)، 
  3فصلنامه روستاوتوسعه، شماره : راي نواحی روستایی مدل پیشنهادي ب

)، اثربخشی آموزش مهارتهاي زندگی برروابط بین فردي، ابرازوجودوعزت نفس 1387ساجدي، سهیال(
  ، دانشگاه آزادواحدخوراسگان."پایان نامه کارشناسی ارشد"س)  (دختران نابیناي مجتمع فاطمه الزهرا

بررسی اثر استفاده از خدمات توانبخشی در کیفیت زندگی نابینایان، مجله ) 1392سرابندي، امین و همکاران(
  4شماره  7دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره  - دانشکده توانبخشی –توانبخشی نوین 

آموزش مهارتهاي زندگی1379سلبی دیوید( دفترموسسه بین  .نیکپورریحانه، عبدالصمدي.ثمره .)، برنامه 
  ف.یونیسالمللی آموزش جهانی، 

  .نشرشیرازه :، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران(1388 ( غفاري، غالمرضاوامیدي، رضا

رسانه  :) تهران1386محمدخانی( .، ترجمه ي شمجموعه  ي کامل مهارتهاي زندگیال(بیتا)، .کریس، کلینکه
  .تخصصی
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کیفیت زندگی افراد نابینا و کم بینانگاهی بر   عوامل اجتماعی موثر بر 

   32زهرا اسمی جوشقانی

نظران را به کیفیت زندگی به  امروزه گسترش شهرنشینی و پیشرفت جوامع توجه بسیاري از صاحب
ده است .البته این امر مستلزم داشتن جامعه اي پویا است که در آن کرعنوان یکی از ابعاد توسعه جلب 

ه افراد حتی با وجود مشکالتشان بتوانند در جامعه مشارکت کنند و در تحقق اهداف جامعه گام هم
بردارند بر اساس نظریات روانشناختی و جامعه شناختی عامل نیازهاي فردي و روابط و مناسبات 

ز جامعه اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد. افراد نابینا و کم بینا به عنوان یک گروه ا
ها و استعدادهاي آنان  زمانی خواهند توانست در جامعه مشارکت الزم را داشته باشند که جامعه توانایی

 ي امکانات آموزشی و تحصیلی،اشتغال، ارتقاشامل: را بشناسد و بسترهاي اجتماعی تحقق و رشد آن
افزایش کیفیت زندگی  ند . در این صورت است  که شاهدکآگاهی افراد خانواده و جامعه را فراهم 

  این افراد و در نهایت تحقق توسعه انسانی در جامعه خواهیم بود .

کیفیت زندگی،افراد نابینا و کم بینا ،توسعه انسانی،مشارکت، امکانات  واژگان کلیدي:
  آموزشی،اشتغال.

  

  مقدمه و طرح مساله

یکی از  عنوان به زندگی فیتزمان با صنعتی شدن  و رشد شهرنشینی، مفهوم کی در دهه هاي اخیر هم
ضروریات مطالعات شهري و همچنین یکی از شاخص هاي توسعه در حوزه هاي مختلف مورد توجه 
صاحبنظران متعددي قرار گرفته است.انسانها ذاتا به دنبال یک زندگی خوب و ایده ال هستند و در 

عدادها و ظرفیت هاي خود هیاهوي جامعه امروز براي رسیدن به این هدف سعی می کنند تا از است
حداکثر استفاده را به عمل آورند.کیفیت زندگی مفهومی است که هم شهروندان و هم مسئولین و 
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برنامه ریزان را به این هدف نزدیک می سازد و جامعه را از توجه صرف به نیازهاي کالبدي و محیطی 
  به سمت نیازهاي انسانی و اجتماعی سوق می دهد .

 بیرونی و درونی بعد دو از گذاري سیاست و مطالعاتی به لحاظ زندگی کیفیت به مفهوم توجه

 چون مواردي در می توان را مفهوم این کاربرد ضرورت بعد درونی، از . دارد اهمیت و ضرورت

تصمیم گیري  ارزیابی هاي اجتماعی،توجه به نیازهاي فرا مادي شهروندان، سیاست اثرات ارزیابی
 اعتالي عمومی، مشارکت رسانی، ترغیب خدمات بهبود کالن، و خرد سطح در گرفته صورت هاي

 به توجه ضرورت بیرونی از بعد . کرد جست وجو ها این مانند و منابع برابر توزیع انسانی، حقوق

می یابد و تالش  بیشتري شدن شدت جهانی رشد به رو روند با کشور در زندگی کیفیت سازه
  جهت رسیدن به استانداردهاي جهانی را افزایش می دهد.مسئولین و برنامه ریزان در 

اهمیت مطالعه کیفیت زندگی به بررسی عوامل  مؤثر در احساس خوب داشتن، مفهوم زندگی و شادي  
هاي مردم برمی گردد. هدف غایی مطالعه کیفیت زندگی و کاربرد متعاقب آن براي این است که مردم 

باال باشند به طوري که این زندگی هم هدفمند و هم لذت بخش قادر به داشتن یک زندگی با کیفیت 
  باشد.

با وجود اهمیت روزافزون  مفهوم کیفیت زندگی و برقراري حقوق برابر دربین شهروندان در سطح 
هزار نابینا و کم بینایی که در کشور  700جهانی و ملی، شاهد نابرابري هاي زیادي براي جمعیت 

ین افراد با وجود جمعیت قابل توجهی که دارند در بسیاري از موارد چون زندگی می کنند هستیم . ا
تحصیل ،اشتغال و حتی درزمینه عبور و مرور  به چشم نمی آیند واین شرایط سخت و نابرابر در کنار 
نگاه ترحم آمیز سبب می شود بسیاري از افراد  نابینا و کم بینا با وجود توانایی ها و مهارت هاي فوق 

ه از جامعه و حضور در آن کناره گیري کنند و این مساله پیامدهاي سنگینی را در وهله اول براي العاد
  خود این افراد و خانواده هایشان و در وهله بعد براي جامعه به دنبال خواهد داشت .

کم بر همین اساس در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی افراد نابینا و 
بینا هستیم .به عبارت دیگر چگونه و با کمک چه عواملی می توانیم افراد نابینا و کم بینا را مثل افراد 
وارد جامعه کنیم وبا ارتقاي کیفیت زندگی  عادي ،بدون در نظر گرفتن محدودیت و ضعف جسمی  

  م و پویا باشیم .آنها  و همچنین بهره گیري از مهارت ها و پتانسیل هاي آنها شاهد جامعه اي سال
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  پیشینه موضوع

وریشه هاي تاریخی  دارد یونان  فلسفه در سابقه مفهوم این .نیست جدیدي مفهوم زندگی کیفیت
قبل از  330استفاده از عبارت کیفیت زندگی را می توان در آثار کالسیک ارسطو که مربوط به سال 

زندگی هنگام شادي و  ؛مسیح است یافت. وي در اصول اخالقی کالسیک از رابطه بین کیفیت 
پل  ژان کیرکهگارد، چون فیلسوفانی جدید دوران در ارزشهاي ذهنی افراد سخن می گوید همچنین

  ) 15: 1389داشته اند. (مختاري، نظري، توجه آن به دیگران و سارتر

 اشاره مستقیم صورت به زندگی کیفیت مفهوم به بار براي اولین که است  کسی جود،پیگوو این با

و  آنها بر حمایت این تأثیر و جامعه درآمد کم قشرهاي از دولت حمایت درباره پیگو .دکر
 جهانی دوم جنگ از بعد تا و خورد شکست او نظریه زمان آن .می کند بحث ملی بودجه همچنین

 سالمت ارایه از گسترده اي تعریف جهانی بهداشت سازمان زمان این در .شد سپرده فراموشی به

می شد.(غفاري و  اجتماعی و روانی فیزیکی، سالمت شامل سالمت تعریف این در که کرد
  )110: 1391همکاران،

عبارت کیفیت زندگی دوره هاي تاریخی زیادي را پشت سر گذاشته است و تغییرات مختلفی در مورد 
شخصی، تجارب، احساسات، دیدگاه ها و عقاید راجع به آن صورت گرفته است. این عبارت عالیق 

ابعاد فلسفی، فرهنگی، معنوي، روانشناسی، مالی و...زندگی روزمره را شامل می شود.عالقه مندي به 
ر خشنودي و رفاه انسان پیشینه اي طوالنی در تاریخ زندگی بشر دارد. در واقع  بررسی عوامل موثر ب

یست که بهترین منفعت را از زندگی کسب کرد شاید به قدمت توانایی اینکه چگونه باید و می توان ز
  )36: 1389آدمی براي اندیشه در مورد آینده و عبرت گرفتن از گذشته باشد.(بهمنی،

 مفهوم1980دهه  طول در که گفت می توان اخیر دهه سه در زندگی کیفیت مفهوم به نگاهی با

 .می شد بخش شناخته وحدت موضوع و اجتماعی هبرساخت ، حسی ادراك عنوان به زندگی کیفیت

 در .یافت بهبود 1980دهه  به نسبت زندگی کیفیت مقیاس و مفهوم از ما فهم 1990دهه  طول در

 به می توان آن را ابعاد و کرده پیدا بیشتري وسعت زندگی کیفیت مفهوم دهه این طول در واقع

کرد: بهزیستی فیزیکی،بهزیستی مادي  بیان زیر صورت به باال به پایین از مراتبی سلسله صورت
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اجتماعی،روابط بین فردي،خودتعینی،رشد فردي،بهزیستی عاطفی.(غفاري و  ماغ،حقوق ،اد
  )112: 1391همکاران،

در کشور ایران در سالهاي اخیر به مفهوم کیفیت زندگی و شاخص هاي آن توجه شده است ولی در  
بینا پیشینه زیادي وجود ندارد و بیشتر تحقیقات انجام شده در  راستاي کیفیت زندگی افراد نابینا و کم

حوزه پزشکی است و کمتر به جنبه هاي اجتماعی و فرهنگی آن توجه  شده است  .با این وجود دو 
  تحقیق قابل استناد  به عنوان پیشینه  در زیر مورد بررسی قرار گرفته است .

آموزان نابینا با  عیین تفاوت کیفیت زندگی دانشافتخار و همکارانش پژوهشی در کشور با هدف ت
دختر و  18آموز نابینا و کم بینا شامل  دانش 93همتایان بیناي آنها انجام داده اند. این پژوهش بر روي 

ساله و بزرگتر ساکن شهر تهران و مشغول به تحصیل در مدارس نابینایان از نظر سنی،  15پسر  75
هاي قبلی  آموزان عادي مدارس (سه برابر نمونه ا گروهی از دانشجنسی، و محل سکونت انجام و ب

آموزان نابیناي مورد بررسی  پژوهش) مقایسه شده است.نتایج این تحقیق نشان داد حدود نیمی از دانش
درصد کیفیت زندگی  25درصد کیفیت زندگی پایین و  25در این تحقیق، کیفیت زندگی متوسط و 

زندگی آموزان نابینا و بینا در حوزه تحرك اختالف معنادار داشته و در  دانش باالیی دارند.کیفیت 
هاي این پژوهش حاکی از آن است  آموزان بینا کیفیت زندگی باالتر ي مشاهده شده است.یافته دانش

آموزان نابینا در حوزه مراقبت از خود از جمله حمام کردن، لباس  که بر خالف تصور عموم، دانش
و نزدیکان و ذهنی  ها و عزاري وزه اجتماعی مثل شرکت در جشنپوشیدن و ...، ح ها و معاشرت با اقوام 

افسردگی و از دست دادن اعتماد به نفس هیچ تفاوت معناداري با   مانند احساس سرباري بر دیگران،
اند و در واقع برداشت ذهنی آنها از کیفیت زندگی خود مطابق مردم و  آموزان بینا نداشته دانش
شود، بوده است.همچنین نتایج بیانگر آن است که هرچه  آنچه پنداشته می والن نبوده و برتر از مسو

آموزان نابینا بیشتر باشد کیفیت زندگی باالتري خواهند داشت. این یافته بر تالش  حدت بینایی دانش
آوردن حداکثر براي توانمند کردن هر چه بیشتر حس بینایی در نابینایان تاکید دارد تا با به دست 

ها و ابزار به باالترین سطح کیفیت زندگی دست یابند.این  توانایی بینایی از طریق جدیدترین روش
و ارتباط آن با کیفیت زندگی را رد کرد و با ارتباط سنجی متغیر کیفیت  پژوهش زمان نابینایی فرد 

آموزان ارتباطی به کیفیت  شزندگی و مدت زمان نابینایی به این نتیجه دست یافت که افزایش سن دان
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آموزان نابینا ارتباطی با کیفیت  زندگی آنها ندارد.بر اساس نتایج این تحقیق، همچنین جنسیت دانش
ه دلیل نقص در جنبه تحرك و جابجایی دانش آموزان  زندگی آنها ندارد.بر اساس نتایج این تحقیق ب

ل و نقل فردي و اجتماعی خاص نابینایان بیش از ها و مسووالن امر بر توسعه تسهیالت حم نابینا خانواده
  پیش اهتمام بورزند .

حرکتی :نیازها  –دختران و زنان دچار معلولیت جسمی "شریفیان ثانی و همکاران در پژوهشی پیرامون 
و مشکالت دختران و زنان دچار معلولیت جسمی "و مشکالت حرکتی هستند  -به دنبال شناسایی نیازها 

ساله اي است که در تهران تحت پوشش  15-46نفر از زنان و دختران  216ن تحقیق نمونه آماري ای
بهزیستی هستند.بررسی نیازها و مشکالت دختران و زنان معلول بیانگر اولویت هاي آنها در زندگی 
است.اولویت هاي آنها عبارتند از:اولویت آموزشی،رفت و آمد،اشتغال،نیاز به تشکیل خانواده، نیاز به 

باط عادي با مردم ،نیاز به خدمات توانبخشی،نیاز به گذران اوقات فراغت. این اولویت ها نشان ارت
دهنده تنوع مشکالت و خواسته هاي این افراد از جامعه است که مسئولین در برنامه ریزي هاي خود 

  باید به آن توجه کنند .

  تعریف موضوع

گوناگونی براي افراد و گروه هاي مختلف  کیفیت زندگی مفهوم گسترده اي است که داراي معانی
است. این مساله ناشی از سه عامل زیر است:چند بعدي بودن،کاربرد آن در حوزه هاي مختلف 
پزشکی،روانشناسی،جغرافیاي انسانی،اقتصاد و جامعه شناسی ،سطح تحلیل که می تواند  مربوط به 

  )3: 1388و امیدي،عامالن،فرایندها ، ساختارها و موقعیت ها باشد.(غفاري 

با توجه به اینکه در رابطه با کیفیت زندگی تعاریف متعددي ارایه شده و چارچوب کلی و عمومی در 
وجود ندارد، محققان مختلف به تناسب تخصص و زمینه کاري خود تعاریف  رابطه با تعریف آن 

  :متفاوتی از کیفیت زندگی ارایه داده اند که به برخی از آنها اشاره می شود

از کیفیت زندگی :درك فردي از موقعیت زندگی در  1993تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال 
زمینه اي از فرهنگ و سیستم هاي ارزشی که فرد در آن زندگی می کند و در ارتباط با اهداف، 

  )2: 1385استانداردها و وابستگی هایش صورت می گیرد.(نجات و همکاران، انتظارات،
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وین ،سازة کیفیت زندگی تا اندازه اي مبهم است. از یک سو کیفیت زندگی فردي به به تعبیر بالد
عنوان پنداشتی از چگونگی گذران زندگی فرد مطرح می شود و از بعدي کلی تر ،کیفیت موقعیت 
هاي زندگی حول یک عامل؛ شامل موقعیت هایی نظیر محیط پیرامونی با فرهنگ در یک جامعه معین 

زندگی را در دو سطح خرد (فردي است. از منظري   -ذهنی)و کالن (اجتماعی –دیگر می توان کیفیت 
عینی)تعریف کرد .سطح خرد شامل شاخص هایی نظیر ادراکات کیفیت زندگی ،تجارب و ارزش هاي 
فرد و معرف هاي مرتبط مانند رفاه ،خوشبختی و رضایت از زندگی است و سطح کالن شامل درآمد 

و پرورش و سایر شرایط زندگی و محیط است . در رویکردي عملی،کیفیت  ،اشتغال،مسکنآآموزش
زندگی مفهوم کلی تعریف می شودکه تمام ابعاد زیستی شامل رضایت مادي نیازهاي حیاتی به عالوه 
جنبه هاي انتقالی زندگی نظیر توسعه فردي،خودشناسی،بهداشت اکوسیستم را پوشش می دهد .(براتی 

  )34: 1390ادي،و یزدان پناه شاه آب

منظور هاگرتی و همکارانش از کیفیت زندگی کیفیت کلی زندگی افراد است نه فقط برخی از 
ه اجزاي مختلف تقسیم شود باید اجزاي آن در  قلمروهاي زندگی آنها؛از این رو اگر کیفیت زندگی ب

  )Hagerty et al,2001: 7.(مجموع یک ساختار کلی به نام کیفیت زندگی را نمایش دهند 

کیفیت زندگی معیاري براي سنجش میزان تامین نیازهاي روحی ، روانی  و مادي جامعه و خانواده 
 84است که نشان دهنده ویژگی هاي کلی اجتماعی و اقتصادي یک ناحیه است .(

:Pal&Kumar,2005(  

چیزهایی که از نظر مک گرگور کیفیت زندگی میزان برخورداري فرد، البته نه فقط برخورداري از 
بدست آورده ،بلکه از تمام گزینه هایی که فرصت انتخاب آنها را دارد .به بیان دیگر کیفیت زندگی به 
ه موفقیت و آگاهی از فرصت هایی واقعی وابسته است که فرد در  آزادي براي رسیدن و نرسیدن ب

  )McGregor,1998:14.( مقایسه با دیگران در اختیار دارد

ت زندگی فقط به مفهوم وضعیت مادي نیست بلکه به گفته الکتوش باید میان زندگی امروزه دیگر کیفی
شده و  ر ارزش هاي اجتماعی استوار  خوب و زندگی کمی تفاوت قائل شد چرا که زندگی خوب ب
زندگی کمی در واقع یکی کردن هدف هاي افراد جامعه است. بر این اساس الزام اول در تعریف و 

اخص هاي کیفیت زندگی توجه به وضعیت وشرایط، اجتماعی، فرهنگی و ارزشی تدوین معیار ها و ش
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ساکنین هر مقیاس مطالعه (کشور، استان، شهر، منطقه، محله و...) است و الزام دوم در زمینه سنجش 
کیفیت زندگی در شهر ها، بر لحاظ کردن شاخص هاي اجتماعی استوار شده است و این روندي است 

: 1380یر جهانی در زمینه سنجش کیفیت زندگی نیز پذیرفته شده است. (آسایش،که در مطالعات اخ
95(  

باشد. نظریات اولیه  کیفیت زندگی، به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه می
هاي اخیر  هاي فردي تاکید داشتند؛ اما در سال ها و اولویت مربوط به کیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانی

هاي اجتماعی نظیر امنیت، آزادي، گستردگی کیفیت  حث نظري، از فرد محوري به سمت نگرانیمبا
: 1390زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته است.(باسخا و دیگران ،

98(  

  ابعاد کیفیت زندگی

دراین پنج بعد پذیرفته شده و به طور کلی اکثر متخصصان و صاحب نظران معتقدند کیفیت زندگی 
  است که عبارتند از:

  ) بعد فیزیکی 1

  ) بعد روانشناختی2

  ) بعد اجتماعی3

  ) بعد جسمانی4

  ) بعد معنوي5

بعد فیزیکی شامل قدرت، انرژي، تواناي انجام فعالیت هاي روزمره زندگی و مراقبت از خود است. 
ه بعد روانشناختی عبارتنداز: اضطراب، افسردگی و ترس. بعد اجتماعی به چگونگی  شایع ترین نشان

رابطه فرد با خانواده و دوستان و همکاران و اجتماع اشاره دارد. بعد جسمانی به بررسی عالئم بیمار و 
عوارض جانبی درمان می پردازد. بعد معنوي به این مفهوم اشاره دارد که هرکس در زندگی داراي 

  ) ( King&Hinds ,1998:52هدف و معنایی است. 
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شخصی را تشکیل می دهند.  ه مجموعه ایی از عوامل اطالق می شود که بهزیستی  ابعاد کیفیت زندگی ب
به اعتقاد برخی محققان، تعداد ابعاد مورد بررسی کیفیت زندگی خیلی مهم نیست، آنچه اهمیت دارد 

ارایه  این است که هر مدل پیشنهادي بتواند براي سنجش کیفیت زندگی یک چارچوب چند بعدي
دهد، به اینکه چه چیز هایی براي مردم در تعیین کیفیت زندگی شان مهم است، بپردازد وشاخص هایی 

  اسامی هر بعد را در کنار سایر ابعاد، در کل نماینده مفهوم کیفیت زندگی بداند.

شکل زیر بر ابعاد کیفیت زندگی که شامل ابعاد اقتصادي، اجتماعی، و محیطی می باشد، تاکید می 
گروه دسته بندي می شود. ابعاد فیزیکی، ابعاد  6کند. به طور کلی کیفیت زندگی در چهار چوب 

از این  روانشناسی، سطوح عدم وابستگی، روابط اجتماعی، محیط و ابعاد اشتیاقی یا تمایلی، که هر یک
ابعاد خود به چند زیر شاخص تقسیم می شود. در عین حال ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادي در بر 
زندگی و پایداري  زندگی هستند که نشان دهنده بستر یا زمینه قابلیت  گیرنده سه پایه اصلی کیفیت 

  هستند. 

  
  

  

  

  

  

  

  )24: 1389(فرجی مالیی ،

  عوامل موثر بر کیفیت زندگی

 موقعیت اقتصادي

 درآمد ومصرف

 بازار کار

 بازار مسکن

اقتصاديپویایی   

 اجتماعی

جمعیت - آموزش  

 پویایی فرهنگی

 سالمت

ل اجتماعییمسا - امنیت  

 موقعیت مجموعه ها

 امکانات فرهنگی

امکانات آموزشی- امکانات ورزشی  

 امکانات سالمتی و اجتماعی
میراث پویایی - خرده فروي  

 خدمات رسانی

 موقعیت محیطی

 فضاي سبز

آب و هوا-سرو صدا - کیفیت هوا  

 کیفیت آب استحمام

 زیر ساخت هاي اساسی

زندگی  کیفیت 
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آن حوزه ؛زندگی در نظر بگیریم: اگر یک حوزه را به عنوان مهمترین حوزه کیفیت رضایت فردي
رضایت عمومی فرد از زندگی است. رضایت فردي بخش اعظم مطالعات کیفیت زندگی در امریکا 

  دهه بوده است. چهاربراي بیش از 

: استاندارد محیط فیزیکی یکی از عوامل مهم در تحقیقات کیفیت زندگی عوامل محیط فیزیکی
مسکن، وجود یا عدم وجود امکانات اولیه نظیر دستشویی است. کیفیت محل زندگی به وسیله مساحت 

  .ارزیابی می شوند..منزل، آب گرم، گرمایش منزل و.داخل 

: شبکه هاي حمایتی خانواده و اجتماع به عنوان یکی از جنبه هاي بنیادي عوامل محیط اجتماعی
وضوع نه تنها اهمیت محیط اجتماعی چه در جوامع اولیه و چه تا به امروز وجود داشته است. این م

شبکه هاي اجتماعی و خانوادگی را در ساختار اجتماعی ما نشان می دهد بلکه توجه سیاستگذاران 
  مراقبت هاي اجتماعی را نیز جلب کرده است.

: با برتر دانستن فرهنگ مصرف جهانی و پاسخ افراد به این فرهنگ، اجتماعی - عوامل اقتصادي
اساسی موثر بر کیفیت زندگی افراد تلقی می شود. به این معنی که درآمد و ثروت به عنوان عوامل 

  لیست ضروریات اولیه زندگی در حال افزایش است.

: در علوم اجتماعی تفاوت هاي فرهنگی منبعث از پایگاه هاي اجتماعی متفاوت عوامل فرهنگی
ررسی می شود. زمانی منتسب به سن، جنس، موقعیت طبقاتی، پیشینه قومی و مذهبی افراد شناسایی و ب

که در حال ذهنی کردن مفهوم کیفیت زندگی هستیم این عوامل(سن،جنس و..) اغلب به صورتی مشابه 
ه نظر می رسند، اما در واقع این عوامل به همان اندازه که تفاوت هاي فردي را در داخل  و یکنواخت ب

  ز مبین این تفاوت ها هستند.در بین گروه ها نی ؛گروه هاي اجتماعی و فرهنگی بازتاب می کنند

: از ناتوانی و بیماري به عنوان ویژگی هاي زندگی آینده و از مرگ به عوامل وضعیت سالمتی
عنوان رخدادي حتمی نام برده می شود. مشخص شده است که بین سالمت جسمانی، توانایی 

  عملکردي و سالمت روان با کیفیت زندگی رابطه معنی داري وجود دارد.
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مرتبط با سالمت  به طورمستقیم: شخصیت و ساخت روان شناختی یک فرد اغلب شخصیتیعوامل 
روان او است. عوامل شخصیتی به صورت غیر مستقیم از طریق تاثیر بر سالمت روان بر کیفیت زندگی 

  افراد تاثیر می گذارد.

محیط فیزیکی  : عوامل استقالل فردي مرتبط با عوامل شخصیتی اما مستقل ازعوامل استقالل فردي
و اجتماعی می باشند.عوامل استقالل فردي شامل توانایی تصمیم گیري، کنترل فردي، کنترل یا بحث 

  )17: 1389. (بوند،کورنر،استپیرامون محیط فیزیکی و اجتماعی متعلق به آنها

  مبانی نظري

  نظریه هاي روانشناسی

مطلوبیت کیفیت زندگی را ناشی از رشد روانشناسان که فرد را واحد مطالعات خود می پندارند درجه 
کامل شخصیت فرد می دانند و بر آن شدند تا میان کیفیت زندگی و ویژگی هاي شخصیتی انسان رابطه 

زندگی خود را مطلوب و برخی دیگر  به گمانبرقرار کنند. آنان، برخی از تیپ هاي شخصیتی کیفیت 
یت زندگی به عنوان یک نوع رفتاري تلقی آن را نامطلوب تلقی می کنند.در این مشرب فکري کیف
. تبیین هاي روانشناختی کیفیت زندگی بر است شده که ناشی از خصوصیات و ویژگی هاي فردي

تفاوتهاي فردي اشخاص در شیوه تفکر و احساس درباره رفتار خویش تاکید دارد.تفاوت هایی که می 
ود و برخی افراد را به سبب عللی مانند تواند به شکل تفاوت هایی ظریف و جزیی در رفتار ظاهر ش

افزایش خشم و عصبانیت، کمی وابستگی و تعلق خاطر به دیگران، کیفیت زندگی خود را نامطلوب 
تلقی کنند، که این تبیین ها را می توان تحت الگوي روانکاوي و الگوي نارسایی شخصیت بیان 

  )74: 1389د.(مختاري،نظري،کر

عامل تعیین کننده در مطالعه کیفیت زندگی ،بررسی نگرش فرد نسبت به به نظر روانشناسان اولین 
زندگی است در این زمینه سطح سنجش در مقیاس خرد قرار دارد و بر حسب طبقه بندي هاي متداول 
در شمول شاخص هاي ذهنی طبقه بندي می شود .بسیاري از نظریه پردازان بر میزان احساس بهزیستی 

ن عامل تعیین کننده در نگرش فرد به زندگی تاکید کرده اند .در حقیقت از فرد در زندگیش به عنوا
جمله عواملی که براي مدت زیادي از جانب روانشناسان به عنوان مشخصات تعریف کننده احساس 
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ه معیارهایی نظیر دوست داشتن دیگران ،لذت بردن از  بهزیستی یا خوشبختی ارایه شده  است می توان ب
  )79: 1386خت خود اشاره کرد .(ربانی خوراسگانی و کیانپور،زندگی و یا شنا

تبیین هاي روانشناختی اجتماعی کیفیت زندگی، پلی است بر شکاف موجود میان محیط گرایی 
گسترده در تبیین هاي جامعه شناسی و فرد گرایی محدود در تبیین هاي روان شناختی و زیست 

متوجه موقعیتی است که فرد تلقی  هعمدبه طورتحلیل شناختی، تبیین هایی که در آن کانون اصلی 
خاصی از کیفیت زندگی خود دارد  وفرض نیز بر آن است که نحوه ارزیابی کیفیت زندگی در خالل 

یادگیري  :کنش هاي متقابل اجتماعی فرا گرفته می شود.و این فراگیري نیز ناشی از فرایندهایی مانند
  همچنین برچسب اجتماعی است.شرطی، تقویت، مشاهده، الگوسازي و 

تغییرات کم و بیش دایمی در رفتار که به  :بر اساس نظریه یادگیري اجتماعی، یادگیري عبارت است از
واسطه تقویت و تمرین بوجود می آید.این تعریف مشتمل بر چند نکته است: عینی بودن یادگیري ، 

ه طور غیر مستقیم، اشاره به تغییرات کم و بیش دایمی  عدم توجه به بهبود رفتار، توجه به تغییرات رفتار ب
در رفتار. همه نظریه هاي انگیزه و پاسخ بر پایه یادگیري قرار دارند. مبانی این نظریه بر این اصل استوار 
است که کیفیت زندگی، کنش اجتماعی است که از طریق فرایندهاي اجتماعی، تولید، بازتولید و فرا 

دیگر بر تاثیرات متقابل بین رفتار و محیط تاکید داردو بر الگوهایی از رفتار گرفته می شود . به بیان 
متمرکز می شود که فرد آنها را براي کنار آمدن با محیط در خود پرورش می دهد.الگوهایی که از راه 
تجربه مستقیم پاسخ هاي محیط به فرد، یا مشاهده پاسخ هاي دیگران کسب می شود.بدین ترتیب که 

ه بار آورده جدا فرد اب رفتار مواجه شده با پاسخ مطلوب یا پاداش را از رفتاري که نتایج نامطلوبی ب تدا 
: 1389می کند و آنگاه الگوي توام با موفقیت را برگزیده و بقیه را کنار می گذارد. (مختاري،نظري،

84-83(  

  نظریه هاي جامعه شناسی

وجود دارد: رویکرد عاملیت گرا در جامعه شناسی دو رویکرد عمده نظري درباره کیف یت زندگی 
  وساختار گرا.
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یا فردگرایانه غالباً مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است و جمع جبري افراد  رویکرد عاملیت گرا
را مورد توجه قرار می دهد. چهار رویکرد عاملیتی را درمواجه با کیفیت زندگی می توان شناسایی کرد 

رایی،ارزش هاي عام،رویکردهاي نیاز محور و رویکرد قابلیتی . این که عبارتند از: مطلوبیت گ
رویکردها بر مواردي چون تغذیه ي مناسب، مسکن، اشتغال، مراقبت هاي بهداشتی، آموزش و امنیت 

ه توضیح رویکرد نیاز محور    .پرداخته می شوداقتصادي تأکید دارند. که در اینجا ب

از جمله نظریه  ت توسعه و کیفیت زندگی بسیار رایج است .رویکردهاي نیاز محور در حوزه مطالعا
هاي مطرح در این رویکرد نظریه آبراهام مازلو است. طرح سلسله مراتب نیازها توسط مازلو می تواند 
راهنماي مناسبی براي سنجش کیفیت زندگی باشد. پنج نیازي که مازلو به شکل سلسله مراتبی مطرح 

ی، نیازهاي ایمنی، نیازهاي تعلق و عشق، نیازهاي احترام و نیازهاي می کند یعنی نیازهاي جسمان
ه عنوان مؤلفه ها و شاخص هاي کیفیت زندگی در  خودشکوفایی را می توان با جرح و تعدیل هایی ب

  ) 84: 1393نظر گرفت.(حقیقتیان،

ر می گیرد که در این رویکرد خود سه رویکرد نیازهاي اساسی، توسعه انسانی،نیاز هاي انسانی را در ب 
  .پرداخته می شودذیل به آنها 

  رویکرد نیاز اساسی

هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ سنجش و اندازه گیري این رویکرد با رویکرد مطلوبیت گرایی 
تفاوت هاي بنیادین دارد.تفاوت این دو رویکرد از بعد مفهومی به تمایز میان عالیق و نیازها مربوط می 

سنجش، در حالیکه در مطلوبیت گرایی درآمد معیار عمل قرار می گیرد در رویکرد شود و به لحاظ 
نیازهاي اساسی درآمد ضرورت مطلق کیفیت زندگی نیست.باور اصلی این رویکرد آن است که هر 
ه سایر  کسی حق برخورداري از یک زندگی مناسب حداقلی را دارد و این هدف می بایست نسبت ب

شد.این رویکرد براي سنجش کیفیت زندگی اولیه در کشورهاي با محرومیت اهداف الویت داشته با
  .)21: 1388باال قابل استفاده است(غفاري،امیدي،

  رویکرد توسعه انسانی
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این رویکرد در ابتدا از سوي دفتر برنامه توسعه سازمان ملل بکار گرفته شد.ایده اصلی این رویکرد 
ه ف اصلی توسعه است و انسانها فاعل و منبع اصلی توسعه ببهزیستی انسان هد ؛عبارت است از اینکه

شمار می آیند.به بیان دیگر برنامه توسعه سازمان ملل، توسعه انسانی را فرایند گسترش دامنه انتخاب 
مردم و باال بردن سطح رفاه و کیفیت زندگی از طریق بسط قابلیت ها و کارکردهاي آنها می داند.در 

د سه شاخص مد نظر قرار می گیرد که عبارتند از : امید به زندگی براي کل فرمول بندي این رویکر
  .)23افراد جامعه، سواد و سرانه تولید ناخالص داخلی(همان: 

  رویکرد نیازهاي انسانی

دویال و گوف از نظریه پردازان این رویکرد معتقدند که رابطه اخالقی محکمی میان ماهیت نیازها و 
وجود دارد یعنی اگر تامین نیازهاي انسان، پیش نیاز مشارکت در زندگی تعهد جوامع براي  تامین آنها 
همه افراد داراي حق مسلم ارضا نیازهایشان هستند زیرا اعضا گروه هاي اجتماعی  ؛اجتماعی است

ن وظایفی را بر عهده دارند که بدون برخورداري از سطح مناسبی از تامین نیازها، قادر به انجام وظایفشا
نخواهند بود. رویکرد نیازهاي انسانی در مقایسه با مطلوبیت گرایی نیز به رغم آنکه هر دو بر اهمیت 

رویکرد نیازهاي انسانی اهمیت خاصی براي لذت جویی و شادکامی قایل  ؛اجتناب از درد تاکید دارند
شده و به عنوان م همترین و قویترین نیست.این رویکرد در سطوح محلی و ملی و بین المللی عملیاتی 

ر نیازهاي اساسی در نظر گرفته می شود و یکی از پایه  سازه کیفیت زندگی در میان رویکردهاي مبتنی ب
  )26هاي توسعه مفهومی کیفیت زندگی بشمار می آید.(همان: 

از دو ویژگی متمایز برخوردار است؛ اول آنکه مفهومی کامل و فراگیر از   :رویکرد ساختارگرا
در برمی  ؛گی ارایه می دهند که تمامی حوزه هایی را که در بهبود کیفیت زندگی مؤثرندکیفیت زند

گیرد دوم آنکه جامعه را به عنوان یک کلیت می بیند. در این رویکرد براي کیفیت زندگی عناصر 
خود مختاري،  :سازنده و عوامل ایجاد کننده اي تعیین می شود. این عناصر به صورت عام عبارتند از

وابستگی متقابل و برابري که عواملی مانند امنیت، شهروندي و دموکراسی را براي محقق ش ناخت و 
شدن نیاز دارند. به عبارت دیگر کیفیت زندگی در معناي واقعی آن نمی تواند مستقل از مناسبات، 

صی و روابط و پیوندهاي مشترك اجتماعی و وابستگی متقابل در زمینه  عدالت توزیعی که امنیت شخ
برگر مفهوم سازي شود. برنارد،  ؛اقتصادي، حمایت شهروندي و حقوق انسانی را تضمین می کند
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برنارد براي ایجاد نقطه اتکایی مناسب براي مفهوم  از مروجین این رویکرد هستند. اشمیت و نول
زمینه سازي مجدد همبستگی اجتماعی، هرمی را ترسیم می کند. چارچوب مورد استفاده وي دراین 

مبتنی بر شعارهاي انقالب فرانسه است با این تفاوت که انسجام را جایگزین برادري می کند. در نظریه 
او هر سه عامل آزادي، برابري و انسجام الزمه دموکراسی هستند.  برابري یک عنصر ضروري براي نظم 

ند می خورد.بحث دموکراتیک اجتماعی است که با آزادي و انسجام در یک رابطه دیالکتیک پیو
برنارد تحلیل صریحی را از سازه هاي اجتماعی در ارزیابی کیفیت زندگی اجتماعی به خصوص در 
جوامع ناهمگن،متکثر و چند فرهنگی ارایه می دهد.بر اساس دیدگاه برنارد ادغام و برابري اجتماعی در 

ه اجتماعی، فرهنگی از حوزه اقتصادي، مشروعیت و مشارکت در حوزه سیاسی و تاکید تعلق در حوز
برگر و نول در سطح فردي میان جنبه هاي  عوامل اساسی در ارتقا کیفیت زندگی اجتماعی هستند.

شناختی و عاطفی رفاه ذهنی و میان ابزار(منابع و ظرفیت ها) و اهداف یا دستاوردهاي(شرایط زندگی) 
زه اصلی کیفیت زندگی را رفاه عینی تمایز قایل  می شوند. همچنین در سطح اجتماعی، دو سا

 ؛در این مدل، همبستگی اجتماعی داراي دو عنصر است همبستگی اجتماعی و تداوم پذیري می دانند.
یکی کاهش تفاوت ها و نابرابري ها و دیگري تقویت پیوندها، شبکه ها و روابط اجتماعی، افزایش 

ه جماعت و پیوند با آن بر اساس ارزش هاي مشترك، ه ویت جمعی و اعتماد میان احساس تعلق ب
برابري و انسجام پیوند می خورد.در  :همبستگی اجتماعی با اصول دوگانه یعنی ،.ازاین منظراستاعضا

این دیدگاه اصطالح تداوم پذیري به حفظ سرمایه هاي جامعه، شامل: سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، 
گرایانه در  گیر اجتماعی، رویکردي عملسرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی مربوط می شود.کیفیت فرا

گذاري اجتماعی است که دو مفهوم رفاه و کیفیت زندگی را به هم پیوند می  حوزه سیاست
  )40-50دهد.(همان: 

کم بینا    کیفیت زندگی از نگاه افراد نابینا  و 

ر اساس تصورات بیشتر مردم تصور غلطی از افراد نابینا و کم بینا دارند و ارزیابی و قضاوت خود را ب
کلیشه اي خودشان یعنی ضعف ، ناتوانی و محدودیت هاي این افراد بنا می نهند و با دیده ترحم آنها را 
نظاره می کنند . البته ما نباید منکر تفاوت ها و محدودیت هاي این گروه از افراد با سایر اعضاي جامعه 

ینایی را به عنوان یک خصیصه عادي بپذیریم در این بشویم بلکه باید با دیدي واقع بینانه نابینایی و کم ب
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صورت است که می توانیم تفاوت هاي این گروه را با سایرین درك کنیم و از نیازها و دغدغه هاي 
ها و  آنها آگاه شویم و آنها را به مشارکت و حضور در جامعه دعوت کنیم تا آنها نیز بتوانند توانایی

  ند .استعدادهاي خود را شکوفا بساز

بیاموزند  ؛با ورود افراد نابینا  و کم بینا به جامعه آنها می توانند پابه پاي همساالن بیناي خود فعالیت کنند
و تحول یابند. تنها شرط الزم براي تحقق این امر، داشتن ذهنی باز، تصوري درست از نابینایی و کم 

ه دور از تعصب و اندکی خالقیت است. در چنی ن شرایطی، می توان امیدوار بود که این بینایی، نگاهی ب
گروه نیز بتوانند همانند دیگر همنوعان خود، از زندگی مستقل، شکوفا و تا حدودي بهنجار بهره مند 
شوند. باورها و دانش ما درباره نابینایی و کم بینایی، بر نحوه رفتار، واکنش، انتظارات و نیز شیوه 

تأثیر می گذارد. برخی افراد  ؛که به نابینایان انتقال می دهیم آموزش و پیام هاي کالمی و غیر کالمی
تصور می کنند که بین افراد بینا و نابینا از نظر حسی ـ حرکتی، رفتاري و شناختی، تفاوت هاي بسیاري 

ولی حقیقت این است که تفاوت میان این  ؛وجود دارد و حتی گاه خود نابینایان نیز چنین می پندارند
ط در حد دیدن و ندیدن است و سایر ویژگی ها همچون رفتار، استعدادها و... در بین افراد دو گروه، فق

بینا و نابینا یکسان است.بسیاري از افراد جامعه که از نعمت سالمتی برخوردارهستند ازتمام  تواناییها و 
ل خود را می پتانسیل هاي خود استفاده نمی کنند و در بسیاري از مواقع با کوچکترین سختی و مشک

بازند و به ضعف و نامیدي می رسند در صورتی که افراد نابینا و کم بینا سعی می کنند از تمام توانایی 
ها و ظرفیت هاي خود بهره بگیرند تا بتوانند ضعف ندیدن خود را جبران کنند و این توان و همت می 

نی براي همه افراد نابینا و کم بینا محقق تواند براي همه افراد جامعه درس عبرت باشد .البته این امر زما
  می شود که جامعه پویا باشد و با آغوش باز آنها را بپذیرد.

جامعه پویا، همه امکانات خویش را به کار می گیرد تا تمامی افراد با پشت سر گذاشتن مشکالت و به 
اتا اجتماعی است و اگر کار بستن توانایی هاي خویش، جامعه را به اهدافش برساند. انسان، موجودي ذ

جامعه او را طرد کند، احساس نیستی و بی هدفی می کند و در پیله تنهایی و انزواي خود به عنوان 
شهروندي منفعل فرو می رود . در مقابل، پذیرش وي به عنوان عضوي مفید و عادي، احساس موفقیت 

  ل خواهد کرد.را در او زنده خواهد کرد و او را به شهروندي فعال و کوشا تبدی
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و کم بینا در جامعه امروز نگرش ، نگاه و نحوه برخورد سایر  یکی از مهمترین دغدغه هاي افراد نابینا 
افراد جامعه با آنها است .این افراد مانند دیگران حق دارند یک زندگی عادي داشته باشند و از زندگی 

ا از آنها سلب می کند و صرفا آنها را با خود لذت ببرند ولی جو فرهنگی و اجتماعی جامعه این اجازه ر
  ناتوانایی هایشان  غافل از مهارت ها و استعدادهایشان نگاه می کنند.

در کنار این مشکل فرهنگی، فقدان و کمبود امکانات  در جامعه آنها را از حداقل حقوق شهروندي 
و آمد و نامناسب بودن معابر  محروم می سازد .یکی از نمونه هاي بارز و عینی در این زمینه مشکل رفت

براي این افراد می شود که بعضا فراوانی و فضاهاي عمومی براي این افراد است که باعث مشکالت 
و همین جا است که احساس  ترجیح می دهند کمتر از خانه خارج شوند و یا از دیگران کمک بخواهند 

  استقاللشان خدشه دار می شود .

و دغدغه دیگري که کیف و کم بینا را تحت تاثیر قرار می دهد دسترسی به مشکل  یت زندگی افراد نابینا 
امکانات آموزشی و تحصیلی در همه مقاطع است سیستم آموزشی آنها در سالهاي اولیه جدا از بقیه 
افراد در نظر گرفته می شود ؛یعنی مهمترین سالهاي شکل گیري شخصیت و سالهایی که جریان جامعه 

ولی در سالهاي بعد به دلیل کمبود امکانات و هزینه هاي زیاد پذیري در فرد در ونی و نهادینه می شود.
براي آموزش خاص این افراد ،آنها مجبورند در کنار سایر دانش آموزان به ادامه تحصیل بپردازند و این 
فراد در حالی است که سیستم  آموزشی هیچ گونه امکانات و منابعی براي آنها در نظر نمی گیرد و ا

نابینا و کم بینا  باید براي ادامه تحصیل این مشقت ها را به جان می خرند و یا اینکه از ادامه تحصیل 
صرف نظر می کنند. واقعیت این است که آنان قادرند با استفاده از تغییر در برنامه ها، شیوه ها و مواد 

  ه گیرند.آموزشی، به تحصیل بپردازند و نقش هاي کارآمدي در جامعه بر عهد

مهمترین عاملی است که کیفیت زندگی این افراد را تحت تاثیر قرار می  ،بعد از مساله تحصیل، اشتغال
دهد.در جامعه اي که مشکل  بیکاري وجود دارد پیدا کردن شغل براي افراد نابینا و کم بینا فوق العاده 

این افراد بسیار بیشتر از سایر  در صورتی که مخارج زندگی. دشوار و حتی خیلی مواقع غیر ممکن است
حق هر  افراد جامعه است.بیکاري، آسیب هاي روانی و اجتماعی فراوانی  براي آنها به دنبال می آورد.

شهروندي است که بر اساس توان و امکاناتش به شغلی بپردازد و به میزان تالش خود، از موهبت هاي 
باید فرصت الزم را  ؛هر محدودیت و موقعیتی که دارند خدادادي بهره گیرد. بنابراین، همه انسان ها با
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از طریق حرفه و شغل خود با دنیاي اطرافشان رابطه براي بهره گیري از امکانات داشته باشند  و بتواند 
منطقی و پویا برقرار سازند.فرد نابینا و کم بینا ، تمام نیازها و امیدهاي فرد عادي را دارد. او می خواهد 

زندگی اش را برطرف سازد. از این رو، به شدت خواهان استقالل اقتصادي و کار کند و  نیازهاي 
  اجتماعی است.

ه  تلقی می شود  و کیفیت  مساله دیگري که در زندگی افراد نابینا و کم بینا به عنوان مشکل و مسال
اجتماعی زندگی  او را  خدشه دار می سازد ؛فقدان و کمبود مراکز آموزشی براي کسب مهارتهاي 

است .آموزش مهارت هاي اجتماعی به افراد نابینا وکم بینا به معناي پذیرش اجتماعی این افراد به عنوان 
وري روز می تواند بسیاري از خالء ها و آ شهروندان فعال و مفید در جامعه است.آشنایی با دانش و  فن
اي آنها فرصت هاي جدیدي را در جامعه کاستی هاي موجود براي افراد نابینا و کم بینا را پر کند  و بر

ایجاد کند.حال با فقدان این امکانات اولیه چگونه فرد نابینا و کم بینا می تواند در جامعه اي که فقط 
  می تواند سایر خواسته ها و نیازهاي خود را در جامعه برآورده سازد ؟ ؛ضعف جسمی او را می بیند

  روش تحقیق

مزاحم و  هاي غیر ها یا سنجه هاي اسنادي در زمره روش است . روشروش این تحقیق روش اسنادي  
آوري اطالعات مواجه نیستیم و اطالعات از قبل موجود  آید زیرا با مشکل جمع غیر واکنشی به شمار می

  است.

    

  نتیجه گیري

گیري و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده افراد ، ، برنامه محققان در چند دهۀ اخیر، شناخت ، اندازه 
ریزان و دولت ها بوده است کیفیت زندگی مطلوب، همواره آرزوي بشر بوده و هست. در ابتدا رفاه و 

اما امروزه کیفیت زندگی در نقطه مقابل کمیت،  طول عمر بیشتر، معنی کیفیت زندگی بهتر را داشت
ر گیرد.البته این شرایط روانی، اجتماعی، معنوي و شغلی را در ب - عاطفی قرار گرفته و ابعاد فیزیکی،

باید براي همه افراد جامعه به صورت عادالنه و یکسان  تامین شود و افراد نابینا و کم بینا نیز از این 
قاعده مستثنی نیستند. این گروه از افراد مورد بی مهري هاي زیادي قرار می گیرند زیرا شناخت افراد 
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ه آنها نگاه می شود جامعه از آنان بر اساس ناتوانایی ها و ضعف جس می شان است و با دیده ترحم ب
.همین امر موجب می شود بسیاري از این افراد مشکل جسمی خود را باور کنند و انزوا و گوشه نشینی 

بنابراین الزم است که شرایط اجتماعی مناسبی را براي حضور این افراد در جامعه فراهم را پیشه کنند .
این افراد برخورد عادي وعاري ازهرگونه ترحم افرادجامعه است افراد  کنیم.یکی ازمهمترین نیازهاي

واین مرحله درمرحله اول درگرو نگاه سالم خانواده  نابینا وکم بینا نیازبه استقالل وخودشکوفایی دارند 
وسایراعضاي جامعه به آنها ودرمرحله بعد مستلزم برنامه ریزي هاي اساسی درزمینه فرصت هاي 

است.با فراهم شدن این بسترها افراد نابینا وکم بینا به عنوان قشري از جامعه  آموزشی وشغلی
باخودباوري بیشتري درجامعه حضورپیدا خواهندکرد.عدم حضوراین افراد براي جامعه تبعات سنگینی 

ه ضعفرابه دنبال دارد. برنامه  البته این مساله به ضعف و ناتوانی افراد نابینا و کم بینا بر نمی گردد بلکه ب
ریزي ها در سطح کالن و ساختاري بر می گردد که نتواسته است  با مساوي سازي فرصت ها و توجه 
به حقوق انسانی زمینه مشارکت همه اقشار جامعه را فراهم سازد. به همین منظور الزمه ورود افراد نابینا 

لویت هاي زندگی  آنها و در و کم بینا به جامعه در مرحله اول مستلزم آگاهی و شناخت  نیازها و او
مرحله بعد برنامه ریزي هاي کالن و فراگیر در حوزه هاي مختلف فرهنگی ،اجتماعی ، اقتصادي و 
ابینا و کم بینا براي حضور و  روانی است .البته پشتوانه  موفقیت موارد ذکر شده همت و توان افراد ن

دادها و ظرفیت هاي خود می توانند به مشارکت فعال در جامعه است. آنها با بهره گیري از استع
خودباوري و عزت نفس باال تري دست پیدا کنند وخود رااز گزند آسیب هاي روانی و اجتماعی 
درامان نگه دارند و زندگی بهتري را همراه با رضایت و شادکامی در کنار سایر افراد جامعه تجربه کنند 

 .  

 ارایه راهکار

افراد نابینا و کم بینا به عنوان بخشی وسیعی از جامعه  داراي توانایی ها و محدودیت هاي خاصی 
هستند.براي ارتقاي کیفیت زندگی این افراد باید نیازها و خواسته هاي آنها را شناخت .واین مساله 

لین جامعه در سطح مستلزم همکاري خود این افراد و مسئولین و برنامه ریزان است  به گونه اي که مسئو
ساختاري  و کالن باید محدودیت ها و کاستی هاي زندگی این افراد از قبیل: امکانات تحصیلی و 
آموزشی، آموزش هاي علمی و فنی متناسب براي تامین آینده شغلی ،مناسب سازي ساختمان ها و 
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ویت اعتماد به نفس این معابر ، مراکز فرهنگی  وهنري، مراکز توانبخشی ،مشاوره هاي روانشناسی و تق
افراد، دسترسی به دارو ،فرایند درمان و امکانات پزشکی ، مهیا کردن مکان ها و وسایل ورزشی، باال 
بردن سطح آگاهی  عموم جامعه در رابطه با نحوه برخورد با افراد نابینا و کم بینا، فرهنگ سازي توسط 

سازند و در سطح خرد افراد نابینا و کم بینا باید رسانه ها در مورد شان و منزلت این افراد را برطرف 
وارد عرصه عمل شوند چون که خود این افراد بهتر از هر کس دیگري می دانند که قابلیت و ظرفیتشان 

افرادنابینا و کم بینا  با حضور در  تا کجا است و موفقیت آنها در گرو  تالش و همت خودشان است .
مردم نهاد می توانند با جامعه و سایر شهروندان ارتباط برقرار کنند و جامعه و عضویت در سازمان هاي 

پیگیر حقوق خود باشند  و از راه همدلی و همدردي با یکدیگر بخشی از آال م خود را نیز تسکین دهند 
  و خود را از تنهایی و احساس بیهودگی رها سازند.

ا در جامعه  و تالش خود این افراد، شاهد درصورت فراهم کردن بسترهاي حضور افراد نابینا و کم بین
باالرفتن اعتماد به نفس و تامین آتیه و ارتقاي کیفیت زندگی این افراد از لحاظ اجتماعی،فرهنگی و 

  منابع و ماخذاقتصادي و روانی خواهیم بود.

، فصلنامه جستارهاي "سنجش کیفیت زندگی در یکصد شهر بزرگ جهان") 1380آسایش، حسین (-
  .94-105،صص8ي، شماره شهرساز

 "آموزان نابینا با همتایان بیناي آنها بررسی کیفیت زندگی دانش") 1381افتخار،حسن و همکاران(-
  .49-55،صص4،شماره7،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،دوره 

رتبه بندي شاخص کیفیت  ")1390(عاقلی کهنه شهري،لطفعلی، مسائلی،ارشک باسخا ،مهدي و-
  .112- 95)، صفحات 37( 10، فصلنامه رفاه اجتماعی، "هاي کشور گی در استانزند

)، کیفیت زندگی و سالمندان، ترجمه حسین محققی، کمال، تهران، نشر 1389بوند، جان، کورنر، لین(-
  دانژه.

بررسی ارتباط مفهومی سرمایه اجتماعی و ") 1390براتی،ناصر و یزدان پناه شاه آبادي،محمد رضا(-
،جامعه پژوهی فرهنگی،پژوهشگاه "کیفیت زندگی در محیط شهري( نمونه موردي شهر جدید پردیس)

  .25-49علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال دوم،شماره اول،صص 
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مدل پیشنهادي براي سنجش کیفیت زندگی مطالعه ") 1386ربانی خوراسگانی،علی وکیانپور،مسعود(-
  .67-108،صص 58-59،شماره 15ادبیات و علوم انسانی،س  ،مجله دانشکده "موردي شهر اصفهان

دختران و زنان " )1385(سجادي،حمیرا،طلوعی،فرشته ،کاظم نژاد ،انوشیروانشریفیان ثانی ،مریم و -
  .41-48،توانبخشی،دوره هفتم،شماره دوم،صص  "حرکتی :نیازها و مشکالت –دچار معلولیت جسمی 

  ) کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران، نشر شیرازه.1388غفاري، غالمرضا و امیدي، رضا (-

،  "روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران ")1391( کریمی،علی رضا،نوذري،حمزهغفاري،غالمرضا و -
  .107- 134،صص3فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی،دوره اول ،شماره 

شهري و برنامه ریزي براي بهبود آن، ) تحلیل شاخص هاي کیفیت زندگی 1389فرجی مالیی، امین (-
  موردي شهر بابلسر، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تهران.

زندگی، انتشارات جامعه شناسان. )1389 (مختاري، مرضیه ونظري، جواد-   جامعه شناسی کیفیت 

 سیدرضا مجدزاده، ، محمد ،کاظم ، کورشنایینی،  هالکویی ، منتظري ،علینجات، سحرناز و -
، مجلۀ دانشکدة بهداشت و "سازمان جهانی بهداشت استانداردسازي پرسشنامه کفیت زندگی" )1385(

  .1-12،صص4، شمارة 4انستیتو تحقیقات بهداشت ، دورة 

Hagerty,Micheal R,et al (2001) Quality of life indexes for national 
policy:review and agendach ,social indicators Research,Vol 55,No1,pp1-

96.   

Pal, A. K. & Kumar, U. C. (2005)Quality of life Concept for the 
Evaluation of Societal Development of Rural Community in West Bangal 

Asia- Pacific Journal of Rural Development , Vol 5,No 2,pp 83-93.  

McGregor,A(1998)A poverty of agency : resource management amongst 
poor people in Bangladesh,in:European network of Bangladesh  studies  

workshop.Bath:University of Bath.  

King RC., Hinds PS. (1998) Quality of life: From nursing and parient 
perspective theory. Research Practice, Toronto : Jones and Bartlett 

Publishers.  
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  خود رشد یافته در روشن ضمیران       

  

   33زینب السادات اطهري اصفهانی
  34مبیناغربا
   چکیده

و توصیف و اهمیت بینایی به عنوان یکی از حواس پنج گانه که نقصان ویا  پژوهش حاضربا هدف شرح
وجود آن تبعاتی را در مسیر هویت یابی  افراد کم بینا و نابینا پدید می آورد و نقش مؤثري بر  عدم 
نحوه ظهور وحضور این افراد در جامعه دارد تدوین گردیده است. آن چه مسیر زندگی افراد کم بینا و 

ینا را دشوار می سازد تنها عدم وجود بینایی ویا نقص در آن نیست؛ بلکه نحوه واکنش افراد جامعه یا ناب
به حضور این افراد و گمانه هایی است که نسبت به عملکرد افراد کم بینا ویا نابینا دارند؛ به همین خاطر 

ده از اطراف و اکناف از آن جا که آدمی خود را در آینه دیگران می بیند، زمزمه هاي به گوش رسی
بریکی از مهم ترین ابعاد وجودي انسان که همانا هویت است تأثیر می گذارد؛ بنابراین الزم است که 
نحوه  هویت یابی روشن ضمیران و احساسات  ذهنی آنان نسبت به خود رشد یافته آنان در اجتماع 

ه همین منظور این پژوهش با روش کتابخ انه اي به بررسی هویت(نابینایان )که مورد بررسی قرار گیرد. ب
شناسی هویت در نابینایان، سیر تحول  مفهومی سازمان یافته می باشد پرداخته است. نخست، به مفهوم

                                       خود وبحران هویت، خود پنداره مثبت در نهایت نتیجه گیري پرداخته می شود.

  ویت)،کم بینا ونابینا، تمامیت درونیخود رشدیافته(ه کلید واژه

  مقدمه

                                                             
33 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان    

 z.athari.edu@gmail.com  
 
34 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه کاشان   

Mobina.ghoraba@gmail.com 
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یا شخص بوده  که  ءاحراز درلغت به معنی دریافتن و رسیدن به چیزي است و هویت به معناي حقیقت شی
شخص  مشتمل بر صفات جوهري او باشد و با کلمه شخص و شخصیت نیز معادل است.  در اصطالح حقوقی، 

داراي زندگی حقوقی است و می تواند در این زمینه با اعمال موجودي است که داراي حق و تکلیف بوده و 
کند ،حقوقی و انجام دادن تکالیف خود ژهب"). 1374به نقل از اسالمی نسب،1374(صفایی،نقشی ایفا  ها  رخی وا

سهل و  ؛آیند و مفاهیم هستند که بدیهی به نظر می از جملۀ آنها هویت بوده که در نگاه نخست صحبت از آن 
زمره مفاهیم پرمناقشهآسان می سهل بوده و هم ممتنع. سهل از این نظر که  نماید. هویت در  ایست که هم 

فهم نسبتا درستی از آن  ،کنندگان متعارف کنند و اکثریت استفاده بسیاري به صورت متداول از آن استفاده می
توان به توضیح موضوعات  ند. ممتنع؛ از این نظر که در کنکاش پژوهشگرانه و مصداقی، به راحتی نمیدار

علوم  توان ردپاي این مفهوم را در گفتمان عالوه بر این می"؛)15: 1390( بهزادفر، "مربوط پرداخت هاي 
فت. این مفهوم حتی با کنار گذاشتن شناسی یاشناسی و انسان شناسی، جامعههاي روان انسانی به ویژه در رشته

ها و نیز ها و تمدنچالشی که در تعاریف خود با آن مواجه شده، در روند ناگزیر جهانی شدن و تعامل فرهنگ
هاي مختلف زندگی، تبدیل به یک ها و سبک ها و هنجارها و در برخی موارد نفوذ شیوهتبادل باورها، ارزش

). در کل، این گستردگی 22: 1390(غراب، "است اندرکاران گردیدهو دستها دغدغه براي بسیاري از ملت
عصر ارتباط با چالش توان بی آید را نمی معنایی و چندپارگی هویتی که اغلب از آن سخن به میان می هاي 

سبک شاید اولین مرحله از شناخت این مفهوم جستنوین و  جوي و هاي زندگی وابسته به آن دانست. بنابراین، 
ژه معناي لغوي باشد؛ ریشه واژه هویت، نیکلسون معتقد است که هویت دراصل وا اي عربی در خصوص معنی و 

 ).1374به نقل از اسالمی نسب ، 35است(نیکلسون ضمیر مفرد غایب، گرفته شده   »هو«بوده و از مصدر جعلی 
هویت اشاره به "است.  استفاده شده» هو«نامه دهخدا نیز براي بیان ریشه و اصل کلمۀ هویت، از لفظ  لغت   در

 آن الوهیت به کنه ذات او به اعتبار اسماء و صفات و با اشعار به که غایت است و آن درباره خداي تعالی  است 
شود و گاه بر ماهیت با تشخص که عبارت است از  . هویت گاه بر وجود خارجی اطالق میپدیدار می گردد
ژه هویت را در برابر واژه در زبان ).20866: 1372(دهخدا،  "حقیقت جزئیه »  identity«هاي التین، وا

ریشه 36اند. در فرهنگ وبستر  برگزیده ژه چهار معنا بیان شده؛ و در مدخل آن،  به » idem«در مقابل این وا
  شود. ترجمه می» همانی این«معنی مشابه و یکسان ذکر شده که در فارسی به 

در دسترس بنابراین تنها موجودي  دانشِ  که دغدغه هویت داشته و دارد انسان بوده که به منظور شناخت خود از 
علومی  استفاده می سوال همیشگی: من کیستم؟ پاسخ گوید. با یک نگاه اجمالی در میان  نماید تا بتواند به این 

را مطرح می در فلسفه اشاره کرنمایند می که چالش هویتی  د، عالوه بر آن به این توان به مفهوم مطلق هویت 
                                                             
35.Nicholson 
36.webster 
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مفهوم به شکلِ اصطالحی و در کنار دیگر مفاهیم مانند: هویت اجتماعی، هویت فرهنگی، هویت فردي، هویت 
شناسی و انسان شناسی.... پرداخته شهري و... در جامعه شناسی، روان  شناسی،  در جامعه"اند.  جنسی و هویت 

هاي اجتماعی از جایگاه بااهمیتی  و خصوصیات افراد و گروه ترین ویژگیمقوله هویت به عنوان یکی از مهم
است. به عقیده گیدنز، هویت در واقع  ها و نظریات مختلفی در مورد آن ارائه شده برخوردار است و دیدگاه

همان چیزیست که فرد، به آن آگاهی دارد. و به عبارت دیگر، هویت شخصی چیزي نیست که در نتیجه تداوم 
باشد، بلکه چیزیست که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره  جتماعی فرد به او تفویض شدههاي اکنش

دیدگاه که هویت ایجاد کند و در فعالیت هاي بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد. در مقابل این 
شناسانِ نظریۀ  مله جامعهاي دیگر از ج کند، عده شخص را بازتابی از خودآگاهی شخص به خود تعریف می

اي فردي باشد امري اجتماعی بوده که هویت  کنشِ متقابلِ نمادین، اعتقاد دارند که هویت قبل از آنکه پدیده
که هویت به مثابه امري  است اهمیت این زگیرد. نکته حائ قومی، ملی و دینی براساس همین تعریف شکل می

اش طی یک فرآیند، دائما در حال تغییر و دگرگونی بوده و  گیري در حالِ شدن است. یعنی به دلیل شکل
در نگاهی روان توان فهمید که بیشتر، تمرکز بر فرد بوده اما در عرصه  شناسانه به هویت، میکامال پویاست. 

شخصیت یا  اجتماعی ما با چیزي به نام انسان و اجتماع مواجه هستیم. نقطه اشتراك در این دو علم همان مفهوم 
را از آن می گیرد. براین اساس، نخستین گام در راه تشخیص هویت، امکان  تشخص بوده که هویت اعتبار خود 

سنخ در ذهن  هاي غیرهم هایش با پدیدهسنخ و تفاوتهاي هم هاي آن با پدیده بازشناسی پدیده مطابق شباهت
شده هوی)23- 22- 21: 1390(بهزادفر،"است ت امري پویاست که بر اساس تفاوت هاي ؛ براساس مطالب گفته 

علم روانشناسی می باشد در افراد مختلف نحوه شکل  فردي که یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در 
گیري، پذیرش وتثبیت آن متفاوت است. به همین منظور براساس عنوان پژوهش مورد نظر به بررسی هویت 

شد.ونحوه هویت یابی در افراد نابینا به عنوان بخ   شی از اجتماع پرداخته خواهد 
  هویت در نابینایان

ن که یاعتبارهویت براي آدمیان به سبب موقعیت فعلی ونگرش آنان نسبت به آینده ایجاد می گردد. با توجه به ا
) در مطالعه خود نشان داده 1979(37پژوهش حاضر نظر خود را معطوف به روشن دالن نموده است، جرویس

دارد ودر  است که اعتبار هویت آینده  براي این قشر از نظر میزان آینده نگري نشان از نوعی بیمناکی نسبت به 
عنی به طور کلی، هویت نوعی )؛ ی1384زمان حال هم نسبت به خود نگرش منفی دارند(یزدي ومستعملی،

ه گرفت توان نتیجشود. از این رو میحاصل می» دیگري«است که از رهگذر تاسیس » خود«آگاهی و درك از 
است. پس این مفهوم، بیش از آنکه » دیگري«یا » غیر من«با » من«که هویت حاصل نوعی تعامل و کنش متقابل 

                                                             
37.Jerowis 
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بدین صورت که نابینایان آنگونه که  کند خود را در یگانگی و شباهت بیابد، در تکثر و تفاوت مطرح می
گمان می کنندک1989(38پارسون ه افراد دیگر توانایی بیشتري در انجام امور ) بیان می دارد در ارتباط با افراد 

مختلف دارند وبدین ترتیب است که تعاملشان با دیگران موجب بروز نوعی هویت منفی آنان می شود که 
نتیجه تصور خودشان نسبت به توانایی شان می باشد و موجب می شود نابینا نتواند هویت موفق را در خود رشد 

  ).1384دهد(یزدي ومستعملی،
را هماهنگی ادراکی فرد از خویشتن2003، 40؛ به نقل از برزونسکی1968( 39اریکسون  با    ) احساس هویت 

 - ، پدیده اي روانی»بی هویتی«ادراك دیگران از او تعریف می کند و هویت یابی را در مقابل بحران هویت یا 
) مفهوم 2007، 41اجتماعی می داند که در دوره نوجوانی ظهور می کند. بنابر گفته اریکسون (به نقل از کروگر

در طول سال ها توجهات هویت معانی بسیاري دارد و تنها از طریق ژرف نمایی هاي متعد د قابل فهم است. 
به معناي یک  هویتبسیاري به کاربردي کردن و آزمون مفهوم هویت صورت گرفته است. عده اي معتقدند، 

ها و  درونی، مهارکننده و هدایت کننده اعمال در مقابل انگیزه ها، ترس یک وجودوجود فرضی و انگیزشی 
) بیان می نماید: بدین 1373و در نابینایان آن گونه که  افروز( )2004نیک،به نقل از آ 42(پتروویچووانیازها است

خاطر که نقص بینایی را مانعی در تعامل با دیگران می بینند نیروي انگیزشی جهت ارتباط ومعاشرت با اطرافیان 
ایان کم می اندك می شود و به بیانی انگیزش که بار قوي اجتماعی براي انسان ها به حساب می آید در نابین

) با معرفی 1969( 43آدلر در آدمی می باشد که وسیله اي براي ارضاي تمایل برتري جویی شود. گاهی هویت 
زیستی و  مفهوم خود خالق، معتقد است که این خود براي ارضاي تمایل برتري جویی و بکارگیري عوامل 

سالیوان1372، دانشمنديی گیرد (اجتماعی در تجارب تازه و فعالیتهاي ابتکاري مورد استفاده قرار م   .(44 
داند که می تواند فرد را حفظ و حمایت 1963( ) با بکارگیري واژه نظام خود، آن را یک عامل انگیزشی می 

بدلیل آن که  ) معتقد است، خود حمایت کننده در نابینایان1379) اما شریفی درآمدي(1374، همتی نژادکند (
جتماعی دچا ر فقدان ویا کمبود هستند در سطوح پایین تري نسبت به افرادي که نقص آنان در مهارت هاي ا

د؛ چرا که این نوع هویت ویا همان خود حمایت کننده ارزشمندترین نوع هویت به ربینایی ندارند قرار می گی
دا اجرز خود را جزئی از میدان پدیداري می داند که از آن جحساب می آید که در نابینایان دچار خأل است. ر

آید.  در این تعامل قسمتی از کل میدان ادراکی جدا می  قابل ارگانیزم و محیط بوجود می  شده و در اثر عمل مت
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 که شامل:گردد و عنوان خود پیدا می کند که آگاهی انسان را از وجود و کنش وري خویش بوجود می آورد
عنوان اینکه متعلق به او احساسات،افکار، عواطف و تکاپوهایی که فرد نسبت به آن هشیار است  و آنها را به 

این ادراك در  د..  خود عبارت است از آگاهی به اینکه هست و کنشی دار، می گرددهستند ارزیابی می کند
دیگر خود به صورت مجرد  45نظر راجرز با حضور و تعامل در میدان پدیداري قابل حصول است. به عبارت 

شود ک شخص قابل ادراك نیست.  خود موجب می  را در میدان پدیداري به عنوان یک  ه انسان حضور خویش 
ادراك کند و با دیگران و پدیده ها تعامل برقرار کند.  در این نگاه که یک نگاه ارگانیسمی است، خود و 

شو ند. این میدان براي نابینایان آن گونه میدانی که در آن قرار گرفته است، الزم و ملزوم یکدیگر محسوب می 
شامل اعتماد به نفس، عزت نفس، احترام به خود ودیگران ورشد اخالقی 1996(46نککه است ) بیان می دارد 

(یزدي است که نقطه ثقلی میدان، هویت فرد نابینا است که با تک تک موارد گفته شده ارتباط دارد 
را یک پردازشگر می دانند که توانایی  "خود"مفهوم ) 1987( 47کانتور و کیلستروم ).1384ومستعملی،

)، خود یک پردازشگر فعال 1999( 48.  در نظر آرنسون)2002(بویاتزیس،درونشد،اندوختن و برونشد را دارد
درنظریه  .شود.  این معنا عمدتاً درنظریه هاي شناختی مطرح می شود اطالعات و یک شناساگر محسوب می

عام باشد.  برخالف نظریه  ها می لی براي تعیین پاسخ انسان به محركهاي شناختی مفهوم پردازش اطالعات 
هاي محیطی در درون انسان  هاي رفتاري نگر که صرفاً به محرك و پاسخ می اندیشند و به نحوه پردازش داده 
توجهی ندارند ؛ نظریه هاي شناختی نقش تعیین کننده اي براي مرکز پردازش قائل هستند.  در نظر آنان لزوماً 

هاست که پاسخ انسان را  ها نخواهد بود، بلکه این نوع پردازش از محرك هاي انسان متناسب با محرك اسخپ
معین می سازد و این از ویژگیهاي انسان است که می تواند رفتاري مغایر با محرکی که دریافت کرده است، از 

اساس نظریه شناختی آن گونه که  ) اما نوع پاسخ فرد نابینا به محرك ها بر49،2006(دولینخود نشان بدهد
در 1996(50کامیسکی ) مطرح نمود به محدود نمودن دامنه و تنوع تجربیات گسترده نابینایان مرتبط می باشد که 

عرصه شناختی دچار آسیب هاي جدي می باشند(قمرانی وجعفري، هر  ).1383قیاس با همتایان بیناي خود در 
اشد، پردازش با قوت بیشتري صورت می پذیرد و پاسخ هاي انسان در در انسان رشد یافته تر ب "خود"اندازه 

رفتار وي با نظارت خود به صورت محترمانه اي و  هاي درونی و بیرونی رشد یافته تر خواهد بود قبال محرك

                                                             
45.Rogers 
46 Estank 
47.Kantuor& Kihlstrom 
48.Aronson 
49.Dulin 
50 Kamiski 



  

٧٣ 
 

سامان می یابد. این موضوع نشان می دهد که نظریه هاي شناختی تبیین واقعی تري از انسان 
   .)51،1991ند(بایندار

سازشی فرد در نظر گرفته می شود که  در نظر مولفان متعددي خود به عنوان احساس مفعولی من موجب کنش 
دارد که بنیان اصلی کنش سازشی در افراد نابینا 1381). جاللی (52،1996(چامپینگمی شود  ) این گونه بیان می 

نطقی با شکست ها ونهراسیدن از آن ها بر مدارهایی نظیر مواجه با تجربیات خوشایند و ناخوشایند وبرخورد م
نکته مشترك این تعاریف، هشیاري، آگاهی یافتن، قابلیت سازماندهی و ایفاگري نقش میانجی با استوار است. 

آن چه در این پژوهش مورد توجه قرار میگیرد در خصوص پل ارتباطی درون وبیرون فرد  رونی است. یدنیاي ب
سازندگان اجتماع است وهویت وي که  نابیناست چرا که یک فرد نابینا با تمام استقالل وجودیش یکی از 

قابل بین هویت  جتماع نیز تأثیر میگذارد واز آن تأثیر می پذیرد به نوعی تأثیر وتأثر مت ساز نابیناست بر ا شخصیت 
  فرد نابینا وعملکرد وي در اجتماع وجود دارد.

نقص بینایی در نابینایان،عوامل مربوط به خانواده ها واطرافیان،احساس گناه وغم خانواده ها در قبال نقص 
فرزندانشان، حمایت هاي افراطی والدین، برخورد ترحم آمیز والدین واطرافیان، رفتار فرد نابینا و تأثیر واکنش 

به امکانات رفاهی و آموزشی از جمله مواردي آن بر دیگران،رشد شناختی،رسانه هاي گروهی و دستیابی آسان 
 یک فرد نابینا ویا حتی خانواده ويزمان الزم براي انطباق است که در شکل گیري هویت فرد نابینا مؤثر است. 

شرایط جدید دارند و احراز هویت می نمایند،  و سازگاري آنان با  بسیار نسبت به افرادي که سالمتی جسمی 
هاي والدین  غیر است. برخی از نگرانی  جتماعی در آینده کودکان نابینا مت این است که تحصیالت و نیازهاي ا

واده خواهد داشت و این که آیا جامعه  چگونه خواهد بود، وجود چنین کودکی چه تأثیري بر سایر اعضاي خان
شوند که والدین  این حقیقت را قبول می کند که نابینایی ناتوانی نیست؟ که براي نخستین بار مطلع می 

فرزندشان از دو چشم محروم است دچار سردرگمی یا تکذیب و انکار می شوند و نمی دانند چه عملکردي 
از آنجایی که از وضعیت جدید  .باید داشته باشند، از کجا شروع کنند و از چه کسی راهنمایی بخواهند

آینده می شوند. بیشترین تر کافی و مناسب ندارند، ناباوري،   اطالع س و اضطراب بر آنها مستولی شده و نگران 
واکنشی که در رابطه با تولد یک کودك نابینا مشاهده می شود، افسردگی است که اغلب به صورت اندوه یا 

شامل ش سوگواري بروز می کند. دیگر واکنش شدن، نامطمئن بودن، ناامیدي، وکه هاي اعضاي خانواده 
، تحقیر، حقارت، پوچی، ظلم و تبعیض، ناکامی و احساسی چون گناه، انکار، ترس یا احساس عصبانیت، تنفر

رضامندي است. چنین احساسی می تواند مجموعه اي از نگرش هاي گوناگون و رفتارهاي متفاوت از جمله 
بی  رفتارهایی چون طرد کردن، اجتماع گریزي، تالفی جویی، ،پرخاش، حمایت هاي افراطی، گوشه گیري
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ستیزي و یا رفتار معقول و منطقی را در بر داشته باشد. دلیل این همه اضطراب آن است  ع  تفاوتی، دشمنی، اجتما
ها آسیب بینایی را فاجعه اي بزرگ می پندارند و نمی دانند  که والدین هرگز مسأله نابینایی را نشناخته اند. آن

به همین خاطر نگرش آنان ونحوه   ی متفاوت استکه احساس کودك نابیناي ایشان با احساس آنان به کل
غیر مستقیم در نحوه برخورد سایرین که در تعامل با فرزند این خانواده هستند رفتارشان به صورت مستقیم  و 

تأثیر می گذارد و این موارد جملگی در تصویر سازي فرد از خودش نقش مهمی ایفا می 
  .)53،1375نماید(هاالهان

  ان بنه در نابینایانخود پنداشت ویا رو
عنوان یک واحد کلیت یافته که احساس وحدت می کن  با دیگران تعامل برقرار می کند. او در  د،انسان به 

عنوان یک  شرکت می کند.  او احساس یکی بودن و » واحد«مناسبات خود با افراد و پدیده هاي گوناگون به 
آورد.  به همین دلیل هنگامی که احساس تفرد و  دارد، بدست می» خود « کی که از روحدت را بر اساس د

یکی بودن را از دست می دهد، نمی تواند در تعامل با دیگران و پدیده هاي گوناگون شرکت کند ؛ که این امر 
عامل پیش  دیگر آن است که خود سازمان یافته به منزله یک  سازد.  نکته  بینی یک جنبه مرضی را مطرح می 

تواند انگیزه براي رفتار ایجاد کند و آن را در جهت اهداف مورد نظر سامان دهد.  به کننده و پردازشگر می 
و یکی بودن » خودي « عبارت دیگر خود، رفتار را پدید می آورد و آن را جهت می دهد. وقتی فرد احساس 

نمی توان همه  داشته باشد، خود را فاعل فعل می داند و این آگاهی موجب برونشدهاي رفتاري می شود.  البته
« رفتارهاي انسان را هشیارانه دانست.  اما وقتی آدمی به رفتارهاي خویش هشیار می شود، همان رفتارها را نیز به 

نسبت می دهد. یک شخص، مجموعه ادراکهاي مربوط به خود و صفات و رفتار خویش و نیز نگاه » خود 
عینی متشکل می کند که این کلیت را دیگران را در یک تصویر کم و بیش منسجم و مستحکم و بی ش و کم 

که نقطه نظر عینی فرد را از مهارتها،  ؛)2004، 54کامپوزمی توان درك از خود و یا خود پنداشت نامید (
)به عنوان 1976و همکاران ( 55شیولسونو بنا بر نظر  کندخصوصیات و تواناییهاي خویش بیان و توصیف می 

شخص از خود  سازمان  آن را) 1998( 57وکاتلین) 1986، 56برنت( باشد میادراك یا فهم هر  مجموعه پیچیده، 
ي یادگرفته شده، بازخوردها و نظراتی که هر شخص درباره هستی خویش دارد تعریف باورهایافته و پویا از 
) آن را به عنوان یک محصول تربیتی در درون فرد می داند که به منزله 2005( 58وان لییردهمچنین  کرده است

روان .یک متغیر میانجی متغیرهاي دیگري چون پیشرفت و موفقیت، بویژه موفقیت تحصیلی را توصیف می کند
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عنوان یک کلیت شخصیتی، اطالعات و تجربیات بعدي، در  ،بنه یک شاکله اصلی از خود پنداشت است که به 
ون آن درونسازي می شوند و خود پنداشت پیچیده تري را تشکیل می دهند.  نتایج مطالعات نشان داده اند در

رایند درونسازي اطالعات را در کلیت و سازمان پیچیده آسان می ساز، که روان بنه د آن چه مسلم به نظر می ف
ر جست وجو براي آگاهی از رسد نقش سالمت جسمی در رشد خود پنداره مثبت وافزایش عزت نفس است. د

راد و اشیا، هدایت تعامل، موفقیت در تعامل پیش می  محیط پیرامون حس بینایی، آدمی را به سمت تعامل با اف
برد. بینایی فعالیت حرکتی واکتشاف وشناسایی محیط را تسهیل می نماید واز این رو باعث شکل گیري پایه 

). اگرچه نابینایان از حس بینایی 59،2002د(هانت ومارشالهاي رشد شناختی ودر نهایت رشد هویت می شو
راي شناخت دنیاي پیرامون خود از دیگر حواس بهره مند هستند نقص آگاهی ونگرش هاي  محروم هستند اما ب
را از تجربه هاي ارزشمند  غیر مستقیم شخص نابینا  منفی نسبت به توانمندي نابینایان ممکن است به صورت 

). از سوي دیگر حمایت هاي بیش از 2002به نقل از هانت ومارشال 1987وم سازد (سالو،محیط پیرامون محر
شکل گیري احساس فقدان  حد اطرافیان و والدین به فردیت واستقالل نابینا لطمه خواهد زد زیرا منجر به 

شود واین احساسات به نوبه خود تأثیرات منفی بر روي ف رد خواهد کفایت وعدم اعتماد به نفس در فرد می 
آن ها رابطه جدایی ناپذیري  خود انگاره). شکل گیري هویت در نابینایان با 1379گذاشت(شریفی درآمدي،

  دارد.
وانایی هایی که در وجودشان نهادینه شده است، باور خودشان به این توانایی ها وتالش  در افراد نابینا براساس ت

) معتقد است حافظه متفاوت نابینایان یکی از 1989میالر( براي اثبات آن ها تعیین می گردد؛ به عنوان مثال
باورهاي پویا وپیچیده ایست که که نابینا خود را با آن معرفی می نماید و تصویر منسجم خود را بواسطه آن در 
اغلب مواقع شکل می دهد که از آن تحت عنوان خود مستحکم ویا روان بنه یاد نمودیم چرا که اشخاص نابینا 

سایر حواسشان کسب می نقص اد راك بینایی خود را بواسطه به کارگیري زیاد از دروندادهایی که بواسطه 
شده از طریق سایر حواس توجهی  شود جبران می کنند در صورتی که یک فرد بینا شاید به درونداد کسب 

نایان را موجب ) معتقد است یکی دیگر از مواردي که شاکله اصلی خود پنداشت نابی1997(60ننماید. کوجاال
شده دو وجهی شاکله به راهبردها 2005می باشد که استونز وهمکارانش( 61می گردد توجه تقسیم  ) معتقدند این 

و کارکردهاي ادراکی نابینایان مرتبط است که موجب می شود به توانایی خود اطمینان یابند وپیشرفت چشم 
سایرین داشته باشند.  مارکوز معتقد است کمیت و تنوع محرکهاي اجتماعی بیش از آن است گیري نسبت به 

که فرد سازماندهی می کند.  افراد بعضی محرکها، نه همه محرکها، را مورد توجه قرار می دهند، یاد میگیرند، 
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این  به یاد می آورند و انتخاب می کنند. به عبارت دیگر هر تجربه اي در روان بنه، درونسازي نمی شوند ؛ بلکه
ساخت شناختی فرد بستگی دارد.  این ساخت ها براي کدگذاري و به یادآوري اطالعات،  روند به شخصیت و 
شوند. این مفهوم را آبکلوسون ) به عنوان 1997، 63کاپاندجی، نقل از 1975( 62چارچوب یا قالب خوانده می 

هاي مربوط به خود بنا می شوند.   تدستورالعمل نامیده است.  روان بنه ، پایه اي است که بر مبناي آن ساخ
روان بنه خود تعیین می کند که اطالعات چگونه سازماندهی شده و چگونه در کلیت شخصیت، درونی می 
شوند.  بر این اساس، درونسازي اطالعات در روان بنه مقدماتی فعال شده و بتدریج در اثر تعامل با محیط و 

آیندهاي متحول تري پدید م سازي، ساخت برون این ساخت هاي درونی که در اثر تعامل با محیط اطراف  ی 
واکناف به منصه ظهور میرسند ویا به بیانی بالفعل می گردند بر اساس مشاهده توانمندیهاي فرد نابیناست که 

من توانستم بهتر از آن فرد "خود آن را ببیند ودر قیاس با هم تایش روند صعودي خود را مشاهده نماید و جمله 
عملکرد در  "بینا انجام دهم را بگوید و این توانمندي را از آن خود وخود را فاعل آن بداند. تغییرات جبرانی 

) بسیار باالست وهمین انعطاف پذیري باال ساخت درونی افراد نابینا را 2003(64افراد نابینا براساس نظر رودر
ساختروان بنه ) بیان می دارد که: 1999( 65مایرمستحکم می سازد.  و پیچیده  اولیه بتدریج به  هاي متحول تر 

عنصري ذهنی است . تري تبدیل می شود و انواع خودپنداشت اختصاصی تر را بوجود می آورد روان بنه خود، 
و روانی می گردد و بطور قابل مالحظه اي  که موجب دریافت از خویش در ابعاد مختلف مادي، اجتماعی

را تحت تاثی . در نظر مولفان دیگر، خودپنداشت عمدتاً )1384(یزدي،ر قرار می دهد اطالعات اجتماعی ما 
) معتقد است که خود پنداشت نوجوانان سفید و سیاه بر یک 1999( 66بوسیله نقش فرد تعریف می شود.  بامیستر

 است ؛ اما نقشهاي اجتماعی که براي افراد سیاه و سفید در نظر» خود کلی«پایه شکل می گیرد که ناشی از 
دیگر براي خودپنداشت دو مشخصه اصلی تعیین کرده است. گرفته می شود، خود کلی را اختصاصی تر کرده 

اند که یکی توصیف کننده است ؛ مانند تصور کلی بدنی و دیگري ارزیابی کننده همچون حرمت خود که 
عل موفقیت و غلبه بر شکست را تداعی می کند ت تأخیرات رشدي در خصوص این مبحث نابینایان اغلب به 

وعدم درك زبان بیانی در ارتباطات پیش از ایمان به توانایی هاي خود ودرك آن ها تصور خوب ومثبتی 
را نقص جسمی خود می  نسبت به جسم خود ندارند چرا که علت اصلی نقص در تعامل با افراد 

دیگري از ) 67،2000دانند(کف ده است.  یکی از این توسط مولفان متعدد مطرح ش» پنداشته خود«. وجوه 
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) در روانشناسی اجتماعی مطرح 1972( 68عناوین، خودآگاهی است.  این عنوان بارها توسط دورال و ویکلند
ها خودشان را با متوسط اشخاص و یا با کسانی که واجد توان کافی  .  وقتی انسان)1387(یوسفی،شده است

کنند و خود را در این ارتباط، توانا، جذاب و دوست هستند مقایسه می کنند ؛ معموالً احساس خوبی پیدا می 
این توصیف که ) معتقدند 1988( 71ویلزو  70.  تایلور و براون)69،1389(هاردمنداشتنی می دانند و یا برعکس

که براساس  فرد نسبت به آن هشیار است ؛ خود آگاهی نامیده می شود تداعی کننده تواناییهاي فرد است و
ممکن است آدمی از بعضی  )1999بنابر نظر بامیستر( البته). 1383جاد می گردد (حسنی،خود پنداشته مثبت ای

شود ؛ همانند وقتی که وي نسبت به بعضی رویدادهاي تنش آور هشیار  جنبه هاي خودآگاهی دچار نابهنجاري 
درون می شود ؛ رویدادهایی که در صورت تداوم می توانند موجب تنیدگی گردند.  خودآگاهی می تواند 

نگري و توصیف نسبت به خود را گسترش دهد که تاثیرات آن در حوزه رفتاري کامالً مشهود خواهد بود 
دیگر خود پنداشت، ارزیابی فرد از خویشتن است.  این ارزیابی به صورت مورد ). 1380سخنگویی،( مشخصه 

صی از ارزشمندي یا یک قضاوت شخ» خود«حرمت  قبول بودن و مورد قبول نبودن خود احساس می شود. 
 هویت) 1992( 73باتل). 72،1987(الروکاناارزشمندي خود است که به صورت فاعلی و ذهنی انسان وجود دارد 

ساختار درباره ارزش خود و عامل اصلی خود پنداشت و یک احساس مثبت و منفی کلی درباره خویش  را یک 
گاهی احساس منفی  ). احساس مثبت ومنفی در افراد تقریبا1383(قمرانی،می داند به حالت تعادل وجود دارد اما 

)در مورد افراد نابینا عامل کلیدي 2005نقش احاطه گر می یابد بر اساس پژوهش مارتز لیونه، پرایب ودومر(
جهت ایجاداحساس مثبت در افراد نابینا کسب مهارت هاي اجتماعی باالست به همین خاطر نابینایان به دلیل 

شتر احساس منفی در آنان غالب شده و ساختار ارزشی آنان در مورد هویتشان، منفی فقدان حس بینایی بی
) معتقد است احساسات منفی نابینایان ناشی از نقص جسمیشان، هویت 2000انگارانه بنا شده است که کف (

) بیان نمودند که جهت حرکت به سمت 1387منفی را در آنان شکل داده است؛ که خوشکام وملک پور(
. ت جامع و خود پنداشت باید حمایت اجتماعی وشیوه هاي مقابله کارآمد براي افراد نابینا وجود داشته باشدهوی
را بازخوردمثبت نسبت به خود به عنوان یک  پنداشته مثبت)، حرمت خود1989( 74اسمالسر و اسکان سلو،مکا

). سه عنصر درونی در احساس هویت برتر ویا 75،2000راجرزفرد مستعد و قدرتمند در مهار زندگی می دانند (
خودپنداشته مثبت نقش مرکزي را بازي می کنند: یکی، وِیژگیهاي بیولوژیکی، که در خالل بزرگ شدنمان 
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سابقه اجتماعی   تغییر پیدا می کنند؛ دیگري، نیازها، عالئق، احساسات و حامیان و   ویژه روانشناختی و دیگري، 
  فرصتها را براي بیان و بازشناسی تشکیل دهنده هاي هردو فراهم می کند.  فرهنگی خودمان، که

  

  سیر تحول خود  وبحران هویت

بنیان تصور از خود در کودك در پایان لی خود در افراد بینا و نابینا متفاوت است بدین صورت که سیر تحو
رضایتی درطفل بنا می –ت خود اولین سال شکل می گیرد.  این تصور بدلیل تعامل کودك و والدین به صور

شود، جرأت وکوشش می کندکه براي بدست .  شود شکایت فوراًپاسخ داده می  وقتی کودك درمی یابدکه 
آوردن شیء موردتقاضاي خود بادیگران تعامل نماید واین حس درکودك بوجودمی آیدکه جهان قطعی 

 7- 8معتقد است که مفهوم کلی خود قبل از  اما هارتر؛)1996، 77ن؛ نقل از هرت 1990، 76تورپین( ومنسجم است
شکل نمی گیرد.  ساخت و کلیت  ، معناسازي مغز را اساس تحول )1384( 78آمویکسالگی به صورت یک 

شناختی و اخالقی براي خود وي می گوید خود می دانند  اگرچه جنبه هاي مختلف هیجانی، اجتماعی، 
ساخته می شوند.  در نظر او ارتباط شی ء و شخص، پنداشت وجود دارد اما این معانی توسط خود و شخص 
خود پیشنهاد می کند که از خود اجباري آغاز می شود  لتحول را سامان می دهد . کیگان مراحلی را براي تحو

درك موقعیت را به باالترین مرحله تحول خود می  و بتدریج عملی شده و با  ها و روابط بین شخصی، فرد 
داراي اهمیت است. در یک نگاه کلی، سیر تحول خود در  رساند که در آن ایدئولوژي و هدفمندي در زندگی 

را برحسب ویژگیهاي جسمانی و مادي توصیف  6- 7کودکان بدین شرح است که کودکان تا سن  سالگی خود 
در ، کودکی اولیه گذر می کند مرحلهعنوان موجودي روانی معرفی می کنند. وقتی فرد از و کمتر خود را به 

شکل اجتماعی و روانی به آن می دهد و از  اواسط کودکی بتدریج توصیف خود را انتزاعی تر می کند و 
شود ؛ گرچه هیچ گاه انسان از توصیف خود به صورت  توصیف خود به صورت مادي و فیزیکی دور می 

سلمن،  1983؛ هارتر،  1982زیکی چشم پوشی نمی کند (دیمون و هارت، فی در این . )1978؛ موهر، 1980؛ 
چه در درونش می گذرد و وقایع خارجی و بین خصوصیات روانی و  سن، کودك بین ذهن و بدن، بین آن

مهار نماید  ارجه وي می تواند درباره خودش فکر کند و افکار خود تیدر ن انگیزشی تمایز قایل می شود
ن، 1978موهر ().1987(براتون،  ) در یک تحقیق، ویژگیهاي مقاطع تحصیلی اول، 1984، نقل از ماسن و همکارا

ویژگیهاي مادي و جسمانی، مالکیت، اسم و   رفتاري)  …سوم و ششم را به ترتیب بیرونی (توصیف با 
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افکار، احساسات و انگیزش) بیان کرده وصیف به صورت رفتار فعال و آشکار) و درونی (توصیف به صورت ت(
است.  به عبارت دیگر هر اندازه کوکان به سنین باالتر می روند، توصیف آنها از خود، روانشناختی تر و درونی 
تر می شود. بدون خویشتن پذیري، خودباوري غیر ممکن است.  اگر در الگویی از خودانکاري محصور باشیم، 

اما در خصوص فرد نابینا از شود و بدین ترتیب هرگز خوشحال نخواهیم بود  میاز رشد فردي مان جلوگیري 
، موجب افزایش نگرانی، کاهش آن جایی که معلولیت بینایی انواعی از واکنش هاي روانی  را بدنبال دارد

اعتماد به نفس ومشکالت روحی عدیده می گردد به همین خاطر سیر تحول وکشف خود در فرد نابینا احتماال 
  ).1372با تأخیر روبروست(اسالمی نسب،

سیر تحول هویت، اظهار می دارد که: 1969اریکسون(  جایی آغاز می شود «) در ارتباط با  شکل گیري هویت 
سازي متقابل همسان سازي هاي  سازي پایان می یابد. هویت از انکار گزینشی و درون  که سودمندي همسان 

گیرد که در جاي خود وابسته به فرایندي است کودکی و جذب آن ها در یک شکل بندي جدی د نشات می 
را شناسایی می کند؛ در حقیقت استقالل افراد و فردیت آنان به عنوان یک موجود  که یک جامعه فردیت جوان 
متفاوت مطرح می گردد که با همه تفاوت هایشان ملزم به سازگاري با افرادي هستند که با آنان زندگی می 

 کند.

سازگاري هاي انسان را با محیط اطراف 2005(79نه وپرایبمارتز لیو ) معتقدند: فقدان حس بینایی بسیاري از 
دستخوش اختالل می کند که بر هویت افراد نابینا تأثیر گذار است. هر فرد در طول زندگی، تصویري را از 

سازد که این تصویر در ابتدا جسمی است وبویژه در دوران نوجوانی ک ه دوران گزینش وتثبیت خود درونی می 
هویت است فرد نابینا به دلیل تصویر جسمی نامطلوب از خود در روند هویتی اش خلل وارد شده وبه نوعی 
مبتال به بحران هویت می گردد بدین صورت که تصویر بدنی منفی، خلق منفی را در نوجوان نابینا بوجود می 

)در پژوهش خود به این 1381) وشهیم(2003(80د. وایتآورد وسازش اجتماعی وي روند نزولی پیدا خواهد کر
نتیجه دست یافتند که در افراد نابینا نارساییهاي رفتاري در زمینه استقالل وخود مختاري که از عناصر سازنده 
شده است. نقص بینایی به مثابه مانعی در تعامالت اجتماعی باعث فقر ارتباطات اجتماعی  هویت می باشند دیده 

ر ارزیابی مثبت از خود تأثیر می شود وچ ون ادراك از خود وهویت داراي بار قوي اجتماعی است  لذا نابینایی ب
سازد (افروز،   ).1382می گذارد وعدم ارزیابی مثبت فرد نابینا از خودش وي را با مشکل هویتی مواجه می 

  نتیجه گیري
در باال بسندگی هویت در افراد نابینا از تنزل ساختار شخصیتی ایشان  در جامعه  براساس مطالب بیان شده 
جلوگیري می نماید. در واقع یکپارچگی نابینایان و اعتماد به نفس آنان، مرهون هویت یابی نظام مند آن ها می 
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ساختار منسجم ویکپارچه، خود روابط درون فردي و بین ف ردي میان نابینایان را تسهیل می نماید. باشد این 
عنصراساسی در تعییین سرنوشت آنان می باشد، چرا که هویت فردي، خانوادگی،  هویت یابی در نابینایان 
شغلی، تحصیلی و اجتماعی آنان نقش شایان توجهی را دارا  اجتماعی و...در ایفاي نقش آنان در جایگاه هاي 

رفتار اطرافیان بر تمامیت روحی و روانی نابینایان تأثیر خواهد گذاشت؛ به این  می باشد و باید توجه نمود، نحوه
ترتیب که رفتار نامناسب؛توجه افراطی وتأکیدات لفظی بسیار زیاد به افراد نابینا وکم بینا  بحران خأل هویتی 

اخت دنیاي پیرامون اگرچه نابینایان از حس بینایی محروم هستند اما براي شن براي آنان را موجب می گردد.
خود از دیگر حواس بهره مند هستند نقص آگاهی ونگرش هاي منفی نسبت به توانمندي نابینایان ممکن است 

غیر مستقیم شخص نابینا را از تجربه هاي ارزشمند محیط پیرامون محروم سازد در افراد نابینا  ؛به صورت 
باور خودشان به این توانایی ها وتالش براي اثبات  براساس توانایی هایی که در وجودشان نهادینه شده است،

  آن ها، وجوه مثبت هویت در آنان شکل می گیرد.
  منابع

 ). روان شناسی اعتماد به نفس،تهران:انتشارات مهرداد1374اسالمی نسب،ع،(-

 - علوم انسانی  شوراي بررسی متون و کتب )،مقدمه اي بر روان شناسی و آ.پ کودکان استثنایی،تهران:1379افروز، غالم علی، (-
   گروه روان شناسی

  )، مقدمه اي بر روان شناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تهران: دانشگاه تهران1382افروز، غالمعلی،(

، ترجمه پرویز شریفی نااجتماعی، رهنمودهایی براي توانمندسازي نابینایابینایی و توانمندي )ن1384آمویک،جیمز،(-
  : آواي نوردرآمدي،تهران

  )،هویت شهري،تهران: نشرشهر1390بهزاد فر،مصطفی،(-
)،میزان شیوع ناهنجاري هاي ستون فقرات در دانش آموزان استثنایی (نابینا و ناشنوا)،پایان نامه کارشناسی 1383حسنی،علیرضا،(-
  د، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه اصفهانارش

ومولوي، حسین،( )، اثر بخشی حل مسأله گروهی بر مهارتهاي اجتماعی دانش آموزان با 1387خوشکام،زهرا، ملک پور، مختار 
  8آسیب بینایی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،

  رکات اصالحی ودرمانی،گیالن:جهاد دانشگاهی)،ح1372دانشمندي،حسن، قراخانلو،رضا،علیزاده،محمد حسین،(-
  )، آموزش وپرورش دانش آموزان استثنایی، تهران: آیینه1385دبیري،عذرا،زندي پور،طیبه،(-
  )،لغت نامه دهخدا،تهران: دانشگاه تهران1372دهخدا، علی اکبر،(-
  وپرورش)،حرکات اصالحی،تهران: اداره کل تربیت بدنی وزارت اموزش 1379سخنگویی،یحیی،(-
)، بررسی مقایسه اي میزان شیوع ناهنجاري هاي ستون فقرات در دانشجویان 1380سخنگویی،یحیی،موسوي گیالنی،سیدرضا،(-

  20،"تربیت بدنی،المپیک"دختر وپسر دانشگاه علم پزشکی زاهدان،
  )، روانشناسی وآموزش کودکان نابینا،تهران: گفتمان1379شریفی درامدي،پرویز،(
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  ،تهران: روانسنجیروان شناسی کودکان استثنایی )،1379،(پرویز ،شریفی درآمدي-
)بررسی مهارت هاي اجتماعی در گروه هایی از دانش آموزان نابینا از نظر معلمان، مجله روانشناسی وعلوم 1381شهیم،سیما،(
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 توزیع اجتماعی و اقتصادي نابینایی و کم بینایی در شهرستان آران و بیدگل

 81زینب السادات اطهري اصفهانی
z.athari.edu@gmail.com  

  82آرانی ئیعلی انتها
En5929@yahoo.com  

  83علی فاطمیان
fatemiaan@gmail.com  

  چکیده
اي  اجتماعی کشور با مباحث جمعیتی پیوند تنگاتنگی پیدا کرده است به گونههاي اقتصادي و  امروزه اکثر برنامه

هاي  که آگاهی از حجم و توزیع جمعیت از ابزارهاي شناخته شده جهت هماهنگی و سازگاري با برنامه
 تر باشد، احتمال توفیق ریزان در ارتباط با جمعیت دقیق ي پایدار کشور است؛ لذا هر چه دانش برنامه توسعه
زمانی می ها و سیاست برنامه یابد؛ اما ها نیز افزایش می برنامه تواند مؤثر باشد که مبتنی بر آمارهاي  هاي جمعیتی 

عوامل اجتماعی  جمعیتی و سایر داده اقتصادي را در - هاي مربوط باشد و روابط میان متغیرهاي جمعیتی و سایر 
تواند کمک شایان توجهی را در ابعاد  و کم بینا نیز میبررسی جمعیت افراد نابینا  نظر گیرد. از آنجایی که

گوناگون به مسئوالن و سیاستگذارن به منظور رفع نیازهاي این قشر از جامعه بنمایاند؛ این مقاله در صدد است 
شهرستان آران و بیدگل بپردازد. روش این تحقیق  به بررسی توزیع اجتماعی و اقتصادي نابینایی و کم بینایی در 

ماري کلیه افرادي است که تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره امور شاهد سرش
راستا پرسشنامه اي با سه مشخصه فردي، اجتماعی و اقتصادي و پانزده مؤلفه (از قبیل:  و ایثارگران هستند. در این 

میزان معلولیت و ...) طراحی و پس  یابی، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن، سطح تحصیالت، سن، جنس، علت
ربط به پرونده آنان در سه سازمان مذکور، مراجعه و اطالعات الزم در  از هماهنگی الزم با مسئولین ذي

) در SPSS18پرسشنامه افراد ثبت گردید. سپس جهت گزارش و ترسیم وضعیت موجود، با استفاده از نرم افزار(
سطح آمار توصیفی و استنباطی تجز دادهدو  شد.  یه و تحلیل   ها انجام 

  هاي کلیدي: نابینا، کم بینا، توزیع جمعیت. واژه

  

                                                             
 81استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان 

 
و بیدگل  82کارشناس تکنولوژي آموزشی و گروه هاي درسی آموزش و پرورش شهرستان آران 

 
دانشگاه پیام نور تهراندانشجوي دکتري برنامه درسی گرایش آموزش از دور  83 
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  مقدمه

در چند دهه گذشته سالمت به عنوان یکی از حقوق بشر و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده 
باید در است. بدین معنی که سالمت براي ارضاي نیازهاي اساسی و بهبود کیفیت زندگی انسان الزم است و 

سالمتی به ها قرار گیرد. اخیرا مفهوم وسیع دسترس همه انسان وجود آمده است که شامل بهبود کیفیت   تري از 
شخصی یا گروهی از افراد  زندگی است. شاید بتوان مجموعه اي از رفاه جسمانی، روانی و اجتماعی که بوسیله 

اقتصادي، فرصت هاي آموزشی، خالقیت و ...) درك می شود (مثل شادي، رضایت، افتخار، سالمتی، موقعیت 
کیفیت زندگی دانست (پارك   ).84،1995را تعریف مناسبی از 

سال  تالش براي اندازه زمانی کهانجمن قلب نیویورك که نشانگر 1940گیري کیفیت زندگی از  م، 
عملکرد قلب ارائه کرد،آغاز شد علی85کارنفسکی اینکه سنجش رغم  را براي بیماران سرطانی و طبقه بندي 

کیفیت زندگی امتیازات متعددي دارد؛ ولی هنوز بخش کوچکی از تحقیقات را متعلق به خود نموده 
). در دنیاي امروز بهبود کیفیت زندگی در افراد ناتوان جسمی به عنوان یک هدف 86،1991است(ریچارد

شده است(بولینگر یان و کم بینایان هستند که به )؛ از جمله افراد ناتوان جسمی، نابینا871991بازتوانی مطرح 
سال  /. درصد است که تقریبا برابر شیوع 7شیوع نابینایی در جهان 1995گزارش سازمان جهانی بهداشت در 

سنین صفر تا چهارده سال 88،1998نابینایی در کشورهاي خاورمیانه است(دیکنسون شیوع نابینایی در  نفر در  8). 
سن این ن 10000 در هزار نفر  44سالگی به  60سبت افزایش یافته تا در سن نفر بوده و با افزایش 
سال 89،1991رسد(تیلفورس می تعداد نابینایان به دو برابر افزایش خواهد یافت(خباز و  2020).به طوري که تا 

  ).1385همکاران

و حدود  38از سویی دیگر، طبق  نظر سازمان بهداشت جهانی  در دنیا میلیون نفر 110میلیون نفر نابینا هستند 
درصد از  90). بیش از 1388ها رو به افزایش است(رمضانی و همکاران نقص شدید بینایی دارند که تعداد آن

                                                             
84 . Park 
85 . Karnofsky Index 
86 . Rechard 
87.  Bullinger 
88 .Dickison 
89 . Thylefors 
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). 90،2002کنند(یان ژوکی کل افرادي که از لحاظ بینایی ناتوان هستند در کشورهاي در حال توسعه زندگی می
درصد گزارش شده 4/4/. تا 3شیوع نابینایی در کشورهاي آسیایی در حال توسعه حدود 

خیر ارزیابی مراقبت هاي سالمتی و بینایی به طور 1994و بوروندي، 92،جوهنسون91است(باشو ). در دهه ا
 93هاي مراقبتی متمرکز شده است (لیو اي بر روي معیار کیفیت زندگی به عنوان معیاري براي نتایج برنامه فزاینده

  ).2008و همکاران،

نقص بینایی در ابعاد گوناگون، کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار مطالعات مختلف نشان دادند که 
دهد؛ همچنین مطالعات نشان دادند که در ارائه خدمات  ها را کاهش می ها و استقالل آن دهد و فعالیت می

عملکردهاي خاص، نتایج  باید با توانبخشی به معلولین نابینا و کم بینا به جاي تمرکز بر رضایت و توانایی انجام 
  ).96،1997؛راچ95،1999؛اسکات94،2000گیري شود (استیل مک ها اندازه معیار بهبود کیفیت زندگی آن

ریزي صحیح و عقالنی است و زمانی  بنابراین بهبود کیفیت زندگی افراد نابینا و کم بینا در گرو برنامه
عقالیی می برنامه ه روز باشد. بنابراین گردآوري تواند شکل گیرد که بناي آن بر اطالعات موثق و ب ریزي 

ریزي جهت حل مسائل افراد نابینا و کم بینا در ابعاد مختلف است، به همین منظور،  اطالعات پیش بایست برنامه
اقتصادي نابینایی و کم بینایی در شهرستان آران و بیدگل را با مراجعه مستقیم  -پژوهش حاضر توزیع اجتماعی 

ذکور در سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور هاي افراد م و بررسی پرونده
زان و دست اندرکاران  ایثارگران مورد هدف قرار داده است تا بر اساس اطالعات طبقه بندي شده برنامه ری

  ها و بهبود کیفیت زندگی در پیش گیرند . بتوانند راهکارهاي مناسبی جهت حل مسائل آن

  
  
  

توزیع وضعیت پراکندگی افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام  - 1جدول
  خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران

                                                             
90 . Yankexu 
91 . Baasanhu 
92 . Johnson &Burendei 
93 . Liu 
94 . Stelmack 
95 . Scott 
96 . Richard 
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 درصد فراوانی سازمان       

 68 133 سازمان بهزیستی

 24 48 کمیته امداد

بنیاد شهید و امور 
 ایثارگران

15 8 

 100 196 جمع کل

  
) توزیع وضعیت پراکندگی افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته 1شماره ( جدول

دهد. نتایج مبین آن است که از میان خانواده  امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امورایثارگران را نشان می
سازمان  درصد کل 68نفر معادل  133تر افراد یعنی  نفر افراد تحت پوشش، بیش 196 افراد، تحت پوشش 

درصد  8نفر معادل  15درصد کل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و  24نفر معادل  48بهزیستی، 
 کل افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند.

علت نابینایی و یا کم بینایی افراد  نابینا و کم بیناي تحت پوشش  - 2جدول سازمان توزیع وضعیت 
 بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران

علت                                درصد فراوانیسازمان                                                              

 35 47 وراثت  سازمان بهزیستی

 57 76 غیروراثت

 8 10 نامشخص

 100 133 کل

 48 23 وراثت  کمیته امداد

 36 17 غیروراثت

 17 8 نامشخص

 100 48 کل

  غیروراثت  بنیاد شهید و امور ایثارگران
(جنگ 

 تحمیلی)

15 100 
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  وراثت  مجموع
 غیروراثت

 نامشخص

70  
108  

18 
 

36  
55 

9 
 

 100 196 جمع کل

  

نابینایی و یا کم بینایی افراد نابینا و کم بیناي ي وضعیت علت  ) که درباره2اطالعات جدول شماره (
شده، نشان می  108نفر افراد تحت پوشش،  196دهد که از میان  تحت پوشش نهدهاي مذکور، تهیه و تنظیم 

غیروراثتی، نابینا و یا کم بینا شده عنوان مثال تمام  نفر یعنی بیش از نیمی از کل افراد به دالیل   15اند؛ به 
یا نابیناي تحت پوشش بنیاد شهید و امورایثارگران به دالیل غیر وراثتی؛ یعنی حضور در جنگ  نفرکم بینا و

شده درصد کل افراد به دالیل  36نفرمعادل  70اند. همچنین نتایج نشان داد که  تحمیلی دچار این بیماري 
 اند. وراثتی نابینا و یا کم بینا شده

نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته توزیع وضعیت میزان تحصیالت افراد  - 3جدول
ن  امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگرا

 درصد فراوانی سازمان سطوح تحصیل                       

سواد  سازمان بهزیستی   بی 
 ابتدایی

 متوسطه

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس و باالتر

 نامشخص

 جمع

39  
38 

23  
17 

2 

13 

1 

133 

29 

28 

17 

13 

2 

10 

1  
100 

سواد  کمیته امداد  87 42 بی 

 13 6 ابتدایی

 100 48 جمع

 7 1 ابتدایی  بنیاد شهید و امور ایثارگران

 79 12 دیپلم

 7 1 لیسانس
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  نامشخص
 جمع

1  
15 

7  
100 

سواد  مجموع   بی 
 ابتدایی

 متوسطه

 دیپلم

 دیپلمفوق 

 لیسانس

 نامشخص

81  
44 

23 

29 

2 

13 

2 

41  
22 

12 

15 

1 

7 

1 

 100 196 جمع کل

  
ي توزیع وضعیت میزان تحصیالت  ) که درباره3بر اساس اطالعات به دست آمده از جدول شماره (

 افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور
سواد هستند  81نفر افراد تحت پوشش،  196دهد که از میان  ایثارگران تهیه و تنظیم شده، نشان می نفر، بی 

شامل می 41که این آمار  سوادها نیز در کمیته امداد حضور  ترین آمار بی شود. بیش درصد از کل افراد را 
نیاد شهید و امورایثارگران از دو نهاد بیناي تحت پوشش ب دارند. وضعیت میزان تحصییالت افراد نابینا و کم

سوادي را دربر نمی درصد از آنان داراي  79گیرد و حدود  یا سازمان دیگر بهتر است. زیرا هیچ فرد بی 
 مدرك دیپلم هستند.

 
  
  
  

راد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام  - 4جدول توزیع وضعیت جنسیت اف
  نیاد شهید و امور ایثارگرانخمینی(ره) و ب

سازمان                                                             
 جنسیت   

فراوان
 درصد ي

 71 95 مرد  سازمان بهزیستی

 29 38 زن

 100 133 جمع

 62 30 مرد  کمیته امداد

 36 18 زن



  

٨٩ 
 

 100 48 جمع

بنیاد شهید و امور 
 ایثارگران

  مرد 
 

15 100 

  مرد  مجموع
 زن

140  
56 

71  
29 

 100 196 جمع کل

  
شماره ( همان طور که مالحظه می ) توزیع وضعیت جنسیت افراد نابینا و کم بیناي تحت 4کنید، جدول 

دهد. نتایج  پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران را نشان می
نفر  56نفر یعنی حدود دو سوم افراد مرد و  140نفر افراد تحت پوشش،  196است که از میان حاکی از آن 

نفرکم بینا ویا نابیناي  15یعنی حدود یک سوم افراد زن هستند. یادآوري این نکته ضروري است که تمام 
شهید و امور ایثارگران مرد هستند.  تحت پوشش بنیاد 

 
  
  
  
  
  

سکونت افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد توزیع وضعیت محل  - 5جدول
  امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان                                                 نوع 
 سکونت                       

فراوان
 ي

درص
 د

 53 71 شهري  سازمان بهزیستی

 47 62 روستایی

 100 133 جمع

 48 23 شهري  کمیته امداد

 52 25 روستایی

 100 48 جمع

بنیاد شهید و امور 
ن  ایثارگرا

 80 12 شهري 

 20 3 روستایی



  

٩٠ 
 

 100 15 جمع

  شهري  مجموع
 روستایی

106  
90 

54  
46 

 100 196 جمع کل

  
شماره (داده افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش ) که شامل توزیع وضعیت محل سکونت 5هاي جدول 

حاکی از آن است که  شهید و امورایثارگران است،  سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد 
توزیع محل سکونت افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش تقریبا شکلی متوازن را نشان می دهد؛ به عبارتی 

شهرنشین و تقریبا نیمی دیگر  54ش حدود نیمی از افراد یعنی نفر افراد تحت پوش 196دیگر از میان  درصد 
 درصد از افراد نیز روستانشین هستند. 46یعنی 

 
  
  
  
  
  

سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام  - 6جدول توزیع وضعیت اشتغال افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش 
  خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران

شتغال                                                                          سازمان         وضعیت ا
فراوان

 درصد ي

 46 61 شاغل  سازمان بهزیستی

 54 72 غیرشاغل

 100 133 جمع

 100 48 غیرشاغل  کمیته امداد

 100 15 شاغل    بنیاد شهید و امور ایثارگران

  شاغل    مجموع
 غیرشاغل  

76  
120 

39  
61 

 100 196 جمع کل

  



  

٩١ 
 

) نیز توزیع وضعیت اشتغال افراد نابینا وکم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته 6جدول شماره (
و امور ایثارگران را نشان می ن آن است که از میان  امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید  196دهد. نتایج مبی 

غیرشاغل هستند. نکته مهم  61نفر معادل  120بیش از نیمی از کل افراد یعنی نفر افراد تحت پوشش،  درصد 
دیگر اینکه کل افراد تحت پوشش کمیته امداد غیر شاغل هستند؛ لیکن کل افراد تحت پوشش بنیاد شهید و 

 امور ایثارگران شاغل هستند.

پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد  توزیع وضعیت میزان نابینایی افراد نابینا و کم بیناي تحت - 7جدول
 امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان                                                                      میزان 
 درصد فراوانی نابینایی                      

 64 86 کم بینا  سازمان بهزیستی

 36 47 نابینا

 100 133 جمع

 38 18 کم بینا  کمیته امداد

 62 30 نابینا

 100 48 جمع

 80 12 کم بینا  بنیاد شهید و امور ایثارگران

 20 3 نابینا

 100 15 جمع

  کم بینا  مجموع
 نابینا 

116  
80 

59  
41 

 100 196 جمع کل

آمده از جدول شماره ( شامل توزیع 7طبق اطالعات به دست  زان نابینایی افراد نابینا وکم )که  وضعیت می
بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران است، از 

درصد،  41نفر یعنی حدود  80درصد، کم بینا و  59نفر یعنی حدود  116نفر افراد تحت پوشش،  196میان 
  نفر کل افراد نابینا، عضو سازمان بهزیستی است. 80نفر از  47راد نابینا نیز با ترین آمار افنابینا هستند. بیش

توزیع میزان معلولیت بینایی افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد  - 8جدول
 امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران

 درصد فراوانی میزان معلولیت                سازمان                                  

 45 61 خفیف  سازمان بهزیستی

 19 25 متوسط



  

٩٢ 
 

 31 41 شدید

 5 6 عمیق

 100 133 جمع

  خفیف  کمیته امداد
 شدید

 جمع

18  
30  
48 

38  
62  

100 

 13 2 عمیق  بنیاد شهید و امور ایثارگران

 87 13 نامشخص

 100 15 جمع

  خفیف  مجموع
 متوسط

 شدید

 عمیق

 نامشخص
 

79  
25 

71 

8 

13 
 

36  
13 

34 

4 

7 
 

 100 196 جمع کل

 
شماره ( گونه که مالحظه می همان ) توزیع میزان معلولیت بینایی افراد نابینا و کم بیناي 8کنید جدول 

شهید و امور ایثارگران را  سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد  دهد.  نشان میتحت پوشش 
درصد از افراد  36نفر یعنی حدود  79نفر افراد تحت پوشش،  196نتایج حاکی از آن است که از میان 

درصد داراي  34نفر یعنی حدود  71داراي معلولیت بینایی خفیف هستند؛ همچنین از میان کل افراد 
 معلولیت بینایی شدید هستند.

 
سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام توزیع وضعیت مسکن افراد نابینا  - 9جدول و کم بیناي تحت پوشش 

 خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران

 فراوانیسازمان                                  وضعیت مسکن                             

درص
 د

 66 88 شخصی  سازمان بهزیستی

 29 39 پدري

 5 6 استیجاري



  

٩٣ 
 

 100 133 جمع

 90 43 شخصی  کمیته امداد

 8 4 پدري

 2 1 استیجاري

 100 48 جمع

بنیاد شهید و امور 
 ایثارگران

 شخصی 
15 100 

  شخصی مجموع
 پدري

 استیجاري

146  
43 

7 

75  
22 

3 

 100 196 جمع کل

  
سازمان )که توزیع وضعیت مسکن افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش 9داده هاي جدول شماره (

شامل می شود، مبین آن است که از  بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران را 
درصد، داراي مسکن شخصی  75نفر معادل  146تر افراد یعنی  نفر افراد تحت پوشش، بیش 196میان 

دا 22هستند؛ البته  درصد از کل افراد  3رند و تنها درصد از کل افراد تحت پوشش در منزل پدري سکونت 
دهد که کل افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور  در منزل استیجاري ساکن هستند؛ همچنین نتایج نشان می

داراي مسکن شخصی دارند.  ایثارگران 
 
  
  
  
  
  

  
توزیع وضعیت تاهل افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام  - 10جدول

  خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران
 درصد فراوانیسازمان                    وضعیت تاهل                                           

 68 90 متاهل  سازمان بهزیستی

 32 43 مجرد



  

٩۴ 
 

 100 133 جمع

 94 48 متاهل  کمیته امداد

 6 3 مجرد

 100 48 جمع

امور  بنیاد شهید و
 ایثارگران

 متاهل 
15 100 

  متاهل  مجموع
 مجرد

150  
46 

77  
23 

 100 196 جمع کل

  
و کم   )که نشان دهنده10طبق اطالعات به دست آمده از جدول شماره ( توزیع وضعیت تاهل افراد نابینا 

ایثارگران است، از بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور 
راد یعنی  196میان  ترین  درصد افراد متاهل هستند. بیش 77نفر معادل  150نفر افراد تحت پوشش، بیشتر اف

سازمان بهزیستی اختصاص دارد؛ همچنین  46نفر از کل  43آمار مجردها نیز با  نفر مجرد تحت پوشش، به 
 و امور ایثارگران متاهل هستند.دهد که کل افراد تحت پوشش بنیاد شهید  نتایج نشان می

 
  
  
  
  

  
سازمان  - 11جدل توزیع وضعیت سابقه خانوادگی بیماري نابینایی افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش 

  بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران
 درصد فراوانی    سازمان                              وضعیت سابقه                 

بدون   سازمان بهزیستی
 سابقه

117 88 

 12 16 سابقه دار

 100 133 جمع

بدون   کمیته امداد
 سابقه

45 94 



  

٩۵ 
 

 6 3 سابقه دار

 100 48 جمع

بدون   بنیاد شهید و امور ایثارگران
 سابقه

15 100 

بدون   مجموع
  سابقه

 سابقه دار

177  
19 

90  
10 

 100 196 جمع

  
) حاوي توزیع وضعیت سابقه خانوادگی بیماري نابینایی افراد نابینا و کم بیناي تحت 11جدول شماره (

داده شهید و امور ایثارگران است. طبق  هاي جدول  پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد 
گونه  درصد از کل افراد هیچ 90معادل نفر  177تر افراد یعنی  نفر افراد تحت پوشش، بیش 196مذکور از میان

ترین آمار براي افراد داراي سابقه  سابقه خانوادگی بیماري نابینایی ویا کم بینایی مشاهده نشده است. بیش
نفر داراي سابقه کل افراد، عضو سازمان بهزیستی  19نفر از  16خانوادگی بیماري نابینایی ویا کم بینایی، با 

ش ود که کل افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امورایثارگران به علت حضور در جنگ هستند. باید یادآوري 
 تحمیلی فاقد سابقه خانوادگی بیماري نابینایی ویاکم بینایی هستند.

توزیع وضعیت سن افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام  - 12جدول
شهید و امور ایثا  رگرانخمینی(ره) و بنیاد 

 سازمان                                                          دوره          

فراوان
 درصد ي

 2 3 نوجوانی* سازمان بهزیستی

 14 19 جوانی

 38 51 میانسالی

 35 46 بزرگسالی پیش از بازنشستگی

 11 14 بازنشستگی

 100 133 جمع

 2 1 میانسالی  کمیته امداد

 27 13 بزرگسالی پیش از بازنشستگی



  

٩۶ 
 

 71 34 بازنشستگی

 100 48 جمع

شهید و امور ایثارگران  7 1 میانسالی  بنیاد 

 93 14 بزرگسالی پیش از بازنشستگی

  جمع
 

15 100 

  نوجوانی مجموع
 جوانی

 میانسالی

 بزرگسالی پیش از بازنشستگی

 بازنشستگی

3  
19 

53 

73 

48 

2  
10  
27  
37  
24 

 100 196 جمع کل

  مرکزآمار ایرانلمللی سن ارد بین استانداطبقه ي هنما*طبقه بندي سن برگرفته از را

) که درباره سن افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته 12اطالعات جدول شماره (
نفر  196مبین آن است که از میان امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و تنظیم شده، 

 27ي بزرگسالی پیش از بازنشستگی و بازنشستگی و  افراد تحت پوشش ، بیش از نیمی از آنان در دوره
درصد  12هاي نوجوانی و جوانی در مجموع  چنین دوره درصد از افراد نیز در دوره میانسالی قرار دارند. هم

  اند. از کل افراد را به خود اختصاص داده
  
  
  
  

توزیع وضعیت تعداد نفرات خانواده افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی،  - 13جدول
  کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران

تعدا سازمان                 
 د

 

 فراوانی
 درصد

 20 26 یک تا سه  سازمان بهزیستی

 61 81 سه تا شش

 10 14 شش تا نه

 9 12 نه و بیشتر



  

٩٧ 
 

 100 133 جمع

 17 8 یک تا سه  کمیته امداد

 39 19 سه تا شش

 31 15 شش تا نه

 13 6 نه و بیشتر

 100 48 جمع

 6 1 یک تا سه  بنیاد شهید و امور ایثارگران

 87 13 سه تا شش

 7 1 نه و بیشتر

 100 15 جمع

  یک تا سه  مجموع
 سه تا شش

 شش تا نه

 نه و بیشتر

35  
113 

29 

19 

18  
58 

15 

9 

 100 196 جمع کل

  
سازمان 13جدول شماره ( ) توزیع وضعیت تعداد نفرات خانواده افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش 

از دهد. نتایج مبین آن است که  بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران را نشان می
هاي سه تا شش نفره حضور  نفر، در خانواده 113تر افراد یعنی  نفر افراد تحت پوشش، بیش 196میان خانواده 

آمار  همچنین  درصد از کل افراد را شامل می 58دارند که این  درصد از کل افراد در  18نفر معادل  35شود؛ 
 هاي یک تا سه نفره حضور دارند. خانواده

سن شروع معلولیت بینایی افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان توزیع وضعیت  - 14جدول
 بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران

 درصد فراوانی سازمان                                     دوره                     

 44 58 بدو تولد سازمان بهزیستی

 28 37 کودکی

 8 11 نوجوانی

 9 12 جوانی

 6 8 میانسالی

 5 7 بزرگسالی



  

٩٨ 
 

 100 133 جمع

 24 11 بدو تولد کمیته امداد

 8 4 کودکی

 33 16 میانسالی

 35 17 بزرگسالی

 100 48 جمع

 87 13 نوجوانی بنیاد شهید و امور ایثارگران

 13 2 جوانی

 100 15 جمع

  بدوتولد مجموع
 کودکی

 نوجوانی

 جوانی

 میانسالی

 بزرگسالی

69  
41  
24 

14 

24 

24 

35  
21 

12 

8 

12 

12 

 100 196 جمع کل

  
سن شروع معلولیت  )که نشان دهنده14طبق اطالعات به دست آمده از جدول شماره ( ي توزیع وضعیت 

سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد  شهید و امور بینایی افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش 
درصد از کل افراد در بدو  35نفر معادل  69نفر افراد تحت پوشش،  196باشد، از میان خانواده  ایثارگران می

درصد از کل افراد در نوجوانی و  12نفر معادل  24درصد از کل افراد در کودکی،  21نفر معادل  41تولد، 
هاي جوانی، میانسالی و بزرگسالی دچار بیماري  در دورهدرصد از کل افراد  31نفر معادل  62مابقی افراد یعنی 

 اند. نابینایی و کم بینایی شده

توزیع وضعیت میزان تحصیالت خانواده افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی،  - 15جدول
 کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران

 درصد فراوانیسطوح تحصیل                       سازمان                                                             

 60 79 بی سواد  سازمان بهزیستی

 17 22 ابتدایی

 5 7 راهنمایی

  18  25 نامشخص



  

٩٩ 
 

 100 133 جمع                          

 100 48 سوادبی   کمیته امداد

 100 15 نامشخص  بنیاد شهید و امور ایثارگران

  بی سواد  مجموع
 ابتدایی

 راهنمایی

 نامشخص

127  
22 

7 

40 

65  
11 

4 

20 

 100 196 جمع کل

  
شماره ( شامل توزیع وضعیت میزان تحصیالت خانواده افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش 15جدول   (

امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران است. نتایج حاکی از آن است سازمان بهزیستی، کمیته امداد 
درصد از کل افراد  65نفر بی سواد هستند که این آمار  127نفر افراد تحت پوشش،  196که از میان خانواده 

شامل می یته امداد بی شود. باید یادآوري شود که کل افراد خانواده افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش کم را 
 سواد هستند.

 گیري نتیجه

خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران و  این نوشتار با مراجعه به سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام 
بندي نمودن اطالعات  هاي افراد نابینا و کم بیناي تحت پوشش انجام یافته است. پس از طبقه بررسی پرونده

هاي حاصل از تحقیق مشخص کرد که اکثریت جمعیت افراد نابینا و  ي، یافتهگردآوري شده و تحلیل آمار
عارضه بیش تر عوامل  کم بینا تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند؛ همچنین در بررسی علل ایجاد 

دهند؛ این جمعیت به صورت  غیروراثتی دخیل بوده است که جمعیت این گروه را اکثرا مردها تشکیل می
روستا قرار دارند. معلولیت اکثریت آنها در بدو تولد اتفاق افتاده است و اکنون در سن  متوازن در شهر و

را عمدتا بیسوادان  بزرگسالی و قبل از بازنشستگی قرار دارند. خانواده اکثر این گروه از افراد نابینا و کم بینا 
شش نفر گزارش شده  تشکیل می سه تا  است. این افراد غیرشاغل دهند. تعداد نفرات خانواده آنها، بین 

دهند و از نظر میزان  هستند؛ این در حالی است که بیشترین افراد داراي نقص بینایی را کم بینایان تشکیل می
شخصی هستند. در بررسی  را در ردیف خفیف قرار دارند. آنها عمدتا متأهل و داراي مسکن  معلولیت اکث

اند  است؛ به عبارت دیگر این افراد دچار چند معلولیتی نبودهپرونده این افراد معلولیت دیگري وجود نداشته 
  و سابقه خانوادگی نیز ندارند.
ریزي و حل مسائل جامعه  اندرکاران را در امور برنامه ریزان و دست تواند برنامه نتایج پژوهش حاضر می

ها  ی یاري رساند. یافتهنابینایان و کم بینایان شهرستان آران و بیدگل در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماع
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سطح  حاکی از آن است که توجه به برطرف نمودن مسائل و مشکالتی چون سوادآموزي والدین، ارتقاي 
  سواد افراد نابینا و کم بینا، ایجاد اشتغال براي این گروه و ارتقاي سطح کیفیت زندگی از ضروریات است.
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  تکنولوژي هاي ارتباطی و آموزشی براي افراد نابینا و کم بینابررسی فواید 

  98، فریبرزصدیقی ارفعی97سارا افشار

زمینه آموزش به  افراد نابینا و کم بینا، دنیاي شناختی و فیزیکی پیشرفتهاي تکنولوژي و فناورانه در 

خارق العاده اي بر توانایی ارتباطی افراد مبتال به نقص بینایی را گسترش داده اند. پیشرفت هاي تکنولوژي تاثیر 

اسنادي است.  - و حرکتی مبتالیان به نقص بینایی بر جاي گذاشته است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

یافته هاي این پژوهش نشان می دهد که تکنولوژي به نابینایان این امکان را داده است تا بتوانند زبان نوشته را به 

بریل برگردانند؛ هم چنین تکونولوژي هاي جدید براي نابینایان از جمله انگشتانه بریل، زبان شفاهی و یا الفباي 

راد نابینا و کم دارد .تلفن همراه هوشمند بریل و... نقش مهمی در ارتقاي کیفیت زندگی اف   بینا 

هاي ارتباطی، افراد نابینا، افراد کم   بیناکلید واژگان: تکنولوژي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
97 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه کاشان،  goolenarges69@gmail.com   
98  fsa@kashanu.ac.ir   دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان، 

mailto:goolenarges69@gmail.com
mailto:fsa@kashanu.ac.ir
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  مقدمه

عوامل  یا عوامل  فیزیولوژیکینابینایی یا کوري وضعیتی است که بیمار در آن ادراك بینایی ندارد و علت آن 

کند  میلیون نابینا در جهان زندگی می 35زند در حال حاضر  حدس می سازمان بهداشت جهانی .عصبی است

که بیشتر در مناطق محروم و  است   آفریقاو  آسیار حال توسعه و بیشتر در درصد از آنها در کشورهاي د 90که 

و  اروپاکنند. خطر نابینایی در بسیاري از این مناطق بیشتر از کشورهاي صنعتی توسعه یافته  گی میروستایی زند

دالیل مختلف بروز بیماري کوري یا نابینایی عالوه بر این که می تواند ارثی باشد می تواند به  است.آمریکا

  دالیل مختلف بروز کند. 

  دالیل نابینایی •

شرایط  در کشورهاي در حال توسعه،  .دارد جغرافیاو  اجتماعیدالیل مختلف بروز بیماري کوري بستگی به 

نیز از دالیل مهم  گزروفتالمی و انکوسرکیازیس، جذام، تراخمترین دلیل است و هم چنین  شایع آب مروارید

  :هستند. در کشورهاي توسعه یافته، کوري بیشتر به میزان پیري فرد بستگی دارد. سایر دالیل کوري عبارتند از

 رتینوپاتی دیابتی -

 جداشدگی شبکیه -

 .  )  2015(ویکی پدیاي انگلیسی،  هاي دژنراتیو ارثی شبکیه بیماري -

بعد از شناخت نابینایی و دالیل ایجاد کننده آن، لزوم شناخت و آگاهی ازفواید فناوري هاي جدید که به  -

این افراد کمک کند هم داراي اهمیت  است و می تواند یک هدف مهم و در خور توجه  در این مقاله 

فاده شد. - باشد. در این پژوهش از روش توصیفی    اسنادي براي گردآوري اطالعات است

 فناوري و  نابینایان •
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فاده از ا ستفاده نابینایان و کسانی که به هر صورت دچار نقص در قدرت بینایی خود هستند در است

ها و استعدادهاي این قشر عظیم  استفاده از توانمندي ،تکنولوژي روز دنیا و صنایع مرتبط به آن به وضوح

جامعه جهانی را که جمعیتی بالغ بر  میلیون نفر در کل جهان را شامل می شود تواناتر می  180تا  160از 

زمان با اختراع و ابداع  استفاده از پیشرفتهاي دنیاي ارتباطات و تکنولوژي اطالعات هم ،کند. عالوه بر آن

راي نابینایان فناوري و سیستم هاي صنعت آي تی مثل  استفاده از تکنولوژي توانسته است  هاي خاص ب

نابینایان و کم بینایان قشري ازجامعه هستند که ند.افراد عادي براي نابینایان میسر ک اینترنت را به سهولت

شان محتاج اطرافیان بوده اند. یکی از نیازهاي مهم آنها پاسخگویی  ،ازدیرباز جهت رفع نیازهاي روزمره 

به حس آموختن و مطلع شدن است. الفباي بریل یکی از مهمترین مولفه هایی است که در پاسخ به این نیاز 

عمده اي دراین میان داشته است. با ه نقش ب سزایی داشته است. گویا کردن اطالعات مکتوب نیز سهم 

عضو ازتوجه به شرح مذبور می اعضاي بدن خود یعنی گوش ها و  توان گفت که افراد نابینا از طریق دو 

بیشترین اطالعات را از محیط اطراف خود دریافت می کنند. البته از حواس دیگر خود  ،سرانگشت دستها

درعصر .  جهت دریافت اطالعات بیرونی استفاده می کنند، یعنی بویایی و چشایی نیز تا حدي

ع گویا شده و بریل که درحداقل بودند  قادر نبودند به تنهایی نیاز اطالعاتی این قشر انفجاراطالعات، مناب

ازجامعه را مرتفع کنند. وازآنجا که تکنولوژي اطالعات نقش عمده اي درافزایش سرعت و سهولت 

عمده اي به این دسته ازافراد ارائه می  ؛کند درکارها ایفا می شاخه اي ازآن وارد این عرصه شده و خدمات 

ر به ایجاد تجهیزات تکنولوژیکی جهت رفع جي بریل، گفتار و تکنولوژي منبه این ترتیب ادغام الفبا  .دهد

شد. با درنظر گرفتن این مسئله تمامی تجهیزات تکنولو یکی، یکی از دوخروجی ژنیاز اطالعاتی افراد نابینا 

  ). 1386(روزنامه ابرار انگلیسی،  بریل یا صوتی و یاهردو را دارا می باشند

  

  کننده به افراد نابیناپنج  فناوري جدید کمک  •
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 انگشتانه بریل -1

 

انگشتانه یک برگردان کننده حروف بریل است. در این انگشتانه ویژه، یک فناوري مینیاتوري 

به کار رفته است که به کاربر اجازه می دهد انگشت خود را روي یک واژه معمولی سر بدهد 

 .حروف بریل بخوانند و حروف و کلمات صفحات کتابهاي کاغذي معمولی را به صورت

 

 

طرف  حسگرهایی که در این انگشتانه به کار رفته اند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و از یک

  .می کنند واژگان را رمزگشایی و از طرف دیگر این واژگان را به حروف لمسی بریل بدل

 

کرده و آن را یک دوربین ویدیویی در داخل این انگشتانه وجود دارد که متن را شناسایی 

داده ها ارتباط دارد  به یک پردازشگر داخلی انتقال می دهد. این پردازشگر که با یک پایگاه 

  .حروف بریل را به سر انگشت دست کاربر نابینا انتقال می دهد

همچنین این دستگاه می تواند کتابها و یا پیامهاي متنی را از راه بلوتوث دریافت کرده و به 

  .کند بدل متون لمسی بریل

  

 همراه بریل  تلفن -2

طراح کره اي از سال گذشته بر روي یک نمونه آزمایشی تلفنهاي همراه  "سئونکئون پارك"

کند. این تلفن همراه یک صفحه نمایشگر و یک صفحه کلید با حروف  ویژه نابینایان کار می 

دارد   .بریل 

توانسته است فناوري ویژه  "لکتریکیپالستیک فعال ا"این طراح با استفاده از ماده پالستیکی 

  .را فعال کند "بازخورد لمسی عملکردي"اي به نام 

این فناوري، یک عملکرد ویژه است که به تلفن همراه اجازه می دهد در زمان واقعی هر 
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  .نوع متنی را از طریق یک بازخورد غیرصوتی لمسی و برپایه کد بریل نشان دهد

 

ها را بخواند و بنویسد بلکه می  "اس. ام. اس"می تواند نه تنها  به این ترتیب کاربر نابینا

قرار است  .تواند بر روي تلفن همراه خود بازي کند و یا وارد سرویسهاي آنالین ساده بشود

   .این تلفن همراه ویژه نابینایان را تولید کند ،شرکت سامسونگ

 

 چاپگر و اسکنر بریل   -3

Haptic Braille  ی است که قادر است متنی را که با حروف معمولی نوشته عنوان دستگاه

شده است اسکن کند و از طریق یک بازشناسی کارکترهاي نوري که استاندارد چاپهاي 

کند. این حروف  متن را شناسایی کرده و سپس متن را به حروف بریل بدل ؛دیجیتالی است

  .تن را به راحتی بخواندبریل بر روي سطح دستگاه ظاهر می شوند و کاربر می تواند م

کتابهاي  امروزه بسیاري از کتابها عالوه بر چاپ معمولی همزمان به صورت خطوط بریل و یا 

قادر است هر نوع متنی از  ،صوتی منتشر می شوند اما این دستگاه الکترونیکی کوچک

ابینایان را کند و ارتباط ن روزنامه ها تا آگهی ها و اطالعیه هاي دیواري را به خط بریل بدل

  .تر کند با دنیاي افراد بینا محکم شیوه ملموسیبه 

در حال حاضر این دستگاه تنها یک طرح مفهومی نوآورانه است اما بی شک ظرف چندسال 

  .آینده می تواند به عنوان یک دستگاه کاربردي در اختیار نابینایان قرار گیرد

 همراه هوشمند بریل  تلفن -4

بریل یک تلفن همراه دیگر ویژه نابینایان است که به دست طراحان تلفن همراه هوشمند 

نام  (Braille Smartphone Viom) کره اي توسعه داده شده است. این تلفن همراه جدید
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م .  دارد   .است "دیدن"به زبان کره اي به معنی  99ویو

ین تلفن طراحی کرده اند. ا "ائونسول یئوم"و  "یونگ سئونگ کیم"این تلفن همراه را 

همراه بریل نیز که درحال حاضر در حد یک طرح مفهومی است راهنماي صوتی و خطوط 

  .بریل را براي ارتباط برقرار کردن با کاربر استفاده می کند

یک سیگنال صوتی را از راه بلوتوث به هدست دستگاه  ،سپس یک نمایشگر سیلیکونی بریل

  که کاربر آن را روي

ارسال می کند و به این ترتیب نابینا می تواند مطالب نوشته  گوشهاي خود گذاشته است

  .شده تلفن همراه شامل شماره تلفنهاي ذخیره شده و پیامهاي متنی را بخواند

 100 بریل نویس -5

را طراحی کردند  Braille Stapler گروهی دیگر از طراحان کره اي دستگاه دیگري به نام

می تواند به دنیاي بیرون متصل کنند. این دستگاه ترکیبی از چاپگر بریل  رابیشتر که نابینایان

  .و تخته بریل است که اکنون در یک دستگاه واحد عرضه شده اند

 6. این طرح مفهومی از حدود استو استفاده آسان  با سرعت باالاین دستگاه، قابل حمل و 

  .دکمه استفاده می کند

می کند و با  Braille Stapler ستگاه یک ورقه کاغذ را واردکاربر براي استفاده از این د

  .و سادگی متن خود را می نویسد به سرعت دکمه  6ضربه زدن به این 

این دستگاه متحوالنه به ویژه براي افرادي که تازه نوشتن با خطوط بریل را آغاز کرده اند 

  ). 1394( آسمان، بسیار قابل استفاده و ساده است

 ي اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش نابینایاننقش فناور •

                                                             
99 Viom 
100 Braille Stapler 
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فناوري در زندگی عموم مردم جهان، نقش آسان سازي کار ها و تسهیل امور را داشته است. در زندگی 

جتماعی فا کرده است. چون انجام خیلی از  فردي و ا معلولین و به خصوص نابینایان، نقش اساسی تري را ای

بین این گروه و سایر افراد  ه اي برقراري ارتباط مکاتب به ویژهکار هاي آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و 

دیگري بوده است. فناوري اطالعات و ارتباطات و به ویژه رایانه تعامل  ،جامعه مستلزم همکاري شخص 

فرهنگی و تبادل افکار نابینا و جامعه را بی واسطه امکان پذیر ساخته است. بنا بر این، در یک نظام آموزش 

آموزش و کاربري این فناوري انجام می  و پرورش پویا و تکاملی برنامه ریزي براي فراهم شدن زمینه ي 

 گیرد.

عالیق افراد نابینا، ویژگی هاي متفاوت و متنوع موضوعات علمی و آموزشی و گو ناگونی توانایی ها و 

سخت افزار ها و نرم افزار هاي مختلف تولید و عرضه شود. از  باعث شده است که در سطح جهان 

شده و در تمام کشور هاي دنیا از آنها استفاده می  سخت افزار هاي مخصوص نابینایان که ساخته  مهمترین 

ا به صورت بریل چاپ می کنند. یکی دیگر از سخت افزار چاپگر هایی است که متون مورد نظر ر ؛شود

طور ه هاي مورد نیاز نابینایان، دستگاه هاي جانبی کامپیوتر است که اطالعات را بر اساس خط بریل و ب

شود.  این  عانوایکی ازالکترونیکی برجسته سازي می کنند و به آنها نمایش گر هاي لمسی بریل گفته می 

برجسته نگار نام دارد. کاربري  ؛توسط متخصصان ایرانی طراحی و تولید شدهدستگاه که در ایران 

سخت افزار ها،  عالوه بر مدیریت  کامپیوتر توسط نابینایان، مستلزم دسترسی به نرم افزار هایی است که 

امکان ورود اطالعات و دریافت آنها را امکان پذیر سازد. دسته اي از نرم افزار ها با داشتن خروجی 

این امر را محقق ساخته اند. از مهم ترین نرم افزار هاي گویا ساز، صفحه خوان ها هستند.  ،تیصو

خوشبختانه در کشور ما نیز،این نیاز مورد توجه واقع شده و نرم افزار هاي گویاساز فارسی تولید گردیده 

ها، نوید، پکجاز و پارس  است.آوا  است که معروفترین آن
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ت طراحی برنامه هاي آموزشی جهت آشناسازي و توانمندي فراگیران نابینا در ضرور ،وجود این امکانات

سطوح آموزش و پرورش سازد و سواد به معناي واقعی به آنها اعطا  آنانقتضاي نیاز ابه  را تمام  محرز می 

  .می شود

سی به متون نکته ي جالب توجه این است که امکانات کامپیوتري مذکور، تفاوت بین بینا و نابینا در دستر

هیچ تغییري، می تواند ؛رایانه اي را از بین برده است. یعنی هر متنی که بطور عادي تایپ شود بدون نیاز به 

به صورت بریل یا گویا مورد استفاده ي نابینایان قرار گیرد. به عالوه در آموزش مفاهیم علمی گوناگون به 

 .بهتر و آسان تر انجام پذیرد جست تا آموزش این فناوري بهرهزنابینایان می توان ا

شده که به صورت بریل و گویا قابل استفاده ي نابینایان است برخی از مواد  گذشته از مواد آموزشی تایپ 

که با فرمت ام پی تري قرار گرفته است. البته باید ذکرشود  تولید گردیده و در اختیار فراگیران نابینا

جی بریل هستند و کاربر نابینا با اتصال دستگاه برجسته نگار به اکثریت نرم افزار هاي گویا، داراي خرو

  گویاي آنها نیز امکان پذیر است ؛البته بهره مندي از تمامکامپیوتر خود، می تواند از این امکان استفاده کند

  نابینایان و فناوري اطالعات و ارتباطات

  نرم افزار هاي مخصوص - الف

قدرت دریافت اطالعات ظاهر شده بر روي صفحه نمایش کامپیوتر یا تلفن همراه را به لحاظ این که فرد نابینا 

. امکانات ویژه اي به این دستگاه ها اضافه می شود تا اطالعات در اختیار کاربر نابینا یا کم بینا قرار گیرد؛ندارد

هاي معمولی را ب داراي مشکل بینایی نرم افزار هاي گویا و به ویژه صفحه خوان ها، کاربرد نرم افزار  راي کاربر 

عالوه نرم افزار هایی هم ژه ي نابینایان و کم بینایان در ایران و خارج طراحی و تولید شده  ،میسر می سازد. به  وی

ست. وقتی این نرم افزار ها برروي یک کامپیوتر معمولی نصب ا است که پاسخ گوي برخی از نیاز هاي آنها

از طریق صفحه کلید انجام می گیرد و اطالعات صفحه نمایش از طریق  ورود اطالعات و فرمان ها ؛شود

 سیستم صوتی کامپیوتر براي کاربر خوانده می شود
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این دسته از کاربران می توانند به کمک امکانات مذکور، متون تایپ شده کامپیوتري را مطالعه کنند. فقط 

هاي معمولی قابل دسترسی باشد. بدین ترتیب کافی است متن کتاب ها، مجالت، روزنامه ها و مقاالت با ف رمت 

دامنه ي وسیعی از اطالعات فارسی و التین براي نابینایان و کم بینایان بدون نیاز به تبدیل مهیا است. در کنار 

  .آن، کتب گویاي دیجیتالی هم با استفاده از کامپیوتر مورد بهره گیري آنان قرار می گیرد

 برخالف دسترسی آساناین نکته ي مهم دقت کنند که امکانات کامپیوتري گویا تکنولژیست هاي آموزشی به 

  .نیستند دورو مقرون به صرفه بودنشان، از برخی از مشکالتی که براي کتب گویا ذکر شد 

  ب) سخت افزار هاي ویژه

هاي بریل و مراکز نابینایی  عنوان سخت افزار هاي عمومی در چاپخانه  مورد استفاده  غیر از چاپگر ها که به 

دستگاه ؛قرار می گیرد و هر مرکز نابینایی حتماً باید به یکی از این دستگاه ها به تناسب مراجعان مجهز باشد

شخصی مورد استفاده واقع  خروجی بریل، از وسایل جانبی بسیار مفید به شمار می عمومی یا  رود که به صورت 

 .می شود

توسط متخصصان ایرانی تولید و عرضه شده است داراي کیفیت برجسته نگار، که مدل هاي متنوعی از آن 

سازمان آموزش و پرورش است مناسب و قابل رقابت با مدل هاي خارجی این دستگاه . در این خصوص توسط 

مورد آزمایش تجربی و علمی قرار گرفته است و این تحقیق که براي بررسی دستگاه  2استثنایی برجسته نگار

زار  در خصوص کاربري رایانه با  ؛پرسش از جهات و ابعاد مختلف طرح کرده است 8هاي آن مزبور و نرم اف

داشتن خروجی بریل ، این نتیجه را به دست آورده است که بر طبق نظر آزمایش شوندگان، کارایی و کیفیت 

مرکز . اند مورد آزمایش، به تأیید رسیده است و آنها بر کاربرد همزمان امکانات بریل و گویا تأکید داشته

قرار داده است و آنها  پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی هم در گزارش خود این تجهیزات را مورد بررسی

را از لحاظ قیمت و کاربري در ایران با انواع خارجی مقایسه کرده است. در این گزارش هم امکانات 

 .کامپیوتري تولید شده در کشور به تأیید رسیده است
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 امکانات فرهنگی و آموزشی براي نابینایان، یک اقدام فرهنگی ملی الزم است. نویسندگانحال، براي توسعه 

وناشران کشور ضمن اتخاذ تدابیر الزم براي حفظ حق خود، فایل متن کتاب هارا پس از انتشار، در یک پایگاه 

براي امنیت بیشتر می توانند فایل  اینترنتی معتبر و مطمئن قرار دهند تا کاربران نابینا به آنها دسترسی داشته باشند.

  ).  1387(هادیان، و بدون هیچ قالب بندي عرضه کنند تا امکان سوء استفاده از آن کمتر بشود(متن) را در قالب

  

  مزایاي کاربرد کامپیوتر در امور آموزشی، پژوهشی و شخصی

  گشایش پنجره هاي دانش و اطالعات وسیع جهانی و کشوري به روي نابینایان

 امکان تبادل مواد آموزشی بین نابینایان و مراکز نابینایی

راه دور  ایجاد تسهیالت براي راه اندازي نظام آموزش از 

 دسترسی به همه ي مزایاي کتب بریل

 حذف مشکالت کتب چاپی بریل

 امکان استفاده از کتب گویاي دیجیتالی به وسیله ي کامپیوتر و تلفن همراه

  تر شدن کتب گویا ارتقاي کیفیت و کاربردي

 رهایی از مشکالت کتب گویاي غیر دیجیتالی

آموزشی توسط کاربر و حصول اطمینان  وجود امکان تهیه نسخه ي پشتیبان از مواد 

  و قابل حمل شدن آنها جمع بندي  ،کاهش حجم فیزیکی اطالعات

 اي بریلدوام بیشتر و آسیب پذیري کمتر کامپیوتر نسبت به وسایل پخش معمولی و کتاب ه

داري   کاهش هزینه هاي تعمیر و نگه 

 به متن کامپیوتري و رفع نیاز به گویندهکردن آن هاامکان تصویر برداري از متون التین و بدل 

شود طبان تولید می    امکان استفاده از امکانات آموزشی و مطالعاتی چند رسانه اي که براي عموم مخا

  سراسر جهان به خصوص به صورت مکاتبه ايامکان برقراري ارتباط با دیگران در 
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  ).  1387(هادیان، 

 
   

  خالصه و نتیجه گیري

آموزش نابینایان و کم  استفاده از پیشرفت هاي به دست آمده در زمینه الکترونیک و کامپیوتر، تاثیرات مهمی بر 

شناختی و فیزیکی افراد مبتال به نقص ب داده اند. بینایان داشته است. این پیشرفتها ، دنیاي    ینایی را گسترش 

تکنولوزي به نابینایان این امکان را داده است تا بتوانند زبان نوشته را به زبان شفاهی و یا الفبایی بریل برگرداند 

هر چند این ماشین ها گران و پیچیده هستند ولی مشکل اصلی، عدم تمایل کودکان در استفاده از آن است. 

غلبه بر این ناراحتی ، - به طورمثال به طریق بازي کردن –ارائه این ابزار در سنین اولیه به صورتی مثبت  براي 

داراي اهمیت است. پیشرفت هاي تکنولوژي، تاثیر خارق العاده اي بر توانایی ارتباطی و حرکتی مبتالیان به 

را براي افراد به و جود آورده است. نقص بینایی بر جاي گذاشته است. این پیشرفت ها همچنین مشاغل متعددي 

زیادي از برنامه ها، کودکان خردسال از طریق کار کردن با کامپیوتر، اطالعات و مهارت هایی به  در تعداد 

  دست می آورند که به وسیله آنها می توانند بعد ها وارد مشاغل کامپیوتري شوند. 

  منابع

  ."پنج فناوري جدید براي بهبود کیفیت زندگی نابینایان ")،1394آسمان(

  .A101345، کد "فناوري هاي نوین براي نابینایان")، 1386روزنامه ابرار اقتصادي، (

  ، ویکی پدیاي انگلیسی(دانشنامه آزاد)."نابینایی")،2015ویکی پدیا انگلیسی(

  ."آموزشی  بریل و گویابررسی ویژگی هاي انواع تجهیزات ")، 1387هادیان، مرتضی(
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  تحول اجتماعی، سازش یافتگی شخصیت و رفتارهاي قالبی (کلیشه اي) در افراد نابینا بررسی

  102، فریبرزصدیقی ارفعی101سارا افشار

ي خودمان و جهان اطراف به طرز چشمگیري متفاوت است. براي یک فرد  بدون بینایی، ادراکات ما درباره
عاطفی و اجتماعی گردد. یکی از موانع سازگاري نابینا، این تفاوت هاي  ادراکی ممکن است منجر به مشکالت 

است؛ همچنین بین محرومیت هاي بدنی مانند  "رفتارهاي قالبی "اجتماعی تعدادي از افراد مبتال به نقص بینایی 
است. یافته  اسنادي -نابینایی و ناسازگاري شخصیت ارتباط وجود دارد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

هاي این پژوهش نشان می دهد که ناسازگاري در افراد نابینا، بیشتر ناشی از شیوه ي برخورد جامعه با آنهاست. 
  کند. در اصل این واکنش جامعه نسبت به افراد نابینا است که سازگاري یا عدم سازگاري آنان را تعیین می

شخصیت،  سازش یافتگی    رفتارهاي قالبیکلید واژگان: تحول اجتماعی، 

  

 

  

 .  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

                                                             
101 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه کاشان،  goolenarges69@gmail.com   
102 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان،     fsa@kashanu.ac.ir 
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عینک و غیره در یک  نابینا کسی است که دید و بینایی او علیرغم برخورداري از امکانات چشم پزشکی مانند 

20  چشم یا هر دو چشم
عادي می توان در 200 قدمی دید با  200یا کمتر باشد. به عبارت دیگر آنچه را با چشم 

قدمی را ببیند. افرادي که داراي نقص بینایی هستند اما میزان دید آنها  20قادر است تعریف فوق،  فرد نابینا تنها 

20 از
بیشتر و از   200

20
کمتر است جزء افراد نیمه بینا محسوب می گردند؛ هدف از تعیین میزان نابینایی، این است  70

اجتماعی، آموزشی و حرفه اي  که بدانیم آیا شخص به سر حد نابینایی رسیده است یا خیر تا بتوان امکانات

حسی آنان را تعیین کرد و تصاویر ذهنی  –ویژه اي افراد نابینا را در اختیارش قرار داد و حدودتجسمات ذهنی 

). بدون بینایی، ادراکات ما درباره خودمان و جهان اطراف به طرز 1373آنها را مورد استفاده قرار داد( افروز، 

عاطفی و  چشمگیري متفاوت است. براي یک فرد نابینا، این تفاوت هاي ادراکی ممکن است منجر به مشکالت 

شخصیت و رفتارهاي قالبی که هریک به  اجتماعی گردد. لذا اهمیت بررسی تحول اجتماعی و سازش یافتگی 

درباره ي خود و جهان اطراف است، به چشم می خورد تا با بررسی این نوبه ي خود متاثر از ادراکات انسان 

  موارد راهی براي کمک به نابینایان و افراد کم بینا پیدا کنیم.  

  روش پژوهش

اسنادي است.که با جستجو در منابع مربوطه اطالعاتی در زمینه ي  -ع توصیفیروش پژوهش حاضر از نو

جتماعی ،سازش یافتگی شخصیت و رفتارهاي قالبی (کلیشه اي) در افراد نابینا جمع آوري گردید.    تحول ا

  یافته هاي پژوهش     

  تحول اجتماعی و سازش یافتگی شخصیت - 

و جهان اطراف به طرز چشمگیري متفاوت است. براي یک فرد بدون بینایی، ادراکات ما درباره ي خودمان 

عاطفی و اجتماعی گردد. براي مثال افراد نابینا  نابینا، این تفاوت هاي ادراکی ممکن است منجر به مشکالت 



  

١١۵ 
 

قادر نیستند حاالت و اداء و اطوارهاي بدنی افراد را تقلید کنند و به همین علت نمی توانند یکی از مهم ترین 

  را رشد دهند. "زبان بدن "ه هاي مستقیم سیستم ارتباط اجتماعی یعنیمولف

شده،  تغییر ایجاد  غیرکالمی ممکن است به طور معنی داري در قصد و نیت کلمات بیان  هاي ارتباط  ظرافت 

سیستم ارتباطی غیرکالمی از طریق دریافت نشانه هاي دیداري (نظیر:تجلیات  کنند. ناتوانی یک فرد در تحول 

دارد و وي را نه تنها در دریافت و چه ره اي و یا حرکات دست) نتایج عمیقی بر تعامالت بین فردي، فرد نابینا 

گوید دچار مشکل می سازد، مثال ممکن است در افراد تفسیر زبان کالمی بلکه در بیان آنچه که به دیگران می

شده فر خاطر این که نشانه هاي دیداري با کلمات گفته  د نابینا سازگاري ندارد، مقصود گوینده را باید نابینا به 

تفسیرکنند. لذا به طور کلی باید گفت که هیچ گونه مشکالت اجتماعی یا فردي اساسی که ذاتا به خاطر 

معلولیت بینایی باشد وجود ندارد. هر چند که محدودیت تحرك و تجارب کودکان نابینا به علل بسیار از حالت 

در آنها می باشد. باید توجه داشت که ناسازگاري در افراد نابینا، بیشتر ناشی از شیوه ي  هاي غیر فعال و وابسته

برخورد جامعه با آنهاست. در اصل این واکنش جامعه نسبت به افراد نابینا است که سازگاري یا عدم سازگاري 

  ).265- 267: 1983آنان را تعیین می کند (کرك و گاالگر،

بر تحقیقات در مورد بازخورد عمومی نسبت به نابینایی به این نتیجه رسید که هر چند ) با مروري 1987لوونفلد(

که مطالعات از اینکه افراد نابینا وابسته و نیازمند کمک هستند حمایت می کنند، ولی این نگرش ها در حال 

  تغییر هستند. 

گذارد. ت و اشارات ضمنی اثر میعالوه بر این، فقدان بینایی بر یادگیري تقلیدي از حالت چهره، در حرکا

افراد نابینا حرکات و اشارات ضمنی صورتشان کمتر از افراد عادي است. این امر ممکن است در پاسخ دهی 

افراد بینا به نابینا در موقعیت هاي اجتماعی اثر بگذارد و آن را دگرگون سازد همچنین در توانایی اشخاص نابینا 

  هاي اجتماعی و درك تاثیر گفته ها روي مخاطب اثر می گذارد.براي قضاوت هاي خاص در تماس 



  

١١۶ 
 

دارند بین محرومیت هاي بدنی و ناسازگاري شخصیت ارتباط 1981( 104"میرز"و 103"مک گوایر" ) اعتقاد 

کودك نابیناي مادر زاد یک تا چهار ساله را مورد مطالعه قرار  27وجود دارد. آنها در مطالعه خود که در آن 

شخصیتی  دادند، به این نتیجه دست یافتند که اگر کودکان نابینا مادرزادي در معرض و مخاطره ي مشکالت 

زیستی شیمیائی ندارد و این اختالالت ریشه روان زاد دارد.  - هستند خطر ابتالء به اختالالت شخصیتی مبناي 

دارد که نقص بینایی،  فرد نابینا را بیشتر در معرض فشار ع1987لوونفلد ( صبی و احساس ناایمنی و یاس ) اعتقاد 

عامل نابینایی و اثر آن بر شخصیت فرد، منبع دیگري از برخوردها و تضادهاي احتمالی  قرار می دهد و به جز 

کند که ، نیز نقل می105»بالنک«وجود داردکه از آن می توان تحت عنوان برادر نابینا یاد کرد. او از سوي 

ورزدکه لولیت بینایی دور از انتظار نیست، و براین امر تاکید میاحتمال اختالالت شخصیتی افراد دچار مع

عشق و محبت مادر است(بالنک، » تحول خود« : 1959این گونه افراد اساساً وابسته به تماس هاي بدنی، ارتباط 

شخصیت دست ، نیز در همین رابطه بیان می106»برادوي). «158- 174 سازگاري  کند که نوجوانان نابینا از لحاظ 

ي پرخاشگري، طرد، پذیرش، مسائل جنسی، و نگرانی از آینده مشکالت بیشتري دارند. و م در چهار زمینهک

  ). 49- 64: 1984کند(برادوي، فقدان بینایی، این مشکالت را بر جوانان نابینا تحمیل می

ژان پیاژه چنین 1986(107"سامرز" ) در زمینه ي تاثیر نابینایی بر روي آموزش اجتماعی به پیروي از دیدگاه 

دارد که، کودکان نابینا از همان روزهاي نخست زندگی در مقایسه با همتاهاي خود براي تحریک و  اظهار می 

ه است که، تشکیل شی دائم تحت تماس اجتماعی به مادر خود وابسته تر هستند. با بررسی نوزادان بینا، ثابت شد

تاثیر چگونگی الگوي صوتی مادر قرار می گیرد. تعادل اجتماعی به توانایی کودك براي عمل فعال و موثر در 

ن،  عا در روابط موضوعی بستگی دارد. نتایج مطالعه ي (کون و همکارا ) نشان 1981طول تماس اجتماعی، طب

خصیتی ویژه یا غیرعادي دیده نمی شود. اما در نقطه ي مقابل آن داده اند که در گروه نابینا هیچ الگوي ش
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)، با اجراي پرسشنامه نابینا از نظر سازگاري عاطفی، اجتماعی، بهداشتی با دانش 99- 103:   1967، 108(بریلند

  آموزان بینا تفاوت معناداري دارند. 

ه هر چند الگوهاي رفتاري آزمودنی ) با انجام مطالعه اي دریافته اند ک1981، (110"هیرشارن"و  109"اشنیجر"

هاي دچار اختالل بینایی ممکن است شباهت بسیاري با الگوهاي رفتاري جامعه بهنجار داشته باشند، ولی نتایج 

ناپختگی در   –عاملی منعکس کننده سه عامل اختالل رفتاري، مشکالت شخصیتی و ناکارآمدي یا نابسندگی 

  میان دانش آموزان نابینا است. 

شخصیتی و 1371یجه گیري کلی(خجسته مهر، نت زمینه ویژگی هاي  ) حاکی از تفاوت بین افراد بینا و نابینا در 

شخصیتی و سازگاري  سازگاري است. با این وجود نمی توان قضاوت کرد که افراد نابینا از لحاظ ویژگی هاي 

زیرا مطالعات گوناگونی که از طرف پژو داده است که پایین تر از افراد بینا هستند،  هشگران صورت گرفته نشان 

ر اعتقاد سامرز، اختالالت عاطفی و ناسازگاري  بین گروه بینا و نابینا از این لحاظ تفاوت واقعی وجود ندارد. بناب

  در افراد نابینا از بازخوردهاي اجتماعی و شرایط محیط فرد ناشی می شود نه از خود معلولیت فرد. 

  رفتارهاي قالبی(کلیشه اي) - 

است. رفتارهایی  "رفتارهاي قالبی"سازگاري اجتماعی تعدادي از افراد مبتال به نقص بینایی  111"موانع"یکی از 

نابینائی "یا  "بالیندیسم"نظیر پلک زدن، چشمک زدن مکرر که نوعی حرکات تکراري اند. اصطالح 

می شد که این رفتارها، خاص  قبال به منظور نشان دادن چنین رفتارهایی استفاده می شد. زیرا تصور 112"گري

گاه در عقب ماندگان ذهنی شدید یا کودکان آشفته  با دید بهنجار هم  در حالی که این رفتارها  نابینایان است. 

شود. استفاده از اصطالح  زیرا بیش از هر چیز بر  "رفتارها و اداء و اطوارهاي قالبی"دیده می  به جا است 

  ي اصلی است تاکید می کند.  تکراري بودن این رفتارها که نکته
                                                             
108 Brealand, D.M 
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رفتارهاي قالبی سه نظریه ي عمده وجود دارد:   در مورد علت 

کودکانی  که از سطوح تحریک حسی پایین تري از نظر بینایی برخوردارند، 113"محرومیت حسی" -1

جبران کنند.   "رایس"و  "ترول"می کوشند تا با تحریک خود به شیوه هاي دیگري محرومیتشان را 

) با پژوهش مهمی که در این باره انجام دادند کشف کردند کودکان مبتال به نقص بینایی در 1985(

شدیدتر است و یا حتی نسبت به افراد کامال نابینا، بیشتر مقایسه با آنهایی  که این نقص در ایشان 

چشمان خود را مالش می دادند و فراوانی چشم زدن در میان آنها بیشتر است. این محققان معتقدند 

کودکان داراي دید حداقل با اعمال فشار بر چشم ها و تحریکات عصبی بر آنها از نظر درك محرك 

 یی بیشتریی پیدا می کنند، در حالی که کودکان کامال نابینا قادر به این کار نیستند. ها توانا

محرومیت اجتماعی:  حتی با تحریک حس کافی، انزواي اجتماعی می تواند منجر به این شود که   -2

زه هاي بیشتر به رفتارهاي قالبی متوسل شوند.  افراد جهت جستجوي محرك هاي مکمل و کسب انگی

داده است، متذکر می شود که: "برسن" انزواي  "با تکیه بر مطالعاتی که روي حیوانات انجام 

 می تواند منجر به بروز رفتارهاي کلیشه اي گردد. "اجتماعی حتی در یک محیط حسی غنی

واپس روي: (سیر قهقرایی به الگوهاي رفتاري آشنا که معموال در موقعیت هاي تنش زا به وجود می   -3

گاه به الگوهاي رفتاري سنین پایین تر متوسل می آید) برخی محق قین معتقدند که حتی کودکان بینا 

 "زمینه ي ایمن تري"و  "اطمینان بخش"شوند. آنها مدعی اند که رفتارهاي قالبی، احتماال راهی 

شواهد قطعی را که نشان دهد 1959جهت کنار آمدن با موقعیت هاي فشار زا می باشد (بالنک،   .(

علت رفتارهاي قالبی است، در دست نداریم. بنابراین بهتر است که کدام یک  از این سه نظریه ها 

 ترکیب یا برایندي از هر سه را جهت توصیف رفتارهاي مذکور بپذیریم. 
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  خالصه و نتیجه گیري 

نتیجه گیري کلی حاکی از تفاوت بین افراد بینا و نابینا در زمینه ي ویژگی هاي شخصیتی و سازگاري 

و سازگاري پایین  راد نابینا از لحاظ ویژگی هاي شخصیتی  است. با این وجود نمی توان قضاوت کرد که اف

رفته نشان داده است که تر از افراد بینا هستند، زیرا مطالعات گوناگونی که از طرف پژوهشگران صورت گ

بین گروه بینا و نابینا از این لحاظ تفاوت واقعی وجود ندارد و اختالالت عاطفی و ناسازگاري در افراد نابینا 

  از بازخوردهاي اجتماعی و شرایط محیط فرد ناشی می شود نه از خود معلولیت فرد. 

سازگاري اجتماعی تعدادي از  "موانع"و یکی از نتایج بدست آمده از این پژوهش این است که یکی از 

است. رفتارهایی نظیر پلک زدن، چشمک زدن مکرر که نوعی  "رفتارهاي قالبی"افراد مبتال به نقص بینایی 

حرکات تکراري اند. در مورد علت رفتارهاي قالبی در نابینایان سه نظریه ي (محرومیت حسی، محرومیت 

بی از این سه نظریه می تواند در علت یابی این رفتارها اجتماعی و واپس روي) وجود دارد که ترکی

کارساز باشد. پس به طور کلی بر اساس یافته هاي این پژوهش باید کوشید تا شرایط اجتماعی و محیط 

زندگی افراد مبتال به نقص بینایی را ارتقا داد تا آنها سازگاري مناسبی در زندگی داشته باشند و کمتر دچار 

شناسایی کرد  اختالالت ناشی از ناسازگاري هاي محیطی بشوند. هم چنین رفتارهاي قالبی نابینایان را باید 

شود؛ تا آنها نیز در جامعه به عنوان یک  و باید در کنترل کردن این رفتارها به نابینایان آموزش مناسب داده 

  شهروند با آرامش و سالمتی زندگی کنند. 
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  114اسداله بابایی فرد

  115زهرا مهربان

  

  چکیده

هاي اجتماعی آنان در  روابط و مهارت ؛با توجه به این که افراد نابینا به عنوان بخشی از اعضاي جامعه هستند
تعامل با جامعه از اهمیت زیادي برخوردار است. افراد نابینا به دلیل نداشتن یکی از حواس بسیار مهم در 

رو هستند که این مشکالت بر  ها و ارتباطات اجتماعی با مشکالت فراوانی روبه یادگیري و انجام مهارت
ي آنان تأثیرگذار است. بنابراین، از یک سو، دریافت این  ماعی و آیندههاي مختلف زندگی فردي و اجت جنبه

هاي اجتماعی مورد نیاز و ضروري براي نابینایان در ارتباطات اجتماعی چیست و از سوي دیگر،  که مهارت
ش تواند تأثیرات مهمی را بر نوع شخصیت و نگر ها به آنان، می راهکارهاي مؤثر در آموزش این مهارت  بررسی

افراد نابینا داشته باشد. بنابراین در این مطالعه به دنبال آن هستیم تا برخی از دالیل عدم سازگاري اجتماعی 
و همچنین برخی از پیامدهاي نداشتن تعامل مؤثر و مفید با جامعه از سوي آنان را بررسی کنیم.  مناسب نابینایان 

لی براي رویارویی با ضعف روابط اجتماعی افراد نابینا و در پایان این پژوهش برخی راهکارها و پیشنهادهاي عم
  بینا ارائه شده است. کم

  

  واژگان کلیدي

  بینایی، مهارت اجتماعی، عزت نفس، شخصیت، هویت، تبعیض، روابط اجتماعی. نابینایی، کم 

  

  

  

  . طرح و بیان موضوع1

تا  90که  کند به طوري ه فرد منتقل میبینایی یکی از حواس انسان است که بخش مهمی از اطالعات محیطی را ب
تواند تغییرات اساسی  شود. مسلماً محرومیت از چنین حس مهمی می درصد ادراك افراد از بینایی حاصل می 95
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سازد  هاي شخص ایجاد کند و نحوه در توانمندي ي تعامل او با محیط و در نتیجه فرایند رشد او را دگرگون 
ي آسیب بینایی تعاریف زیادي وجود ندارد. اما میان  ). در حوزه28: 1391ید، (مقدم بجستانی و اصغرنژاد فر
ي بهترین تعریف بین متخصصان  ها، درباره هاي دیگر مربوط به معلولیت تعاریف موجود، همچون حوزه

چند عضو حسی اختالل حسی نامیده  اختالف عقیده عضو یا  ي زیادي وجود دارد. وجود نقص یا اختالل یک 

). فرد نابینا کسی است که به رغم 10: 1387هاي حسی، نابینایی است (ساداتی،  د. یکی از این اختاللشو می
تر از یک دهم یا بیست دویستم باشد. در  برخورداري از فناوري پزشکی قدرت بینایی وي در چشم برتر کم

شناختی،  واقع، نابینا به کسی گفته می زیستی،  فردي و اجتماعی خود از نور و شود که در فرایند رشد و تحول 
شود که میزان بینایی وي از  ). از نظر قانونی به فردي نابینا گفته می2: 1388ي دیدن محروم باشد (افروز،  تجربه

دید او در حد  یک دهم کم شود که  بینا) نیز به کسی گفته می بینا (کم تر باشد و نیمه درجه یا کم 20تر و میدان 
: 1391تر است (مقدم بجستانی و اصغرنژاد فرید،  تر ولی از بیست هفتادم کم یک دهم بیشاش از  میزان بینایی

ژه ). اما در بافت آموزشی براي توصیف دانش29 شود  هاي گوناگون استفاده می آموزان دچار آسیب بینایی از وا
ها  به تعریف هر کدام از این واژه بینایی، نابینایی قانونی و نابینایی کلی. در زیر که عبارتند از: بینایی جزیی، کم

کند؛  هاي ویژه مجبور می : نوعی مشکل بینایی است که فرد را به استفاده از آموزشبینایی جزیی. 1پردازیم:  می
ي بینایی. این واژه براي  : عموماً به شدت آسیب بینایی اشاره دارد، نه لزوماً به محدودیت در فاصلهبینایی کم. 2

ي معمولی حتی با وسایل کمکی، مثل عینک یا لنزهاي تماسی  به خواندن روزنامه از فاصلهافرادي که قادر 
شود که تیزبینی او در یک چشم یا  : فرد نابیناي قانونی به کسی گفته مینابینایی قانونی. 3رود؛  نیستند، به کار می

آموزانی  : اشاره به دانشنابینایی کلی. 4تر باشد؛  در هر دو چشم با استفاده از وسایل کمکی بیست دویستم یا کم
غیربینایی انجام شود (ساداتی،  دارد که یادگیري آن دیگر وسایل    ).10: 1387ها از راه بریل یا 

دیده با عوارض شدید هیجانی است که نه تنها خود  به طور کلی، نابینایی یک وضعیت جسمانی آسیب 
غییرات زیادي در نوع زندگی  دهد. معلولیت بینایی می یفرد، بلکه خانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار م تواند ت

ها گردد (مالزاده و  شناختی و اجتماعی آن افراد به وجود آورد و باعث بروز برخی مشکالت در سازگاري روان
آورد. ویلیام کروکشانک،  ). آسیب بینایی بیش از هر معلولیت دیگر ناتوانی به بار می72: 1392همکاران، 

ضایعات بینایی مسایل و مشکالت بسیاري چه از لحاظ عملی و چه نظري براي افراد مبتال به آن ایجاد گ می وید: 
، ي حرکتی جنبه، هاي شناختی ي کنش جنبهشناختی این مسایل را تحت سه عنوان:  هاي روان کند. وي جنبه می
عوامل شخصیتی و اجتماعی جنبه ). کمبود 28- 29: 1391، ذکر کرده است (مقدم بجستانی و اصغرنژاد فرید، ي 

در افراد  پذیرش اجتماعیترین مشکالت افراد نابینا است و کمبود  هاي اجتماعی یکی از جدي یا فقدان مهارت
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ن،  نابینا احساس خودارزشمندي آنان را به شدت تحت تأثیر قرار می . در )439: 1384دهد (مستعلمی و همکارا
علل عدم رشد اجتماعی مناسب نابینایان و ناتوانی آن ها در  این نوشتار، سعی برآن است تا به بررسی برخی 

راهکارهایی در  برقراري ارتباط مؤثر با افراد در جامعه در عرصه شودو در پایان  هاي مختلف اجتماعی پرداخته 
راد نابینا ارائه شود.   ارتباط با رفع این آسیب براي اف

  

  بینایان هاي زندگی براي نابینایان و کم . ضرورت مهارت2

رود. از دست دادن بینایی در هر  ترین حواس به شمار می ي انسان، بینایی یکی از مهم گانه از میان حواس پنج
عواقب ضایعات بینایی، که سالمت  سنی ممکن است با عوارض و مشکالت اولیه و ثانویه اي همراه باشد. 

رار می جسمی و روانی عدم استقالل فرد و نیازمند شدن به  فرد را تحت تأثیر ق دهند؛ وسیع هستند و شامل 
عدم شرکت در  کمک در انجام کارهاي خانه، امور شخصی و سایر جنبه هاي زندگی روزانه، انزواي اجتماعی، 

قراري، بروز  بیها،  عالقگی نسبت به فعالیت هاي اجتماعی و مذهبی، ایجاد مشکل در خواندن، بی فعالیت
عملکردي، افت عملکرد، افزایش وابستگی به دیگران، امید کم به آینده،  ضایعات شناختی، آسیب وضعیت 

و دیگران،  116باشد (الم داشتن آرزوي مرگ، افزایش خطر تصادف با وسایل نقلیه، افتادن و شکستگی می
عسکري و دیگران، 2008و دیگران،  117؛ موجون2008 ). افراد داراي نقص بینایی 30: 1390، به نقل از: 

زیادي را نیز تجربه می کنند. مشکالت تطابق با فقدان بینایی، افسردگی، اضطراب، خستگی و  مشکالت ارتباطی 
؛ به نقل از: 2004و دیگران،  118کند (هایر نارضایتی اجتماعی فاکتورهایی هستند که سالمتی فرد را متأثر می

شود  ي استخدام، خودکفایی و عزت نفس فرد می ایجاد مشکالتی در زمینه همان). از دست دادن بینایی باعث
لئو اي بر توانایی فرد در جا که ضایعات بینایی تأثیر قابل مالحظه ؛ به نقل از: همان). از آن1999و دیگران،  119(د 

به نقل از: ؛ 2008و دیگران،  120شوند (برگر عملکرد روزمره دارند، درنتیجه یک علت مهم ناتوانی تلقی می
هاي مزمن، افراد مبتال به  ) از میان افراد مبتال به بیماري2007همان). طبق گزارش النگالن و همکارانش (

داراي بیش ترین مشکالت در ابعاد مختلف  ضایعات بینایی، بعد از افراد مبتال به سکته و سندرم خستگی مزمن، 

                                                             
1. B .L. Lam 

2. A. Mojon 

3. Ch. Heire 

4. D. De Leo  

5. S. Bergger 
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بوئر هاي  شود با چالش همان). وقتی فردي دچار نابینایی می؛ به نقل از: 2007و دیگران،  121زندگی هستند (د
جتماعی شدن، رشد روانی  اجتماعی، استفاده از تکنولوژي کمکی  - مربوط به تحصیالت، استخدام، تحرك، ا

ها ممکن است به صورت انکار، خشم و ترس یا افسردگی ظاهر  شود و این تنش رو می و سالمت روانی روبه
  ؛ به نقل از: همان).2005، و دیگران 122شود (هایِمز 

هنوز جزو افراد  با این حال، نابینایان ؛گذرد سال می 60از زمان تصویب قانون عصاي سفید حدود 
توسعه، از حداقل امکانات رفاهی  شان در کشورهاي در حال محرومی هستند که با وجود شمار باالي

درصد از این تعداد در  90مردم دنیا نابینا هستند که میلیون نفر از  45دهد که  ها نشان می بررسی برخوردارند.
ها داراي مشکالت متعددي همچون مسایل و مشکالت مالی و  . آنکنند نیافته زندگی می توسعه کشورهاي
و  فت و آمد در سطح شهرها، راجتماعیفرهنگی و هاي آموزشی، مشکالت ، ازدواج، کمبوداشتغال اقتصادي،

در ایران  هزار نفر نابیناي مطلق 120 حداقل حدوددهد که  نشان می بهداشت جهانیسازمان مار غیره هستند. آ
کنند؛ جمعیتی که براي خودکفایی و  می بینا نیز در کشورمان زندگی هزار نفر کم 500تا  450وجود دارد و 

دارند، اما تا به حال نتوانسته استقالل نیاز به خدمات حمایتی، اشتغال و . خود دست یابند اند به حقوق آموزش 

سفانه مشکالت نابینایان در کشور ما أمت: «گوید در این باره می عامل انجمن نابینایان ایران مدیر، اکبر جمالی علی
. اند که باید آموزش ببینند، با کمبود تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مواجه ست. نابینایان در سنیزیاد ا

خط بریل و یا هزینهها محدود است، چون  منابع مطالعاتی آن هاي صوتی باال است.  کتاب هاي انتشار کتب به 
اي هم به دلیل گران بودن تجهیزات یا محدود بودن  رایانه دسترسی به تجهیزات ي نابینایان همچنین در زمینه

توانند  شوند و نمی می آموزي رو به رو با مشکل حرفه ،متولیان، در مضیقه قرار دارند. بنابراین فعالیت
را در مهارت استعدادهاي شود و در زمان  ساز بیکاري آنان می له زمینهأهمین مس. هاي گوناگون شکوفا کنند شان 

جایگاه خود را در  اند دنیاي امروز نابینایان در اغلب کشورها توانسته ... درمانند جا می اشتغال، از بازار کار
شود. نابینایان زیادي بیکار  به رسمیت شناخته نمی ها ندر حالی که در کشور ما هنوز حقوق آ ؛جامعه پیدا کنند

عده ارتیههستند چون م کاري انتخاب  هاي در محیط ؛هایی برخوردارند اي از آنان که از توانـــایی ندارند اما 
دانشجویان ر سایت علمی ، د7/1/1392(جمالی، » زنند ها سر باز می شوند و کارفرمایان از استخدام آن نمی
  ).ایران

                                                             
6. L. De Boer 

7. R. Z. Hayeems 
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را در مواجهه  بسیاري از افراد در رویارویی با مسایل زندگی فاقد توانایی الزم هستند و همین امر آنان 
بسیاري از این مشکالت و اختالالت سازد.  میپذیر  زندگی ناتوان و آسیب ي با مشکالت و مسایل روزمره

هاي  زا و کشمکش هاي تنش سازگارانه با موقعیت ي ها براي مقابله انسان. جتماعی دارند -  هاي روانی ریشه
آموختن برخی از مهارت کند تا  هایی که به افراد کمک می ثرترین برنامهؤیکی از م. ارنددها  زندگی، نیاز به 

دف از آموزش این . ههاي زندگی است ي آموزش مهارت برنامه تري داشته باشند زندگی بهتر و سالم
هیجانات و استرس ها، کمک به افراد در مهارت ها و حل کردن هرچه  جهت شناخت هرچه بهتر خود، کنترل 

اجتماعی افراد افزایش پیدا  - هاي روانی مین چنین اهدافی، تواناییأت. از طریق بهتر مسایل و مشکالت است
زدن  هاي اجتماعی خود را پذیرفته و بدون صدمه هاي مربوط به نقش شود که آنان مسئولیت و باعث می کند می

شوند همشکالت زندگی روب ها و به خود و دیگران با چالش سالمی در سراسر  انتخابو  رو  ها و رفتارهاي 
گیرد  مورد آموزش قرار می سازمان جهانی بهداشت ي ده مهارت اصلی و پایه که به توصیه. زندگی داشته باشند
مهارت روابط . 4؛ ثرؤم ي برقراري رابطهمهارت . 3؛ مهارت همدلی. 2؛ مهارت خودآگاهی. 1: عبارت است از

سازگارانه بین مهارت تفکر . 8؛ مهارت تفکر انتقادي. 7؛ لهأمهارت حل مس. 6؛ گیري مهارت تصمیم. 5؛ فردي 

سایت 9/2/1394، شهرستانی( مهارت مقابله با استرس. 10؛ مهارت مقابه با هیجان. 9؛ خالق  ).بالگ میهن،  
  

  هاي زندگی در مهارت . روابط اجتماعی و نقش آن3

شدن یکی از جنبه ها ضرورت تماس  هاي رشد انسان است. ذاتی بودن زندگی جمعی در انسان فرایند اجتماعی 

ي ارتباط سالم و منطبق با موفقیت در  ناپذیر نموده است. رشد اجتماعی دربردارنده با دیگران را امري اجتناب
هاي  اجتماعی شدن، به طور مستقیم تعامل). کودکان نیاز دارند براي 3: 1387افراد است (باقري و شهسواري، 

اجتماعی را مشاهده کنند. کودکان مبتال به آسیب بینایی دسترسی محدودي به اطالعات دیداري در جریان 
جتماعی که بعدها در تحول نظریه شود تعامل تحول خود دارند؛ کمبود اطالعات دیداري باعث می ي ذهن  هاي ا

ي ذهن مشکالتی داشته باشند. توانایی  د و این کودکان در تحول نظریهاهمیت دارد؛ تحت تأثیر قرار گیر
نیز نامیده شده است؛ به صورت بازنمایی پیوسته وضعیت ذهنی خود و دیگران  سازي ذهنیي ذهن که  نظریه

را می مطرح می رها، ها، باو دهد که در اجتماع و در تعامل با دیگران اندیشه شود. این توانایی به ما این امکان 
نیازي  ي ذهن پیش ها را در ذهن بازنمایی کنیم و واکنش مناسب نشان دهیم. نظریه هاي آن ها و هدف گرایش

آمیز است. درك این که افکار و  ي درگیري در رفتارهاي اجتماعی رقابت براي درك محیط اجتماعی و الزمه
هاي اجتماعی سطح باالیی است که  ییاحساسات دیگران متفاوت از افکار و احساسات خود فرد است از توانا

شایستگی اجتماعی نقش دارد (مشهدي و همکاران،  ). بنابراین، افراد نابینا به دلیل این که 220: 1390در تحول 
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هایی هستند، که به طورطبیعی بر مهارت و سازگاري  ي ذهن داراي نارسایی قادر به دیدن نیستند در تحول نظریه
داشت.اجتماعی آنان تأثیرات م   نفی خواهد 

در بین  دلیل اجتماعی بودن براي رشد و پیشرفت خود ناگزیر است که در جامعه با دیگران و  انسان به 
شد که حل  سري از مسایل اجتماعی، از قبیل تعامل با دیگران، مواجه خواهد  افراد زندگی کند و لزوماً با یک 

دیگران، چه در زندگی  ها جهت ادامه حیات ضروري است. قابلیت آمیز آن موفقیت شرکت مؤثر در تعامل با 
). کمبود یا 11-12: 1384خصوصی و چه در زندگی شغلی، از اهمیت خاصی برخوردار است (بیابانگرد، 

ترین مشکالت افراد نابینا است و کمبود پذیرش اجتماعی در افراد  هاي اجتماعی یکی از جدي فقدان مهارت
). 439: 1384دهد (مستعلمی و همکاران،  را به شدت تحت تأثیر قرار مینابینا احساس خودارزشمندي آنان 

جانسون و جانسون شش پیامد  بنابراین، آموزش مهارت هاي اجتماعی به افراد نابینا بسیار حیاتی و مهم است. 
هبو3هاي شغلی  . موفقیت2. رشد فردي و هویتی 1اند:  هاي اجتماعی را نقل کرده سودمند آموزش مهارت د . ب

. سالمت روانی اعم از:رشد عزت نفس، خودمختاري، کاهش اضطراب، 5. سالمت فیزیکی 4کیفیت زندگی 
  ).438- 439. توانایی رویارویی با استرس (همان: 6افسردگی، ناکامی 

هاي  یکی از دالیل پایین بودن مهارت اجتماعی کودکان نابینا این است که در دوران یادگیري مهارت
توانند  راري رابطه با محیط عاجزند، قادر به فهم کامل توضیحات اطرافیان و مربیان نیستند و نمیاجتماعی، از برق

هاي اجتماعی کافی میان افراد داراي آسیب  ). فقدان مهارت10: 1384نیازهاي خود را بیان کنند (بیابانگرد، 
زیادي از قبیل انزواي اجتماعی، افسردگی و مشکال اجتماعی متعدد را  - ت روانی بینایی ممکن است مشکالت 

هاي اجتماعی ضعیفی برخوردارند آموزش صحیح به  به وجود آورد. در نتیجه، براي این افراد که از مهارت
ها به نحوي که بتوانند از تعامالت اجتماعی لذت ببرند و نسبت به خود احساس  منظور کمک به بهبود مهارت

اندرکاران تعلیم و تربیت  ). مربیان و دست21: 1392(محمودي،  رسد خوبی داشته باشند، الزامی به نظر می
آموزش مهارت می هایی را فراهم  آموزان نابینا، فرصت آموزان، به ویژه دانش هاي اجتماعی به دانش توانند با 

عدي هاي ب ) و این تعامل در دوره11- 12: 1384تر با همساالن خود به تعامل بپردازند (بیابانگرد،  کنند تا بیش
زندگی افراد نابینا در رابطه با برخورد با مسایل و مشکالت اجتماعی و حضور موفق در جامعه تأثیرات مثبتی را 

  به دنبال خواهد داشت. 
سازد با دیگران  ي قابل قبولی است که فرد را قادر می ي رفتارهاي فراگرفته مهارت اجتماعی مجموعه

داشته و از عکس رابطه نامعقول اجتماعی خودداري کند. همکاري، مشارکت با دیگران،  هاي العمل ي مؤثر 
کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضاي کمک کردن، تعریف و تمجید از دیگران و تشکر و قدردانی 
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ي موفق با دیگران یکی از  هایی از این نوع رفتار است. یادگیري رفتارهاي فوق و ایجاد رابطه کردن، مثال
شوند  ها نمی ي کودکان موفق به فراگیري این مهارت هاي دوران کودکی است. متأسفانه همهترین دستاورد مهم

  ) که از آن دسته کودکانی هستند که داراي حس بینایی نیستند.122: 1381(شهیم، 
را قادر  اسال موسکی و دان شناخت و مهارت اجتماعی را فرایندي می دانند که کودکان و نوجوانان 

بینی کنند، رفتار خود را کنترل کنند و تعامالت اجتماعی خود را  ار دیگران را درك و پیشسازد تا رفت می
شناخت اجتماعی که به بررسی مهارت اجتماعی پرداخته است  تنظیم کنند. یکی از نظریه هاي جدید در مبحث 

ن که تعامل است. طبق این نظریه براي ای پردازشگري اطالعات اجتماعیي کریک و داج در مورد  نظریه
اجتماعی به صورت مناسب تحقق یابد الزم است که محرك اجتماعی به درستی رمزگردانی شده و با دیگر 
شود؛ لیاقت، مهارت اجتماعی  اطالعات مربوطه مقایسه و تفسیر گردد. هرچه محرك اجتماعی بهتر پردازش 

). نقص مهارت اجتماعی 3: 1384گرد، آمیزتر خواهد بود (بیابان تر و تعمل او با دیگران موفقیت کودك بیش
مشکلی به نسبت مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعیف تحصیلی است که اغلب منجر به مشکالت سازگاري آتی یا 

شناسان،  ي مهم روان شود. بنابراین، شناخت و درمان کودکان مبتال به این نقص وظیفه اختالالت روانی می

). کودکان نابینا از جمله کودکانی هستند که به 122: 1381(شهیم،  مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت است
عدم توان دیدن در فرا گرفتن مهارت رو هستند. شناخت و درمان  هاي اجتماعی با مشکالت زیادي روبه دلیل 

شناسان، مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت است. کودکان  ي مهم روان افراد مبتال به نقایص بینایی وظیفه
ي اجتماعی و تعامل با  هاي ناشی از آن اغلب قادر به ایجاد رابطه لول به دلیل نقص جسمی و محرومیتمع

رو است. این کودکان  همساالن و بزرگساالن نیستند و سازگاري عاطفی و اجتماعی آنان با دشواري روبه
افراد نابینا در مقایسه با افراد  گرا هستند. دالیل مختلفی در مورد مهارت اجتماعی پایین معموالً منزوي و درون
دهند که کودکان یا نوجوانان نابینا ناسازگار  هاي مختلف نشان نمی جا که بررسی سالم وجود دارد. از آن

توان نتیجه گرفت که نابینایی الزاماً همراه با ناسازگاري نیست. کاتز فورس علت ناسازگاري افراد  هستند، می

سازد  اي را ناتوان می چه عده ). آن3: 1384داند (بیابانگرد،  ز برخورد جامعه با آنان میتر به علت طر نابینا را بیش
است   ها بلکه ناشی از آن تعریف و برساخت اجتماعی هاي فیزیکی، یا به عبارتی، معلولیت آن نه ناشی از تفاوت

ض متعین می ض) را فی ي توان این مسأله سازد؛ تا جایی که می که تفاوت را در هیبت تبعی نفسه  اجتماعی (تبعی
) نیز معتقد است ناتوانی در افراد مستقر 2006مولد، فزاینده و مسبب ناتوانی در جامعه دانست. گري آلبرشت (

ي جامعه در محیط اجتماعی و فیزیکی که توانایی افراد را براي  شده به وسیله نیست بلکه در تبعیض تحمیل
جامعه به آن هاي فردي و پاسخ متقابل بین آسیب کند و در کنش مستقل بودن محدود می ها، که در تقلیل  هاي 
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یابد؛ قرار دارد (محسنی و  آمیز تجلی می هاي تبعیض انتظارات نقشی، تعصبات، قوانین غیردوستانه و سیاست
  ). 132- 133: 1392جبلی، 

  

  ها  یت آنبینایان و تأثیر آن بر شخصیت و هو شناسی تعامل با نابینایان و کم . آسیب4

سازمان اگرچه نابینایی یک وضعیت جدي است که می یافتگی کلی شخصیت فرد نابینا را  تواند تعادل روانی و 
رار دهد اما نابینایی به خودي خود سازمان برد، بلکه نگرش  یافتگی شخصیت فرد نابینا را از بین نمی تحت تأثیر ق

شخصیت او تأثیر زیا فرد نابینا در سازمان هاي  گذارد. بعضی از افراد نابینا تحت تأثیر نگرش دي مییافتگی 
عاطفی  اجتماعی و خانوادگی منفی و ترحم آمیز به نابینایی، مستعد و مبتال به افسردگی و سایر مشکالت 

تر شود؛ سازمان شخصیت فرد نابینا در یک الگوي افسردگی  شوند و البته هرچه طول مدت افسردگی بیش می
چه باعث ناتوانی و عدم  ). بنابراین، شاید آن29: 1391د (مقدم بجستانی و اصغرنژاد فرید، رو تر فرو می بیش

تر از  شود؛ بیش وجود برخوردهاي اجتماعی مناسب و حتی حضور اجتماعی کارآمد از سوي افراد نابینا می
پذیري  بینا در حین جامعهچه که به فرد نا که به نداشتن حس بینایی مربوط باشد به برخوردهاي اطرافیان و آن آن

  شود مربوط باشد. القا می
ویژه در کشورهاي توسعه اساساً یکی از مشکالتی که جامعه نیافته  ي نابینایان در بخش مهمی از جهان، به 

هاي فکري،  رو است وجود تصورات قالبی و نادرست در مورد نابینایان و قابلیت و در حال توسعه، با آن روبه
 ناتوانیمعادل با  نابیناییکنند که  ها است. بخش مهمی از مردم چنین تصور می جسمی آن روحی و روانی و

شود. در صورتی که به لحاظ  است یا الاقل باعث بروز مشکالت حاد و حل نشدنی در زندگی افراد نابینا می
پاي  توانند پابه می دهند افراد نابینا، برخالف تصورات رایج، تاریخی شواهد متعددي وجود دارند که نشان می
  تر باشند. ها موفق افراد عادي در زندگی پیشرفت کنند و حتی از آن
ض، تبعات و  یکی از رفتارهاي نامناسب که تأثیرات منفی عی اي در نگرش فرد نابینا دارد تبعیض است. تب

دارد. اولین و مهم ن یا به استضعاف کشیدن ترین پیامد تبعیض علیه معلوالن، ناتوان کرد پیامدهایی را به همراه 
جامعه  هاست. تأکید و بزرگ آن در خصوص  -هاي شغلی و غیره  خانواده، مدرسه، دانشگاه، محیط - نمایی 

ض، کم محدودیت هاي آنان،  ها و توانایی بینی و حتی نادیده گرفتن قابلیت هاي این افراد و ناباروري، اغما
کند و از یک انسانی که  ها را سلب و سرکوب می آن ي هاي پرورش و شکوفایی استعدادهاي بالقوه فرصت

سازد. تحمیل برچسب ناتوانی  کفایت می تواند توانا، مستقل، مفید و قابل اتکا باشد؛ فردي وابسته، ناتوان و بی می
راد از سوي جامعه، صرف را تحت نظر از استثنائات، عاملیت آن به این اف دهد و موجب پذیرش  الشعاع قرار می ها 

عیض، ناتوان تولید می شود. بدین ها می ن برچسب از سوي آنای که  دهند کسانی ها نشان می کند. پژوهش سان، تب
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تري دارند که افسردگی، اضطراب و سایر پیامدهاي  کنند احتمال بیش سطح باالیی از تبعیض را درك می
ض ادراك عی منجر به کاهش تالش و عملکرد شده ممکن است  بهداشتی منفی را تجربه کنند. عالوه بر این، تب

عرصه شود (محسنی و جبلی،  ي آموزش و بازار کار شود که این خود سبب پیامدهاي منفی دیگري می در 
1392 :133.(  

عدم توان حضور اجتماعی مطلوب  فرد نابینا، خانواده ي او  در این میان یکی از عوامل اصلی و مؤثر در 
کند. براي مثال، والدین قادر  کودك را مختل می - تحول مؤثر والد  و به خصوص والدینش هستند. نابینایی،

هاي خاص براي برقراري ارتباط  هاي منفی کودك نابیناي خود سازگار شوند و یا فاقد مهارت نیستند با هیجان
هاي اجتماعی ممکن  ها و مهارت شان هستند. به همین دلیل کودك نابینا در اکتساب تعامل و تعامل با کودك

سطوح باالي مهارت آمیزي با  هاي اجتماعی، نه تنها تعامل موفقیت است مشکالتی داشته باشند. کودکان فاقد 
سازي شده (مانند احساس غمگینی، افسردگی،  آفرین درونی همساالن خود ندارند، بلکه رفتارهاي مشکل

هاي ضعیف  ا کالمی، مهارتسازي شده (مانند پرخاشگري جسمانی ی آفرین برونی تنهایی) و رفتارهاي مشکل
  ).220: 1390کنند (مشهدي و همکاران،  تر تجربه می خلق و بحث کردن با دیگران) را نیز بیش

ي اجتماعی  کنند که با هر مقیاسی که بسنجیم؛ ناتوانی یک مسأله )، استدالل می2006ریتزر و آلبرشت (
اي  سازد که مسأله را بر چیزي متمرکز میبرانگیز است زیرا بحث  است. ناتوانی در دنیا، یک معضل بحث

ي همگانی است که به  گذارد. ناتوانی یک تجربه کند و بر جمعیت جهانی اثر می اجتماعی را برساخت می
ها، اقتصاد سیاسی مربوط  هاي دولت گذاري شان، روابط اجتماعی، سیاست هاي ي افراد از طریق بدن همه
را در خودشان، می جا که طبق تعریف  کنند. از آن شان و در کل جامعه تجربه می اطرافیان شود. مردم ناتوانی 

هاي شمار مهمی از مردم مغایرت دارد  اي است که با ارزش ي اجتماعی وضعیت اظهارشده شناختی، مسأله جامعه
ی ي اجتماع توان گفت: تبعیض به عنوان یک مسأله و معتقدند باید براي تغییر آن وضعیت اقدام کرد. پس می

وضعیتی ناخوشایند معلوالن است که از سوي جامعه در قالب اعمال محدودیت یا محرومیت در تخصیص 

که اکثر افراد مبتال به آن معتقدند براي اصالح این وضعیت باید  شود؛ چنان منابع مادي و معنوي جامعه انجام می
زیانبار و گرانی را ي جدي اجتماعی اس اقدام کرد. پس، با این استدالل ناتوانی یک مسأله ت که پیامدهاي بسیار 

آورد. از این رو، پرداختن به موضوع چگونگی ساخت یا تولید و بازتولید ناتوانی،  براي جامعه به بار می
کند  ریزان اجتماعی را در تخفیف مسأله و کاهش خسارات ناشی از آن یاري می گذاران و برنامه سیاست

  ).133- 134: 1392(محسنی و جبلی، 
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به طور کلی، افراد نابینا در ارتباطات اجتماعی خود مشکالت زیادي از قبیل انزواي اجتماعی، دوستان 
سپري کردن وقت  - کنند و در خطر ابتال به افسردگی و مشکالت روانی  در تنهایی را تجربه می  اندك و 

ظهارات ولفی و ساکس، انزواي اجتماعی و فقدان حمایت کافی میان افراد با  اجتماعی قرار دارند. بنا به ا
). همچنین، در رابطه 21: 1392ها بیانجامد (محمودي،  هاي بینایی ممکن است به عزت نفس پایین در آن آسیب

هاي جسمانی، برخی پژوهشگران ادعا  اجتماعی افراد نابینا و دیگر معلولیت -با کاهش سازگاري روانی 
شناختی، مانند افسردگی و اضطراب، مرتبط  ا افزایش عالیم روانکنند که کاهش عزت نفس در افراد نابینا ب می

هاي اجتماعی از عوامل مهم در سازگاري  است، و افزایش خودپنداره و عزت نفس و همچنین فراگیري مهارت
). امروزه در اصالح و درمان بسیاري از 72: 1392اجتماعی این افراد است (مالزاده و همکاران،  -روانی 

عزت نفسترین گام به ارزیابی و پرورش  فتاري به عنوان اولین یا مهماختالالت ر اعتماد به و تقویت  احساس 
پردازند؛ زیرا اگر این افراد بخواهند از حداکثر  و اجتماعی کودکان و نوجوانان می هاي فردي مهارتو  نفس
شوند؛ می ي خود بهره هاي بالقوه هاي ذهنی و توانمندي ظرفیت نگرشی مثبت نسبت به خود و بایست از  مند 

). نقش تقویت 439: 1384هاي قوي براي تالش برخوردار شوند (مستعلمی و همکاران،  همچنین انگیزه

هاي اجتماعی و اهمیت فراوان آن براي تعامالت اجتماعی مناسب بر کسی پوشیده نیست. در این راستا  مهارت
ها مهارت اجتماعی  دانند. از نظر آن زگاري اجتماعی میرا مترادف با سا هاي اجتماعی مهارتاسلبی و گوارا 
قابل با دیگران در زمینهعبارت است از  اي که در عرف جامعه  ي خاص اجتماعی به گونه توانایی ایجاد ارتباط مت

  ).21: 1392(محمودي،  قابل قبول و ارزشمند باشد
عامل کلیدي براي دست هاي سازگاري مناسب یک  براي یک فرد با آسیب بینایی، کسب مهارت

پسند، ابزار خود بهتر و توانایی در پذیرش ناتوانی  مثبت و عزت نفس باالتر، رفتارهاي جامعه خودآوردن مفهوم 
نمایی، در بین غالب افراد نابینا قابل  ). احساس انگشت42: 1391راد،  ي بخشی از وجود او است (قریشی به مثابه

کنند که در تنهایی و جمع، در خانه و مدرسه، کوچه و خیابان،  ا احساس میمشاهده و توصیف است. افراد نابین

کنند، با وجود  شود. به عبارت دیگر، احساس می سفر و حضر، وجودشان مورد توجه خاص دیگران واقع می
 ترین نگاه و توجه دیگران هاي بینا هم نشسته باشند، بیش کالسی این که در بین جمع زیادي از دوستان و هم

نمایی در خلوت و جمع احساس غالبی است که  شود. به سخن دیگر، احساس انگشت متوجه حضور آنان می
همین علت، از حساسیت بیش و در نتیجه، سطح  بین افراد نابینا وجود دارد. به  تري نسبت به دیگران برخوردارند 

عاطفی و روانی آن گذرد  ها می چه در پیرامون آن به آن العاده العاده باال است و حساسیت فوق ها فوق آزردگی 
نشیند دارند. از همین رو، و به  یابد و یا در کنارشان می ها حضور می هایی که در محیط آن به ویژه نسبت به آدم
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اجتماعی و گاه  -هایی از ناامنی روانی  العاده، بعضاً رگه لحاظ برخورداري از چنین حساسیت روانی فوق
هاي  ها و رفتارهاي دیگران در خصیصه ها و واکنش ها نسبت به کنش ها و سوءظن نیاعتمادي و برخی بدبی کم

  ).4: 1388شود (افروز،  شخصیتی بسیاري از افراد نابینا مشاهده می
سازگاري را دستخوش اختالل می از سوي دیگر، فقدان حس بینایی بسیاري از  کند  هاي انسان با محیط 

شکل ي رویارویی با رویدادهاي پراسترس تأثیر بگذارد و منجر به  نحوهگیري هویت و  که ممکن است بر 
ترین بخش آن مربوط به  کند که مهم افسردگی شود. هر فرد در طول زندگی، تصویري از خود را درونی می

در نوجوانی است  شود و اساس شکل هاي جسمانی است و از طریق حس بینایی حاصل می ویژگی گیري هویت 
عوامل مؤثر در شکل42: 1391راد،  (قریشی گیري هویت در نابینایان عبارتند از: نقص بینایی،  ). به طور کلی، 

غم و شرمندگی در برخورد با کودك نابینا، حمایت هاي  احساسات مخرب والدین از قبیل احساس گناه، 
و تأثیر آن بر واکنش آمیز والدین و اطرافیان، رفتار فرد نابینا  افراطی والدین و اطرافیان، برخوردهاي ترحم

آموزشی، رفاهی و تفریحی، رشد شناختی و رسانه هاي گروهی (قمرانی و  دیگران، دستیابی آسان به امکانات 
تري در فرونشاندن خشم  ترند؛ احساس توانایی کم ي خود بیمناك ). نابینایان نسبت به آینده27: 1382جعفري، 

کنند که افراد عادي  به خود هستند. نابینایان تصور می و پرخاشگري خود دارند، داراي نگرش منفی نسبت
هتر از آن ي آنان تأثیر منفی دارد و  ها هستند که این امر درنهایت بر خودپنداره داراي عملکردي به مراتب ب

را در خود رشد دهد (مستعلمی و همکاران،  موجب می ). احتماالً افراد 439: 1384شود نابینا نتواند هویت موفق 
برند و از ارتباط  آسیب بینایی با تصویر بدنی منفی، اغلب از خلق منفی، افسردگی و اضطراب رنج میبا 

سایه می ي جنبه اجتماعی با دیگران گریزان هستند. رویکردهاي مقابله بر همه افکند و بر  هاي زندگی آنان 
شادکامی و سازگاري بعدي آن هاي عاطفی منفی، از  ر، پاسخگذارد. از طرف دیگ ها تأثیر می سالمت روانی، 

شیوه : 1391راد،  کنند (قریشی هاي ناکارآمد، نیز در سازگاري روانی مداخله می قبیل افسردگی، اضطراب و 
هاي مختلف هویتی (فردي، جمعی، شغلی، تحصیلی و ...) پیشرفت  ). به طور کلی، افراد نابینایی که در زمینه42

غیره موفق عمل کنند. از این روست  هاي شغلی، حرفه ريگی کنند، قادر خواهند بود در تصمیم اي، آموزشی و 
شخصیتی فرد نابینا (هویت بینانه یا  اي خوش ي آتیه کننده بینی ي پیش ترین مؤلفه یابی)، به عنوان مهم که این بعد 

امر تعلیم نظران و کارگزاران  کند. پس بجاست که صاحب اي منفی در زندگی وي ایفاي نقش می تأثیرگذارنده
: 1382دار در پیشبرد این رسالت خطیر کوشا باشند (قمرانی و جعفري،  ریزي صحیح و هدف و تربیت با برنامه

28.(  
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ي  کنند. نظریه اي از پژوهشگران معتقدند افراد داراي نقص بدنی در برابر مسایل زندگی احساس ناتوانی می عده
جویی، احساس حقارت،  شود، با اصل برتري ه در قالب ناتوانی بدنی از آن بحث میشناسی فردي آدلر ک روان

شیوه شود فرد ناایمنی و  کند. آدلر اعتقاد دارد ناتوانی بدنی موجب می ي زندگی ارتباط پیدا می جبران و 
راهنمایی کند اگر به خوبی  تري احساس کند و چون در برابر مسایل زندگی احساس ناتوانی می وابستگی بیش

جبران کند، بلکه احتمال این که به شکل و ترغیب نشود نه تنها نمی واند نقص بدنی را  اي  گیري هویت به گونه ت
). 43: 1391راد،  متفاوت از افراد عادي منجر شود و رویارویی با استرس را مختل کند؛ بسیار است (قریشی

دیگر معتقدند بین تن و روان پیوند متقابلی وج عده اند و فرد ناتوان به  ود دارد و این دو کامالً به هم وابستهاي 
اند نقایص جسمی و احساس غیرعادي بودن  اي دیگر بیان کرده کند. عده بسیاري از اهدافش دست پیدا نمی

در مقابل گروهی دیگر  دهد و آهنگ خودشکوفایی را کند می تصویر ذهنی مربوط به بدن را تغییر می کند. 
تر جنبه اکتسابی دارد و فرایند آن مبتنی بر فرایند یادگیري  هاي افراد بیش اي رفتاري و نگرشمعتقدند الگوه

تر در معرض فشار عصبی، احساس ناایمنی و اضطراب قرار  اجتماعی است. نقص بینایی، فرد نابینا را بیش
هیرشان نیز دریافتند که الگوهاي رفتاري افراد نابینا با الگوه می شباهت دهد. شینجر و  عادي  اي رفتاري جامعه 

شناسی تن، نیز حکایت از این دارد که بین بدن و رفتار،  ي روان ). نظریه116: 1390دارد (رضوي و همکاران، 
گیري کرد که عامل محرومیت  توان نتیجه ). از این رو، می43: 1391راد،  ارتباط تعاملی وجود دارد (قریشی
اي و درنهایت سطح اضطراب  هاي مقابله ي شخصیت، مهارت امل چندگانهفیزیکی همانند نابینایی بر روند عو

هاي  بندي کرد که پیامدهاي منفی محرومیت توان این چنین جمع اجتماعی اثرگذار است. بدین ترتیب می
  ).116: 1390فیزیکی بر رشد شخصیت و هویت فرد اثرگذار است (رضوي و همکاران، 

هستند باید گفت این است که آن اما آن ها  چه که در مجموع در مورد افرادي که داراي مشکل بینایی 
بخشی از جامعه هستند که هم خودشان در شکل دادن بینشی مثبت نسبت به خود و هم سایر افراد جامعه در 

نابینا عالوه بر مشکل نداشتن  هاي خاصی هستند. افراد شکل دادن روابط مثبت و سازنده با آنان، نیازمند آموزش

یک حس و توانایی مهم و ضروري، به دلیل رفتارهاي موجود در جامعه از سوي خانواده، همساالن، مدرسه و 
جامعه ها و استعدادهاي خود دست پیدا  پذیر شدن به نوعی نگرش منفی نسبت به توانایی دانشگاه و در روند 

شغل، ازدواج، حضور در اجتماع و به طور  هاي مختلف زندگی آن کنند که بر جنبه می ها، از جمله: تحصیل، 
ي مشکالت روحی و  هاي اجتماعی آنها تأثیرات مخربی دارد، که این مشکالت در ادامه ي فعالیت کلی همه

هاي گروهی را به دنبال دارد. در  روانی فراوانی همچون افسردگی، اضطراب، انزوا و پرهیز از حضور در فعالیت
شود؛  که نداشتن حس بینایی باعث ناتوانی فرد نابینا در انجام امور فردي و اجتماعی خود می تر از آن بیشواقع 
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دهند؛ باعث این اختالل و ناتوانی  ها می نوع نگرشی که رفتارهاي اطرافیان و نوع برخورد افراد در جامعه به آن
  شود. می

  

  . پیشنهادهاي پژوهش6

شان تأثیرات متفاوتی  روانی ها و حاالت روحی و واند در سرنوشت آنت می یان در جامعهرفتار با نابینا نوعاساساً 
این واقعیت را در نظر داشته باشند که و  ندبین باش واقع براي رفتار و تعامل با نابینایان، بایدافراد جامعه بگذارد. 

ایی که به استقالل و خودکفایی ه از کمکها باید  همچنین آنگونه تفاوتی ندارند؛  با دیگران هیچ ها آن
به طور کلی، براي تعامل سازنده با نابینایان، به ویژه در راستاي حفظ عزت نفس،  .ندبپرهیزد زن نابینایان لطمه می

  توان پیشنهادهاي زیر را ارائه کرد: ها، می استقالل و شأن انسانی آن
  

راطی، ترس و یا فرار از تعامل با آنان رفتار نباید ر برخورد با نابینایان . د1   کرد.با احساس ترحم، مراقبت اف

تفاوتی به طور فراوان در  منفی و بی ي گیري، احساس حقارت، خودپنداره شکالتی مثل افسردگی، گوشه. م2
دیده می بین   کمک کرد.ها  آندر این زمینه به اي  هاي صحیح مشاوره روش باید باشود.  نابینایان 

را در مراکز شبانه گاهی براي آموزش نابینایان. 3 پیامدهاي  دهند. باید مسئوالن امر را با روزي قرار می آنان 
ع، روابط :د. از جملهکرمنفی این مراکز آشنا  . ناسالم، عوارض اجتماعی، روانی و شخصیتی جدایی از اجتما
  .و از پیامدهاي منفی آن کاست کردهز ي بهداشت روانی مج مشاوره خدمات ي باید این محیط را با ارائه

خانواده  يبه اعضاباید  ،ي خانوادگی الزم است. اوالً بسیاري موارد مشاوره در برخورد با افراد نابینا در. 4
شود. ثانیاً ها و کاستی ها کافی از توانایی اطالعات خانواده مشکل ي اعضا در بسیاري موارد فرد نابینا با ،داده 

راي حل آن ضروري است مشاورهدارد که انجام    .ي خانواده ب

ي گروهی  داراي اهمیت فراوانی براي افراد نابینا است. از طریق مشاوره گروهی در بسیاري موارد ي مشاوره. 5
نابینایان به دو صورت انجام  گروهی ي ها بپردازند. روش مشاوره توانند به یادگیري مسایل و مهارت می ها آن
دارند و می افراد نابیناحالت  : در اینساده مشاوره گروهی روش: الف. گیرد می توانند از  نوعی مشکل خاص 

را یاد عالوه بر این که از طریق مشاوره فردي نمی ،بگیرند یکدیگر بسیاري چیزها   توان به آنان آموخت. 

هتر درك میموارد این افراد  روش ؛ ب. نیستمنحصر به فرد  ها برند مشکل آن د و پی میکنن همدیگر را ب
داد. هدف این است که طریق می : از اینگروهی تلفیقی ي شاورهم را در یک گروه قرار   توان افراد نابینا و بینا 

کمک ها  به آن گروهی ي هاي عملی در مشاوره و در فعالیتبه افراد نابینا یاري رسانند افراد نابینا در واقع 

  .کنند
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 ات توجیهی مشاوره را بگذرانند و از روحیه و شخصیت نابینایان آگاهی داشتهجلس معلمان نابینایان باید حتماً. 6

  .ي برخورد صحیح را با آنان فرا بگیرند باشند و نحوه
و نگرش  از پیشداوري: باید بینایان هاي گوناگون جامعه در برخورد با نابینایان و کم بازنگري افراد و گروه. 7

را از این طریق بتوان فرد ن کاست تانسبت به افراد نابینا  منفی علمی دانشجویان ایران، پذیرفت (ابینا  سایت 

کنند که افراد نابینا افرادي ناتوان  ي مردم چنین تصور می به طور کلی، بخش چشمگیري از عامه). 6/1/1392
زیادي در زمینه دهند که چنین افرادي داراي توانمندي هستند؛ در حالی که شواهد تاریخی نشان می ي  هاي 

فراهم آمدن مشاغل گوناکون، همچون صنایع دستی، موسیقی، وحتی صنایع مدرن هستند که در صورت 
نگرش در جامعه هاي افراد نابینا، اوالً تغییر  ي شکوفایی توانمندي ها را بروز دهند. الزمه توانند آن امکانات می

ها با توجه به  ها، و ثانیاً، فراهم آوردن تمامی امکانات ضروري براي آن هاي آن و توانمندي نسبت به نابینایان
بینا در  ). براي تحقق پیشرفت افراد نابینا و کم58-88: 1341(هانري،  هاست اي آن هاي حرفه شرایط و قابلیت

عادي هر جامعه اي، آن چه ضرورت دارد وجود قوانین دقیق و قابل اجرا در مورد  جامعه، همچون افراد بینا و 
زندگی شغلی، خانوادگی، روابط اجتماعی، امور حقوقی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی این قشر از جامعه 

عالوه بر ا زمینه،  سازمانعملکرد  رسمییا  هاي دولتی نهادها و سازمانست. در این  و  هاي غیررسمی یا  نهادها 
 )؛89-128تواند مؤثر باشد (همان:  بسیار می 123مردمی

ه، آسیب شمار می در میان حواس پنج گان روند که به میزان  هاي بینایی آشکارترین مشکالت حسی به 
داراي آسیب فرد آسیب تواند انطباق زیادي می هاي بینایی  دیده با محیط او را تحت تأثیر قرار دهد. اما افراد 

هاي اجتماعی کنار گذارده شوند. واقعیت این است که آنان به  ي فعالیت نباید به دلیل این ویژگی از صحنه
آید، به  موزشی به وجود میها و مواد آ ها، شیوه خوبی قادرند با استفاده از تسهیالت و تغییراتی که در برنامه

تحصیل بپردازند و همانند سایر همساالنِ بینايِ خود بر غناي شناخت خویش از جهان اطراف افزوده و با 
عمل پرداخته و با انجام فعالیت برخورداري از فرصت هاي گوناگون به یک تعامل  هاي مناسب به تجربه و 

ها و  . با این حال، ما هنوز شناخت کاملی از میزان تواناییي خود دست یابند اجتماعی فعال در محیط و جامعه
شان تأکید داریم.  هاي ها تکیه کنیم بر ناتوانی هاي آن هاي این افراد نداریم و پیش از آن که بر توانایی قابلیت

بخش  هاي بینایی را نابینا تلقی کنیم؛ در حالی که، ي مبتالیان به آسیب این مسأله سبب شده است که ما همه
ي بینایی هستند. از این رو، باید  گونه افراد نابیناي مطلق نبوده بلکه داراي درجاتی از باقیمانده مهمی از این

ع موجود، شناخت خویش را از این افراد و ویژگی ها افزایش دهیم تا بتوانیم  ها آن بکوشیم تا با استفاده از مناب
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است ؛ فراهم کنیم. در همین  ي انطباق صحیح با دنیاي پیرامون براي ایشان تسهیالت و تغییراتی را که الزمه
ي کسانی که با نابینایان و  اندرکاران آموزش و توانبخشی و همه راستا، ضرورت دارد که والدین، معلمان، دست

ها به  آنشان برخورد کرده و با  ي بینایی بینایان سروکار دارند؛ با این گونه افراد متناسب با میزان باقیمانده کم
  ).5-7: 1381تعامل بپردارند (هورتون و فولر، 

ي  همهباید بینایان بلکه  نه تنها نابینایان و کمرا هاي اساسی زندگی  مهارت: هاي اساسی زندگی مهارتکسب . 8
هاي اساسی زندگی در برخورداري از یک زندگی خوب و موفق  کسب کنند. فراگرفتن مهارت افراد جامعه

هاي  مهارتمتفاوت است. روزمره زندگی زندگی هاي  هاي اساسی با مهارت ت. مهارتبسیار مؤثر اس
به این معنا  ،شود شوند که با موضوع کلی خودیاري از آن یاد می تر شامل موضوعاتی می روزمره بیشزندگی 

هاي  تشکلاش کمک کند.  و به خانوادهکرده شخصی خود را اداره  که فرد مهارت کافی داشته باشد تا امور
هاي اساسی زندگی را براي اعضاي خود  هاي مهارت ، دورهنظر صاحبتواند با دعوت از افراد  نابینایان می

هتر آن هاي نابینایان و کم به ارتقاي تواناییامر برگزار کنند. این  رساند.  یاري میها با جامعه  بینایان و تعامل ب
مدیریت کنترل  ،مندانه تأثر، رفتار جرؤقراري ارتباط مخودآگاهی و همدلی، مهارت بر چونهمیی ها مهارت

زمان،  ،مدیریت کنترل خلق منفی ،مهارت تفکر نقاد ،ثرؤفردي م برقراري روابط بین ،خشم مهارت مدیریت 
 ي د. نابینایان باید سعی کنند روحیهنده اساسی زندگی موفق را تشکیل میغیره ارکان  و لهأحل مس
جامعه به تعاملی بتوانند ورزي و خرد جمعی را توسعه دهند تا این  جویی، اندیشه مشارکت سایر افراد  در کنار 

سازگارانه و جامعه آمیز دست  پسند و همزیستی بدون تبعیض و نگاه فراتر و فروتري و ترحم مثبت و رفتاري 
  ).20/8/1393، ایران سپید(سایت  یابند

  

ماعی نابینایان بر ابعاد مختلف زندگی فردي و جا که مشکل در تعامالت اجت به طور کلی، از آن
زمینه ي تعامالت و  اجتماعی آنان تأثیرات سوییرا به دنبال دارد، توجه به نیازهاي آموزشی نابینایان در 

هاي اجتماعی از اهمیتی باالیی برخوردار است. در این زمینه، اصالح و بهینه ساختن روابط افرادي که  مهارت
عمومی در تعامل مدام با  این افراد هستند، همچون والدین، همسر، معلمان، اساتید، همساالن، و حتی آموزش 

راد نابینا می شود. آن افراد جامعه در برخورد با اف ها مهم است این است  چه در این آموزش تواند بسیار مفید واقع 
نایی که او از آن محروم است؛ ي مهم مهم آگاهی پیدا کند که تنها توا که، از یک سو، خود فرد به این قضیه
دیدن است و او دیگر توانایی هایی را که افراد عادي دارند در وجود خود دارد و از سوي دیگر، نگرش  توانایی 

افراد جامعه در مورد ناتوان و متفاوت بودن افراد نابینا اصالح شود زیرا این اصالح در بینش منجر به اصالح 
عادي شود و هرچه برخوردهاي افراد جامعه با این افراد بیش افراد نابینا می رفتارها و برخوردهاي آنان با سازي  تر 
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شدن، کم ها در جریان جامعه شود؛ آن ي ناتوانی و  تر در معرض القاي افکار منفی در زمینه پذیري و اجتماعی 
یان با جامعه و رشد بیش از گیري بهتر و مؤثرتر نابینا گیرند و این امر باعث ارتباط متفاوت بودن خود قرار می

زمینه شود. شاید مهم هاي مختلف فردي و اجتماعی زندگی آنان می پیش جنبه عادي ترین اقدام در  سازي  ي 
ها این  ي آن هایی است که فرد بتواند به وسیله نگرش فرد نسبت به خودش فراهم آوردن امکانات و فناوري

دیگر افرا جامعه در زمینهناتوانی خود را جبران و همگام با  هاي مختلف تحصیلی، شغلی و زندگی  د عادي 
آموزش مهارت و رشد تعامالت اجتماعی آنان  روزمره پیش رود. از سوي دیگر، براي  هاي اجتماعی به نابینایان 

هاي ورزشی و  هاي گروهی، همچون فعالیت تر در فعالیت ها هرچه بیش هایی را فراهم کرد که آن باید زمینه
  هاي تعامل اجتماعی را فرا گیرند. ر یابند تا مهارتهنري، حضو
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 - هاي شناختی و روانی  شناختی ویژگی اي مبانی روان ، بررسی تحلیلی و مقایسه1388افروز، غالمعلی؛ - 
سی و نهم، شمارهشناسی و علوم تربیتی روان- ي  فصلنامهاجتماعی جوانان نابینا و ناشنوا،  ، 2ي  ، سال 

  .1- 12صص 
جتماعی و عملکرد  ، تأثیر فعالیت1387باقري، مرتضی؛ آذر شهسواري؛  ژه در سازگاري ا هاي جسمی وی

، 81و  80ي  ، شمارهاستثنایی ي تعلیم و تربیت فصلنامهتوان ذهنی،  آموزان کم حرکتی دانش - ادراکی 
  .3-9صص 
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آموزان دختر دبیرستانی نابینا، ناشنوا و عادي  هاي اجتماعی دانش ي مهارت ، مقایسه1384بیابانگرد، اسماعیل؛ - 
  .55-68، ص 15ي  ، شمارهي کودکان استثنایی فصلنامهشهر تهران، 

علی اکبر؛ -    ، در سایت:مسایل و مشکالت نابینایان در ایران ،7/1/1392جمالی، 
http://www.pnuha.com/printthread.php 

ي صفات شخصیتی و  ، بررسی رابطه1390علی کاظمی؛ محمد محمدي؛  رضوي، عبدالحمید؛ سلطان- 
دانشگاه هاي مقابله سبک عادي  ي  فصلنامههاي استان فارس،  اي با اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا و 

  .109-134، صص 4ي  ، سال اول، شمارهشناسی افراد استثنایی روان
سادات؛ -   80ي  ، شمارهاستثنایی ي تعلیم و تربیت فصلنامه، تصویرسازي ذهنی در نابینایان، 1387ساداتی، سمیه 

  .10- 21، صص 81و 
سپیدسایت -     ، قابل دسترس در:  بینایان هاي پیش از ازدواج براي نابینایان و کم مهارت، 20/8/1393؛ ایران 

http://www.iransepid.ir/News/5255.html  

  ، قابل دسترس در:چگونگی رفتار با نابینایان ،6/1/1392سایت علمی دانشجویان ایران، - 

http://www.pnuha.com/printthread.php  

سایت:هاي زندگی چیست؟ مهارت، 9/2/1394، حمیدرضا؛ شهرستانی-   ، در 

http://exch.mihanblog.com/page  

دانش1381شهیم، سیما؛ -  - ي  فصلنامهآموزان نابینا از نظر معلمان،  ، بررسی مهارت اجتماعی در گروهی از 

شمارهشناسی و علوم تربیتی روان   .121-139، صص 1ي  ، سال سی و دوم، 
محیط و نابینایی: تجربیات ، 1390بیگی؛  شفارودي؛ محمد کمالی؛ میترا خلف عسکري، ثریا؛ نرگس- 

، ي مطالعات ناتوانی مجلهي زندگی،  هاي روزمره داراي نابینایی اکتسابی در انجام فعالیتبزرگساالن 
شماره1ي  دوره   .1390، پاییز و زمستان 1ي  ، 

هیجانی در سه گروه نابینا،  ، مقایسه1391اصغر اصغرنژاد فرید؛  علیرضایی مقدم بجستانی، سمیه؛ علی-  ي هوش 
عادي،  کم   .27-36، صص 112ي  ، شمارهو تربیت استثناییي تعلیم  فصلنامهبینا و 

اي و افسردگی در نوجوانان نابینا،  ، وضعیت هویتی، رویکردهاي مقابله1391راد، فخرالسادات؛  قریشی- 
شمارهي کودکان استثنایی فصلنامه سال دوازدهم،    .41-53، صص 4ي  ، 

http://www.pnuha.com/printthread.php
http://www.iransepid.ir/News/
http://www.pnuha.com/printthread.php
http://exch.mihanblog.com/page
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ي  ، شمارهاستثنایی ي تعلیم و تربیت صلنامهفیابی در نابینایان،  ، هویت1382قمرانی، امیر؛ حمیدرضا جعفري؛ - 
  .25-28، صص 25و  24

ي موردي آموزش و  ، برساخت اجتماعی ناتوانی؛ مطالعه1392محسنی تبریزي، علیرضا؛ خدیجه جبلی؛ - 
  .131- 154، صص 13ي  ، شمارهي بررسی مسایل اجتماعی ایران فصلنامهبینا،  آموزان کم پرورش دانش

شمارهاستثنایی ي تعلیم و تربیت فصلنامهراهنمایی تحصیلی شهرستان کرج،  ،1392محمودي، احمد؛ -  ، 4ي  ، 
  .20- 28صص 

هاي اجتماعی بر افزایش  ، تأثیر آموزش مهارت1384مستعلمی، فروزان؛ سیمین حسینیان؛ سیدمنور یزدي؛ - 
سال ي کودکان استثنایی پژوهش در حیطهاعتماد به نفس دختران نابیناي شهر تهران،  ي  پنجم، شماره، 

  .437- 450، صص 4
هاشمی جوزدانی؛ حمیرا هاشمی برزآبادي؛ -  رابطه ، نظریه1390مشهدي، علی؛ محبوبه  ي آن  ي تحول ذهن و 

 ،شناسی تحولی ي روان فصلنامههاي اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتال به آسیب بینایی،  با مهارت
  .219- 230صص  ،27ي  شماره ،سال هفتم

ي عزت نفس و  ، مقایسه1392اسفنجانی، رحیم؛ غالمحسین جوانمرد؛ حمید اراضی؛ شیرین یگانگی؛  مالزاده- 
ي کودکان  فصلنامهسال شهرستان مشهد،  30تا  13سالمت روان در نابینایان ورزشکار و غیرورزشکار 

  .71- 79، صص 2ي  ، سال سیزدهم، شمارهاستثنایی
ر؛ -  ي  ؛ وضع کنونی معارف بشري، تهران، مؤسسهچه میدانم؟ي  ز مجموعه، ازندگی نابینایان، 1341هانري، پیِ

  مطبوعاتی علمی.
بینم؛ پیشنهادهایی جهت بهبود کارآیی  من نابینا نیستم، فقط خوب نمی، 1381هورتون، جی. کرك؛ رن فولر؛ - 

  ي علی اسالمبولچی مقدم، تهران، نشر دانژه. ، ترجمهبینا افراد کم
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 هاي شغلی نابینایان در ایران فرهنگی به چالشرویکردي اجتماعی و 
  

  124اسداله بابایی فرد

  

  چکیده

شود، در ایران هنوز معلوالن در زندگی  با وجود آن که در سطح جهانی توجه خاصی به حقوق معلوالن می
و کم روزمره ه ویژه نابینایان  معلوالن، ب حامیِ  بینایان،  ي خود دچار مشکالت جدي هستند. قوانینِ مصوبِ دولتیِ 
اند. مسائل و مشکالت نابینایان داراي  ا نشدههایی همچون اشتغال تاکنون به طور مطلوب در ایران اجر  در زمینه
ها و عوامل اجتماعی و فرهنگی اشاره  توان به زمینه ها می ترین آن ها و عوامل متعددي است، که از مهم زمینه

هاي موجود در این  کرد. هدف این پژوهش عبارت است از بررسی وضعیت اشتغال نابینایان در ایران و چالش
توجهی نهادهاي  بررسی مشکالت نابینایان و نقش کماین پژوهش نیز عبارت است از: زمینه. اهداف فرعی 

قوانین حامی اشتغال و زندگی افراد نابینا و وضعیت اجرایی رسمی و غیررسمی جامعه در این زمینه، بررسی 
و ارائه ها، بررسی زمینه شدن آن هایی براي بهبود هاي راهکار هاي اجتماعی و فرهنگی مشکالت اشتغال نابینایان 

و کموضعیت اشتغال نابینایان در ایران. به طور کلی،  هاي ارتباط  رسانهبینایان در  عدم انعکاس مشکالت نابینایان 
جامعه بینایان، عدم توجه کافی به  مسائل و مشکالت نابینایان و کمي علمی کشور به  جمعی، عدم توجه کافی 

کارفرمایان، ها وجود نگرشاشتغال این قشر از جامعه،  ي اجتماعی و فرهنگی منفی در جامعه، به ویژه در میان 
ضعف احساس خودشکوفایی، احساس استقالل و عزت نفس در بینایان،  نابینایان و کم هاي نسبت به توانمندي

ي ها ترین مسائل و چالش ها در جامعه، از مهم هاي اشتغال آن بینایان، به علت ضعف بنیان نابینایان و کممیان 
ضرورت دارد که مسائل و مشکالت ي ما است. بنا به چنین دالیلی،  بینایان در جامعه پیش روي نابینایان و کم
ها، از نظر علمی مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق  هاي اجتماعی و فرهنگی آن شغلی نابینایان، به ویژه زمینه

ها اقدامات الزم از سوي کارگزاران  طرف کردن آنهاي موجود شناسایی شده و در راه بر ها و چالش کاستی
  رسمی و غیررسمی انجام شود.

  

  واژگان کلیدي

هاي اجتماعی و فرهنگی،  زمینه، قوانین حامی اشتغالنهادهاي رسمی و غیررسمی، حقوق معلوالن، اشتغال، 
  هاي اجتماعی و فرهنگی منفی، ضعف احساس استقالل و عزت نفس. ها، نگرش رسانه

  

                                                             
  ).babaiefardm@gmail.comشناسی فرهنگ و استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان (دکتري جامعه. 1
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  رح و بیان مسأله. ط1

علت وجود نقض  هاي معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت عادي زندگی فردي یا اجتماعی، به 
، سازمان جهانی بهداشتشود. طبق تعریف  جسمانی یا روانی اطالق می مادرزادي یا اکتسابی در قواي
ترین  معلولین، بزرگ دانسته شده است. از نظر این سازمان،ي بین فرد و محیط  معلولیت، ایجاد اختالل در رابطه

دهند.  اي را معلولین تشکیل می درصد از افراد هر جامعه 10شوند، زیرا به طور میانگین  اقلیت جهان محسوب می
و اجتماعی  میلیون فرد معلول در جهان به علل مختلف جسمی، روانی 600طبق آمار، در حال حاضر حدود 

سوم زندگی کرده و یک سوم از  درصد از این افراد در کشورهاي 80نی و معلولیت هستند که دچار ناتوا جهان 
را کودکان تشکیل می آن آید، یک  کودکی که در جهان به دنیا می 10دهند که از هر  می دهند. آمارها نشان ها 

بندي کرد، که هر  طبقه ذهنیو  یجسمها را به دو نوع  توان معلولیت طور کلی، می شود. به نفر معلول متولد می
شامل می ي آن اختالف نظر  هایی است که درباره ایران، معلولیت یکی از حوزه شوند. در کدام موارد خاصی را 

آماري که از سوي  دارد و آمار دقیقی از تعداد افراد معلول در دست نیست. با این حال، طبق زیادي وجود
سه میلیون معلول  شور اعالمک رییس انجمن دفاع از حقوق معلوالن  متوسطو  شدیدشده، در حال حاضر حدود 

دارند. طبق  رسد) در کشور وجود میلیون نفر نیز می 10هاي خفیف این رقم به حدود  معلولیت (با احتساب
 شود که رقم معلوالن کشور افزوده می صد و ده نفر و ماهیانه سه هزار و سیصد نفر به تعداد آمارها، روزانه یک

هاي غلط  شود. این افراد در اثر حوادث، بیماري ژنتیکی و زایمان ي آن حدود چهل هزار تن را شامل می سالیانه
ضافه می موقع انجام نمی اقدامات بهداشتی که به و شوند. چنین جمعیت وسیعی، طیف  شود، به تعداد معلولین ا

قانون جامع این مسائل مربوط به اجرایی نشدن  ترین ي خود را دارا هستند، که مهم اي از مسائل ویژه گسترده
 29و  28، 21است. در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، مفاهیم بسیاري در اصول  حمایت از معلوالن

طور مشخص قانون جامع  قانون قابل تعمیم به حقوق انسانی و شهروندي معلوالن و جانبازان است، اما به
شوراي  1383ماه  ی دیگري است که در اردیبهشتحمایت از معلوالن اقدام قانون توسط نمایندگان مجلس 
انجام گردید. به این ترتیب،  1383خرداد  17توسط ریاست جمهوري در  اسالمی تصویب شد و ابالغ آن

که داراي قانونی براي امور معلوالن خود هستند. این در حالی  کشوري پیوست 50کشور ما هم به جمع حدود 
از  اي متشکل ، کمیتهملل متحد مجمع عمومی سازمانبر اساس پیشنهاد مکزیک،  2000 سالاست که از 

سال پس از تصویب  3حدود تشکیل داد.  کنوانسیون جامع حقوق معلولینکشورهاي عضو را براي تدوین 
در مجمع عمومی به تصویب  کنوانسیون جامع حقوق معلوالن، 2006دسامبر  قانون جامع در ایران، یعنی در

شد. بنابراین، نوعی پیشگامی نسبت به 1386فروردین  10( 2007براي امضاي کشورها از مارس  رسید و آماده   (
تدوین الیحه و تصویب قانون جامع حقوق معلوالن در ایران وجود داشته است. اساساً کشورهایی که 

را در جهت حقوق معلوالن کنند، متعهد خواهند شد تا ق کنوانسیون را امضا می را تصویب و اقداماتی  وانینی 
آمیز است، کنار بگذارند. به محض  هایی را که به نحوي علیه معلوالن تبعیض سنت انجام دهند و نیز قوانین و
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سازمان ملل متحددر  کنوانسیونتصویب این  عمومی  کشور در همان روز اول به آن پیوستند.  132، مجمع 
حرمت افراد معلول و  برد و دفاع از حقوق انسانی و مایت از حقوق معلوالن، پیش، حکنوانسیونهدف 

ها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیالت، سالمتی،  رسیدگی به مشکالت اجتماعی آن
هاي  ها در محیط فرهنگی، تفریحی و ورزشی، حضور آن سازي و توانبخشی، مشارکت در زندگی توانمند

 یافته و در حال توسعه هاي مساوي در کشورهاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با فرصتمدنی، سیاسی، 

روابط شخصی و خصوصی براي  ، تبعیض در ازدواج وکنوانسیوناعالم شده است. همچنین، بر اساس این 
رایگان شود. معلوالن از حق انواع خدمات معلوالن حذف می ، مانند آموزشی، سالمت و بهداشت با کیفیت و 
  ).17/2/1391ابراهیمی، هاست ( ي دولت گیري این حقوق، وظیفه شوند و پی می سایر افراد، برخوردار

شود و امکانات متعددي  به طور کلی، با وجود آن که در سطح دنیا به حقوق معلوالن توجه خاصی می
ي خود دچار  ترین مسائل روزمره دهترین و سا گردد، در ایران هنوز معلوالن براي ابتدایی ها فراهم می براي آن

شانزده ماده هایی همچون   زمینه مواد مختلفی در حمایت از معلوالناي  مشکالت جدي هستند. قانون 
راي عبور و مرور معلوالن،  مناسب سازي فضاهاي شهري، اماکن عمومی، دسترسی به حمل و نقل مناسب ب

عالی، معافیت یکی ها از خدمت نظام وظیفه،  ي آن از اعضاي خانواده تحصیالت رایگان تا مقطع آموزش 
هاي دولتی به معلوالن، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال  ي اشتغال دستگاه اختصاص سه درصد از سهمیه

بهاي هواپیما،  ي امور درمانی، تأمین مسکن، مسائل رفاهی، فروش بلیط نیم ها در زمینه از آن معلوالن، حمایت
غیره را دربرم شدن آن یقطار و  عملیاتی  شانزده دستگاه  .ها چندان قابل توجه نیست گیرد، اما حرکت در مسیر 

ها وجود  مختلف در کشور در اجراي کامل این قانون دخالت دارند، اما هماهنگی الزم براي اجرا میان آن
اي  ترین مسأله هماز سوي دیگر، م .ندارد. به همین دلیل، این قانون از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار نیست

که باعث اجرایی نشدن قانون جامع شده است، تأمین نبودن منابع مالی و بودجه براي عملیاتی شدن آن است 
  (همان منبع).

میلیون نفر  245مطلق،  میلیون نفر نابیناي 39میلیون نفر مشکالت بینایی دارند. بیش از  284در دنیا تقریباً 
بینی، دوربینی و آستیگماتیسم)  درمان نشده (نزدیک یی، مانند مشکالت انکساريبینا یا دچار اختالالت بینا کم

کنند،  می درصد مبتالیان به اختالالت بینایی در کشورهاي در حال توسعه و فقیر زندگی 90هستند. بیش از 
چشمی هاي مورد نیاز  به درمان خصوص بانوان مسن، با مشکالت متعدد در دسترسی جایی که افراد مسن، به

شود و در هر دقیقه یک کودك و طی یک  نابینایان افزوده می ثانیه، یک نفر به تعداد 5رو هستند. در هر  روبه
نابینایی در  ي هاي جهانی، گستره شوند. بر اساس گزارش میلیون نفر دچار مشکالت بینایی می 2سال یک تا 
 10توسعه و فقیر به بیش از  رقم در جوامع در حالنفر در هر یک میلیون نفر است. این  60یافته   جوامع توسعه

پیشگیري و  رسد. هرچند که سه چهارم اختالالت بینایی، قابل میلیون نفر، می نفر در هر یک 600برابر، یعنی 
در صورت  بینی می درمان است، اما کارشناسان پیش راد نابینا در  اقدام انجام نگرفتن کنند  هاي پیشگیرانه، تعداد اف
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میلیون نفر برسد (صرافی؛ مترجم،  200میلیون نفر و افراد مبتال به نقص بینایی به بیش از  76به  2020سال 
در 9/6/1392 سایت دانشجویان ایرانسایت علمی ،    ).24/7/1391نیوز،  شیعه؛ 

شرح زیر است: تعداد افراد نابینا و کم آمار منتشر شده به  طبق آخرین   بینا در برخی از کشورهاي جهان 
میلیون نفر و ایاالت  2میلیون نفر، انگلستان  7ي آفریقا  میلیون نفر، قاره 9میلیون نفر، هند   9تا  7ین حدود چ

علی. میلیون نفر 3/1متحد آمریکا  هاي به عمل آمده، آمار دقیق و قابل استنادي در  رغم تالش در مورد ایران، 
در حال توسعه را یک درصد جمعیت در  براي کشورهاي المللی این زمینه وجود ندارد. چنانچه متوسط نرخ بین

هزار نفر در کشور ما دچار اختالالت بینائی هستند،  750گیري کرد که حدود  توان چنین نتیجه نظر بگیریم، می
را در بر می  که افراد نابینا و کم   ).18/5/1394، بالیندز کرجگیرد (سایت  بینا 

آید. هم اکنون در کشور بیش از  با اختالالت بینایی به دنیا میدر ایران از هر هزار تولد، یک کودك 
بخشی هستند. کارشناسان بهداشتی معتقدند اگر براي پیشگیري  بینا نیازمند خدمات توان هزار نفر نابینا و کم 410

آینده ارقام ذکر شده تا  20هاي چشمی تدبیري اندیشیده نشود، طی  از برخی بیماري خواهد  برابر افزایش 2سال 
آمار کم ترین مطالعه یافت. بر اساس مهم سطح شهر تهران  ي اپیدمیولوژیک،  درصد و آمار  13/2بینایی در 

چه این آمار به کل کشور تعمیم داده شود، حدود یک میلیون و چهارصد  درصد است. چنان 28/0نابینایی 
آمار  90برند.   هزارنفر در کشور از اختالالت بینایی رنج می ها مربوط به کشورهاي در حال  نابیناییدرصد 

ساکنان این منطقه بیش از  455ي شرقی از  اي که در منطقه مدیترانه توسعه است، به گونه میلیون  3میلیون نفر از 
هاي اجتماعی،  ملیون نفر مبتال به یک یا چند نوع اختالل بینایی هستند، که نیازمند حمایت 20نفر نابینا و بیش از 

و این در شرایطی  هزار نفر جمعیت یک چشم 40لی هستند. در ایران به ازاي هر روحی و ما پزشک وجود دارد 
پزشک وجود دارد.  هزار نفر جمعیت یک چشم 16هزار و    36است که در کشور هلند و آلمان به ازاي هر 

دیگر، علت نابینایی نیز، مانند بیماري : وراثت. 1د که عبارتند از: گیرن هایی دارد که در چهار دسته جاي می هاي 
شایع اند.  هاي فامیلی دانسته ها را ازدواج ترین دلیل آن یکی از عوامل نابینایی، وجود مشکالت ارثی است که 

: برخی از ها بیماري. 2بیماري والدین به ویژه مادر، در نابینا شدن نوزاد هنگام تولد تاثیر فراوانی دارد؛ 
عمومی و بسیاري ا بیماري هاي عفونی اگر به موقع و به طور صحیح درمان نشود، به نابینایی فرد  ز بیماريهاي 
سرخجه، آب مروارید و آب سیاه، از بیماري می هایی هستند که  انجامد. تنبلی چشم، دیابت، آبله، سرخک، 
سهل : آسیبحوادث. 3توانند به نابینایی بینجامد؛  می توجهی نیز  یانگاري و ب هاي ناشی از حوادث گوناگون یا 

گذارد، خواه ناخواه با کاهش دید  : انسان وقتی به پیري قدم میپیري. 4هاي از دست دادن بینایی است؛  از علت
عضوي در بدن عمر مشخصی دارد که ضعف و حتی نابینایی به معناي کهولت چشم روبه ها و پایان  روست. هر 

  ).21/5/1394، لینک خوبهاست (سایت  عمر طبیعی آن
کند. به  اً بینایی یک قابلیت مهم انسانی است و نقشی بنیادي در ابعاد گوناگون زندگی انسان ایفا میاساس

تواند اختاللی بنیادي در  اي که محرومیت از بینایی می ویژه، بینایی نقشی اساسی در آموزش انسان دارد، به گونه
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اقد چنین قابلیتی هستند، در ابعاد گوناگون زندگی این زمینه براي انسان ایجاد کند. از آن جا که افراد نابینا ف
ي ما که امکانات ضروري  خود داراي مسائل و مشکالت زیادي هستند. به ویژه، در جوامعی همچون جامعه

ي کافی فراهم نیست، این قشر از جامعه داراي مسائل و  اي براي افراد نابینا به اندازه زندگی و فعالیت حرفه
ژه در جامعهمشکالت مهمی هستند ها و  ي ما، داراي زمینه . به طور کلی، مسائل و مشکالت نابینایان، به وی

عوامل پزشکی، آموزشی، قانونی، اقتصادي و  توان به زمینه ها می ترین آن عوامل متعددي است، که از مهم ها و 
ها و  معه باید این تعدد زمینهفرهنگی اشاره کرد. از این رو، براي رویارویی با مسائل و مشکالت نابینایان در جا

  نظران و مسئوالن باشد. عوامل مورد توجه کارشناسان، صاحب
در مورد مشکالت نابینایان  سازمان بهزیستی کشورمدیر کل دفتر معلوالن جسمی، حرکتی و حسی 

را از مسائل سایر اقشار جامعه مجزا کرد، و این در گوید: نمی می حالی است که توان مشکالت فراروي نابینایان 
اي که براي این گروه به معضالت اجتماعی،  این مشکالت براي نابینایان و کم بینایان حادتر بوده، به گونه

آموزش، تردد و اشتغال اشاره  ترین مسائل نابینایان می اقتصادي و فرهنگی تبدیل شده است. از عمده توان به 
علت محدودیت منابع مطالعاتی براي آني آموزش نیاز مطالعاتی روزافزون ناب کرد. در حوزه ها  ینایان به 
ي وسایل کمک آموزشی و عدم به کارگیري نیروي انسانی مجرب  ي تهیه شود. باال بودن هزینه برآورده نمی

ها و مراکز آموزش عالی و عدم  هاي مختلف دانشگاه بینایان در جلسات آزمون جهت همکاري با نابینایان و کم
ترین  ي امتحانی براي این گروه از مهم سازي شده جهت برگزاري آزمون حوزه اسببینی فضاي من پیش

ي مشکالت تردد افراد نابینا در کشور نیز باید به عدم  مشکالت آموزشی نابینایان در ایران است. در زمینه
شهر، وسایل نقلیه مناسب عمومی  ي  یژهي عمومی و معابر شهري، عدم نصب چراغ راهنمایی و سازي فضاهاي 

روها و انجام  روها، اختالف سطح چشمگیر بسیاري از پیاده عابران نابینا، کمبود مسیرهاي برجسته در پیاده
هاي  ها، حذف سرویس ایاب و ذهاب ادارات دولتی و عدم طراحی و ساخت ایستگاه عملیات حفاري در آن
ي  اید به مسائلی همچون در نظر نگرفتن سهمیهي اشتغال نیز ب ي نابینایان اشاره کرد. در زمینه مترو جهت استفاده

هاي نابینایان و  هاي دولتی، توجیه نبودن کارفرمایان به توانایی درصدي معلوالن در وزارتخانه 3استخدام 
عدم اجراي آیین کم درصد اپراتورهاي تلفن      60هاي موجود در خصوص به کارگیري  ها و بخشنامه نامه بینایان و 

 مؤسسهي مدیر عامل  ایان مندرج در قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن اشاره کرد. به گفتهاز میان نابین
سفید درصد از نابینایان کشور بیکار هستند و برخی از شاغالن هم کار مفید و مطلوب  70در حال حاضر  عصاي 

سه درصد از نیروي انسانی معلول توسط دست گوید: این  هاي دولتی می گاهندارند. وي با اشاره به قانون استخدام 
هاي دولتی پذیرفته  هاي ورودي به دستگاه شود، زیرا بسیاري از نابینایان در آزمون قانون در جامعه اجرا نمی
هاي با سطح فرهنگی، بهداشتی و  ي وي، اغلب نابینایان در خانواده شوند. به گفته شده، اما در مصاحبه رد می
اي که گاه دیده  ي محروم جامعه هستند، به گونه و اغلب پرجمعیت و جزء طبقهکنند  اقتصادي پایین زندگی می

  برند (همان منبع). بینایی رنج می شود سه تا پنج نفر از اعضاي یک خانواده از نابینایی و کم می
گذار  هاي مهم مشکالت شغلی نابینایان عدم اجراي قوانینی است که توسط مراجع قانون یکی از زمینه

ي ما قوانینی که در  اند. اصوالً در جامعه براي حمایت از اشتغال و زندگی افراد نابینا تدوین و تصریح شده
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ز این رو، بخش مهمی از نابینایان داراي شوند، ا راستاي حمایت از اشتغال نابینایان وجود دارند عمالً اجرا نمی
غال و به تبع آن داراي مشکالت مالی هستند (مشفق،  ). اساساً خبر فارسی، در سایت: 23/7/1393مشکل اشت

اي  است؛ ما با یک جامعه هاي معلوالن مورد غفلت قرار گرفتن در همه چیز ترین چالش براي گروه بزرگ
شوند، بلکه تا حد امکان از حضور در جامعه باز  تنها دیده نمی علولیت نهشویم که افراد داراي م رو می روبه

سازي در سطح کالن جامعه منع  گیري و تصمیم هاي تصمیم ها از ورود به حوزه شوند. مثالً آن داشته می
 عادي تعریف شده و در آن جایگاهی براي نابینایان و شوند، یا سیستم حمل ونقل عمومی فقط براي افراد می

سیاست حاکم است. اساساً در کشور ما  سایر معلوالن جسمی دیده نشده است. در آموزش و پرورش هم همین 
ي کافی در این زمینه غنی  مشکل نگرش به مسائل معلوالن وجود دارد، در حالی که از نظر قانونی به اندازه

را در قانون اساسی براي احقاق حقوق بین معلوالن و سایر افرا نشده است. در سند  د هیچ تفاوتی قائلهستیم، زی
ي افراد  ي کشور هم همه هاي توسعه ي افراد جامعه تعریف شده و در برنامه انداز هم حقوق براي همه چشم

زندگی می کنیم که اسناد باالدستی بین افراد معلول و غیرمعلول تفاوتی  حقوق یکسان دارند. ما در جامعه اي
این زمینه رقم می  نگرش منفی نسبت به معلوالن دارند بزرگ ترین مشکالت را دراند. مسئوالنی که  قائل نشده

عنوان مثال، وزیر سابق آموزش و پرورش  در این وزارتخانه استخدام کرد، اما حاضر نشد  هزار نیرو 40زنند. به 
انین و اسناد ها بدهد. بنابراین، مشکل ما قو نفر بود به آن 200هزار و  درصدي معلوالن را که یک 3سهم 

حقوق معلوالن در کشورمان داریم. این قانون بسیار مترقی است، اما  باالدستی نیست. ما قانون جامع حمایت از
قانون   ).خوزستانی، در سایت: 23/7/1392عمل نمی شود (کمالی،  به این 

هاي  چالشبه طور کلی، هدف این پژوهش عبارت است از بررسی وضعیت اشتغال نابینایان در ایران و 
موجود در این زمینه. اهداف فرعی این پژوهش نیز عبارت است از: بررسی مشکالت نابینایان و نقش 

زمینه، بررسی قوانین حامی اشتغال و زندگی افراد نابینا و  کم توجهی نهادهاي رسمی و غیررسمی جامعه در این 
هاي  کالت اشتغال نابینایان و ارائههاي اجتماعی و فرهنگی مش ها، بررسی زمینه وضعیت اجرایی شدن آن

در ایران. هبود وضعیت اشتغال نابینایان    راهکارهایی براي ب
  

  توجهی نهادهاي رسمی و غیررسمی جامعه . مشکالت نابینایان و کم2

بینا بسیار متعدد هستند؛ همچون اشتغال، مسکن، ازدواج، مسائل و موضوعات  مسائل و مشکالت افراد نابینا و کم
ه، مسائل و مشکالت پزشکی و درمانی و غیره آموزش ی، مسائل و مشکالت مربوط به مهارتهاي زندگی روزان

گذرد، با این حال،  سال می 60از زمان تصویب قانون عصاي سفید حدود ). 12/5/1394، سرا روشن(سایت 
هنوز جزء افراد محرومی هستند که با وجود شمار باالي توسعه، از حداقل  حالشان در کشورهاي در  نابینایان 

درصد از  90میلیون نفر از مردم دنیا نابینا هستند که  45دهد که  ها نشان می امکانات رفاهی برخوردارند. بررسی
داراي مشکالت متعددي همچون مسائل و مشکالت  کنند. آن نیافته زندگی می این تعداد در کشورهاي توسعه ها 

غال، ازدواج، کمبودهاي آموزشی، مشکالت فرهنگی و اجتماعی، رفت و آمد در سطح  مالی و اقتصادي، اشت
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 هزار نفر نابیناي مطلق 120دهد که حداقل حدود  نشان می سازمان بهداشت جهانی. آمار شهرها و غیره هستند

کنند؛ جمعیتی که براي  می بینا نیز در کشورمان زندگی هزار نفر کم 500تا  450در ایران وجود دارد و 
دارند، اما تا به حال نتوانس اند به حقوق خود  تهخودکفایی و استقالل نیاز به خدمات حمایتی، اشتغال و آموزش 

مشکالت نابینایان در «گوید:  در این باره می مدیر عامل انجمن نابینایان ایراناکبر جمالی،  علی .دست یابند
آموزشی و کمک آموزشی  سنی که باید آموزش ببینند، با کمبود تجهیزات  زیاد است. نابینایان در  کشور ما 

هاي صوتی  کتاب هاي انتشار کتب به خط بریل و یا چون هزینه ها محدود است، اند. منابع مطالعاتی آن مواجه
اي هم به دلیل گران بودن تجهیزات یا  رایانه ي دسترسی به تجهیزات باال است. نابینایان همچنین در زمینه

شوند و  می آموزي رو به رو محدود بودن فعالیت متولیان، در مضیقه قرار دارند. بنابراین، با مشکل حرفه
را در مهارت انند استعدادهايتو نمی شود  ساز بیکاري آنان می هاي گوناگون شکوفا کنند. همین مسأله زمینه شان 

جایگاه خود  اند مانند... در دنیاي امروز نابینایان در اغلب کشورها توانسته جا می و در زمان اشتغال، از بازار کار
شود. نابینایان زیادي  به رسمیت شناخته نمی ها قوق آنرا در جامعه پیدا کنند، در حالی که در کشور ما هنوز ح

کاري  هاي هایی برخوردارند، در محیط اي از آنان که از توانایی ندارند، اما عده بیکار هستند، چون مهارتی
علمی سایت ، در 7/1/1392(جمالی، » زنند ها سر باز می شوند و کارفرمایان از استخدام آن انتخاب نمی
  ).اندانشجویان ایر

شود، قانون جامع حمایت  ها منعکس نمی که باید در رسانه اساساً مسائل معلوالن، از جمله نابینایان، چنان
عجین شده است.  شود و مشکالت از حقوق افراد معلول اجرا نمی عاطفی و معیشتی با زندگی بسیاري از آنان 

بینایی  چندانی به موضوع نابینایی و کمي علمی کشور ما تاکنون توجه  اما موضوع مهم این است که جامعه
کاربردي قابل قبولی صورت نگرفته است. بررسی  نداشته است و اساساً براي حل مشکالت نابینایان، تحقیقات

عالی، نشان دهنده علمی موجود در مؤسسات و مراکز آموزش  ي این واقعیت است که موضوع نابینایی و  منابع 
هاي  ی را به خود اختصاص داده است؛ چنان که در حال حاضر مجموعه کتابترین منابع علم بینایی، کم کم

رابطه، کم منتشر شده در ترجمه و تالیف،  ها نیز از لحاظ قواعد عنوان کتاب است، که برخی از آن  30تر از  این 
و شناختی، اجتماعی  هاي روان هاي انجام شده در حوزه ي پژوهش داراي کیفیت مطلوبی نیستند. دامنه

هاي بینایی هم بسیار محدود است. اسناد پژوهشی موجود حاکی از آن است که تحقیق  شناختی معلولیت جامعه
 بخشی میان هاي بین باره، چندان مورد توجه اساتید و دانشجویان قرار نگرفته است. البته ضعف ارتباط در این

عالی یکی از اصل سازمان توجهی است. ضعف  ترین دالیل این بی یهاي متولی امور معلوالن و مراکز آموزش 
هاي  هاي مجازي و رسانه تنها در منابع علمی مکتوب بلکه در محیط موضوعات مرتبط با افراد معلول بینایی، نه

ساله تعداد معدودي از ها در مقاطع کارشناسی ارشد و  نامه پایان سمعی و بصري نیز کامال مشهود است. همه 
هاي  که هیچ نشانی از این تحقیقات در پایگاه شود، در حالی  تهیه می بینایاندکتري با محوریت مسائل نا
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آموزشی و پژوهشی  شود. نبود سایت ها یافت نمی ها و دانشگاه اطالعاتی پژوهشکده هاي تخصصی که اطالعات 
  کند. میارائه کنند، کار علمی در این عرصه را دشوار  صورت متمرکز مورد نیاز محققان و کارشناسان را به

در  ها، هرچند دست ي رسانه در حوزه مساعدتري را  مقایسه با صدا و سیما، فضاي اندرکاران مطبوعات 
راد نابینا و کم بینا فراهم آورده و حتی در برخی موارد، متخصصان را نیز به این بحث  براي طرح مشکالت اف

ص موضوعاتی، تنها به مناسبت اي آنان موجب شده تا طرح چنین اند، اما نگاه رسانه وارد ساخته محدود  هاي خا
سازمانی و دیدگاه شود یا تحت خاص مدیران اجرایی الشعاع مسائل  قرار گیرد. ترغیب محققان به پژوهش  هاي 
بخشی  هاي بین ي نخست مستلزم تقویت ارتباط هاي بینایی و مسائل مبتالیان، در وهله ي انواع معلولیت در زمینه

هاي متولی امور معلوالن است. تنها در پرتو چنین روابطی است که فرصت  الی و سازمانع میان مراکز آموزش
ع آموزشی و پژوهشی   سازي فراهم ي دانشگاهی به ویژه ترغیب جامعه اندیشی و طرح انتظارات متقابل، به هم مناب

بخشی  ز آموزشی و توانتر دانشجویان با مراک شود. آشنایی هرچه بیش می مرتبط با افراد معلول بینایی مهیا
آنان به رسالتی که بر  پژوهان و توجه هاي علمی دانش هاي کارورزي نیز به تقویت دیدگاه در دوره نابینایان

مشوق، مانند اعطاي امتیازات علمی به محققان  عهده دارند، کمک مؤثري خواهد کرد. بدیهی است که عوامل
ت از چاپ و نشر آثار مربوطه، داراي تأثیرات مهمی در مادي و حمای هاي ي معلوالن، پرداخت کمک حوزه
  ).دانشجویان ایران، در سایت علمی 10/6/1392ي محققان خواهد بود (حسن زاده،  انگیزه ارتقاي

ي نابینایان، که خود نیز یک نابینا است، در مورد مسائل و  ي ویژه یک مقام مسئول در یک مدرسه
ریزي کرد. در  ها برنامه نابینایان را جزئی از جامعه دانست و براي آن : بایدگوید مشکالت نابینایان در کشور می

مشابه انجام نشد. در  ها ستونی را مخصوص نابینایان در نظر گرفتند، اما کاري هاي گذشته برخی روزنامه سال
هاي دولتی توجه  ارگان حالی که نابینایان نیز نیازمند به خواندن اخبار و گرفتن اطالعات هستند. اساساً نهادها و

هاي جامعه، همچون علم محدود پزشکی، عدم دسترسی به  چندانی به مسائل و مشکالت نابینایان ندارند. کاستی
ي نابینایی و نابینایان،  ي فرهنگ رویارویی با پدیده پزشک در زمان مناسب، نبود مشاور ژنتیک، عدم اشاعه

چنین مشکالتی به دالیلی براي بروز نابینایی و گسترش آن هس تند. اگر جامعه به درستی نقش خود را ایفا کند، 
اي در طول عمر فرد نابینا به او  گوید: جامعه نسبت به معلولین متعهد است و باید به گونه آیند. وي می وجود نمی

حقوق شود؛ در سوئد، نابینایان  کمک کند. براي مثال، در آلمان حق نابینایی براي نابینایان پرداخت می
دارد. از سوي دیگر، باید در  ها به دلیل جبران مشکلی است که نابینا در جامعه کنند. این تري دریافت می بیش

عادي نظر گرفت که هزینه تر است. نباید حقوق بین کارمند نابینا و بینا یکسان  بیش ي زندگی نابینایان از مردم 
گوید: حدود دوازده  هاي اجرایی می لولین در دستگاهباشد. وي با تأکید بر به رسمیت شناختن کارشناس مع

سؤاالت بریل طرح می سازمان سنجش سال است که کند. با این حال، این کار محدود بوده و تنها  براي نابینایان 
سطح مقطع کارشناسی انجام می ). اساساً دانشجویان ایران، در سایت علمی 10/6/1392شود (حسن زاده،  در 

عالی علمی نشان می نابینایان و کم ر ازوجود هزاران نف بیش از هر  دهد بینایان تحصیل کرده و داراي مدارج 
گروه دیگر افراد داراي معلولیت، نابینایان در باالترین سطح فعالیت اجتماعی حاضرند و از توانایی خدمت در 

ص مسئوالن وهاي متعدد کارشناسی، اجرایی، آموزشی و مدیریتی برخوردارند. به همین دل پست  یل توجه خا
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ها و بهبود شرایط زندگی این اقشار بیش از گذشته  هاي مرتبط براي تحقق وعده ها و دستگاه پیگیري وزارتخانه
  ).24/7/1393، نیویدارضروري است (سایت 

از این رو، ضرورت دارد که مسائل و مشکالت شغلی نابینایان از نظر علمی مورد بررسی قرار گیرد تا از 
ها اقدامات الزم از سوي  هاي موجود شناسایی شده و در راه برطرف کردن آن ها و چالش طریق کاستی این

شود. اصوالً در جامعه ي اجتماعی مهم براي بخش  ي ما اشتغال یک مسأله کارگزاران رسمی و غیررسمی انجام 
ن، نیست، اما از آن جا که چشمگیري از افراد واقع در سن فعالیت است و مختص قشر خاصی، همچون نابینایا

ژه، در کشور ما مکانیسم نابینایی و کم عوامل مهم مؤثر بر وضعیت اشتغال است، و به وی هاي  بینایی، خود از 
ها نسبت به  اجرایی و عملیاتی قوي براي حمایت از اشتغال افراد نابینا وجود ندارد، مسائل و مشکالت شغلی آن

دیگر جامعه مضاعف است. به  دیگر، هرچند در کشور ما در حال حاضر بخش چشمگیري از افراد اقشار  بیان 
واقع در سن فعالیت بیکار هستند، یا داراي شغل مناسبی براي کسب درآمد و تأمین زندگی خود نیستند، افراد 

ص بینایی علت وضعیت خا که در  شان از نظر اشتغال داراي مشکالت حادتري هستند. حتی با وجود آن نابینا به 
ي اشتغال نابینایان وجود دارد، اما این قوانین و  کشور ما قوانین و مصوبات قانونی مترقی زیادي در زمینه

اند. بنا به چنین دالیلی ضرورت دارد که مسائل و مشکالت  مصوبات قانونی چندان اجرایی و عملیاتی نشده
علمی مور ها و  د بررسی قرار گیرند، تا از این طریق چالشاشتغال نابینایان به طور دقیق و با استفاده از ابزارهاي 

ها فراهم  هاي الزم براي اشتغال نابینایان و تأمین زندگی آن هاي موجود مورد شناسایی قرار گرفته و زمینه فرصت
  شود.

  

  . قوانین حامی اشتغال و زندگی افراد نابینا3

اند. در بخشی از  اي به افراد نابینا نداشته همدالنهها چندان نگاه  شاید بتوان گفت در بخش مهمی از تاریخ، انسان
ها، به طور اخص، ناشی از عملکرد  ها، به طور اعم، و نابینایی آن شد که معلولیت انسان تاریخ چنین تصور می

هایی همچون معلولیت را با   ها و آسیب  نادرست فرد معلول یا یکی از بستگان او در زندگی است. گاه نیز پدیده
سن عوامل ماوراءالطبیعی، تبیین میا کردند و توجهی به  اد به عوامل موهوم و خرافی، همچون نقش نیروها و 
ها نداشتند. با توجه به چنین ذهنیتی،  هاي ژنتیک، پزشکی، روانی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیِ معلولیت زمینه
راد یا گروه در برههحتی  ردي نادرست، خشن و غیرانسانی با افراد ها برخو هایی از تاریخ بشر توسط برخی اف

اي برخورد هیتلر و همفکران و کارگزاران وي با افراد معلول  ي بارز چنین مسأله گرفت. نمونه معلول صورت می
، هم دانش پزشکی مفروضات  ي نژادي تصفیههایی  کشورش بود. مبناي فکري چنین افراد و گروه بود، که بعداً

نت ها را در زمینه آن هاي بعديِ افراد معلول باطل اعالم کرد، و هم این که  هاي ژنتیک به نسل قال ویژگیي ا
ي  آمیز و نژادپرستانه نهادهاي حقوقی، چه در سطوح ملی و محلی و چه در سطوح جهانی، اقدامات تبعیض

را مغایر با حقوق بشر دانسته و آن را محکوم کردند. از این رو، در ع چنین افراد و گروه صر جدید قوانین هایی 
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هاي مختلف جهان جهت حمایت از حقوق انسانی افراد معلول، به طور اعم، و نابینایان، به  متعددي در بخش
 قانون عصاي سفیدتدوین شدند. یکی از این قوانین  - ها  به ویژه حق اشتغال و فعالیت اقتصادي آن - طور اخص 

  است.

عصاهاي چوبی و  نایان دنیا از صدها سال قبل بهتر از یک قرن دارد. نابی قدمتی کم عصاي سفید
آمار شان تکیه می فلزي نابینایان همپاي معضالت اجتماعی و ویرانی و  کردند، اما بعد از جنگ جهانی اول که 
را در میان مردم نابینا باز کرد. مجروحان  رفت، کم ها به طور تصاعدي باال آشوب کم عصاي سفید جاي خود 

را به عنوان پرچم آزاديجنگی با ایده گرفت شان دست گرفتند تا در شهر دیده  ن از جیمز بیگز، عصاي سفید 
شهروندان است، بهره مند باشند. عصاي سفید از ابداعات جیمز بیگز است. او  شوند و از امنیتی که حداقل حق 

خود را از دست داد اثر یک سانحه بینایی  میالدي بر 1921عکاس اهل شهر بریستول انگلستان بود که در سال 
امان ماندن از خطر وسایل نقلیه عصایی به رنگ سفید در دست بگیرد تا  و از آن به بعد تصمیم گرفت براي در

دیدن باشد. شانزده سال بعد از فراگیر شدن این ایده از فاصله ترین  ي بیگز، دو نفر از برجسته هاي دور هم قابل 
پري، ریاضیدان، و دکتر جاکوپس تن بروك، حقوقدان، خواستار  هاي دکتر ناول آمریکایی به نام محققان

باید حقوق نابینایان دنیا به رسمیت شناخته شده و  شدند که بر اساس آن، عصاي سفیدتصویب قانونی به نام 
شد. اما این بحث و گفت وگوها با شـــروع جنگ جهانی دوم  ها در نظر گرفته می آن هاي برابري براي فرصت
رمتوقف ش سرانجام در پانزدهمین روز از ماه اکتب و قانون یاد شده  میالدي به تصویب رسید و به  1950سال  د 

شود شهرت پیدا کرد تا قانون عصاي سفید در این قانون تمامی  .این روز در دنیا، به نام نابینایان رقم زده 
عضوي از یک جامعه عنوان  ها  ي متمدن عنوان شده و جوامع ملزم به رعایت آن حقوق اجتماعی فرد نابینا به 

حق  ي امکانات رفاهی معمول در جامعه را دارند. آنان نابینایان حق استفاده از همه اند. از جمله این که شده
همگانی، ها، بزرگراه روها، خیابان دارند از پیاده مانند هواپیما، قطار، اتوبوس، اتومبیل،  ها و وسایل حمل و نقل 

تفریحی و مذهبی، استفاده کنند و اگر در بعضی اوقات محدودیتی هم  کشتی، هتل، اماکن عمومی، مراکز
شامل همه براي استفاده اگر ي افراد جامعه باشد و  از این تسهیالت و اماکن وجود داشته باشد، باید فراگیر و 

فاده از تسهیالت راي نابینایان در است همگانی، محدودیت ایجاد کند یا حقوق نابینایان  شخص یا سازمانی فقط ب
شود. بند دیگري از این قانون به رانندگان وسایل نقلیه مربوط  بگیرد، مجرم شناخته می عاقل و بالغ را نادیده

عبور و مرور از عصاي سفید استفاده کند تا مراعات کامل نابینا شود و آنان را موظف می می یانی را که هنگام 
قانون دولت می  ها موظف هستند که نابینایان را به کند، در نظر داشته باشند. از سوي دیگر، بر اساس این 

را به خدمت گیرند. در کنار این فعالیت ها مسئوالن دولتی طبق  مشارکت در امور دولتی تشویق کنند و آنان 
ش عنوان بزرگداشت نابینایان و قانون عصاي  23دند پانزدهم اکتبر (مطابق با قانون موظف  مهرماه) هر سال را به 

علمی دانشجویان ایراناي با نابینایان داشته باشند ( سفید ارج نهند و از مردم بخواهند که رفتار معقوالنه  ؛سایت 
7/1/1392.(  
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  نایانهاي اجتماعی و فرهنگی مشکالت اشتغال نابی . زمینه4
بینایان در  بخش مهمی از مسائل و مشکالت نابینایان مسائل و مشکالت فرهنگی است. اساساً نابینایان و کم

اند. مثالً، با وجود  مهري قرار گرفته تر ابعاد فرهنگی و اقتصادي و علمی مورد بی سطح جامعه و در بیش
شاهد اجراي کامل مهمي اشتغال این قشر از جامعه صورت گرفت هایی که در زمینه تالش ست، اما هنوز  ترین  ه ا

دانشگاهی رایگان براي تمام نابینایان، نیستیم. مناسب چنان  سازي شهري آن بندها، مثل فراهم کردن تحصیالت 
تر این که در بعد برخورد با معلوالن، مخصوصاً نابینایان،  که باید و شاید صورت نگرفته است و از همه مهم

هاي نابینایان در جامعه هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته  اند. همچنین، توانمندي الزم را ندیده افراد جامعه آموزش
ي نابینا هستیم،  کرده ي قشر تحصیل است. با این که دو درصد از معلولین نخبه هستند، اما شاهد بیکاري گسترده

بینا را با وجود تحصیالت و توانمندي باال بینا و نا تر افراد کم اي که مراکز مختلف فعالیت اقتصادي بیش به گونه
  کنند. هایی مثل تلفنخانه یا تدریس استخدام می فقط در بخش

زمینه ي نابینایان و کم ، ویژهبشريي  نسرین اطیابی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه ي  بینایان در 
نابینایان نه تنها از نعمت دیدن محروم گوید:  ها در اجتماع می برخوردهاي اجتماعی با نابینایان و جایگاه آن

راي نابینایان در سطح کشور  هستند، بلکه از دیده شدن توسط افراد جامعه نیز محرومند. وي با اشاره به این که ب
تواند نویسنده یا مسئول یک نشریه  گوید: یک نابینا می ي انگشتان یک دست هم نشریه نداریم، می به اندازه

نات در جامعه براي او مهیا نیست. اطیابی با تأکید بر این که نشریات نابینایان باید مناسب حال باشد، اما این امکا
در ایران چنین نشریاتی براي کودکان و نوجوانان وجود ندارد و این  هاي سنی باشد، می تمامی گروه گوید: 

ت. وي فضاهاي فرهنگی براي معضل از لحاظ پرورش فکري و ارتقاء دانش نوجوانان نابینا بسیار نامطلوب اس
المللی، مثل نمایشگاه  هاي بین گوید: در نمایشگاه داند بلکه با نگاهی منتقدانه می نابینایان را نه تنها کافی نمی

آید؟ در این  مطبوعات یا نمایشگاه قرآن یا نمایشگاه کتاب، میزان بسیار کمی از تولیدات به کار نابینایان می
کتاب با خط بریل چاپ نمیزمینه، چندان قرآن و ا هاي  سازي مکان شود. در انتخاب محل یا مناسب دعیه و 

نمایشگاهی به حضور نابینایان توجه چندانی نشده است. وي بهترین راه مدیریت رفتارهاي اجتماعی با معلوالن 
  ).26/8/1390داند (غالمی توکلی،  ها و بعد در سطح جامعه می ي آن هاي درست به خانواده را آموزش

اشتغال نقش مهمی در  رو هستند که بیکاري و عدم اساساً افراد نابینا با مشکالت اقتصادي متعددي روبه
تري هستند. هوتنویل در تحقیق خود  آن دارند. در این زمینه زنان نابینا نسبت به مردان نابینا داراي مشکالت بیش

غال وضعیتی شبیه به سایري مشکل اقتص افراد نابینا در زمینه مشاهده کرد که هاي شدید،  ناتوانی ادي و عدم اشت
دارند (هوتنویل،  داراي فلج مغزي و عقب مانده ذهنی  کنند  ). کریچنر و اشمیدل نیز تأکید می1997مثل افراد 

ل ي اشتغال و نگهداري شغ ترین مشکالت را در زمینه که افراد نابینا در بین سایر افراد عادي و افراد معلول بیش
افراد داراي مشکالت بینایی در سن اشتغال  درصد 70- 80حدود  1997کنند که در سال  دارند؛ آنها بیان می

). به 2001نیل،  درصد کاهش پیدا کرده است (مک 60این آمار به حدود  2001اند. هرچند در سال  بیکار بوده
ر جمعیت افراد عادي و افراد معلول نرخ دهند که افراد نابینا نسبت به سای طور کلی، آمار و ارقام نشان می

  .تري دارند بیکاري بیش
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ترین  ترین افراد در میان معلوالن هستند، اما بیش نابینایان تحصیلکرده حالی که کارشناسان معتقدند در
دارد و این موضوع مهم مواجهند. نابینایان قادر به  ترین مشکلی است که با آن نرخ بیکاري به آنان اختصاص 

دارايانج حقوق اجتماعی و قانونی بسیار زیادي هستند که باید مسئوالن  ام کارهاي بزرگی هستند. این افراد 
هاي مختلف، از جمله سازمان فنی و  هاي الزم را انجام دهند. سازمان ریزي براي تحقق این حقوق برنامه

که چنین آموزشهایی، از جمله  معلوالن قرار دهد. در حالی هاي الزم را در اختیار اي، باید آموزش حرفه
ژه زنان و دختران مناطق محروم، ارائه  آموزش مهارت هاي زندگی روزانه و زندگی مستقل، به نابینایان، به وی

؛ قم فرداشود (پایگاه خبري تحلیلی  همین امر باعث بروز مشکالت فراوانی در زندگی آنان می شود، و نمی
23/7/1393.(  

زیادي از نابینایان جهان در کشورهاي  بیقی نشان میبه طور کلی، مطالعات تط دهند که اگرچه تعداد 
هاي فرهنگی و اجتماعی در این کشورها،  کنند، اما با اصالح زیرساخت نیافته زندگی می آسیایی و توسعه

کشورهاي شرق آسیا با ایجاد مشاغل جدید مثل  .کنترل شده است ي زندگی این افراد تا حدود زیادي هزینه
 ي خود را وارد بازار کار اي از نابینایان جامعه ماساژدرمانی، نوازندگی و کوك کردن پیانو بخش عمده

در  .اند و مشغول به کار هستند شده هزار ماساژور نابینا تعلیم داده 40اي که تنها در چین  اند، به گونه کرده
را اداره می شاپ آیوواي آمریکا هم نابینایان کافی ها به  بازاریاب فعالیت دارند و در رستوران عنوان کنند، به ها 

هاي خدماتی مشغولند. عالوه بر این مشاغل، تعمیرات اتومبیل و دوچرخه، مسئولیت فروش، مشاوره و  فعالیت
هاي شغلی است که  ها هم از رده بندي، ترجمه و کار در داروخانه ریزي، پذیرش هتل و بیمارستان، بسته برنامه

، در سایت علمی 9/6/1392مریکا براي نابینایان بازار جذب خوبی دارند (صرافی؛ مترجم، در اروپا و آ
  ).دانشجویان ایران

آموزش گرفته تا نابینایان به خودي خود هزینه شهر.  هاي زیادي دارند، از  آمد در  تفریحات و رفت و 
راي زندگی این افراد در جامعه هایی ب هزینه جهانی بهداشت سازماناین مقوله در تمامی دنیا ثابت است و 

ها براي بهبود شرایط زندگی این افراد، بار اقتصادي هنگفتی را  دهد دولت محاسبه کرده است که نشان می
آمارها نشان می متحمل می بینا و نابینا در دنیا  میلیون نفر کم 180دهد که در مجموع نزدیک به  شوند. این 
جهانی هزینه دارند. با این حال، وضعیت نابینایان  ها دالر براي اقتصاد لیونکنند و از نظر اقتصادي می زندگی می

مند  بهره سازمان بهزیستیي خدمات درمانی  در کشور ما کمی متفاوت است. نابینایان ایرانی، اگرچه از بیمه
 .شده باشند موفق به اشتغال ي حمایتی براي دوران بازنشستگی ندارند، مگر این که هستند، اما هیچ پشتوانه

حتی در کشورهاي عربی منطقه هم نابینایان خدمات حمایتی زیادي از قبیل حق معلولیت، «گوید:  جمالی می
در ایران وجود ندارد ي مسکن دریافت می تسهیالت اشتغال و ازدواج و تسهیالت ویژه » کنند، اما این امکانات 

علمی 9/6/1392(صرافی؛ مترجم،  سایت  غالباً شامل مشکل اندانشجویان ایر، در  ). مشکالت اقتصادي نابینایان 
اشتغال و دیگر مسائل معیشتی مورد نیاز زندگی است. در حال حاضر حدود دو و نیم میلیون نابینا در کشور ما 
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ها است که موجب مشکالت  مشکل ازدواج دارند. این مشکل به دلیل ضعف مالی و یا به دلیل نوع معلولیت آن
زمینه   ، خبرگزاري مهر).23/7/1392ها شده است (زارعی،  ي ازدواج آن زیادي در 
راد نابینا در کشور ما مشغول به کار هستند و از این  دهند که تعداد ها نشان می واقعیت بسیار اندکی از اف
غیرمرتبط  رغم داشتن تحصیالت باال، در مشاغل بسیار سطح پایین یا مشاغل ها، علی بسیاري از آن تعداد هم

حالی که تمام آن ها  بمانند، حتی آن شوند لزوماَ نباید بدون شغل هایی که نابینا می مشغول به کار هستند. در 
نیست. همان طور  توانند به کار خود باز گردند. بنابراین، بینایی تنها عامل موفقیت شغلی اي می بدون هیچ وقفه

شغل و کسب  عدم پیشرفت در  عامل  ، به 1379هاي شغلی نیست (شریفی درآمدي،  فرصتکه نابینایی به تنهایی 
علمدارلو،  شجاعی و همتی  رغم این که در کشور ما سطح تحصیالت نابینایان نسبت  ). علی22/1/1390نقل از: 

اي که نابینایان  اشتغال آنان بسیار پایین است. به گونه هاي گذشته افزایش یافته است، اما هنوز آمار به سال
شاغالن نیز کار مفید و مطلوبی ندارند. اساساً استقالل اقتصادي و احساس بسیاري در کشور  بیکارند و برخی از 
اي تنگاتنگ با شغل دارد؛ از نظر نابینایان کار براي کسب امنیت، احساس تعلق به دیگران،  امنیت مالی، رابطه

هاي شغلی  سب فرصتاحساس اعتماد به نفس، کسب احترام و احساس خودشکوفایی است و بدون تردید ک
ها،  شود که آنان از زندگی یکنواخت فاصله بگیرند. در کشور ما برخی سازمان نابینایان، موجب می توسط

دهند، اما این ارقام و  اي می یارانه هاي ي درمان و کمک ، به معلوالن مستمري و بیمهسازمان بهزیستیهمچون 
ها  تواند حداقل استانداردهاي معیشتی را براي آن و حتی نمینداشته  ها هیچ تناسبی با نیاز معلوالن این کمک
  ).24/7/1393، نیویدارآورد (سایت  فراهم

عمل بخش  قانون جامع حمایت از معلوالندر  مصوبات مترقی در حمایت از این قشر آمده است، اما در 
عبارتند از: الف. ماد شوند. مهم ها اجرا نمی مهمی از آن زمینه1ي  هترین مواد این قانون  هاي  : دولت موظف است 

را از آن الزم را براي تأمین حقوق معلوالن، فراهم و حمایت ي  : کلیه2ي  ها به عمل آورد؛ ب. ماده هاي الزم 
شرکت ها، سازمان وزارتخانه عمومی و انقالبی موظفند در طراحی، تولید  ها و مؤسسات و  هاي دولتی و نهادهاي 

معابر و وسایل خدماتی به نحوي عمل نمایند که امکان دسترسی و  ن عمومی وها و اماک و احداث ساختمان
: سازمان بهزیستی کشور 3ي  ها براي معلوالن، همچون افراد عادي، فراهم گردد؛ پ. ماده مندي از آن بهره

ذیل را به عمل آورد:  موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه ین . تأم1ي ساالنه اقدامات 
هاي معلوالن و  آموزي مورد نیاز معلوالن با مشارکت خانواده خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه

غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و  همکاري بخش 
جد شرایط (معلوالن نیازمند، . گسترش مراکز خاص نگهداري، آموزشی و توانبخشی معلوالن وا2ها؛  خانواده

غیردولتی و  هاي رفتاري) با الهویه، معلوالن با ناهنجاري سرپرست، معلوالن مجهول معلوالن بی همکاري بخش 
. تأمین و تحویل وسایل کمکی توانبخشی مورد 3ها؛  پرداخت تسهیالت اعتباري و یارانه (کمک هزینه) به آن

ي خدمات توانبخشی  اي آموزشی، حمایتی و تولیدي معلوالن و ارائهه . گسترش کارگاه4نیاز افراد معلول؛ 
توانند در استفاده از امکانات ورزشی،  : معلوالن می4ي  اي به معلوالن جهت توانمندسازي آنان؛ ت. ماده حرفه

؛ ث. مند گردند بها بهره وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیالت نیمه تفریحی، فرهنگی و
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ي خدمات درمانی  بیمه : افراد تحت سرپرستی معلوالن با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش5ي  ماده
: یکی از 6ي  گیرند؛ ج. ماده ي مکمل درمانی قرار می ي خدمات درمانی و بیمه و معلوالن تحت پوشش بیمه

ها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان  فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آن
عمومی معاف می ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه آن : دولت موظف است 7ي  گردد؛ چ. ماده ي 

شغلی براي افراد معلول تسهیالت جهت ایجاد فرصت راهم نماید:  هاي  ص حداقل سه درصد 1ذیل را ف . اختصا
ها،  هاي دولتی و عمومی، اعم از وزارتخانه پیمانی، کارگري) دستگاه می،از مجوزهاي استخدامی (رس

عمومی و انقالبی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه شرکت عمومی کشور استفاده  ها و مؤسسات، ، نهادهاي  ي 
سازمان بهزیستی کشور  . تأمین حق بیمه2نمایند به افراد معلول واجد شرایط؛  می و ي سهم کارفرما توسط 

کارفرمایانی که . پرداخت تسهیالت اعتباري به واحدهاي 3گیرند؛  افراد معلول را به کار می پرداخت آن به 
عمرانی و صنفی و کارگاه افراد معلول به میزانی که در  هاي تولیدي حمایتی در مقابل اشتغال تولیدي، خدماتی، 

ساالنه مشخص می قوانین بودجه تباري خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد . پرداخت تسهیالت اع4گردد؛  ي 
. پرداخت تسهیالت اعتباري (وجوه اداره 5گردد؛  ي ساالنه مشخص می معلول به میزانی که در قوانین بودجه

ها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد  زا به شرکت شده) جهت احداث واحدهاي تولیدي و خدماتی اشتغال
هاي سازمانی  . اختصاص حداقل شصت درصد از پست6به افراد معلول است؛ ها متعلق  ي آن سهام و سرمایه

هادهاي عمومی به افراد نابینا و کم ها، شرکت تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه معلوالن  بینا و هاي دولتی و ن
سازمانی متصدي . اختصاص حداقل شصت درصد از پست7جسمی، حرکتی؛  نویسی  دفتري و ماشین هاي 

پایگاه گفتمانی ، 17/2/1391ابراهیمی، (حرکتی  -ها و نهادهاي عمومی به معلولین جسمی ، شرکتها دستگاه
  ).تحلیلی امید

غال افراد نابینا، در کشور ما به حدي نامطلوب است که  اساساً وضعیت زندگی، به ویژه وضعیت اشت
شایسته برخی از مسئوالن خود اقرار دارند که در مورد این قشر آن است اقدامات الزم از سوي  چنان که 

، در این زمینه، حسین طال، نایب  رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس با نهادهاي رسمی انجام نشده است. مثالً

استاندارد نبودن فضاي  مسائل معیشتی، استخدامی و«گوید:  تأکید بر مشکالت متعدد نابینایان در جامعه می
زان کمی  توان گفت دستگاه است... می الت نابینایانترین مشک شهري براي تردد آسان، از مهم هاي اجرایی به می

عمل کرده به وظایف خود اند و بخشی از حقوق قانونی این قشر نیز مغفول مانده است  در قبال نابینایان 
راي استخدام و  عظیم نیست... نابینایان با مشکالت متعددي ب ،اقدامات انجام شده در خور و شأن این جمعیت 

عنوان   هاي دولتی و خصوصی از جذب این افراد به هستند و متأسفانه بسیاري از سازمان عیشت خود مواجهم
). آمارهاي جهانی نرخ بیکاري افراد نابینا ممتازنیوز، در سایت 8/5/1394(طال، » کنند نیروي کار خودداري می

حالی که این آمار در ایران بیش از درصد گزارش می 50را  به  سازمان بهزیستیاین است. در ایران  کنند؛ در 
هیچ تناسبی با نیاز  دهد، اما این ارقام و این کمک اي می هاي یارانه ي درمان و کمک معلوالن مستمري و بیمه ها 

ها فراهم کند. دولت پیشین در مراسم  تواند حداقل استانداردهاي معیشتی را براي آن معلوالن نداشته و حتی نمی
شوند، اما این موضوع  قول داد که دو هزار نفر از نابینایان در دستگاه ینایانروز جهانی ناب هاي دولتی استخدام 
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عملی نشد ( سال  رترینسایت فقط در حد وعده باقی ماند و با گذشت چند  ؛ کُردتوديسایت ؛ 24/7/1392؛ ها ب
نشدن قانون سه درصد حسن موسوي چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، بر عملی  ).18/5/1394

زمینه هاي دولتی تأکید کرده و می استخدام معلوالن از سوي دستگاه ي اشتغال نابینایان بیش از  گوید: در 
سازمان فنی و حرفه دیگران مورد ظلم واقع می عنوان مثال،  اي براي آموزش مهارت  اي هیچ برنامه شوند. به 

ها، امکان حضور در  هاي جدید، استفاده از رسانه اده از تکنولوژينابینایان ندارد. همچنین، امکان اشتغال، استف
راي بسیاري از نابینایان وجود ندارد و باید اذعان داشت که  جامعه به صورت مستقل و امکان تشکیل زندگی ب

دیده نشده رغم تمام تالش علی   اند. ها در بخش دولتی و غیردولتی نابینایان 
غال معلوالن وجود دو برنامه هاي سازمان بهزیستی در فعالیت دارد. یکی از این  ي اصلی مرتبط با اشت

همان  11ي  ها به تبصره برنامه هاي  شود که بر اساس آن، وام مربوط می معلوالن اعطاي وام خوداشتغالی بهیا 
کفایی برسند. ي خود، به خود اندازي مشاغل مبتنی بر حرفه گیرد تا با راه الحسنه در اختیار معلوالن قرار می قرض
سهم کارفرماست که تشویق کارفرمایان ي دیگر این سازمان، پرداخت حق بیمه برنامه در نگهداري و یا  ي 

شاید  منجر به اشتغال تواند استخدام نیروهاي کار معلول در مراکز تولیدي، می زایی براي معلوالن شود. اما 
درصد  3اساس آن  هاي دولتی است که بر دارات و سازمانقوانین مرتبط با استخدام معلوالن در ا تر از همه، مهم

اکبر جمالی،  از نیروي کار استخدامی در هر سازمان باید از میان معلوالن انتخاب و به کار گرفته شوند. علی
عامل انجمن نابینایان ایران در حال حاضر در کشور ما 3قانون «گوید:  در این باره می مدیر   درصد استخدامی 

هزار نفر را استخدام کرده، اما  40ي آن آموزش و پرورش است که به تازگی  ترین نمونه شود. نزدیک نمیاجرا 
هاي زیادي را از طریق مجلس شوراي اسالمی، نهاد  در میان آنان کسی از نابینایان وجود نداشت. ما پیگیري

اي وجود  آمارهاي تایید نشده». نرسیدیماي  وزارتخانه انجام دادیم، اما باز هم به نتیجه ریاست جمهوري و حتی
شده است، اما از میان آن105 المللی  دهد در جوامع بین دارد که نشان می ها تنها دو  شغل براي نابینایان تعریف 
هاي  براي نابینایان مهیا است: اپراتوري و معلمی. در مراحل بعدي جایگاه یک نابینا کارگاه شغل در ایران

و اگرتولیدي، مثل بافند عرصه گی، است  شود،  قرار باشد یک نابینا با فراگیري مهارتی وارد  هاي شغلی تولیدي 
شد. جمالی در این باره معتقد است:  تولیدي و  با واگذاري واحدهاي«معموالً با درهاي بسته رو به رو خواهد 

ترجیح  صنعتی به بخش خصوصی، وضعیت از این هم بدتر شده است، چون کارفرمایان بخش خصوصی
تري ببرند. در واقع، اگر در  هاي بیش هاي آنان، استفاده توانایی دهند نیروهاي سالم را به خدمت بگیرند تا از می

امکانات، یک نابینا  تر شدن گذشته یک نابینا منشی و تلفنچی بود، امروز با پیشرفته شدن تجهیزات و تخصصی
وتر دارد، عمالً از ن دیده یروهايکه دسترسی محدودي به کامپی ماند... اشتغال،  ي دیگر جا می آموزش 

هاي ناکافی و نامناسب براي  ترین مشکل نابینایان کشور است. اما دلیل اصلی این مشکل، آموزش بزرگ
دست  تري نسبت به یک فرد عادي است تا بتواند شغلی را به هاي بیش نیازمند مهارت نابینایان است. فرد نابینا

نابینایان را به حال خود رها کرده است. در  کند و در این زمینه کوتاهی می اي ن فنی حرفهسازمابیاورد. اما 
آموزشی را براي معلوالن به طور  قانون عام 7ي  حالی که بر اساس ماده حمایت از معلولین، باید امکانات 

دیگر، در اساسنامه موظف  ه این سازماناي آمده است ک ي سازمان فنی و حرفه رایگان فراهم کند. از سوي 
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عمالً  است امکانات آموزشی را براي آحاد جامعه آماده کند، یعنی استثنایی براي افراد معلول وجود ندارد. اما 
  ).علمی دانشجویان ایرانسایت ، در 7/1/1392(جمالی، » افتد بینیم که این اتفاق نمی می

ترین موانع اشتغال نابینایان است. در  ماز جمله مه هاي اجتماعی و فرهنگی منفی در جامعه وجود نگرش
هاي تجربی نیز  راه اشتغال افراد نابینا است. پژوهش این زمینه نگرش کارفرمایان به عنوان یک عامل مهم سد

مند به اشتغال و افراد بیکار فاقد  دهند که از میان افراد داراي آسیب بینایی شاغل، افراد بیکار عالقه نشان می
اند.  بیان کرده نگرش منفی کارفرمایانگروه، یکی از عوامل اصلی سد راه اشتغال را  ل، هر سهعالقه به اشتغا

عامل مهم دیگر در این زمینه مشکل دسترسی به مطالب نوشتاري و چاپ شده است. از جمله، کرودن در سال 
ر روي افراد نابیناي 1998 عالوه بر نگرش مردم و کارفرم در تحقیق خود ب هاي  ایان و نبود تواناییجویاي شغل، 

در  ها و مسائل مربوط به دسترسی به کامپیوترها را به عنوان موانع مهم در دسترسی به نوشته شغلی، مشکل
) 1997)، رومیل و همکاران (1999مک بروم (  ها را تحقیقات اشتغال از نظر این افراد ذکر کرده است. این یافته

عوامل مؤثر در عدم اشتغال افراد نابینا نقص در  می ) نیز تأیید1998و رومیل و همکاران ( کنند. یکی دیگر از 
هاي عمومی مورد نیاز براي افراد نابینا است. در پژوهشی که توسط کرچنر و اودي، کاواناف و  ي برنامه ارائه

نفره از متخصصان و کارمندان توانبخشی  45) در مورد یک گروه 1999استین من و بروم و همکارانش (
غال چنین افرادي موانع اداري و اجرایی ذکر شده است. در این پژوهش،  صورت گرفته است، یکی از موانع اشت

ي خدمات  براي این ابزارها، ارائه همچنین، گفته شده است که تغییر دائمی در ابزارها و کمبود بازآموزي
) نیز در  1999اندازد. اودي ( را به تعویق مییا داراي آسیب بینایی  ناکافی و زمان کم، همگی اشتغال افراد نابینا
عالقه اند که  مند به اشتغال نتایج زیر را به دست آورد: این افراد ذکر کرده مصاحبه با بیست نفر فرد نابیناي بیکار 

عامل  ها مانع آن ي اجتماعی شامل  است. برنامه عمومیو  هاي اجتماعی برنامهبراي اشتغال ناشی از هر دو 
افراد نابینا است. از طرف دیگر، آنها  ي هاي عمومی منفی درباره هاي قالبی و نگرش پایین، نگرش انتظارات

غال هستند، زیرا این مؤسسات باعث وابستگی این افراد  مؤسسات توانبخشیاعتقاد دارند خود  راه اشت مانعی در 
ها اطالعات و دانش کافی در  نشود که آ شوند. چنین چیزي باعث می به دریافت حمایت از چنین مؤسساتی می

هاي نگهداري شغلی و چگونگی حمایت از خود را به دست نیاورند. کمبود  کردن، شیوه مورد ترغیب به کار
دهند، کمبود بودجه و زمان کافی براي  دانش و آگاهی کافی نسبت به خدماتی که مؤسسات توانبخشی ارائه می

هاي شخصیتی افراد نابینا از  ي این خدمات، ویژگی ناسب براي ارائهریزي زمانی م عدم برنامه ي خدمات و ارائه
غال در پژوهش شفاهی  ) از طریق مصاحبه1999هاي مذکور بوده است. کروودن و مک بروم ( دیگر موانع اشت ي 

 ها اشاره شد، ي مواردي که در باال به آن داراي آسیب بینایی، عالوه بر ذکر همه فرد شاغل نابینا یا 179با 
دیگر، افراد نابینا به علت شرایط  هاي ویژگی مربوط به خودناتوانی را نیز عامل دیگري عنوان کردند. به بیان 

توانند استخدام شوند (شجاعی و همتی علمدارلو،  خاص، همچون ناتوانی در ورود به برخی مشاغل، نمی
22/1/1390.(  

ي او، همچون  شود و هم نیازهاي ثانویه ده میي انسان برآور اساساً از طریق اشتغال هم نیازهاي اولیه
برقراري ارتباط با  خودشکوفایی، احساس استقالل، عزت نفس و غیره. از طریق مولد بودن و مؤثر بودن و



  

١۵۶ 
 

شغلی پیدا کرده و نیازهاي گوناگون خود را برآورده می کنند. به طور  همساالن و همکاران، افراد رضایت 
بخشد. همچنین، حضور فرد در  می استقاللو  کمال، احساس هویتادي، به انسان کلی، کار عالوه بر مزایاي م

کند. برخی مطالعات نشان  خارج از منزل براي او فراهم می روابط اجتماعیمحیط کار زمینه را براي برقراري 
عزت نفس می غال  رود؛  التر میشان نیز با شان افزایش یافته و سطح خودکارآمدي دهند که افراد شاغل بعد از اشت

عزت نفس افسردگیو برعکس، در صورت بیکاري، میزان  غیرشاغل افزایش یافته و  شان نیز کاهش  در افراد 
دهند که بیکاري تأثیر منفی بر زندگی و روابط خانوادگی و بین فردي  یابد. عالوه بر این، مطالعات نشان می می

ین رو، ضرورت دارد که نهادهاي رسمی و غیررسمی، ). از ا63-73: 2002گذارد (لئونارد،  افراد بیکار می
در جامعه فراهم آورند. هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی الزم را براي اشتغال نابینایان و کم زمینه   بینایان 
  

 . پیشنهادهاي پژوهش5

عهده مسأله . تغییر نگرش مسئولین و مردم نسبت به نابینایان:1 نایان، والدین و ي نابی ي مهمی که مسئولیت آن به 
ها و ایجاد نگرش مثبت نسبت  هاي آن بینایان و توانمندي دیگران است، تغییر نگرش در نسبت به نابینایان و کم

شغلی و اجتماعی  بینایی است. اگر تصورات درست و نادرست جامعه در گروه به نابینایی و کم هاي مختلف 
به نابینایی و کم بینایی تا  شویم که تأثیر تغییر نگرش نسبت ینسبت به نابینایی و کم بینایی بیان شود، متوجه م

بینایان باشد. بنابراین، باید طراحی و انجام  نابینایان و کم هاي اي مهم براي بسیاري از فعالیت تواند پایه چه حد می
آموزشی و توان فعالیت ها، صورت  هاي آن وانیت ها و کم بینایان، متناسب با ناتوانی بخشی براي نابینایان و کم هاي 

سپري کردن گیرد تا این افراد بتوانند پس از گذراندن آموزش هاي ویژه، موقعیت اجتماعی و  دوره ها و 
علمی ، در 10/6/1392اقتصادي مناسب خود را به دست آورند (حسن زاده،  یک  ).دانشجویان ایرانسایت 

گوید:  ها می هاي آن نابینا در مورد تصور نادرست کارفرمایان در استخدام افراد نابینا و نادیده گرفتن قابلیت
رمایان فکر می« چی شوند، در حالی که ما هم در  توانند منشی یا تلفن کنند که افراد نابینا فقط می اغلب کارف

اي دستی، خیاطی و حتی تصحیح کتب بریل، که یک بافی، هنره دوران آموزشی خود کار با کامپیوتر، قالی
عدم اعتماد کارفرمایان نسبت به ما، که از دید منفی آن کار تخصصی است، را می ها در  آموزیم، اما به دلیل 

» توانیم استعداد و توانایی واقعی خودمان را نشان دهیم تر می شود، کم مورد ناتوانی و محدودیت ما ناشی می
سایت 18/4/1394اکبري،  علی هاي نادرستی در مورد نابینایان و  ). مادامی که چنین برداشتاکبربیاد.بالگفا، در 
شان در  هاي گیري از توانمندي ها در جامعه وجود داشته باشد، امکان اشتغال و بهره هاي آن بینایان و قابلیت کم

از آن یک قشر مهم از جامعه از  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فراهم نخواهد بود و بدتر عرصه
  شان محروم خواهند شد. حقوق انسانی
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اشتغال مقدمه ساخت زندگی مطلوب است،  :اي و ایجاد اشتغال براي افراد نابینا هاي حرفه . آموزش مهارت2
علی ها از سوي بخش  ها و طی کردن مدارج دانشگاهی همواره در استخدام رغم کسب مهارت اما نابینایان 

هاي دولتی  ترین مشکل نابینایان اشتغال است، زیرا سازمان شوند. اساساً مهم ی و خصوصی نادیده گرفته میدولت
آموزش مهارت دهند. حتی نابینایان داراي تحصیالت دانشگاهی و  هاي الزم به نابینایان اقدامی انجام نمی براي 

رغم این که توانمند  شوند و علی ا مواجه میه هاي دولتی در استخدام توجهی ارگان اي با کم هاي حرفه مهارت
پذیر نیست و وقتی تأمین  مانند. وقتی فرد شغل نداشته باشد، تأمین اجتماعی امکان هستند، بیکار باقی می

ي مسکن و تأمین زندگی نیز وجود نخواهد داشت. اساساً  اجتماعی وجود نداشته نباشد امکان ازدواج، تهیه
اند. ایجاد  ریزي زیربنایی و اصولی نداشته ها برنامه موزش افراد نابینا و اشتغال آنهاي دولتی براي آ سازمان
هایی در خصوص  هاي برابر میان نابینایان و و دیگر افراد جامعه، احیاي حقوق نابینایان و احیاي برنامه فرصت
، در سایت 19/8/1391سازي افراد جامعه نسبت به توانمندي نابینایان یک ضرورت است (جمالی،  آگاه

  ).مددکار. بالگفا

  

اولین قدم عملی در اشتغال بینایان:  هاي اجتماعی و فرهنگی براي اشتغال نابینایان و کم . فراهم کردن زمینه3
است که در آن استخدام نابینایان براي شانزده  1358ماه  ي شوراي انقالب اسالمی در بهمن نابینایان، مصوبه

شده و  رشته ساده1در الویت قرار گرفته است. این مشاغل عبارتند از: ي شغلی مجاز  . 2ي بسته بند؛  . کارگر 
پ؛ 5. مونتاژکار؛ 4. تلفنچی و مأمور آسانسور؛ 3کارگر فنی؛  چ؛ 6. ماساژور و فیزیوترا . کار 7. مسئول امور پان

عمومی و . روز12. مترجم؛ 11. دبیر؛ 10. آموزگار؛ 9. گویندگی و پیج کردن؛ 8در تاریکخانه؛  نامه نگار روابط 
هنمایی تحصیلی؛ 14. مشاور حقوقی؛ 13تحقیقات؛  . مشاور امور تربیتی و تحقیقات 15. کارشناس را

صنعت و 16شناسی؛  شناسی و جامعه روان و مدیریت. امروزه مدیریت نیروي انسانی در  . مشاور امور دانشجویان 
ر است و نقش مهمی در پیشرفت و تعالی اقتصاد و اي برخوردا اقتصاد یک جامعه و کشور از اهمیت ویژه

راستا مدیریت نیروي انسانی آسیب دیده و معلول در اقتصاد و صنعت به  فرهنگ یک جامعه دارد. در این 
بینایان نیز جزئی از  شود. نابینایان و کم تدریج جاي خود را باز کرده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می

شوند. این افراد یا به هنگام  آیند که درصد قابل توجهی از معلوالن را شامل می به شمار مینیروي انسانی معلول 
عوامل ژنتیکی و حوادث. مدیریت نیروي انسانی  کار در کارخانجات و محیط کار نابینا شده اند و یا در اثر 

انات و شرایط مساعد و هاي الزم و فراهم نمودن امک ریزي صحیح و آموزش مهارت وظیفه دارد که با برنامه
دیده و معلول به نحو مطلوب استفاده  هاي نیروي انسانی آسیب برابر براي این قشر بتواند از امکانات و پتانسیل

هاي ملی، مانند  رسانه. 1هاي ایجاد بسترهاي مناسب براي اشتغال نابینایان عبارتند از:  زمینهکند. به طور کلی، 
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بینایان، و تغییر  رسانی و آشناسازي مردم با معلولین، به ویژه نابینایان و کم اطالع صدا و سیما و نشریات از طریق
سازي جهت اشتغال  ترین نقش را در راستاي فرهنگ توانند مهم هاي آنان، می دیدگاه جامعه نسبت به توانایی

معلوالن تصویب شده است (قانون  . اگرچه در ایران قوانینی در رابطه با اشتغال2بینایان ایفا کنند؛  نابینایان و کم
قانون جامع حمایت از معلوالن)، اما همچنان بخش مهمی از نابینایان و  7ي  درصد استخدام معلوالن یا ماده 3
قانون جامع  7ي  ي اشتغال نابینایان در ماده بینایان بیکار و جویاي شغل هستند. یکی از عوامل محدودکننده کم

بینی یک شغل، آن هم اپراتوري تلفن، براي این قشر است. با از بین بردن  حمایت از معلوالن ایران، پیش
شغلی پیش را به  اي معلولین، می بینی شده در این قانون و با توانمندسازي حرفه محدودیت  توان این امکان 

هاي فنی  نی خود و همچنین تحصیالت و تواناییها مناسب با شرایط سازما ها و مؤسسات داد که آن سازمان
هاي مفید براي  . یکی از روش3بینایان کنند؛  نابینایان، اقدام به تعریف و طراحی شغل مناسب براي نابینایان و کم

بینایان است تا از این طریق  هاي تعاونی توسط خود نابینایان و کم بینایان تشکیل شرکت اشتغال نابینایان و کم
شود  ي تولید و اشتغال کشور شده و فعالیت اقتصادي انجام دهند. بنابراین، پیشنهاد می وارد عرصهآنان 
هاي کاري و  اي براي حمایت از تشکیل تعاونی هایی همچون وزارت تعاون، تسهیالت و امتیازات ویژه ارگان

  بینایان، در نظر بگیرند. شغلی معلولین، به ویژه نابینایان و کم

سازي در سطح جامعه نیز هاي مرتبط با حقوق اقشار مختلف در جامعه، باید فرهنگ کتدر کنار حر
داد. در  راستا، باید در بحث حقوق افراد معلول راهکارهاي فرهنگی را مورد توجه قرار  صورت گیرد. در این 

غیردولتی در حرکت این زمینه، سازمان هایی در ایران ازمانتوانند بسیار مؤثر باشند و چنین سهاي مدنی میهاي 
سال صابري،  در  سایت معلولین ، در 13/9/1389هاي اخیر در حال ایجاد و گسترش هستند (باباخانی، به نقل از 
هاي رسمی باشند،  هاي نهادها و سازمان ). به بیان دیگر، افراد نابینا به جاي آن که صرفاً متکی به کمکایران

نهاد یا غیردولتی استقالل خود را در  هاي مردم یژه یاري گرفتن از سازمانباید از طریق تعامل با همدیگر، و به و
  هاي زندگی به دست آورده و بر خود متکی شوند. تر حوزه بیش

هاي  یافته تشکل هاي قوي هستند. در کشورهاي توسعه نابینایان استعدادهاي فراوانی دارند اما فاقد تشکل
اي  اند که با دریافت حق انحصار پاره بینا این امکان را یافته نابینا و کم ي مسائل و مشکالت افراد فعال در زمینه

عمده هاي تجاري و نیز جلب کمک فعالیت سوي افراد خیر، بخش  هاي خود را تأمین کنند.  اي از هزینه هایی از 
ها را افرادي  شکلي مرکزي این ت شوند. هسته هاي امور نابینایان عمدتاً به صورت هیأت امنایی اداره می سازمان

استخدام دائمی به کار مشغولند، اما در بخش خدمات خاص از نیروهاي  دهند که به صورت ثابت یا تشکیل می
هستیم؛ در  شود. در کشورهاي اروپاي شرقی، روسیه و اوکراین شاهد وضعیت مشابهی داوطلب نیز استفاده می
ع اند ضمن ارائه ها کوشیده این کشورها دولت هاي  ام به افراد نابینا، با قرار دادن برخی فعالیتي خدمات 

نابینایان، منابعی را به منظور درآمدزایی براي این مؤسسات فراهم کنند  هاي امور اقتصادي در انحصار سازمان
هاي دولتی باشند، بلکه باید با ایجاد  در دستگاه ). اساساً نابینایان نباید تنها به فکر استخدام1387(مهراد، 
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سازي اماکن عمومی،  هاي تعاونی کوچک و مشاغل خرد خانگی، کارآفرینی کنند. وي مناسب کتشر
ي  گوید:نابینایان همیشه دغدغه ها را نیز یکی از مشکالت اساسی این قشر ذکر کرده و می خیابان روها و پیاده

شده، و  اط آنان با جامعه کمي ارتب نتوانند تردد کنند، زنجیره مسیر مناسب را دارند. اگر این قشر به راحتی تر 
ع براي این  این امر موجب مشکالت زیادي براي این قشر خواهد شد. وي با بیان این که باید شهري بدون مان

روها موجب ایجاد مشکل براي این قشر  هاي مکرر سطح پیاده ها و حفاري گوید: چاله قشر ایجاد کنیم، می
هایی باشد که نابینایان بتوانند جهت مسیر ایمن خود را پیدا کنند و حتی  روها عالمت شود. باید در سطح پیاده می

سر چهارراه گ، چراغ در  عبیه شود. بیش هاي صوتی براي این ها باید عالوه بر تغییر رن تر نابینایان براي فرار  قشر ت
و از خطر سقوط مجبور می هاي منازل و  پله شوند که از کنار دیوارها حرکت کنند، که گاه با کنتورهاي گاز 

زاده می اماکن برخورد می شمالی تنها حدود  کنند. خلیل  درصد اماکن عمومی،  20گوید: در استان خراسان 
   ).خبریاب، در سایت 25/7/1391اند (خلیل زاده،  سازي شده ها براي تردد نابینایان مناسب روها و خیابان پیاده

عالوه بر تغییر نگرش جامعه، به  راستاي اشتغال افراد نابینا، از به طور کلی،  ویژه کارفرمایان، در 
ها  ي آن تسهیل استفاده ها از طریق مربوط به رفت و آمد آن راهبردهاي مؤثر دیگر در این زمینه حل مشکالت

رانندگان وسایل حمل و نقل  از وسایل حمل و نقل عمومی، بهسازي شهرها و معابر شهري، آموزش و راهنمایی 
عالوهشخصی و عمومی عموم افراد جامعه، از طرف دیگر، است.  بر این، تسهیل دسترسی  ، از یک طرف، و 

داراي آسیب بینایی و نابینا به مطالب چاپ شده و ها براي عقب نماندن  ي آن ي مطالعه فراهم کردن زمینه افراد 
اي  هاي شغلی و حرفه ه، آموزشاز دانش روز، از جمله راهبردهاي دیگر غلبه بر موانع اشتغال نابینایان است. البت

تواند  شغلی نیز می اي و جستجوي هاي مراکز توانبخشی و مشاوران حرفه موقع و مناسب و کمک و حمایت به
زمینه کارساز باشد. اساساً با فراهم ساختن زمینه ارتباطی بین کارفرمایان بالقوه و افراد داراي آسیب  هاي در این 

ساختن عموم جامعه در مورد توانمنديطرف بینایی یا نابینا، از یک افراد، از  هاي این ها و ویژگی ، و آگاه 
راد نابینا یا داراي طرف دیگر، می هاي  آسیب بینایی در محیط توان کمک بسیار مؤثري در استخدام و اشتغال اف

در تحرك و  اشتغال رقابتی انجام داد. همچنین، کفایت و شایستگی افراد نابینا و یا داراي آسیب بینایی
هاي بازآموزي با  شان، تشکیل دوره ها در رابطه با شغل هاي کمکی مورد نیاز آن یابی، وجود تکنولوژي جهت

ها و کفایت و مهارت در استفاده از بریل از راهبردهاي بسیار مؤثر دیگر در غلبه بر مشکالت و  تغییر تکنولوژي
ع اشتغال نابینایان و کم تقالل، رفاه و عزت براین، الزم است براي تحقق زندگی همراه با اسبینایان هستند. بنا موان
هاي حقوقی، علمی، تکنولوژیک و  بینا، نهادهاي رسمی و غیررسمی شرایط و زمینه نفس افراد نابینا و کم

  آموزشی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کنند. 
 
  منابع

، قابل امیدپایگاه گفتمانی تحلیلی ، رنگاهی به مسائل و مشکالت معلوالن در کشو، 17/2/1391ابراهیمی، شاهو؛ 
  :دسترس در

http://nedayechakavak.blogfa.com  

http://nedayechakavak.blogfa.com
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خیابانی تا فوق همراه با هنگامه صابري، از مدرسه کودکان استثنایی شیخ محمد ، 13/9/1389باباخانی، فاطمه؛ 

 ، قابل دسترس در:سایت معلولین ایران، در دکتري حقوق در هاروارد

http://www.idp.ir/find.php?item  

  ، قابل دسترس در سایت:بیست و سوم مهر، روز جهانی عصاي سفید، 23/7/1393؛ قم فرداپایگاه خبري تحلیلی 

http://www.qomefarda.ir/news/107632  

  ، در سایت:شود عصاي سفیدي که هنوز دیده نمی، 19/8/1391جمالی، علی اکبر؛ 
http://madadkarir.blogfa.com/post-1275.aspx  

 ، در سایت:نابینایان در ایرانمسائل و مشکالت  ،7/1/1392جمالی، علی اکبر؛ 

http://www.pnuha.com/printthread.php  

ي  ، روزنامهنگاهی به مشکالت نابینایان در جامعه به مناسبت روز عصاي سفید، 10/6/1392حسن زاده، پانیسا؛ 
سایت:ساالري مردم  ، در 

http://www.pnuha.com/printthread.php  

   ، به نقل از خبرگزاري ایرنا، در سایت:بینند مسئوالن مشکالت ما را نمی، 25/7/1391خلیل زاده، حسین؛ 

http://www.khabaryaab.com 

چشم پنج هزار روشندل همدان به بهبود معابر شهري؛ مسئوالن ، 23/7/1392زارعی، احمد؛ خبرگزاري مهر؛ 

 ، در سایت:مشکالت نابینایان را ببینند

http://www.mehrnews.com/news  

  ، قابل دسترس در:نابینایان ایران، محروم از کار و حقوق شهروندي، 24/7/1392؛ ها برترینسایت 

http://www.bartarinha.ir/fa/news  

  ، در سایت:را تغییر دادند ده نابینایی که جهان، 29/6/1391؛ حلزونسایت 

http://halzoon.ir 

 ، قابل دسترس در:نابینایان را از یاد نبریم، 21/5/1394، لینک خوبسایت 
http://khublink.ir/eogksa  

http://www.idp.ir/find.php?item
http://www.qomefarda.ir/news/
http://madadkarir.blogfa.com/post
http://www.pnuha.com/printthread.php
http://www.pnuha.com/printthread.php
http://www.khabaryaab.com
http://www.mehrnews.com/news
http://www.bartarinha.ir/fa/news
http://halzoon.ir
http://khublink.ir/eogksa


  

١۶١ 
 

  ، قابل دسترس در:بینایان شهرستان خواف نابینایان و کمي  معرفی جامعه، 12/5/1394، سرا روشنسایت 

http://roshansara.5fun.ir  

 ، قابل دسترس در:به مناسبت روز جهانی نابینایان، 24/7/1391؛ نیوز شیعهسایت 

news.com/fa/news-http://www.shia  

سایت:اند نابینایان نادیده مانده ،7/1/1392 سایت علمی دانشجویان ایران؛   ، در 

http://www.pnuha.com/printthread.php  

 ، در سایت:آموزي، نیاز امروز نابینایان حرفه ،8/1/1392 ؛دانشجویان ایرانسایت علمی 

http://www.pnuha.com/printthread.php  

، قابل بینایان ترین مشکل نابینایان و کم توجهی به اشتغال بزرگ بی، 18/5/1394؛ کُردتوديسایت 
  دسترس در:

http://kurdtoday.ir/news 

  ، قابل دسترس در:بینا در جهان و ایران آمار افراد نابینا و کم، 18/5/1394، بالیندز کرجسایت 
http://www.karajblinds.org/ 

، قابل معلوالن محروم از حق قانونی سه درصدي خود در استخدام ادارات، 24/7/1393؛ نیویدارسایت 
  دسترس در:

http://www.nividar.com/news  

  ، در سایت:اشتغال نابینایانبینند؛  نابینایان هم می، 7/6/1393سراوانی، حسین؛ 

 http://www.kmt22.org/print-1129.html  
  

  ، در سایت:موانع اشتغال افراد با آسیب بینایی، 22/1/1390شجاعی، ستاره؛ قربان همتی علمدارلو؛ 
http://nabinayan.ir  

  ، در سایت:ي روز جهانی عصاي سفید اي براي نابینایان در آستانه پرونده، 9/6/1392صرافی، حسین (مترجم)؛ 
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 بررسی مسائل و مشکالت شغلی و رفاهی نابینایان در ایران
  

  125اسداله بابایی فرد

  126اعظم نژادي

  127پورندا حسینی ادیب

  

 چکیده

بینایان  ي افراد جامعه یک ضرورت است، در حالی که نابینایان و کم تساوي حقوقی براي همه

شأن و شخصیت آنها  باهاي فراوان از داشتن شغل مناسب در جامعه که  با داشتن توانایی
اي عدم شناخت مردم از  ترین عوامل برزو چنین مسأله اند. یکی از مهم بهره متناسب باشد، بی

اي این قشر از جامعه است. در این مقاله ضمن بررسی مسائل و مشکالت شغلی هتوانایی
بینایان در ایران برخی راهکارهاي رویاروي با این مسأله جهت بهبود وضعیت  نابینایان و کم

اي بینا ارائه شده است. روش پژوهش حاضر روش اسنادي، کتابخانه زندگی افراد نابینا و کم
ترین مسائل و  هاي پژوهش ما حاکی از آن است که یکی از مهماست. در مجموع، یافته

کافی به اشتغال آن مشکالتی که نابینایان و کم ها از سوي  بینایان با آن مواجه هستند عدم توجه 

غیررسمی است. در این زمینه واقعیت سازمان دهند که برخی  ها نشان می هاي رسمی و 
بینا و تأمین رفاه آنها که همواره مورد  اد نابینا و کممصوبات قانونی رسمی در مورد اشتغال افر

تأکید مراجع و کارگزاران رسمی کشور ما بوده است، اجرا نشده و از این رو بخش مهمی از 
رود که نهادهاي  این قشر داراي مسائل و مشکالت متعددي در زندگی هستند. انتظار می

هادهاي ها، حکو گوناگون رسمی و غیررسمی؛ همچون خانواده آموزش و پرورش، ن مت، 
غییر نگرش مردم نسبت به نابینایان و  هاي ارتباط جمعی از طریق فرهنگ دینی و رسانه سازي و ت

هاي این قشر از جامعه در راستاي  ي کارگیري توانمند هاي الزم را براي به بینایان، زمینه کم
  ي جامعه فراهم آورند. پیشرفت و توسعه

                                                             
  ).babaiefardm@gmail.comشناسی فرهنگ و استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان (. دکتري جامعه1
Azam_nejadفرهنگی دانشگاه کاشان (. دانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات 2 i@yahoo.com.(  
  ).sunhoseiny@gmail.com. دانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان (3

mailto:babaiefardm@gmail.com
mailto:Azam_nejadi@yahoo.com
mailto:sunhoseiny@gmail.com
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  واژگان کلیدي

  بینایان. هاي نابینایان و کم بینایان، نهادهاي رسمی و غیررسمی، توانمندي و مشکالت شغلی نابینایان و کممسائل 

  

  

  

  . طرح و بیان مسأله1

تر در  زند که نود درصد از افراد نابینا در کشورهاى در حال توسعه و بیش تخمین مى سازمان بهداشت جهانى
کنند؛ از این رو خطر نابینایى  ت در مناطق محروم و روستایى زندگى میتر این جمعی آسیا و آفریقا هستند و بیش

ي اروپا و آمریکاست. نابینایى عالوه بر اینکه  یافته تر از کشورهاي صنعتى توسعه در بسیارى از این مناطق بیش
دارد.  تگىتواند ارثى باشد، ممکن است به دالیل مختلفى بروز کند که به شرایط اجتماعى و جغرافیایى بس می

علل نابینایی هستند،  تراخم و جذام شایع هایی مانند در کشورهاى در حال توسعه، آب مروارید و بیمارى ترین 
ى، بیشتر با افزایش سن پدید می یافته از دست رفتن اما در کشورهاى توسعه ، مشعلي  نشریهآید ( بینای

دهند که بخشی از نابینایی در کشورهاي مختلف جهان  هاي آماري موجود نشان می داده). 14: 18/7/1389
عفونی است. از آن جا که نظام  نیافته و در حال توسعه ناشی از بیماري بویژه در کشورهاي توسعه هاي 

مت در هاي بهداشت و سال هاي بهداشتی در چنین کشورهایی غالباً ضعیف بوده و از سوي دیگر هزینه مراقبت
هاي باالیی نیز باشد،  هاي مربوط به بینایی که احتماالً داراي هزینه مطلوب با بیماري  آنها بسیار باالست، مواجهه

نظام خدمات پزشکی صنعتی که داراي   پذیر نیست. به طور کلی برخالف بیشتر کشورهاي پیشرفته امکان
نیافته و در حال توسعه فاقد  تند، کشورهاي توسعههس اي امکانات پزشکی گستردهو همچنین  همگانی و رایگان

سالمت  ها وآسیب گونه خدمات و امکانات پزشکی هستند. از این رو در برخورد با بیماري این هاي بهداشت و 
ز،  هاي بینایی به طور اخص داراي چالش ها وآسیب به طور اعم و بیماري - 641: 1373هاي بسیاري هستند (گیدن

632.(  

آورد. یکی از این مشکالت   یی بینایی مشکالت اساسی متعددي براي افراد نابینا به وجود میفقدان توانا
سالی بینایی  هایی که در میان تمام نابینایان بدون شغل نخواهند ماند. حتی آن ي اشتغال آنهاست. لزوماً مسأله

از گردند؛ بنابراین بینایی تنها عامل توانند به کار و زندگی عادي ب اي می هیچ وقفه دهند، بی خود را از دست می



  

١۶۵ 
 

شغل و کسب و فرصت طور که موفقیت شغلی نیست، همان عامل عدم پیشرفت در  هاي  نابینایی هم به تنهایی 
بستگی دارد که فرد براي  هاي شغلی به ارزشی نخواهد بود. بیشتر اوقات از دست دادن شغل یا فرصت شغلی

رابطه احساس امنیت شود. استقالل اقتصادي و کار قائل می شغل دارد. از نظر نابینایان کار  مالی  اي تنگاتنگ با 
خودشکوفایی  احساس تعلق به دیگران، احساس اعتماد به نفس، کسب احترام و احساس براي کسب امنیت،

که ایشان از زندگی یکنواخت  هاي شغلی براي نابینایان، موجب می شود است. بدون تردید کسب فرصت
ومنامربیان به این امر بسیار مفید خواهد بود (سایت  بگیرند؛ بنابراین توجه مسئوالن و اولیا وفاصله  ؛ ی

23/7/1394.(  
هاي  هاي مهم زندگی هر فردي شغل وي است. شغل، عالوه بر تأمین هزینهدر عصر حاضر یکی از جنبه

احساس خودارزشمندي، اعتماد و  زندگی ما نیازهاي روانی، از قبیل تحرك روانی و بدنی، تماس اجتماعی،
سازمان علمی  1950). در سال 43-54: 1384کند (قدیمی مقدم و همکاران،  توانمندي را نیز ارضا می یونسکو، 

سفیدمهر، را به صورت رسمی به عنوان  23اکتبر،  15و فرهنگی ملل متحد،  اعالم  روز جهانی ایمنی عصاي 
افراد نابینا را به رسمیت بشناسند. حقوقی یکسان داشتن فرصت کرده و از تمام کشورها خواست تا حقوق 

آموزش در  تساوي در مقایسه با افراد بینا در زمینه ي شغلی استفاده از اماکن و امکانات عمومی، برخورداري از 
راي تحقق حقوق نابینایان و... (امیدوار،  سطوح مختلف، تالش دولت زمینه نکته1393ها ب ن مهم ای  ). در این 

هنوز شناخت  است که عامه هاي این افراد ندارند و پیش از آنکه  ها و قابلیت کاملی از میزان توانایی مردم عموماً 
وانایی بر توانایی کید دارند و این خود یکی از تصورات نادرست در مورد  هاي هاي آنها تکیه کنند بر نات شان تأ

 ي مبتالیان به خود سبب شده است که همه  أله به نوبهنابینایان و کم بینایان است. از طرف دیگر این مس

مطلق نیستند؛ بلکه داراي  هاي بینایی را نابینا تلقی کنیم؛ در حالی که بخش اعظم این افراد نابیناي آسیب
ي ها فعالیت  هاي بینایی نباید به دلیل این ویژگی از صحنه آسیب ي بینایی هستند. افراد مبتال ماندهدرجاتی از باقی
گذاشته شوند. واقعیت این است که ایشان به خوبی قادرند با استفاده از تسهیالت و تغییرات و  اجتماعی کنار

در برنامه سازي متناسب شیوه هایی که  به تحصیل بپردازند و به این ترتیب  آید ها و مواد آموزشی به وجود می ها، 
شان تالش کنند و با برخورداري از  جهان پیرامون خویش از ایشان براي شناخت  همانند سایر همساالن بیناي

عمل پرداخته و در نتیجه با انجام فعالیت فرصت اجتماعی  هاي گوناگون به یک تعامل هاي مناسب به تجربه و 
در این مقاله ضمن بررسی مسائل مشکالت نابینایان تالش شده  .خود توفیق یابند  فعال در محیط و جامعه
  ود وضعیت نابینایان و کم بینایان ارائه شود.پیشنهادهایی جهت بهب
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  . تصورات قالبی و نادرست در مورد توانمندي نابینایان2
نیافته و در حال توسعه  نابینایان در بخش مهمی از جهان بویژه در کشورهاي توسعه  یکی از مشکالتی که جامعه

هاي فکري، روحی و روانی و  رو است وجود تصورات قالبی و نادرست در مورد نابینایان و قابلیت با آن روبه

است، یا الاقل باعث  ناتوانیمعادل با  ینابینایکنند که  هاست. بخش مهمی از مردم چنین تصور می جسمی آن
حاد و حل نشدنی در زندگی افراد نابینا می شود. در صورتی که به لحاظ تاریخی شواهد  بروز مشکالت 

عادي در  توانند پابه دهند افراد نابینا برخالف تصورات رایج می متعددي وجود دارند که نشان می پاي افراد 
راد موفق نابینا در چند قرن اخیر و  ها موفق زندگی پیشرفت کنند و حتی از آن تر باشند. در اینجا شواهدي از اف

زمینه دستاوردهاي مهم آن   شود. هاي گوناگون براي بشریت ارائه می هاي در 
، فعال اجتماعی و مدرس آمریکایی نخستین فرد کر واللی بود که  ) نویسنده1968 -1880. هلن کلر (1

) 1950. استیو وندر (متولد: 2ناپذیر حقوق افراد معلول بود؛  یک مدافع خستگی در دانشگاه تحصیل کرد. او
هاي حقوق بشري  هاي بسیاري در حمایت از گروه ي آمریکایی است. وندر ترانه کننده سرا و تهیه خواننده، ترانه

سروده است؛  آمریکایی از  ي پیانو و موسیقدان ) نوازنده2004 - 1930. ري چارلز (3و مبارزه بدون خشونت 
ریتم و بلوز بود. او از پیشگامان موسیقی سول و پیانو بود که به شکل خوانندگان سبک دهی صداي  هاي جاز و 

) 1926 - 1840. کلود مونته (4نامیدند؛  می ي واقعی در این حرفه تنها نابغهریتم و بلوز پرداخت. چارلز را 
اش  کم مشکالت جدي همچنان مشهور بود، اما کم 1907ل بنیانگذار نقاشی امپرسیونیست فرانسوي بود. تا سا

شد و بینایی شرایطی که وضعیت بینایی کلود روز به روز بدتر می آغاز  شد، او  اش را از دست داد. حتی در 
قاشی کردن دست نکشید. کلود مونت در پایان زندگی هیچ شده بود،  گاه از ن در حالی که کامالً نابینا  اش و 

عنوان یکی از مشهورتر  12) در 1958. آندري بوچلی (متولد 5را نقاشی کرد؛  نیلوفرهاي آبیین آثار خود با 
سالگی در یک تصادف در جریان بازي فوتبال نابینا شد. وي با وجود تسلط به پیانو، فلوت و ساکسیفون در 

) 1945  - 1882روزولت (. فرانکلین دالنو 6تحصیل داد و دکتراي حقوق دریافت کرد؛   نابینایان ادامه  مدرسه
هاي متعددي، از جمله اختالل در  جمهوري ایاالت متحد آمریکا بود. روزولت معلولیت ودومین رئیس سی

آمریکا بود؛  ) 1949- 1870. توماس گور (7بینایی داشت. وي یکی از محبوبترین رؤساي جمهوري تاریخ 
نابینا شد ولی هرگز از رؤیاي خود براي مدار دموکرات آمریکایی بود. وي در کودکی  توماس گور سیاست

شدن دست نکشید. در سال  سناتور ایالت اوکلوهاما بود و دو بار دیگر نیز  1907سناتور  میالدي، او یکی از دو 
) در جوانی یک برده بود که به کانادا گریخته بود، 1913- 1820. هریت توبمن (8به این سمت انتخاب شد؛ 

سیاه ی که به کمک صدها بردهولی به آمریکا بازگشت، جای پوست شتافت. او در جریان مبارزات برابري  ي 
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شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه سیاهان به  ي سر مجروح شد، جراحتی که منجر به  حقوق 
شده که این مسأله نیز نتوانست توبمن را از مبارزه براي آزادي همنوعانش  شدید بینایی وي شد. گفته  اختالل 

طور تصادفی با یکی از ابزارهاي  ) در سن سه سالگی چشم چپش به1852- 1809. لوئیس بریل (9ازدارد؛ ب
کارگاه آهنگري پدرش آسیب دید که باعث نابینایی این چشم شد و به علت نفوذ عفونت به چشم راستش در 

وانند از طریق  فراد نابینا میسالگی بینایی خود را کامالً از دست داد. او خالق خط بریل است، روشی که ا 4سن  ت
آمریکایی دو ماراتن است که نابیناست. او تاکنون   ) دونده1969. مارال رانیان (متولد 10آن بنویسند و بخوانند؛ 

طور رسمی در  سه بار قهرمان ملی دو پنج هزار متر زنان شده است. او نخستین ورزشکار نابینایی است که به
  ).29/6/1391، حلزونسایت است ( مسابقات المپیک شرکت کرده

  

  . قوانین حامی رفاه و امنیت نابینایان3
سال پیش دو تن از نیک در دان کالیفرنیایی و  هاي دکتر ناول پري، ریاضی اندیشان آمریکایی به نام حدود چهل 

بود، دکتر هاکوبس تنبروك، شاگرد دکتر پري که خود وکیلی مجرب، نویسنده و استاد با تجربه در حقوق 
صادر کردند و روز  بیانیه مهرماه است به  23اکتبر را که مطابق با  15اي در خصوص حمایت از حقوق نابینایان 
ه.ش از  1317میالدي برابر با  1938بیانیه در سال  نامگذاري کردند. این عصاي سفید المللی بین روزنام 

المللی است که جهت یک سمبل بین فیدعصاي سنابینایان به رسمیت شناخته شد.  طرف فدراسیون جهانی
 ها و کشورها و مؤسسات نابینایی جهان توصیه شده است. عصاي سفیدبه دولت رعایت و تدوین حقوق نابینایان

راي راهنمایی است و سمبل حقوق نابینایان است. نابینایان  نابینا نشانگر قدرت و بیانگر درخواست کمک وي ب
جاي چشم، محیطتوانند با استفاده از آن می داده و با احساس امنیت به  به  رار  اطراف خود را مورد شناسائی ق

آمد قانون  آنان را تأمین کند. شناخت فرد نابینا به دیگران است تا با مراقبت، ایمنی  بپردازند. عصا نشانه رفت و 

کند و از افراد می جامعه ترسیم تر تصویري جدید از نابینایان در ي امکانات بیش عصاي سفید، با ارائه
خواهد که به منظور حمایت از منافع خود از تمام مراحل این قانون مطلع بوده و آن را به نابینا می

 هم اکنون بسیاري از کشورهاي مختلف مفاد این بیانیه را پذیرفته و به صورت. برسانند تأیید دولت خود

را به مورد اجرا   اند. برخی از مواد مهم این قانون عبارتند از: گذاشتهقانون، تمامی یا بخشی از آن 

در تمام امور اجتماعی و  . دولت موظف است که نابینایان و دیگر معلوالن جسمی را تشویق کند تا1
و اشتغال شرکت کنند و در نتیجه کار    . نابینایان و دیگر معلوالن جسمی، حق استفاده2یابند؛  اقتصادي دولت 

ها و  هتل طور وسایل حمل و نقل، هاي همگانی و همینروها و سایر مکانها، پیادهبزرگراه ها و نآزادانه از خیابا
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شدن  گذرند، در صورت نزدیکي خود از خیابان می . رانندگانی که با وسایل نقلیه3اماکن عمومی را دارند؛ 
فاده می کند، موظفند که ابینایی استفاده میکند، یا از بازوبند نبه نابینایی که از عصاي سفید یا متالیک است

عمل آورند تا صدمه . هر شخص یا سازمانی که بخواهد به طور 4اي به آن نابینا وارد نشود؛ احتیاط الزم را به 
یا معلول از تسهیالت همگانی محدودیتی ایجاد کند، یا این که حقوق  ي شخص نابینا و غیرمجاز در استفاده

شناخته شود؛ دیگر معلوالن  نابینایان و . هر سال، مسئولین دولت باید 5عاقل و بالغ را نادیده بگیرد، باید مجرم 
سفید 15روز  اي ارج نهند و اهمیت قانون عصاي سفید را  به نحو شایسته اکتبر را به عنوان بزرگداشت عصاي 

همکاري صمیمانه  د و بااي با معلوالن داشته باشن و از مردم بخواهند که رفتار معقوالنه مورد بحث قرار داده
. دولت موظف است که افراد نابینا یا دیگر معلوالن جسمی را در 6ها بردارند؛  هاي مؤثري براي آنقدم
شعب آن و همین بخش اجتماع بپذیرند  طور مدارس دولتی، با شرایط مساوي چون دیگر افراد هاي دولتی و 

. افراد نابینا و دیگر معلوالن جسمی، 7باشد؛  ن مراکزها مانع انجام کار در آ مگر این که معلولیت خاص آن
همچون دیگر اعضاي اجتماع، حق دارند در کشور خود بر اساس شرایط و مقررات قابل اجرا براي همه از 

دیگر معلوالن حق تام و 8ساالنه استفاده کنند؛   ماهانه یا اجاره  مسکونی آماده براي کرایه هاي خانه . نابینایان و 

تسهیالت و امتیازات وسایل حمل و نقل همگانی؛ همچون: هواپیما، وسایل  ها، مزایا،دارند که از مکان برابر
ومبیل هاي عمومی و مراکز مکان ها، کشتی و دیگر وسایل نقلیه و هتل، مسافرخانه،موتوري، قطار، اتوبوس، ات
، استفاده کنند و اگر در بعضی شوندجمع می هایی که عموم مردم بدان جاتفریحی و مذهبی و دیگر محل

ي  این محدودیت باید قانونی و قابل اجرا براي همگان باشد (مجله شرایط محدودیتی وجود داشته باشد
 ).18/5/1394؛ ویستاالکترونیکی 

  

 نابینایان، بیکاري و مشکالت رفاهی  هاي شغلی نابینایان: چالش. 4

شغل فعالیتی بدنی   است و آن چه مایه شغل از نظر لغوي به معناي به کار واداشتن کسی مشغولیت است. کار و 
یا فکري در جهت تولید و خدمت است. به طور کلی، کار فعالیتی است که از کسی خواسته شده و در مقابل 

توان گفت شغل یعنی کاري که ). به طور خالصه می207: 1369شود (نیشر تزر،  آن به وي مزد پرداخت می
نماید. در نتیجه افراد کند و هم امرار معاش میجام آن است و از طریق آن هم انجام وظیفه میفرد، مشغول به ان

عالقهوقتی کار خود را بامعنا می شغل خود  شوند. بر مند و به انجام درست وظایف خود برانگیخته می بینند به 
ها استفاده کرد.  توان از آنیاین اساس پنج ویژگی اساسی در تمامی مشاغل وجود دارد که در تمام مشاغل م

ها عبارتند از: تنوع وظایف، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقالل کاري، و بازخورد. این پنج این ویژگی
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شناختی خواهند شد که عبارتند از: احساس بامعنا بودن و مهم بودن  ویژگی اساسی، منجر به سه حالت روان
شغل (موسوي داودي، شغل، مسئولیت در قبال نتایج کاري و داش ). 56: 1391تن آگاهی و دانش در قبال نتایج 
شغلی مجموعه  در متون مدیریتی، تعاریف مختلفی درباره هاي  اي از احساسرضایت شغلی آمده است. رضایت 

). به طور 1380نگرند (کیت و استورم، ها به کار خود می سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس

عاملی است که باعث افزایش میخالصه  شغلی و  توان گفت رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موقعیت 
ي رفتار  گردد. رضایت شغلی مفهومی است که توجه زیادي در حوزهکارآیی و نیز احساس رضایت فردي می

داده است. این توجه گسترده به دلیل  رضایت   رابطهسازمانی و به طور کلی ادبیات مدیریت به خود اختصاص 
عملکرد شغلی،  دیگري مثل تعهد سازمانی، تغییر و تبدیل، ترك خدمت، عجین شدن با شغل،  شغلی با مفاهیم 

غیره است (همان:  شهروندي سازمانی و    ).57رفتار 

راي یافتن شغل با  معلوالن بحرانی است، اما در این زمینه نابینایان و کم  هرچند وضع اشتغال همه بینایان ب
ها در بین این گروه از معلوالن زیاد  رو هستند براي نمونه این روزها تعداد تحصیلکرده ت بیشتري روبهمشکال

علی است، اما کمتر کارفرمایی حاضر است آن مدیر عامل انجمن نابینایان اکبر جمالی،  ها را به کار بگیرد. 
لیسانس و  یان مدارك تحصیلی لیسانس، فوقبینا گوید: تعداد زیادي از نابینایان و کم ، در این باره میایران

داده نمی زیرا به آنها فرصت  دهند. در  ها بهایی نمی شود و مسئوالن به توانایی آن دکتري دارند، اما بیکار هستند، 
هاي علوم انسانی و ادبیات زیاد است، اما بازار کاري براي  بین این افراد استاد دانشگاه، وکیل، دبیر و کارشناس

شان  هایی که این گروه از افراد جامعه دارند براي تأمین نیازهاي جود ندارد. بنابراین برخالف تواناییآنها و
بینایان زیادي هستند که  مجبورند کارهایی مانند اپراتوري تلفن انجام دهند. این در حالی است که نابینایان و کم

زمینه شود تا  ها نمی ن است که حمایت مناسبی از آنکنند، اما واقعیت ای ساخت صنایع دستی فعالیت می  در 
سه  راساس قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن،  عالوه بر این، ب عرضه کنند.  بتوانند تولیدات خود را به راحتی 

هاي دولتی باید به معلوالن اختصاص یابد، اما این قانون اجرا نشده و مسئوالن آن را  درصد از استخدام دستگاه
غال این افراد از مقام حرف فراتر نرفته است؛  یرند؛ همچنین تاکنون وعدهگ نادیده می هاي مسئوالن نیز براي اشت

را در دستگاه 2000رئیس دولت وقت وعده داد  1387براي نمونه سال  هاي دولتی جذب  نفر از نابینایان 
  جمالی دربارهنگرفته است.  کند، اما با گذشت چند سال از این وعده براي اشتغال نابینایان تالشی صورت می

هستند، چون از طریق  80گوید: حدود  مشکالت اصلی نابینایان در کشور می درصد از نابینایان اکنون بیکار 
هاي رسمی و دولتی، همچون  شوند. عالوه بر این، ارگان هایی مانند بهزیستی به طور کامل حمایت نمی سازمان

آموزش فنی حرفه آموزشی مناسب و کارآمدي براي نابینایان ندارد، در حالی  برنامه، نیز اي کشور سازمان  ي 
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سازمان با توجه به نیاز بینایان تهیه  هاي آموزشی مناسبی براي نابینایان و کم تواند برنامه هاي بازار کار می که این 
  ).11/6/1394آیینی، (کند 

هاي اجتماعی و  ر نیست، زیرا حمایتبینایان کشو جمالی، اشتغال تنها مشکل نابینایان و کم  به گفته
رفاهی از آنها نیز بسیار ضعیف است؛ مثالً تعدادي از نابینایان به دلیل سن باال قادر به انجام کار نیستند، اما 

درصد دستمزد تعیین  50ي مجلس قرار بود  دهد. بر اساس مصوبه سازمان بهزیستی مستمري ناچیزي به آنها می
سوي شوراي عالی شود، اما اکنون بهزیستی بین  شده از  هزار تومان به عنوان  40تا  35کار به این افراد پرداخت 
راد نمی مستمري به آنها پرداخت می چنین مبلغی حتی حداقل کند؛ به همین دلیل این اف هاي مورد نیاز  توانند با 

سازمان وسایل کمک کند؛  خود را تأمین کنند. اساساً بهزیستی خدمات ناقصی به این افراد ارائه می مثالً این 
ها نیازهاي معلوالن را برآورده نکرده و در اختیار تمام  گذارد، اما این کمک آموزشی در اختیار این افراد می

  گیرد (همان). آنها نیز قرار نمی
  

  . ایجاد بسترهاي مناسب براي اشتغال نابینایان5
زیرا اساساً میزان حمایت ها  هاي اجتماعی و رفاهی از آن اشتغال تنها مشکل نابینایان و کم بینایان کشور نیست، 

سازمان  علت سن باال قادر به انجام کار نیستند، اما  در جامعه بسیار ضعیف است؛ براي نمونه برخی از نابینایان به 
عامل انجمن نابینایان کند. ها پرداخت می بهزیستی، مستمري ناچیزي به آن ایران در این زمینه تصریح  مدیر 

شوراي  درصد دستمزد تعیین  50ي مجلس شوراي اسالمی قرار بود  کند که: بر اساس مصوبه می شده از سوي 
عنوان مستمري به آن 40تا  35عالی کار به این افراد پرداخت شود، اما اکنون بهزیستی بین  ها  هزار تومان به 

هاي مورد نیاز خود را تأمین  توانند با چنین مبلغی حتی حداقل کند، به همین دلیل این افراد نمی پرداخت می
بینایان به عنوان یک فرایند تدریجی و  سازي جهت اشتغال نابینایان و کم). زمینه11/6/1394آیینی، کنند (

دارد. یکی از این بسترها فرهنگ  هاي فنی و تخصصی آن، نیاز به ایجاد بسترهاي مناسبمستمر عالوه بر جنبه
جامعه است. عدم درك نابینایان در جامعه و ناتوانی مردم در برقراري رابطه با آنان مانع اجتماعی مهمی براي 

ترین علل آن می توان به عدم وجود اطالعات صحیح و کافی در مورد  اشتغال نابینایان است، که از مهم
در جامعه اشاره کرد. از سوي دیگر با وارد شدن تکنولوژيبینای هاي نابینایان و کمتوانایی هاي جدید در ان 
سرعت فزاینده  عرصه صنعتی در حال افزایش است و در صنعت و خدمات بتدریج و با  اي اتوماسیون اداري و 

ي ورود نتیجه از تأثیر مستقیم نیروي انسانی ماهر و توانا در امر تولید و خدمات کاسته شده است و زمینه برا
-اقتصاد هموارتر شده است، و این قاعده در مورد نابینایان و کم   دیده و معلول در عرصه نیروي انسانی آسیب
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هاي جدید و با تبدیل  توان با استفاده از تکنولوژيهایی میکند. با چنین تغییرات و پیشرفتبینایان نیز صدق می
صنعت و خدمات فراهم نمود ي حضور نابی عالئم تصویري به عالئم صوتی زمینه نایان را در هر مکانی از 

  ).7/6/1393(سراوانی، 
هاي انسانی نه کند. پیشرفتهاي جدیدي در جامعه ایجاد میاساساً دسترسی به تکنولوژي روز فرصت

شدن زندگی بشر است، بلکه زمینه  آورد؛ از این روهاي شکوفایی استعدادها را نیز فراهم میتنها براي آسان 
را ابزار استفاده خاصی از مردم محدود   ي قشر خاصی دانست و آنها را به گروه یا طبقه نباید دستاوردهاي جدید 

افراد جامعه است. نابینایان نیز   هاي نوین، نیاز اساسی همهکارگیري تکنولوژي کرد. آشنایی با اطالعات روز و به
هاي جسمی، اقتصادي و حتی اجتماعی به ه علت محدودیتاز این قاعده بیرون نیستند. گرچه بساري از آنها ب

را بیش از پیش از اند، اما بهره نبردن از امکانات به جایگاه اجتماعی آنان آسیب میحاشیه رانده شده زند و آنها 
 اي عمیقهاي نوین و ناآشنایی با اطالعات روز جامعه فاصلهکند. به کار نگرفتن تکنولوژيافراد جامعه جدا می

انجامد. ایجاد بستري مناسب براي نابینایان با اجتماع می  آورد که در نهایت به قطع پیوند جامعهپدید می
ها، استقالل فردي در تحصیل، کار و یادگیري، کسب اطالعات بهداشتی و درمانی، شکوفا شدن توانایی

ی نابینایان با تکنولوژي در پی پژوهش و سرانجام، مشارکت در پیشرفت کشور، اهداف بلندي هستند که آشنای
بینایان هموارتر ساخت، توان راه را براي اشتغال نابینایان و کم دارد؛ همچنین با تصویب قوانین الزم وکافی می

سازمان ها و ادارات موجود در جامعه مجبور به تجدیدنظر در اصول و معیارهاي  زیرا با اجراي این قوانین 
شغلی براي نابینایان و کم بینایان وادار به تعریف شغلاستخدامی خود شده و همچنین  هاي مناسب و طراحی 

  خواهند شد (همان).
آموزي براي آنهاست. اساساً اولین  ترین بسترهاي اشتغال نابینایان فراهم کردن امکانات حرفه یکی از مهم

شد. در آن 1299قدم براي آموزش نابینایان ایران در سال  استور ارنست کریستوفل زمان پ ه.ش برداشته 
را در تبریز انتخاب کرد تا در آن به مدرسه آموز  دانش 5آموزان تدریس کند. اولین کالس کریستوفل  دانش اي 

آموزان این مدرسه زیاد  رفته تعداد دانش شد اما رفته داشت و تنها مرکز آموزش نابینایان در ایران محسوب می
آموزشگاهی براي دختران  1325سال نفر رسید. در  45سال بعد به  20شد و  یک زن انگلیسی به نام گون گستر 
شهر اصفهان تأسیس کرد و به این ترتیب فعالیتنور آیین به نام  نابینا  .هاي آموزشی نابینایان توسعه یافت در 

گشت کریستوفل با شروع جنگ جهانی دوم مجبور به ترك ایران شد، اما بعد از پایان جنگ دوباره به ایران بر
را شروع کند. او با اي  ي اصفهان، خط برجسته نقطه همکاري یکی از فرهنگیان پرسابقه تا آموزش پسران نابینا 

ي ابتدایی را به خط بریل برگرداند.  هاي درسی دوره الفباي فارسی اصالح و تکمیل کرد و کتاب را در تطبیق با
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ریل هاي غیردرسی را هم به خط عالوه بر آن، تعدادي از کتاب سال  ب این  1329فارسی تبدیل کرد. در 
آموز نابیناي دختر و  دانش 59نابینایان با  ها به تهران و آموزشگاه رودکی رسید و اولین کالس درس آموزش

آموزشی نابینایان و نیمهسازمان آموزش و پرورش استثنایی پسر تشکیل شد. بعدها با تأسیس بینایان  ، گروه 
ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و  دبستانی، پیش  آموزان چهار دوره براي این گروه از دانششروع به فعالیت کرد. 

تحصیل خود را به طور رسمی در این مدارس پی گرفتند. با  آموزان بینی شد و این گروه از دانش متوسطه پیش
ندن و نوشتن، هاي خوا شوند، به جز مهارت آموزانی که از این مدارس فارغ التحصیل می این حال، دانش

آموزند تا بتوانند با اتکاء به آن وارد بازار کار شوند.  نمی اي دروس نظري، حرفه ریاضی و اطالعات مربوط به
ـان ایرانجمالی،  اي  در مدارس استثنایی به گونه آموزي حرفه«گوید:  ، در این باره میمدیرعامل انجمن نابینای

عالوه بر آن، نیست که بتوان روي آن حساب کرد و به عنــ ـوان مهارت فنی براي فرد نابینا در نظر گرفت. 
هاي  کار با دستگاه  مشاغل امروزي در مسیر تخصصی شدن قرار دارند و هر فرد باید اطالعات کاملی درباره

راي بینیم دستگاه گوناگون داشته باشد، در حالی که می افزارهاي جدید، کامپیوتر و نرم  هاي موجود در ایران ب

نابینایان اختراع شده، به ایران وارد  هاي جدیدي هم که براي اند و دستگاه سازي نشده ي نابینایان مناسب تفادهاس

گرفته است، اما تا زمانی  زایی در نظر نشده و یا بسیار گران است... سازمان بهزیستی براي معلوالن وام اشتغال
واند از که فرد مهارتی نداشته باشد، چگونه می ، در سایت 10/6/1392(حسن زاده، » وام استفاده کند؟این  ت

  ).دانشجویان ایرانعلمی 
  

  گیري پژوهش. نتیجه6

سایر افراد جامعه برابر بوده و این افراد  شخصی و اجتماعی نابینایان و کم بینایان با  با توجه به این که حقوق 
دیگران ندارند، بنابراین این را نیازي به ترحم و دلسوزي  توانند مانند دیگران زندگی فردي و د میگونه اف

اجتماعی خود را اداره کنند نه تنها سربار خانواده و جامعه نباشند، بلکه با پیوستن به بازار کار بر تولید ملی 
ترین موانع براي اشتغال افراد نابینا یا داراي آسیب بینایی موانع نگرشی است. در این زمینه  بیافزایند. از جمله مهم

هاي منفی کارفرمایان بیش از هر چیز دیگري نقش اساسی در عدم اشتغال نابینایان دارد. مانع بعدي شنگر
ویژهویژگی اي که دارند هاي مربوط به خود ناتوانی است، یعنی این که افراد نابینا به دلیل شرایط جسمی 

آمد، دسترسی به  مشکالت .ها دشوار است، اما غیرممکن نیست اشتغال در برخی مشاغل براي آن رفت و 
ع موجود در این زمینه است. با وجود این تا زمانیمطاالب چاپ شده و برنامه عمومی از دیگر موان که هاي 

توان بر این مشکالت غلبه کرد. از هاي منفی اجتماعی بویژه نگرش منفی کارفرمایان اصالح نشود، نمی نگرش
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راهم ین کارفرمایان بالقوه و افراد داراي آسیب بینایی یا نابینا و آگاه هاي ارتباطی بسازي زمینهاین رو، با ف
عموم جامعه به طور کلی در مورد توانمندي توان کمک بسیار مؤثري در هاي این افراد میها و ویژگیساختن 

این موضوع  هاي اشتغال رقابتی انجام داد. در کناراستخدام و اشتغال افراد نابینا یا داراي آسیب بینایی در محیط
داراي آسیب بینایی در تحرك و جهت هاي کمکی  یابی، وجود تکنولوژي کفایت و شایستگی افراد نابینا و یا 

ها و کفایت و مهارت در  هاي بازآموزي با تغییر تکنولوژي شان و تشکیل دوره ها در رابطه با شغل مورد نیاز آن
راهبردهاي بسیار مؤثر دیگر در    بینایان است. غلبه بر مشکالت و موانع اشتغال نابینایان و کماستفاده از بریل از 

ر استخدام افراد نابینا یا داراي آسیب بینایی موارد متعددي، همچون سن وقوع نابینایی،  عوامل مؤثر ب از 
عدم وجود ناتوانی همراه با مشکالت بینایی، دسترسی به مطالب خواندنی و نوشتنی منتشر  سطح تحصیالت، 

یابی و دسترسی به ابزارها و وسایل تکنولوژي و آموزش  هاي تحرك و جهتآسیب بینایی، مهارت شده، شدت
اي ذکر شده است؛ اما به طور کلی افراد در چگونگی استفاده از آنها و خدمات کافی و مناسب توانبخشی حرفه

ار گذارده شوند. واقعیت این هاي اجتماعی کني فعالیت داراي مشکل بینایی نباید به دلیل این ویژگی از صحنه
ها و مواد آموزشی به ها، شیوهاست که آنان به خوبی قادرند با استفاده از تسهیالت و تغییراتی که در برنامه

شناخت خویش از جهان اطراف وجود می آید به تحصیل بپردازند و همانند سایر همساالن بیناي خود بر غناي 
هاي مختلف اجتماعی هاي مناسب به تجربه و عمل پرداخته و با انجام فعالیتبیفزایند و با برخورداري از فرصت

ما   ي خود توفیق یابند. در حالی که امروزه در جامعه اي به یک تعامل اجتماعی فعال در محیط و جامعهو حرفه
-افراد مورد بی هاي این افراد، تعداد چشمگیري از این ها و قابلیتبه علت عدم شناخت کافی از میزان توانایی

غیره قرار میي زمینه مهري در همه هاي بارز این واقعیت  گیرند. یکی از مثالهاي تحصیلی، اجتماعی، شغلی و 
التحصیلی و  ها فارغآموختگان نابینا یا داراي آسیب بینایی است که بعد از سالشمار دانشجویان و دانش تعداد بی
ها و مشاغل مختلف، همچنان در جستجوي یک شغل مناسب  در رشتههاي کافی  ها و مهارترغم شایستگی علی

  ).22/1/1390هاي خود هستند (شجاعی و همتی علمدار،  شأن و مقام و تجربه و شایسستگی
  

  . پیشنهادهاي پژوهش7
رسانی و آشناسازي مردم با معلولین، بویژه  هاي ملی همچون صدا و سیما و نشریات، از طریق  اطالع . رسانه1

راستاي  توانند مهمهاي ایشان، میبینایان و تغییر دیدگاه جامعه نسبت به توانایی نابینایان وکم ترین نقش را در 
هاي  هاي گذشته رسانه در طول سالبینایان ایفا کنند. در حالی که  سازي جهت اشتغال نابینایان و کم فرهنگ

ها،  فعالیت  ها، هیچ مصاحبه، خبر و گزارشی درباره ها و خبرگزاري ارتباط جمعی اعم از صدا و سیما، روزنامه
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ها بسیار ضعیف بوده است. با  اند یا الاقل در این زمینه عملکرد آن ها و مشکالت نابینایان منتشر نکرده پیشرفت
وجود این که در قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، صدا و سیما موظف شده است در هفته دو ساعت 

روز جهانی عصاي ي معلوالن تولید کند، این موضوع همچنان محقق نشده است و تنها در  هبرنامه در زمین
سیما به انتشار چند مصاحبه رسانه سفید مددکاري سایت کنند ( ي تلفنی بسنده می هاي جمعی از جمله صدا و 

سازمانقانون جامع حمایت از حقوق معلوالني دوازده  مطابق ماده). 19/8/1391، اجتماعی صدا و سیماي  ، 
هاي خود را در هفته در زمان مناسب به  جمهوري اسالمی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه

هاي معلوالن اختصاص دهد؛ در حالی که  و آشنایی مردم با توانمندي سازمان بهزیستی کشورهاي  برنامه
ي قانونی تا به حال به درستی  ه این مادهي ملی حاکی از این است ک معلوالن از رسانه  انتقادات فعاالن حوزه

ساختن برنامه ر  ي نابینایان، باید در صدا و  ها و محصوالت فرهنگی در حوزه اجرا نشده است. اساساً عالوه ب
شناسان و مددکاران  شناسان، رفتارشناسان، روان نظران و کارشناسان مختلف، همچون جامعه سیما از صاحب

علمی به مسائل و مشکالت نابینایان پرداخته شود  اجتماعی کمک گرفته شود تا آرمان ي  (روزنامهبا نگاه 
  ).4: 17/10/1392؛ امروز

علوم اجتماعی، 2 . وزارت آموزش و پرورش در یکی از مقاطع دبستان یا دبیرستان و در یکی از دروس 
آموزان تدریج دانش بگنجاند، تا به آشنایی با افراد معلولشناسی و یا ادبیات فارسی، درسی را با عنوان  روان

شوند و سازان جامعه خواهند بود از این طریق با توانمندي امروز که آینده هاي معلولین و به ویژه نابینایان آشنا 
دیدگاهی مثبت داشته باشند ( هاي آن نسبت به توانایی   ).22/7/1389هادیلو و احمدي، ها 

عملی در اشتغال نابینایا3 است که در آن  1358ماه  شوراي انقالب اسالمی در بهمن  ن، مصوبه. اولین قدم 
. 1شغلی مجاز شده و در الویت قرار گرفته است این مشاغل عبارتند از:   استخدام نابینایان براي شانزده رشته

ساده وتراپ؛ . ماساژور و فیزی5. مونتاژکار؛ 4. تلفنچی و مأمور آسانسور؛ 3. کارگر فنی؛ 2ي بسته بند؛  کارگر 
. مترجم؛ 11. دبیر؛ 10. آموزگار؛ 9. گویندگی و پیج کردن؛ 8. کار در تاریکخانه؛ 7. مسئول امور پانچ؛ 6

هنمایی تحصیلی؛ 14. مشاور حقوقی؛ 13. روزنامه نگار روابط عمومی و تحقیقات؛ 12 . 15. کارشناس را
ر امور دانشجویان و مدیریت. امروزه . مشاو16شناسی؛  شناسی و جامعه مشاور امور تربیتی و تحقیقات روان

صنعت و اقتصاد یک جامعه و کشور از اهمیت ویژه اي برخوردار است و نقش  مدیریت نیروي انسانی در 
دیده  مهمی در پیشرفت و تعالی اقتصاد و فرهنگ یک جامعه دارد. در این راستا مدیریت نیروي انسانی آسیب

شود.  خود را باز کرده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می و معلول در اقتصاد و صنعت به تدریج جاي
آیند که درصد قابل توجهی از معلوالن را  بینایان نیز جزئی از نیروي انسانی معلول به شمار می نابینایان و کم
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ژنتیکی  اند و یا در اثر عوامل شوند. این افراد یا به هنگام کار در کارخانجات و محیط کار نابینا شده شامل می
دارد که با برنامه هاي الزم و فراهم  ریزي صحیح و آموزش مهارت و حوادث. مدیریت نیروي انسانی وظیفه 

شرایط مساعد و برابر براي این قشر بتواند از امکانات و پتانسیل هاي نیروي انسانی  نمودن امکانات و 
هاي ایجاد بسترهاي مناسب براي  هزمیندیده و معلول به نحو مطلوب استفاده کند. به طور کلی،  آسیب

رسانی و  هاي ملی، مانند صدا و سیما و نشریات از طریق اطالع رسانه. 1اشتغال نابینایان عبارتند از: 
دیدگاه جامعه نسبت به توانایی آشناسازي مردم با معلولین بویژه نابینایان و کم هاي آنان،  بینایان و تغییر 

. اگرچه 2بینایان ایفا کنند؛  سازي جهت اشتغال نابینایان و کم راستاي فرهنگترین نقش را در  توانند مهم می
وانینی در رابطه با اشتغال معلوالن تصویب شده است (قانون   7ي  درصد استخدام معلوالن یا ماده 3در ایران ق

جویاي شغل هستند. بینایان بیکار و  قانون جامع حمایت از معلوالن)، اما همچنان بخش مهمی از نابینایان و کم
بینی  قانون جامع حمایت از معلوالن ایران، پیش 7ي  ي اشتغال نابینایان در ماده یکی از عوامل محدودکننده

زاده،  توانند رسمی  ). کارگزاران می25/7/1391یک شغل، آن هم اپراتوري تلفن، براي این قشر است (خلیل 
اي معلولین این امکان را ین قانون و با توانمندسازي حرفهبینی شده در ابا از بین بردن محدودیت شغلی پیش

سازمان سازمانی خود، و همچنین متناسب با تحصیالت و به  ها و مؤسسات بدهند که متناسب با شرایط 
بینایان کنند. همچنین،  هاي فنی نابینایان، اقدام به تعریف و طراحی شغل مناسب براي نابینایان و کمتوانایی
زمینه کاري سازمان وانند با نظارت و اجراي صحیح قوانین از هرگونه تخلف و کمت ها می آن ها در این 

ي مهم در اینجا آن است که در تصویب قوانین و اجراي آن دقت و مطالعات کافی صورت  بکاهند. نکته
راي نابینایان و کم سازمان سئول در بینایان محدودکننده نباشد. یک مقام م پذیرد، به نحوي که این قوانین ب

هبود وضعیت نابینایان، آگاهدر خصوص موانع عملی نشدن برنامه بهزیستی کشور نبودن  ها در جهت ب
  ).1392داند (جعفرپورکامی،  هاي افراد نابینا را یکی از علل مهم میمسئوالن نسبت به توانمندي

غال نابینایان و کم . یکی از روش4 هاي تعاونی توسط خود نابینایان و شرکتبینایان تشکیل هاي مفید براي اشت

عرصه کم ي تولید و اشتغال کشور شده و فعالیت اقتصادي انجام دهند؛  بینایان است تا از این طریق آنان وارد 
اي را براي هاي رسمی، همچون وزارت تعاون، تسهیالت و امتیازات ویژه شود ارگان بنابراین پیشنهاد می

ویژه نابینایان و کم بینایان، درنظر بگیرد. هايحمایت از تشکیل تعاونی   کاري و شغلی معلولین، به 
ها از 5 آمد آن داراي آسیب بینایی حل مشکالت مربوط به رفت و  ع اشتغال افراد  . از راهبردهاي مؤثر در حل موان

شهرها و معابر شهري، آموزش و  ي آن طریق تسهیل استفاده ها از وسایل حمل و نقل عمومی، بهسازي 
عموم افراد جامعه، از طرف  عمومی، از یک طرف، و  راهنمایی رانندگان وسایل حمل و نقل شخصی و 
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عالوه بر این، تسهیل دسترسی افراد داراي آسیب بینایی و نابینا به مطالب چاپ شده و فراهم  دیگر، است. 
آم  کردن زمینه ر موانع است؛ البته  هبردهاي دیگر غلبه ب اي به هاي شغلی و حرفهوزشمطالعه آنها از جمله را

شغلی نیز می هاي مراکز توانبخشی و مشاوران حرفه موقع و مناسب و کمک و حمایت تواند  اي و جستجوي 
علمدار،    ).22/1/1390کارساز باشد (شجاعی و همتی 

شد. تمام آنچه شخصیت فردى و اجتماعى ی. 6 سبب ضعف نابینایان در زندگی نخواهد  ک اصوالً فقدان بینایی 
ي  سازد، تربیت و نگاه او به خود و هستى است. چه بسا افراد بینایى که با وجود داشتن همه انسان را مى

هاى جسمانى با  ها را ندارند، و متقابالً کسانی هستند که با وجود ضعف ي درست از آن امکانات، توان استفاده
تواند در  وع رفتار با نابینایان در جامعه، مىاند. اساساً ن هاي مهمی در زندگی داشته نیروي اراده، پیشرفت

شناسان اغلب  ي روان شان تأثیرات متفاوتى بگذارد؛ به عقیده ها و بروز حاالت روحى و روانى سرنوشت آن
شوند. آن خواهند اعالم کنند که  ها مى نابینایان سعى دارند مستقل باشند و دوست ندارند مورد ترحم واقع 

توانند از استعدادهاي خود استفاده کرده و به رشد و کمال برسند؛ بنابراین از اطرافیان  مىها  ي انسان مثل بقیه
شخصى ها اداره خواهند اجازه دهند خود آن مى شان را به عهده بگیرند. براي تعامل با نابینایان باید با  ي امور 

دیگران هیچ تفاوتی ندارند. ح ها نشان داد که آن بینی به آن واقع هایی که به استقالل  تی باید از کمکها با 
  ).14: 18/7/1389، مشعلي  نشریهزند، پرهیز کرد ( ها لطمه می شخصیتی آن

عمرانی به وسیلههاي  ها و فعالیت تر طرح . از آنجا که در حال حاضر بیش7 رایانه   خدماتی، صنعتی و 
، که براي 128کرزوایل-جاوزافزارهاي موجود در کامپیوترها، مانند شوند و با توجه به نرم ریزي می برنامه

بینایان با  توان گفت که نابینایان و کمرود، می تبدیل عالئم تصویري و نوشتاري به اصوات صوتی به کار می
شدن  توانند بسیاري از فعالیت آموزش مناسب می هاي اقتصادي و اجتماعی را انجام دهند؛ همچنین با وارد 

توان از  هاي تراش و غیره، می صنعت مانند دستگاه  هاي تمام اتوماتیک تولیدي و مونتاژ در عرصهگاهدست
شود   هاي تولیدي نیز استفاده کرد. بنابراین پیشنهاد میي اپراتوري دستگاه بینایان در عرصه نابینایان و کم

یان و کم بینایان اقدام به تأسیس اي نابینااي کشور در راستاي توانمدسازي حرفهسازمان فنی و حرفه
بینایان و با استفاده از  اي براي آنان کنند تا با آموزش مناسب نابینایان و کم واحدهاي آموزش فنی و حرفه

عرصه هاي جدید و نرمتکنولوژي هاي مختلف شغلی در جامعه آماده افزارهاي موجود، آنان را براي ورود به 
  کنند.

                                                             
1. Jawz & Kurzweil 
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بینایان، در  : بسیاري از مشکالت معلوالن، به ویژه نابینایان و کمهاي نابینایان توانمنديتغییر نگرش نسبت به . 8
هاي ارتباط ها و رسانههاست، بنابراین، دولت هاي آنرابطه با فرهنگ و نگرش جامعه نسبت به توانمندي

سازند و خودباوري و هاي خود آگاجمعی وظیفه دارند نابینایان، و به صورت کلی معلوالن، را به توانایی ه 
را به توانایی اعتماد به نفس آنان را تقویت کنند، و، از سوي دیگر، با فرهنگ جامعه اعتماد مردم  - سازي در 

  هاي نابینایان افزایش دهند.

و شغلی نابینایان و کم توانبخشی حرفه. 9 در توانبخشی حرفه: بینایان اي  عواملی مؤثر  اي و شغلی  با بررسی 
شغلی نابینایان و کم ها، می بینایان، و هچنین تلفیق آن و کمنابینایان  هنمایی  بینایان با توجه به  توان نسبت به را

- پس از مشاوره و راهنمایی، نوع آموزش حرفه: اي و تخصصی آموزش حرفه الف.عالیق آنان اقدام کرد: 

کامالً مشخص باشد و متولی ي آموزشی باید  شود. مکان و زمان دورهاي و تخصصی نابینا مشخص می
شود؛ خاصی داشته باشد. همچنین، امکانات و تجهیزات آموزشی براي آموزش مهارت هاي تخصصی فراهم 

را مدنظر قرار : در ارزشیابی حرفهاي و تخصصی ارزشیابی حرفهب.  اي نابینایان باید کمال دقت و واقع بینی 
سایر افراد جامعه در آن تواند در محیطاي که بداد. آموزش تخصصی نابینا باید به گونه ها و شرایط برابر با 

زمینه تخصصی رقابت کند؛ بنابراین بهتر است که به جاي ده نابیناي متخصص ضعیف، یک نابیناي متخصص 
هاي نابینایان اعتماد کنند. در  قوي تحویل جامعه داد، تا از این طریق کارفرمایان و افراد جامعه به توانایی

و تخصصی نابینایان اگر یک نابینا رد شود باید به مرحلهبی حرفهارزشیا اي و شغلی برگردد، مشاوره حرفه  اي 
آمده   راهنمایی و مشاوره  زیرا ممکن است در مرحله شغلی اشتباه شده باشد و یا در آموزش او مشکلی پیش 

کارباشد؛ ج.  اي و نابینا در ارزشیابی حرفه : در مرحله بعد پس از آنکه یکتعیین شغل مناسب در بازار 
تخصصی نمره قبولی گرفت باید شغل مناسبی در بازار کار متناسب با توانایی و تخصص نابینا براي او در نظر 
را با مقتضیات شغلی و بالعکس، تا حد امکان هماهنگ  شود تا شرایط نابینا  گرفت. در این مرحله باید سعی 

شغلی پویایی را براي    ).15/12/1390نابینا فراهم نمود (ساعی، کرد تا محیط 

زمینه باید اقدامات زیر انجام شوند: اي و شغلی براي نابینایان ي حرفه انجام مشاوره. 10 شناسایی . 1: در این 

بینایان جامعه باید شناسایی شوند و از آنان ثبت نام به  تمامی نابینایان و کم: هاي آنهانابینایان و توانایی
رار گیرد، زیرا در مسیر الوه بر آن باید تواناییعمل آید و ع ها و استعدادهاي آنان مورد سنجش و مطالعه ق

. 2اي نابینایان، اطالعات دقیق و آماري امري ضروري و حیاتی است؛ ریزي توانمندسازي شغلی و حرفه برنامه

ي  ي پویا، همه امعهج: ها هاي موجود در جامعه براي اشتغال نابینایان و بهبود آنشناسایی فرصت
هاي گیرد تا تمامی افراد با پشت سر گذاشتن مشکالت و به کار بستن تواناییامکانات خویش را به کار می
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خویش، جامعه را به اهدافش برسانند. بشر، موجودي اجتماعی است و اگر جامعه او را طرد کند، احساس 
عنوان عضوي مفینیستی می د، احساس موفقیت را در او زنده خواهد کرد. کند. در مقابل، پذیرش وي به 

گیرند. بخش مهمی از تر مورد پذیرش جامعه قرار می نابینایان به دلیل کمبود یا نداشتن مهارت اجتماعی، کم
فایده کفایت و بیاو بستگی دارد و اگر نابینا، خود را فردي بی پذیرش اجتماعیشخصیت فرد، به میزان 

دهد. واقعیت این است که آنان قادرند با استفاده از تغییر در یش را از دست میفرض کند، تمامی هویت خو
وهبرنامه شی آموزشی، به تحصیل بپردازند و نقشها،  هاي کارآمدي در جامعه بر عهده گیرند. در ها و مواد 

غال موجود در جامعه، با تشکیل گروهراستاي شناسایی فرصت به  توان اقدام هاي تخصصی، می هاي اشت
هبود وظایف و روابط شغلی شناسایی فرصت هاي شغلی مناسب نابینایان در جامعه پرداخت، و نیز در جهت ب

باتوجه : هاي شغلی جدید براي نابینایانایجاد فرصت. 3براي رفاه حال نابینایان و کم بینایان اقدام نمود؛ 
را براي وان فرصتتهاي جدید و پیشرفت روزافزون علوم مختلف میبه ورود تکنولوژي هاي شغلی جدیدي 

بینایان و نابینایان معرفی کرد. و همچنین با توجه به اصول مهندسی فاکتورهاي انسانی (ارگونومی) نسبت کم
  ).7/6/1393هاي مناسب براي نابینایان اقدام کرد (سراوانی، به ایجاد شغل

  

شده، و  هاي تجربی پژوهش به طور کلی داده هاي مربوط به زندگی  همچنین، واقعیتهاي تجربی انجام 
ي ما حاکی از آن است که این قشر از جامعه داراي مسائل،  بینایان در جامعه ي نابینایان و کم ي زیسته و تجربه

حتی با وجود آن که به لحاظ  هاي مهم در زمینه مشکالت و چالش شغلی، اقتصادي و رفاهی هستند.  ي امور 
بینایان وجود دارد،  حمایت از نابینایان و کم  گذار در زمینه وسط مراجع رسمی قانونقانونی مواد قانونی مترقی ت

عمالً زمینه ها و امکانات الزم را براي زندگی این قشر از جامعه فراهم نکرده است. مسلماً یکی از  جامعه ما 
ژه داشتن یک شغل متناسب بینایان فراهم بودن امکانات فعالیت اقتصادي بوی هاي زندگی نابینایان و کم ضرورت

عامه مردم و هم در بین کارفرمایان نگرشی   با موقعیت و شأن آنهاست؛ در حالی که هم در بین بخش مهمی از 
بینایان قادر  بینا وجود دارد. بر اساس چنین نگرشی نابینایان و کم هاي افراد نابینا و کم منفی در مورد قابلیت

عهده زمینه این است که چنین نگرشی  اي خود برآیند. نکته ههاي حرف مسئولیت  نیستند از  ي قابل توجه در این 
در بین  مشاغل و فعالیت  در حوزه هاي اقتصادي هم در بین کارفرمایان بخش خصوصی وجود دارد و هم 

کارفرمایان بخش دولتی و بنابر چنین نگرشی است که حتی قوانین مصوب دولتی در مورد ضرورت اشتغال 
اند.  هاي مطلوب جامعه باقی مانده ها و آرمان آل اند و صرفاً در حد ایده ن عمالً اجرایی و عملیاتی نشدهنابینایا

تواند سالمت جامعه را  اي واحد در نظر بگیریم وجود مسأله یا مشکل در هر بخش آن می اگر ما جامعه را پیکره
ي ما، بخش چشمگیري از افراد  اي، از جمله جامعه معهبینایان در هر جا به خطر اندازد. از آنجا که نابینایان و کم
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تواند مسائل و مشکالت قابل  دهند وجود مسأله یا مشکل در بین این قشر از جامعه می جامعه را تشکیل می
جا که افراد نابینا یا کم بینا، همچون دیگر افراد جامعه،  توجهی را براي کلیت جامعه به دنبال داشته باشد. از آن 

نیازهاي زندگی و معیشتی متعدد همچون نیازهاي رفاهی، ازدواج، مسکن، روابط انسانی و اجتماعی،  داراي
چنین نیازهایی در گروه داشتن فعالیت  نیازهاي روحی، روانی و زیبایی شناختی هستند، تأمین بخش مهمی از 

بینا پس از  ریم که افراد نابینا و کمي دیگر، اگر این واقعیت را در نظر بگی اقتصادي یا اشتغال است. از یک زاویه
ازدواج و تشکیل خانواده عالوه بر تأمین خودشان باید فرزندان خود را نیز تأمین کنند، در وضعیت ضعف یا 

هاي زندگی این قشر از جامعه  ها و چالش بینایان، بحران هاي اجتماعی از اشتغال نابینایان و کم فقدان حمایت
هاي رسمی و دولتی از  هاي حمایتی و حمایت دهند که نظام هاي موجود نشان می واقعیتشود.  تر نمایان می بیش

حال که مفید و قابل تقدیر هستند، به هیچ وجه براي تأمین نیازهاي گوناگون این  نابینایان و کم بینایان در عین 
هاي  یت و با وجود حمایتشناسانه در بهترین وضع قشر از جامعه کارآیی الزم را ندارند؛ حتی به بیان جامعه

عث ایجاد خمودگی در  هایی می هاي مالی و مادي، چنین حمایت گسترده از این قشر به صورت کمک توانند با
راد نابینا و کم را دچار خدشه کنند. از این رو استراتژي مهم و  بین اف عزت نفس آنها  بینا شوند و استقالل و 

بینایان ایجاد اشتغال، کارآفرینی و  شغلی و زندگی نابینایان و کماساسی براي رویارویی با مسائل و مشکالت 
ها هم بتوانند  هاي اقتصادي جامعه به آنهاست تا از این طریق آن اختصاص دادن بخشی از اشتغال و فعالیت
  تر از آن احساس استقالل و عزت نفس به دست آورند.     زندگی را تأمین کنند و هم این که مهم
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http://vista.ir/article/
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براي نابینایان و هاي آموزشی مناسب  ها و تکنولوژي ها، تکنیک وشر

  کم بینایان

  

  129زیبا باغانی

  130علی بشیري کیذوري

  چکیده

ع  به دسترسی م حقّ ،اطّالعاتی و آموزشیمناب است؛ از این  سوم هزاره در بقا ي الزمه و فرد هر مسلّ

جامعه به منظور رفع نیاز چون دیگر قشر ي بشري هم بینایان به عنوان بخشی از جامعه نابینایان و کمرو  هاي  هاي 

لیه دانش روز براي حضور عرصه گیري از اطّالعات، فناوري ي زندگی و بهره او  –هاي مختلف علمی  ها و 

سازي شده با نیازهاي  آموزشی مناسب ها و وسایل کمک پژوهشی و اجتماعی، نیازمند استفاده از تکنولوژي

بینایان و نابینایان  ي کم هاي ویژه افزار ها و سخت افزار جایی که برخی از نرم بینا و نابینا هستند. از آن افراد کم

هاي اطّالعاتی و آموزشی این افراد طرّاحی نشده است؛ از این رو در این پژوهش بر آن خواهیم  مناسب با نیاز

سخت بندي کردن نرم تهبود تا با دس بینایان و نابینایان و بیان نقاط ضعف و قوت  ي کم افزارهاي ویژه افزارها و 

هبود هر چه بیش کار ي راه ها به ارائه آن   تر این ابزارها بپردازیم. هایی در جهت ب

   

آموزشی ها و تکنولوژي ها، تکنیک بینایان، روش نابینایان، کم واژگان کلیدي:   هاي 

  

  

مه. 1 مقد  
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هر انسانی در طول زندگی، بر حسب نیازهاي خویش، نیازمند اطّالعاتی گوناگون است تا بتواند در 

ها، مجلّات،  ي کتاب یابی به دانش مورد نیاز، ممکن است به مطالعه ها برآید؛ از این رو براي دست صدد رفع آن

رادیو و یا گشت و گذار در دنیاي  هاي تلویزیون، ها بپردازد و یا از طریق تماشاي برنامه روزنامه گوش دادن به 

اطّالعات انسان را در حلّ مسئله و «مجازي (اینترنت) به کسب اطّالعات مورد نیاز خود اقدام نماید به هر روي 

العاتی است که مرتبط، کامل، صحیح و جاري  گیري صحیح کمک می تصمیم کند و بهترین اطّالعات، اطّ

 یا و جسمی هاي محدودیت دلیل به افراد این«د. هستن جامعه از عظیمی بخش معلولین). 1387(مهرداد، » باشد

 که سوم ي هزاره نیست. در اطّالعات به نیاز عدم معنايبه  معلولیت این اما دارند، خاصی امکانات به نیاز ذهنی

 است؛ ضروري جامعه اقشار تمام براي جویی اطّالع هاي توانمندي زند؛ می را پیشرفت اول ،حرف اطّالعات

  ). 81: 1380(ارجمند، » تاس الزم جامعه، توانمند و مهم بخش عنوان به معلولین براي مناسب امکانات بنابراین

جامعه، نیازمند منابع اطّالعاتی  بدیهی است نابینایان وکم بینایان نیز به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از 

با تري مواجه هستند.  ها با مشکالت بیش ي بینایی براي دریافت دانستنی هستند. آنان به دلیل محدودیت قوه

 به که جامعه توانمندي از و عظیم بخش عنوان به نایاننابی اطّالعاتی نیازو نظر به اهمیت  شد چه بیان آن به توجه

ص و متفاوت امکاناتی با تري بیش اطّالعاتیِ نیاز جسمی،هاي  یتمحدود تعلّ  به دسترسی اینکه و دارند خا

م حقّ اطّالعات،  بدون اطّالعاتی نیازهاي تأمین از این رو است؛ سوم هزاره در بقا ي الزمه و فرد هر مسلّ

 به اقدام آن درنظرگرفتن بدون اگر و نخواهد بود پذیر ن امکا جامعه از گروه این واقعی نیازهاي از آگاهی

ك: صیامیان و دیگران: بو نخواهد فایده مفید اقدامات این شود؛ امکانات تأمین و رسانی اطّالع : 1391د (ر.

153(. 

ي خدمات در  داران را در راستاي ارائه ها و کتاب خانه امروزه رشد روزافزون حجم اطّالعات، کتاب

ه به نیاز«بینایان به چالش کشانده است؛ به بیانی دیگر  این حوزه به نابینایان و کم هاي اطّالعاتی این گروه  توج

زمره "یمحرومیت اطّالعات"تر شدن شکاف ناشی از  براي جلوگیري از عمیق ي  میان بینایان و نابینایان در 

  ). 56: 1385رود (ارجمند و تیمورخانی،  شمار می ها به خانه داران تمام کتاب اي کتاب تعهدات حرفه
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زمینه تر افراد نابینا و کم در این مجال بر آن خواهیم بود تا به منظور پیشرفت هر چه بیش ي  بینا در 

هاي آموزشی مناسب  ها و تکنولوژي ها، تکنیک وشرهاي اطالعاتی به بیان  هاي آموزشی  و گذرگاه تکنولوژي

رسد تا ابتدا به تعریفی  نظر می پیش از پرداختن به موضوع اصلی، ضروري بهبپردازیم. براي نابینایان و کم بینایان

  بینایی ارائه دهیم. از نابینایی و کم

  . تعریف نابینایی2

: 1375(مفیدي، » ، از دست دادن موقّت بینایی است132مثالً نابینایی گذرا کوري نسبی یا کامل.«: 131نابینایی

890.(  

شود؛ ولی درجاتی از  ناتوانی از دیدن. فقدان کامل درك نور سبب نابینایی کامل می«: 133نابینایی (کوري)

ی تر از این هستند که از لحاظ اداري یا حقوقی در بعضی کشورها نابینا اختالل بینایی بسیار خفیف یی تلقّ

شود؛ولو اشیاء در این میدان تنگ به وضوح دیده  شوند. مثالً کاهش بارز میدان بینایی، نابینایی محسوب می می

راخم، انکوسرکوز و کمبود ویتامین  شوند. شایع . ولی علل نابینایی در نواحی Aترین علل نابینایی عبارتند از: ت

ها عبارتند از: دیابت شیرین، تباهی ناشی از  ترین علّت یا شایعمختلف جغرافیایی بسیار متفاوت است. در بریتان

  ).891 - 890: 1375(مفیدي، » بینی و آب سیاه نزدیک

کارگیري دانش و  % موارد نابینایی با به80نزدیک  WHO طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی

 PBL (Programme for  نابیناییي پیشگیري از  تکنولوژي موجود، قابل پیشگیري و درمان است. برنامه

prevention of Blindness)   ط سازمان بهداشت جهانی براساس متدولوژي ارزیابی از دست دادنتوس

ها و  بندي جهانی بیماري در این برنامه از تعاریف بازنگري دهم طبقه .بینایی و علل آن تنظیم شده است

 ICD-10(International Statistiacal classification of diseases) ي سالمتی مشکالت وابسته

شده است   .استفاده 

                                                             
131. amaurosis 
132. amaurosis fugax 
133. bindness ablepsia typhkosis 
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ت بینایی وي کم سازمان بهداشت جهانی، فردي که شد باشد یا  20/400)0.05;3/60تر از ( طبق تعریف 

خوانی داشته باشد؛ نابینا نامیده  میدان بینایی در چشم با دید بهتر با بهترین اصالح ممکن با شدت بینایی فوق هم

  .پذیر نیست امکان روي برایش ) چنین فردي بدون کمک، پیادهin ICD-10 3,4,5شود.( می

ت بینایی وي کم شد سازمان، فردي که  تر و یا مساوي  و بیش 20/70)0.3;6/18تر از ( طبق تعریف این 

  ).1,2in ICD-10گیرد ( بینا لقب می باشد؛کم 20/400با 

  

  هاي آموزشی مناسب براي نابینایان و کم بینایان ها و تکنولوژي ها، تکنیک وش. ر3

  گویا. منابع بریل و 3-1

گذشته تا امروز از منابع بریل و گویا براي رفع نیاز  نابینایان و کم   اطّالعاتی خود بهره هاي  بینایان از 

اي به  م. در بریتانیا با مجموعه1768ي نابینایان در سال  خانه نخستین کتاب«زاده،  ي سلطانی به گفته اند. برده می

ی بریتانیا در سال  خانه کتاب خطّ برجسته براي دانشجویان نابینا تأسیس شد. » م. تأسیس گردید1882ي ملّ

سال  خانه ). در آمریکا کتاب37: 1354زاده،  (سلطانی م. خدمات به نابینایان را آغاز کرد و 1868ي بوستون در 

ی براي نابینایان در سال  خانه کتاب ی براي نابینایان  خانه م. تأسیس شد. امروزه خدمات کتاب1897ي ملّ از ي ملّ

خانه  کتاب 101اي و  ي منطقه خانه کتاب 56مرکز ایالتی،  4شود که در  هدایت می  ي کنگره خانه طریق کتاب

  ).82: 1380شود (ارجمند،  اي انجام می ناحیه

دهه  4در ایران از تأسیس نخستین مرکز آموزشی مخصوص نابینایان توسط دکتر خزائلی، تنها 

سال گذرد؛ گفتنی است پیش از آن د می ي اسقفی  هـ. ش فردي به نام کریستوفل تحت پوشش دایره1298ر 

ي نابینایان همت گماشت و خط را به طریق ابتکاري وارد کشور  ارامنه در تبریز به تأسیس آموزشگاهی ویژه

ك: تعاونی،  آموزش و پرورش استثنایی کلّ کشور انجمن 42: 1379کرد (ر. سازمان بهزیستی کشور، وزارت   .(

سالنابین آموزش و بهزیستی نابینایان و کم ایان ایران از  اند. عالوه بر این، دفتر  بینایان فعالیت داشته ها پیش در امر 
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ی اطّالع ی از اوایل سال  خانه هاي معاونت پژوهشی کتاب عنوان یکی از واحد رسانی به معلوالن، به ملّ ي ملّ

  ). 63: 1381 هـ.ش، شروع به فعالیت کرده است (آیت اللهی،1373

  هاي اطالعاتی آوري . فن3-2

تر و بهتري در  هاي نوین، خدمات بیش آوري امروزه با رشد و گسترش اطّالعات و نیز پیشرفت فن

العاتی براي نابینایان و کم ي ابزار زمینه ی فن بینایان ارائه شده است. به هاي اطّ هاي اطّالعاتی  آوري طور کلّ

  افزاري تقسیم کرد. هاي نرم افزاري و برنامه ي قطعات سخت ن به دو دستهتوا ي نابینایان را می ویژه

  افزاري الف) قطعات سخت

  گر بریل چاپ .1

 برجسته نگار .2

 هاي مخصوص خطّ بریل افزار نوشت .3

  افزاري هاي نرم ب) برنامه

  توان به دو دسته تقسیم کرد که عبارتند از: افزاري را می هاي نرم برنامه  

  ي رایانه ویژههاي  افزار نرم .1

 jawzجاز  •

 pak jawzپک جاز  •

 خوان، ماهور پارس ،NVDAها، مانند:  خوان انواع صفحه •

  ي تلفن همراه هاي ویژه افزار . نرم2

• Google talkback 

• Espeak 

• talks 
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زارهاي خارجی که هیچ بینایان در کار با نرم افزارهاي یاد شده، نابینایان و کم در میان نرم یک قادر به  اف

سخن بدان معنا است که هیچ تکلم زبان فارسی نیستند دچار مشکل می کدام از محصوالت خارجی  شوند. این 

هاي فارسی چه از طریق خروجی صوتی و چه از  ي نابینایان را در محیط اند مشکل کار با رایانه تاکنون نتوانسته

  طریق خروجی بریل حل کنند.

زمینه در  خوشبختانه تالش داخل کشور صورت گرفته و با ساخت محصوالتی از قبیل تک هایی در این 

ي نمایشگر برسل فارسی و ... تا حدودي مشکل نابینایان در این زمینه برطرف  حرف خوان، کلمه خوان، صفحه

هاي احتمالی موجود در این زمینه هر چه  اي نه چندان دور نواقص و ضعف رود در آینده شده است. امید می

هترین بهره را ببرند.  شوند تا کاربران با معلولیت بینایی بتوانند از امکانات رایانهتر برطرف  سریع   اي ب

    

  

  

  ها نهاد پیش

ي نابینایان و  هاي ویژه افزار هاي کمک آموزشی و نرم آوري ساخت و تولید لوازم و فن .1

 بینایان. کم

 در تیراژ باال. )Aduio booksهاي صوتی ( تولید کتاب .2

 هاي اصلی کتاب. هاي گویا و الکترونیک به همراه نسخه ناشران به ایجاد نسخهملزم کردن  .3

هاي عمومی کل کشور و آموزش کار با  بینایان در کتاب ي نابینایان و کم هاي ویژه ایجاد بخش .4

  ي افراد با معلولیت بینایی به آنان. افزارهاي موجود ویژه نرم

  گیري نتیجه

سطح با سایر  ي بشري باید از یک زندگی متعارف و هم ان بخشی از جامعهبینایان به عنو نابینایان و کم  

ه افراد جامعه برخوردار باشند تا افزون بر رفع نیاز لیفاده از اطّالعات، فناوري هاي او ها و  ي زندگی قادر به است
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زمانی رخ خوا –هاي مختلف علمی  دانش روز بوده و در عرصه هد داد که در پژوهشی حضور یابند و این مهم، 

الیت آموزشی و اطّالع ي تکنولوژي و وسایل کمک زمینه تري صورت گیرد که متأسفانه  هاي گسترده رسانی فع

ها و مؤسسات  هاي دانشگاه شود بخشی از پژوهش تر توجه شده است؛ بنابراین توصیه می در ایران بدان کم

ظیر آلمان و ژاپن به نوآوري و ابداع در وسایل ها ن چون سایر کشور آموزش عالی در کشور ایران باید هم

داده شود. آموزشی نابینایان و کم کمک   بینایان اختصاص 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  منابع

هاي نابینایان سازمان بهزیستی  خانه بررسی کتاب)، 1382سادات (  اللهی، نرگس آیت .1

واحد علوم و ي کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی  نامه ، پایانمستقر در تهران

 تحقیقات، تهران.
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الع)، 1380الملوك ( ارجمند، تاج .2 ي  رسانی به معلوالن و پیشنهاد شبکه اطّ

الع عمومی  خانه ي هیأت امناي کتاب ، تهران: دبیرخانهرسانی براي معلوالن کشور اطّ هاي 

 کشور.

دایره  ، درهاي نابینایان خانه کتاب)، 1385الملوك، تیمورخانی، افسانه ( ارجمند، تاج .3

رسانی، زیر نظر فریبرز خسروي، تهران: سازمان اسناد و  داري و اطّالع المعارف کتاب

ی جمهوري اسالمی ایران.  خانه کتاب  ي ملّ

ی خدمات کتاب)، 1379تعاونی، شیرین ( .4 ، تهران: خانه براي نابینایان استاندارهاي ملّ

 هاي عمومی کشور. خانه ي هیأت امناي کتاب دبیرخانه

، خانه به معلولین و نابینایان خدمات کتاب)، 1354دخت ( زاده، شهین سلطانی .5

دانشگاه علوم تربیتی. داري و اطّالع ي کارشناسی ارشد کتاب نامه پایان  رسانی، دانشگاه تهران، 

د؛ نوشین صیامیان، حسن؛ حسن .6 هاي  نیاز«)، 1391فرد، فاطمه؛حریري، نجال ( زاده، محم

، »مند ها: مرور نظام ها در تأمین آن خانه ا آسیب بینایی و نقش کتاباطّالعاتی کاربران ب

ی کتاب نامه فصل  .165 - 151، صص 98ي  دهی اطّالعات، شماره داري و سازمان ي مطالعات ملّ

ل، تهران: فرهنگان. )، ترجمه1375( ي پزشکی فرهنگ فشرده .7 ي مصطفی مفیدي، چاپ او 

العاتی مبانی فناوري)، 1387مهرداد، جعفر ( .8   ، چاپ اول، تهران: سمت.هاي اطّ
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ر در عدم شکل ت بررسی عوامل مؤثّ ت  گیري هوی در افراد شخصی
  بینا نابینا و کم

  134علی بشیري کیذوري
  

  چکیده

رود. زندگی  شمار می یابی از جمله ابعاد بسیار مهم و سرنوشت ساز براي هر انسانی به هویت و هویت
ت  افراد به واسطه ت آنان، معنا و مفهوم و هدفی خاص میي هویتواند تأثیري شگرف  یابی افراد می گیرد. هوی

چون  بینایان نیز هم اي داشته باشد.نابینایان و کم در پیشرفت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ا قتصادي هر جامعه
تأثیرگذار باشند. گفتنی توانند با یافتن هویت و جایگاه اصلی خویش، در پیشرفت جامعه  دیگر اقشار جامعه می

شیوه چون واکنش نامناسب افراد بینا در برخورد با نابینایان و کم است وجود برخی مسایل هم ي  بینایان و نیز 
برخورد والدین و عدم کنار آمدن آنان با مشکل بینایی فرزندانشان و توجه بیش از حد به آنان و... روند 

ي  توانند به ارایه خوبی نمی ا مختل کرده است. بدین ترتیب این افراد بهبینا ر یابی افراد نابینا و کم هویت
سطح جامعه بپردازند و این روند نتیجه توانمندي   اي جز منزوي شدن آنان را در پی نخواهد داشت. هاي خود در 

ر در عدم شکلاین پژوهش بر آن است تا با هدف  عوامل مؤثّ گیري هویت شخصیت مطلوب در  بررسی 
شیوه، بینا د نابینا و کمافرا گیري هویت شخصیت نابینایان و  اي توصیفی به شناسایی عوامل بازدارنده در شکل به 
  بینایان بپردازد. کم

  یابی، شخصیت. بینایان، هویت نابینایان، کم واژگان کلیدي
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هاي اخیرمورد  هدر دهیکی از مسایل چالش برانگیز و پر دامنه است که  ،135ماهیت هویت موضوع و

ها ،فاقد  نجایی که بیشتر این تاْملآژوهشگران قرار گرفته است و از  توجه بسیاري از روشنفکران،اندیشمندان و پ

هاي شخصی(نه الزامات به  ذهنیات و گرایش ها، ي پیش فرض بر پایه هستند؛به طور معمول وجه تجربه و عینی 

سروستانی و همکاران،ر.ك: ( شود یي هویت قضاوت م اي)درباره صورت نظریه     ).35: 1387صدیق 

زندگی «هستند.نیز 136پس داراي هویت اجتماعی؛ها موجوداتی اجتماعی هستند از آنجایی که انسان

دیگران کیستند که خود ما  و بدون نوعی درك از این اجتماعی انسان بدون وجود راهی براي دانستن اینکه 

هاي  است[...]بدون وجود چارچوبی براي مشخص ساختن هویت اجتماعی و هویتکیستیم غیر قابل تصور 

هیچ یک از ما قادر نمی بود با دیگري نسبت معنی دار یا سازگاري برقرار ؛فردي،من همان بودم که شما هستید

 ).81: 1381جنکینز،»(اي در کار نیست در واقع بدون هویت اجتماعی جامعه کند؛

ی به عنوان مبنایی براي آشکار ساختن شباهت ها ،تفاوت ها،امکان برقراري بنابر این هویت اجتماع

ها ذاتاّْ در پی آن هستند که نسبت به  انسان«؛آورد ارتباط معنی دار و مستمر را میان افراد جامعه به وجود می

زاده،» دیگران متمایز جلوه کنند و از این تمایز خود احساس سربلندي کنند به عبارت دیگر  ).20: 1378(مجتهد 

کندبلکه به زندگی افراد هم پذیر میتوان چنین گفت که هویت اجتماعی، نه فقط ارتباط اجتماعی را امکان می

سازي نیز به بخشد. هویت نه فقط فرآیندي براي خود شناسی کنش گران اجتماعی است بلکه معنیمعنا می

  ).286: 1389فکوهی، ر.ك: گیرد (ي آن صورت میواسطه

سنین وجوانی آغاز می  ویته خواهد دریابد که کیست؟ و  که نوجوان می گردد. این یابی از اوایل 

خواهد در پیش بگیرد؟ و ... همه و همه داللت بر این نکته دارد که نوجوان در پی  چیست؟ چه راهی را می

شوند، زیرا  ي نوجوانان موفق به کسب هویت مطلوب خویش نمی کسب هویت خویش است. متأسفانه همه

رو  به شوند و این مهم، جامعه را با مشکالتی رو گاهی با برخوردهاي منفی از سوي اطرافیان خویش مواجه می
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ساخت؛ پرورش افرادي با ارزش تر  هاي دورنی و با هویت و یا به بیان دیگر، پرورش نیروهایی که بیش خواهد 

شخصیت خویش  یا به تعبیري، معمار و سازندهکند و  ها و باورهاي درونی خود عمل می بر مبناي ارزش ي 

هستند، از جمله عوامل بسیار مهم و تعیین کننده در پیشرفت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي هر 

شخصیت  رود. افراد نابینا و کم شمار می اي به جامعه بینا نیز به عنوان قشري از جامعه، در راه دستیابی به هویت 

توانند  رو هستند و از آن رو که این دسته افراد با توجه به استعدادهایی که دارند می به رومطلوب، با مشکالتی 

گیري هویت شخصیت مطلوب در آنان از اهمیت  نقش مؤثري در پیشبرد اهدف جامعه داشته باشند، شکل

ژهاین مقاله در  سزایی برخوردار است.  به هویت و شخصیت،  ي بر آن خواهیم بود تا پس از برررسی مفهومی وا

شکل   بینا تأثیرگذار خواهد بود. گیري مطلوب هویت شخصیت افراد نابینا و کم دریابیم که چه عواملی در عدم 

  شناسی هویت . مفهوم2

طوري که شخص از خودش تعریف  آن138خود« از است عبارت  هویت 137گیدنزآنتونی نظر ه ب  

کند و در جریان زندگی پیوسته آن که هویتش را ایجاد میکند. انسان از طریق کنش متقابل با دیگران است می

وعوض  ي پویا و سیال و همواره در حال ایجاد شدندهد؛ هویت امر پایداري نیست بلکه یک پدیدهرا تغییر می

اي ها(در جامعه جدید) مجموعهنیروي اساسی اغلب کنش: گوید)؛ وي می93: 1385(گیدنز ، »است شدن 

دیگران است کسب احساس اعتماد در کنش ناآگاهی  نه براي به اعتقاد او، یکی از نیروهاي پراکنده » متقابل با 

ها میل دارند در  و موتور حرکتی کنش نیاز به رسیدن به امنیت هستی شناختی(یا حس اعتماد)است. چون انسان

جتماعی از میزان اضطراب خود بکاهند آموزي و آگاهی انیزم زباناین فرایند ناآگاهی  نه قبل از مک ؛روابط ا

از نظر وي هویت در واقع همان چیزي . آید و منشأ کنش است و به همین دلیل سیال و پویاستقطعی بوجود می

هاي  است که فرد به آن آگاهی دارد؛ به عبارت دیگر هویت شخصی چیزي نیست که در نتیجه تداوم کنش
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شده باشد بلکه چیزي است که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند  ؛اجتماعی فرد به وي تفویض 

ك: هاي بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد ( ودر فعالیت   ).97: 1385گیدنز ، ر.

معتقد است که خود یک امر منفعل نیست که فقط از طریق تأثیرات درونی شکل بگیرد، افراد  گیدنز

ساختن و پرداختن هویت شخصی خویش می کنند به عالوه در ایجاد بعضی از تأثیرات ضمن اینکه اقدام به 

هاي متعددي روبرو می شوند که جوامع اجتماعی دنیاي اطراف خود مشارکت دارند در نتیجه افراد با انتخاب

شود که افراد در تشکیل هویت خود  ها قرار داده است و این وضعیت سبب می  داراي امروزي در پیش روي آن

ساز باشند. گیدنز بر این باور است که تغییر شکل هویت شخصی و پدیده تنوع و گوناگونی مراجع هویت

  ). 56 :جهانی شدن در دوران متأخر دو قطب دیالکتیک محلی و جهانی را تشکیل می دهند ( همان

توجه به تجربیات  د و تقریباً به طور مداوم آن را باکرگیدنز معتقد است: هویت شخصی را باید خلق 

داد(متناقض زندگی روزمره و گرایش ، گیدنزهاي تطمیع کننده نهادهاي امروزین مورد تنظیم و تجربه قرار 

1385 :73.(  

هویت سرچشمه معنا و تجربه براي مردم است[...] اصطالح هویت در صورتی که  139کاستلز به باور

معناسازي بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا  عبارت است از فرایند ؛سخن از کنش گران اجتماعی باشد

ع معنایی دیگر اولویت داده میاي از ویژگیي به هم پیوستهمجموعه شوند. هویت منبع هاي فرهنگی که بر مناب

شود. با این ها از رهگذر فرایند فردیت بخشیدن، ساخته میدست خود آنمعنا براي خود کنشگران است و به

نهادهاي مسلط نیز ناشی شوند اما حتی در این صورت نیز فقط هنگامی هویت  ها ازحال ممکن است هویت

ها را درونی کنند و معناي آن را حول این درونی سازي خواهند بود که کنش گران اجتماعی آن

  .)54: 1380بیافرینند(کاستلز ،
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شاید بتوان گفت که هویت ه شناسی در زمینه با توجه به مباحث روان ر فرد برآیند ي احساس هویت، 

هایی است که درجریان تعلیم و تربیت وي در خانه، مدرسه و جامعه روي داده است. از این رو  ي تجربه همه

را در گرو کمیت و کیفیت تعلیم و تربیت افراد می   دانند. علماي تعلیم و تربیت ظهور و قوام هویت 

  هاي گوناگون هویت . سبک3

هاي اخیر  شناسی رشد است که در سال ي روان ر حوزههاي هویت یکی از موضوعات مهم د سبک

داشته است. برونسکی براي پردازش اطالعات مربوط به هویت  را به خود معطوف  توجه بسیاري از پژوهشگران 

سه سبک عبارتند از:  افراد، به ارایه ) 3) سبک هنجاري، 2) سبک اطالعاتی، 1ي سه سبک پرداخته است. این 

  بی.سبک سردرگم یا اجتنا

جو و  و افرادي که داراي سبک اطالعاتی مدار هستند، به طور فعال اطالعات مربوط به خویش را جست

رار می کنند و سپس آن ارزیابی می را مورد استفاده ق شک  ي سازه ها درباره دهند. آن ها  هاي مربوط به خویش، 

فاوتی روکه با بازخوردهاي  کنند و برآنند تا آن را آزمون کنند و هنگامی می خواهند در  شوند؛ می رو می به مت

  هاي هویت خود تجدیدنظر کنند.  ویژگی

سوال سبک هنجاري به  گیري با پیروي از تجویزها و  هاي تصمیم هاي هویت و موقعیت افراد داراي 

راد داراي هویت زودرس هستند. انتظارهاي افراد مهم پاسخ می   دهند. مارسیا معتقد است که این اف

هاي شخصی گریزانند. اگر این  افراد داراي سبک سردرگم یا اجتنابی از رویارویی با مسایل و تصمیم

دهند. تحقیقات نشان داده است که  هاي رفتاري نشان می رو شوند؛ واکنش به افراد زیاد معطل بمانند و با تعلل رو

سردرگم با مقابله جهت سطح پایین سازي، هد ي اجتماعی، خود ناتوان گیري هویتی  ایت از سوي دیگران، 

سازشی رابطه مهارت ك: استریت متر،  هاي تحصیلی و مشکالت    ). 212: 1993ي مثبت دارد (ر.
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  هاي موجود . انواع هویت از دیدگاه نظریه4

شناسی (دیدگاه منش متقابل  هاي جامعه ي هویت، نظریه هاي موجود در زمینه با واکاوي در نظریه

توان براي هویت انواع گوناگونی را برشمرد. هویت  بندي خودي) می شناسی (دسته روان هاي نمادین) و نظریه

راد کم راد، از جمله اف   گیرد. ها جاي می بینا و نابینا نیز در یکی ازاین دسته تمامی اف

هاي  ها که انتخاب هویت فردي: عبارت است از اکتشاف و تعهد نسبت به نقش )1

 دهد. اخالقی فرد را تحت تأثیر خود قرار میاي، مذهبی، سیاسی و  حرفه

عبارت است از توانایی کار با جمع یا گروه به گونه )2 اي که فرد قادر   هویت جمعی: 

عقاید و نظرات دیگران باشد.  به ابراز عقاید و نظرات خود و پذیرش 

دینی (مذهبی): فرایندي است که افراد یک گروه طی آن با برخورداري از  )3 هویت 

 کنند.   الیم مذهبی مشترك، پایبندي و وفاداري خود را به آن حفظ میدین و تع

و رسوم و سنت )4 ها و  ها، جشن هویت فرهنگی: عبارت است از پایبندي به آداب 

 اعیاد فرهنگ عامه.

دانش نسبت به پیشینه )5 ي تاریخی و احساس تعلق  هویت تاریخی: یعنی آگاهی و 

 خاطر و دلبستگی بدان.

ي هرفرد نسبت به موقعیت  ی: فرایند پاسخگویی آگاهی  نههویت شغلی و تحصیل )6

که چه شغلی داشته باشد و چه  که آیا باید درس بخواند یا نه و یا این تحصیلی و شغلی خود است؛ این

 راهی را در پیش گیرد.

ها و تمایزهاي خود را با جنس  هویت جنسی: این که یک دختر  پسر ویژگی )7

 ).28: 1382د راضی باشد (رك: قمرانی و جعفري، مخالف بشناسد و از جنسیت خو

  شناسی شخصیت . مفهوم5
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علم روان شاید بتوان شخصیت را اساسی شناسی دانست. لغت شخصیت که در زبان  ترین موضوع 

دارد. این کلمه به نقاب یا 142 پرسونا التین کلمه   ریشه در ؛شود خوانده می141و در زبان انگلوساکسون 140التین 

 زدند.  شود که در یونان قدیم، بازیگران تیاتر بر چهره خود می ماسکی گفته می

 فرد که نقشی اساس بر که است اجتماعی و ظاهري تصویري شخصیت، اولیه و اصلی مفهوم بنابراین     

دهد تا جامعه بر  تی را ارایه میقرار دارد. یعنی در واقع، فرد به اجتماع خود شخصی ؛کند در جامعه بازي می

شاملو،  اساس آن وي را ارزیابی کند   ). 15: 1382(ر.ك: 

شخصیت، یعنی منش، خصوصیات و تا حدي الگوهاي  «گوید:  در تعریف شخصیت می 143کمپل

بینی که هر فردي چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه، به عنوان  واکنش رفتاري قابل پیش

 و منش رفتاري، هیجانی، صفات مجموعه به دیگر، عبارت به. دهد می نشان خود از زندگی شیوه و   سبک

 است؛ بینی پیش قابل و ثابت نسبتا فردي هر براي و بوده شخص معرف معمولی شرایط در که خصوصیاتی

شخصیت از دو عامل اصلی تشکیل شده است: طالق میا شخصیت  شود. به نظر وي، 

  . خصوصیات ارثی 1

پرستی به نقل از کمپل،  (اسدي نوقابی و روان» یهاي اولیه زندگ . تجارب زندگی، به خصوص تجارب سال2

1384 :191.(  

همتا و نسبتا پایدار درونی و بیرونی منش فرد، که در  هاي بی جنبه یعنی کلی، معناي یک در شخصیت 

شناسان د گذارند. هاي مختلف بر رفتار وي تاثیر می موقعیت ر بحث از شخصیت ، بیش از هر چیز به روان 

را از افراد دیگر متمایز می کنند.  تفاوت هاي فردي توجه دارند ؛ یعنی ویژگی   هایی که یک فرد 
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شخصیتی تفاوت افراد نابینا و کم دیگر افراد جامعه از لحاظ  هایی با یکدیگر دارند. بدون  بینا نیز چون 

شخصیت آنان تأثیر به ی شکلیابی این افراد، در چگونگ شک، روند هویت داشت. گیري    سزایی خواهد 

  بینایان شخصیت مطلوب در  نابینایان و کم  گیري هویت ي شکل عوامل بازدارنده. 6

را به سمت آگاهی از دنیاي پیرامون و تعامل    عنوان یک موهبت الهی، فرد  حسن بینایی، به 

هانت و مارشال ها سوق می تعاملها و موفقیت در   با افراد، اشیا، هدایت تعامل بینایی « 144دهد. به اعتقاد 

هاي رشد  گیري پایه فعالیت حرکتی و اکتشاف و شناسایی محیط را تسهیل کرده و از این رو باعث شکل

  ).68: 2002(هانت و مارشال، » شود شناختی و در نتیجه رشد هویت می

راي شناخت دنیاي  و یا کم بهره بینایان از حس بینایی، بی اگرچه نابینایان و کم بهره هستند اما ب

  برند. پیرامونی خود از دیگر حواس خویش بهره می

هاي منفی  بینا و نیز نگرش هاي افرادنابینا و کم ي آگاهی پیرامون توانمندي وجود نقص در زمینه

راد نابینا و کم هاي محیطی  تجربه بینا را از نسبت به استعدادهاي آنان، ممکن است به صورت غیرمستقیم، اف

  هاي پیرامونی خویش محروم سازد. ارزنده در محیط

شناختی و هویت محرومیت از تجربه   عدیده هاي تحول  اي  یابی، نابینایان را با مشکالت 

ك: سالو، به نقل از هانت و مارشال،  رو می به رو ). شایان ذکر است؛ افزون بر مورد یاد 70: 2002سازد (ر.

و فردیت نابینا لطمه خواهد زد زیرا منجر به  حمایت بیش از«شده  حد والدین و اطرافیان، به تمامیت روانی 

شخص می شکل ي خود بر  شود و این احساسات به نوبه گیري احساس فقدان کفایت و اعتماد به نفس در 

  ).37: 1379(شریفی درآمدي، » هویت وي تأثیرمنفی خواهد گذاشت
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عزت نفس آنگیري هویت درنا گفتنی است؛ شکل   ها  بینایان با عواطف، خودانگاره و 

  ي جدایی ناپذیري دارد. رابطه

اي مطلوب در افراد   گیري هویت شخصیت به شیوه طور کلی عوامل مؤثر در عدم شکل به  

عبارتند از: نابینا و کم   بینا 

 نقص بینایی.  .1

 عوامل مربوط به والدین و اطرافیان. .2

غم، شرمندگی در برخورد با احساس مخرب والدین از قیل احساس  .2-1

 کودك نابینا.

 حمایت افراطی والدین و اطرافیان. .2-2

 آمیز والدین و اطرافیان. برخورد ترحم .2-3

 بینا و تأثیر آن بر واکنش دیگران. رفتار فرد نابینا و کم .3

 دستیابی آسان به امکانات آموزشی، رفاهی و تفریحی. .4

شناختی. .5  رشد 

 ).28: 1382هاي گروهی (قمرانی و جعفري،  رسانه .6

 

 

  

  نتیجه گیري
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راد نابینا و کم چه گفته شد؛ بسندگی در هویت با توجه به آن بینا، وي را در ساختار جامعه و  یابی اف

یابی مطلوب افراد نابینا و  سازد. هویت رهاند و از وي فردي فعال می خانواده، از حالت مسخ شدگی و انفعال می

شود؛ رشد و تحول فردي و بین  در میان افراد با معلولیت بینایی می که باعث یکپارچگی بینا، افزون بر آن کم

  کند. فردي را نیز در آنان تسهیل می

شغلی، تحصیلی و  بینا اگر در زمینه افراد نابینا و کم هاي گوناگون هویت از جمله هویت فردي، جمعی، 

شغلی، حرفه گیري ... رشد  وپیشرفت کند، قادر خواهند بود در تصمیم عمل کنند.  هاي  اي، آموزش  و ... موفق 

ترین مانند  ترین ابعاد شخصیتی افراد با معلولیت بینایی،  مهم یابی به عنوان یکی از مهم از این رو است که هویت

اي منفی در زندگی وي نقشی اساسی بازي  بینانه و یا تأثیرگذارنده اي خوش ي آینده بینی کننده ي پیش مؤلفه

علماي تعلیم و تربیت با برنامه ت این امر ضروري میخواهد کرد. پس اهمی ریزي صحیح و هدفمند در  نماید که 

  تر این امر مهم، همت گمارند.    پیشبرد هر چه بیش
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  بینایان سازي فضاي شهري براي نابینایان و کم کارهایی براي مناسب راه

  

  145علی بشیري کیذوري
  146سید حمید جوادیان

  

هاي افراد جامعه از هر طیف و قشري از جمله کودکان،  گوي نیاز شود که پاسخ شهر مطلوب به شهري اطالق می
سالم باشد. مناسب بینا و  ویژه افراد کم اي باشد که معلولین به سازي محیط شهري باید به گونه سالمندان، معلولین و افراد 
  .ندکني استفاده نابینا به راحتی بتوانند از امکانات فضاهاي شهر

بینایان به دلیل نقص و محدودیت بینایی و نامناسب بودن فضاهاي شهري، با مشکالت  بینایان و کم نا
 ي کندي حرکت، خطرات ناشی از حرکت وسیله چونمشکالتی رو هستند.  به حرکتی بسیاري در سطح شهر رو

و فشار خستگی مفرط بینا،  نابینا و کمحرکت فرد فضا براي ، کافی نبودن افراد با معلولیت بینایینقلیه براي 
... از جمله مواردي است که  وبراي این قشر  عدم وجود خدمات رفاهی ضروريروانی به دلیل کمبود یا 

اي  سازد. این پژوهش به شیوه با مشکالت فراوانی همراه میسطح شهر  حرکت در بینایان را براي  نابینایان و کم
بینا در فضاي شهري، با  شناسی معضالت پیش روي افراد نابینا و کم آن است تا با آسیب توصیفی و تحلیلی بر

زمینه سازي این فضا براي نابینایان و کم کارهایی در جهت مناسب ي راه ارایه ي آن را فراهم سازد تا افراد  بینایان، 
را شهر حرکت کنند.با معلولیت بینایی بتوانند افزون بر برخورداري از امکانات شهري، به  سطح    حتی در 

راه بینایان، فضاي شهري، مناسب نابینایان، کم واژگان کلیدي   کار. سازي، 

مه1 مقد .  

 مرزهابه طور گسترش این و دهند می گسترش جهت چند از را خود مرزهاي روز به روز شهرها

 است. همراه هستند؛ طبیعی و روزمره نیازهاي انواع برخورداراز که تازه جمعیتی سیل هجوم با مستقیم

پذیر اجتماعی، از فضاهاي  هاي آسیب هاي اجتماعی و خاصه گروه شک استفاده برابر و مناسب تمام گروه بی
شمار  شهري بایستی مورد توجه قرار گیرد واین یکی از اساسی ترین حقوق شهروندي در عرصه اجتماع به 
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عدالت اجتماعی در میان اقشار  شکلرود.چنان چه در دین اسالم نیز تاکید خاصی بر  می گیري و ایجاد 
شده است   .اجتماعی 

دیده می شود که این بناها عمدتا براي افراد جوان و « عمومی و منازل  در برخورد کلی به ساختمان هاي 
ریزي و طراحی و اجرا  –چاالك طراحی شده و با بی توجهی به مساله ناتوانی هاي جسمی  حرکتی برنامه 

گردیده اند. تا آنجا که ناتوانی در استفاده از ساختمان ها این بخش از جامعه را از مراجعه به آنها باز می دارد و 
عینی می یابد. بسیاري از بازسازي هاي انجام شده بعد از جنگ تحمیلی   –به عنوان یک مساله اجتماعی بروز 

عجله نیز پرداختن به مساله معلولیت را از نظر دور داشته و این مساله اکنون به گونه  –انجام شده اند  که از سر 
 ). 1385الدینی و موسوي،  (تاج» اي بحرانی رخ می نماید

ژه در ادبیات شهرسازي به خود اختصاص دادهچنان چه تاکید بسیاري بر  این امر امروزه جایگاهی وی
شده است. سازي فضاهاي ش بهسازي و مناسب   هري براي اقشار آسیب پذیر اجتماعی و سالمندان 

درصد جمعیت دنیا به طریقی دچار معلولیت جسمی هستند. در 10طبق آمار سازمان بهداشت جهانی «
کشور ما بعد از انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی معلولیت سیر صعودي داشته است. موانع تردد از بزرگترین 

 "سند اتحادیه اروپایی"در  .)1385(شرفی و دیگران، » عالیت هاي اجتماعی استسدهاي تردد معلولین در ف
شده که اگرچه فضاهاي شهري بر اساس تساوي حقوق شهروندي به 2005( ) درباره معلولین به این نکته اشاره 

هاي اجتماعی نمی توانند از این فضاها استفاده کنند و از این  تمام اقشار اجتماع تعلق دارند ولی بسیاري از گروه
عالوه بر این، در سند اروپایی بهبود فرصت به این نکته اشاره شده 147ین ندگی براي معلولهاي ز حق طبیعی 

هاي اجتماعی و تعامالت شهروندي  است که برخورداري از شهر و فضاهاي شهري براي درگیر شدن در فعالیت
پذیر اجتماعی قادر به  رود؛ حال آنکه در بیشتر مواقع معلولین و اقشار آسیب از حقوق شهروندي به شمار می

 هاي گروه بعضی دردسر بی پذیرش مهیاي است؛ هنوز که هنوز ما شهرهاي«. تنداستفاده از این فضاها نیس

 امکانات کمبود با همچنان بینایان نابینایان و کم و نیستند جامعه این در بینایان کم و نابینایان اجتماعی همانند

ه نیازهاي به پاسخ گویی براي شهري و ازدحام از هایی دایره ما شهرهاي .گریبانند به خویش دست اولی 
ر، ازدحام این در و اند شلوغی  یک براي زندگی روبرو هستند. متعددي هاي يدشوار با همواره نابینایان متکث

 اجباري تاریکی آن، ذاتی مصایب و شهري روزمره زندگی مشکالت تحمل بر عالوه است مجبور که نابینا

  ).1393(بمانیان و دیگران، » است ها تنهایی از اي خالصه بیاورد، تاب نیز را رو پیش و همیشگی
 کلیه«گوید:  می شوراي اسالمی مجلس مصوب معلوالن، حقوق از حمایت جامع قانون 2ي  ماده هرچند

جهت  موظفند انقالبی و عمومی نهادهاي دولتی، هاي مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، خانه وزارت
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ث و تولید طراحی،  که کنند عمل نحوي به خدماتی وسایل معابر و و عمومی اماکن و ها ساختمان احدا

 و شهرسازي مقررات (ضوابط و »شود فراهم عادي افراد همچون معلولین، مندي و بهره دسترسی امکان
 آنکه در جز است نشده موجب کشور شهري فضاهاي در را نتیجه ملموسی هیچ قانون ). این1378 معماري،

 مهلت ها پارك و معابر ها، ساختمان اصالح سال براي دو دستوري، طی تهران شهرداري ،1384سال  زمستان

 و اند نبوده کامل متأسفانه ها فعالیت این اما .شد سازي بهینه شهري مناطق از برخی روهاي و پیاده کرد تعیین
  هستند. روبرو زیادي مشکالت با فنی لحاظ از

  

  معماري طراحی و بینایی .2

 حس این پایه بر ها طراحی بیشتر و مهم است بسیار معماري طراحی در بینایی حس اینکه به توجه با

 که در آن طور فضا را بتوانند و باشد استفاده قابل با معلولیت بینایی افراد براي که خلق فضاهایی براي است،

 را افراد این چشایی و شنوایی المسه، بویایی، حواس کرد که طراحی اي گونه به باید کنند درك هست واقع
 دقیق طور به که است این حایز اهمیت نکته اما کنند؛ درك بینایی حس بدون را فضا بار این تحریک و

ك: بمانیان و دیگران،  می افرادي اطالق چه بینا به و کم نابینا که بدانیم گر  ). جدول زیر نمایان1393گردد (ر.
  بینایی است. مفهوم نابینایی و کم

  بیناییي  ) درجه1جدول (
  میزان بینایی  محدودیت تشخیص  ي بینایی درجه

متري تشخیص  سانتی 60ي  دهد و حرکت دست را از فاصله کسی که فقط نور را تشخیص می  نابیناي مطلق
  دهد. نمی

200/2  

دست نباشد؛ لیکن دست را به خوبی  سانتی 60ي  از فاصله  نابینا متري قادر به شمردن انگشتان 
  دهد. تشخیص می

200/5  

آمد  خود را به تنهایی انجام دهند؛ لیکن خط  کم بینا هاي درشت  افرادي که به راحتی قادرند رفت و 
را تشخیص نمی   دهند. روزنامه 

200/10  

  200/15  افرادي که قادر به تشخیص حروف درشت روزنامه هستند.  کم بینا
رار دارند و   نیمه بینا قادر به انجام کارهایی که بینایی رکن اساسی افرادي که در مرز بینایی و نابینایی ق

را تشکیل می آن   دهد؛ نیستند. ها 
200/20  

  
  سازي بناها و فضاهاي شهري  در قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن . اصول مناسب3
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علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه  قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن که در جلسه 
سوي شوراي نگهبان در یکهزار  شورا ي اسالمی تصویب و بدون ارایه نظر از  و سیصد و هشتاد و سه مجلس 

مجلس شوراي اسالمی 6/3/1383مورخ  16078مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 
    گردد. واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابالغ می

هاي دولتی و نهادهاي عمومی و  ها و موسسات و شرکت سازمان ها، ): کلیه وزارتخانهماده دو(
ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوي  انقالبی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان

راهم گردد. عمل کنند که امکان دسترسی و بهره   مندي از آنها براي معلوالن همچون افراد عادي ف
هاي دولتی و نهادهاي عمومی و انقالبی موظفند جهت  ها و مؤسسات و شرکت ها، سازمان وزارتخانه :1تبصره 

ساختمان دسترسی و بهره ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود  مندي معلوالن، 
  سازي کنند. هاي مصوب ساالنه خود مناسب را در چارچوب بودجه

ساختمان ها موظفند شهرداري  :2تبصره  ها و اماکن  از صدور پروانه احداث و یا پایان کار براي آن تعداد از 
کنند.   عمومی و معابري که استانداردهاي تخصصی مربوط به معلوالن را رعایت نکرده باشند خودداري 

عمومی  سازي ساختمان سازمان بهزستی کشور مجاز است بر امر مناسب  :3تبصره  ها و اماکن دولتی و 
  هاي مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست کند. دستگاه

ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان بهزیستی  3نامه اجرایی ماده فوق ظرف  آیین  :4تبصره 
  .ریزي کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید کشور و سازمان مدیریت و برنامه

  ز:ترین اهداف این قوانین عبارتند ابرخی از مهم "

شهري باهدف کلی مناسب سازي محیط شهري  • دستیابی به معیارها و اصول مناسب سازي 
  .جهت دستیابی به استقالل نسبی و تساوي فرصت ها

  ه.عدالت اجتماعی و پیوستن تمامی افراد که به نوعی معلولیت دارند به جامع •

  .)1385فروشان،  (نیل "تجهیزات شهري دراماکن عمومین به دستیابی هر چه بهتر معلوال •

  سازي ضوابط مناسب. 4
راهکارهاي اجرایی مناسب ، ضوابط بهسازي استسازي مهمترین هدف این مقاله  از آنجایی که ارایه 

  :گردد سازي با استناد به منابع معتبر به شرح زیر ارایه می یا مناسب
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ع به عرض  ایجاد پیاده .1 سانتیمتر براي عبور صندلی چرخدار با حذف و یا  90حداقل روي بدون مان
 مسیر. در موجود گیاهی هاي پوشش   انتقال کلی درختان و

 90سانتیمتري در صورت امکان و یا ایجاد مسیر  90انتقال تیرهاي چراغ برق به بعد از معبر . 2
سوارهمتري بعد از تیر چراغ برق در معبر یک طرف خیابان (افزودن از ع سانتی رو به نحوي  رو به پیاده رض معبر 

  ).متري بعد از تیر چراغ برق ایجاد گردد سانتی 90که معبر 
عرض مفید  جابه. 3 کاهند؛ از  سانتیمتر پیاده رو می 90جایی کلیه موانع موقت که به هر دلیل از حداقل 

صندوق پست، صندوق صدقات، تلفن عمومی و عال رانندجمله عناصر مبلمان شهري مانند    گی.یم راهنمایی و 
سانتیمتر در جاهایی که این  90رو تا حداقل  سرپوشیده کردن جوي آب براي افزایش عرض پیاده.4

  د.امکان وجود دار
عرض  ها براي ایجاد پیاده کم کردن عرض باغچه.5 وار در صورت امکا سانتی 90رو با    ن.متر از لبه دی
چندین راه حل  ؛کند رو را حل نمی بودن پیاده عرض در معابري که حذف درختان، مشکل کم .6
  د:شو توصیه می
خیابان براي ایجاد تا پیاده درختان به پیادهف)ال دیگر  سمت    يمتر سانتی 90روي  روي 

متري پس از باغچه تا  سانتی  90روي  زودن از عرض معبر سواره به پیاده رو براي ایجاد معبر پیادهب) 
خیابان   . لبه 

  ن.متري و ایجاد جوي آب پس ازآ سانتی 90ان به پس از معبر انتقال درخت )ج
عرض حداقل  .7 متر با سطح غیرلغزنده در مواقع ضروري که سطح  سانتی 90نصب پل موقت به 

  .گردد رو به هر علت حفاري می پیاده
شیب  از بین بردن تمامی اختالف سطوح در طول مسیرهاي حرکتی به وسیله رامپ کم .8  8شیب ( با 
 ).درصد

  .شیب هاي کم پل باپیاده رو و سواره رو . 9
دست (به این  پوشاندن کف کلیه پیاده روها با مصالح سخت، ثابت، غیرلغزنده و صاف و یک .10

  ).گردد منظور بتن، ماسه سنگ سیلیسی، ماکادم قیري، موزاییک و بتن آسفالتی پیشنهاد می
ها با  یر کوتاه و هماهنگ کردن کفپوشهاي کف در یک مس از بین بردن اختالف پوشش .11

  .توان براي جلوگیري از خطر لغزندگی افراد کم 30در  30موزاییک 
دار یا  ها به سطوح شیب رو هاي موجود در پیاده سانتیمتر از عرض پله 90حداقل  بدل کردن .12

شو هاي مناسب براي افراد کم رامپ   د.توان تبدیل 
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 تا)  …ها و سانتیمتر ( مانند تابلو، عالیم، سایه بان مغازه 10بیش از  باال بردن هر نوع پیش آمدگی. 13
 سانتیمتر. 210 حداقل ارتفاع

  بینایان سازي فضاي شهري براي نابینایان و کم کارهایی براي مناسب . راه4

و نظرسنجی از بینایان  و کمر این پژوهش پس از مطالعات میدانی، مصاحبه با تعدادي از نابینایان د
هبود معابر مخصوص  گیري و ارایه پیشنهادات و ضوابطی در جهت اصالح و ب شهروندان در انتها به نتیجه 

شده است که پاره اي از پیشنهادات به این شرح اس خته    ت:نابینایان پردا

سازي کامل معبر براي نابینایان نباید در تمامی خیابان ● گیرد  مناسب  ها و نقاط شهر در دستور کار قرار 
شلوغ و مرکزي  منحصرشود.مانند خیابان؛باید در مناطقی که بار و ظرفیت عبور و مرور نابینایان باال است و هاي 

هاي پیرامون مراکز مورد مراجعه نابینایان.بنابرین مطالعات نیاز سنجی قبل از اجراي طرح مناسب  شهر و خیابان
  .سازي ضروري است

هنگام حرک ● رو، فعاالنه به دنبال اطالعات لمسی زیر پاي خود، به  ت در پیادهافراد نابینا و کم بینا به 
بنابرین اطالعات  ؛کنند ویژه تضادهاي فاحش و قابل تشخیص در سطح سنگ فرش بوده و از آنها استفاده می

مربوط به جهت یابی و تشخیص موقعیت باید از طریق به کارگیري قابلیت دید باال و ایجاد عالیم لمسی در 
 .مناسب قرار داشته باشند، بسیاري از افراد کم بینا قادر به خواندن آنها خواهند بودجاهاي 

هاي پیرامون مراکز آموزشی، فرهنگی ، پزشکی و مراکز کار مورد مراجعه نابینایان،نصب  خیابان ●
 تابلوهاي هشداردهنده به رانندگان خودروها،جهت رعایت دقت و سرعت مناسب،ضروري است. استفاده از

تابلوهاي شهري خوانا و دقیق و همچنین استفاده از خط بریل در تابلوها که هم براي افراد داراي مشکل بینایی و 
ها که به منظور  رو در پیاده بوالردهاشکل و همچنین انواع  U هم سالمندان مفید است. به کاربردن موانع

شود خطري بالقوه براي نابینایان و کم بینایان است  جلوگیري از تردد موتورسیکلت و اتومبیل به کار گرفته می
  .و باید از آنها اجتناب کرد

متر هستند مشکلی براي افراد با ضعف  2رو بیرون زده اند اما مرتفع تر از  اشیایی که از مسیر پیاده ●
زیرا اکثر عابرین فضایی کمتر از بینای مترجهت عبور خود نیاز دارند. عالوه بر این ، افراد با ضعف  2ی، نیستند 

 که را رو پیاده از اشیایی معموال  بینایی (اگر به قامت بزرگساالن باشند و از عصاهایشان با مهارت استفاده کنند)
 68ها اجتناب خواهند کرد. با این از وجود موانعی که بین شناسایی واز آن را دارند مترارتفاع سانتی 68 از کمتر
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توان اجتناب کرد زیرا بعید  تر می مشکل ؛یابند آیند و تا زمین امتداد نمی رو می متربه داخل پیاده 2سانتی متر و 
گ باشی تماس برقرار کند عصاي بلند سفید رن   .قبل از اینکه شخص به جسم برخورد کند ؛است 

ساختمان ها (اماکن عمومی و « شهرداري ها و مهندسین این نکته لحاظ شود که  ذا باید در دستور کار  ل
فضاهاي مسکونی) به نوعی طراحی شوند که همه افراد جامعه، چه سالم و چه پیر و چه آنان که ناتوانی جسمی 

ن افراد سالم جامعه بتوانند بدون حرکتی دارند؛ بتوانند به راحتی از امکانات رفاهی برخوردار باشند همچو –
  ).1385الدینی و موسوي،  (تاج» کمک دیگران کارهاي روازنه خود را انجام دهند

  

  

  

  

  

  گیري نتیجه

  هاي موجود در آن کارگیري استعدادها و توانایی اي بستگی به چگونگی به رشد و شکوفایی هر جامعه
راه   هاي هایی است که بستر فعالیت رشد فراهم آوردن زمینه هاي مطمین در تحقق این حل جامعه دارد.یکی از 

تردید بخشی از نیروهاي فعال در جامعه ما را افراد نابینا تشکیل  جمعی را فراروي همه استعدادها قرار دهد. بی
شایستگی توانسته  هاي گوناگون دهند که در عرصه می هاي خود را در خدمت به میهن به منصه ظهور  اند 

در جهت استفاده بهینه از نیروي انسانی هر جامعه، به فراخور موقعیت هاي اجتماعی، از این رو ؛ برسانند
اندیشید تا بتوان حداکثر بهره وري را در جهت رشد و شکوفایی جامعه  باید تدابیري …فرهنگی، اقتصادي و 

  به دست آورد.

که درصدي از نیروي انسانی و کاري جامعه ما را  بینایان ویژه نابینایان و کم ، بهجانبازوافراد معلول  
تشکیل می دهند از لحاظ دسترسی هاي محیطی و استفاده از امکانات ساختمانی و عمومی جامعه، با مضایق، 

برد اهداف این قشر بوده است و بنابراین تامل و  هاي متعددي مواجه اند که مانع از پیش مشکالت و سختی
زمینه الزم شوراي . و ضروري است تفکر در این  بدین منظور قوانین حمایت از حقوق معلوالن در مجلس 

اسالمی به تصویب رسیده و به فراخور آن آیین نامه هاي اجرایی این قوانین و اصول و معیارهایی که باید در 
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عمومی جامعه درنظر گرفته شود مورد بررسی و تصویب قرار گرفت سازي محیط شهري و  در این . مناسب 
جموعه سعی شده است که به ذکر این قوانین و آیین نامه ها و معیارهاي مربوطه پرداخته و مواردي چند براي م

ساختمان ها و مکان ها و در کل شرایط عمومی جامعه براي استفاده افراد معلول ذکر شود. امید  اصالح وضعیت 
در بینا  ویژه افراد نابینا و کم معلول به مناسبی در رفع مشکالت مربوط به حضورافراد شیوهاست که بتوان به 

شودو اصالحات از این دست  یدهفعالیت هاي اجتماعی کوش   محقق 

  منابع

هاي مؤثر بر  تدقیق انگاره«)، 1393بمانیان، محمدرضا، دباغی خامنه، مرضیه، احمدي، فریال ( .1
فاده طراحی مناسب پارك هاي منظر  هشي پژو نامه ، دوفصل»ي نابینایان هاي شهري جهت است
 .2ي  شهر، سال اول، شماره

مناسب ساي محیط زندگی براي «)، 1385تاج الدینی، الدن، موسوي، شکوه السادات ( .2
سازي محیط شهري، »حرکتی –معلوالن جسمی  ، تهران: پژوهشکده همایش ملی مناسب 

  مهندسی و علوم پزشکی جانبازان. 

سازي پیاده روها و    «)، 1385(شرفی، مرجان، رشیدي فر، فاطمه، حسینی، بهشید  .3 مناسب 
شهري، تهران: پژوهشکده ، »تجهیزات شهري براي معلولین همایش ملی مناسب سازي محیط 

   مهندسی و علوم پزشکی جانبازان.

سازي ساختمان هاي عمومی شهري «)، 1385نیلفروشان، محمدرضا ( .4 قوانین و نحوه مناسب 
ساز»مربوط به معلولین ي محیط شهري، تهران: پژوهشکده مهندسی و ، همایش ملی مناسب 

  علوم پزشکی جانبازان.

 مرکز )،1378حرکتی ( و جسمی معلول افراد براي معماري و شهرسازي مقررات و ضوابط .5

  مسکن. و ساختمان تحقیقات

  قانون جامع حمایت از معلولین. .6
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بر  گانه دو تکلیف و مرکزي ثبات عملکرد بر مبتنی بدنی فعالیت تاثیر بررسی
  تعادل نابینایان

  149، محمد جواد پوروقار148محمد ابراهیم بهرام

  چکیده

کتور ضروري براي نابینایان است که به ایجاد یکپارچگی فضایی در افراد نابینا کمک می کند . تعادل، یک فا
گانه بر تعادل  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر فعالیت بدنی مبتنی بر عملکرد ثبات مرکزي و تکلیف دو 

عصبی مرکزي  با دریافت و پردازش اطالعات حس هاي بینایی، دهلیزي و حس عمقی و نابینایان بود.  دستگاه 
شدن الگوهاي عضالنی برنامه ریزي شده در اندام  با در نظر گرفتن الگوهاي حرکتی قبلی و محیط، باعث فعال 

هبردهاي حرکتی می شوند که متعاقب آن، فرد می تواند تعادل  می شود. این الگوهاي حرکتی باعث ایجاد را
 ناییاتو سازگاري، این اثر بر که شود می نخاع و مغز در سازگاري موجب فعالیت ورزشیخود را حفظ کند. 

 توانایی افزایش و انقباض تسهیل موجب امر این که یابد می زایشاف حرکتی هاي واحد فراخوانی براي فرد
ویا و ایستا حفظ می گردد. هر چند در بیان نقش ورزش در  می نیرو تولید براي عضله شود و در نتیجه تعادل پ

واند یه  تعادل نابینایان نیاز به تحقیقات بیشتري است اما یافته هاي مطالعات نشان می دهد، فعالیت ورزشی می ت
عملکردي در  عنوان یک روش تسهیل کننده و فعال با بهره گیري از مکانیسم هاي فیزیولوژیکی، شناختی و 

 بهبود تعادل نابینایان مفید باشد.

عملکرد ثبات مرکزي، تکلیف دوگانه، نابینایان.کلید واژ گان:     فعالیت بدنی، تعادل، 

  مقدمه

                                                             
 فیزیولوژي ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد ١٤٨

Bahramsport2010@gmail.com 

  
 دانشیار تربیت بدنی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی ١٤٩

Vaghar@kashanu.ac.ir  
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 135 و هستند دنیا نابینا سراسر در نفر میلیون 45 به ،نزدیک بهداشت جهانی سازمان اخیر هاي بینی پیش طبق

). اختالل 2007(وولکات،  هستند و اجتماعی اقتصادي کمکهاي نیازمند و بوده ناتوان بینایی نظر از نفر میلیون
علل  ناتوانایی بینایی که به عنوان نابینایی و کم بینایی از آن یاد می شود؛یکی از  شایع ترین معلولیت ها و 

درلیش و  عملکردي در میان افراد بالغ است که تحرك و فعالیت هاي روزمره را تحت تاثیر قرار می دهد ( 
). فرد نابینا از اولین و پرکاربردترین حس محروم است. اگرچه حس هاي دیگر اطالعات با 2009همکاران، 

را درباره ارزشی را فراهم می کنند؛ اما این حس بینایی است که قابل اطمی نان ترین و جزیی ترین اطالعات 
هاي مغز انسان را به خود محیط اطراف، به سرعت در اختیار فرد قرار می دهد و نزدیک به یک سوم پردازش
درصد نسبت به  70تا  20اختصاص می دهد. با چشمان بسته نوسانات بدن یک مرد سالم در حالت ایستاده 

کند؛ زمانی که چشمها باز است افزایش م غنی براي حرکت فرد در محیط فراهم می  ی یابد. بینایی که اطالعاتی 
تر و برجسته تر از دیگر منابع اطالعاتی است. اي در کنترل حرکتی و تعادل دارد و اغلب مهماهمیت ویژه

راد نابینا می ک کتور ضروري براي نابینایان است که کمک به ایجاد یکپارچگی فضایی در اف ند. تعادل، یک فا
پیکري دارد.  -کنترل تعادل انسان بستگی به یکپارچگی اطالعات آوران از سیستم هاي دهلیزي، بصري و حسی

هاي درگیر در کنترل قامت کاهش می یابد و یا فعالیت خود را از دست می دهد؛ افت زمانی که یکی از سیستم 
ی عالوه بر ایجاد تغییرات در کنترل قامت، عملکرد در مکانیزم هاي دیگر کنترل قامت وجود دارد. فقدان بینای

هاي روزانه، کاهش اعتماد به نفس و افزایش  منجر به افزایش وابستگی اجتماعی، محدودیت در انجام فعالیت 
خطر سقوط می شود.  در تحقیقی در خصوص میزان سقوط در میان افراد سالمند، گزارش شده است که 

اشنوا بیشتر در معرض خطر سقوط هستند. این استدالل وجود دارد که بهبود سالمندان نابینا نسبت به سالمندان ن
ناحیه مرکزي بدن را ). 2009 همکاران، و سالمون(پایداري ناحیه مرکزي بدن سبب افزایش ثبات پویا می شود 

عنوان یک کمربند عضالنی در مرکز زنجیره حرکتی در نظر گرفت که یک واحد تثبیت کننده  می توان به 
عنوان نیروگاه بر ستون فقرات و تنه است. همچنین به دلیل آغازگر مرکزي تمام حرکات اندام به  در نظر اي 

عضالت این ناحیه به سیستم اجازه می دهند که با تثبیت 2010گرفته می شود (والزکویز،  ). قدرت و استقامت 
و انتقال نیرو را به نحو مطلوب ستون فقرات عمل توزیع، تحویل  انجام دهد. تمرینات ناحیه مرکزي  مکانیکی 

بدن قدرت، استقامت و کنترل عصبی این ناحیه را افزایش می دهد که از طریق این تمرینات، کنترل بخش 
هبود یابد و بر توانایی  شکم و کنترل عضالنی حرکت تنه می تواند ب ستون فقرات، کنترل فشار داخلی  داخلی 

بر اساس آنچه  ). 2009تلف تاثیر گذارد (سالمون و همکاران، بدن براي حفظ تعادل در حرکات پویاي مخ
گفته شد ورزشکاران نابینا، حفظ تعادل را بدون بازخورد بینایی انجام می دهند. مطالعات نشان می دهد که 
حذف عامل بینایی در افراد بینا باعث ضعف در کنترل تعادل شده؛ بنابراین نابینایان مشکالت دو چندانی در 
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ست،  (فورتین و همکاران،  کنترل ). کنترل تعادل جزء 2007تعادل دارند که جزو کلیدي بسیاري از فعالیت هاا
ع حسی، شامل  ضروري هر سیستم حرکتی است. در فرآیند حفظ حالت عمودي بدن، ما از ترکیبی از مناب

کنیم. دستگاه عصبی مرکزي با دریافت و پردازش  سیستم دهلیزي، حس پیکري و سیستم بینایی استفاده می 
اطالعات حس هاي بینایی، دهلیزي و حس عمقی و با در نظر گرفتن الگوهاي حرکتی قبلی و محیط، باعث 
عضالنی برنامه ریزي شده در اندام می شود. این الگوهاي حرکتی باعث ایجاد راهبردهاي  فعال شدن الگوهاي 

حفظ کند. در زندگی روزمره معموالً حفظ حرکتی می شود که متعاقب آن، فرد می تواند تعادل خود را 
وضعیت بدن همراه با انجام کارهاي شناختی دیگري نظیر گفتگو، محاسبه یا تفکر ساده است. سیستم تعادلی و 
عمل نمی کنند. از طرفی، محققانی که درباره عملکرد انسان تحقیق می کنند،  شناختی به صورت مستقل از هم 

داده اند که فعالیت ها ي مربوط به توجه، محدودیت مهمی را در عملکرد انسان ایجاد می کند. این نشان 
عمل داریم؛ به دلیل  محدودیت به خوبی نشان می دهد که مشکلی که اغلب هنگام اجراي هم زمان بیش از دو 
زیادي توجه می کنیم. ای نکه نیاز به تقسیم توجه میان تکالیف در حال اجرااست. اغلب ما هم زمان به تکالیف 

چگونه توجه خود را بین چند فعالیت، به طوري که هر دو به طور کارآمد انجام شود؛ معطوف و تقسیم می 
). بر اساس 2011کنیم؛ سوالی است که به صورت گسترده در حوزه هاي تئوري و تمرینی مطرح است (پاودل، 

ي بازتابی که به وسیله ي درون نظریه ي بازتابی کنترل وضعیت بدنی، حفظ وضعیت تعادل در نتیجه پاسخ ها
سیستمی کنترل وضعیت بدنی، دادهاي حسی تحریک می شود، ایجاد می شود. در حالی که بر اساس نظریه ي 

کنترل وضعیت بدنی بر اساس تعامل فرد با تکلیف و محیط ظاهر می شود. به عبارت دیگر بر اساس این نظریه 
سیستم ها نیازمند است (شینا و نه تنها کنترل وضعیت بدن نیاز به درون داد هاي حسی دارد؛ بلکه به تعامل بین 

سوي دیگر، کنترل وضعیت بدنی، قبالً به عنوان یک عملکرد رفلکسی و خودکار 2011همکاران،  ). از 
شواهدي را  دارد. اما تحقیقات اخیر،  محسوب می شد و چنین عنوان می شد که این به حداقل میزان توجه نیاز 

راي کنترل خالف این ف داده اند که نیازهاي توجهی زیادي ب رضیه ها جمع آوري کرده اند. این تحقیقات نشان 
سن افراد و توانایی هاي تعادلی، متفاوت  قامت الزم است و این نیازهاي توجهی بسته به نوع تکلیف تعادلی، 

مربوط به محدودیت منابع ). متداول ترین روش تجربی که براي بررسی مسایل 2008است (الکور و همکاران، 
شکل تکلیف دوگانه  Uتوجه به کار می رود؛ روش تکلیف دوگانه است. بر اساس مدل تعامل غیرخطی 

شناختی موجب  تعادلی، در تکلیف تعادلی که تکلیف ثانویه شامل یک تکلیف ساده ي شناختی باشد؛ تکلیف 
سالمند می شو شاید به این دلیل باشد که تغییر بهبود تعادل هم در افراد جوان و هم در افراد  د.  این پدیده 

تمرکز توجه از کنترل وضعیت بدنی، موجب افزایش فرآیندهاي خودکار پاسچرال می شود. درصورتی که بر 
سودمندي تکلیف دوگانه کاسته و ت ثیر مخرب آن را افزایش أاساس همین مدل، افزایش بار شناختی از میزان 
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شدن می دهد. هم چنین بر اساس م دل اصل اولویت بندي تکلیف، با افزایش دشواري تکلیف تعادلی و حیاتی 
این امر در افراد نابینا، این افراد در اجراي تکلیف تعادلی که به صورت تکلیف دوگانه صورت می گرفت، 
را بیشتر معطوف به  تکلیف تعادلی را مورد ترجیح قرار داده و با صرف نظر از تکلیف شناختی، توجه خود 

  ).2011حفظ تعادل خود می سازند (شینا و همکاران،

  روش شناسی

شده است؛ اثر فعالیت بدنی مبتنی بر  تکلیف و مرکزي ثبات عملکرد در این مطالعه که به روش توصیفی انجام 
  نابینایان مورد بررسی قرار گرفته است. تعادل بر گانه دو

  ادبیات پیشینه

تمرینات ناحیه مرکزي بدن را بر تعادل پویا و استقامت عضالنی ناحیه در تحقیقی اثرات ) 2009(مک کازي، 
واند تاثیر مثبتی بر  داد. نتایج نشان داد برنامه هاي تمرینی ناحیه مرکزي بدن می ت مرکزي بدن مورد بررسی قرار 

ن،  تعادل پویا و استقامت عضالنی ناحیه مرکزي بدن داشته باشد. بررسی تاثیر نیز به  )2010(فیلیپا و همکارا
عضالنی بر آزمون تعادلی ستاره در ورزشکاران زن جوان پرداختند. آنها نشان دادند که این  - تمرینات عصبی

همچنین  .داخلی در گروه تجربی دارد - خارجی و خلفی - تمرینات تاثیر قابل توجهی بر تعادل در جهات خلفی

سالم جوان به بررسی اثر یک دوره تمرینات ناحیه مرک) 2009( کاهله، راد  زي بدن بر آزمون تعادل در اف
پرداخت. نتایج نشان داد براي اکثر جهت هاي آزمون، حداکثر فاصله دستیابی در گروه تمرینی در مقایسه با 

داد که اضافه کردن تمرینات ناحیه مرکزي 2011گروه شاهد بهبود یافت. در مطالعه دیگري  تانتاوي، ( ) نشان 
سطح برخی از متغیر هاي فیزیکی و سطح عملکرد کاتاي بدن به تمرینات کارات ه می تواند منجر به بهبود 

شود. نتایج تحقیقات پلکچیا ( )، نشان داد که تکلیف دوگانه 2003اجباري با سرعت باالتر در بازیکنان کاراته 
سویی، تحقیقات انجام شده توسط برگر و همکاران (أت ثیر تکلیف أت) 2011ثیري بر تعادل افراد ندارد. از 

داده افراد نوجوانی که دچار ضایعه بینایی  دوگانه در تعادل افراد را نشان داد؛ نتایج تحقیقات بسیاري نشان 
در حفظ و کنترل تعادل خود دچار مشکل می باشند. در کودکان، علت وجود این مشکالت می تواند  هستند؛ 

عضالنی نامن اسب و یا مربوط به مشکالت بالیدگی باشد که ناشی از رشد الگوهاي حرکتی نامناسب، توان 
همگی در ارتباط با وجود نقص در حس بینایی است. افرادي که دچار مشکل بینایی هستند؛ نیاز بیشتري به 
اطالعات حس پیکري و دهلیزي براي حفظ تعادل دارند. معمول ترین استراتژي مورد استفاده در این افراد، 

ي حفظ ثبات و هماهنگ کردن حرکات جهت تنظیم وضعیت بدن در فضاست. استفاده از حس هاي دیگر برا
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) در زمینه ي پاسخ هاي خودکار سیستم تعادلی هنگام برهم خوردن 2001تحقیقی که توسط ناکاتا و یابه (
ثیر نابینایی أتعادل در افراد نابینا و بینا انجام دادند؛ نشان داد که پاسخ هاي خودکار سیستم تعادلی تحت ت

سرعت  مادرزادي قرار نمی گیرد؛ چرا که هنگام ایجاد اختالل در تعادل به وسیله ي جابه جایی سطح اتکا، بین 
پاسخ سیستم تعادلی و نحوه پاسخ دهی با توجه به الگوي الکترومایوگرافی عضالت منتخب، در افراد بینا و نابینا 

پاسخ هاي تعدیلی قشر مخ هنگام برهم خوردن تفاوتی وجود نداشت. اما نتایج این تحقیق نشان داد که در 
راتژي مفصل ران، استفاده می کردند. بر  تعادل بین افراد بینا و نابینا تفاوت وجود داشت. افراد نابینا بیشتر از است
داشت. در تحقیق صورت  اساس این تحقیق، در حالت کلی محدودیت بینایی تاثیر منفی بر روي حفظ تعادل 

) که براي ارزیابی عملکرد نابینایان ورزشکار با افراد بینا در حالت چشم بسته 1387( گرفته توسط محمدي
)، 1380)، غالمی (2009انجام شد، در زمینه تعادل، تفاوتی وجود نداشت. تحقیقات گیازاگلو و همکاران (

گ و همکاران ( را نشان نداد. نتایج تحقیق سان در حالت 2007تفاوتی در تعادل افراد بینا و نابینا  ) نشان داد که 
زیادي در تعادل خود  کلی افرادي که دچار مشکل بینایی بودند، نسبت به افراد هم وزن و هم قد خود نوسان 

علت نقص در سیستم 2002داشتند. با توجه به مقاله مروري شام وي کوك و همکاران ( )، به نظر می رسد به 
وسانات این افراد در هنگام حفظ تعادل ایستا شود. با این بینایی این افراد، تکلیف شناختی موجب افزایش ن

ثیري بر تعادل افراد نابینا أ)، نشان داد که تکلیف شناختی هیچ ت2009حال، نتایج تحقیقات ملزر و همکاران (
نداشت؛ در صورتی که در شرایط آزمایشگاهی مشابه، در افراد بینا هنگام حفظ تعادل در حالت چشم بسته، 

شن   اختی موجب افزایش نوسانات بدنی آنها شد. تکلیف 

  بحث و نتیجه گیري

بهبود تعادل در اثر تمرینات ورزشی مختلف را بر اساس نظریه سیستم ها می توان مورد بررسی قرار داد. طبق 
اسکلتی  - نظریه سیستم ها توانایی کنترل در فضا، ناشی از اثر متقابل همزمان و پیچیده سیستم عصبی، عضالنی 

ست، که در مجموع سیستم کنترل قامت نامیده می شود. این سیستم کنترل قامت جهت حفظ تعادل، و متعاقب ا
آن ایجاد حرکت را مستلزم تلفیق داده هاي حسی، جهت تشخیص موقعیت بدن در فضا و همین طور توانایی 

سیستم ع - سیستم عضالنی فاده از اسکلتی براي اعمال نیروي مناسب می داند. در این مدل،  صبی مرکزي با است
سیستم هاي بینایی، دهلیزي و حس عمقی(شامل حس وضعیت مفاصل و حس محیطی) از وضعیت  اطالعات 
شرایط سطح اتکا مطلع شده و پاسخ حرکتی مناسب را به صورت الگوهاي  مرکز ثقل بدن نسبت به جاذبه و از 

شده اند، فراهم می کند. بنا براین با استناد به نظریه سیستم ها و همچنین تاثیر حرکتی که از پیش برنامه ریزي 
)، این موضوع منطقی به نظر می رسد که 2007ورزش بر بهبود هر کدام از این سیستم ها (ناگی و همکاران، 
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را می  توان تمرینات ورزشی و تکالیف دوگانه باعث بهبود تعادل ایستا و پویا در نابینایان گردد. استدالل دیگر 
 این اثر بر که شود می نخاع و مغز در سازگاري موجب بدنی تمرین که چرا دانست؛ عصبی ازگاريس دلیل به

 و انقباض تسهیل موجب امر این که یابد می افزایش حرکتی هاي واحد فراخوانی براي فرد تونایی سازگاري
با  ).1393بهرام، (شود و در نتیجه تعادل پویا و ایستا حفظ می گردد  می نیرو تولید براي عضله توانایی افزایش

توجه به مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت که فعالیت هاي ورزشی به دلیل تاثیر بر فرایندهاي حسی و 
عصبی  عضالنی می توانند بر تعادل ایستا و پویا  –دهلیزي، سازگاري در مغز و نخاع و اثرگذاري روي سیستم 

در افراد نابینا موثر واقع شوند. اما باید اشاره کرد که بررسی اثرات فعالیت ورزشی بر تعادل نابینایان نیاز به 
  مطالعات بیشتري دارد تا بتوان اظهار نظر صریح تري ارائه کرد. 

  منابع

یالتس بر هفته تمرین پ 8). تاثیر 1393بهرام، محند ابراهیم، پوروقار، محمد جواد، عکاشه، گودرز، (  -1
سالمندي دانشگاه علوم پزشکی ایالم،  کاهش افسردگی در سالمندان مرد بازنشسته کارگر. مجله 

 .31-42، صص 1شماره 

صاحب الزمانی، منصور، دانشمندي، حسن. (  -2 ). تاثیر تمرینات پایداري ناحیه 1392ساالري، اسماء، 
علوم   .585-595، صص 6پزشکی کرمان، شماره مرکزي بدن بر تعادل ورزشکاران زن نابینا. دانشگاه 

عالی، شیرین، رضازاده، فرهاد، مقایسه آمادگی جسمانی کودکان نابینا و ناشنوا با همتاي عادي.  -3
 .135 - 150، صص 14). مطالعات طب ورزشی، شماره 1392(

ي ). تاثیر تکلیف دوگانه در شرایط دست کار1393فارس، علیرضا، عبدلی، بهروز، نجفی، خدیجه، (  -4
 .15و28، صص 15سیستم هاي حسی بر تعادل ایستاي افراد بینا و نابینا. مجله رفتار حرکتی، شماره 

در کنترل پاسچر، حین دست کاري سیستم هاي دهلیزي و  CNSمحمدي، فریبا. ارزیابی عملکرد   -5
ران، پایان حسی پیکري در ورزشکاران گلبال در مقایسه با غیر ورزشکاران نابینا و بابینا. دانشگاه ته

 .1387نامه کارشناسی ارشد، 

)، یادگیري حرکتی مفاهیم و کاربردها، ترجمه محمد کاظم موسوي و 1386مگیل، ریچارد اي. ( -6
شجاعی، بامداد کتاب، صص    .184و 6معصومه 

٧- Berger, L., Demanze, L.B. Age- related effects of memorizing spatial task in 
the adultes elderly postural control. Gait and posture, 2011. 33, 300-2. 



  

٢١۶ 
 

٨- Derliech, M., Krecisz, K., Kuezynski,M. Attention demand and postural 
controlin children with hearing deficits. Research in development disabilities. 

2009. 

٩- Filipa A, Byrnes R, Paterno MV, Myer GD, Hewett TE. Neuromuscular 
training improves performance on the star excursion balance test in young 

female athletes. J Orthop Sports Phys Ther 2010; 40(9): 551-8. 

١٠ - Fortin M, Voss P, Lassonde M, Lepore F. Sensory loss and brain 
reorganization. Med Sci (Paris) 2007; 23(11): 917-22. [In French]. 

١١ - Kahle NL. The effects of core stability training on balance testing in 
young, healthy adults. [Thesis]. Toledo, Spain: University of Toledo, Exercise 

Science; 2009. 

١٢ - Lacour, M., Bernard, L.D., Dumitrescu, M. (2008). Posture control, 
aging, and attention resources models and posture analysis methods.  

Neurophysiologic Clinique/clinical Neurophysiology38,pp: 411-21. 

١٣ - Melzer,I.,Damry,E.,Landau,A.,Yagev,R. (2011).The influence of an 
auditory-memory attention-demanding task on postural control in blind 

persons. Clinical biomechanics. 26, pp: 358-62. 

١٤ - Nakata. H., Yabe, K. (2001). Automatic postural response system in 
Individuals with congenital total blindness .Gait and posture. 14, pp: 36 - 43. 

١٥ - Paul M, Biswas SK, Sandhu JS. (2011). Role of sports vision and eye 
hand coordination training in performance of table tennis players. Brazilian 

Journal of Biomotricity, 5(2): pp:106-16. 

١٦ - Pellecchia, G. (2005). Dual-task training reduces impact of cognitive 
task on postural sway. journal of motor behavior, 37, pp: 239-46. 

١٧ - Salomao SR, Mitsuhiro MR, Belfort JR. (2009). Visual impairment 
and blindness: an overview of prevalence and causes in Brazil. An Acad Bras 

Cienc, 81(3): pp:539-49. 

١٨ - Sang, W.W.N.T., Fu, S.N., Tsai, E., Fung, L. (2007). Tai Chi training 
on postural stability in subjects with visual impairment. Tai Chi. 8:30, Room 

101A, Presentation. 

١٩ - Shinya, M., Wada, O., Yamada, M., Ichihashi, N., Oda, Sh. (2011). 
The effect of choice reaction task on impact of single-leg landing , Gait & 

Posture. pp:55-9. 



  

٢١٧ 
 

٢٠ - Shumway-Cook A, Woollacott MH. (2007). Motor control, Translating 
research into clinical practice. (3rd ed). Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkin, pp:65-100. 

٢١ - Tantawi SS. (2011). Effect of core stability training on some physical 
variables and the performance level of the compulsory kata for karate players. 

World Journal of Sport Sciences; 5(4): pp:288-96. 

٢٢ - Vela'zquez R. (2011). Wearable assistive devices for the_blind. 
Wearable and Autonomous Biomedical Devices and Systems for Smart 

Environment; 75: 331-49. 

٢٣ - Wierzbicka-Damska I, Samołyk A, Jethon Z, Wiercińska J, Murawska- 
Ciałowicz E. (2005). Physical efficiency of 10-16-year-old boys with hearing 

impairment. ROczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku. 50(1):167-9. 

٢٤ - Wollocat,M., Shomway-Cook,Mh. motor control theory and practices, 
Lippico, Williams and wilkins. 2007.  

    



  

٢١٨ 
 

  آموزان سالم و نابیناآوري در بین دانشسبک اسنادي و تاب مقایسه

 150الهه پاشا

  151مریم هوسمی 

  چکیده

دانشي تابهدف پژوهش حاضر، مقایسه پژوهش آموزان نابینا و عادي است. روش آوري و سبک اسنادي در 
ی مقایسه علّ آموزان عادي و نابیناي شهرستان ي آماري پژوهش حاضر شامل کلیه دانشاي بود. جامعهاز نوع 

آموز نابینا که دانش 30آموز عادي و دانش 30آموز، دانش 60نوشهر و چالوس بود. نمونه مورد پژوهش شامل 
سبک با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه انتخاب و (ASQ) هاي اسناديشده، دو پرسشنامه 

هاي به دست آمده در آمار اند. داده) را تکمیل نمودهCD-RTS9آوري کونر و دیویدسون(مقیاس تاب
توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و استنباطی ( شامل تحلیل واریانس چند متغییره، ضریب همبستگی و 

آموزان نابینا در اسناد درونیرگرسیون چند متغییري) تحلیل شدند. ن - تایج تحلیل واریانس نشان داد که دانش 
ی  )، که <001/0Pآموزان عادي تفاوت معنادار دارند( آوري با دانشختصاصی و تاب- بیرونی، اسنادي کلّ

گی آموزان نابینااست.  همبستآوري کمتر گروه دانشتر و تابي سبک اسنادي ناخوشایند و بدبینانهنشان دهنده
سبکمثبتی بین تاب دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داده که آوري و  اسنادي وجود 

هاي پژوهش نشان دادند که ). در مجموع یافته >05/0Pبینی کند( آوري را پیشتواند تاباسنادي میسبک
آموزان تري نسبت به دانشن کنندهآموزان نابینا از لحاظ مسایل شخصیتی و بهداشت روانی، شرایط نگرادانش

  باشند.شناختی بیشتري میعادي دارند که نیازمند توجه و خدمات روان

  آوري، معلول نابیناسبک اسنادي، تاب واژگان کلیدي:

  مقدمه

به طور کلی، آدمی از حواس زیر برخوردار است: الف) بینایی، ب) شنوایی، ج) بویایی، د) چشایی، ه) 
هایی که با احساس وضعیت سر نسبت به تنه هاي تنی( از آن جمله حسهاي پوستی)، و) حسبساوایی( یا حس

توانیم به اطالعاتی دست یابیم که از ما فاصله سر و کار دارد). ما تنها از طریق بینایی و شنوایی و بویایی می

                                                             
گیری  دانشگاه عالمھ طباطبایی تھرانکارشناس ارشد سنجش و اندازه-١  
  دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تنکابن  کارشناس ارشد بالینی-٢
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ي براهنی ترجمه 152است( هیلگارد دارند. از میان این گروه حواس ،بینایی بیشتر از همه با نیازهاي آدمی سازگار
نفر) به  550000در صد از جمعیت در ایران ( در حدود  8/0تا  5/0). به طور تقریبی 147، 1386و همکاران

شود که دیدي کمتر از ). فردي به صورت قانونی نابینا نامیده می1387صورت قانونی نابینا هستند( سالمت نیوز،
، 1532009درجه باشد( روبرت هوداپ 20ي دید وي کمتر از باشد و دامنهدر چشم برتر خود داشته  200/20
)، نابینا را ناتوانی در دیدن و یا 2004). سازمان بهداشت جهانی (174، ص1389ي پرویز شریفی درآمديترجمه

کند. بدون بینایی ادراك ما از خودمان و از از دست دادن توانایی بصري یا درك محرك دیداري تعریف می
سبب راد پیرامون بسیار متفاوت است. این ادراك متفاوت ممکن است در افراد مبتال به اختاللاف هاي بینایی 

شود( بیرد، میفیلد و بارکر ). کودکی که نابیناي مادرزاد است به 1997، 154بروز مشکالت عاطفی و اجتماعی 
شخصیت کند و این تجربه با تجربه بیشتر کودکان تروش خودش جهان را تجربه می فاوت دارد. بنابراین 
زیاد تحت تأثیر فشارهاي عصبی و روانها قرار میکودك نابینا تحت تأثیر این تفاوت -گیرد و به احتمال 

 دهد. گیرد و احساس عدم امنیت و ناکامی را در خود پرورش میشناختی قرار می

عواملاز متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش ،سبک شناختی مؤثر براي مهم روان اسنادي است که از 
دیدگاه  شخصیت فرد دارد.  هدف نظریه اسناد از  کودکان در برابر حوادث ناخوشایند است و نقش مهمی در 

ی به وسیله مردم و چگونگی پاسخ مردم به پرسشگذران آن بررسی چگونگی انجام تبیینبنیان هایی هاي علّ
شده وقتی انسان شود به استناد الگوياست که با چرا آغاز می آموخته  را درمانده میجدید درماندگی  -ها خود 

ی توضیح میبینند خواهند پرسید که چرا درمانده شده سه اند و این چرا خود را در غالب اسنادهاي علّ دهد. 
علت درماندگی خود را  مورد از این اسنادها از اهمیت خاصی برخوردار است. نخست اینکه انسان ممکن است 

عمومی محسوب می به خود -یا به ماهیت آن موقعیت نسبت دهد. در صورت اول، علت درماندگی، بیرونی یا 

را به عوامل خاص همان موقعیت و یا به شرایط کلی تر محیط شود. دوم اینکه افراد ممکن است درماندگی خود 
ر موقعیت را پایدار و نسبتاً دائمی تلقی کند و یا غیر  اطراف نسبت دهند و سوم ممکن است فرد، شرایط حاکم ب

پایدار و احتماالً موقتی. سه نکته پیشنهاد شده در تدوین مجدد الگوي درماندگی آموخته شده از این قرار بود: 
برد، نتایج مهم و ناپایدار. اسنادي که فرد براي درماندگی بکار می -عام و پایدار - بیرونی، ویژه -درونی

کند تا اسناد عدم کنترل درونی و شخصی،عزت نفس را بیشتر تهدید می گوناگونی را در بر خواهد داشت. 
عوامل  عمومی و جهانی نسبت دهد امکان تعمیم  اسناد متکی بر عوامل بیرونی. اگر فرد عدم کنترل خود را به 

اگر  ي یک موقعیت استفاده کند.ها بیشتر است تا اینکه از اسناد ویژهدرماندگی آموخته شده به سایر موقعیت
                                                             
152- Hilgard 
153- Robert Hodap 
154-Baird, S. M, Mayfield, P.& Barker, P 
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عوامل پایداري چون ناتوانی خود نسبت دهد تأثیر آن مدوام تر از زمانی خواهد بود فرد عدم کنترل خود را به 
، شخصیت ترجمه جوادي و کدیور صفحه 155که آن را به عوامل ناپایداري ربط دهد. ( پروین و جان

آموزان بینا و است که بین دانش) حاکی از آن 1392). در همین راستا مطالعه نریمانی و همکاران (37،1386
عاد مختلف سبک بیرونی، ناپایدار و پایدار و کلی و جزیی) تفاوت معنادار وجود  - اسنادي( درونینابینا در اب
ي سبک اسنادي بدبینانه است. دهندهآموزان نابینا نشانمعنا که سبک اسنادي در دانشدارد. بدین معنی که بدین

آموزان با اختالل آوري در دانشاسنادي و تابي سبکر پژوهشی با عنوان مقایسه) د1394اوغلی و همکاران(
ص، نابینا و عادي به این نتیجه رسیده است که بین دانش آموزان با اختالل یادگیري نابینا د رمقایسه یادگیري خا

عادي در مولفهبا دانش سبک اسنادي تفاوت معنادار دارند بدین صورت که اآموزان  آموزان ین دانشهاي 
ها نشان دادند آموزان عادي دارند. پژوهشآوري کمتري نسبت به دانشي بیشتري و تابسبک اسناد بدبینانه

شکستآموزان در مقایسه با همساالن خود موفقیتاین دانش عوامل بیرونی ها و  هایشان را به میزان باالتري به 
ودرا با احتمال کمتري به توانایی و عوامل درونی قابل کنترل و هاي خآموزان موفقیتدهند. این دانشنسبت می

عوامل بیرونیغیرقابل کنترل و ناپایدار نسبت میپایدار نسبت می دهند( تارنسکی و دهند و بیشتر به شانس یا 
  ).382، 156،1989نی

ن در برابر تواند محافظی براي این کودکاتاب آوري متغیر دیگر مورد بررسی در این پژوهش است که می
ها توجه ها بیش تر از تواناییشناختی باشد.درجوامع مرسوم است که به نقصان ها و کاستیهاي روانآسیب

چطور شما علی رغم تجربه کردن « آوري این است که آوري آن روي سکه است. سؤال تابشود. اما تاب
مقابله با تغییرات زندگی ، »  یابید؟ هاي زیادي دستمشکالت زیاد در طی سیر رشد، موفق می شوید به چیز

چالش هاي سخت، یا یک فقدان دردناك، بخش جدایی ناپذیر زندگی است. صرف نظر از کوچکی یا 
برخی افراد در برابر مشکالت  ؛ بزرگی مسیله که خود موضوع مهمی در مواجهه با مشکالت محسوب می شود

عمل می کنند و به سرعت درهم می  دیگر آرام ، منطقی، صبور و مطمئن با  ؛ شکنندبسیار آسیب پذیر  برخی 
شناسان  علت آن چیست؟ پاسخ روان  مشکالت دست وپنجه نرم می کنند. این تفاوت از کجا ناشی می شود و 

) تاب آوري را یک فرایند توانایی یا پیامد 1991(157و ماستن گارمزي. "تاب آوري"به این پرسش این است:
شرایط تهدید کننده تعریف کرده اند به بیان دیگر، تاب آوري سازگاري مثبت در سازگاري موفقیت آمیز با 

شرایط تهدید 2001واکنش به شرایط ناگوار است(والر، ). البته تاب آوري تنها پایداري در برابرآسیب ها یا 
شرکت فعال و سازنده درم حیط کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناك نیست بلکه 

زیستی  روانی در شرایط –پیرامون خود است. می توان گفت تاب آوري، توانمندي فرد در برقراري تعادل 

                                                             
155-Pervin& John 
156- Tarnowski& Nay 
157- Garmzy&masten 
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دست یابی «آوري را به ) تاب2006( 159وینسلو، ساندلر و ولچیک). 158،2003خطرناك است(کانرو دیویدسون
غیر انطباقی در شرایطی که به  اي دشوار طور قابل مالحظه کودك به نتایج تحولی مثبت و اجتناب از نتایج 

تعریف کرده اند. این تعریف سه مفهوم اصلی مصیبت یا فالکت، نتایج مثبت و منابعی که  ؛ »وفالکت بار است
دست یابی به نتایج مثبت را تحت شرایط سخت و دشوار فراهم می کنند را شامل می شود. مصیبت یا شرایط 

می شود که درآن ارضاي نیازهاي اساسی و تحقق اهداف بنیادي سخت به رابطه ي بین فرد با محیطشان اطالق 
). مصائب یا شرایط سخت می تواند در حوزه هاي فردي مانند آسیب هاي 2001تهدید می شود (ساندلر،

خانوادگی ( مانند طالق)، سازمانی وجامعه ( مانند فقر، تبعیض، بی نظمی و خشونت) اتفاق بیفتد( وینسلو و 
  ).2006همکاران،

 به طور کلی در این مورد می توان گفت که:

هاي آوري از طریقی عمل می کند که منجر به حفظ اعتماد به نفس در رویارویی با آشفتگیتاب  _1
غفلت، انتقاد فیزیکی، بی توجهی و آشوب می شود.   خانوادگی، 

ویک سیستم آوري یکی از عملکردهاي یک شخصیت مثبت، یک محیط خانوادگی حمایت کننده تاب  _2
  هاي مداراي مثبت را تشویق می کند.حمایت خارجی است که توسعه مهارت

چنین درباره موفق شدن در زندگی است.آوري تنها دربارهتاب  _3   ي رهایی از خطر نیست بلکه هم 

ع واحوال استتاب _4 آور است ممکن است در محیط آن چه در یک وضعیت تاب؛ آوري  مربوط به اوضا
غی   ).1383ر تطابقی باشد( کیانی دهکردي،دیگر 

آوري افراد بزرگ ) نشان داد حمایت اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر تاب2009(160مطالعه گرایدون و هس 
ي منفی معناداري آوري با اضطراب و افسردگی رابطهها نیز، بین تابشده در پرورشگاه است. برخی از پژوهش

توانند بر انواع اثرات ناگوار چیره شوند( انزلیچت، ارنسون، آور میه افراد تابکنند کاند و بیان مینشان داده
  ).2006، 161گود و مک کی

  

  روش

                                                             
158-Conner & Davidson 
159-Winsloow, E. B.,Sandler, I.N,&Wolchik, S. A. 
160- Hass &Graydon 
161- Inzlicht, Arenson, Good & McKay 
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ی  علّ شامل کلیهاي است. جامعهمقایسه –روش پژوهش حاضر از نوع  آموزان ي دانشي آماري پژوهش حاضر 
دارس راهنمایی و دبیرستان به تحصیل در م 94- 93سالم و نابیناي مدارس نوشهر و چالوس بودند که در سال 

شامل مشغول بودند. نمونه آموز نابینا به عنوان گروه اصلی دانش30آموز که دانش 60ي آماري پژوهش حاضر 
دانشدانش 30و  آموزان دختر و پسر انتخاب آموز سالم به عنوان گروه مقایسه به صورت تصادفی از میان 

  شدند.

ی افراد براي پیامدهاي مثبت و منفی را در ): ASQپرسشنامه سبک اسناد( این پرسشنامه محتواي اسنادهاي علّ
علّیت، ثبات و کلی بودن ارزیابی می شکل اصلی این پرسشنامه که به دنبال الگوي تجدیدنظر ابعاد کانون  کند. 

) 1979ران(آموزان به وسیله سلیگمن و همکاگیري اسنادهاي دانششده درماندگی آموخته شده براي اندازه
ی فرد ساخته شده است، شامل ده موقعیت فرضی است که در برگیرنده پنج موقعیت براي ارزیابی اسنادهاي علّ

ی وي در مورد پیامدهاي  در مورد پیامدهاي مثبت( موفقیت) و پنج موقعیت نیز براي ارزیابی اسنادهاي علّ
سوال است.  3اي است که هر موقعیت داراي سوال پنج گزینه 30باشد. این پرسشنامه شامل منفی(شکست) می

فاي کرنباخ به دست ، پیامد بد با ثبات 74/0، پیامد خوب درونی 75/0آمده براي پیامد بددرونی ضریب آل
ی 56/0، پیامد خوب با ثبات 43/0   ). 1378است( تقی پور76/0، پیامد بد کلّ

سنجش تاCD-RTS9آوري کونر و دیویدسون (مقیاس تاب آوري کانر و آوري، مقیاس تابب): برا ي 
شد. یک ابزار  اي هاي پنچ درجهآوري را در اندازهي تابسوال است که سازه 25دیویدسون به کار برده 

ي وي آوري آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثر نمرهي تابسنجد. حداقل نمرهلیکرتی از صفر تا چهار می
و  162سنجی فرم فارسی این مقیاس، پایاییهاي روانط به ویژگیي مقدماتی مربوصد است. نتایج مطالعه

). همسانی درونی، پایایی بازآزمایی و روایی همگرا 2003آن را  تأیید کرده است(کانر و دیویدسون، 163روایی
عاملی اکتشافی وجود پنج عامل( شایستگی/ و واگراي مقیاس، کافی گزارش شده اند و اگرچه نتایج تحلیل 

شخ عواطف/ روابط ایمن، مهار، استحکام  عواطف منفی، پذیرش مثبت  شخصی/ تحمل  غرایز  صی، اعتماد به 
ها هنوز به طور قطع تأیید آوري تأیید کرده است، چون پایایی و روایی زیر مقیاسمعنویت) را براي مقیاس تاب

شود(کانر و وب میهاي پژوهشی معتبر محسآوري براي هدفي کلی تابدر حال حاضر فقط نمره ؛ اندنشده
هاي به هنجار و آوري نیز در مطالعات مقدماتی نمونه). پایایی و روایی فرم فارسی مقیاس تاب2003دیویدسون 

). در خصوص این تحقیق با 1390به نقل از عباسپور  1386بیمار مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است(بشارت،

                                                             
162- REliability 
163- Validity 
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سوال بوده است، میزان شاخص آلفاي کرونباخ  25که شامل  آوريتوجه به جدول مربوطه در مورد متغیر تاب
  در حد قابل قبول و تأیید کننده پایایی پرسشنامه است.  91/0به میزان

  

  هاروش آماري تحلیل داده

ها از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمار در این پژوهش برا ي تجزیه و تحلیل داده
و رگرسیون چند متغیري MANOVAواریانس چند متغیري( استنباطی شامل تحلیل )، ضریب همبستگی 

شد.   استفاده 

  

  نتایج

آموزان نابینا و اسنادي در مورد دانشآوري و سبکآموزان در متغیرهاي تابهاي آمار توصیفی  دانشداده
  ، نشان داده شده است.1عادي در جدول شماره 

غیرهاي مورد بررسی در دانش. میانگین و انحراف معیار 1جدول شماره   آموزان نابینا و عاديمت

  دانش آموزان عادي  دانش آموزان نابینا  متغیرها
  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانکین

  35/6  64/78  28/9  38/67  تاب آوري
  45/3  34/33  67/3  25/27  اسناد درونی / بیرونی
  58/5  35/32  38/5  56/28  اسناد موقت / پایدار

ی   52/6  62/32  54/4  23/27  اسناد اختصاصی / کلّ
  

)، اسناد  =M 27/ 25بیرونی( - اسناد درونی=M) 67(/38آوريآموزان نابینا در تابمیانگین نمرات دانش
عادي در تاب) است. و در دانش=M 23/27کلّی ( - ) و اسناد اختصاصی=56/28Mپایدار(  - موقت -آموزان 

) و اسناد =35/32Mپایدار(  - )، اسناد موقت =33M/ 34بیرونی( - درونی، اسناد =M )64/78آوري(
ی ( - اختصاصی هاي آوري و مؤلفهي مقیاس تابشود نمره) است. همان طور که مشاهده می=M 62/32کلّ
دانش عادي کمتر است.آموزان نابینا نسبت به دانشاسناد    آموزان 
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  اسناديآوري و سبکهاي تابها بر حسب نمرهه آزمودنی. نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایس2جدول

سطح  F  میانگین مجذورات  متغیرها
  معناداري

  001/0  65/21  40/34  آوريتاب
  001/0  78/13  56/27  اسناد درونی / بیرونی
  001/0  43/10  79/7  اسناد موقت / پایدار

ی / اختصاصی   001/0  67/11  87/19  اسناد کلّ
  

-آموزان نابینا درمتغیر تابنشان داد که دانش 2واریانس چندگانه در جدول شمارهخالصه نتایج تحلیل 

)، اسناد  F=78/13بیرونی(  - اسنادي مورد بررسی، اسناد درونیهاي سبکو تمامی مؤلفه   =F)65/21آوري(
عادي تفاوت معنادار دارد( =67/11Fاختصاصی( -و اسناد کلی=F)  43/10پایدار ( - موقت  01/0) با گروه 

<P.(  
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غیرهاي تاب3جدول   اسناديآوري و سبک. بررسی ارتباط بین مت

تاب   متغیرها
  آوري

 -درونی
  بیرونی

 -موقت
  ناپایدار

 - کلی
  اختصاصی

        1پیرسون      r  تاب آوري
      1  489/0**  پیرسون   r  بیرونی -درونی
    1  379/0**  445/0**  پیرسون    r  پایدار -موقت
 - کلی

  اختصاصی
r     1  423/0**  356/0**  432/0**پیرسون  

  معنادار است. 01/0ضریب همبستگی در سطح  **

اسناد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. هاي سبکآوري و مؤلفهبراي بررسی ارتباط بین متغیر تاب
شماره بیرونی  -اسناد درونیآوري با سبکهمبستگی تابشود ضریب مشاهده می 3همانطور که در جدول 

سبک اسناد موقت، تاب489/0** آوري با سبک اسناد و ضریب همبستگی تاب 445/0**پایدار  - آوري با 
  است.432/0**اختصاصی  -کلی

شماره هاي سبک هاي آماري رگرسیون مولفه. خالصه مدل رگرسیونی تحلیل واریانس و مشخص4جدول 
  آورياسنادي بر تاب

متغیر 
  مالك

-متغیر پیش
  بین

R R2 SE B Beta t  p 

 -درونی  آوريتاب
  بیرونی

411/0  232/0  193/0  22/1  416/0  24/6  001/0  

 -موقت
  ناپایدار

447/0  243/0  178/0  643/0  356/0  21/5  001/0  

 - کلی
  اختصاصی

434/0  235/0  202/0  837/0  321/0  08/5  001/0  

  

سبکآوري از مؤلفهبینی تابهدف دیگر این پژوهش پیش آوري به عنوان اسنادي بود بنابراین برا ي تابهاي 
غیر مالك و مؤلفه ي رگرسیون شدند و به شیوهبین در نظر گرفتهاسنادي به عنوان متغیرهاي پیشهاي سبکمت
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از  هاي حاصلهم زمان تحلیل شدند. در جدول باال خالصه اطالعات مربوط به ضرایب تعیین و نسبت
شدههاي سبکآوري بر روي مؤلفهرگرسیون تاب  5اند. همان گونه که در جدول شماره اسناد نشان داده 
ی - بیرونی، موقت - ي متغیرهاي درونیشود، نمرهمشاهده می ي مؤثري بینی کنندهاختصاصی پیش - پایدار و کلّ
 23بیرون حدود  -سبک اسناد درونی توان نتیجه گرفت کهآوري هستند. با توجه به این جدول میبراي تاب

ی 24پایدار  -درصد، موقت   کنند.آوري را تبیین میدرصد از واریانس تاب 23اختصاصی  -درصد و کلّ

  گیريبحث و نتیجه

چرا رشد یک فرد در مواجهه شدن با مشکالت، رو به زوال می رود در حالی که شخص دیگري در رویارویی 
گیرند که با  با مشکالت، رشد موفق پیدا می کند؟ آیا افراد این گونه متولد می شوند( با این طبیعت )، یا یاد می 

سبک آموزان عادي آوري در دانشاسنادي و تابمشکالت کنار بیایند( تربیت ). هدف پژوهش حاضر مقایسه 
آموزان به دانش اسنادي نسبتهاي سبکآموزان نابینا در مولفهو نابینا بود. نتایج پژوهش نشان داد که دانش

کنند. افرادي با استفاده می اسنادي بدبینانهآموزان از سبکبدین معنا که این دانش ؛ عادي نمرات کمتري دارند
ی باشند تري نسبت به رویدادهاي بد و منفی میسبک اسنادي بدبینانه داراي سبک اسنادي درونی، پایدارتر و کلّ

هاي تري نسبت به رویدادهاي خوب و مثبت دارند. این یافته با یافتهئیاسنادي بیرونی، ناپایدار و جزو سبک
) همسو 1385) محمودي(1391) و نریمانی و سلیمانی(1392) نریمانی و همکاران(1394اوغلی و همکاران(

دانشاست. در توجیه این نتایج می دلیل محرومیت از بینایی تجارب متفاوتی توان چنین گفت  از آموزان نابینا به 
کنند و در تحقق اهداف و آرزوهاي آینده خود ترس وناامیدي و شکست بیشتري محیط زندگی کسب می

جتماعی مؤثر، مهارت شود این افراد توان کمتري براي هاي اجتماعی باعث میدارند. فقدان یا کمبود روابط ا
شود و علت این که وقایع ناگوار باشند که این خود دلیل کاهش اعتماد به نفس می رویارویی با مشکالت داشته

هاي اجتماعی که را بیشتر درونی، پایدار و کلی تعبیر کنند. در مقابل افراد عادي به دلیل روابط مؤثر و مهارت
را در خود رشد میکسب می   دهند. کنند تفکرات مثبت و خوش بینی 

دانشآموزان آوري در دانشیافته دیگر این پژوهش پایین بودن میزان تاب آموزان عادي نابینا نسبت به 
)هم خوانی دارد. 1394) به نقل از اغلی و همکاران(2005هاي اریکسون و همکاران(است. این یافته با پژوهش

دست یابی کودك به نتایج تحولی مثبت و اجتناب از نتایج «آوري را به ) تاب2006وینسلو، ساندلر و ولچیک (
، تعریف کرده اند. این تعریف »اي دشوار وفالکت بار استور قابل مالحظه غیر انطباقی در شرایطی که به ط

شرایط سخت و  سه مفهوم اصلی مصیبت یا فالکت، نتایج مثبت و منابعی که دست یابی به نتایج مثبت را تحت 
 دشوار فراهم می کنند را شامل می شود. مصیبت یا شرایط سخت به رابطه ي بین فرد با محیطشان اطالق می
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). مصائب یا شرایط 2001شود که درآن ارضاي نیازهاي اساسی و تحقق اهداف بنیادي تهدید می شود (ساندلر،
سازمانی وجامعه ( مانند فقر،  سخت می تواند در حوزه هاي فردي مانند آسیب هاي خانوادگی ( مانند طالق)، 

ض، بی نظمی و خشونت) اتفاق بیفتد( وینسلو و همکاران، عی   ).2006تب

تونیآن
164
راي اشاره به کودکانی را  "روانی ی رویین تن ") استفاده از اصطالح 1987(  که قادر به به کاربردب

عاطفی در صفت .ها هستندبا وجود سختی  خود  حفظ شایستگی  تحقیقات نشان داده اند که تفاوت هاي فردي 
هنگام تاب هاي هیجانی منفی روبروشدن با تجربهآوري پیش بینی کننده توانایی استفاده از هیجانات مثبت به 

هاي مثبت را براي اي دیگري استفاده می کنند که هیجان هاي مقابلهآور از روشاست. هم چنین افراد تاب
تنظیم موقعیت هاي هیجانی منفی فرا می خوانند. مطابق با نظریه ایجاد و گسترش، هیجانات مثبت می تواند به 

را ایجاد کنند که به طبع آن  طور موقتی محیط و میدان هاي فکري افراد را توسعه داده و توجه منعطف 

بهزیستی فرد نیز افزایش می یابد(توگادي و فردریکسون
165
گونه گفت توان ایندر تبیین این یافته می).2007،

گیري آموزان نابینا مانند امید به زندگی، جهتدر دانش هاي سالمت روانکه پایین بودن سطح شاخص
بینی برون گرایی، احساس خودکارآمدي،رضایت باال از زندگی، اعتماد به نفس که همگی به بت،خوشمث

آموزان عادي پایین است ودر مقابل عوامل شوند نسبت به دانشآوري شناخته میعنوان عوامل محافظ در تاب
عامل با هم خطرزا مانند فشار روانی، اضطراب و استرس، باورهاي غیر منطقی در این افراد با ال است که این دو 

زان تاب   .کنندآوري را مشخص میمی

سبک اسناد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نشان داد بین ي بین تاببراي بررسی رابطه آوري و 
یافته دیگر این پژوهش بیانگر این  ي مثبت و معنادار وجود دارد.آوري رابطهاسنادي با تابهاي سبکمؤلفه
غیرهاي پیشهاي سبککه مؤلفه است عنوان مت آوري بینی متغیر تاببین، توان باالیی براي پیش اسنادي به 

سبک1392) نریمانی و همکاران(1394هاي اوغلی و همکاران(دارند. که با پژوهش -) همسو است. افزایش 

عزت  نفس انسان تأثیر میاسنادي خوش ر  شوند وامل درونی نسبت دادهها به عگذارد چنانچه موفقیتبینانه ب
عزت نفس، نقش مهمی در سالمت روان دارد. فردي با عزت نفس باال،  ؛ شودعزت نفس فرد تقویت می

دیگر سبکانگیزه اسنادي باعث ي زیادي براي تسلط بر اتفاقات و رویدادهاي منفی زندگی دارد. از طرف 
بینی، امیدواري و خودکارآمدي همه از خوش شود. عزت نفس،بینی و خودکارآمدي  میامیدواري و خوش

  آوري هستند.عوامل مؤثر در جهت افزایش تاب

                                                             
164- Anthony, E. J. 
165- Tugade,M.M.& Fredrickson 
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عادي از مشکالت رواندهد که دانشها نشان میدر مجموع یافته راد  شناختی باال و آموزان نابینا نسبت به اف
شودآموزگاران به ویژه سالمت روانی پایین برخوردار هستند . بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

سعی کنند دانشآموزگاران دانش را تشویق کنند که علت شکست را به عواملی قابل آموزان نابینا  آموزان 
یاد داد. بنابراین توان آوري را میاسنادي و تابسبک تحقیقات بیانگر این مطلب هستند دهندکنترل نسبت 

یتی چنین افرادي آشنا باشند و سعی کنند نقش خود را در هاي شخصوالدین، آموزگاران و... باید با ویژگی
سالمت روان  این افراد می -جهت  و افزایش عزت نفس، خودکارآمدي و امیدواري و... که منجر به رشد و 

  شود را به درستی  به انجام برسانند.

هاي مصاحبه و مشاهده  هاي مورد بررسی تنها از طریق پرسشنامه گردآوري شده و امکان استفاده از روشداده
آوري( اسنادي و تابمهیا نبوده است . در این پژوهش امکان کنترل متغیرهاي دیگري که به نوعی روي سبک

جتماعی دانش –مانند وضعیت اقتصادي  گذارند فراهم نبوده آموزان، منبع کنترل، هوش هیجانی و ...) تأثیر میا
آموزان مقطع راهنمایی، جم کم نمونه و اجراي آن تنها براي دانشاست. همچنین با  توجه به جامعه آماري و ح

هپیشنهاد می هایی با حجم باال و کنترل بیشتر متغیرهاي شود این تحقیق در مقاطع تحصیلی دیگر و در نمون
  تعدیل کننده و مزاحم انجام شود. 
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The  Comparison of attribtionalstyleandresiliencebetweennormal 
andblindness students 

E. Pasha166 

M. Hoosami167 

Abstract 

The aim of this study was to investigate and attribtional style 
andresiliencetheblindnessandnormal students.The method of studywas 
comparisoncausal.The sample ofthis study was allnormal and blindness 
students in   Noshahr and Chalouscity.The samplestudy included60 students, 
30normalstudentsand 30blindness students, whowere selected byrandom 
sampling.All participants were asked to complete the attributive style 
questionnaire and resiliency questionnaire.Dataanalysis involved 
bothdescriptiveand inferential statistics including (means, standard 
deviation,multivariateanalysis of variance, correlationandregression analysis. 
The results of the data analysisshowed that regarding inner- outer 
attributions, temporary- stable attribution, total- specialattribution, and 
resiliency,blindness studentsare significantly differentfromnormal 
students(p>0.0001),in this regard, students have more pessimisticattributional 
style and lessresiliency in comparison to the normal students. A positive 
correlation wasbetweenresilienceand style of attribution 
andmultivariateregression analysisdemonstrated thatattribution 
stylecanpredict changes in theresilience.The 
overallresultsshowedthatblindness students have more worryingin terms 
ofpersonalityandmental healthproblemsthannormal students. So 

theirsituationsrequireattentionandmorepsychological services. 

Key words: Attributional style, resiliency, bliness 
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  نابینا در ایران تحلیل جمعیتی اجتماعی و اقتصادي افراد معلول

   169مرضیه حاجیان 168علی پژهان

  

معلوالن بخش انکار ناپذیري از جامعه محسوب می شوند که نباید هیچ گونه تبعیض و استثنایی نسبت به آنان وجود داشته باشد و   
  بایستی براي زندگی همچون سایر افراد جامعه داري حقوقی مشابه باشند.

است. پرسش اصلی تحقیق را بر همین  "ابیناتحلیل جمعیتیاجتماعیو اقتصادي افراد ن"پژوهش حاضر در پی ارائه تصویري ژرف از 
تحلیلی با رویکرد  –قرار دادیم. براي رسیدن به این پرسش از روش توصیفی  "تحلیل جمعیتیاجتماعیو اقتصادي افراد نابینا "مبنا

 4/1واقع نفر معلول در ایران زندگی می کنند. در  1017659  1390جمعیت شناختی استفاده کردیم. بر مبناي سرشماري سال 
) درصد  7/9نفر افراد معلول نابینا یا به عبارتی(  98977درصد از جمعیت کل کشور را  افراد معلول تشکیل می دهند.  از این تعداد 

غیر معلول در شاخص هایی نظیر اشتغال سوادجنسیت  از افراد معلول را افراد نابینا تشکیل می دهند. مقایسه ي افراد معلول با 
ار  و ازدواج حاکی از وجود تبعیض بین این دو گروه است.  بگونه اي که الگوي سنی وقوع معلولیت غیرخطی سرپرست خانو

  است. 

درصد  5/6ساله هر دو با  29-25ساله و  74- 70درصد و بعد از آن  6/21ساله و بیشتر با  75بیشترین درصد نابینایان در گروه سنی 
 گویاي نیز جنس به تفکیک بیسوادان و باسوادان معلولیت میزان مقایسه درصد است 36/55قرار دارند. نرخ بی سوادي نابینایان 

درصد است.. نرخ  8/22نرخ مشارکت اقتصادي نابینایان برابر با نرخ بی سوادي زنان نابینا بیشتر از مردان نابینا است. که است آن
ر مقایسه با زنان نابینا از لحاظ وضع زناشویی در موقعیت بهتري قرار درصد است. مردان نابینا د 7/17بیکاري معلوالننابینا برابر با 

درصد است  66درصد و براي زنان نابینا در حدود  75دارند درصد افراد حداقل یکبار ازدواج کرده براي مردان نابینا در حدود 
حالی که این رقم براي زنان نصف  درصد است در 41/89درصد کمتر از مردان) آمار مردان در وضعیت داراي همسر  11(حدود 

درصد است. درصد زنان بی همسر بر اثر فوت همسر و طالق و همچنین درصد افراد هرگز ازدواج نکرده در  87/46مردان و برابر با 
این موضوع  نسبت درصد معلوالن با باال رفتن  سن افزایش می یابد. چنین تفاوت هایی بیانگر .زنان نابینا بیشتر از مردان نابیناست

الگوي فیزیولوژیک  نیست بلکه ماتریسی از تعیین کننده هاي اقتصادیاجتماعی  است که مسله نابرابري در وقوع معلولیت صرفا تابع 
 جمعیتی و فرهنگی نیز آن را تحت تاثیر قرار می دهند. -

 

 

و فرهنگی  کلمات کلیدي: نابینامعلولیتاقتصادي جمعیتی 

 

                                                             
168 . استادیار جمعیت شناسی  Pezhhan_ali@yahoo.com  
169 کارشناس ارشد جمعیت شناسی   
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  مقدمه

اند. این افراد عالوه بر  اقشار محروم جامعه هستند که همواره مورد تبعیض قرار گرفته   معلوالن از جمله ایران در کشور      
سازي معابر شهرشغلمسکن و بسیاري از امکانات اولیه زندگی محروم هستند.  مناسب همانند مشکالت جسمیاز ساختارهاي رفاهی

با رود و ایجاد اتحاد و همبستگی معلولین  معلولین در جامعه به شمار می براي پذیرشمین این شرایط انسانیاز مهمترین عوامل أت
انسانی وظیفۀ دولت. دکنرا امکان پذیر می سایر اقشار جامعه  ها در همه جوامع و  از دیدگاه حقوق شهروندي حمایت از حقوق 

کند همچنین معلولیت شرایطی است که در توانایی فرد در انج براي همه شهروندان است. ام کارهاي روزانه اختالل ایجاد می 
است که بیشتر زمینه فرهنگی داشته و  از دیگر مشکالت افراد معلولنگرش منفی آحاد مختلف جامعه به گروههاي مختلف معلوالن

افراد داراي  شود براي رفع این مشکالت باید بیشتر به نقاط ضعف آنان توجه مین کید برتوانمندي و نقاط قوت معلوالأبجاي ت
دسترسی به  خصوصی در یناتوانی و معلولیت حقوق مشابهی براي زندگی همچون دیگر شهروندان داشته باشند و نباید هیچ استثنا

 مسکن،آموزش،تفریحات،اوقات فراغت،رزشوتوانمندسازي و ایجاد فرصتهاي برابر در کسب درآمد خدمات بهداشتی و اجتماعی
امور اج مسئولین در سطح کشور در  در صورتیکه تماعی بین معلوالن و سایر افراد جامعه وجود داشته باشدو مشارکت در تمامی 

برنامه ریزي هاي اجتماعی و فرهنگی کمتر به مسایل و مشکالت این قشر از جامعه توجه داشته و جایگاهی در برنامه ریزي براي 
علوالن در کشورتوجه به مشکالت جمعیتی و اجتماعی آنان در راستاي گیرند از این رو با توجه به تعداد زیاد م آنان در نظر نمی

زندگی معمولی آنان در کنار سایر شهروندان مهم بوده و این تحقیق قصد دارد به تحلیل جمعیتی اجتماعی و اقتصادي افراد معلول 
  نابینا در ایران بپردازد.   

  

  

  بیان مسأله 

تشکیل  ن اي را معلوال درصد افراد هر جامعه10. زیرا به طور میانگین دهد ن تشکیل میرا معلوالبزرگترین اقلیت جهان         
و معلولیت ی میلیون فرد معلول در جهان به علل مختلف جسم 600اکنون  طبق آمارهم.دهند می روانی و اجتماعی دچار ناتوانی 

دهند. آمارها نشان  آنها را کودکان تشکیل می درصد این افراد در کشورهاي جهان سوم زندگی کرده و یک سوم 80هستند که 
 از ناپذیري انکار بخش علوالنبه این ترتیب م  .شود آیدیکی معلول متولد می کودکی که در جهان به دنیا می 10دهند که از هر  می

،ازدواج و سایر که همانند انسان هاي عادي براي بقاي خود نیازمند شغل ،درآمد،مسکن،فاه اجتماعی  شوند می محسوب جامعه
شرایط می باشنداما واقعیت این است که این افراد براي حضور در جامعه دچار مشکالت بسیاري هستند و مهمترین مشکل آنان 

  شرایط اجتماعی و جایگاه آنان در جامعه است.



  

٢٣۴ 
 

 چگونگی و کیفیت، کمیت مهمتر مسله اما رسیده تصویب به اخیر هاي سال در معلوالن حقوق از حمایت جامع قانون که چند هر  
 جامعهقشر از  این مورد در شده تحلیل و بندي طبقه اطالعات به دسترسی بدون امر این که است معلوالن به حمایتی خدمات ارائه

 این وضعیت از مناسب تحلیل همچنین و اطالعات نیازمند معلوالن خصوص در ریزي برنامه ترتیب این به .ندارد روشنی دورنماي
هأمت که امرياست  جامعه افراد از گروه ه نتیجه درو  گرفته قرار مهري بی مورد سفان  روحی طبع به و جسمی وضعیت واسطه ب
 معموالً  ملی هاي سرمایه مهمترین از عظیمی بخش و رفته هدر به جمعی و فردي سطح در آنان هاي توانایی و پتانسیل معلوالن
  ).1390(پژهانباقی مانده است.  استفاده بدون

 وضع،جنس، سن قبیل از آنان اجتماعی و  شناختی جمعیت هاي ویژگی بررسی معلوالن از حمایت در نخست گام بنابراین     
  .است هدف گروههاي براي اطالعات این تحلیلو  فعالیت وضع،زناشویی

از این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که افراد نابینا در ایران داراي چه ویژگی هاي جمعیتی اجتماعی و  
  اقتصادي است 

  

  تعریف مفاهیم

: معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت هاي عادي زندگی فردي یا اجتماعی به علت وجود نقصی معلولیت
  .درزادي یا اکتسابیدر قواي جسمانی یا روانی اطالق می شودما 

و لنز هاي مخصوص نخواهد داشت و  نابینا: شخصی که از این مشکل رنج می برد امکان جبران ضعف بینایی خود را با عینک 
  بنابراین قادر به دیدن نیست.

روزانه نیستند حتی اگر از وسایل کمک دهنده این افراد قادر به انجام مکالمات شخصی خود و گفتگوهاي ضروري  ناشنوا:
  (سمعک) استفاده کنند.

  این افراد براي تلفظ صحیح صداها و کلمات مشکل داشته و قادر به تکلم نخواهند بود. اختالل در گفتار و صدا:

دست تا شانه قادر به  افرادي که از این مشکل رنج می برند معموال به دلیل هر گونه مشکل ایجاد از ناحیه انگشتان قطع دست:
  تکان دادن دست خود و انجام کارهاي معمول نخواهند بود.

افرادي که از این گونه معلولیت رنج می برند توان بهره وري از دست خود را به دلیل هر ناتوانی یا زخم به وجود  نقص دست:
  آمده از انگشتان دست تا شانه را نخواهند داشت.

امور عادي خود  افراد با این گونه قطع پا: و تاثیرگذاري آن بر روي نخاع قادر به انجام  معلولیت به دلیل ضعف اسکلت و عضالت 
  نیستند.



  

٢٣۵ 
 

شخص آسیب دیده از این اختالل ممکن است قمستی از پاي خود را به دالیلی از دست داده باشد و موجب محدودیت  نقص پا:
  حرکتی شود.

  از بدن خویشاز انگشتان دست تا لگن خاصره را از دست داده اند. افراد با این گونه اختالل قسمتی نقص تنه:

افراد با این گونه اختالل ممکن است به دلیل کمبود ضریب هوشی کمتر از حد معمول دچار ناتوانی و شتاب  اختالل ذهنی:
  منفی در انجام امور باشند.

  

  

  

  پیشینه تحقیق

  تحقیقات داخلی 

پرداخته اند. نتایج نشان داده است که » ی به بررسی وضعیت اشتغال جمعیت داراي معلولیت) در تحقیق1390حرفتیآذري،رنجبر(-
و بیشتر حداقل داراي یک نوع معلولیت برابر با  درصد آن شامل جمعیت فعال است و از  25نفر است که  948345جمعیت ده ساله 

است.همچنین نرخ بیکاري براي افراد داراي معلولیت در  نفر بیکار 46هزار و  51نفر شاغل و  982هزار و  121بین جمعیت فعال 
  درصد بوده است. 21برابر با  1390سال 

و اجتماعی معلولیت بر اساس سرشماري هاي سال 1391پرتوي و رضایی(- پرداخته » 1390) در تحقیقی به بررسی ترکیب جمعیتی 
 و زناشویی فعالیت وضعیت تحصیالت وضعیت سکونت سطح جنس سن محل حسب بر معلولیت شیوعاند. نتایج نشان داده است 

 در زنان افراد از بیشتر است مردان غیرخطی معلولیت وقوع الگوي سنی که اي است.بگونه متفاوت خانوار سرپرست جنسیت

 شاغل افراد هرگز افراد از بیشتر بیکار باسوادان افراد از بیشتر شهري بیسوادان مناطق در خود از همتایان بیشتر روستایی مناطق

 معلولیت با مرد سرپرست با از خانوارهاي بیشتر زن سرپرست داراي خانوارهاي و کرده ازدواج افراد از بیشتر نکرده ازدواج

ع صرفاً معلولیت وقوع در نابرابري ي که مسئله است موضوع این بیانگر تفاوتهایی چنین .ه اند بود مواجه  فیزیولوژیک الگوي تاب

  .می دهند قرار تأثیر تحت را آن نیز فرهنگی و جمعیتی  اقتصادي ا جتماعی هاي کننده از تعیین ماتریسیبلکه  نیست

 بیکاري پرداخته اند. نتایج نشان داده است نرخ» وضعیت اشتغال معلوالندر ایران« ) در تحقیقی به بررسی1391پژهان و یوسفی(-

 اشتغال نسبت درصد بوده است. همچنین مقایسه 7/14درصد و  21/0ترتیب  هب و بوده معلولین غیر از بیشتر مراتب به معلولین

 قشر این شغلی تقاضاي به پاسخگویی در کشور اقتصاد ناکافی تالش درصد گویاي 7/32معلولین  غیر با مقایسه در 2/20معلولین 

 از زیادي درصد و کرده تصدي را باال سطح مشاغل آنان از ناچیزي معلولیندرصد مهارتی و شرایط تحصیلی به توجه است.با

  هستند. کار مشغول خدمات و کشاورزي در بخش آنان
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بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی معلولیت جسمی و ذهنی فرزندان در حال تحصیل در «در تحقیقی به)1384نژاد شبستریمهرافزا(-
معلولیت و سن مادرتعداد فرزندان (تعداد باروري) نسبت نتایج نشان داد بین پرداخته است.» تهران آموزش و پرورش شهر 16منطقه 

درون زادي رابطه وجود دارد. به عبارتی با افزایش سن مادر وحوادث برون زادي  وضعیت اقتصادي تحصیالت والدین خویشاوندي
باشداحتمال معلولیت هاي وي خطر معلولیت در فرزندان بیشتر می شود و هر چه سطح تحصیالت والدین پایین تر  تعداد حاملگی و

رود و همچنین درصد معلولیت بین خانواده هایی که والدین نسبت خویشاوندي دارند و از وضعیت اقتصادي  فرزندان باالتر می
  خوبی برخوردار نیستندبیشتر است.
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  تحقیقات خارجی 

ق وي نشان داده است که چنانچه در جامعه براي پرداخته است. نتایج تحقی» معلولیت و فقر اجتماعی« ) در تحقیقی به بررسی2002هیل(- 
معلوالن موقعیت هاي شغلی مناسب فراهم نگردد این قشر دچار فقر شدید اجتماعی خواهند شد و الزم است تا دولت از این افراد حمایت هاي 

  اجتماعی بکند.

پرداخته است. نتایج نشان داده است که علیرغم » جایگاه اجتماعی معلوالن در شهر نیویورك« ) در تحقیقی به بررسی2006ولبرنینگ(- 
  تمهیدات دولت و ارتقاء دانش معلوالن نسبت به تغییرات روز و فناوري هنوز این افراد جایگاه اجتماعی باالیی ندارند.

اقشار دیگر  درصد بیشتر از 50) در نتایج تحقیق خود بیان می کند خشونت و پرخاشگري در قبال زنان معلول در جامعه 2006روزن(- 
است. وي اشاره می کند افراد بیشتري به معضلهایی مانند بی سوادي عدم آگاهی به نیازهایشان منجر هستند که باعث می شود تعداد 

   زنان معلول و مشکالتشان بیشتر شود. همچنین این زنان و دختران در باره حقوق و مسئولیت هایشان ناآگاه هستند.

  

  مبانی نظري  

یک واقعیت اجتماعی از جمله مسایلی است که از یک دیدگاه واحد قابل تبیین و بررسی نیست در  از آنجایی که معلولیت به عنوان 
و مسایل مربوط به آن با رویکردهاي مختلف مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است که عبارتند از:   این پژوهش معلولیت 

  ها به معلولیتدیدگاه

و تعریف آ ن سه دیدگاه کلی وجود دارد. این سه دیدگاه با یک ترتیب و توالی زمانی در مورد نحوه نگرش و     تلقی معلولیت 
  جانشین یکدیگر شده و متناسب با هر دیدگاه تعریف معلولیت متفاوت است.

  ها وضایعات تلقی معلولیت براساس آسیب
ضایعات جسمی و ذهنی اط براساس این دیدگاه معلولیت به آسیب     تر به هاي میدانی نیز توجه بیش شود و در بررسی الق میها و 

ترین شیوه تلقی  اشکال حاد معلولیت (نظیر فلج نقص عضونابینایی و ناشنوایی و. .. ) معطوف است. این دیدگاه در واقع کهنه
  شود.  معلولیت بوده و از نظر معیارهاي نو مردود و منسوخ تلقی می

  ر فعالیتتلقی معلولیت براساس محدودیت د
هاي روزانه و  در این دیدگاه معلولیت و هر عارضه یا شرایط مربوط به سالمتی فرد است (جسمی ذهنی یا روانی) که فعالیت   

تعریف زیر  1998سازد. در این خصوص سازمان ملل متحد در سال  معمولی وي را نسبت به یک فرد سالم در همان سن محدود می
تواند انجام دهد به دلیل مشکالت مداوم ناشی از  هایی که می لول کسی است که نوع یا مقدار فعالیترا ارایه داده است: فرد مع

هایی  بندي انواع معلولیت براساس نوع فعالیت اشکاالت دراز مدت جسمی ذهنی یا سالمتی محدود شده است. در این دیدگاه طبقه
  ن مفهوم معلولیت مورد پذیرش سازمان ملل است .پذیرد. استفاده از ای که مختل و محدود شده است صورت می
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  اجتماعی        در زندگی   تلقی معلولیت بر اساس ممانعت از مشارکت 
طبی است و به طورعمده به فعالیتهاي این دیدگاه آن است که بیش از محدودیت    هاي اساسی فرد در زندگی  تر یک دیدگاه 

هاي  دهد. با اصالح این محدودیت و وارد ساختن دیدگاه ت را مورد توجه قرار نمیشخصی توجه دارد و ابعاد اجتماعی معلولی
شود که فرد را از مشارکت در زندگی اجتماعی (مانند سایر افراد)  اي دانسته می اجتماعی در نگاه به موضوع معلولیت هر نوع عارضه

هاي زندگی است. در این  جتماعی حضور در موقعیتباز دارد یا مشارکت او را محدود سازد. منظور از مشارکت در زندگی ا
  ).1388(شمس، شود دیدگاه نحوه برخورد و تعامل محیط اجتماعی با فرد نیز دیده می

  

  از آغاز تا امروزهاي ناتوانی انواع مدل

  اخالقیمدل 
عنوان فردي منحوس و طرد است الگویی قدیمی این مدل     که در آن معلولیت مترادف با گناه و شرم بوده وبا شخص معلول به 

     .شده است شده از جامعه برخورد می

  مدل صدقه اي 
  ).Filmer،2005رویکرد این مدل بر این است که افراد معلول به علت ناتوان بودن نیاز به کمک دارند و باید آنها را کمک کرد(

  مدل پزشکی

بیند و به معلوالننگاه پزشکی اي بیرون آمده و معلولیت را یک مشکل فردي میاین مدل از مرحله مدل صدقه   
کردن  جامعه هیچ مسئولیتی در فراهم در این الگو معلولیت نوعی بیماري است که باید درمان شود و)Saunders،2006دارد(

     .ست در انتظار بماند تا سالمتی خود را باز یابدبای می شرایط براي حضور فرد در جامعه ندارد و فرد

  توانبخشیمدل 
ه     مشاوره و ، مدل پزشکی دارد که در آن تمرکز بر درمان این الگو بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد و شباهت زیادي ب

  ).Filmer،2005(توانبخشی است هاي ورزشی توسط متخصص تمرین

  مدل  حقوقی 
این مدل بر حقوق شهروندي تاکید دارد و معتقد است که همه افراد (معلول و غیر معلول) باید بدون هیچ گونه تبعیضی دسترسی    

اي و پزشکی فرق دارد. افراد معلول صرفاً نیاز به همدردي نداشته و به امکانات (آموزششغل و...) دارند. این مدل با مدل صدقه
  ).Parsons،1994(این افراد است جامعه مسئول پاسخگویی به
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  مدل اقتصادي
هاي افراد ناتوان تاکید دارد و معتقدند افراد معلول به خاطر شرایط فیزیکی که دارند نباید کنار این مدل بر توانایی و پتانسیل   

  ).Pezhhan،2011گذاشته شوند. معلوالننقش مهمی در توسعه دارند(

 مدل اجتماعی  
در انگلیس براي افراد معلول دیده شده است. رویکرد این مدل بر این است که افراد معلول هیچ  1970ار در سال این مدل اولین ب   

یک مسئله پزشکی نبوده بلکه یک مساله اجتماعی فرهنگی اقتصادي و محیطی  گناهی نسبت به معلولیت خودشان ندارند و معلولیت 
یک محرومیت اجتماعی است و معلولیت یک مساله فردي نیست یک مساله اجتماعی  است. در واقع معلولیت 

  ).Albert،2004است(

باشند و باید  هاي موجودمسئول عدم حضور فرد داراي معلولیت در اجتماع می گوید افراد جامعه و سازمان این الگو میدر واقع 
  .)UNDP،2009(شودسازي این افراد در اجتماع فراهم  مشارکت و همراه دسترسی شرایط الزم براي

  پزشکی اجتماعی مدل
که در آن به بعد فیزیکی فرد  استمدل اجتماعی و پزشکی  ترکیبی از دواین مدل همان طور که از نام این الگو مشخص است   

شودبلکه برعملکرد و توانایی وي در حل مشکالت و نحوه رویارویی با شرایط دشوار استوار  توجه نمی
  ).   Albert&Bow،2004(است

  

  اي هاي زمینه والن و ویژگیمعل

   اشتغال

و استقالل فردي معلول است مهمترین و اساسی ترین عامل در زندگی معلوالن   هایی که در فرآیند توان  زیرا تمام هزینه خودکفایی 
هاي  فعالیتسازد در  که معلول را قادر می طوريه ب اي متبلور گشته گیرددر نهایت در برنامه توان بخشی حرفه بخشی انجام می

و اجتماعی جامعه مشارکت داشته باشد. اما با توجه به شرایط نامناسب بازار کار که باید هر ساله یک میلیون و دویست  اقتصادي 
افرادي که مهارت به ویژه  هزار فرصت شغلی ایجاد گردد و تعداد کثیر فارغ التحصیالن دانشگاهی با توقعات باال عمالً معلوالن

در هر حال با توجه به بررسی هاي انجام گرفته حتی در کشورهاي  .ادر به پیدا کردن کاري مناسب نخواهند بودکمتري داشته ق
بلکه باید زمینه اي اشتغال مولد نیست . در این راستا شغل تنها هدف است برابر افراد عادي  3الی  2 صنعتی نرخ بیکاري آنان حداقل

می  2003در مقاله اي منتشر شده از سوي سازمان بین المللی کار در سال  170رتور ارایلیآ .و پایدار براي آنان در نظر گرفته شود
وقتی زن داراي معلولیت وارد  دو برابر زنان داراي معلولیت داراي شغل هستند. در این میان نویسد: مردان داراي معلولیت تقریباً

                                                             
170 -Arayeli.Artor 
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با  به طورعمدهحقوق و منابع اعتباري داشته و  ی نابرابر به بازآموزيشغلی می شود در بیشتر مواقع از حقوق و مزایاي نابرابردسترس
  ).6: 1391(جاللونددر تصمیم گیري هاي اقتصادي مشارکت داده می شوند به ندرتشغلی مواجه بوده و  عیضتب

وضعیت اشتغال این عده همچنان نامعلوم باقی مانده 1383با وجود تصویب شدن قانون حمایت از معلولین در سال  در همین راستا 
متاسفانه اغلب افراد معلول نمی توانند سهم کاملی در مشاغل داشته باشند یا شغل هایی که توانایی انجامش را دارند به دست است. 

امکان آموزش و ارتق اء شغلی را از دست می دهند. باید توجه داشت که افراد معلول مهارت و توانایی هایی آورند. آن ها همچنین 
همانند افراد غیر معلول داشته و قادرند همانند سایر کارگران بدون نیاز به کمک ویژه اي موثر واقع شوند. همچنین برخی دیگر از 

د عادي سودمند و مفید واقع شوند. بنابراین عدم توجه مناسب به معلوالن می توانند اگر کمکی مناسبی به آن ها شود به اندازه فر
 توان و نیروي کار این افراد نه تنها صحیح نیست بلکه جامعه را از توانایی هاي بالقوه آنان محروم می کند. مسئله اشتغال افراد ناتوان

شود که در اغلب قوانین کار  سفانه مشاهده میبه طور کلی احتیاج به کار مناسب و قائل شدن حق کار براي معلوالن دارد. متأ
دهند متاسفانه اغلب  هاي جدید و غیر محسوس را مورد توجه قرار نمی گیرند اما معلولیت هاي خاصی از معلوالن مدنظر می گروه

آورند. آن ها همچنین افراد معلول نمی توانند سهم کاملی در مشاغل داشته باشند یا شغل هایی که توانایی انجامش را دارند به دست 
امکان آموزش و ارتقاء شغلی را از دست می دهند. باید توجه داشت که افراد معلول مهارت و توانایی هایی همانند افراد غیر معلول 
 داشته و قادرند همانند سایر کارگران بدون نیاز به کمک ویژه اي موثر واقع شوند. همچنین برخی دیگر از معلوالن می توانند اگر
کمکی مناسبی به آن ها شود به اندازه فرد عادي سودمند و مفید واقع شوند. بنابراین عدم توجه مناسب به توان و نیروي کار این 
 افراد نه تنها صحیح نیست بلکه جامعه را از توانایی هاي بالقوه آنان محروم می کند. مسئله اشتغال افراد ناتوان به طور کلی احتیاج به

قائل شدن حق کار براي معلوالن دارد. متاسفانه مشاهده می شود که در اغلب قوانین کار گروه هاي خاصی از کار مناسب و 
  .معلوالن مدنظر می گیرنداما معلولیت هاي جدید و غیر محسوس را مورد توجه قرار نمی دهند

  

  اجتماعی –شرایط اقتصادي  

از کشورهاي در حال توسعه ،افراد معلول به مجموعه اي از امکانات (نظیر  اجتماعی بر ناتوانی در برخی-اثرات شرایط اقتصادي    
یابی)که به طور معلول در  خدمات بهداشتی،درمانی،آموزشی،بهره مندي از برنامه هاي مهارت یابی وحرفه آموزي وخدمات کار 

کشورهاي مورد بحث نیز ابعاد گسترده اي اختیار شهروندان عادي قرار می گیرد،دسترسی ندارند.طرد شدن این افراد از جامعه در 
عالوه برخوردهاي منفی ه دارد ؛در برخی از این جوامع طردشدن افراد معلول ریشه در آیین و اعتقادات دینی وفرهنگی مردم دارد ب

صادي قابل وخرافه پرستی ،ضدارزش هایی هستندکه بر زندگی افراد معلول سایه می اندازد. بیکاري نیز به عنوان یک معضل اقت
بیشتر از میزان بیکاري در میان افراد سالم است طبق آمارهاي موجود ،در کشور ما میزان بیکاري افراد معلول تقریباً  به .بررسی است. 

عدم امکان  تربیت و بهداشت و درمان بودن سطح آموزش و تعلیم و پایین فقر غذایی و سوء تغذیه، سوادي ،بیکاري بیان دیگر ،بی
ثرند. بدیهی ؤاجتماعی هستند به میزان وسیعی در بروز ناتوانی م-اوضاع اقتصادي که ناشی از فقر و  از سر پناه مناسب برخورداري

و بیکاري اقتصادي -است با اصالح ساختار اجتماعی ي خدمات روز افزون بهداشتی و پزشکی و  ارائه از بین بردن فقر و محرومیت 
سایر انجام سایر اقدامات الزم می توان ناتوانی را به میزان قابل مالحظه اي کاهش داد. دوم:تأثیرات ناتوانی بر روي شرایط اقتصادي 

صدق این مدعا را اجتماعی شود.توجه به مطالب زیر-تواند سبب بروز محرومیت هاي اقتصادي  اجتماعی ناتوانی به نوبه خود می–
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کند: معلولیت پیامدهایی مانند مشکالت در کار یابی و اشتغال را به دنبال دارد. همچنین معلولیت پیامدهایی مانند  تأیید می
برخورداري از فرصت هاي برابر ویکسان در بهره گیري از ، تشکیل خانواده، درمان، محدودیت واختالالت عمده در آموزش

  ).1392(ترانهوجابه جایی براي معلولین در پی خواهد داشتتحرك  امکانات جامعه

  معلوالن سن

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد در جایی که خدمات پیشگیرانه مناسب و مراقبت هاي بهداشتی کافی وجود ندارد؛ناتوانی      
در میان کودکان رواج می یابد. همچنین بین ناتوانی کودکان و تنگدستی بویژه در مناطق روستایی و محله هاي پست شهري 

است سوانح  ده است. علل اصلی ناتوانی که تغذیه ناکافی،بیماري ها وعفونت ها وکشورهاي در حال توسعه،همبستگی مشاهده ش
 .؛ناشی از فقر ،جهالت وخدمات اجتماعی ناکافی است. بنابراین خطر بروز اختالل در کودکان خانواده هاي تنگدست بیشتر است

غکریونیسف علل ناتوانی در کودکان سراسر جهان را تعیین  یر مسري و بیماري هاي مادرزادي وسوءتغذیه ده است. بیماري هاي 
ي راست. مشخص نیست که چرا یونیسف به بیماري هاي مس هاي کودکان ذکر کرده %از ناتوانی20که هر کدام به عنوان علت 

ی اشاره نکرده است در حالی که می دانیم این بیماري ها درصد قابل توجهی از ناتوانی در میان کودکان را به خود اختصاص م
  دهند.

) یک سوم جمعیت معلول را کودکان شامل شده اند که اکثر آنها ناتوانی هاي غیرقابل درمان دارند و PFID)2000 بر اساس آمار
معلولیت آنها قابل جلوگیري نیست. کودکان در مناطق محروم در معرض ریسک ها و خطرات معلولیت بیشتري قرار 

  ).25: 2013دارند(پژهان

  

  تبعیض جنسی 

دهند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی زنان  تشکیل می   زنان داراي معلولیت کسر در خور توجه اي از جمعیت جهانی را     
زن  30سازمان بانک جهانی اعالم کرده است که در هر دقیقه  گیرند. درصد کل جمعیت زنان جهان را در بر می10داراي معلولیت 

میلیون زن به علت عدم برخورداري  50تا  15اي شدید می شوند. از این عده رقمی در حدود درحین کار دچار آسیب و معلولیت ه
در دسترسی به خدمات  بیشتراز پوشش خدمات درمانی و بیمه مورد غفلت قرار می گیرند. همچنینزنان و دختران داراي معلولیت 

تران داراي معلولیت ذهنی که بسیار آسیب پذیرتر بوده و به ویژه در مورد زنان و دخ  بهداشتی با مشکل مواجه اند. این مسئله
ض و محرومیت قرار بگیرندبیشتر است. از سویی بر طبق گزارش سازمان بهداشت یاحتمال اینکه از سوي خانواده و اجتماع مورد تبع

در میان مردان داراي  درصد می باشد در حالی که این رقم41/9جهانیآمار اختالالت افسردگی در میان زنان داراي معلولیت 
بدیهی است دسترسی به امکاناتبا ایجاد فرصت هاي برابر براي همه افراد جامعه عملی است ایجاد می باشد.درصد 29/3معلولیت 

و لحاظ  فرصت ها براي ورود و مشارکت زنان و دختران داراي معلولیت با در مدنظر قرار دادن تجارب آنان در این حوزه هاي 
ثر و مثمرثمر خواهد ؤدر رسیدن به اهداف توسعه پایدار در جامعه اسالمی م مسیر سیاستگذاري ها مسلماً کردن آنها در

   ).67: 1385(محمديبود

    



  

٢۴٢ 
 

  روش تحقیق

ده ز دو روش اسنادي و دا این نوشتار ا و مدارك  براي انجام  ع  هاي موجود استفاده شده است. به این صورت که ابتدا از مناب
ز اطالعات منتج از سرشماري عمومی  موجود (کتاب مقاله سپس با استفاده ا و  ستفاده  ه منظور تبیین نظري موضوع ا و. ..) ب

ه 1390نفوس و مسکن  ساله تحقیق پرداخته شده است.     به بررسی تجربی فرضی   هاي م

آماري   جامعه 

 یا شماري تمام استفاده مورد اطالعات بنابراینگرددمی استفاده 1390 سرشماري نتایج از تحقیق این در که آنجایی از   
  .است جامعه  کل برآورد

  سطح مشاهده و واحد تحلیل:

استفاده شده است واحد مشاهده فرد (خرد) است ولیکن نتایج آن به کل  1390از آنجایی که در این مطالعه از نتایج سرشماري    
  کشور تعمیم داده می شود. بنابراین؛ سطح تحلیل کالن است.

  

هاي تحقیقیافت   ه 

 1017659نفر بوده که از این تعداد   75149669جمعیت ایران برابر با  1390بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
نفر داراي حداقل یک نوع از موارد معلولیت شامل نابیناناشنوااختالل در گفتار و صداقطع دستنقص دست قطع پانقص پانقص تنه و 

  نفر فاقد معلولیت هاي مذکور هستند 74132010باشند و اختالل ذهنی می 

  

  

  1390-جمعیت معلول بر حسب  نوع معلولیت  -1
اختالل ذهنی

 

ص تنه
نق

ص پا  
نق

قطع  پا  
ص دست 

نق
قطع  دست  
 

اختتالل در گفتار 
و صد

ناشنوا 
نابینا  

 

 داراي 
جمعیت

ک نوع 
حداقل ی
کعلولیت 

  

نوع 
  معلولیت

  مرد و زن

  تعداد 1017659 98977 99602 136829 25615 127939 47278 263142 137912 333996

 درصد 1.35 9.73 9.79 13.45 2.52 12.57 4.65 25.86 13.55 32.82
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  مرد

  تعداد 637357 58521 56380 81771 20436 90083 34711 162822 83155 202449

 درصد 1.68 9.18 8.85 12.83 3.21 14.13 5.45 25.55 13.05 31.76

  زن

  تعداد 380302 40456 43222 55058 5179 37856 12567 100320 54757 131547

 درصد 1.02 10.64 11.37 14.48 1.36 9.95 3.30 26.38 14.40 34.59

  

بیشترین گانه معلولیت هستند.  از بین موارد نه گانه معلولیت  9درصد جمعیت کشور داري حداقل یکی از موارد  35/1نشان می دهد  1جدول 
درصد می باشد. سهم معلوالن نابینا  52/2درصد و کمترین سهم مربوط به معلوالن قطع دست با  82/32درصد مربوط به معلوالن اختالل ذهنی 

د درص 1.02درصد مردان و  1.68درصد است  که در بین موارد معلولیت از لحاظ تعداد در رتبه هفتم قرار دارد.   73/9در کل کشور برابر با 
درصد است که نشان می دهد  10.64درصد و نسبت نابینایان زن  9.18زنان کشور داراي حداقل یک نوع معلولیت هستند نسبت نابینان مرد 

  نابینایی در بین زنان از عمومیت بیشتري برخوردار است.

  

  1390-توزیع نسبی جمعیت معلول بر حسب وضع سکونت و نوع معلولیت  -2

  ونتوضع سک نوع معلولیت

اختالل ذهنی
 

ص تنه
نق

ص پا  
نق

قطع  پا  
ص دست 

نق
قطع  دست  
 

اختتالل در گفتار 
و صد

ناشنوا 
 

نابینا
 

 کل 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  شهري 61.70 63.58 61.05 67.52 64.80 69.12 65.69 65.25 67.30

  روستایی 38.30 36.42 38.95 32.48 35.20 30.88 34.31 34.75 32.70
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درصد در مناطق روستایی ساکن  25/34درصد در مناطق شهري و 75/65نفر معلول کشور  1017659نشان می دهد از تعداد  2آمار جدول  
درصد  70/61نفر نابینا  98977هستند البته کم بودن تعداد معلوالن در مناطق روستایی به دلیل کم بودن جمعیت مناطق روستایی است. از تعداد 

  درصد در مناطق روستاي ساکن هستند. 30/38ري ودر مناطق شه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و وضع سکونت  -3   1390-تعداد و درصد معلوالن بر حسب نوع معلولیت 

 معلولیت نوع شهري روستایی

جمعیت داراي حداقل یک نوع   تعداد  تعداد  تعداد  درصد
  معلولیت

- 348524 - 669135 

 نابینا 61073 9.13 37904 10.88
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 ناشنوا 63324 9.46 36278 10.41

15.29 53301 12.48 83528 
 اختالل

و صدا   در گفتار 

 قطع دست 17294 2.58 8321 2.39

 نقص دست 82907 12.39 45032 12.92

 قطع پا 32679 4.88 14599 4.19

 نقص پا 172867 25.83 90275 25.90

 نقص تنه 89991 13.45 47921 13.75

 اختالل ذهنی 224796 33.60 109200 31.33

  

درصد نابینا هستند در حالی که این در صد در  13/9نفر معلول ساکن در مناطق شهري  669135نشان می دهد از  3آمار جدول 
البته در اکثر موارد سهم معموالن ساکن در  65/1درصد است که  88/10مناطق روستایی  درصد بیشتر از مناطق روستایی است 
بیشتر و یا هم سطح مناطق شهري می باشد به جز سهم معلوالن داراي اختالل ذهنی که در مناطق شهري برابر با مناطق روستایی 

  درصد هستند. 33/31درصد و در مناطق روستایی کمتر از. آن و برابر با  60/33
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  1390- توزیع نسبی نابینایان بر حسب جنسسن و وضع سکونت  -4

 کل کشور شهري روستایی

  مرد زن  مرد زن  مرد زن گروه هاي سنی

 جمع 100.00 100 100 100 100 100

2.89 2.38 2.60 1.87 2.72 2.06 4-0  

3.61 2.92 3.32 2.99 3.44 2.97 9-5  

4.02 3.71 4.20 3.63 4.13 3.66 14-10  

5.12 5.25 5.28 4.73 5.22 4.93 19-15 

4.93 6.07 6.29 6.67 5.75 6.45 24-20 

5.29 5.80 6.81 7.19 6.21 6.67 29-25 

4.29 4.99 5.63 6.33 5.10 5.83 34-30 

3.81 4.90 4.73 5.65 4.37 5.37 39-35 

3.70 4.75 4.70 6.57 4.31 5.89 44-40 

3.90 5.04 5.02 7.23 4.58 6.41 49-45 

5.21 5.34 5.58 7.03 5.44 6.39 54-50 

5.44 5.51 5.82 6.31 5.67 6.01 59-55 

6.81 4.89 6.21 5.73 6.44 5.42 64-60 

6.28 5.30 6.17 5.37 6.21 5.34 69-65 

8.00 7.20 6.31 5.68 6.98 6.25 74-70 

26.67 25.95 21.27 16.98 23.40 20.34 75+ 
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 باسواد 43.96 48.79 40.66 72.50 64.29 66.55 61.61 51.73 36.05

 ابتدایی 32.79 38.03 43.75 31.20 32.25 30.78 31.38 36.04 46.81

  راهنمایی 22.99 21.93 22.71 25.33 25.56 25.20 23.96 23.84 27.30

  متوسطه 24.04 25.94 20.32 26.56 26.06 25.53 26.30 23.29 17.02

  پیش دانشگاهی 1.09 0.42 0.50 0.58 0.69 0.50 0.66 0.67 0.29

  عالی 13.35 7.76 6.56 11.86 10.23 12.91 11.81 9.91 2.61

3.55 4.27 3.91 3.40 3.39 2.93 3.50 3.40 3.15 

سواد آموزي 
  بزرگساالن

2.40 1.97 1.98 1.69 1.82 1.54 2.67 2.53 2.60 

سایر دوره هاي 
  تحصیلی

  بی سواد 55.36 50.45 58.11 26.87 35.09 32.91 37.82 47.46 62.69

  اظهار نشده 0.68 0.76 1.23 0.63 0.62 0.55 0.58 0.81 1.26

  

  

کمترین آن درصد و  5/72نشان می دهد از بین معلوالن کل کشور بیشترین میزان باسوادي مربوط به معلوالن قطع دست با  5جدول 
درصد است نابینایان از  44درصد هستند. میزان  باسوادي در بین معلوالن نابینا برابر در حدود  36مربوط به معلوالن اختالل ذهنی با 

  گروه داراي معلولیت هستند 9این لحاظ داراي رتبه هفتم بین 

  

  1390-ساله و بیشتر بر حسب جنس و وضع سواد  6توزیع نسبی نابینایان  -6

 سطح سواد مرد زن

 با سواد 50.53 34.39

 ابتدایی    32.83 32.71

 راهنمایی    24.74 19.23



  

٢۴٩ 
 

 متوسطه    23.89 24.35

 پیش دانشگاهی    0.90 1.50

 عالی    12.50 15.18

 سوادآموزي بزرگساالن    2.44 4.66

2.38 2.70 

هاي تحصیلیدوره تحصیلی نامشخص و   سایر دوره   
 اظهار نشده

 بی سواد 48.82 64.89

 اظهارنشده 0.65 0.72

     

  

درصد. در  4/34درصد در برابر  5/53نشان می دهد که میزان باسوادي در بین مردان نابینا بیشتر از زنان نابیناست  6آمارهاي جدول 
  درصد 50/12درصد در برابر  18/15داراي تحصیالت عالی بیشتر از مردان نابینا می باشد. حالی که درصد زنان نابیناي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  1390 - شاخص هاي عمده نیروي کار معلوالنبر حسب نوع معلولیت -7

 نوع معلولیت وضع فعالیت
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 ناشنوا نابینا
در  اختالل

 گفتار و صدا
 قطع دست

نقص 
 دست

  قطع پا
نقص 
 پا

 نقص تنه
اختالل 
 ذهنی

 11.4 20.1 31.2 32.5 34.9 42.4 21.4 30.1  22.8  نرخ مشارکت اقتصادي

 37.0 21.4 18.1 15.9 18.9 18.3 21.6 19.1 17.7  نرخ بیکاري

 7.2 15.8 25.5 27.3 28.3 34.7 16.8 24.4 18.8  نسبت اشتغال

سهم محصلین از جمعیت 
  غیرفعال

9.5 15.3 11.4 10.3 10.1 6.3 8.7 6.6 8.3 

سهم خانه داران از جمعیت 
  غیرفعال

22.0 27.9 19.9 15.3 20.5 18.2 24.9 19.7 12.4 

سهم داراي درآمد بدون 
  کار از جمعیت غیرفعال

25.1 17.8 12.7 34.5 23.4 34.9 23.0 21.0 8.2 

سهم سایر از جمعیت 
  غیرفعال

43.4 39.0 56.0 39.9 46.1 40.6 43.4 52.7 71.0 

  

درصد و کمترین میزان  4/42نشان می دهد که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادي مربوظ به معلوالن قطع دست با  7آمار جدول 
درصد است که از این لحاظ  8/22درصد می باشد. نرخ مشارکت اقنصادي نابینایان برابر با  4/11مربوط به معلوالن اختالل ذهنی با 

درصد است که بعد از معلوالن قطع  7/17است. نرخ بیکاري معلوالن نابینا برابر با  داداي رتبه هفتم در بین گروه نه گانه معلولیت
درصد و از این لحاظ در رتبه ششم  8/18دست کمترین نرخ بیکاري را بین سایر موارد معلولیت دارد. نسبت اشتغال نابینایان برابر با 

  در بین گروه معلوالن قرار دارد.
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  1390-ساله و بیشتر نابینا بر حسب وضع فعالیت  10توزیع نسبی جمعیت  -8

  زن  مرد  وضع فعالیت

 6.60 33.88  جمعیت فعال

 76.78 83.05 شاغل

 23.22 16.95 بیکار

 92.26 64.94 جمعیت غیر فعال

 8.51 10.38 محصل

 44.05 0.59 خانه دار

 14.79 35.20 داراي درآمد بدون کار

 32.65 53.84 سایر

 1.14 1.17 اظهار نشده

  

نشان می دهد مردان نابینا در مفایسه با زنان نابینا از لحاظ وضع فعالیتاشتغال بیکاري در موقعیت بهتري برخوردار  8آمار جدول 
  درصد می باشد. 78/76درصد است در حالی که براي زنان برابر با  05/83هستند براي مثال نرخ اشتغال در بین مردان نابینا برابر با 

درصد می باشد همچنین درصد افراد محصل  22/23درصد و براي زنان  17نرخ بیکاري در بین مردان نابینا براي مردان در حدود 
درصد خانه دار  05/44درصد است.  آمارها نشان می دهد در حدود نیمی از زنان نابینا  51/8درصد و براي زنان  38/10براي مردان 

  هستند 

  

  

  1390 -ساله و بیشتر معلول بر حسب وضع زناشویی و نوع معلول 10ت توزیع نسبی جمعی -9

  نوع معلولیت  وضع زناشویی 
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 ناشنوا نابینا

  اختالل
در گفتار  

 و صدا

قطع 
 دست

نقص 
 دست

 نقص تنه نقص پا قطع پا
اختالل 
  ذهنی

بار ازدواج  حداقل یک
 کرده

71.17 58.37 38.79 73.85 66.79 76.69 69.12 60.84 21.27 

 74.79 77.63 78.46 86.36 83.93 91.68 82.18 77.40 73.41 داراي همسر   

 25.17 22.35 21.53 13.63 16.06 8.32 17.79 22.59 26.57 بی همسر   

 57.66 84.38 86.03 83.59 78.63 76.19 77.47 88.32 91.36 بدلیل فوت همسر   

 42.34 15.62 13.97 16.41 21.37 23.81 22.53 11.68 8.64 بدلیل طالق   

 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 0.02 اظهارنشده   

 78.46 39.07 30.86 23.29 33.18 26.14 61.14 41.61 28.80 هرگز ازدواج نکرده

 0.27 0.09 0.02 0.02 0.03 0.01 0.08 0.02 0.03  اظهارنشده

    

نابینا حداقل یکبار ازدواج کرده اند بیشترین درصد افراد ازدواج کرده مربوط درصد از معلوالن  17/71نشان می دهد  9آمار جدول 
  به گروه معلوالن قطع پا و بعداز آن قطع دست مس باشد و نابینان از این لحاظ در رتبه سوم قرار دارند.

معلولیت استب یشترین میزان  گانه 9درصد است که کمترین میزان طالق در بین گروه هاي  64/8طالق در بین نابینایان برابر با 
طالق مربوط به معلوالن اختالل ذهنی و بعد از آن معلوالن قطع دست می باشد. درصد افراد هرگز ازدواج نکرده در بین نعلوالن 

 درصد است کمترین درصد افراد هرگز ازدواج نکرده مربوط به گروه معلوالن قطع پا و بیشترین درصد بعد از گروه  80/28نابینا 
  معلوالن داراي اختالل ذهنی مربوط به معلوالن قطع دست می باشد

  

  1390 -ساله و بیشتر بر حسب جنس و وضع زناشویی  10توزیع نسبی نابینایان  -10

  زن  مرد وضع زناشویی

 65.97 74.72 بار ازدواج کرده حداقل یک

 46.87 89.41 داراي همسر   
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 53.11 10.57 بی همسر   

 93.65 84.42 بدلیل فوت همسر   

 6.35 15.58 بدلیل طالق   

 0.02 0.02 اظهارنشده   

 34.00 25.25 هرگز ازدواج نکرده

 0.05 0.03 اظهارنشده

  

نشان می دهد مردان نابینا در مقایسه با زنان نابینا از لحاظ وضع زناشویی در موقعیت بهتري قرار دارند براي مثال  10آمار جدول 
درصد  11درصد است در حدود  66درصد و براي زنان در حدود  75درصد افراد حداقل یکبار ازدواج کرده براي مردان در حدود 

درصد است در حالی که این رقم براي زنان نصف مردان و برابر با  41/89کمتر از مردان آمار مردان در وضعیت داراي همسر 
اثر فوت همسر و طالق و همچنین درصد افراد هرگز ازدواج نکرده در زنان نابینا  درصد است. درصد زنان بی همسر بر 87/46

  بیشتر از مردان نابیناست.

  

  

  نتیجه گیري و پیشنهادات

میلیون نفر بوده که از این  75بیش از  1390جمعیت ایران در سال  1390بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
درصد) حداقل به یک نوع معلولیت مبتال بوده اند. این درحالی است که سهم مردان معلول  1.4میلیون نفر (  1تعداد بیش از 

زنان از ج 1.7از جامعه مردان  دو برابر  1.0امعه خودشان درصد و سهم  به دست آمده است. به عبارتی مردان معلول تقریباً 
  زنان معلول هستند.  

درصد) و بعد  8/32اختالل ذهنی (رین نوع معلولیت مربوط به تدهد که بیش بر حسب نوع معلولیت نشان می توزیع معلوالن  
درصد قرار  4/13درصد و اختالل در گفتار و صدا با  6/13درصد) است. در مراتب بعدي نقص تنه با  9/25نقص پا (از آن 
. درصد معلوالن نابینا درصد گزارش شده است 6/4ترین معلولیت گزارش شده در جامعه قطع پا با  کم اند. همچنین گرفته

رتبه نهم قرار دارند. 7/9   درصد و در 
در گروه سنی  آن درص 6/21ساله و بیشتر با  75بیشترین درصد نابینایان  هر دو با  29-25ساله و  74-70د و بعد از   5/6ساله 

سوادي نابینایان   جنس به تفکیک بیسوادان و باسوادان معلولیت میزان درصد است مقایسه 36/55درصد قرار دارند. نرخ بی 

زنان نابینا بیشتر از مردان نابینا است. که است آن گویاي نیز   نرخ بی سوادي 



  

٢۵۴ 
 

درصد  6/25معلوالنکمتر از افراد غیرمعلول است. به گونه اي که نرخ مشارکت اقتصادي معلوالن با نرخ مشارکت اقتصادي 
درصد است.نرخ مشارکت اقتصادي  3/38بسیار پایین تر از جامعه غیرمعلول است. نرخ مشارکت اقتصادي غیرمعلوالن

آمده است که  0/21برابر با  1390درصد است. نرخ بیکاري معلوالن ایران در سال  8/22نابینایان برابر با  دست  درصد به 
  درصد است. 7/17درصد است. نرخ بیکاري معلوالن نابینا برابر با  7/14همین نرخ براي غیرمعلوالن

دارند درصد افراد حداقل یکبار ازدواج  مردان نابینا در مقایسه با زنان نابینا از لحاظ وضع زناشویی در موقعیت بهتري قرار 
درصد کمتر از مردان)  11درصد است (حدود  66درصد و براي زنان نابینا در حدود  75مردان نابینا در حدود کرده براي 

 87/46درصد است در حالی که این رقم براي زنان نصف مردان و برابر با  41/89آمار مردان در وضعیت داراي همسر 
همسر و طالق و همچن همسر بر اثر فوت  زنان نابینا بیشتر درصد است. درصد زنان بی  درصد افراد هرگز ازدواج نکرده در  ین 

 از مردان نابیناست.

غال ،امکان ازدواج  در نهایت می ابرابري هاي اجتماعی در برخورداري از آموزش ،اشت توان بیان کرد که نه تنها بی عدالتی و ن
بین خود افراد معلول نیز وجود داشته و تبعیض  و تشکیل خانواده در جامعه بین معلوالن و افراد عیر معلول وجود دارد. بلکه

آموزشی شغلی و. ... به وضوح بین زنان و مردان معلول از جمله نابینایان  جنسیتی در برخورداري از امکانات و فرصت هاي 
نگ سازي انجام دیده می شود. بنابراین پیشنهاد می شود.  تغییر در نوع نگاه جامعه به معلول و توانایی هاي آنان از طریق فره

گیرد. چرا که تاکنون بیشتر اقدامات صورت گرفته براي معلوالن در حد قوانین آیین نامه ها و بخشنامه ها متوقف مانده و تا 
   رسیدن به اهداف مورد انتظار در این مستندات ، راهی طوالنی در پیش است.
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بر خودپنداره بدنی، آمادگی جسمانی و  ورزشی فعالیت تاثیر بررسی
  سالمت روان نابینایان

 172، محمد ابراهیم بهرام171محمد جواد پوروقار

  چکیده          

علل ناتوانایی  اختالل بینایی که به عنوان نابینایی و کم بینایی از آن یاد می شودیکی از شایع ترین معلولیت ها و 
هدف از  در میان افراد بالغ است که تحرك و فعالیت هاي روزمره را تحت تاثیر قرار می دهد.عملکردي 

سالمت روان نابینایان بود.  بدنی فعالیت تاثیر حاضر، بررسیمطالعه  آمادگی جسمانی و  بر خودپنداره بدنی، 
هدف  حرکات و شود می ساخته مغز از مشخصی نقطه در احتماالً که است بدن از نموداري بدنی، خودپنداره

دهد فعالیت بدنی می تواند با تاثیر بر دهد. بررسی نتایج حاصل از مطالعات نشان می می انجام را هماهنگ و مند
اسکلتی،  باعث افزایش شاخص هاي آمادگی  - شیمی، روانی و اجتماعی و عضالنی  –فرایندهاي زیست 

ها نیز تاثیر مثبت بگذارد.  جسمانی و خودپنداره بدنی در افراد نابینا شود و بر قابلیتهاي اجتماعی و رفتاري آن
 حمایت وجود فعالیت، محل مانند محیطی عوامل تأثیر تحت بدنی، هاي فعالیت در نابینایان شرکت میزان

  .دارد قرار متخصصان و منابع بودن دسترس در و اجتماعی

آمادگی جسمانی، سالمت روان، نابینایان. واژگان کلیدي   فعالیت بدنی، خودپنداره بدنی، 
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 طبقه و نژاد مذهب، ملیت، جنسیت، گرفتن سن، نظر در بدون است ممکن و شناسدنمی مرزي نابینایی

از » تصور خود«به  است مخربی ضربه ي نابینایی افراد این نظر از سازد. مبتال را اقتصادي، افراد و اجتماعی
 پذیرفته بی شماري افراد سوي از دنیا سراسر در امروزه که تصوري است این و خود بودنش. انسان یک

 نتیجه کلی طور به و تندهس ترحم و مستحق نیازمند افرادي نابینایان که باورند این بر مردم شده است. اغلب

 که هایی سرخوردگی کاستی ها و ها، دشواري نابینایی، از خویش ذهنی تصور را براساس خود ي هايگیر

که  شد هایی محدودیت و ها دشواري منکر نباید البته نهند. بنا می شوند؛ می روبه رو آن با نابینا افراد
 کلی طور به و ورزش و اشتغال حاالت روانی، تحصیل، روزمره، زندگی براي حس این از محرومیت

 نابینایان که چشمگیري هاي موفقیت به توجه ) . با1392کند( لطفی و همکاران،  ایجاد می نابینایان زندگی

 به باید نابینایی اند، آورد دست ورزشی به و هنري فرهنگی، آموزشی، علمی، گوناگون هاي در حیطه

 را درك نابینایان واقعی نیازهاي توانیم می آن گاه شود؛ پذیرفته هنجار،خصیصه به  یا ویژگی یک عنوان

ساخته که ساختگی یا غیرواقعی نیازهاي از را آنها و کنیم  دهیم. تمیز هستند؛ ما ذهن پرداخته ي و اغلب 

 به طور استثنایی و پرورش آموزش کارشناسان و صاحبنظران هاي پژوهش و ها طبق بررسی ما کشور در

 این از. دهند می تشکیل استثنایی آموزان دانش را مدارس آموزان و دانش کودکان از درصد 12 متوسط

 تحول و رشد فرایند در روانی متغیرهاي اهمیت به توجه بر می گیرند. با در نابینایان را درصد 2 حدود تعداد
 متغیرهاي بر را ورزش تاثیر ورزشی شناسان روان امروزه روانی متغیرهاي این بر بدنی فعالیت تأثیر و افراد

 روزمره زندگی در که است مهمی موضوعات از یکی خودپنداره. اند کرده بررسی و آزمایش روانی مختلف
 که رفتاري). 1392 همکاران، و عالی( دارد به سزایی تاثیر او سرنوشت در و کند می ایفا را مهمی نقش انسان
 وي که است پنداري و تصور تأثیر تحت مستقیم طور به دهد، می نشان خود از مختلف هاي موقعیت در فرد هر
 جسمی، و ذهنی هاي توانایی و ظاهري هاي ویژگی از اعم خود، وجود کل به فرد اگر. دارد خود وجود کل از

 در وي شود می موجب و منعکس رفتارش و اعمال مجموعه در منفی برداشت این باشد، داشته منفی تصور
واند کننده، محروم هاي موقعیت با رویارویی در یا دیگران با تعامل دهد(  نشان خود از را الزم سازگاري نت

 در فرد هر که است احساساتی و تصورات عقاید، از اي مجموعه  خودپنداره. )1375مستعملی و همکاران، 
 و اجتماعی تجارب طریق از تدریج به که است اجتماعی رشد مهم هاي جنبه از یکی و دارد نظر در خود مورد
 منبع کند؛ کمک خودپنداره ي  گرفتن شکل به که اي تجربه هر. آید می دست به جامعه افراد دیگر با ارتباط
 و است تغییر قابل پیوسته محیط با شخص رابطه اثر بر خودپنداره بنابراین. دارد مشخصی اجتماعی -فرهنگی
 در احتماالً که است بدن از نموداري بدنی، طرحواره .کند می تعیین مختلف هاي موقعیت در را فرد عملکرد
 فضا در بدن اجزاي و دهد می انجام را هماهنگ و هدف مند حرکات که شود می ساخته مغز از مشخصی نقطه
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. دارد فیزیکی هویت یک عنوان به خود از فرد که است تصویري بدن از تصور. کنند می حرکت بدن خود و
زان شامل دارد خودش از فرد که تصوري  عملکرد هاي شاخص اندازه ي به توجه با بدن تناسب هاي شاخص می
فان، بدنی  خودپنداره ابعاد از یکی عنوان به بدنی، خودتوصیفی یا بدنی خودپنداره ي ).2011است (است

وانایی ابعاد، به نسبت را فرد نگرش غیرتحصیلی،  ، بدن چربی بدن، ظاهر، مانند خود بدنی هاي مهارت و ها ت
 بدنی خودپنداره ي که است این بر عقیده. دهد می نشان... و  قدرت استقامت، ، هماهنگی ، پذیري انعطاف
 قایل خود بدن براي فرد که است اهمیتی به وابسته آن نتیجه و گذارد می تأثیر فرد خودپنداره ي کلی روي

 با  یابد. می افزایش خوب ظاهري و آمادگی شدن، نیرومند با خودپنداره ).1392است( عالی و همکاران، 
 خودکامیابی در نابینایان درنهایت و پرکاري و سرشاري ، زندگی به زیاد میل بدنی، فعالیت و کردن ورزش
 آمدن وجود به سبب و درونی قدرت احساس اعتماد، باعث است ممکن ورزش در موفقیت. شود می حاصل

ها خودپنداره توانایی  با مرتبط ویژگیهاي از مجموعه اي عنوان به جسمانی آمادگی همچنین، .شود مثبت در آن
 نیازمند افراد نابینا سالمت و تکامل و رشد می کنند. کسب افراد آن را که است جسمانی فعالیت اجراي در

 پرفشارخونی و دیابت عروقی، - قلبی بیماریهاي خطرزاي عوامل کاهش موجب و بوده منظم بدنی هاي فعالیت
 و تکامل جهت اصلی یکی از برنامه هاي بدنی، تربیت رسد می نظر به لذا. )1375گردد (فراهانی،  می آنها در

 بدنی نابینایان، تربیت مناسب آموزش که است آن بر عقیده. باشد نابینایان بدنی فعالیت الگوي گیري شکل
 و حرکتی هاي مهارت جسمانی، آمادگی بهبود به و کرده فراهم منظم بدنی فعالیت در شرکت براي فرصتی
  کند. می کمک اتخاذکنند؛ فعال زندگی شیوه بزرگ سالی در سازد؛ می قادر را آنها که دانشی کسب

  

  روش شناسی
در این مطالعه که به روش توصیفی انجام شده است؛ اثر فعالیت بدنی بر خودپنداره بدنی و آمادگی 

ابینایان مورد بررسی و تحلیل قرار    داده است.جسمانی ن

  ادبیات پیشینه 
 به کنند می ارزشی بی و کفایتی بی احساس دارند؛ پایینی خودپنداره که افرادي دهند می نشان تحقیقات
 کاهش یا تحمل براي درونی منابع داراي و دانند نمی جامعه قبول مورد و مؤثر عضو را خود که طوري
 ساختاري خودپنداره، شده ارائه نظري هاي مدل براساس نیستند. روزمره زندگی در استرس و اضطراب
 علمی یا تحصیلی خودپنداره. کرد تقسیم غیرتحصیلی و تحصیلی سطح دو به را آن توان می داردکه چندبعدي

 به نیز غیرتحصیلی خودپنداره. شود می مربوط انگلیسی زبان و ریاضی مانند هاي درسی زمینه در خودپنداره به
 خودپنداره یا جسمانی خود. است ابعادي داراي کدام هر شودکه می تقسیم  بدنی و عاطفی اجتماعی، سطوح
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 ماهگی پانزده حدود جسمانی من از هستند. آگاهی خودپنداره اجزاي از خود از تصور و نفس عزت بدنی،
 جسمانی خود با مترادف بدنی خودپنداره گفت توان می .شودمی پدیدار خویشتن پرورش مرحله نخستین یعنی
 می  بدن از تصور و  بدنی ه طرحوار بدن، از آگاهی شامل که است اجزایی داراي بدنی خودپنداره ي. است
 تک تک و بدن حرکت و جا موقعیت، تشخیص و هوشیارانه آگاهی عنوان به توان می را بدن از آگاهی. باشد

 و سکون حالت( آن هاي قسمت و بدن بین ارتباط و بدن اعضاي بین درونی ارتباطات فضا، در قطعاتش
 آموزان دانش خودپنداره بررسی به) 1381( زاده حسین .کرد تعریف خارجی محیط به نسبت) حرکت
 از داري معنی طور به غیرورزشکاران با مقایسه در ورزشکاران دریافت و پرداخت غیرورزشکار و ورزشکار
 بر را قدرتی تمرین اثر) 1387( مقدم جابري و ءاللهی ماشا قدیري،. بودند برخوردار باالتري خودپنداره
 آزمون پس و آزمون پیش هاي میانگین بین داد نشان نتایج. کردند بررسی مغزي فلج کودکان بدنی خودپنداره
 گروه به نسبت معناداري تفاوت بدنی خودپنداره هاي مقیاس خرده و کلی بدنی خودپنداره در تجربی گروه
 دوره طول نظیر عواملی به بدنی فعالیت طریق از بدنی خودپنداره در تغییر فرایند نهایت در. نداشت وجود گواه
 سطح و جنسیت اثر) 1392( خلجی و بهرام بقاییان،. است وابسته ها آزمودنی نگرش و تمرین بافت تمرین،
 در آموزان دانش مشارکت داد نشان نتایج. کردند بررسی را آموزان دانش بدنی خودپنداره بر بدنی فعالیت
 خودپنداره افزایش که شود می منجر شناختی روان و ظاهري جسمانی، عوامل افزایش به ورزشی هاي فعالیت
 را شنا ورزش اثر پژوهشی در) 2012( پناهی و زاده عابدین زاده، توکلی. دارد دنبال به را آموزان دانش بدنی
 و کلی خودپنداره بر توجهی قابل اثر شناکردن دریافتند و کردند بررسی دختر آموزان دانش خودپنداره بر

 مثبت خودپنداره توسعه در منظم بدنی فعالیت دریافتند) 2003( مولر و آنیسون. دارد اجتماعی و اخالقی بدنی،
. شود می قاطعیت و استقالل خویشتن داري، شایستگی، احساس موجب و است مؤثر نفس به اعتماد افزایش و

 فعالیت اثر. شود می بهزیستی و خودپنداره بهبود باعث بدنی فعالیت دریافت خود تحقیق در) 2000( آلفرمن
 روي بر شده انجام مطالعات جمله از. است شده داده نشان مختلف، هاي پژوهش در بدنی، برخودپنداره بدنی
 آن گویاي نفس به اعتماد و اجتماعی رشد نفس، عزت ، افسردگی مثال عنوان به نابینایان روانی هاي ویژگی
 حرکات تأثیر عنوان با ايمطالعه در. هستند خود خاص کاربردي هاي روش نیازمند افراد از گروه این که است
 تأثیري خودپنداره بهبود در موزون حرکات برنامه دریافتند؛ نابینایان خودپنداره و فضایی آگاهی بر موزون
 غیرتربیت و بدنی تربیت آخر سال دانشجویان روي بر بدنی خودپنداره درباره تحقیقی در) 2003( پاك. ندارد
استقامت  هماهنگی، بدنی، چربی بدنی، فعالیت هاي مقیاس خرده در بدنی تربیت دانشجویان دریافت بدنی

 و اشنایدر. کردند کسب باالتري نمرات کلی، بدنی خودپنداره و ورزشی شایستگی سالمتی، عضالنی،
هبود باعث هوازي هاي فعالیت که دریافتند خود تحقیق در) 2008( همکاران  نوجوانان بدنی خودپنداره ب
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حتمالی تأثیر از عملی و نظري شواهد مجموع در. گردد می غیرفعال  و شخصیت رشد بر بدنی فعالیت و ورزش ا
 ورزشکاران در بدنی فعالیت و خودپنداره پژوهشی در )2012( والن و مارتین. دهند می خبر خودپنداره بهبود
 قدرت مقیاس خرده و کلی بدنی خودپنداره دریافتند و دادند قرار بررسی مورد را جسمی هاي معلولیت داراي
 آموزش هاي برنامه ارتقاي از ها یافته این. هستند مهم بدنی فعالیت و کلی خودپنداره پیش بینی در ترتیب به
)  2014( کارارو و گوبی گرگول،. کرد حمایت معلول افراد براي بدنی فعالیت و ها برنامه و خاص به طور وزن
 فعالیت دریافتند و دادند قرار مطالعه مورد داشتند بینایی اختالل که افرادي در را بدنی تصویر و بدنی فعالیت
 که کرد تأکید باید تحقیق این اهمیت درباره. دارد مثبت تأثیر بدن توده شاخص و بدن تصویر روي بر بدنی

 نفس به اعتماد و اراده از برخورداري. است افراد در سالم شخصیت رشد عوامل ترین اساسی از خودپنداره
 افراد خودپنداره چگونگی و میزان با مستقیم اي رابطه روان بهداشت و فکر سالمت نوآوري، خالقیت، قوي،
 از باید شوند مند بهره خود بالقوه هاي توانمندي و ذهنی ظرفیت حداکثر از بتوانند افراد اینکه براي. دارد

 پیشرفت زندگی، موانع بر غلبه براي آنها. شوند برخوردار اطراف محیط و خود به نسبت مثبت نگرشی
 که آنجا از و. کنند منفی خودپنداره راجایگزین مثبت خودپنداره باید...  و واگرا تفکر تقویت تحصیلی،
 هاي شیوه و گیري شکل نحوه از بیشتر ادراك دارد؛ تغییر و توسعه براي زیادي قابلیت بدنی خودپنداره
 به بنابراین. دارد مهمی نقش فردي، مطلوب رفتار و روانی سالمت به رسیدن منظور به ورزش با آن تأثیرپذیري

هبود را افراد خودپنداره آن طریق از بتوان که باشیم هایی برنامه و راهکارها دنبال به باید که رسد می نظر  ب
 فاکتورهاي آمادگی بررسی به که جامع طرحی که بوده نکته  این دهنده نشان پیشینه ادبیات  بررسی .بخشیم

 آمادگی عوامل بررسی برخی به مورد چندین در تنها و نداشته وجود باشد پرداخته معلول کودکان جسمانی

 اختالل که کردند  گزارش اي)در مطالعه 2007 سال( در همکاران و  زبروسکا .است شده پرداخته جسمانی

 در ناشنوا و نابینا پسر نوجوانان به طوریکه ایفا کرده بیشینه مصرفی اکسیژن روي داري معنی تاثیر حسی

 روي دیگري که مطالعه در داشتند. همچنین کمتري بیشینه اکسیژن مصرفی سطوح سالم، همساالن با مقایسه

 داري معنی تفاوت که مشاهده شد گرفته انجام )،2005(همکاران  و  دامسکا توسط ساله 15 -13نوجوانان 

 و بازیکنان دارد وجود ورزشکار غیر و گلبال رشته ورزشکار نابیناي بین کودکان  حرکتی آمادگی نظر از

 داراي کودکان رسد می نظر به د. بودن ورزشکار غیر کودکان از باالتر حرکتی آمادگی نظر از گلبال

 پایه و کودکان جنسیت به نسبت معلولیت نوع و نداشته کافی فعالیت سالمتی، اهداف کسب جهت معلولیت

 شرکت کردن محدود موجب ناتوانی وجود بنابراین باشد. بیشتري داشته ارتباط است ممکن تحصیلی

تأثیر  تحت بدنی هاي فعالیت در معلول کودکان شرکت میزان د.شو می روزانه و فعالیت بدنی در کودکان
ع دسترس در و اجتماعی حمایت وجود آن، اندازه و فعالیت محل مانند محیطی عوامل  و بودن مناب
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راساس دارد. قرار متخصصان  سال  در کشور مختلف مناطق در آموزان دانش غربالگري از حاصل اطالعات ب

دانش آموزان ، در بین  7/4 ابتدایی اول مقطع آموزان دانش بین در بینایی اختالالت شیوع درصد، 4،  1386
 آموزان درصد و در بین دانش 8/5راهنمایی اول مقطع آموزان دانش بین درصد، در 8/3مقطع سوم ابتدایی 

درصد  2/16جمعیت معلول کشور،  درصد ده از همچنین است. شده گزارش درصد1/4دبیرستان  اول مقطع
 یک هر از و دهند می تشکیل گفتاري و شنوایی اختالالت داراي معلوالن جمعیت را نفر هزار 470 یعنی

(بقاییان و  شوند می شنوایی اختالل دچار کودك تا شش پنج بین ایران، در شده متولد کودك هزار
 از گروه این جسمانی آمادگی و بدنی مورد وضعیت در دقیقی اطالع هنوز وجود این با  ).1392همکاران، 

 معلول افراد جسمانی آمادگی فاکتورهاي با ارتباط در جامعاي  مطالعه نبود بعالوه نیست. دست در معلوالن

 حالی است در این کند. می بیشتر را حسی اختالل با کودکان حرکتی شناسایی نیازهاي اهمیت و ضرورت

 از سوي حسی اختالل با افراد براي بدنی تربیت عملی و نظري هاي جنبه موضوع این وجود اهمیت با که

  است. پرداخته شده بدان مستقل پژوهشی در کمتر یا و گرفته قرار توجه مورد کمتر محققان،

  بحث و نتیجه گیري

مروزه ورزش به عنوان یکی از کارآمدترین و مفیدترین فعالیت هاي جسمی و اجتماعی مورد توجه مردم و ا
رار گرفته است. سالمت جسم و روان اکنون دیگر  مسئولین ق بر هیچ کس فواید ورزش و نقش سازنده آن بر 

ساده از ورزش می توان گفت: پوشیده نیست. ی جسمانی است که بر پایه یک رشته ملع و مهارت در تعریفی 
یا براي مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی و مهارت  قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی

صنعت و تکنولوژي، جویی انجام می گیرد. ا افزایش داده است ولی امکان زندگی با قدرت و ثروت ر پیشرفت 
در حقیقت کیفیت فداي  .)1375(فراهانی و همکاران،  آرامش و صلح و اطمینان را از انسان سلب کرده است

 روانی و روان تنی جانشین آن شده است.-کمیت شده است و اعتدال و تناسب کنار رفته و بیماري هاي عصبی
سالبر اساس اعالم سازمان جهانی  - روحی اختالل یک ازمیلیون نفر از مردم  450دنیا  در 2010بهداشت در 

شده بودا از اي پرده پشت در زیادي هاي مدت براي روان سالمت .برند می رنج روانی اما  نگ و تبعیض پنهان 
را فراهم  ابعاد بستري براي بیان اکنون پیشرفت علم بشر، ا به دنبال لذ ده است.کرسالمت روان و پرداختن به آن 

سازمان جهانی بهداشت می سالمت روانی را این گونه  یافتن تعریفی جامع ازسالمت روان به تعریف  رسیم که 
قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر محیط فردي و اجتماعی و حل تضادها و : می کند فتعری

عادالنه و مناسب. شخصی به طور منطقی،  درصد جمعیت  25 تا 20رهاي ارایه شده بنابراین آما تمایالت 
میلیون نفر به انواع اختالالت روانی دچار هستند که در عین ناباوري  17یعنی چیزي در حدود  (ایران) کشورما
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درصد بسیار زیادي از این افراد، خود را بیمار نمی دانند و به راحتی در جامعه و در کنار دیگر افراد به زندگی 
ن،  و مشکالتی را براي اطرافیان خود بوجود می آورند خود ادامه می دهند در چنین  .)1392(بقاییان و همکارا

فضا و محیط آکنده از بیمارهاي روانی، سالمت روان افراد آسیب می بیند و زندگی کردن در چنین محیطی 
شیرینی زندگی را بدل به تلخی  سخت و دشوار می شود و  نارسایی هاي براي افراد داراي سالمت جسمی نیز 

با  در این حالت و چنین بستري افرادي که یکی از معلولیت هاي جسمی را تجربه می کنند و کند، روانی می
یکی از این  دارند. وضعیت به مراتب دشوارتر و بغرنج تري؛ دست به گریبان هستند مشکالت خاص خود،

گیرد نابینایی و جامعه نابیناي کشور  معلولیت ها که طیف نسبتا گسترده اي از جمعیت کشور را در بر می
هزار نابینا و کم بینا زندگی می کنند که مفهوم عدالت اجتماعی در تحصیل، اشتغال،  700در کشور ما  هستند.

که قانون گذار  ،هزار شهروند 700به اندازه کافی معنا نشده است. برایشان تفریح، ورزش و حتی داشتن رسانه
وندي برایشان قانون جامع حمایت از حقوق معلولین را نیز در نظر گرفته است اما نه عالوه بر داشتن حقوق شهر

شود و نه برایش بودجه اي تخصیص داده می شود و نه نیروي متخصص نابینایان مشکالت  دارد. اجرا می 
مشکالتی از  را که منبع وارد آمدن فشار روانی و به خطر افتادن سالمت روان آنهاست تجربه می کنند، فراوانی
توزیع  ج) محدود بودن مراکز فرهنگی و نشریات براي آنها ب) مندیهاي آنها  عدم دیده شدن توان الف): قبیل

امکان بیان تعریفی جامع از نابینا . مراکز ورزشی و سرانه اي بسیار ناچیز براي آن د) ناعادالنه امکانات آموزشی
سهل و مشکل، گیردزیرا بینای و نابینایی کاري است  ارتباط پیدا  ؛ی با قصد و هدفی که مورد تعریف قرار می 

نابینا کسی است که قدرت دید کافی  ،از نظر آموزشی می کند و از جنبه هاي مختلف تعریفی متفاوت دارد.
ص استبرنامه براي استفاده از از نظر  .)1387(محمدي،  هاي آموزشی عادي ندارد و نیازمند آموزش خا

از طریق فقط نابینا کسی است که با هیچ وسیله اي نتواند از طریق بینایی آموزش ببیند و  ،متخصصان آموزشی
به گروهی اطالق می شود که از طریق درشت نویسی واستفاده  ،نیمه بینا هم ؛بریل باید تحت تعلیم قرار گیرد

چنین حالتی و در چنین در  ازعینک، قادر به فرا گیري دروس و خواندن مطالب از طریق خط معمولی باشد.
برهه اي از زمان که فشارهاي اقتصادي و دغدغه هاي فکري عرصه را بر انسانهاي داراي سالمت جسمی تنگ 

(فراهانی،  باید به فکر راهکارهایی براي کاهش فشارهاي روانی و استرس وارده بر افراد بود ؛کرده است
همان گونه  ،ورزش کردن را محور اصلی اهداف قرار داد،در واقع باید به نوعی توان بخشی نابینایان  .)1375

سزایی بر رشد روانی افراد نابینا و کاهش آسیب هاي روانی وارد ه که ذکر شد یکی از اقداماتی است که تاثیر ب
با توجه به مرور ادبیات ورزش و بهداشت روانی می توان رابطه ي بین این دو پدیده را از دو  بر آنها می گذارد.

شناسان و  د پیشگیري ودرمان مورد توجه قرار داد. به اعتقاد دست اندرکاران تربیت بدنی وبع بسیاري از روان 
هاد تفریحی نیست عنوان یک ابزار آموزشی و تربیتی،؛ جامعه شناسان، ورزش تنها یک وسیله و ن  بلکه به 
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شخصیت که این اهداف در توا ؛اجتماعی فراوانی را دنبال می کند - اهداف روانی ن اجتماعی و شکل پذیري 
هر تجربه ي حرکت یا تغییر  هاي ورزشی آمیخته با تربیت روانی است و فعالیت دارد. یسزایه افراد نقش ب
یک تغییر یا یک تجربه ي روانی را در بر دارد از این رو شرکت در چنین فعالیتهاي از روشهاي مهم  جسمانی،

اجتماعی -امین نیاز افراد و بسیاري از توانایی ها و ویژگیهاي روانیتکامل جسمانی و روانی است، ورزش در ت
عالیتهاي ورزشی این امکان را به فرد می دهد تا با دیگران تماس  .)1381(مستعملی،  موثر است شرکت در ف

 مقبولیت گروهی جلب توجه، رقابت، دوستی، مستقیم و تعامل واقعی بر قرار سازد و نیازهاي روانی خود مانند
هیجان را بر آورده کند. و نیاز به وابستگی، سالمت روان از موضوع هایی است که در اثر  تضاد، ابراز و کنترل 

هاي چنین فعالیتهایی بهترین موقعیت را براي درگیري معیار شرکت در فعالیتهاي ورزشی می تواند حاصل شود.
ر ؛ احتی نسبت به خود و دیگران تعریف کنیمسالمت روان فراهم می کند. اگر سالمت روان را مبناي احساس 

سازگاري، اجتماعی بودن و احساس ارزشمندي خواهد بود.  معیارهاي آن موفقیت، تعادل هیجانی ، واقع بینی، 
با فعال سازي چنین معیارهایی نه فقط به بهداشت جسمی بلکه به بهداشت روان نیز کمک  ،بنابراین با ورزش

 سالم رشد و ارتباط آرامش، بودن، اجتماعی جسمانی، آمادگی تفریح، دي،شا ي برا راهی حرکت کند. می
 هاي تمرین و حرکت طورکلی به. است افراد اجتماعی و عاطفی ذهنی، جسمانی، تربیت براي حرکت. است
هبود جسمانی هاي جنبه تکامل براي بدنی  و شادابی ،کسب روانی سالمت و روان و بدن دستگاه هاي کارآیی ب
 همچنین ؛ دهد می گسترش را ادراك و است حواس اطالعات منشأ حرکت.  دارد ضرورت انسان نشاط

 محیط با خود رابطه به فرد حرکت با  کند. می تحریک را بدن هاي ارگان ساختمان و حرکتی عملکرد
 طرف از فرد پذیرش باعث اغلب جسمانی، فعالیت در شرکت و حرکت در مهارت داشتن. برد می پی اطرافش
 روانی متغیرهاي هاي حیطه تمام بر که است عاملی معلولیت. شود می مربیان و معلمان والدین همساالن،
 به که کودکانی. )1381گردد (حسین زاده،  می روانی متغیرهاي افزایش یا کاهش باعث و است اثرگذار
 عادي کودکان که شوند می مشکالتی دچار خود طبیعی نیازهاي ارضاي براي هستند مبتال بینایی اختالالت
 سایر به نسبت مواردي چنین در ها، ارزش توسعه در خود اثربخشی نظر از هستند. ورزش رو روبه آنها با کمتر
 باید فرد. است برانگیز هیجان و سخت هاي موقعیت پراز انسان زندگی دارد بهتري موقعیت تربیتی، هاي شیوه
 که شود می درگیر زیادي هاي موقعیت با کردن شورز با فرد بنابراین. بگیرد یاد را آنها با شدن رو روبه نحوه
 و ها تصمیم گرفتن در او به گیرد می ورزش از انسان که هایی درس. کند مقاومت آنها مقابل در تنهایی به باید

 شرکت ورزشی هاي برنامه در که افرادي. کند می کمک آنی و آتی زندگی در صحیح اخالقی هاي قضاوت
 مهار قوانین، پذیرش ، خودنظمی هاي صفت  گیرند قرار جامعه احترام مورد و الیق مربیان نظر زیر کننداگر می

هبود باعث که آموزند می گروه مصلحت خاطر به را سازي مطیع و ها هیجان  اهمیت. شوند می روان سالمت ب
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است  شده خودپنداره تقویت در بدنی فعالیت نقش به توجه سبب روانی سالمت و بدنی فعالیت بین ارتباط
 کنند شرکت هایی فعالیت در دهند می ترجیح افراد انگیزشی، هاي نظریه از برخی ). براساس2010(ونبرگ، 

 شایستگی انگیزش نظریه که است حالی در این. دهند نشان بیشتري شایستگی و مهارت آن در توانند می که
 براي درونی ي انگیزاننده عامل یک عنوان به بدنی خودپنداره از و گذاشته صحه موضوع این بر هارتر 
 فعالیت در شرکت درجه با مثبتی طور به است ممکن بدنی خودپنداره کند. بنابراین می یاد تمرینی مشارکت
 افزایش ها اندورفین ترشح میزان ورزشی هاي فعالیت جریان در شده انجام مطالعات اساس بر .باشد مرتبط بدنی
 فعالیت نتیجه در. کنند می خاصی آرامش و لذت احساس تمرینات انجام از پس افراد دلیل همین به و یابد می
 و رسانی اکسیژن موجب جریان افزایش. یابد می افزایش مغز در خون جریان میزان مستمر، ورزشی و بدنی هاي
افزایش و  موجب خود تاثیرات این. کند می جلوگیري مغز عروق شدن تنگ از و شده مغز هاي نرون بهتر تغذیه

بدنی با بهبود استقامت قلبی عروقی، تقویت  فعالیت و از طرفی ورزش .شود می بهبود خودپنداره بدنی و روانی
عضالت، افزایش تعادل، هماهنگی و آرامش، کاهش استرس و اضطراب، افزایش حالت خلقی، بهبود رفاه و 

سالمت روا عمومی، افزایش    ن و عملکرد شناختی، بر ابعاد کیفیت زندگی نابینایان اثر می گذارد.سالمت 
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  زمینه ها و عوامل موثر بر بهبود کیفیت مدیریت شهري براي افراد نابینا و کم بینا

  ، آیت اله بختیاري فر2 زینب افسري ،173ملیحه پیشوایی

 علوم دانشگاه سالمت، ارتقاي و اجتماعی توسعه تحقیقات مرکز اجتماعی، سالمت توسعه و گروه-1 

 گناباد، گناباد ، ایران پزشکی

 -سالمت ارتقاي و اجتماعی توسعه مرکز تحقیقات -آسیایی جاده حاشیه -گناباد -رضوي خراسان :نشانی

 397 پستی صندوق -گناباد علوم پزشکی دانشگاه
  

  pismaster70@yahoo.comایمیل: 

 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور ، واحد فیض آباد مه والتکارشناس پژوهشگري اجتماعی، -2

  afsarizinab@gmail.comایمیل:

 

  چکیده:

 با جامعه اقشار همه براي ها فرصت برابرسازي انسانی، هاي ارزش بنیادین اصول بر تکیه با جهان در امروزه
ژه  با که است. نابینایان و کم بینایانهاي مهم جوامع بشري  دغدغه از یکی فرد، به منحصر و شرایط وی
 هاي بیرونی(عرصه هاي ناهنجاري و روحی) و (جسمی درونی هاي منظر ناهنجاري نه از موجود واقعیت

 با حمایتی وکارهاي ساز اگر هستند، جامعه درون ویژه ازمهمترین اقشار یکی حقوقی) فرهنگی، ، اجتماعی
 حقوق از حتی توانند نمی نگردد، فراهم آنها براي برابرسازي جهت در محورانه (تبعیض مثبت) حق نگرش

شهر، شهروندي (نابینایان و  مباحث تحلیلی توصیفی به  این مقاله با روش در لذا ؛شوند برخوردار خود اولیه
شهري، وضعیت و شهري ،حقوق آنها مفاهیم و کم بینایان) پرداخته شده  موجود قوانین آن در مدیریت بهینه 

تشویق  و شهروندي حقوق آموزش با تواند می شهري نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریتاست، 
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 شهروندان میان گفتگو فضاي ایجاد و مداري شهروند رویکرد اتخاذ خویش، حقوق پیگیري به شهروندان

  کند. آفرینی نقش نابینایان و کم بینایان حقوق ارتقاء جهت اداري و ... در نظام اصالح شهري، مدیران و
  کلید واژه: مدیریت شهري، قوانین و مقررات، حقوق شهروندي، شهر، نابینایان و کم بینایان

  مقدمه:

 روابط تبدیل و یکدیگر با مختلف گروه هاي و فرهنگها همنشینی و ایران در شهرنشینی رشد روبه روند

 در را شهري نهادهاي با و یکدیگر با کنشگران تعامالت بازتعریف ضرورت شهري روابط به روستایی

 عین حال در .می کند مشخص قوي اجرایی ضمانت با و روزآمد قانونی معیارهاي با متناسب شهري جامعه

 مدنی جامعه ظهور شهروند، به شهرنشین انسان تبدیل پایدار، توسعه به حصول در قوانین مجموعه این نقش

 دیگر سوي از و سو یک از شهري محیط کیفیت بردن باال مخاطرات، از شهر مصونسازي مدرن، انسان و

 گرفتن پیشی منابع، اصطکاك اصل وجود شهري، نیازهاي به پاسخگویی در موجود قوانین محدودیتهاي

غفلت1384شهرسازي(سرور، بر شهرنشینی  ناآشنایی نوپا، رشته این به توجه از دانشگاهی و علمی محافل )، 

 اهمیت از ...و شهري مقررات قوانین و این با کشور شهرنشینان و حقوقی جامعه شهري، مدیران اکثر

ن، کشور در متأسفانه .دارند حکایت قوانین مجموعه و حقوق این بازتعریف و بازشناسی  قشر این ایرا

 امکانات کمبود و اجتماعی نگاه نوع ایمنی، عدم دالیل به و محرومند مواهب بسیاري از دیده آسیب

 صورت هر در .ندارند شهر سطح در را امکانات بسیاري از بهره بردن امکان و اند گزیده انزوا فرهنگی

شماري تعداد و آسایش امنیت، زیستن، پاسخ گوید؛ ما نیازهاي به بایستی مدیریت شهري  نیازهاي از بی 

 آن عملکرد گستردگی و قدرت دلیل به حواس، تمامی بر بینایی تسلط و تأثیر حقیقت در .بشري دیگر

ه بشر، براي بی نیز مدیریت شهري میان این در .است نموده خویش به وابسته نوعی به را علوم و امور کلی 

 در مدیریت شهري این که است این مسأله ولی .نماید می بینایی از را استفاده حداکثر و است نمانده بهره

 ساخته که فضایی از نابینا تلقی طرز یا و می کند؟ عمل چگونه ابزاراست، این فاقد که نابینا زیست ورطه

است و مدیریت شهري وارد  شده طراحی فضایی حال به تا فضا از نابینا درك با متناسب آیا چیست؟ شده
شده است؟  فضا از نابینا تلقی نوع و تا به نحوه تواند به ما کمک کند می چگونه مدیریت شهري یا و عمل 

  ببرد؟ لذت آن در بودن از و کند امنیت احساس آن در نابینا که کرد خلق را فضایی توان می آیا رسید؟
  مواد و روش تحقیق -1

تنها راه دستیابی به دستاوردهاي قابل قبول علمی است؛ لذا براي انجام یک  ،به کارگیري روش علمی در تحقیق
دستیابی به هدف هاي پژوهش، زمانی حاصل می شود که جستجوي  .پژوهش معتبر، به روش شناسی نیاز است
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شناسی درست انجام پذیرد. روش شناسی، پژوهش را  منظم، منطقی و اصولی کرده و شناخت با روش 
راهبردي می کند(خاکی،    .)173: 1391جستجوي علمی را نیز 

فاده از اسناد مکتوب و رسمی روش این پژوهش متکی بر مطالعات کتابخانه اي و روش تحلیلی همچنین است
ع معتبر داخلی و در قسمت مبانی نظري و  است؛ از این رو در قسمت طرح مسئله از اسناد مکتوب و رسمی و مناب

داخلی  استفاده شده است.   محتواي اصلی  کار از منابع معتبر 
  پایگاه نظري -2

  شهر  مفهوم -2-1

 شهر براي واحد تعریفی یافتن و گذشته شهر تعریف خیر از شهري پژوهشگران و محققان از بسیاري گرچه

 جوامع و زمانها در شهر انواع همه براي و برآورد را متعدد و متنوع تجربی پژوهشی نیازهاي که نحوي به

وان قسمت این در اما )،1383خرامه، (ایزدي اند دانسته ممکن غیر گردد تلقی مناسب گوناگون  پاره به می ت

  : از عبارتند تعاریف این .نمود اشاره ، شهردارند از اهمیت همگی حکایت که تعاریفی از اي

 فراسوي در شهر هویتی – ذهنی ابعاد چون فلسفی است اي مقوله .علمی -فلسفی است اي مقوله شهر )1

 پویاي ارزشهاي محدوده در و گرفته نوگرا)قرار یا گرا عملکرد چه گرا فرهنگ مرسوم(چه معیارهاي

شهر صورت شهر با فلسفی برخوردي که است الزم رو این از گیرد. می مقام هنري–فرهنگی  مقوله گیرد. 

 فضائی – کالبدي اقتصادي، – اجتماعی هاي زمینه همۀ در آن کالبدي و عینی ابعاد چون علمی است اي

 زمانی – مکانی است اي پدیده شهر دیگر سوي است. از سنجش قابل علمی معیارهاي و ضوابط با ...و

 یافته رشد زمان گذشت با و یافته تکامل فضا در شده ایجاد خاص اي نقطه در که

  ).211:1383است(حبیبی،
 فرهنگی و تاریخی مفاهیم که هستند سنگی کتابهاي شهرها که دارد شهرها،عقیده باره در هوگو ) ویکتور2

 بیانگر نمادین، صورتی به و دهند می انتقال هستند، آنها در ساکن افراد همگان که به خوانندگان را خود

 و ها نقاشی و شهر در موجود ساختمانهاي و ها مجسمه .هستند خود ساکنان اجتماعی عادات و تاریخ
 مضامین با کتابی استعاري، صورتی به شهر سیماي و کالبد و کتاب این ورق هاي بناها، به متعلق بیماریهاي

 ).1383:17 ، است(شادمان انسان درباره فرهنگی -تاریخی

 اي گونه به آورد می وجود به طبیعت با انسان که است اي رابطه حاصل جغرافیایی، رویکرد در شهر )3

 از ي بستر در خود نیازهاي ارضاي براي انسان .کرد تعریف ساخت انسان محیطی توان می را شهر که

 از دگرگونی می کند. این دگرگون نیز را فضا اجتماعی و سیاسی ، معنائی(نمادین)اقتصادي هاي دگرگونی
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 نیاز همواره جدید فضاهاي ساختن براي که معنی بدین گیرد؛ می انجام ساختن-تخریب فرایند یک خالل

 به را ساختنها و تخریبها از پایان بی اي چرخه امر این .دارد وجود پیشین فضاهاي تخریب به اي اولیه

است  شده مشاهده تاریخ طول در بسیار چه شود نمی متوقف هرگز گفت بتوان شاید که می آورد وجود
 در شهر دیگر بار اي آتی، دوره در و بازنایستاده شهر آن تاریخ شهر، یک کامل نابودي با حتی که

 ).32:1383است(فکوهی، شده بازسازي آن تاریخی گذشته تجدید با و آنها به نزدیک یا و قدیمی مرزهاي

 نهایت در شهر اینجا شود. در می تعریف اجتماعی واقعیت یک مثابه به شهر جامعه شناختی رویکرد ) در4

 گیري شکل که دارد وجود باور این بنابراین، و اجتماعی بازیگران میان روابط از مجموعه است حاصلی

  ).34کنند(همان: می تبعیت روابط این از شهري روابط و فضاها
 فرهنگی، ارزشهاي اعتالي جمعی، نهادهاي گیري شکل براي مناسبی مکانهاي شهرها اجتماعی، نظر ) از5

 محلی و ملی هویتهاي و انسانی روشهاي از پاسداري و اجتماعی مناسبات و روابط تحکیم و گسترش

  ).533:1383هستند(فرجامی، 
شهر6  شکل اجتماعی و انسانی روابط آن در که جایی است جوامع اجتماعی حیات کالبدي فضاي ) 

  ).1384شود(رضازاده، می شکوفا بارور و گرفته،
شهرها7  فرمانبري / فرماندهی روابط یعنی حکومت ظهور با که قدرتمند روابط در نابرابري از تبلوري ) 

  ).137:1384همخوانی(صرافی، 
  اهمیت شهر -2-2

 انسانیت راه فرا را خود انوار فروزان مشعلی چون هم آنها .اند انسانی آبادي ممکن اشکال کاملترین شهرها

 بدین و شکسته هم در را تعدي امواج ، ایستاده گیتی پهنه بر شکن موج همچون آنها .اند پاشیده تمدن و

 اند رسانیده یاري فرهنگ اعالي نقطه به وصول در را آدمی آنها.گردیده اند بدل امنیت حیطه به ترتیب

 فراهم هنري و علمی دستاوردهاي ترین اصلی پرورش براي را مناسب محیطی خود دیوارهاي پناه در آنها.

 اما ).1378:14 احمدي، است (امیریار انجامیده آزادي پیروزي که به اند بوده آوري میدان آنها اند. آورده

عینیت،-زنده شهر ذهنیت، مفهومی چهارگانه ابعاد از یکی گاه هر  و شده انگاشته نادیده زمان و مکان فضا 
 هم شود آن می تبدیل فضا در زنده شهر به شهر-است بوده چنین نیز اغلب که - شود داده بها کم آنها به

 شهري زندگی بنیان هاي فروریزي فرایند آغاز این و هستند ساکن آن در که انسانهایی حضور دلیل به تنها

شهري شهر هاي ه شالود شدن پاشیده هم از شروع و  فلسفی مقوله یک چون نمی تواند دیگر که است. 

 با تواند نمی دیگر که شهري .است داده دست از را خویش وجودي فلسفه گیرد، قرار بررسی مورد
 بلکه زمان در نه که شهري .دهد می کف از را خود بودن واقعی عینیت ، باشد پذیر سنجش علمی موازین
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 می چشم به آن در جوشی و جنب اگر و بود نخواهد شهري زنده فضاهاي داراي زندگی می کند مکان در

 است انسانهایی حضور بخاطر به بلکه کند، می ایجاد که است فضایی واکنشهاي و کنش سبب به نه خورد

  ). 212:1383هستند(حبیبی،  آن در زیست به مجبور شهري فضاي نبودن کارا رغم علی که
 و کنند می حکومت جامعه ها بر معینی زمان در اصولی که و مجموعه مقررات از است عبارت حقوق
 .آن امثال و جزا حقوق ایران، مدنی اسالم،حقوق حقوق مانند می نماید تنظیم را جامعه آن افراد بین روابط

 نگردد وضع اسالم احکام مطابق که قانونی و است متعادل خداوند حقوق و حق منشاء اسالم، دیدگاه از

 مجموعه از است عبارت حقوق :کرد تعریف این چنین را حقوق منظر می توان این از . نیست حق موجد

 جامعه در عدل و قسط و نظم برقراري براي جهان، و انسان سوي خداي از که اجتماعی مقررات و قوانین

کامیار،  را جامعه سعادت تا میشود تدوین بشري  ).21- 20:1381تامین(

  نابینایان و کم بینایان -2-3

 هجوم با مستقیماً مرزها گسترش این و دهند می گسترش جهت چند از را خود مرزهاي روز به روز شهرها

 که هنوز ما شهرهاي .است همراه هستند، طبیعی و روزمره نیازهاي انواع برخورداراز که تازه جمعیتی سیل

 جامعه این در بینایان کم و نابینایان همانند اجتماعی هاي گروه بعضی دردسر بی پذیرش مهیاي است، هنوز

ه نیازهاي به پاسخگویی براي شهري امکانات کمبود با همچنان نابینایان و نیستند به دست خویش اولی 

 دشوار با همواره نابینایان متکثر، ازدحام این در و اند شلوغی و ازدحام از هایی دایره ما شهرهاي .گریبانند

 زندگی مشکالت تحمل بر عالوه است مجبور که نابینا یک براي زندگی .هستند روبرو متعددي یهاي

 از اي خالصه بیاورد، تاب نیز را رو پیش همیشگی و اجباري تاریکی آن، ذاتی مصائب و شهري روزمره

 کارگیري به چگونگی به بستگی اي جامعه هر شکوفایی و رشد که است حالی در این .است ها تنهایی

 رشد، این تحقق در مطمئن حل هاي راه از یکی .دارد جامعه آن در موجود یهاي تواناي و استعدادها

 همه روي فرا برابر، هاي فرصت ایجاد با را جمعی فعالیت هاي بستر که است زمینه هایی آوردن فراهم

 صورت به و همراه شخص از گرفتن کمک بدون تا سازد می قادر را نابینا الگوها این دهد قرار استعدادها

ت احساس اندازه همان فضا، درآن بودن از و کند تفرج شهري هاي پارك در مستقل کند آرامش و امنی 

  ).29:1393کنند(بمانیان، می احساس جامعه افراد دیگر که
  پیشینه تحقیق -2-4

ساخت فضاي تعامل مورد در جهانی ادبیات و نظري حوزه در  از شده، پرداخته بسیار طبیعی محیط و انسان 

 ولی .نمود اشاره ها آن مانند و الکساندر کریستوفر دت، استوارت لنگ، جان هاي کتاب به توان می جمله
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 نشده توجهی نابینایان به اختصاصی و مستقیم صورت به و شده پرداخته کلی صورت به بیشتر موارد این

وانی وجود با اند توانسته که اند بوده بزرگی افراد نابینایان میان در بسا چه و است  معرفی دنیا به را خود نات

 بوده دشوار و بسیارسخت معمولی افراد براي همچنان شرایط و اند بوده خاصی افراد موارد ، ولی کنند

 پیاده رو معابر وضعیت بهبود انجام دادند به هدف اقداماتی ها اخیر شهرداري هاي سال در ما کشور در .است

 از برخی اصلی، هاي در تمام خیابان تقریباً تهران شهر بویژه در و انجام دادند نابینایان حرکتی مسیر به توجه

ر  محدودیت با که است شده گرفته نظر در نابینایان عبور جهت مسیري ها، پارك از و بسیاري فرعی معاب

 ).31:1393همراه است(بمانیان، مشکالتی و ها

 شهري مدیریت -2-5

 تفاوت دیگر کشور به کشوري از شهر کننده اداره قانونی نهادهاي ساختار و مشخصات که است روشن

 از خاصی تلقی یا تعریف خود سیاسی و اجتماعی اقتصادي، ساختار به توجه با اي جامعه هر و دارد

 صورت به که شود می گفته افرادي و ها سازمان ها، نهاد تمامی به شهري مدیریت . دارد شهري مدیریت

 شوراي و شهرداري فقط شهري مدیریت پس .هستند اثرگذار شهر مدیریت فرآیند در غیررسمی یا رسمی

 دارد قرار حیطه این در دارد اثري شهر مدیریتی فرایند در شکلی به که عنصري هر و باشد نمی شهر

 اهداف مدیریت شهري -

 درآمد کم هاي گروه و افراد به توجه با شهر جمعیت همه زندگی و کار شرایط ارتقاي -1

  پایدار اجتماعی و اقتصادي توسعه تشویق -2
 شهر کالبدي محیط از حفاظت -3

  شهري مدیریت وظایف -
 شهرها کارآمد عملکرد براي اساسی هاي زیرساخت سازي آماده -1

 زندگی هاي استاندارد بهبود و وري بهره بهبود انسانی منابع توسعه براي الزم خدمات سازي آماده  -2

 شهري

 شهري جمعیت اجتماعی رفاه و سالمتی امنیت بر خصوصی بخش تاثیرگذار هاي فعالیت تنظیم  -3

 هاي موسسه کارآمد عملیات و مولد هاي فعالیت پشتیبانی براي الزم تسهیالت و خدمات ساختن آماده -4
 شهري نواحی در خصوصی

    استراتژیک ریزي برنامه -2-6
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 گوناگون) سیاسی و اجتماعی نظام هاي در اختالف و تنوع از نظر شهري(صرف مدیریت کنونی وظایف

 هاي پروژه انجام محلی، فرهنگ مدیریت رسانی، خدمات ریزي، برنامه قبیل از مواردي به محدود تنها

 به دستیابی راستاي در شهر انداز چشم ترسیم و شهري فعالیت هاي دهی جهت بلکه شود؛ نمی..و عمرانی

 در بتواند باید شهري مدیر رود. یک می شمار به شهري مدیران وظایف جمله مهمترین از پایدار توسعه

بسیاري  .برآید آن رقابتی مزایاي تقویت درصدد و شناخته را خود شهر ضعف و قوت نقاط رقابتی دنیاي
 هایی مکان که این جاي به شهرها  بنابراین ؛ بود خواهد نشین شهر اي جامعه ، آینده جامعه که معتقدند
 محیط و اقتصادي،اجتماعی مشکالت انبوه با بیکار کارگران تراکم یا اقتصادي گذاري سرمایه براي ثمر بی

 این . شوند بدل  ملی چارچوب در ، اجتماعی و اقتصادي پویایی و رشد مراکز به که باید ؛ باشند زیستی

 براي جمعیت  بلکه آن در ساکن جمعیت تنها براي نه توسعه و رفاه براي ارزنده فرصتهایی که باید مراکز

 عظیمی گروه تجمع مرکز به عنوان یکی :اند یافته اهمیت جنبه دو از شهرهاامروزه، . کشور بیافرینند تمامی

عنوان مردم، دیگري از  و مسائل به این رو باید از ؛ ملی اقتصاد کل اقتصادي، در نقش بازیگر عمده ترین به 
 رشد درست،سبب و دقیق ریزي برنامه که حالتی در زیرا،. کرد تر دقیق و بیشتر توجه ، آنها مشکالت

 مشکالت حل در شکست ، گردد می شهرها شهروندان درامور مشارکت افزایش و سیاسی اقتصادي،تثبیت

 تخریب و بیکاري ، فقر ، سیاسی و اجتماعی هاي ي نارضایت ، اقتصادي رکود سبب ، شهري مسائل و

  . شد خواهد زیست محیط
ن، می را بزرگ شهرهاي  شیوه ها و نهادها از اي مجموعه سازمان، این در .دانست بزرگ سازمان یک توا

 شهري مدیریت در محوري مفاهیمی تعامل، و مشارکت امروزه .هستند اهداف به دستیابی براي تعامل در ،

 .کند ایجاد توازن و رقابت مدنی، و خصوصی عمومی، نهادهاي بین تا کوشد می شهري مدیریت .اند

 زمینه تا نماید فراهم هماهنگی و تعادل اجتماعی، و اقتصادي سیاسی، وجه سه بین تا کوشد می همچنین،

 . کند فراهم را یکپارچه شهر پیدایی هاي

  شهري حقوق -2-7

 می (Urban Law)شهري  حقوق تعریف درباره حقوقدان یک از که پاسخی نخستین رسد می نظر به

 روابط کننده تنظیم و عمومی حقوق از اي شاخه شهري، حقوق :گیرد بر در را مضمونی شنویم، چنین

 و قوانین مجموعه به را مزبور اصطالح تر شاید خاص تعریفی در .است شهري مدیران و شهروندان
 را شهري و محلی امر در مدخل ذي نهادهاي و شهر ادارات با شهروندان روابط که کنند اطالق مقرراتی
 اما .کند می تبیین را شهري ادارات سایر و ها شهرداري شوراها، بر ناظر تکالیف و حقوق و کند تنظیم می

 خود اعم معناي در حقوق به ناظر بیشتر شهري اصطالح حقوق که نماید می چنین تأمل اندکی از پس
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 Urban یا Right to the Cityعناوینی چون  تحت باید را اصطالح این و ) استRights( یعنی

Rights ضمانت به که ناظر حقوق این از بخشی آن گاه، .داد قرار مطالعه و بررسی شناسایی، مورد 

 قرار می Urban Law همان یا شهري ضوابط و مقررات قوانین، عنوان زیر است، آن اتوریته و اجرایی

 شهري حقوق پس .است Municipal Lawیا  شهرداري حقوق حوزه در نیز آن از قسمتی باز که گیرد

 به حقوق و دارد کار و سر آن عام معناي به حقوق با است، عمومی حقوق از تنومندي شاخه آنجا که از

 سخن ) به1388گیرد(سایت کردکوي، می خدمت به اجرایی ضمانت براي تنها را و مقررات قوانین مثابه

 اي منطقه و شهري نظامات اجراي بر ناظر مقررات و قوانین مجموعه از شهري عبارت است حقوق دیگر

 اطالع رسانی عمومی (پایگاه موسسات و اداره ایجاد طریق از مشترك محلی نیازمندي هاي تامین جهت

  ).1388 خرداد ایران، شهرسازي و معماري
 و یکدیگر برابر در آنها تکالیف و حقوق شهرداري، با شهر مردم روابط آن موضوع که شهري حقوق
 شهرداري نظارت کیفیت و شهر امور اداره نحوه همچنین و آنها انجام روش و وظایف و هدف ها و اصول

گ و موزون رشد بر  اساس حقوق از منشعب شاخه هاي از یکی عنوان به می توان را است شهر هماهن

 بندیهاي دسته در که است جدیدي حقوقی رشته .نمود محسوب داخلی حقوق مجموعه ِزیر جزء و اداري

 به توجه با امروزه کالسیک، بندي تقسیم این مقابل در .است نشده بینی پیش حقوقی رشته هاي کالسیک،

 کالسیک بندي دسته این در شهري حقوق است، شده مطرح دیگري بندي تقسیم حقوقی قواعد کاربرد

 قوانین، مجموعه شهري، حقوق .است کالسیک بندي دسته موازات به بندي دسته این .است شناسایی قابل

 را شهري و محلی امر در مدخل ذي نهادهاي و شهر ادارات با شهروندان روابط که است مقرراتی و قواعد
  )22:1387تبیین(کامیا،  را شهري ادارات سایر و شهرداري ها شوراها، بر ناظر تکالیف حقوق و نموده تنظیم

  حقوق نابینایان و کم بینایان مصداقی از حقوق شهرندي -2-8

  :نمود تعریف زیر صورت به میتوان را شهروندي حقوق
  .است آن مستحق دیگري قبال در تکلیف داشتن با فرد که است چیزي کلمه دقیق معناي به -1
 .است آن مستحق قانون از مصونیت خاطر به شخص -2

  امتیاز -3
  حقوقی رابطه ایجاد هدف با قدرت -4

  نمود: بیان می توان این گونه را شهروندي حقوق ویژگی هاي دیگر دربیانی
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 هر از و باشد کجاکه هر در بشر فرد هر و است بشري خانواده عضو هر مسلم حق زیرا است، جهانی -الف
 حقوق این .نیست حقوق این سلب به مجبور کسی و است آن مستحق باشد، که دین یا ،جنس، زبان ، نژاد

  .است مسلم
  .نامید بشر را فرد توان نمی آن بدون زیرا نیست انفکاك قابل بشر از و است انتقال قابل غیر -ب
 از را آن ،" ضرورت عدم " یا "بودن اهمیت کم"در تشخیص خاطر به توان نمی .نیست پذیر تقسیم -پ

 .کرد سلب کسی

 .است سایر مکمل و متمم و است یکدیگر ملزوم و الزم آن عناصر -ت

 اعطا را حقوق این سکوالر یا مذهبی مقامات یا حکومت ازجمله بشري مقام هیچ و است الهی هدیه-ث

 .کنند نمی

 قرارداد هیچ به و شود می تعبیر انسان شخصیتی صفات به آنها از و است انسانها فطري و ذاتی حقوق -ج

 )1388 خرداد حقوقدانان، وابسته نیست(سایت و وصفی

  
  یافته هاي تحقیق -3

  : نابینایان و کم بینایان حقوق ملزومات

  :از عبارتند ملزومات این
 و سیاسی تاریخی، مذهبی، فرهنگی، عوامل به باید نابینایان و کم بینایان حقوق تحقق براي  -1

 شهروندي حقوق تحقق در خود سهم به عوامل این از کدام هر .توجه شود جامعه در اقتصادي

 و قدرت در حاکم مذهبی هاي نگرش یا نشود، تاریخی توجه هاي زمینه به اگر .تاثیرگذارند
 آن بودن دموکراتیک یا حکومت بودن فردي یعنی قدرت سیاسی ساختار به یا نشود، دیده جامعه

 قانون در حقوق شهروندي به توجه یا اشاره صرف داشت انتظار توان نمی نشود، داده اهمیت

 .باشد جامعه در حقوق این کننده تضمین اساسی،

 ها زمینه دوره این در که اند گذاشته سر پشت را یافتگی توسعه از یی دوره یافته توسعه جوامع  -2
 اقتصادي رشد به که میزان همان به .اند شده جهت هم و هماهنگ یافتگی براي توسعه عوامل و

 محیط موضوع و جمعیت کنترل به طور همین .شده توجه نیز ساختار سیاسی اصالح به شده توجه

 حق راي، حق به شده داده اهمیت اقتصادي شهروندان رفاه افزایش به همچنانکه .زیست

ه، و عادالنه دادخواهی  نهادهاي و ها انجمن حق تشکیل و بیان آزادي از برخورداري حق منصفان
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 هم حال گذار، در یا نیافته توسعه کشورهاي در اما .شود می توجه اندازه همان به نیز غیردولتی

 نشیب و فراز پر و سخت هاي راه کردن طی حال در یا بوده رنگ کم پیشرفت هاي زمینه جهتی

 شدن آماده حال در شدن جهانی فرآیند با توسعه هاي زمینه از بخشی گفت بتوان شاید . است

 حکومت، نوع و سیاسی ساخت قدرت، به مربوط که توسعه هاي از زمینه دیگري بخش اما است

 در شهروندان مشارکت و شهروندي حقوق

 عوامل این همه .کند می طی را کندي و ناهمگون روند است اجتماعی و سیاسی اقتصادي، امور

 بر خود نوبه به

 .گذارد می جاي بر تري عمیق تاثیر توسعه شدن بخش نتیجه و پیشرفت

 شهروندي حقوق به بنابراین است حکومت و دولت تاسیس مهم عوامل از یکی عنوان به شهروند -3

 هستند سهیم فرمانبرداري در شهروندان که گونه همان اصطالح به .نگریست این مقوله از باید

 رسمیت به و پذیرفته شهروندي حقوق فرآیندي چنین در .سهیم باشند هم حکمرانی در باید

 شهروندي حقوق مفهوم به نسبت اصالح نگرش نیازمند ما جامعه بنابراین است، شده شناخته

 در و جامعه درون و از پایین از هم و باالست از و قدرت درون از هم نگرش اصالح این .است

نهادهاي  تقویت شهروندي حقوق تحقق هاي راه جمله از .شود می عملی شهروندان بین روابط
جتماعی، هاي عرصه در که را مدنی نهادهاي نباید دولت صورت این در .است مدنی  فرهنگی، ا

 .کند نگاه مزاحم دیده به کنند می سیاسی فعالیت و اقتصادي

 مورد شهروندي حقوق تحقق براي اجرا مرحله در شهروندان همه و جامعه عمومی اراده که گونه همان

 بر دولت کامل تسل و تاریخی پیشینه به توجه با حکومت رسمی نهادهاي و مقامات اراده است، نیاز

 حقوق زمینه در موجود قوانین اجراي و شهروندي حقوق به احترام براي سیاست و فرهنگ اقتصاد،

 حقوق رعایت به پایبندي تا شود دیده قدرت درباالي باید اراده این .است نیاز مورد و ضروري شهروندي

 مدیریت و اجرایی پایین سطوح در هم و شود تبدیل رسمی هنجار و عرف و مدنی رفتار یک به شهروندي

 آشکارا نیز است برقرار شهروندان با روزانه تعامل و داشته جامعه با تري گسترده ارتباطات که خرد و میانی

 بخش همه به شهروندي حقوق زمینه در که قوانین اجرایی موانع .شود رعایت و گرفته قرار توجه مورد

 به حکومتی نهادهاي در تعهدي چنین وجود صورت در کند، می پیدا ارتباط اجتماعی زندگی هاي

 رسید(سایت ناصور،خرداد خواهد حداقل به انتظامی و نظامی امنیتی، نیروهاي ها، دادگستري خصوص

1388( 
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شهري -1نمودار شماره    ارتباط نابینایان و کم بینایان و حقوق 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  نگارندهمنبع: 

  نتیجه گیري

 به درآن و یابد حضور جامعه در براحتی تا دهد می را امکان این نابینا فرد به اجتماعی فضاهاي طراحی

ت احساس آن در بودن از و بپردازد سرگرمی و تفریح به توجه با پارکی طراحی بنابراین .کند لذت و امنی 

 باشد مفید بسیار آنان اجتماعی هاي مهارت شدن بهتر براي تواند می افراد این در نیاز این ساختن برآورده

 چطور که بگیرند یاد طور همین بیاموزند، را دیگران با ارتباط برقراري صحیح نحوه بتوانند ترتیب این به تا

 قوانین برخی و بیاموزند را دیگران حقوق رعایت سازند، مطرح را خود هاي خواسته و عالیق احساسات،

ت در شرکت براي و فراگیرند را اجتماعی آداب و اجتماعی رفتارهاي و شوند تشویق گروهی هاي فعالی 

 باز فضاهاي در نابینایان مشکالت زمینه در شده انجام بررسی هاي به توجه با .بیاموزند را دوستانه نوع

ع شناسایی و شهري  با همچنین و بازشهري فضاي در نابینایان و معلوالن فعال حضور عدم اصلی موان
 شده ساخته کنونی فضاهاي از بسیاري که کرد بیان می توان سهولت به کنونی فضاهاي وضعیت مشاهده

 توقعات و انتظارات و نیاز ها تکالیف، و مسئولیت هاوظایف، 

 نابینایان و کم بینایان

 حقوق شهري

 مدیریت شهري

 اورگان ها شهرداري شوراي اسالمی شهروندان
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 ناتوان قشر این بنابراین  .می شوند ساخته نابینایان و معلولین مقررات و ضوابط به توجه بدون شهر سطح در

 عزلت و گوشه نشینی ، هستند مواجه آن با شهر بستر در حضور مواقع در که فراوان هاي سختی مشاهده با

  .گردد سبب را جامعه اجتماعی -فرهنگی سطح تنزل تواند می موضوع همین و کند می اختیار
 است مبارکی واقعیت ... و شهروندي ظهور محل و مدنیت ظهور محل اجتماع، ظهور محل عنوان به شهر

رانی جامعه که  قلمداد "شهروند" تولید جهت مکانی می توان را امروزي شهر .است گردیده رودرو آن با ای

 تعامالت و روابط از حمایت و تقویت تعریف، و امر این در تسهیل براي "شهري حقوق"بین این در .نمود

 براي مبنایی و نهاده وجود عرضه به پا که است نیم قرن از بیش شهري نهادهاي و کنشگران

 اگر دیگر بیانی به است. شده اعم از نابینایان و کم بینایان قلمداد  "شهروندي حقوق"و "شهروند"ظهور

 و یکدیگر برابر در آنها تکالیف و حقوق شهرداري، با مردم روابط تعریف براي مبنایی را شهري حقوق
 شهرداري نظارت کیفیت و شهر امور اداره نحوه همچنین و آنها انجام روش و وظایف و هدف ها و اصول

 در نابینایان و کم بینایان حقوق تضمین کننده می توان را حقوق این شهر بدانیم، هماهنگ و موزون رشد بر

  .دانست شهروند ظهور ساز زمینه و عدالت و سالمت آسایش، رفاه، ایمنی، همچون مفاهیمی خصوص
  

 منابع: 

  .ریزي شهري برنامه و پردازش شرکت:تهران. انسانگرا شهرسازي سوي )به 1378 ( محمود احمدي، امیریار -1
دباغه خامنه، مرضیه؛ احمدي، فریال،( -2  مناسب پارك طراحی بر مؤثر هاي انگاره )، تدقیق1393بمانیان، محمد رضا؛ 

هاي منظر شهر، سال اول، شماره  استفاده جهت شهري هاي ابینایان، پژوهش   )1383محسن( حبیبی،سید 2ن
  پنجم ،چاپ تهران دانشگاه انتشارات:تهران.ازشارتاشهر.
آزاد اسالمی 1379خاکی، غالمرضا، ( -3 روش تحقیق در مدیریت، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه   ،(  
 و شهرسازي رسانی اطالع پایگاه:تهران.شهري فضاي فرم تحول و اجتماعی عوامل )1384،مرضیه( زاده رضا -4

 .معماري

 3503 ،شماره همشهري روزنامه: تهران.معماري عرصه معنادر انتقال.)1383،کیوان( شادمان -5

 (ساخت1 جلد.ایران شهرسازي مسائل همایش مقاالت مجموعه.شهري هویت ابعاد.)1383( رضا فرجامی، محمد -6

دانشکده کالبد  شیراز. دانشگاه معماري و هنر شهري)شیراز:

  .دوم چاپ نشرنی تهران:.شهري شناسی انسان. )1383( فکوهی،ناصر -7
  .سوم چاپ. مجد فرهنگی و علمی مجمع. شهرسازي و شهري حقوق.)1379کامیار، غالمرضا( -8
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و رفع نیازهاي  هاي نوین در افزایش  سواد اطالعاتی جایگاه فناوري
  اطالعاتی نابینایان

  175سمیه شعبانی  ،   174رضا تاج آ بادي

   چکیده

سواد   یشدر افزا ینفن آوري هاي نو یگاهجا  یینمقاله معرفی و تب ینا یه: هدف از ته هدف
  است.  ینایانناب یاطالعات یازهايو رفع ن یاطالعات

  شده است .  تنظیم  يو کتابخانه ا يمقاله به صورت اسناد ین: اروش

که به  یستندباشند قادر ن یکه درحداقل م یلشده و بر یا: درعصر انفجاراطالعات، منابع گو نتایج
 یاطالعات ین. وازآنجا که فن آوري هاي نوقشر ازجامعه را مرتفع کنند ینا یاطالعات یازن ییتنها

عرصه  ینازآن وارد ا يشاخه ا ،می کند یفاسرعت و سهولت درکارها ا یشدرافزا ينقش عمده ا
فبا  یبترت یندهد.  به ا یدسته ازافراد ارائه م ینبه ا يشده و خدمات عمده ا گفتار  یل،بر يادغام ال

شد.  یناافراد ناب یاطالعات یازجهت رفع ن یجیتالیو د یکیتکنولوژ یزاتتجه یجادر به اجمن يو تکنولوژ
 یاهردوو  یصوت یا ریلب یاز دوخروج یکی ژیکی،تکنولو یزاتتجه یمسئله تمام ینبا درنظر گرفتن ا

جامع به  یريدسترس پذ ین،نو يها ياستفاده از فناور یهست که در ساارو ینباشند. از ا یرا دارا م
 یاطالعات یننو يها يمقاله راجع به فناور ینخواهد شد.در ا یاجامعه مه افراد یتمام ياطالعات برا

 ي،  روزنامه هایلتال ،  منابع وب بریجید یايگو يمانند کتابها ینایانبه ناب یدر ارائه خدمات ده
  بحث  شده است .   یزي،د  يکتابخانه ها،  پادکست ،  فناور یت،  وب سایجیتالد یايگو

  

  

 یايگو يکتابها ین،دیزي، پادکست،  نابینایان و کم بینایان، فن آوري هاي نو فناوري: ها واژه کلید
  . یجیتالد یايگو ي،  روزنامه هايخدمات کتابخانه ا بریل، –منابع وب  یجیتال،د

  

   
                                                             
174  معاونت آموزش  مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزيکارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی  

.09188601964تماس   
175      .اسالمی اراكد رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاددانشجوي کارشناسی ارش 



  

٢٨٠ 
 

  

  

  

  

  مقدمه

آن نیاز به  دانش افراد دارد. افراد براي کمک به بهبود سالمتی و تداوم  اطالعات نقش مهمی در افزایش آگاهی و 
در  ت اجتمـاعی بـهداشتی افراد، به ویژه،  در کمک، حمایت و افزایـش مراقـب اطالعات دارند. اطالعات نقش اساسی 

هاي مهم به شمار دارد. ازآغاز تمدن بشربیست ویک جامعه اطالعاتی در قرن  آن یکی از پدیده  ي اطالعات و استفاده از 
هاي خاص به ویژه نابینایان نیست،  دسترس و مطابق با نیازهاي گروه  آید. با توجه به این که اطالعات همیشه در  می 

رسانی همواره در راستاي تامین نیازهاي اطالعاتی، گسترش فرهنگ، ارتقاء علم و دانش مطرح ه  ( ستند.مراکز اطالع 
  )1391وهمکاران،صیامیان 

زمینه هاي مختلف زندگی بشر  آوري اطالعات با پیدایش و گسترش روزافزون خود موجب ایجاد تحولی بزرگ در  فن 
هاي مجازي از دستاوردهاي مهم این فن آوري  شده است. یادگیري الکترونیکی و کتابخانه  آموزش و یادگیري  از جمله 

دستیابی را امکان پذیر کرده است. است که برابرسازي    ) 27:ص1387،اطلسی( افراد مختلف به اطالعات 

دیگري از خدمات مرجع گردیده که از لحاظ ماهوي  تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر بخش مرجع باعث ایجاد نوع 
دمات مرجع، به دنبال تکمیل خدمات مرجع به شکل سنتی، ولی از لحاظ شکلی با آن متفاوت می باشد. این نوع خ

زاده،   نام گرفته است. » خدمات مرجع الکترونیکی« هاي برابري را ) 1382( حسن   هاي نوین، فرصت  آوري  امروزه فن 
آنان به اطالعات موردنیازشان فراهم آورده است. استفاده از این فن آوري ها توسط  دسترسی  براي آموزش نابینایان و 

آموزان داراي نقص بینایی یک الز   )1393، بهاءالدین بیگی( .استام دانش 

در همه مناطق دنیا و در سطوح مختلف هر جامعه افرادي هستند که معلولیت دارند، افراد معلول عضو جوامع بوده و حق 
همه گروههاي  هاي اطالعاتی را براي  سرویس  سازمان دهی  دارند و دولت ها باید راهبردهاي مربوط به  زندگی کردن 

آگاهی معلوالن اقدامات الزم را مبذول دارند .( خسروي و عابدي،  معلول توسعه دهند و   )1390در جهت افزایش 

سراسر جهان وجود  180میلیون نابینا و  45تا  40) بین W.H.Oطبق آمار سازمان بهداشت جهانی (  میلیون فرد کم بینا در 
همچون سایر اقشار جامعه طبق اصل برابر هاي برابر با سایر اقشار دارند، نابینایان و کم بینایان  ها باید از فرصت  ي انسان

ندیشند. زیرا اجامعه بهره مند شوند. مسئوالن جامعه باید براي این افراد که تعداد آنها در جامعه کم نیست چاره اي بی
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دانشگاه راه ی سایر افراد از خدمات ویژه آموزش و پرورش بهره مند شوند می توانند به  همچون  ابند و نابینایان اگر 
هاي مختلف علمی،    . فرهنگی و هنري به فعالیت مشغول شوند درحوزه 

نابینایان به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از جامعه، داراي نیازهاي اطالعاتی همانند دیگر افراد جامعه هستندکه با توجه به 
ها و دریافت محدودتر اطالعات از محیط پیرامونشان، مشکالت بیش تري در مسیر کسب  محدودیت قوه بینایی آن

دارند را باید پذیرفت که نابینایان در دسترسی به اطالعات همان حقوقی را  .اطالعات مورد نیاز خود پیش رو  این حقیقت 
هاي خاص این گروه به علت محرومیت از قوه بینایی، نیازي  شکل و نمونه  دارند که دیگر اعضاي جامعه دارند، ولی به 

ع اطالعا تی با قابلیت هاي خاص،  جهت کسب اطالعات مورد نیاز و افزایش شناخت از محیط خود مضاعف به مناب
ها براي همگامی با سایر افراد اجتماع، نیازمند افزایش آگاهی در جهت جبران نقص بینایی خود هستند و در این  دارند. آن

ع اطالعاتی مناسب و ر داشت. اما میان توانایی خواندن و نوشتن و امکان دسترسی به مناب وزآمد،  اهمیت بسزایی خواهد 
ع مناسب براي نابینایان که باید به خط بریل و یا چاپ درشت ( مخصوص افراد کم  آن است که محدودیت مناب واقعیت 
دیگر  همگامی با  آنان را در دسترسی به اطالعات و  هاي شنیداري و یا ترکیبی از این دو باشد،   بینا ) و یا بر روي محمل 

) این ناکامی زمانی قابل درك می شود که به تفاوت میان 1390اجتماع ناکام می گذارد. .( خسروي و عابدي، اقشار 
دید طبیعی با دیدن یک تصویر می  دقت بیش تري کنیم، یک فرد با  در کسب اطالعات  ابینا  یک فرد بینا با یک فرد ن

آن یک داستان بسازد؛ اما یک تواند اطالعات بسیاري را دریافت کند. حتی پس از دیدن یک تصو یر می تواند درباره 
   .فرد نابینا و یا کم بینا از چنین نعمتی محروم بوده و باید از سایر افراد کمک بگیرد

اما سعی شده تا امکانات خوب و  ؛رود ها به شمار می امروزه با توجه به این که نابینایی یکی از حادترین انواع معلولیت
را بهبود  مناسبی فراهم شود تا این افراد بتوانند با بهره گیري از رایانه و فن آوري اطالعات و ارتباطات سطح زندگی خود 

   بخشند. 

زمان است و این که آیا اطالعات مورد  اما یکی از بزرگ ترین مشکالت در ارائه اطالعات مورد نیاز این گروه مسئله 
زمانی ارائه کردکه براي آنان قابل بهره گیري باشد یا خیر. پیشرفت هاي  شکل و قالب مناسب و در  را  می توان در  نیاز 
در شیوه ارائه اطالعات ایجاد کرده است و ارائه اطالعات در قالب هاي  رسانی، انقالبی  موجود در فن آوري اطالع 

را که الکترونیکی را به تدریج به صورت موضوعی عادي  دامنه اطالعاتی  آورده وبهره گیري گسترده از اینترنت،  در 
افزایش داده است. چنانچه اطالعات از طریق اینترنت قابل ؛امکان دارد به صورت فوري در اختیار افراد نابینا قرار گیرد

یاده کرد. این عرصه اي می توان آن را بالفاصله به دست آورد و در قالبی جایگزین و قابل بهره گیري پ ؛دستیابی باشد
دیگر بهره گیري از امکانات 1390است که کتابخانه ها به سرعت در آن پیشرفت  می کنند.( خسروي و عابدي،  ) اکنون 

اطالع رسانی که شبکه اینترنت براي عموم ارائه می کند به صورت امري پذیرفته شده در آمده است. بنابراین سرمایه 
آوري رایانه ا در دستیابی به متنهاي الکترونیکیگذاري در فن  و سرمایه گذاري در  ي جهت کمک به کاربران نابینا 

سازمانهاي  نیروي انسانی پشتیبان این تجهیزات،  براي بهره گیري کامل از این امکانات ضروري است. طبق آمارهاي 
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را معلولین تشکیل داده 18جهانی حدود  میلیون نفر)  600% ایشان( بیش از  10اند که نزدیک به  % از جمعیت مردم جهان 
ها باید مورد  رو بررسی شرایط این گروه خاص در تمامی سال زندگی خود دچار معلولیت شده اند از این  دوران  در طول 

  )1388تحلیل قرار گیرد.( مقدمی 

آنچه مورد توجه  مع به اطالعات باید قرار گیرد دسترس پذیري جا اطالع رساناندر مقوله دسترس پذیري به اطالعات 
که مقوالتی همچون تحصیل، استخدام و حتی سرگرمی به مفهوم اطالعات وابسته شده اند و  یهایه در دور؛است

دسترسی به اطالعات از حقوق زیربنایی انسانها قلمداد می شود در دست نبودن اطالعات باعث می شود تا برخی از 
هاي خاص جامعه از تحصیل دانش و یا مشارکت  هزینه گروه  در امور اجتماعی باز بمانند و یا در بهترین حالت با صرف 

شدت در ارتباطات اجتماعی ایشان  آورند. این کاستی می تواند به  هاي گزاف اطالعات مورد عالقه خود را به دست 
زندگی ایشان بکاهد از این روست که در سالهاي اخیر، فناوري دیجیتال به کمک  تاثیر منفی گذاشته و از کیفیت 

آمده و با تبدیل اطالعات چاپی به محتواي چند رسانه اي، نوید بخش دسترس پذیري جامع به اطالعات شده  معلولین 
ها بایستی دسترسی به اطالعات را براي تمامی گروه هاي جامعه به صورت یکسان  است که کتابداران به مدد این فناوري 

  )1388ي جامعه به اطالعات تحقق یابد. (مردانی نژاد و  دانش،  فراهم نمایند به گونه اي که مفهوم دسترس پذیر

ها در عصر انفجار  لممح دارند پاسخگوي نیازهاي آن هاي اطالعاتی که رسالت انتقال اطالعات براي نابینایان برعهده 
ها رکورد ایجاد شده و هزاران   اطالعات نیستند امروزه اطالعات به سرعت در حال رشد است و در هر لحظه میلیون

زمان یک نابینا چگونه خود را می تواند با  رکورد از چرخه انتقال اطالعات به علت فرسودگی حذف می گردد. در این 
  این نوع تغییرات وفق دهد.

ابینایان را می توان کتابهاي بریل به شمار آورد اما این نوع محمل اطالعاتی به  از راههاي قدیمی انتقال اطالعات براي ن
زبان بریل براي دلیل م شکالت فراوانی که در بر دارد  از جمله  پرهزینه بودن کتابهاي بریل، سختی یادگیري و استفاده از 

ها که حمل و  کسانی که از ابتدا نابینا نبوده اند و در طول زندگی خود نابینا گشته اند و مشکالت فیزیکی این نوع کتاب
آن ها بسیار مشکل است باعث شده تا این نوع محمل اطالعاتی نتواند پاسخگوي نقل این نوع کتابها به دلیل سنگین بودن 

دانش،      )1388نیازهاي اطالعاتی نابینایان در عصر اطالعات باشد. (مردانی نژاد و  

هاي اطالعاتی که به کمک نابینایان شتافته اند می توان به  کتابهاي صوتی سنتی، که در قالب کاست و یا  از جمله محمل 
اشاره کرد با اینکه این نوع محمل ها با پیشرفت تکنولوژي خود را وفق داده اند و توانسته اند مشکالت  mp3یلهاي فا

در واقع یک ساختار یک طرفه و  کتابهاي بریل را تا حد قابل توجهی کاهش دهند اما با این حال کتابهاي صوتی سنتی 
لب می کند. اگر کاربر نابینایی س رند که قابلیت پیمایش را از کاربغیر قابل انعطالف از کتابهاي چاپی را ارائه می کن
ع باشد با وجود قالب دبخواهد از یک منبع مرجع از جمله دیکشنري استفا دنبال مدخلی در این منب ه نماید و این کاربر به 

در قالب کتابهاي گویاي سنتی به علت داشتن ساختار خطی و عدم انعطاف این نوع محمل هیچگونه  الکترونیکی فایل 
رو باید کاربر تمامی متون منبع خود را باید گوش نماید تا به مدخل  قابلیت پیمایش براي کاربر لحاظ نشده است از این 
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رو ست که ي امربوطه دست یابد از طرفی یادداشت ها، جداول و پانوشتهاي درون متن نیز چشم پوشی می شود. از این 
زیادي براي کاربر نابینا به همراه خواهد داشت . (مردانی نژاد و  دانش،   این نوع محمل نیز مشکالت بسی   )1388ار 

هنوز به تنهایی نمی توانند نیازهاي کنونی گروه هاي خاص را به صورت کامل برآورده سازد در  محمل هاي معرفی شده 
را DAISYاین میان فناوریو  و بتواند مشکالت محملهاي هاي اطالعات همگن ساخته  پیشرفتباتوانسته است خود 

سازد به گونه اي که دسترسی جامع به اطالعات را تحقق  را به بهترین شکل ممکن  رفع سازد و انتقال اطالعات  گذشته را 
  بخشد.

هستند که ازدیرباز جهت رفع نیازهاي روزمره شان محتاج اطرافیان بوده اند. یکی از  نابینایان و کم بینایان قشري ازجامعه 
آموختن و مطلع شدن است. الفباي بریل یکی از مهمترین مولفه هایی است که در نیازها ها پاسخگویی به حس  آن ي مهم 

دراین میان داشته است. با  پاسخ به این نیاز نقش به سزایی داشته است. گویا کردن اطالعات مکتوب نیز سهم عمده اي 
سرانگشت  توان گفت که افراد نابینا از طریق توجه به شرح مذبور می دو عضو از اعضاي بدن خود یعنی گوش ها و 

دیگر خود یعنی بویایی و چشایی  دست ها بیشترین اطالعات را از محیط اطراف خود دریافت می کنند. البته از حواس 
  )1386نیز تا حدي جهت دریافت اطالعات بیرونی استفاده می کنند.(فضیلت، 

شده و ب درحداقل بودند قادر نبودند به تنهایی نیاز اطالعاتی این قشر ازجامعه درعصر انفجاراطالعات، منابع گویا  ریل که 
شاخه  را مرتفع کنند. وازآنجا که تکنولوژي اطالعات نقش عمده اي درافزایش سرعت و سهولت درکارها ایفا می کند، 

فبا ي بریل، اي ازآن وارد این عرصه شده و خدمات عمده اي به این دسته ازافراد ارائه می دهد.  به  این ترتیب ادغام ال
رفع نیاز اطالعاتی افراد نابینا شد. با درنظر گرفتن این  گفتار و تکنولوژي منجر به ایجاد تجهیزات تکنولوژیکی جهت 

دوخروجی بریل یا صوتی و یاهردو را دارا می باشند. (فضیلت،    )1386مسئله تمامی تجهیزات تکنولوزیکی، یکی از 

 سواد اطالعاتی 

دیگر را  ،باسواد اطالعاتی آوري هاي  فردي است که قادر است سخت افزارها و نرم افزارهاي کاربردي پایگاه داده و فن 
کار گیرد. فرد باسواد اطالعاتی، ارزش ه براي انجام امور گوناگون مربوط به تحصیل، حرفه و امور شخصی خود ب

داشته  ؛العات نیازمند استاطالعات را تشخیص داده و وقتی براي حل مشکلی، به اط را  آنها  توانایی پیدا کردن و تحلیل 
را به درستی و با ؛و قادر است محتواي اطالعات را با دید انتقادي ارزیابی کند همچنین استفاده از محتواي اطالعاتی 

دارد.  بنابراین افرادي که م دهد و از طرفی، توانایی ایجاد محتواي کیفی را نیز  سواد اطالعاتی مهارت انجام می  ایلند تا به 
را کسب    ند.کندست یابند ابتدا باید مهارتهاي تکنولوژي مربوطه 

  هاي الزم براي باسوادان اطالعاتی :   مهارت

رایانه اي) -1   مهارت هاي فنی (سواد 
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سنتی)-2 هاي ذهنی (سواد عمومی یا    مهارت 

هاي ارتباطی و اطالعاتی-3   مهارت 

ها برا يمجموعه ا یسواد اطالعات به آنها است. این مهارت ها  یو نیز دسترس یمنابع درست اطالعات یشناسای ياز مهارت 
ع اطالعات ي توان استفاده   ) 1393و همکاران،   يخیاو یرا تقویت می کند. (فرج یهدفمند از مناب

  هاي به عمل آمده در این زمینه   ژوهش پ بررسی

بررسی نظر نابینایان و کم بینایان در رابطه با استفاده  ") درمقاله اي تحت عنوان 1393( پشوتنی زاده و عاصمی و زرمهر
ها  از گجت ها در ارائه منابع و خدمات آن ها در ایشانهدف پژوهش که  " اطالعاتی به  ، بررسی امکان استفاده از گجت 

ع و خدمات اطالعاتی به نابینایان و کم بینایان از نتایج پژوهش نشان داد که میزان موافقت پاسخ  .است ننظر ایشا ارائه مناب
ع و خدمات اطالعاتی وسیله انواع گجت ها بهطور کلی و با اطمینان  به  دهندگان نابینا و کم بینا در مورد استفاده از مناب

در حد مطلوبی است. بر اساس میزان موافقت در 52,88% بیش از حد متوسط (  95 از هر یک از رابطه با استفاده   %) و 
دي.اي در  گجت ها در ارائه منابع و خدمات اطالعاتی به نابینایان و کم بینایان به ترتیب تلفن همراه و کامپیوتر جیبی پی.

در رتبه دوم (  56,7رتبه اول (  در رتبه سوم (  55%)،  عینک گوگل  در رتبه 54,4%)، کتاب خوان الکترونیکی   %)، تبلت 
دي در رتبه پنجم ( %) و سیست 54,2چهارم (   و عاصمی و زرمهر( %) قرار دارند. 44,1م رهیاب مجهز به آر.اف.اي.

زاده  )1393، پشوتنی 

در رابطه با توانایی باتوجه به یافته  هاي موجود ازاین پژوهش می توان به این حقیقت اذعان کرد که تصور نابینایان 
دستیابی به این  استت اطالعاتی در حد مطلوب و امکان پذیر مندي از منابع و خدما استفاده از این گجت ها در بهره . با 

ریزي مناسبی براي فرآهم آوردن امکانات استفاده از تکنولوژیهاي جدید توسط این افراد در  توان برنامه می نتیجه
 اطالعاتی، نمود. استفاده از منابع و خدمات

سخنرانی خود در سمینار هوش   مصنوعی به این نکته اشاره می نمایند که ناتوانان بصري برزوزا و اسپینچک  در 
درصد رسانه هاي چاپی قابل دسترس براي اینگون افراد هستند.  5دسترسی محدودي به رسانه هاي چاپی دارند. و فقط 

دسترسی ناتوانان بصري را به منابع اطالعاتی فراهم ک دیسی با قابلیتهاي منحصر به فردش امکان  رده است. امروزه فناوري 
ها در این مقاله به فناوري   )2006می پردازند. (برزوا،  اسپینچک   )  Daisy ( آن

و موبایل در  RFIDکارگیري تلفیق فناوري به  "در مقاله اي تحت عنوان  )1394( فاضلی  و  شیري  و   نادري بلداجی
شیراز)،مطالعه موردي کتابخانه نابینایان RFMBسیستم کتابخانه هاي نابینایان( است با توجه به روش  بوده برآن،  " شهر 

آوري  دن یکی از مشکالت اساسی کرو تلفن همراه، الگویی را براي مرتفع  RFIDهاي موجود، با به کارگیري فن 
همچنین امکان استفاده از این فن آوري کندنابینایان جهت جست وجوي کتاب بدون نیاز به راهنمایی کتابدار معرفی   .
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سیستم ق فسه باز کتابخانه را مورد بررسی قرار داده و با توجه به الگوي موجود، مدل پیشنهادي براي اجرا و پیاده در 
هاي نابینایان (به صورت نمونه در کتابخانه نابینایان شیراز) ارائه می دهد.   سازي درکتابخانه 

تفاده از تجهیزات سخت افزاري و نرم این تحقیق با رویکرد مدل سازي انجام گرفته و ابزار گردآوري اطالعات با اس
داخلی و خارجی و...  روش هاي عملی و  استافزاري مرتبط، مطالعات کتابخانه اي، بانک هاي اطالعاتی  که با کمک 

سخت افزار قرائت شبیه سازي، مدل پیشنهادي ایجاد و مورد بررسی قرار گرفت. گر پس ارتباط با برچسب  در این مدل، 
را از طریق کابل  و خواندن RFIDهاي  آن، اطالعات  رابط به کمک  USBشناسه  به تلفن همراه انتقال می دهد. نرم افزار 

آنجا، این اطالعات  سیستم عامل اطالعات را دریافت و پس از پردازش و کدگشایی به حافظه جانبی منتقل می کند. در 
منطبق  است RFIDاره با شناسه برچسب با چکیده اي از مشخصات هر کتاب که به صورت فایل صوتی است و هم شم

هدفن  شود و سپس، از طریق رابط سیستم عامل، برنامه پلیر را فراخوانی کرده و در نهایت داده مورد نظر از طریق  می 
بیانیه  1994کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق معلوالن و ویرایش  9براساس ماده  براي فرد نابینا پخش می شود.

در زمینه تلفیق فن  یونسکو  هاي عمومی و معلوالن، و با توجه به تحقیقات نگارندگان، الگوي مشابهی در  مورد کتابخانه 
هاي به کارگرفته شده و هزینه نسبتاً  RFIDآوري  و تلفن همراه درکشور وجود ندارد و این مدل پیشنهادي با فن آوري 

     )1394 فاضلی،  و  شیري  و   نادري بلداجی (داشته باشد. ین، می تواند کمک شایان توجهی به قشر نابینا در بریپا

مجازي و بیان اهمیت آنها  هاي  تابخانهکی و کترونیکا ل بررسی مفاهیم یادگیري«با عنوان  اي ، در مقاله) 1387 (اطلسی 
ابینایان  هاي دیجیتالی وتهیه ابزارهاي مورد نیاز، استفاده  رده است کهمی توانبا طراحی مناسب کتابخانهکبیان » براي ن

  رد. کفراهم  مؤثرتر از این فناوري را براي نابینایان 

مطالعه نیازهاي اطالعاتی کاربران نابینا و کم بیناي شهر کرمان و میزان بهره  ")درمقاله اي تحت عنوان1389(نوشین فرد
ها از خدمات کتابخانه اي شهر کرمان و میزان بهره گیري مطالعه نیازه به" گیري آن اي اطالعاتی کاربران نابینا و کم بیناي 

ها از خدمات کتابخانه اي  هاي پژوهش حاکی از آن است که بیش ترین منبع مورد استفاده  است.پرداخته آن  یافته 
ع گویا ( رصد بسیارکمی از کاربران درصد) می باشد. متاسفانه د 42درصد) و منابع بریل ( 64کاربران نابینا و کم بینا، مناب

ع الکترونیکی استفاده می  ها درحد بسیارکمی در کتابخانه ها استفاده می کنناز مناب همچنین از تجهیزات و فن آوري  د. 
ها را کافی ندانسته اند.  90شود.  درصد کاربران نقش کتابخانه در رفع  80درصد کاربران نابینا و کم بینا منابع کتابخانه 

آن دانسته اند. اکثر کاربران نابینا و کم بینا (نیازهاي اطال را در حد متوسط و پایین تر از  درصد) اظهار  78عاتی خود 
دسترسی به اطالعات مورد نیاز برخوردار بوده اند. داران در  راهنمایی کتاب    داشتند که از 

ریزي جهت فر در برنامه  امکانات و فن آوري هاي  کردناهم نتایج این پژوهش می تواند مسئوالن و دست اندرکاران را 
همچنین ضمن تاکید بر اشتراك منابع  اطالعاتی براي ارائه خدمات خاص به نابینایان در کتابخانه ها یاري نماید. این مقاله 
ابینایان  در کتابخانه هاي عمومی و ایجاد نظام همکاري بین کتابخانه اي، تاسیس شبکه ملی اطالع رسانی ن ویژه نابینایان 
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وسط نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور با همکاري کتابخانه ملی ایران را راه حل اساسی جهت دسترسی نابینایان به ت
داند.   )1389،نوشین فرد (گستره وسیعی از منابع اطالعاتی می 

آوري اطالعات و ارتب ")درپژوهش خودتحت عنوان 1393(صیامیان  اطات بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن 
با هدف بررسی میزان استفاده نابینایان از فن آوري اطالعات و ارتباطات و رسانه هاي  " جهت تامین نیازهاي اطالعاتی

اطالعاتی خاص جهت تامین نیازهاي اطالعاتی، انجام شده است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ نحوه 
در سال  گردآوري اطالعات از تحقیقات پیمایشی تحلیلی است انجام شده است. حجم نمونه آماري پژوهش،  1391که 

داده ها، از پرسش نامه محقق ساخته با  384بر اساس جدول کرجسی و مورگان،  شد. به منظور گردآوري  نفر تعیین 
شامل میانگین، انحراف معیار و د 0/85ضریب پایایی  ها، از آمار توصیفی  داده  رصد و استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل 

ها در بررسی رسانه شده است. یافته  هاي اطالعاتی -آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و آزمون دو جمله اي استفاده 
داد، گویه هیچ کاربردي » ودکست«و » پادکست«داراي بیشترین کاربرد و گویه هاي » شنیداري«هاي -خاص نشان 

ابع اطالعاتی خاص، منبع  و کمترین میزان استفاده نابینایان از » شنیداري«نداشتند؛ بیشترین میزان استفاده نابینایان از من
تر از حد متوسط از فن آوري اطالعات (منابع بود. هم چنین حدود نیمی از نابینایان کم» گویا«اطالعاتی خاص منابع 

هاي موجود  الکترونیکی و شبکه جهانی اینترنت) استفاده می کردند، و بیشترین میزان استفاده از ابزارها و فن آوري 
از  بود. عالوه بر آن، نتایج نشان داد،» طراحی وبالگ و وبالگ نویسی«و کمترین مولفه مورد استفاده » رایانه«نابینایان، 

راهنمایی کتاب راهنمایی استفاده از نرم افزارهاي ویژه،  آموزش و  داران و  نظر نابینایان، بیشترین منبع مورد نیاز براي 
  )1393(صیامیان،بود.» خودآموزي«کتاب هاي گویا و کمترین منبع مورد نیاز 

آمو ")درمقاله خود تحت عنوان1393(بهاءالدین بیگی زشی الکترونیکی براي آموزش مسایل طراحی و ارزیابی نرم افزار 
  "بهداشتی به نابینایان

آموزش مسایل پزشکی جهت استفاده نابینایان و ارزیابی نظرات در مورد مزایا  با هدف ارایه یک نرم افزار کاربردي براي 
در مقاطع نفر از نابی 15.مطالعه حاضر از نوع کیفی بود که پس از انجام مصاحبه با داده استو معایب آن انجام  نایان 

آموزشی موردنیاز در حوزه بهداشت روانی تهیه و توسط یک نفر با صداي مناسب  مختلف تحصیلی، لیستی از مطالب 
شد و  رسانه اي براي نابینایان تهیه و اجرا  هاي صوتی ضبط گردید. مطالب ارایه شده در یک دیسک فشرده چند  در فایل 

نابینایان به طور کلی از کیفیت نرم افزار راضی بودند و  ررسی قرار گرفت.در نهایت نظرات آنان مورد ارزیابی و ب
داشتند که باید محتواي مطالب  آن را موجب افزایش میزان یادگیري خود می دانستند، اما در عین حال اعتقاد  استفاده از 

آنان نیز  بهتر باشد و اطالعات کامل تري در مورد بیماري ها ارایه گردد و این نرم افزار براي سایر اطالعات بهداشتی 
همچنین نیاز  در افزایش یادگیري نابینایان و  شود. با توجه به نقش فن آوري و ابزارهاي آموزش الکترونیکی  طراحی 
آموزشی به طراحی و اجراي این ابزارها به منظور  بیشتر این افراد به اطالعات بهداشتی، لزوم توجه مربیان و مدیران 

   .استداشتی ضروري آموزش مسایل به
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با هدف بررسی  "  نیازهاي اطالعات بهداشتی نابینایان ایران") درمقاله خود تحت عنوان 1391وهمکاران (صیامیان،  
تحلیلی جهت بررسی از نابینایان  - در یک مطالعه پیمایشی است. دادهنیازهاي اطالعات بهداشتی نابینایان ایران انجام 

درصد)به روش نمونه گیري خوشه  4/34نفر زن ( 132درصد) و  6/65نفر مرد ( 252نابینا (نفر  384استان)،  10کشور (
اي انتخاب و نیازهاي اطالعات بهداشتی آنان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه قسمت مشتمل بر مشخصات 

 15اطالعاتی مورد استفاده در ( سوال)، منابع 16مشخصه) و نیازهاي اطالعات بهداشتی ( 10جمعیت شناسی نابینایان (
گویه) با مصاحبه ساختار یافته بررسی شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار 

شامل بود. بین نیازهاي اطالعات بهداشتی نابینایان با توجه به جنسیت، سن، تاهل،  رانفر 384 که  در این مطالعه گرفت.
زندگی و نحوه مدرك تحصیلی درمانی، سابقه یا عدم سابقه نابینایی در خانواده، زمان نابینایی، استان محل  ، شغل، مرحله 

ا  زندگی (به تنهایی یا با خانواده) اختالف معنی داري وجود ندارد، بین نیازهاي اطالعات بهداشتی نابینایان بهداشتی ب
  روستا) اختالف معنی داري وجود دارد. -و محل سکونت (شهر نبودن، نوع ناتوانی یا توجه به تحت نظر پزشک بودن

در برنامه ریزي جهت انتخاب، گردآوري، سازمان دهی اطالعات  نتایج این پژوهش می تواند به مسئوالن و مدیران 
رسانی کمک  ها درکتابخانه ها و مراکز اطالع  آن ها د تا اطالعات بهداشتی را در قالب مورد نیاکنبهداشتی و ارائه آن  ز 

شایانی کربه روز    )1391وهمکاران،صیامیان  (د.کنده و در تامین نیازهاي اطالعات بهداشتی آنان کمک موثر و 

ها:  ")در مقاله اي تحت عنوان1393صیامیان( ها در تامین آن نیازهاي اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه 
 ست. بدین منظور پژوهش هاي مرتبط در ایران در پایگاههاي اطالعمند ا روش پژوهش مرور نظام "مرور نظام مند

ژه هاي نیاز اطالعاتی، کتابخانه،  medlib ،magiran ،Sid ،Irandoc ،NLAI Iranmedexرسانی،   با کلیدوا
ع اطالعاتی،  هاي بینایی، خدمات کتابخانه اي، نابینایان، مناب نیازهاي اطالعات بهداشتی، نیازهاي اطالعاتی افراد با آسیب 

ه داران و تامینها، کم بینایابزارها، فناوري اطالعات، کتابخان در جهان در کنندگان اطالعات؛  ان، نابینایان، نقش کتاب  و 
هاي  PMC ،Pubmed ،Scopus ،CINAHLپایگاه  هاي اطالعاتی  ژه   nformation needs ،healthبا کلیدوا

information needs ،library services ،visually impaired people ،low vision ،blind people 

and ع اطالعاتی، ابزارها و شناسایی و نتایج مرتبط در این حوزه در چهار عامل موثر بر نیاز ا طالعاتی کاربران یعنی مناب
ها استخراج  ها و نقش کتاب داران و تامین کنندگان اطالعات، از پژوهش  ها و خدمات آن ها، نقش کتابخانه  فناوري 

ها پرسشنامه بوده، بنابراین  شدند و مورد مقایسه قرار گرفته اند . داد ابزار مورد استفاده اکثر آن روش پژوهش ها نشان 
ها در خارج از کشور برحسب نوع کتابخانه و سازمان  توصیفی است. جامعه پژوهش - پژوهش اکثر آنها نیز پیمایشی

  بود.

در این خصوص قابل  در ایران، عوامل موثر بر نیازهاي اطالعاتی کاربران وضعیت مطلوبی ندارد و تنها نقش کتاب داران 
ها  ها، و توجه است. جمع بندي حاصل از این پژوهش  ع اطالعاتی، ابزارها و فناوري  داد که مناب به ویژه در ایران، نشان 
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کتابخانه ها در تامین نیاز اطالعاتی کاربران نابینا موفق عمل نکرده اند و کاربران از وضعیت آنها رضایت کمتري دارند. 
داران و اطالع رسانان در تامین نیازهاي اطالع ها قابل توجه است.از میان این چهار عامل، نقش کتاب    اتی آن

رسید که فناوري اطالعات می تواند » هاي اطالعاتی و نابینایان  بزرگراه«اي با عنوان  در مقاله) 1377 (ومبزک به این نتیجه 
دسترس داران باید با ارائه نقش  تابکها و  تابخانهکهمه،  این ردن هرچه بیشتر اطالعات عمل نماید. با کپذیر  در 

  از اطالعات یاري دهند. اربران را در بازیابی و استفاده کمحوري، تمام 

ابینایان و «اي با عنوان  ، در مقاله) 1381 (ی کریزوسکاس ساختار جوامع هوشمند چگونه است و چطور میتوانند براي ن
هوشمند، براي نابینایان،کام به این نتیجه رسید که ایجاد» معلوالن بینایی مفید باشند  دو شیوه عملی  انات در جوامع  به 

 ساختار سیاست عمومی و دوم پیوند نیازهاي نابینایان با بخش تجاري و تولید اطالعات است: نخست، تدوین الگوي 
   انات و تسهیالت است. کوري از ام ننده و بهرهکسرگرم 

تابخانه کجه رسید ه خدمات نتی  به این» خدمات به نابینایان در عصر دیجیتال «اي با عنوان  ، در مقاله) 2006 ( تیلور 
دیجیتالی شدن حر  نگره به نابینایان، بهک اربر نابینا کاند و تبدیل شده» بریل  وب«هاي بریل به  تابکند. کت می کسوي 
را بدون نیاز به مراجعه به  می    ند. کهاي حجیم یافته و از آن استفاده  تابکتابخانه و کتواند منبع مورد نیاز خود 

به این نتیجه دست » افزایش یادگیري معلوالن از طریق دسترسی دیجیتالی به مواد یادگیري «، در زمینه ) 2007 (ربی کلو 
دیجیتالی که باید براي این قشر، کیافت  ها، نسبت به منابع چاپی، تأثیر  تابهاي گویاي  استاندارد تهیه شوند؛ این کتاب

را افزایش م بیشتري دارند و میزان یادگیري   یدهند.آنها 

دارد. وي براین باور است  دسترسی به اطالعات دیجیتالی بصري اشاره  گارگانو  در مقاله خود به مشکالت و نقص هاي 
که  امروزه اغلب اطالعات به صورت دیجیتالی به کلمات و حروف بر روي صفحه مانیتور ظاهر می شوند از این رو 

در راستاي دسترسی به این نه اطالعات به دست می آید. سازمان ملی استانداردهاي گو اغلب،  مشکالت بصري 
را پیشنهاد  اطالعاتی جهت حل این مشکل راه راهکرکارهایی  کارها عبارتند از: سیستم اطالعات  ده است. برخی از این 

مان هاي شخصی باشند. این ساز دررایانه هاي دیجیتال گویا که رایگان و قابل بارگذاري دسترس پذیر دیجیتال، کتاب
دیسی تنها استانداردي است  به طور مستقیم با که اطالعات ساختار یافته اي را براي افراد نابینا آماده کرده اند. استاندارد 

دسترس پذیري در ارتباط است. این استاندارد با ترکیب صدا با متن و تصاویر، شرایط را براي یادگیري با استفاده چند 
  )2008 ،د.( گارگانوکني فراهم می رسانه اي هاي دسترس پذیر و قو

خاطر نشان می سازد که از  "دسترسی به اطالعات براي همه يدیسی: فرصتی براي ارتقا "کالیچ در مقاله اي با عنوان
هاي عمومی در سراسر جهان با گسترش فناوري هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی  جهت استفاده  1996 خدمات کتابخانه 

در ادامه این مقاله به کنسرسیوم دیسی اشاناتوانان جسمی دچار  شده است.  در صدد است ردگرگونی  شود که  ه می 
دیسی استانداردي  ،روزآمدترین اطالعات را با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت در اختیار ناتوانان جسمی قرار دهد. 
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آمر در ایاالت متحده  آن  سوم  ها، اکنون ویرایش  یکا به عنوان استاندارد ملی مورد است براي انتشار چند رسانه اي 
دانش،    استفاده قرار می گیرد.   )1388(مردانی نژاد و  

ها بر این باورند که انجمن  آن آینده نزدیک اشاره دارد.  دسترسی مجالت از بعد بصري در  گاردنر و دیگران در مشکالت 
آمریکا در استفاده از زبان گام است. از این رو این  الکترونیکی پیشهاي نشانه گذاري جهت انتشارات  علوم طبیعی 

هاي فناورانه در راستاي  که در جهت ارائه آخرین پیشرفت همکاري دارد view plusعنوان باانجمن با گروهی  
در تالش هستند کهددسترس پذیري به اطالعات فعالیت می کنن سایر همکاران خود   انتشارات . این گروه با کمک 

را با استفاده از فناوري دیسی  و استفاده از زبان نشانه گذاري گسترش پذیر منتشر  . از کنندانجمن امریکایی علوم طبیعی 
ها در پایان مقاله خود به رو نابینایان و کم بینایان می توانند به تمامی متون و تصاویر دسترسی داشته باشند. آن نکته  این این 

در پایان سال اشاره می کنند که اولین مح    منتشر شود.  2010صول با استفاده از فناوري دیسی احتماال 

دسترسی نابینایان و کم بینایان به اطالعات از طریق کتابهاي گویا بحث می کنند.  هریس  در مقاله اي در رابطه با امکان 
ها براین باورند که بتوانند بر مشکالت بصري خود فایق ها نفر در سراسر جهان  این امکان باعث خواهد شد که میلیون آن

آمده و به اطالعات دسترسی یابند. این پیشرفتها از طریق شرکت مایکروسافت و کنسرسیوم دیسی تحت بررسی و در 
زمانی  ،جریان است. هریس از قول کاپالن مدیر مرکز نوآوري هاي فناورانه ایالت کالیفرنیاي آمریکا اشاره می کند که 

در جهت استفاده ناتوانان و معلوالن طراحی  دور فرا نه چندان خواهد رسید که تمامی فناوري ها در محیط الکترونیکی 
ها با استفاده از این گونه فناوري ها  همانند یک شهروند عادي خواهند توانست فعالیت و زندکی کنندو  خواهد شد و آن

آن اشاره می شود ارتقاء کیف دیگري که در این مقاله به  سایه اینگونه نکته مهم  زندگی و کار ناتوانان جسمی در  یت 
  )1388(مردانی نژاد و  دانش،   . فناوري ها است

  نابینایان به عنوان شهروندان معلول

داریم توجه همه را به مورد خاصی که متأسفانه همواره در چنین بحث ،در میان همه ي موارد ذکر شده هایی یا از  قصد 
آن چیزي نیست به جز در نظر گرفتن افراد معلول به  کنیمها پاك شده است جلب  ل از ذهنقلم افتاده و یا به طور کام و 

  )1388عنوان شهروند ویژه و در نظر گرفتن نیازهاي خاص ایشان در کنار نیازهاي سایر افراد جامعه. (بحري و همکاران، 

دادن فصلی از مباحث فوق به افراد  معلول و کم توان جامعه یک حق مسلم آیا به نظر خوانندگان گرامی اختصاص 
هاي مختلف معلوالسمح رابطه  نوب نمی شود؟ گروه  در کشور ما، ایران که تعدادشان نیز کم نیست آیا تا چه حد در 

با مسئله ي فوق  و به چه اندازه باید به بر طرف ساختن نیازهاي آنان توجه کرد؟ با اطمینان باید گفت که در مورد تمامی 
آوري اطالعات و ارتباطات در بهبود وضعیت اداره ي شهرها و فراهم محورهاي م شده در رابطه با نقش فن  دن کرطرح 

رفاه شهروندان بحث هاي فراوانی مطرح خواهد شد اما قصد داریم در این مجال به بررسی امکان بهره مندي افراد معلول 
  از حقوق شهروندي  صحبت کنیم.
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حرکتی و کم  –ل بسته به نوع معلولیتشان در گروه هاي مختلف نابینایان، ناشنوایان، جسمی با توجه به اینکه افراد معلو 
ها از لحاظ نیازهایشان قدري با هم تفاوت دارند و بحث در مورد هر یک فرصت  توان ذهنی قرار می گیرند و این گروه 

روي مسابسیار می طلبد لذا در این میان گروه معلولین بینایی را برگزیده و با تو ل مربوط به ایشان یجه به سابقه ي کار بر 
زمینه می را در این    گشاییم. باب بحث 

  نیازهاي شهروندان داراي معلولیت بینایی  

در کشور ما کم نیست،می توان با فراهم کردن بعضی امکانات ویژه از  با توجه به اینکه تعداد افراد داراي معلولیت بینایی 
قبیل نرم افزارهاي گویا و صفحه خوان فارسی، سخت افزارهاي ویژه از قبیل نمایشگرهاي بریل و نقشه هاي برجسته که 

هاي شخصی افراد نابینا و کم بینا  رایانه  و همچنین نصب تجهیزات رایانه اي مجهز به  است همگی قابل نصب بر روي 
ي فارسی،  نمایشگرهاي بریل و راهنماهاي صوتی امکان برخورداري افراد نابینا از حقوق شهروندي را ها صفحه خوان

  )1388فراهم کرد. (بحري و همکاران، 

در سطح شهرها با مسایلو مشکالت خاص خود همراه است و با توجه به اینکه مناسب  با توجه به اینکه تردد نابینایان 
ریزي بلند مدتسازي محیط جهت تسهیل تردد ا هرچقدر رفت و است  ین عزیزان نیز مستلزم وقت، هزینه و برنامه 

در سطح شهر کاهش یابد نه تنها به کاهش بار ترافیک کمک خواهد کرد بلکه در مورد افراد نابینا  آمدهاي غیر ضروري 
آمار تصادفات می   )1388کاران، شود. (بحري و هم باعث کاهش خطرات ناشی از برخورد با موانع، سقوط و 

را بدون نیاز به کمک و به صورت   شهرداري الکترونیک می تواند به فرد نابینا کمک کند تا کلیه ي امور اداري خود 
را حفظ  را تقویت و عزت نفس خویش  . در عین حال کندکامالً مستقل انجام دهد و از این طریق اعتماد به نفس خویش 

شخصی تردد و نیز هزینه هاي  هاي دولت  موجب کاهش  زیر به امکاناتی که شهرداري الکترونیک می  .است هزینه  در 
هم کند به صورت فهرست وار و مختصر اشاره میگردد. (بحري و همکاران، اتواند براي شهروندان نابینا و کم بینا فر

1388(  

ابخانه هاي الکترونیک که دستیابی آسان به کتابخانه هاي سطح شهر بدون نیاز به مراجعه ي حضوري به وسیله ي کت -1
هاي شخصی افراد نابینا قابل  با کمک نرم افزارهاي صفحه خوان فارسی و نمایشگرهاي بریل به راحتی بر روي رایانه 

هادسترس است. امکان جستجوي کت همانند سایر شهروندان ه هاي و مقال اب  هزینه،     .مورد نظر با صرف کمترین وقت و 

روزه همان -2 دوره هاي آموزشی مختلف هنري در تمام فرهنگ گونه که همه   سراهاي شهرها برگزار می کالسها و 
آموزش  شود افراد نابینا نیز می ا استفاده از روش هاي  توانند با استفاده از نرم افزارهاي صوتی و نمایشگرهاي بریل و ب

هنري پا به زمینه هاي مختلف فرهنگی و    .پاي افراد عادي جامعه گام بردارند الکترونیک و نرم افزارهاي خودآموز در 

رایانه هاي شخصی، پرداخت مالیات، عوارض شهرداري و کلیه ي قبوض. -3   امکان انجام امور بانکی از طریق 
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شخصی مجهز به نرم افزارها و سخت افزارهاي ویژه بدون نیاز تردد در   -4 هاي  پی گیري نامه هاي اداري از طریق رایانه 
   .ارك مورد نیاز اداري از طریق اینترنت و رفع نواقص پرونده هاسطح شهر، ارسال مد

هاي برجسته و گویا که به  -5 آموزش تحرك و جهت یابی از طریق نرم افزارها و سخت افزارهاي ویژه از جمله نقشه 
   .کند شناخت محیط و تسلط در عبور و مرور و شهرشناسی و تشخیص موقعیت افراد نابینا کمک می

هاي مورد نظر به افراد نابینا کمک کند ه از جهت یاباستفاد -6 آدرس     .هاي ماهواره اي که می تواند براي یافتن 

نام خیابان، کوچه و پالك و نام :به دستگاهی که بتواند تابلوهاي نصب شده در سطح شهر اعم از  یدسترس -7
  گویا و یا بریل اعالم کند. فروشگاهها، بانکها، ادارات، دانشگاهها و اسامی سایر اماکن را بصورت

هاي برجسته و گویا هاي مراکز  و سازمان شناسایی نقشه ي ساختمان -8 دولتی از طریق نقشه    .هاي 

هاي راهنمایی گویا -9    .نصب اي تی ام هاي گویا و بریل و تلفن هاي عمومی گویا و چراع 

هاي شخصی مجهز به  مایشگاهها و گردهمایی ها و ن اطالع رسانی شهري اعم از اخبار همایش - 10 ها که از طریق رایانه 
هاي همراه گویا و بریل و طریق پیامک  نرم افزارها و سخت افزارهاي ویژه ي نابینایان و اینترنت پر سرعت و یا گوشی 

همکاران،  انجام می   )  1388پذیرد.  (بحري و 

   کامپیوتر در خدمت نابینایان

ها براي افراد نابینا اشاره شد باید گفت که خوشبختانه در مورد تجهیزاتی که به طور مختصر  آن به ضرورت فراهم کردن 
ها با کمی تحقیق و بررسی و ارائه ي بودجه ي الزم  آن شده و امکان تهیه ي  برخی از این تجهیزات در داخل کشور تولید 

داخل کشور موجود نیست هم که در  رنام می توان وجود دارد و در مورد تجهیزاتی  ا ب ه ریزي همه جانبه به ساخت و ب
هم آنها همت گمارد تا اینکه بتوان بخش اعظمی از مشکالت  را برطرف کرد. تولید    وطنان نابینا و کم بینایمان 

ابینایان  براي تکمیل بحث مطرح شده و جهت آگاهی خوانندگان محترم از کیفیت و کمیت تجهیزات رایانه اي ویژه ي ن
در رابطه    )1388پردازیم. (بحري و همکاران،  با موارد فوق میدر زیر به توضیحی 

  5و  4مجموعه ي نرم افزاري نوید  _

  نرم افزار پکجاز _

  نمایشگر لمسی بریل (برجسته نگار)  _

  سروش( انتقال مفاهیم تصویري به نابینایان) -  
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  توضیحات تکمیلی: 

ر در مورد هر یک توضیحی اختصبه اکه در ادامه  است افزار ذیل مورد نرم 6، شامل 5و  4افزاري نوید  مجموعه هاي نرم
  ارائه خواهد شد.

  کتابخانه الکترونیکی بریل و گویا

در مجموعه نوید   نرم ه تر ساختن این تعداد ب عنوان کتاب بوده  و امکان افزایش و غنی 2200داراي  5و  4افزار کتابخانه 
دستگاه برجسته نگار) این TTSق همچنین ارائه خروجی صوتی (از طری ؛راحتی وجود دارد ) و خروجی بریل (از طریق 

هاي این مجموعه بدل ساخته است. را به یکی از کاربردي ترین برنامه    برنامه 

شیوه در این نرم هاي گوناگون و دستیابی ساده وسریع به مطالب مورد  افزار عالوه بر امکانات فوق، جستجوي مطالب به 
  است.پذیر  راحتی امکانه نظر، ب

  ویرایشگر  -

را قادر می سازد اعمالی از قبیل تایپ متون، تصحیح  -پرداز فارسی افزار که یک واژه این نرم التین است، کاربر نابینا 
ها، آرشیو  آنکه خروجی بریل  گرها (ویرایش را همانند کلیه ویرایش …دن و کرآن گرهاي بینایی) انجام دهد، ضمن 

) و قابلیت تهیه نسخه چاپی به دو صورت بریل TTSنگار ) و خروجی صوتی (با استفاده از  (با استفاده از دستگاه برجسته
  )1388. (بحري و همکاران، استگر  و بینایی از وجوه تمایز این ویرایش

  بانک اطالعات فردي -

شخصی  است 4این برنامه که یکی از امکانات جدید مجموعه نرم افزاري نوید  هدف انجام امور خاص  یک فرد نابینا با 
شده است و در این راستا اعمال ذیل را انجام می   دهد: طراحی 

  .استصورت خصوصی (شخصی) و عمومی ه دفترچه تلفن: این نرم افزار دفترچه تلفن ب  -

سررسید روزانه عمل می - قرارهاي روزانه خود  کند شخص می تواند کلیه سررسید:در این بخش که مانند یک تقویم و 
روز درج را با تو خ  روزهاي بعد و قبل خود را همراه با امکان جستجو مرور کنجه به تاری د .همچنین می تواند قرارهاي 
غییراتی در انها اعمال کر را چک کده و ت   )1388. (بحري و همکاران، کندندو یا قرار انجام شده 

  نرم افزار پکجاز

را براي کاربر نابینا می خواند. کاربر با استفاده از  وقتی که جاز بر روي سیستم نصب می شود، اطالعات صفحه نمایش 
هاي صادره ي  هاي مورد نظر را وارد می کند. این برنامه فرمان هاي ورودي را اعالم کرده و پیام  صفحه کلید، فرمان 
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راستاي ب را  می خواند. شرکت پکتوس در  هاي موجود، طرح تکمیل برنامه ي جاز برنامه  سازي و تکمیل نرم افزار  هینه 
هدف این است که به کمک این نرم افزار، کاربر نابینا بتواند به محیط استاندارد فارسی  آغاز کرد.  را تحت عنوان پکجاز 

هم دسترسی پیدا کند. مزایاي برنامه ي پکجاز، عبارتند از : خروجی بریل فارسی و ان دستگاه ویندوز  گلیسی بر روي 
همسانی فرمان هاي آن با برنامه ي جاز.     برجسته نگار، خروجی فارسی و انگلیسی گویا، 

  نمایشگر لمسی بریل  –برجسته نگار 

شامل دو نوع نمایشگر بیست کاراکتري و چهل کاراکتري و امکان تأمین خروجی بریل با نرم   ،این سخت افزار ویژه
دارد. برجسته نگار داراي صفحه کلید تایپ بریل بوده و چندین کلید دیگر که افزارهاي جاز، پکجاز،  را  نوید و سروش 

داشته و در محیط ویندوز قابل استفاده است. از این سخت افزار، چندین نسخه، قابل استفاده  شدن را  قابلیت تعریف 
  )1388همکاران،  . (بحري واستعمومی و شخصی با ویژگی حمل آسان و بدون نیاز به کابل برق 

  انتقال مفاهیم تصویري  -سروش  

را تحقق می بخشد. این  - همراه نرم افزارهاي گویا، آموزش لمسی دستگاهی براي کامپیوتر است که به ،سروش صوتی 
روش پس از تهیه تصاویر برجسته و تدوین موضوع  را به نابینایان انتقال دهد. در این  دستگاه قادر است مفاهیم تصویري 

شود و کاربر در گام  موزشی توسط مربیان و نرم افزارهاي طراحی، این تصاویر بر روي دستگاه سروش قرار داده میآ
دادن بر سطح تصویر در کراول تصویر را لمس  سپس با فشار  را براي خود ایجاد می نماید،  ده و تصوري ذهنی از مورد 

را دارد، توضیحات بیشتري  صورت گویا و یا بریل، بر روي دستگاه برجسته نگار، ه ب محلهایی که نیاز به اطالعات 
  )1388دارد. (بحري و همکاران،  دریافت می

کتابهاي   از طریق اینترنت در نیوزلندDAISY ارسال 

% 5نفر فقط چیزي حدود  94000نشان داد که حدود  2001نتایج به دست آمده طی یک آمارگیري در نیوزلند در سال 
د شود از محتواهاي چاپ شده به فرمتاز افراد این کشور  زده می  در بینایی هستند. تخمین  هایی  اراي اختالل شدید 

سلطنتی نابینایان امکان  RNZFB 176نیوزلند برگردانده شده است که توسط نابینایان نیز قابل دسترسی است. بنیاد 
کاربر کتابخانه خود را فراهم آورده است. در یک مقطع زمانی، این  5500دسترسی به اطالعات به صورت صوتی براي 

دارد. طی بررسی  همچون اینترنت نیاز  بنیاد تشخیص داد که براي انتقال کتابها و مجالت صوتی خود به فناوري جدیدي 
سابقه  توزیع می تواند موفقیت آمیز و توسط افراد مسنهایی که به عمل آمد مشخص شد که این مکانیزم  تري که 

دادن قدرت بینایی در اثر کهولت سن نه تنها در  زیادي در استفاده از کامپیوتر ندارند نیز قابل پذیرش باشد. از دست 
دسترسی فیزیکی به اینگو گذارد بلکه به علت بروز ناتوانی خواندن منابع چاپی تاثیر می ع نیز با هاي حرکتی،  نه مناب

  )1388مشکالتی روبرو خواهد بود. (مردانی نژاد و دانش،  
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ها و مجالت صوتی خود را با استفاده از فناوري  RNZFBدر حال حاضر  کند اما پروژه تحقیقاتی  تهیه می DAISYکتاب
آن می دارد که به واسطه  زیر بیابد: را در دست انجام    خواهد پاسخی براي سواالت 

رنتی توانمند، عملیاتی و رضایت DAISYنتقال محتواهاي با الگوي آیا براي ا بخش قابل پیاده سازي  یک سیستم اینت
  است؟

سطح پایین مهارتهاي فنی می   توانند به طور اثربخش از این سیستم استفاده کنند؟ آیا کاربرانی با 

سرزمینی باریک و طویل است. فاصله کتابخانه  دورترین نقطه حدود RNZFBنیوزلند به لحاظ جغرافیایی   1200تا 
روز  6کیلومتر است لذا ممکن است سفر یک کتاب از طریق پست از محل کتابخانه تا منزل فرد درخواست کننده مدت 

رو ابه درازا بی سودمندي این سیستم جداي  RNZFBنجامد. از همین  در صدد طراحی یک سیستم پستی مجازي برآمد. 
هاي متعدد از  توانست نگرانی کتابخانه از بابت وجود نسخه تابخانه و منزل اعضا، میاز حل مشکل فاصله بین محل ک

همیشه از میان بردارد. (مردانی نژاد و  دانش،    % 95گرچه  )1388یک محتوا براي درخواست کنندگان مختلف را براي 
ع  ( دانلود مناسبی را به ) قرار ADSLاز مناطق نیوزلند تحت پوشش فناوري اینترنت با پهناي باند وسی دارد و این سرعت 

با شرکت  RNZFBاعضاي کتابخانه براي این منظور از  درصد 10کاربران ارائه میکند اما از دیگر سو فقط 
HumanWare  قراردادي منعقد .HumanWare  آن به دستگاهی براي خواندن کتابهاي گویا طراحی کرد که در 

سیم نیز  جاي حرکت دهنده لوح فشرده از یک کامپیوتر شخصی جیبی استفاده شده و در ضمن از قابلیت ارتباط بی 
ع متصل است ارتب اط برخوردار است. این کامپیوتر جیبی می تواند به صورت بیسیم با مودمی که به اینترنت باند وسی

شود کاربر بتواند ضمن استفاده از دستگاه به راحتی در محیط منزل خود حرکت  داشته باشد. ارتباط بی سیم باعث می 
دانلود کتابهاي  1این دستگاه  کند. گیگا بایت حافظه مجهز است. حجم حافظه عمدا کم در نظر گرفته شد تا کاربر براي 

زمانی کوتاه باشد. محدودیت دیگري که به همین منظور گویاي مورد عالقه مجبور به استفاده از اینتر در فواصل  نت 
دانلود حداکثر  هر درخواست بوده است.کلیدي در این دستگاه تعبیه شده است که با فشار دادن  3اعمال شد  کتاب در 

آیا مایل به  شنیده می شود:  غامی با این مضمون  سپس پی س دادن این پباز آن عالمتی به سرور کتابخانه ارسال می شود و 
دیگري را فشار دهید. (مردانی نژاد و دانش،   Playکتاب به کتابخانه هستید؟ براي تایید کلید  هر کلید  و براي انصراف 

1388(  

شده و سرور به سیستم مدیریت  دادن را تایید کند کتاب مورد نظر از حافظه دستگاه پاك  چنانچه کاربر، باز پس 
آورد. فهرست کتابهاي گویاي  کند و مقدمات انتخاب کتاب بعدي توسط کاربر را فراهم می کتابخانه عالمتی ارسال می

این  RNZFBموجود در کتابخانه به صورت خودکار در دستگاه کاربر دانلود می شود. به عنوان یک فعالیت آزمایشی 
در منزل  را  شان در استفاده از  در مورد تجربه نفر از اعضا نصب کرد و پاسخهاي ایشان به فهرستی از سواالت 40دستگاه 

دانلود شده با استفاده از فناوري  را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. پیمایش کتابهاي  گرفت.  صورت می DAISYدستگاه 
آشنا بودند. برخی از کاربران از شیوه به  این نکته قابل توجه است که کاربران مذکور با نحوه استفاده از این فناوري نا 
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درست استفاده از کلیدهاي پیمایشی دستگاه به کاربران همین  هاي  آموزشهاي بیشتري به کاربران در مورد شیوه  لحاظ 
روان از دستگاه مشکالتی دارد گرچه او نیز  داده شد. در انتهاي آزمایش مشاهده شد فقط یکی از کاربران در کاربري 

دیگر دوستان خود توصیه می در مجموع، از  استفاده از این فناوري را به  نفر استفاده از  3کاربر آزمایشی،  40کرد. 
را  غیر قابل "یا  "خیلی مشکل"معرفی کردند اما هیچ یک از آنها از عبارت  "کمی مشکل"فناوري مورد استفاده 

  )1388(مردانی نژاد و دانش،  .  استفاده نکردند "استفاده

  آنها سخت افزارهاي خاص نابینایان جهت تامین نیازهاي ویژه

هایی هستند که به کمک ماهواره ها   می توانند موضع کاربر را درهر جاي کره زمین مشخص و  دستگاه جهت یابها: -
درزمینه جهت یابی در مکانهاي محدود و مشخص مانند ایستگاه راهنمایی کنند.   اورا به نشانی اي که مورد نظر اوست 

ساختمان روبروي او چه چیزي ها، فرستنده و  هاي اتوبوس یا درون  گیرنده اي وجود دارد که نابینا می تواند دریابد که 
داشت. هاي بزرگ براي پیدا کردن اتاق است. همچنین درون ساختمان هیچ مشکلی نخواهد    هاي گوناگون، 

آن می تواند وجود اشیا و اجسامی را که تا  - شده که نابینا توسط  متر  3دستگاهی به کوچکی یک تلفن همراه طراحی 
دورتر از او قرار دارند، تشخیص دهد. در واقع این دستگاه به نوعی تکمیل کننده عصاي نابینایان است. اشیایی که سرراه 
ابینا ظاهر می  هستند، توسط دوربینی ردیابی می شوند و به صورت یک شیار یا خط برجسته زیر انگشتان ن یک نابینا 

ابینا می تواند حس کن شده به چه بلندي است و حدودا در چه فاصله اي از او قرار شوند. بدین ترتیب ن د که جسم یاد 
  )1386دارد. (فضیلت، 

  DAISY(177دیزي (  فناوري

رسانه سیستم نشر چند  در پی یک  1994، در کشور سوئد و در سال  178اي سازگار با تار جهان گستر این استاندارد  یک 
هدف یافتن روشهایی براي استفاده از الگوهاي دیجیتال در کتابهاي گویا انجام شد بنیاد نهاده شد.  پروژه تحقیقاتی که با 

آن در سطح بین المللی معرفی شود.( کرسچر    )2004در پی نتایج موفقیت آمیز پروژه تصمیم گرفته شد دستاوردهاي 

) که دو مجموعه NISO) و سازمان استانداردهاي اطالعات ملی (ANSIموسسه استانداردهاي ملی امریکا( 2001ال در س
هستند با اعطاي عنوان   DAISY3استاندارد  ANSI/NISO Z39.86-2002رسمی استانداردهاي ایاالت متحده امریکا 

  را مورد تایید قرار دادند.

را معرفی می DAISYدر واقع  آن رسانه اي  اطالعات براي افرادي که قادر به خواندن متون چاپ شده نیستند  کند که در 
  پذیر است. دسترس
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دسترسی مستقیم به نقاط خاص متن و قادر بودن کاربر به حرکت در متن به صورت عنوان به عنوان،  با فراهم بودن 
  عات قابل پیمایش است.صفحه به صفحه، پارگراف به پاراگراف، جمله به جمله و کلمه به کلمه، اطال

  انواع کتاب گویاي دیجیتال 

  )audioOnlyفقط صداي کامل (

دیجیتال است. در این نوع، محتواي مستند به طور کامل به صوت تبدیل شده است.  این ساده ترین نوع از کتاب گویاي 
)) فقط NCXرل پیمایشوجود ندارد و فایل کنتXMLکتاب گویاي دیجیتال داراي ساختار نیست، فایل محتواي متنی

شود. این نوع کتاب گویا به صورت خطی مورد استفاده قرار  SMILشامل عنوان کتاب و یک نشانگر به ابتداي فایل می 
در این نوع، از پیمایش مستقیم  می گیرد و دسترسی مستقیم به نقاط داخلی کتاب گویا امکانپذیر نیست به عبارت دیگر 

دانش،  در درون کتاب گویاي دیجیتال پ   )1388شتیبانی نمی شود. (مردانی نژاد و 

  audioNCXصداي کامل ساختارمند

شامل  SMIL)) به واسطه فایلNCXمحتواي مستند به طور کامل به صوت تبدیل شده است. فایل کنترل پیمایش
هاي دیگري همچون شماره صفحه و پی نوشتهاي کتاب می شود. کاربر قادر  پیوندهایی به عناصر ساختاري یا ویژگی

دیجیتال به پیمایش NCXاست به واسطه عناصري که در فایل  داخل کتاب گویاي  ها اشاره شده است مستقیما در  به آن
یی لوح فشرده بپردازد. این معمول ترین نوع کتاب گویاي دیجیتال است و براي استفاده در دستگاه هایی که به تنها

  ایده آل است.Stand-Alone DAISY Playersرا اجرا می کنند.  DAISYکتاب

   )audioPartText(صداي کامل یا بخشی ساختارمند و متن بخشی

شامل  SMIL)) به واسطه فایل NCXهمه یا بخشی از محتواي مستند به صوت تبدیل شده است. فایل کنترل پیمایش
دیگري همچون شماره صفحه و پی نوشتهاي کتاب می شود. به عالوه،  پیوندهایی به عناصر ساختاري یا ویژگیهاي 

شده است. قسمتهایی که در فایل محتواي متنی وجود دارند در  XMLقسمتی از مستند در قالب فایل محتواي متنی ارائه 
اجراي کالم ،  کردن و دسترسی مستقیم به متن اجستجوي کلیدواژه ها، هج توانند مورد استفاده قرارگیرند: دو حالت می

  .شبیه سازي شده توسط کامپیوتر

شود. کاربر می تواند مستقیما در موارد مع را نیز شامل می  فایل "شده در نی  این نوع از کتاب گویاي دیجیتال، تصاویر 
ط شامل عناصر صوتی فقSMILبه پیمایش بپردازد. در این نوع، فایل "فایل محتواي متنی"و  "کنترل پیمایش

  )1388است.(مردانی نژاد و دانش،  

  گفتار : کننده  -یبمجهز به ترک یلوسا یدتریناز جد یکی یمعرف
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ژاپن 5شرکت پلکس تاك   د دستگاهی از کشور   12 است که ساخته ) Daisy( یزيد یجیتالیتحت عنوان کتابخوان 
راحت یلیمتر ضخامتم 7متر عرض و  یلیم 55طول،  یلیمترم  ین. امی باشد جا گرفته و قابل حمل یبدر ج یدارد و به 

ها شده با قابل یزيفرمت د  را که با ییدستگاه قادر است متن کتاب  یتبا یگاگ2 حجم جستجو و مرور مناسب با یتضبط 
می  ینهمچن نظر مورد  است. دستگاه یشقابل افزا یتبا یگاگ 32حجم تا  ین  مقدار. ایدقرائت نما یبرروي حافظه جانب

سی تواند به راد دریافت امکان یزشده خود را به اشتراك بگذارد و ن ذخیره هاي یلفا   مصورت بی   یزرا ن یوییموجهاي 
. یردگوناگون مورد استفاده قرار گ هاي و حضور در کالس  یدر کارهاي تجاري، آموزش تواند  یدستگاه م یندارد. ا
خواند و  یم ینابراي ناب یارا به شکل گو دستگاه منوهاي موجود در یدستگاه آن است که تمام یژگی  اینو ینمهمتر
 یهاي صوت یلدستگاه هم فا ین. اکنداستفاده  آن  می تواند از همه امکانات یبه راحت یناکه ناب یااستگو موبایل  همانند
 یادن زبان  18و از  ی کندرا اجرا م یزياز جمله د مختلف فرمتهاينوشتاري با  یلهايهم فا و  amr  ،3mp فرمتهاي  با
     )66: ص1392خضري،(   می کند. یبانیپشت

  179کامل ساختارمند و متن کامل صداي

شامل  SMILبه واسطه فایل NCXمحتواي کامل مستند به صورت صوت تبدیل شده است. فایل کنترل پیمایش
دیگري همچون شماره صفحه و پی نوشتهاي کتاب می شود. متن کامل  پیوندهایی به عناصر ساختاري یا ویژگیهاي 

دیجیتال، تصاویر را نیز شامل می شود. متن،  مستند در یک فایل محتواي متنی ارائه شده است. این نوع از کتابگویاي 
شده اند. SMILصدا و همه تصاویر در فایلهاي  شده در همگام  مستقیما در موارد معین  فایل کنترل "کاربر می تواند 

به پیمایش بپردازد. این نوع گرچه پیچیده ترین نوع کتاب گویاي دیجیتال است اما  فایل محتواي متنی"و  "پیمایش
سطح دسترسی را نیز فراهم می   آورد. باالترین 

  180صداي بخشی و متن کامل ساختارمند

شده است اما فقط بخشی ازمستند به صوت تقسیم شده است. متن مستند به طور کامل د آورده  ر یک فایل محتواي متنی 
شامل پیوندهایی به عناصرساختاري کتاب است و می تواند شامل پیوندهایی به SMILفایل کنترل پیمایش به توسط فایل

هاي توضیحی و غیره باشد. کاربر می توان شده در ویژگیهایی از قبیل شماره صفحه، پینوشت  د مستقیما در موارد معین 
به پیمایش بپردازد. صداي قسمتهایی که اجرا می شود با متن یا تصویر  "فایل محتواي متنی"و  "فایل کنترل پیمایش"

همگام شده است. این نوع از کتاب گویاي دیجیتال براي استفاده در کتابهایی چون  SMILمرتبط با خود در فایل 
آن متن کامل ارائه می شود اما صداي ضبط شده فقط تلفظ کلمات راشامل می  فرهنگ لغات مناسب است که در 
  )1388شود.(مردانی نژاد و  دانش،  
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شده است. فایل کنترل پیمایش )) توسط NCXدر این نوع، متن کامل مستند به صورت یک فایل محتواي متنی ارائه 
هایی به عناصر ساختاري کتاب است و می تواند شامل پیوندهایی به ویژگیهایی چون شماره شامل پیوند SMILفایل

در به  "فایل محتواي متنی"و  "فایل کنترل پیمایش"صفحه هم باشد. کاربر می تواند مستقیما در موارد معین شده 
دیجیتال،تصاویر را نیز شامل می شود. فا شامل عناصر متنی SMILیلهايپیمایش بپردازد. این نوع از کتاب گویاي 

دیجیتال فایل صدا وجود ندارد. از این نوع  شده است. در این نوع از کتاب گویاي  همه تصاویر همگام  مرتبشده بوده و با 
کتاب گویاي دیجیتال براي تبدیل الگو فرمت متنهاي چاپی به دیگر الگوها از قبیل بریل الکترونیک یا متن چاپی در 

هاي بزرگ ا    ستفاده می شود. اندازه 

  استاندارد دیزي

از جمله پیشرفتهاي بسیار باالي تکنولوژیکی تاسیس کنسرسیوم دیزي است. این تکنولوژي و استاندارد نیازهاي اساسی 
دسترسی نیست را امکان پذیر کرده است. اولین اقدامات به سمت  آنالوگ قابل  را در کسب اطالعات، که در محیط  بشر 

سوئد اتخاذ شد. سالی که کتابخانه کتابهاي گویا و بریل  1988به کتابهاي گویاي دیجیتال در سال  انتقال از آنالوگ در 
دیجیتال گویا به جریان انداخت و نیاز به تطبیق خود با تکنولوژيTPBسوئد ( هاي  ) پروژه اي براي توسعه کتاب 

را احساس کرد. این نرم افزار کتاب گویا بر پایه مفه دیزي ( سیستم اطالعات دیجیتال مبتنی بر صوت) دیجیتال جدید  وم 
ساخته شد که تقاضاهایی که نیاز به ایجاد کتاب دیجیتال گویا با کیفیت باال وکاربردي داشت را مشخص می کرد.( 

  )1390خسروي و عابدي، 

دیجیتال قابل دسترس، نظام استاندارد باز جهانی براي اطالعات چندرسانه دي اي است که توسط  زي، نظام اطالعات 
راه کتابخانه سراسر جهان  هسته فن هاي ویژه معلوالن و با همکاري جمعی از کاربران نهایی  آوري  اندازي شده است. 

ي« مبتنی بر انطباق و هماهنگی متن، تصویر و صدا بر اساس پیشنهادات » زي دW3C  و در جهت رفع نیازهاي افرادي
دانش انسانی  توسط کنسرسیوم » زي دي«هاي دسترسی دارند.  اي از قابلیت نیاز به مجموعهاست که براي مشارکت در 

ي« اندازي شده است. جدیدترین  مند و متعهد راه هاي عالقه و با مشارکت جمعی از کتابداران و کتابخانه» زي د
لی امریکا از شود. پس از خروج کتابخانه م شناخته می ANSI/NISO Z39.86-2005با کد » زي دي«استانداردهاي 

هیئت رسمی حفاظت از این استاندارد ملی ایاالت متحده منصوب شد. » زي دي«هیئت حفاظت، کنسرسیوم    به عنوان 

رسمی این کنسرسیوم هستند که به کار تولید کتاب 14در حال حاضر      هاي گویاي با استانداردهاي  کشور عضو 
ي« هستند.  و » زي د  143400میالدي حدود   2006ماه مه    25دارد که حق رأي ندارند.  تا  عضو وابسته به هم 57مشغول 

ي«عنوان اثر در قالب استانداردهاي  ي«هایی که استانداردهاي  ها و تولیدکننده کارخانه منتشر شده است.» زي درا » زي د
سونی، در  شرکت از جمله شرکتهاي 25اند.  وارد کنسرسیوم شده» دوست«کنند به عنوان  پشتیبانی می مایکروسافت و 
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ي«هشت کشور دوست کنسرسیوم  نوع  27ابزار تولید و  17حداقل » دي زي«هستند.جهت رسیدن به اهداف » زي د
  )1390دستگاه کاربري تهیه شده است. .( خسروي و عابدي، 

ي«کاربران  زي د«  

ي« سوئد  پی در سوئد و توسط تیعنوان نظام اطالعاتی مبتنی بر صدا  در مراحل اولیه از توسعه به» زي د بی، کتابخانه ملی 
دسترسی به فهرست و  اي کتاب هاي گویا و بریل، و به منظور رفع نیازهاي مبرم کاربران حرفه براي کتاب هاي گویا براي 

رسانه شناخته شد. کیفیت صدا، محتواهاي حجیم، و  دقیق به منابع صوتی  هاي کوچک و  صفحات خاص محتوا و استناد 
هاي  ها، از جمله دیگر دغدغه هاي امانت میان کتابخانه المللی برنامه هاي گویا در میان کاربران بین نی کتابهمخوا

  هاي گویا بود.  اي کتاب خوانندگان حرفه

ي«هاي  یکی از ویژگی پدرو 1995، در تمام دوره توسعه، مشارکت کاربران بود. در همان ابتداي کار، در دسامبر »زي د ،
شرکت کرد و به نمایندگی » زي دي«هاي تدارکاتی تأسیس کنسرسیوم  دبیرکل اتحادیه جهانی نابینایان در جلسه زوریتا، 

را مورد تشویق قرار داد. نورما توچیدو در اروگوئه، یاپ در هلند، اوا بیورك و کیکی  از گروه کاربران نابینا ما 
سوئد و دیگران، از جانب اتحادیه جهانی ن کمک زیادي کردند. .( خسروي و » زي دي«ابینایان، به توسعه نوردستورم در 

دیالکسی،  هایی که در خدمت معلولیت کتابخانه )1390عابدي،  همچون نابینایی، ضعف بینایی،   هاي کتابی، 
کتاب و هاي یادگیري، ناتوانایی شناختی، ناتوانایی فکري، ناتوانایی حرکتی که امکان حمل و نقل و استفاده از  ناتوانایی

سلب می کند، مسایل مشترکی با کاربران داشتند. عالوه بر مسایل و دغدغه را  دیر یا زود  هاي کاربران، کتابخانه اسناد  ها 
غییر تکنولوژي از آنالوگ به دیجیتال بودند. .( خسروي و عابدي،  ناچار به مواجهه با مسئله عمده واحد  )1390ي ت

را پیرامون  المللی ویژه توکیو بهره برد و نشست بین 1986ز کنفرانس عمومی ایفال در هاي نابینایان و ایفال، ا کتابخانه اي 
هاي گویاي دیجیتال برگزار کرد تا فن آوري هاي دیجیتالی مورد نیاز کاربران و امکانات ارائه کنندگان خدمات  کتاب

آوري ها را بررسی کنند. این نشست به این جمع چ یک از فن  هی دیجیتال موجود در بازار امکان بندي رسید که  ي صوتی 
سال  برآورده ساختن نیازهاي توزیع کتاب را ندارند. در  دیجیتال  بی، نمونه اولیه  بی و البیرنتن اي پی ، تی1994هاي گویا 
شخصی را در کنفرانس  یک کتاب گویاي مبتنی بر رایانه داد. ICCHPي    در وین ارائه 

  ل ویژه نابینایان و افراد با آسیب بینایی هاي الکترونیکی قابل حم خوان کتاب

سازمان بهداشت جهانی حدود  زندگی  میلیون نفر دچار اختالالت و آسیب 285طبق آمار  هاي بینایی در سراسر جهان 
هستند. میلیون نفر کم 246میلیون نفر نابینا و  39کنند که از این تعداد  می   بینا 

ها می توانند ببینند چراکه هنگامی که فردي کنن جهانی که این افراد در آن زندگی می د پرشده از اطالعات مهمی که آن
آسیب بینایی بوده در عین حال عالقه هاي نویسندگان مورد عالقه  مند به سوادآموزي است به نوعی خواندن کتاب دچار 
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راي یک فرد با آسیب بینایی یک تالش دلهره هاي بریل براي  تابک آور است. او یا کشف نویسندگان جدید اغلب ب
  .نابینایان به طور گسترده در دسترس نیست

سالم در نزدیکی شخص نابینایی باشد براي فرد نابینا یا کم ها یا  العاده دشوار است که کتاب بینا فوق زمانی که یک فرد 
آنها به خط بریل یا در قالب کتاب فهرست را بخواند مگر اینکه    هاي صوتی باشد. ها 

در  هاي الکترونیکی نه تنها براي خواندن قابل حمل طراحی شده خوان ترونیکی و کتابهاي الک کتاب اند بلکه می توانند 
هزینه در بسیاري  هستند و بیشتر اوقات  ها صرفه جویی کنند چراکه کتاب بلند مدت  هاي بریل اغلب بسیار گران قیمت 

دس هاي بریل مورد نظر فرد نابینا به طور گسترده کتاب   )1390ترس نیست . ( رمضانی، اي در 

  راهکارهاي افزایش سطح دسترسی نابینایان و کم بینایان به اطالعات

دارد و براي برطرف  نمودن  این  نیاز  به راه هاي  هر فرد در طول زندگی روزمره به تهیه اطالعات گوناگون احتیاج 
دارن دالیل مختلف به اطالعات نیاز  دبراي مثال، آنان ممکن است جهت سرگرمی و مختلفی متوسل می شود.افراد به 

رادیو گوش  ها مبادرت ورزند،به گشت وگذار در اینترنت بپردازند و  ها،مجالت وکتاب روزنامه  تنویر افکار به مطالعه 
را در حل مسئله و تصمیم گیري صحیح کمک می کند و بهترین  بدهند یا تلویزیون ببینند. به هرحال اطالعات انسان 

  ) 1387العاتی است که مرتبط،کامل،صحیح وجاري باشد. (مهراد و کلینی،اطالعات،اط

گسترش فرهنگ  ابینایان با اهدافی چون: رفع نیازهاي اطالعاتی نابینایان و نیمه بینایان،  کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ن
دانش و ایجاد امکانات و شرایط مناسب براي پرکردن اوقات فراغت آن آیند.اما با وجود و ارتقاء علم و  ان  بوجود می 

حجم وسیع اطالعات قسمت اندکی ازآن در اختیار نابینایان وکم بینایان قرار گرفته و موجب شکاف اطالعاتی میان 
دلیل عدم دسترسی به  روشن دالن و افراد سالم می شود. بدین ترتیب  این گروه بهترین تفریح خود یعنی مطالعه را به 

  دست می دهند.منابع اطالعاتی از 

را ا  آنها-مروزه معلولین  دانند.ارگانها و نهادهاي جامعه وظیفه  -به علت ناتوانی جسمی یا ذهنی  مطرودین جامعه نمی 
هستندکه میتوانند به این افراد خدمت  خود می دانند به این افرادکمک و یاري کنند وکتابخانه ها از مهمترین نهادهایی 

  )1372.(مرادي، کنند

دنیاي دسترسی  به اطالعات روزآمد می تواند در لحظه لحظه زندگی انسانها اثرگذار باشد،و ازطرفی نگرش بنیادین 
جدید بر پایه نگرش برابري انسانها استوار است.اساس توسعه این است که جامعه پذیراي اندیشه برابر شود و نهادهاي 

همگام شوند.   اجتماعی با این اندیشه 

بخانه ها متناسب با نیازها ي نابینایان وکم بینایان نباشد می توان گفت که کتابخانه در ایفاي اگرمنابع موجود در کتا
رسالت خویش ناکام مانده است.هرگز نباید تشابه نیازهاي اطالعاتی نابینایان را با افراد عادي فراموش کرد و تهیه 
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ع اطالعاتی  مخصوص  نوار و سی دي با محتواي سطحی و ابتدایی اندکیي کتب بریل و دتعدا را به عنوان تهیه مناب
زمانی مشخص  ابینایان،  آوري منابع مخصوص ن شمار آورد.ضرورت ارائه یک برنامه دقیق ومناسب درفراهم  نابینایان به 
شود که کمبود امکانات و منابع با کمبود تجهیزات بهره گیري از این منابع درهم آمیخته و عدم توانایی وآموزش  می 

در استفاده ازآنها  نیز لحاظ گردد .(رضوي اصل،  نابینای   ) 13ان 

رأس  تمامی موارد،تناسب منابع  در برنامه ریزي جهت تهیه منابع و تجهیزات مورد نیاز نابینایان وکم بینایان،باید در 
ها را تهیه  نابینا عالوه بر  د.یککروتجهیزات را با نیازهاي مراجعه کنندگان در نظرگرفته ومنابع مورد نیاز وعالقه آن

  )1379مجموعه کتب بریل وچاپ درشت باید به منابع گویا و الکترونیکی نیز دسترسی داشته  باشد. (تعاونی، 

ها وکتاب داران است.از این  ارائه خدمات کتابخانه اي به نابینایان و کم بینایان،یکی از پرچالش ترین وظایف کتابخانه 
سازمان ملل گذشته،بیانیه ها،مقررات،وآیین نام هاي بین المللی تدوین شده ازسوي سازمان هاي جهانی مانند: ه 

سازي امکانات  ایفالمتحد،یونسکو و  ها درفراهم  دولت  سایر شهروندان و نقش محوري  همواره بر حقوق برابر معلوالن با 
می ورزند. (تعاونی،    )1379کتابخانه اي  برابر تاکید 

مکانات جدید به نفع کاربران نابینا وکم بینا به گونه اي بهره گیري شودکه طیف وسیعی بنابراین الزم است از ابزارها و ا
وقابل استفاده باشد. آنان دست یافتنی  آوري مجموعه گسترده که بتواند تمام نیاز  ازخدمات براي  کتاب داران کار فراهم 

ها از فعالیت ک دانند و رضایت آن تابخانه موقعی حاصل می گردد که مراجعه مراجعان را پاسخگو باشد ازآمال خود می 
هاي گوناگون گردآوري شده  در قالب  آموزشی که  کنندگان بتوانند در محیطی امن از محصوالت فکري و علمی و 

  استفاده کنند.

سطح دسترسی  زیر بر  ع نیازمندي نابینایان می توان با راهکارهاي  با توجه به محدود بودن بودجه کتابخانه و گستره وسی
دسترسی به  - 3امانت بین کتابخانه اي - 2استفاده از فناوریهاي نوین براي نابینایان   -1ابینایان به اطالعات اثر گذاشت . ن

دسترس پذیر - 4اینترنت دیجیتال و  سازمان - 5ایجاد کتابخانه گویاي  هاي  ها و انجمن همکاري و مشارکت بین 
ونی حق تال - 7هدایت صنعت نشر -6مربوطه بهره گیري از تشخیص نویسه هاي  -8دالن یف ویژه روشنمعافیت قان
در ارائه خدمات کتابخانه اي به نابینایان    - OCR)9نوري( حمایت از  -10بهره گیري از تجربیات کشورهاي موفق 

هاي تولید کننده محتواي اطالعاتی ویژه نابینایان  موسسات،  انجمن   ایجاد شبکه هاي کامپیوتري -11ها و گروه 

دیجیتال براي نابینایان   فناوري ومنابع 

آوري هم گام شده  با شکل گیري و گسترش فن آوري ها، کتابخانه ها و نهادها با ایجادراهبردهاي تازه با تحوالت فن 
غییریافته است  و به  اعتقادبرخی، کتابخانه ها  سنتی ت ها،  مفهوم کتابخانه در معناي  وبدون شک با ورود  فن آوري 

عبور مجموعه به اتصال می باشند، به این  معناکه  کاربر می تواند ازمنزل  یا محل کار خود به سهولت به درمرحله 
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مجموعه واطالعات مورد نیاز خوددست یابد، بدون آنکه نیازي به مراجعه حضوري  به کتابخانه و مراکز اطالع رسانی 
  )210: ص1388داشته باشد. ( دیده گاه و خجسته فر،

دچار فراهم آمد درتامین نیازهاي اطالعاتی افراد  هاي دیجیتال،نقش مهمی  ن مدارك دیجیتال از طریق کتابخانه 
هاي دیجیتال را می توان نسخه اي  الکترونیکی از یک کتابخانه  ناتوانیهاي سمعی و بصري ایفا می کند . کتابخانه 

  عمومی به شمار  آورد . 

هاي دیجیتال،  امروزه  آمدن وسایل و ابزار ارتباطی نوین،  کتابخانه هاي عمومی می توانند به عالوه بر کتابخانه  با وجود 
راحتی از این  ابزارهاي ارتباطی جدید  براي برقراري ارتباط  با مخاطبان خود بدون نیاز به  حضور  فیزیکی 

  آنهادرکتابخانه استفاده کنند . 

شوند عبارتند از:برخی از ابزارهاي نوینی که می تواند دررفع نیازهاي اط   اعاتی کاربران نابینا موثر واقع 

   182دستیار دیجیتال شخصی( پی. دي. اي) -

دستیار دیجیتال شخصی ابزار فشرده اي  براي سازماندهی اطالعات  و  خدمات می باشندکه جزءارتباطات  بی سیم  
دستی  می باشند که می  در واقع نوعی رایانه  توانند  پروتکلهاي  مختلف  شبکه بی محسوب  می شوند .پی. دي.اي ها 

  سیم را  پشتیبانی   کنند  . 

دارد تعریف  سیارو دردسترس که کاربردهاي متفاوتی   ذخیره و بازیابی اطالعات   را می توان یک ابزار  پی. دي .اي 
ستی می توان کتاب کردکه کاربر می تواند بدون نیازبه میز یا هیچ وسیله دیگري آنرا حمل  کند و ازطریق این  ابزار د

دیده گاه و خجسته  دي .اي منتقل ساخت و آنها را  مطالعه  کرد . (  روي  وب به پی .  هاي  الکترونیکی را از  هاو  مجله 
  )212: ص1388فر،

  183خدمات مرجع ایمیل یا پست الکترونیکی  -

رایج ترین خدمات کتابخانه اي  در  عصر حاضر  است به صورت خدمات خدمات مرجع پست الکترونیکی یکی از 
مرجع مجازي ارائه  می شود ودر آن    کاربران سواالت خود رابصورت الکترونیکی از طریق  شبکه به   کتابخانه و 

  کتابداران ارسال  می دارند  .
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 مهمترین مزیت این فن آوري این است که کاربران بدون  مراجعه به  کتابخانه می توانندبه سواالت و نیازهاي طالعاتی
  خوددست  یابند  .

شرکت نموده و با عصر اطالعات  هاي  علمی ومباحث آن  این  فناوري   باعث  شده که   معلولین   بتوانند  در  مذاکره   
دیده گاه و خجسته فر،   )214: ص1388همگام شوند.( 

    184خدمات  مرجع پیام کوتاه  -

رایج است که دامنه کار با   امروزه استفاده از سیستم   پیام رسانی از طریق موبایل یا  همراه   در میان  مردم  بسیار  تلفن  
  این  سیستم به کتابخانه ها هم کشیده شده است  .

دیجیتالی است  که از  طریق آن کاربران می توانندسواالت  خدمات مرجع پیام کوتاه شکلی از خدمات مرجع  مجازي یا 
متنی)به  کتابخانه   هایی که    داراي این سرویس هستند بفرستندو از این مرجع  خود   را  بوسیله    تلفن همراه(  پیام 

دیده گاه و خجسته فر،   )  216: ص1388خدمات نوین استفاده کنند.( 

   185خدمات مرجع ازطریق چت -

همراه با رایج و پرطرفدار است .این فناوري  در اینترنت  یکی از خدمات  دیجیتال   امروزه چت یا اتاق گفت و گوي  
هاي خبري، لیستهاي پستی وحتی تابلوهایالکترونیکی به همراه  دارد  .   خودامکانات  دیگري چون گروه 

    186روزنامه  هاي گویاي   دیجیتال -

شوندو حاوي  مسایل و وقایع  مهم است به  روزنامه  هاي  گویاي  محلی که به شکل هفته  اي یا روزانه   چاپ می  تولید 
د زار مهم  ها انعکاس دهنده  تقاضاي آنها می باشد  عنوان  یک اب رشدآن ر زندگی نابینایان  محسوب می شوند وتولیدروبه 

  .  

روزنامه ها  زمینه استفاده ازانتقال ماهواره  اي به عنوان وسیله اي براي بازپخش کردن  آوري جذاب  دیگر دراین  یک فن 
  )  218: ص1388به  دیگرایستگاه هاي رادیویی است . ( دیده گاه و خجسته فر،

ذکرشده  متفاوت  هستند . بااین خدمات شخص نابینااز یک تلفن  خدمات سیستمهاي کتاب گویا، نسبت به خدمات 
استفاده کردتا با مرکز خدمات که مواد ضبط  شده ي صوتی را در یک رایانه ذخیره کرده است،ارتباط برقرا ر 

داراي ص فحه کلید لمسی هستند به این مرکزوصل می شوندوازاین طریق به کنند.خوانندگان بااستفاده از تلفنهایی که 
ها دسترسی پیدا میکنند .    متن  روزنامه 
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دي .تی .بی) -   187کتابهاي گویاي دیجیتال( 

آن نواقص فرمتهاي قبلی از قبیل نبود  هاي  اي از کتاب اي چند رسانه کتاب گویاي دیجیتال نمونه چاپی است که در 
دیجیتال  امکان دسترسی اتفاقی شده است. به طور کاملتر می توان گفت کتاب گویاي  همه نقاط کتاب مرتفع  به 

هاي مختلف از قبیل صداي طبیعی یا  مجموعه اي از فایلهاي الکترونیکی است که براي ارائه اطالعات از طریق رسانه 
در کنار هم  دیداري مثل نمایش  شدنی یا نمایش  زمانی که این فایلها شبیه سازي شده انسان، بریل تجدید  قرار گرفته اند. 

شدند ( دیجیتال  ) کلمات با اندازهLarge Printتولید  هاي بزرگ و طبق استاندارد ویژه خود در قالب کتاب گویاي 
ها از قبیل پیمایش سریع و قابل انعطاف، نشانه گذاري و برجسته کردن،  قرار گرفتند دستیابی به حوزه وسیعی از قابلیت 

ها، هجی کردن کلمات خواسته شدهجستجوي  ژه  و کنترل کاربر بر نمایش از قبیل پی نوشتها، شماره صفحات و  کلیدوا
  )1388 ،غیره را ممکن می سازد.( مقدمی

در میان عالقه مندان به مطالعه، جایگاه ویژه و شناخته شده اي دارد و ناشران بزرگ جهان، بخش قابل  کتاب گویا 
ا به صورت شنیداري تولیدمی کنند. امروزه کاربران این رسانه تنها افراد داراي مشکالت توجهی از محصوالت خود ر

ابینا و کم بینا) نیستند، بلکه هر فرد عالقه مند به مطالعه، می تواند مخاطب کتاب گویا باشد. مزایا و قابلیت  خوانشی (ن
را فراهم م ی کند که در آن قادر به مطالعه کتاب چاپی یا انواع هاي کتاب گویا براي افراد، امکان مطالعه در زمان هایی 

  ) 271ص  : 1393،فهیم نیا وچهرقانی  (بصري کتاب هاي الکترونیک نیستند.

ها و درخواست  ها را  تعریف کند،  ویژگی ها  براي تولیدکتابهاي دیجیتال در  ابتدا نیاز به استانداردهایی است  تا تقاضا 
را امتحان  کندو  مهمتراز همه خواست و انتظار کاربر را تعیین نماید . لزوم یک و  مشخصه هاي   پیش بینی شد ه 

دیجیتال به خاطر این است که این استانداردها،جنبه هاي انتخابی و  کارآیی را   استاندارد براي تولید کتابهاي گویاي 
شوند تعریف  می کنند.این  براي نسل بعدي ابزارها و تجهیزات   کتابخانه اي که توسط افرادنابینا بکار گرفته می 

سازگاري رسانه اي، حفاظت از  حق   مولف، سهولت امانت  بین   هاي کنترل، کیفیت صوتی،  استاندارد ها  شاخصه 
سطح بین المللی و توانایی و  قابلیتهاي کتابهاي گویاي دیجیتالرا شامل می شودو قابل استفاده توسط  کتابخانه اي در  

دیده گاه و کتابداران، تو سازمان هاي پشتیبانی می باشند.(  لید کنندگان تجهیزات، تولیدکنندگان رسانه، کاربران و 
  )  220: ص1388خجسته فر،

  بخش است :   3یک کتاب گویاي دیجیتال شامل

  یک بخش آشکارو بدیهی ازکتابهاي  دیجیتال،فایل ضبط صوت است . -1

داشته باشد تاکتاب دومین جزو کتاب گویاي دیجیتال،فایل مت -2 ساختاري  نی آن است .این فایل  متنی  بایستی قابلیتهاي 
  رانمایش  دهد . 
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دیجیتال، نمایه سازي صفحات کتاب می باشد .  در این بخش تالش شده تاباایجاد یک  -3 سومین جزءکتاب  گویاي  
رادرپیداکردن متن و قسمت  موردنظ هاي الکترونیکی، خواننده  دیده گاه و خجسته نمایه کلیدواژه  رساند. (  رش یاري 

  )  221: ص1388فر،

    188منابع  وب  بریل -

رفع نیاز  اطالعاتی معلولین به خصوص نابینایان کافی  نیست   درعصرانفجاراطالعات،میزان منابع گویاوبریل موجودبراي 
 .  

رفع نیاز اطال شده است  .(  ادغام الفباي بریل، گفتارو فن آوري منجر به ایجاد تجهیزاتی جهت  عاتی افراد نابینا  
  )1386فضیلت،

ع بریل  نیز  بهبود  خواهد  یافت .  راازطریق این فن آوري رارائه   کرد، دسترسی  به مناب   بنابراین اگر بتوان منابع  بریل 

وب بریل خدمتی مبتنی بر وب و اینترنت است  که  کتابها  و مجالت بریل و نوارهاي صوتی رادر قالب الکترونیکی ارائه  
آنالین بدون نیاز به حضور  فیزیکی  را به صورت  مینماید . این فناوري به نابینایان این  امکان  رامی دهدکه کتابهاي بریل 

  )  222: ص1388گاه و خجسته فر، درکتابخانه هادریافت  کنند .( دیده

  نرم افزارهاي  صفحه خوان -

این نرم افزارهابه منظوردسترس پذیرساختن اطالعات  ومنابع الکترونیکی براي نابینایان ازاهمیت بسیاري  برخوردارند.این 
دهندو انواع نرم افزار هر  متنی راکه درصفحه نمایشگرنوشته شده باشد بصورت بریل یاگویادر اختیارکاربر ناب ینا قرار می 

دارندکه شامل (نرم افزار درشت نمایی  magic(براي دسترسی نابینایان به  ویندوز   وصفحاتوب )،  jawsمختلفی 
سورنا (نرم افزار مبدل متن به  گفتارفارسی)و...می باشد.(فضیلت،  ) افرادنابیناو کم بینا براي دسترسی به 1386ویندوز)،  

  نیازمند   کاربردصفحه خوانها  ودیگر وسایل کمکی می باشند.اطالعات پیوسته 

  189ري دات

آن استفاده م یرتصو حس براي ینااست که کاربران ناب یدستگاه  آن در ذهن از   .ی کنندو سپردن 

. می شود مشخص یررفتن آنها، شکل و رنگ تصو یینو پا باال  اي از نقاط برجسته است که با دستگاه شامل صفحه این
د به نشان داده  نمایشگر اسکن شده سپس به صورت برجسته بر روي تصاویر دستگاه ابتدا ینبا استفاده از ا یگرعبارت 
را USB  اتصال یقتوان از طر یآنها را به ذهن بسپارد. ري دات را م کردن،  لمس یقاز طر یناتا کاربر ناب یشودم  یانهبه 
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هر صفحه در وب یاچاپ نمود و  یا و یرهرا ذخ یروصل کرد و تصو را پو گردیها،  دستگاه  ینمشاهده نمود. ا یش واي 
  )68:ص 1392(خضري، .یل داردشد به خط بر یاندر باال ب یکهرا با روش متون یت تبدیلقابل یر،عالوه بر تصاو

  190گجت ها

عالوه بر  فناوري،  هوشمندانه طراحی شده اند .    جدیدي را به و ایده گجت  ها به وسایلی  گفته  میشود  که 
زندگی روزمره بدل کرده ابزاري      .اند کاربردي در 

سنی متفاوت و سطوح مختلف از این هاي افراد با گروه  ها امروزه کاربردهاي موثري درزندگی روزمره دارند و گجت
 مختلفی بر افرادهاي  کنند. امروزه اطالعات از کانال  می در خانه، محل کار و حتی زمان فراغت و تفریح استفاده ابزار

آن عرضه می شود که  دیجیتالازجمله مجاري جویاي  شخصی و ..  گجت هایی همچون تلفن همراه، تبلت، دستیار 
ها می میباشد. از مهمترین قابلیت هاي موجود در این آن ها سهولت حمل  مسلما  باشد که همین امر دسته از گجت 
هر نقطه را میسر می کند.   دسترسی به اطالعات در 

را توسط این ابزار فراهم کنند . براي افراد نابینا و کم اند تا قابلیتهاي الزم افراد و شرکتهاي مختلفی سعی کرده   بینا 

رایانه يهاه در جذب اطالعات پیرامون اید نابینایان ) ضمن بررسی مسایل 1385عنوان مثال اویسی (  به هاي  در مورد 
داد قابل رنگ و مواد ه است . وي بر پایه نشانهاستفاده توسط نابینایان ارائه   شناسی و احساس گرایی در فرم، عملکرد، 

رایانه قابل حملی براي نابینایان طراحی دیگر است که با طراحیکند تالش کرده که  عینک  . شرکت گوگل نمونه 
را براي افراد زاده و  یعاصم وزرمهر( نابینا یا کم بینا فراهم کند. گوگل تالش کرده قابلیتهاي جالبی  ، پشوتنی 

  ) 81:ص1393

 : 2 وب

گ است که خود به منبع ارزشمند یدتول یندحضور کاربران در فرا 2وب  در  يبرا يو پخش اخبار و اطالعات چنان پررن
ها را به  یشاندهد تا صدا یقرار م ینایانهمه ناب یاررا در اخت یشده است . وبالگ امکان لبد یو رسم یجمع يرسانه 

د یکدیگرگوش  دارد  یزکتابخانه ن يبرا یگوناگون يوب نوشت کاربردها ین). همچن1384پور،   یبرسانند (نوع یگرانو 
 یژگیتوان به سهولت اطالعات و اخبار مرتبط با خدمات کتابخانه را منتشر کرد . در واقع و یوب نوشت م یق. از طر
سرعت انتشار اطالعات یاصل ها،  سهولت و  مورد  در ) .1387،  يست (نوروزاآنها يروزآمدساز و وب نوشت 

 ینترنتیا يخدمات جستجو یشگفت که شرکت گوگل در حال آزما یدشرکت گوگل با یردسترس پذ يجستجو
 ینترنتخود در ا یازتوانند به اطالعات مورد ن ی،  بهتر میفضع یدد يو افراد دارا ینایاناست که به کمک آن ناب یديجد

،  در »یردسترس پذ يجستجو«گول با نام  یدجد ستجوي،  خدمات جیترزرو يکنند . به گزارش خبرگزار یداپ یدسترس
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ژهکل یک يهنگام جستجو آن دسته از وب سایدوا دارا ینترنتا يها یت،   راحت يرا که  خوانده  یظاهر ساده بوده و به 
 کنند . یها فهرست م یتوب سا یراز سا یششوند را در ابتدا و پ یم

سا یخواندن صوت یتبا قابل يا یژهو ياکنون نرم افزارها هم دارند  یناکاربران ناب يها برا یتمتون موجود در وب  وجود 
ها یزن یگرد ينرم افزارها یو بر خ پردازند  یم یناافراد کم ب یدجهت بازد یتمختلف هر وب سا يبه بزرگ کردن بخش 

سا انرم افزار ه یلقب ینکه ا ینجاستاما مشکل کار ا  یچیدهپ یکیگراف يها یشلوغ با طراح يها یتمعموالً در وب 
ها برا ینم یناو کم ب ینانداشته و افراد ناب یچندان ییکارا استفاده  یچیدهپ يها یتخواندن اطالعات وب سا يتوانند از آن

  کنند .

رابطه با فلش با فلش  در رابطه با دسترس پذ یددر  قتاًاست و حق یوب مقوله جالب یريگفت که فلش  مورد  یندر ا ی
دارند،   یناییکه مشکالت ب یکند تا کسان یدارد . فلش امکان استفاده آسان از صوت را فراهم م یفراوان يها یتقابل

 .بتوانند از صوت استفاده کنند 

  پادکست 

رسانه از اواخر سال   انتشار پرونده بر  يااز روش ه یکیپاد پخش  یاشروع شد . پادکست  2004موج پادکست به عنوان 
رو به طورمعمولاست که توسط کاربران  ییبرنامه آوا ینوع یاست و نام عموم ینترنتا يرو پخش کننده  یک يبر 
شده است و با استفاده از ا صوتی یلفا یکپاد به شکل  يآ یکو عموماً  یجیتالد یقیموس  یانهرا يبر رو ینترنتساخته 
  .شود  یم اجرا یجیتالد یقیپخش کننده موس یاو  یخانگ يها

آن حد که به جرأت می توان ادعا کرد با افزایش تدریج یپادکست م تعداد  یتواند نسل جدید رادیو محسوب شود، تا 
رادیو در حال ورق خوردن است. پادکست آغاز جدیديپادکست ها فصل  شخص يبرا  يدر تاریخ   يا برنامه یتولید 

هنگام یصوت آن شوند.  ندهمه می توان گیرد، یصفحه اینترنت در دسترس قرار مکه این تولید بر  یاست و  مخاطب 
آماتورها اجازه م يپادکست ها به حرفه ا مورد نظرشان در اینترنت بپردازند.  یدهند، به پخش گسترده برنامه صوت یها و 

دانسته اند. پادکست ها م يدسترس پذیر  يتوانند به عنوان رسانه ا یو سهولت تولید محتوا را مهم ترین مزیت پادکست 
غات تجار يبرا گذشته تلویزیون و پخش مجدد  يمورد استفاده قرار گیرند. ارائه خالصه برنامه ها یو دین یسیاس ي،تبلی

ه ها ايبرنامه  روند. فلذا مهم ترین کاربرد  یپادکست به شمار م یتکمیل ياز جمله استفاده ها یرادیوی يایستگاه 
خواهد بود.  يو حرفه ا یو تخصص یخاص اجتماع يها در گرو ه یو غیررسم یرسم یپادکست، کاربرد آموزش

        ) 1389(زارعی،

R.S.S اطالعات و اخبار موجود در وب گاه و وب نوشت  یندهد تا به طور خودکار تازه تر یبه کاربران اجازه م
ش یافتکتابخانه را در ع وب،  خبرگزار يردآورانتشار و گ ياست که برا ینینو یوهکنند . در واقع  ها،   يمطالب از مناب

ها به ک ها و وب نوشت  ها،  مجالت،  وب گاه   ) .1387 ي،رود (نوروز یم ارروزنامه 
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my tube با استفاده یستمس ینمجهزند . ا »یچشم یابیرد« ياست که به فناور ییها یستماز معدود س یکی يفناور ینا  ،
را دنبال م یتورمان يکه رو ییباال یفیتک يها یناز دورب را م یمستقرند حرکت چشم  ها  فهمند .  یکنند و مکث نگاه 
مؤثرتر است که با برنامه هماهنگ  یابزار وقت ینشود . ا یککل هدخوا ینگاه کند که م ياست به نقطه ا یکاربر کاف

 شده است . یطراح یندوزو یطساده تر کردن مح يبه کار گرفته شود که برا  The Gridخود به نام 

IEB  موسوم به  یکروسافتما ینترنتیمرورگر ا یدنسخه جدIEB يبه وب برا یدسترس یلتسه يبرا یامکانات يدارا 
که    Accessibility Program Managerموسوم به  یتیقابل IEBخواهد شد . در مروگر  ینایانو کم ب ینایانناب

ها زوم کنند و بخش يکرده،  بر رو اهدهختلف را مشبتوانند راحت تر صفحات م یناو کم ب یناکابران ناب  یکخاص از  یآن
دهد تا به  یامکان م ینابه افراد کم ب IEBمرورگر  Caret Browsing یت. قابل کردهصفحه وب را راحت تر مشاهده 

 ) .3صفحات وب را مرور کند (سودبخش،   یدو با استفاده از صفحه کل یسادگ

  نتیجه گیري

سختی می توان ضرورت وجود و استفاده از رایانه را در جهت بهبود زندگی جامعه بشري نادیده گرفت امروزه دیگر به 
شاهد افزایش و گسترش کمی و کیفی این قوي ترین ابزار پیشرفت بشر در دنیاي کنونی  و به همین دلیل روز به روز 

هاي هاي شهر الکترونیکی در خصوص حذف پرونده  ا  هستیم. با توجه به ویژگی  کاغذي، ارتباط الکترونیکی ب
همانند تمام اقشار جامعه به منظور پیشبرد  شهروندان، پرداخت عوارض، اطالع رسانی الکترونیکی و ... شهروندان نابینا نیز 

زندگی روزمره، تحصیل و کار نیازمند به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات هستند. (بحري اهداف خود، 
  )1393وهمکاران،

ترسی به رایانه مزایاي بیش تري را براي شهروندان نابینا نسبت به افرد بهره مند از نعمت بینایی فراهم می کند چرا که دس
رایانه همانندچشم براي ایشان کارایی خواهد داشت. بنابراین با توجه به ضرورت دسترسی  با وجود ابزارهاي کمکی 

ها می گذارد و همچنین  هاهرنابینایان به فناوري اطالعات و ارتباطات در ش زندگی آن  و تاثیرات مثبتی که این فناوري بر 
در داخل کشور، ضروري است که تمام نابینایان کشورمان از این امکانات بهره مند  با توجه به امکانات تولید تجهیزات 

   ) 1388شوند.(بحري و همکاران، 

شده است ومعلوالامروزه در کنار سایر حقوق اجتماعی،حق برخورداري از اط همگان پذیرفته  ن گروهی العات نیز براي 
ها همانند سایر افراد جامعه محترم است و جوامع باید بکوشندکه با فراهم کردن  از جامعه هستندکه این حق براي آن

براي ن که به علت نابینایی امکان استفاده ازکتابهاي چاپی شرایط مناسب وابزارهاي کافی، مطالعه گروهی از معلوال
را فراهم کنند. آن  ایشان موجودنیست  که با راه اندازي  استبه انجام رساندن سریع نیازها ي نابینایان در گرو پیگیري 

   تشکل سازمان یافته می توان امور مربوطه را پیگیري و به انجام رساند. 
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زمینه  نابینایان استعدادهاي فراوانی دارند اما فاقد تشکل هاي قوي هستند. در کشورهاي توسعه یافته، تشکل هاي فعال در 
مسایلو مشکالت افراد نابینا و کم بینا این امکان را یافته اند که با دریافت حق انحصار پاره اي فعالیت هاي تجاري و نیز 

سازمان هاي امور نابینایان جلب کمک هایی از سوي افراد خیر،  هزینه هاي خود را تامین کنند.  به بخش عمده اي از 
ها را افرادي تشکیل می دهند که به صورت  هعمدطور به صورت هیات امنایی اداره می شوند. هسته مرکزي این تشکل 

دائمی به کار مشغولند اما در بخش خدمات خاص، از نیروهاي داوطلب نیز ا ستفاده می شود. در ثابت یا استخدام 
هستیم؛ در این دسته از کشورها، دولت ها  شاهد وضعیت مشابهی  کشورهاي اروپاي شرقی همانند روسیه و اوکراین نیز 
سازمان هاي  در انحصار  کوشیده اند تا ضمن ارائه خدمات عام به افراد نابینا، با قراردادن پاره اي فعالیت هاي اقتصادي 

منابعی ر   ا به منظور درآمدزایی براي این موسسات فراهم کنند.امور نابینایان، 

آموختن  حس به ییپاسخگو یژه،و یازهايبا ن افراد جامعهاز  گروهی به عنوان ینایانو کم ب ینایانمهم ناب یازهاياز ن یکی 
شدن است. الفباي بر سزایی نقش یازن یناست که در پاسخ به ا ییها مؤلفه مهمترین از یکی یلو مطلع   یادارد و گو به 
موجود  یلشده و بر یاگو منابع داشته است. در عصر انفجار اطالعات، یاندرم عمده اي سهم یزکردن اطالعات مکتوب ن

که تکنولوژي اطالعات نقش عمده  آنجا را مرتفع کنند. از افرادخاصگروه از  ینا یاز  اطالعاتین ییبه تنها یستندقادر ن
 شده یهارا یناییب یدگاند یبارزشمندي به آس یفامی کندباپیشرفت تکنولوژي، خدماتا سرعتدرکارها یش  واي در افزا
هرا خروجیابزارهاي ورودي و یدحاصل، تول یجاز نتا یکی. است و  یت  ذخیرهاست که قابل یناییب یدگاند یبآس یژهو یان
آنان ا یابیباز   .یسرمیسازدداشتن کتابخانه اي را در سر انگشتها م نعمت کند و یم یجاداطالعات را براي 

در  یمجان یارزان وحت یمتهايهستند به ق یناي مطلقافرادي که ناب یرا براي تمام یژهافزارهاي و ضروري است که نرم
ها قرار داد و  یاراخت داد و براي استفاده به یستیو مراکز بهز عمومی حداقل در کتابخانه هاي یاآن  ینایانآنها، ناباز  ینهقرار 
را براي یا آنها  داد. بد استفاده خانواده  آموزش مهارت هاي فوق الذکر به یهیاز نرم افزارهاي فوق آموزش   است که با 

آوریهاي نو ینایانو ناب کم بینایان از  یريگ بهره براي آگاه یمی توان شهروندان ی،و ارتباط یاطالعات ینبه کمک فن 
در  ،می تواند ینایان،ناب یاطالعات نیازهاي و کامل تر داشت توجه به یاتر،نقش سازنده تر، پو یفايحواسها جهت ا یرسا

رسانه یتآن بر اساس اولواشاعه  و یبرنامه ها، سازمان ده یدو تول یهانتخاب موضوع، ته کمک  یهاي اطالعات هاي 
هايکند یانیشا د یاگو ی،در قالب نوارهاي صوت یداريمواد شن یدو پرورش براي تول آموزش . با توجه به برنامه   یجیتالو 

هاي آموزش ی ازبراي بعض  یو حت یی، دبیرستانراهنما یدوره هاي آموزش یربراي سا یازن ینا یی،مانند دوره ابتدا یدوره 
مصاحبه شدند کمبود مواد  دانشگاه و یرستان،دب یی،که در مقطع راهنما ینایانیناب یشترشود . ب یحس م یزدانشگاه ن

ذکر کردند که ا یشانبراي درس ها یداريشن کودکان  یریتآموزش و پرورش، مد ینب یشتريب ی هايهماهنگ امر ینرا 
را م یعموم کتابخانه هاي و نهاد یستیسازمان بهز یی،استثنا   طلبد. یکشور 
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به طور مؤثري از  بتوانند که ینالعات هستند،  تا ابه مجموعه گسترده اي از اط یازمندهمه افراد ن یجامعه اطالعات یک در
اطالعات به  یتهاي جامعه محروم است. اهم ویژگی از یکیبه مجموعه اطالعات  یابی. عدم دست کنندآن استفاده 
  یتاي جهت مبارزه با محروم یلهعنوان وس

ز اجتماعی  یستیباشد، با مؤثر ود تا بتواندطور اطالعات انتقال د اده شه مطلب که چ ینا یاديمشخص است و تا حد 
  ) 20- 19:ص1393یري،حرو  فرد یننوشوحسن زاده و یامیانص( شود. یبررس

  پیشنهادات :

دولت الکترونیکی. - دیگر به منظور دسترسی به خدمات  همانند شهروندان  رایانه به نابینایان    آموزش 

ابینایان (برجسته اطالعهاي سالمت و مراکز  ها، فرهنگسراها، خانه تجهیز کتابخانه - نگار و  رسانی به تجهیزات ویژه ن
  افزارهاي بریل و گویا). نرم

افزارهاي خدمات الکترونیکی و محتواي الکترونیکی ادارات، بمنظور  رعایت استانداردهاي طراحی سایتها و نرم -
  دسترسی شهروندان نابینا.

دست ق ینمندي ا کشور با استقبال از عالقه ینظام اطالعات - رسان مراکزاطالعات، یابیشر از جامعه به   را با فن یاطالع 
اب یشرفتهآوري هاي پ زندگ ینهزم و کرده یزتجه ینایانو روزآمد اطالعات براي ن آورند. در  یرا براي  آنان فراهم  با نشاط 

آوریها ینهزم ینا راه دور با توانمندیهاي خاص ناب یی ماننداستفاده از فن   یامیانص(شود. یم یشنهادپ ینایانارتباطات از 
  ) 1393یري،حرو  فرد یننوشوحسن زاده و

ها، منابع شن - به آنها  یدسترس برايو یندنما یتهاي خاص را تقو یتبا قابل یداريمراکز اطالعات همانند کتابخانه 
ها یاردر اخت ینایاندر قالب هاي مورد استفاده ناب ییدستورالعملها   دهند. قرارآن

است، به  معمولی که اغلب به صورت نوشتاري قابل استفاده براي افراد یناستفاده از فن آوریهاي نو راهنماي -
اب  یژهقرار داده شود. سازمانهاي مسؤول به و اختیار و در یهته یاز سوي مراکز اطالعات ینایانصورتهاي قابل استفاده براي ن
هاي یهآموزش و پرورش براي ته به  یزن یرانفراگ یهتا بق کنند، یشیاند چاره یلیمقاطع تحص یبراي تمام شنیداري کتاب 

دسترس در قالب نظر مطالب مورد دلخواه  زاده و یامیانص( داشته باشند. یهاي    ) 1393یري،حرو  فرد یننوشوحسن 

آوریهاي اطالعات - و خانواده هاي  نابینایان ل بخشئوکتابداران مس ینا،فوق به کاربران ناب یو ارتباط یآموزش فن 
  ینایان.ناب

  یل.و بر یاگو ی هايمنابع و کتاب شناس یهته -

  ینایان.از منابع اطالعات خاص ناب یفهرستگان مل یهته -
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را - دانشگاه یهاي عموم درکتابخانه ینایانخاص براي ناب یانه هاياختصاص   ینایانناب یژهو نرم افزاري هاي یتبا قابل یو 
 ینایان.ب و کم

در سطح کتابخانه کتابخانه یننظام همکاري ب یجادا - و  ینابه کاربران ناب یه خدماتاستان جهت امکان ارا یهاي عموم ها 
 .در شهرستانها یناکم ب

  منابع :

هوشمند چگونه است و چطور می)1381(ی،استنکریزوسکاس ابینایان و  ساختار جوامع  معلوالن بینایی مفید  توانند براي ن
در: گزیده مقاالت ایفال )بیت جترجمه تا». باشند  تابخانه کتهران:  ) ،  2000اوت  18 13( المقدس: الملوك ارجمند. 

  ملی جمهوري اسالمی ایران.

ها براي نابینایان)1387(اطلسی،  رضا - هاي مجازي و بیان اهمیت آن ، بررسی مفاهیم یادگیري الکترونیکی و کتابخانه 
  27، ص 13شماره ماهنامه اطالع یابی و اطالع رسانی، 

استفاده از علم نشانه شناسی، پایان نامه   ). طراحی رایانه قابل حمل مخصوص نابینایان با1385اویسی، نازنین(  -
دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد طراحی  صنعتی، 

سیمین سادات؛ایزي، زهرا ؛بهاءالدین بیگی، کامبیز - زهرا  ؛صالحی نژاد،  طراحی )1393(رویا ،وطن خواه ؛جراره، 
آموزش ،وارزیابی نرم افزار آموزشی الکترونیکی براي آموزش مسایل بهداشتی به نابینایان هاي توسعه در  فصلنامه گام 

  463- 456، ص 26پزشکی، شماره 

رامین ؛صادقپور وجدي، سعید ؛بحري، آرمان - شیدا روحانی،  ؛گلزارنیا، مهدي ؛زاهدي، حامد ؛پرتو، سارا ؛فرجاد، 
هوش مصنوعی و ابزاردقیق، شماره ،شهرداري الکترونیکی در خدمت شهروندان نابینا)1393(ی سمیه باقربیگ دو ماهنامه 

  35، ص 46

آرمان وهمکاران ( - همکاري  سعید صادقپور 1388بحري،  ا  ابینا، ب )شهرداري الکترونیکی در خدمت شهروندان ن
رامین فرجاد، سارا پرتو،  حامد زاهدي، مهدي گلزارنیا،  سمیه باقربیگی،  مجموعه مقاالت دومین وجدي،  شیدا روحانی، 

سازمان شهرداریها و دهداریهاي کشور .   کنفرانس بین المللی شهرداري الکترونیکی،  محل برگزاري: تهران : 

شیرین (  - ابینایان  اي براي ). استانداردهاي ملی خدمات کتابخانه 1379تعاونی،  هاي عمومی  تهران: نهاد کتابخانه ،ن
  شور.ک

هاي عمومی کشور.1324تعاونی،شیرین(- ابینایان.تهران:نهاد کتابخانه    ).استانداردهاي ملی خدمات کتابخانه اي براي ن
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) بررسی وضعیت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی نابینایان و نیمه بینایان مستقر در شهر 1377بشارتی،مینا( -
  .55-49.ص1378چهارم،زمستانتهران.فصلنامه کتاب دوره دهم،شماره 

)مجموعه سازي مشارکتی:راهنماي عملی براي کتابخانه شما.ترجمه:مهدي   13 برگت،جیمز( -
  ).تهران:چاپار،پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران. 1388شقاقی(

و  یمتعلریه ینایی، نشب یدگاند یبآس یژهو یانهرا یبا دستگاههاي ورودي و خروج )آشنایی1392، آناهیتا(خضري -
  . 121 یاپی،  پ8،  شماره یزدهمسال سیی، استثنا یتترب

زي : روشی مناسب براي خواندن،،  کتاب ماه کلیات،  شماره چهارم1390خسروي،سمیرا ؛ ایران عابدي ( - ید  (  

زاده ( - طه با استفاده از ) بررسی نظر نابینایان و کم بینایان در راب1393زرمهر، فاطمه ؛عاصفه عاصمی ؛ میترا پشوتنی 
آن ، ص 1، شماره 1، دوره 8ها،  فصلنامه تعامل انسان و اطالعات،  مقاله  گجت ها در ارائه منابع و خدمات اطالعاتی به 

77 -89   .  

هاي الکترونیکی قابل حمل ویژه نابینایان و افراد با آسیب بینایی ،   خوان ) معرفی و بررسی کتاب1390رمضانی، امیر (-
.  االت همایش آسیب بینایی  همایش خدمات کتابخانهمجموعه مق   اي و افراد با آسیب بینایی،  کتابخانه ملی ایران 

در  اي به معلولین جسمی  در ارائه خدمات کتابخانه   آوري کاربرد فن)  1388(فر مرجان خجسته؛   فرشته،  گاه دیده -
راهکارها، تهران ی کشور: تنگناها، توانمنديهاي عموم کتابخانه  ، مجموعه مقاالت هاي عمومی کتابخانه   1387 ،ها و 

، کاربرد فناوریهاي نوین در ارائه خدمات کتابخانه اي به معلولین جسمی  )1388(مرجان خجسته فر ؛دیده گاه،  فرشته  -
سوم، شماره ،  ماهنامه اطالع یابی و اطالع رسانی   16، ص 20سال 

زاده- هاي مرجعخدمات مرجع ا )1382( محمد ،حسن  هاي نوین پاسخگویی به پرسش  فصلنامه  ، لکترونیکی شیوه 
ششم،  شماره   )24(پیاپی  4کتابداري و اطالع رسانی دوره 

در رابطه با استفاده از (1393) میترا پشوتنی زاده؛  عاصفه عاصمی ؛  فاطمه ،زرمهر- بررسی نظر نابینایان و کم بینایان 
  1شماره  ،1تعامل انسان و اطالعات، جلد فصلنامه  اطالعاتی به آنها،  گجت ها در ارائه منابع و خدمات

 1 ی،و اطالع رسان یابی اطالع ماهنامه ، کتابخانه هاي عمومی و نیازهاي اطالعاتی نابینایان  ).1386اصل،محسن( رضوي-
)4(  

شماره1386فضیلت، مریم (-   اول،  د وره هفتم     ) کاربرد فناوري براي نابینایان،  مجله الکترونیکی نما،  
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در ارائه خدمات کتابخانه اي به معلولین جسمی ،  1388دیده گاه،  فرشته؛ مرجان خجسته فر( - ) کاربرد فناوریهاي نوین 
سوم، شماره  سال    16،  ص 20ماهنامه اطالع یابی و اطالع رسانی،  

) نیازهاي اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی 1393فرد؛  نجال حریري ( زاده؛ فاطمه نوشین صیامیان،  حسن ؛ محمد حسن -
ها: مرور نظام و نقش کتابخانه مند، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران،  ،  فصلنامه  ها در تأمین آن

   165- 150، ص  2، شماره 25مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات، دوره 

هاي دانشگاهی،  مجموعه  DAISYوري آ ) جایگاه فن1388 مردانی نژاد، علی ؛ فرشید دانش( - در وب سایت کتابخانه 
ابل،   دانشگاه ب همایش  وب سایت هاي کتابخانه هاي دانشگاهی،     1388آذر  21مقاالت 

ابزاري براي دسترس پذیري کامل به اطالعات ،  مجموعه مقاالت  DAISY) استاندارد و فناوري 1388مقدمی،امیر(-
دانشجوي دانشگاه الزهرا، تهران، دهمین هما   یش 

  ).مرجع شناسی.تهران:انتشارات فرهنگ معاصر1321مرادي،نوراهللا ( -

دانشگاه 1387مهراد،جعفر(- ).مبانی فناوریهاي اطالعاتی.تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
  ها(سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

رحمتیمحمد ویس ی،بهاره میرزای ی،انگال يکامبیز احمد ي،منصور ظهیر،  فرزاد ؛ يخیاو یفرج-  ی،  مرجان عرب 
هفت ستون یو درمان یدانشجویان مدیریت خدمات بهداشت یسطح سواد اطالعات ی) بررس1393پور(  یبر اساس مدل 

  112-101 ،  ص2،  ش  8،  دوره  8لدسالمت،   ج یاورداهواز،  مجله پ شاپور ياسکانل در دانشگاه جند

فصلنامه نقد کتاب اطالع ،  کتاب گویا، ابزاري براي مطالعه به شیوه نوین)1393( فاطمه ،فهیم نیا ؛چهرقانی،  مریم-
  271، ص 2 رسانی و ارتباطات، ش

، ها بر تاریخچه، کارکرد و تأثیرات آن در کتابخانه يجدید: مرور ينو در دنیا يا پادکست، رسانه)1389ی(عیسی،زارع-
  . 3شماره  ،18دوره 

بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از )1393(نجال  ،حریري ؛نوشین فرد،  فاطمه ؛حسن زاده،  محمد ؛صیامیان، حسن -
آوري اطالعات و ارتباطات جهت تامین نیازهاي اطالعاتی آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، ، فن  فصلنامه فن 

  21-5، ص 16شماره 

ابینایان )1391( حریري،   نجال ؛نوشین فرد،  فاطمه ؛حسن زاده،  محمد ؛صیامیان، حسن - نیازهاي اطالعات بهداشتی ن
  83-74، ص 93مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شماره ، ایران
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ان با آسیب نیازهاي اطالعاتی کاربر)1393(نجال   ،حریري ؛نوشین فرد،  فاطمه ؛حسن زاده، محمد ؛صیامیان، حسن -
ها:مرور نظام مند آن فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات، شماره ،بینایی و نقش کتابخانه ها در تامین 

 165- 150، ص 98

- 110)،  ص 1( 9الملوك ارجمند. فصلنامه کتاب،  .ترجمه تاج بزرگراههاي اطالعاتی و نابینایان)1377(ومبز،نورمنک-
106    

مطالعه نیازهاي اطالعاتی کاربران نابینا و کم بیناي شهر کرمان و میزان بهره )1389(یلدا ،رضوي ؛نوشین فرد،فاطمه -
ها از خدمات کتابخانه اي هاي عمومی(پیام کتابخانه سابق)، شماره ،  گیري آن فصلنامه تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه 

  129، ص 63

و موبایل  RFID) به کار گیري تلفیق فن آوري  1394حمد  ابراهیم ؛ فاضلی،مهدي(نادري بلداجی،  حبیب ؛ شیري،م -
سیستم کتابخانه هاي  نابینایان ( شیراز،  فصلنامه  تحقیقات  اطالع RFMD)در  مطالعه موردي کتابخانه نابینایان شهر 
دوره   1،  شماره 21رسانی و  کتابخانه  هاي عمومی ، 

  4 شمجله اطالع شناسی، ،  رسانی بازاریابی خدمات اطالعاتی در مراکز اطالع).  1386نوروزي، یعقوب (  -

روانشناسی معلولین.قم:انتشارات سرور.1376یوسف زاده دوانی،منصور( -  (  

Lockerby, Christina; Rachel, Breau; Biljana, Zuvela (2007)." Enhancing digital access to learning 
materials for Canadians with perceptual disabilities: A pilot study".Journal of Visual Impairment & 

Blindness,100(8.( 

Taylor, John M. (2006). "Serving blind readers in a digital age. AmericanLibraries". ProQuest Nursing 
& Allied 

Health Source, 35(11): 49.  
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  یناو ناب یناکاربران کم ب یاطالعات یازهايدر رفع ن یعموم يکتابخانه ها یرو تاث یگاهجا

  192سمیه شعبانی  ،    191رضا تاج آ بادي 

  چکیده 

و تب ینا یههدف از ته :هدف   است.   یناو ناب یناکاربران کم ب  یاطالعات یازهايدر رفع ن یعموم ينقش کتابخانه ها یینمقاله معرفی 

  شده است . تنظیم يو کتابخانه ا يمقاله به صورت مرور ینا : روش

که  يکتابخانه ها و کتابداران است . در عصر یفوظا یناز پرچالش تر یکی ینایانو کم ب ینایانبه ناب ي: ارائه خدمات کتابخانه ایريگ نتیجه
از  یتر شدن شکاف ناش یقاجتناب از عم يگروه برا ینا یاطالعات یازهايدن نکر، برطرف  یابد یم یشحجم اطالعات در جهان به سرعت افزا

 يو نظام ها يفن آور يها یشرفتپ یگرد ياست . از سو يافراد سالم و ناسالم جامعه در زمره تعهدات حرفه کتابدار یانم یاطالعات یتمحروم
 ینهموجود در زم يها يگشوده است . فن آور ینایانناب ه ویژهمعلوالن ب يرا بر رو یديجد ي، افق ها 2وب  یژهبه و یکیالکترون یاطالع رسان
و  ، چاپ  یا، گو یلچاپ (بر یگزینجا يرا در انواع قالبه ها یکتاب شناخت يمتون ، اطالعات و داده ها یهامکان ته يا یانهرا يها شبکهنظام ها 

  یانم یناما در ا باشند، یم یمنابع قابل دسترس کنندگان یعکننده و توز یدتول ینبزرگتر یناافراد ناب يها برا کند. کتابخانه یدرشت ) فراهم م
به اطالعات در  یو دسترس یبه خدمات عموم ینا.  افراد نابباشند یم یمناسب یگاهجا يدارا یجیتالید يها در خدمات کتابخانه یننو يها شرفتیپ

ـ  یفالا یانیه. بدهد یتوسعه م یناافراد ناب يرا برا یمل یا یدانشگاه ی،عموم يها با کتابخانه یتفعال ی،مشارکت يها مبرم دارند. طرح یازجوامع خود ن
. از نهد یارج م است، ینایاناز ناب یتدر جهت حما یعموم يها از خدمات کتابخانه یکیرا که  یشرفتهپ يها کتابخانه یغاتتبل یفهوظ یونسکو،
 یگانرا عاتاطال یهته يبرا یعموم يها اشتراك طرح ي. تقاضایدفاده کنمردم است یتو حما ها یاستبهبود س يبرا يا خدمات کتابخانه يراهنما
 یهبلکه به ته یست،ن ینایانناب يها با کتابخانه یعموم يها کتابخانه یگزینیجا یآحاد جامعه، بدون در نظر گرفتن نوع اطالعات به معن يبرا

و از رفتار  یناز کتابداران و تأم یناانجام شده کاربران ناب یقات. بر اساس تحقشود یمنجر م یشتراطالعات ب دارند و  یترضا آنهاکنندگان اطالعات 
 ینایانناب یژهو یخود را درخصوص استفاده ا ز منابع اطالعات يمهار تها ینبا کتابداران حساب باز کرد ه اند. همچن یارتباطات انسان یجادبه ا
ا یشافزا آنان و  یاطالعات یازهايخود قرار دهند و به ن هبرديرا در برنامه را ینایانناب يبرا يیزبرنامه ر یدگفت کتابخانه ها با یددهند. درکل ب
  دهند. یتاهم یجسمان ییهايافراد با ناتوانا یرسا

  

کتابخانه ها د ي، خدمات کتابخانه ا یاطالعات یازهاين ی،عموم ي، کتابخانه ها نابینا کاربران:  ها واژه کلید   یجیتال، 

   مقدمه

به  یابیدست يبرا یگاهیعنوان پا که از آن به یینهادها ینتر از مهم یکیو  يآموز عنوان مراکز علم به یعموم يها کتابخانه

صاحبان حرف و مشاغل مختلف را در توسعه و بهبود  دمی توان شود، یو کسبوکار استفاده م ي،تجار ی،اطالعات شغل

دست یايجو افراد رساند و به یاريروزمره  یزندگ يمسایل اقتصاد  يها به مشاغل و حرفه یابیحرفه و شغل در جهت 
                                                             
191 ) تماس معاونت آموزش  مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزيکارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی .  
09188601964 
192     دانشجوي کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه آزا د اسالمی اراك .   
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دانش  یت شدههدا یافراد کمک کند. توسعه و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوان ییهايمتناسب با توانا که به توسعه 

را می توان کتابخانه یمتول ینتر و مهم یدخواهد انجام یو اجتماع يفرد رابط یعموم يها آن   ۀبا توسع یمشخص ۀدانست، 

شناخت وظا یعموم هاي یآگاه در قبال خانواده  یفدر خصوص شناخت خود و جامعه،  جامعه و برعکس و ،خود 

 یمنبع دمی توان یعموم يها کتابخانه يفضا یگر،د يدارد. از سو یو مل ی،اجتماع ی،خانوادگ ي،فرد یتشناخت هو

آن افراد بتوانند از  یقباشد که از طر يا و حرفه ی،شغل ي،رفک ی،روابط و گروه هاي درس یجادتضارب آرا و ا يبرا

ع سرما کتابخانه به یطاز مح یجادشدهروابط ا است، بهره  یروابط و ارتباطات انسان کنندة یلکه تسه یانسان یهعنوان منب

  )   .41، ص1388 ی،ببرند (پارسازاده و شقاق

مردم  یارکه در اخت ییفضا یثدارند و هم از ح یارکه در اخت يهدفمند یمنابع اطالعات یثهم از ح یعموم هاي کتابخانه

د یمحر یتحس مشارکت و آموزش آن و رعا یجادا يامکان را برا ینبهتر دهند، یقرار م فراهم  یگرانو حقوق 

در مراسم،  یقو از طر آورند یم آراء، شرکت   يکه خود با استفاده از فضا یمختلف یجمع یتهايفعال ومطالعه، تضارب 

خود و افراد و جامعه را فراهم  یانو اعتماد م یهمدل یجادا هاي ینهزم کنند، یم یسامانده یعموم يها کتابخانه یگانرا

 تعریف ردهايحافظه جمعی متشکل از منابع اطالعاتی که بنا به کارک يها مثابه گنجینه عمومی به يها . کتابخانهآورند یم

آموزشی، سیاستگذار رسانی، فرهنگی، و اقتصادي به همه مردم ارائه خدمت  ي اجتماعی، اطالعشده آن با کارکردهاي 

آموزش دارند. کارکردهایی  عنوان یک نهاد اجتماعی مطرح هستند وظیفه اي فراتر از امر اطالع و به کنند یم رسانی و 

شده است  يها که در حیطه کارکردهاي کتابخانه قتصاديمانند سیاستگذاري اجتماعی، فرهنگی، و ا عمومی تعریف 

یک نهاد اجتماعی  ،) کتابخانه عمومی8، ص 1389ناظر به وظیفه اثرگذاري اجتماعی آن است (غفاري قدیر و شقاقی، 

در تمدن بشري است  باتاثیرگذار در جامعه  تولید کننده سرمایه  مانعنوان یک ساز به دمی توانوسابقه اي طوالنی 

  ).1391ساز،  اجتماعی مطرح باشد. (زره

ها در  مرتبطی براي این کتابخانه يها ها و کارکردهاي متفاوتی در جامعه هستند و نقش عمومی داراي نقش هاي کتابخانه

شده است که می توان به کتابخانه عمومی و انسجام، اعتقاد و باور اجتماعی؛  يها رابطه با سرمایه اجتماعی برشمرده 

شبکه يها کتابخانه عمومی و  يها آفرینی اجتماعی؛ کتابخانه عمومی و ارزش هاي بخانهاجتماعی؛ کتا يها عمومی و 

راجع 1389عراقی،  عمومی و سرمایه انسانی بهمثابه ثروت ملی اشاره کرد (فدایی يها و کتابخانه هنجارهاي اجتماعی  .(

سرمایه اجتماعی توسط کتابخانه عمومی می  ايه که کتابخانه ) معتقد است2006عمومی، ورهیم ( يها به نحوه تولید 
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سرمایه اجتماعی بهره ببرند. نخست، کتابخانه ندتوان راهبرد اصلی براي ایجاد  از طریق تشویق به کار  ندها می توان از سه 

سازمان داوطلبانه و عام يها در  در این سازمان المنفعه به کار  ها و در نتیجه  منظور یافتن راههایی جهت افزایش مشارکت 

در فعالیافزایش  ظرفیت خود  ندها می توان جامعه محلی، سرمایه اجتماعی تولید کنند. دوم آنکه کتابخانه هاي تمشارکت 

ا  ندها می توان عنوان یک مکان غیررسمی براي مالقات مردم با یکدیگر توسعه دهند. در راهبرد سوم نیز کتابخانه را به ب

سرمایه اجتماعی کنند (زره هراي عموم اقدام بآوري خدمات جهانی ب توجه به نقش خود یعنی فراهم ). 1391ساز،  تولید 

در این رویکرد، کتابخانه عمومی باید با ارائه خدمات اصلی خود و جهانی کردن خدماتش به جذب گروه هاي کاربري 

را براي جذب  ها ضرورت دارد فعالیتهایی جدید وراي مرزهاي فیزیکی خود اقدام کند. این بدان معنا است که کتابخانه

هاي خارج از دسترس خود برنامه  ریزي کنند. رویکرد اجتماعی عمومی ممکن است توجه را از خدمات کتابخانه گروه 

سرمایه اجتماعی است، منحرف کند که می توان یایه را به دکه اساس مشارکت کتابخانه در تولید  بار  نتایج معکوسی 

عنوان یک قطب یا حوزه عضوگیري  به ندمی توان اًه محلی بدل شوند، صرفها به مراکز جامع کتابخانه که آورد. چنان

دارد.  يها براي انجمن ها وجود  آن شواهد کمی براي ساختن سرمایه اجتماعی توسط  داوطلبانه نقش داشته باشند و  کار 

سرمایه اجتماعی تولید م يها ها و سیاست این کتابخانه با تدوین خطمشی این اگرویژه چنانچه  به کند، یعمومی جهانی، 

  در حوزه خدمات عمومی و براي برقراري ارتباط نزدیک با کاربران باشد.  ها شیم خط

تا به نیت اصلی خود یعنی مدارك مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. در این  روند یاساساً به کتابخانه عمومی م کاربران

سنتی کتابخانهکاربري و ارزشیابی کاربران از خد يها حالت، انگاره ها در  دعمومی می توان يها مات  نقشی برجسته به آن

در فرآیند  سرمایه اجتماعی بدهد. همچنین، ساختمان کتابخانه عمومی یک  تولیدراستاي مشارکت کتابخانه عمومی 

در چنین . شود یفضاي عمومی است که با توجه به این اصل سازمانی یعنی برقراري دسترسی عادالنه براي همه طراحی م

را در موقعیتی یکسان با دیگري در ایجاد امکان دسترسی به اطالعات و خ یایه کتابخانه دید.  دماتمی توان هر کسی 

 يها کننده مالقات عنوان خالق مهم سرمایه اجتماعی از پایین و تسهیل به دن معناست که کتابخانه می توانه آاین ب

سازمانی براي اطالع چنین، کتابخانه بهاجتماعی و تولید سرمایه اجتماعی باشد. هم رسانی مکانی است که مردم را  عنوان 

هم براي دانشجویی و بازتاب  کتابخانه صرفاً یک مخزن مدارك و  ی،عبارت . بهآورد یدر جامعه گردهم م آندر کنار 

دموکراسی در جامعه فعالیت م ها  ه هر حال، کتابخانه. بکند یسرمایه اجتماعی نیست، بلکه مخزنی است که براي تحقق 

ها بهآیند یحساب م در حال حاضر عالوه بر یک فضاي فیزیکی، یک فضاي مجازي نیز به یک فضاي فیزیکی  انعنو . آن
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در جامعه باقی خواهند ماند و در آینده مکانی براي بازدید کاربران و استفاده از منابعشان خواهند بود. همچنین، عدالت و 

هر سه جنبه خود  و مفهوم باعنوان د جهانی شدن به ارزش در فرآیند خلق سرمایه اجتماعی توسط کتابخانه عمومی در 

دسترسی و ا راستاي جهانی شدن، کتابخانه عمومی می توان طالعاتیعنی خدمات،  هستند. در  با افزایش کیفیت  دمطرح 

لقوه و بالفعل در خلق سرمایه خدمات جهانی خود و افزایش جذابیت این خدمات براي گروههاي مختلف کاربران با

که ویژگی  دهد یمختلف هم نشان م يها پژوهش هاي یافته ).1391ساز،  اجتماعی بهشکل بهتري عمل کند (زره

ها را به دعمومی می توان يها دسترسی جهانی به خدمات کتابخانه اي براي خلق سرمایه اجتماعی  لعاده ا شکل فوق آن

بلکه فضایی  کند، یاین مفهوم نه تنها خدمات جهانی را براي همه شهروندان فراهم ممهیا کند. کتابخانه عمومی در 

داشتن ویژگیهایی چون خدمات کند یمنظور تحقق دموکراسی ایجاد م براي تنوع اطالعات و خلق معنا به ومیعم . با 

دسترسی به اطالعات، احتماالً شرایط مناسب براي تحقق دموکراسی در  درازمدت پدید خواهد آمد. جهانی و عدالت در 

دارد که خطرات  را در پشتیبانی و حفظ فضاي عمومی در زمانهایی برعهده  از این منظر، کتابخانه عمومی نقش حیاتی 

 د. بدین ترتیب، کتابخانه عمومی می تواناندازد یخطر م گیري آزاد عقیده عمومی را به سیاسی و اقتصادي شکل

را در جریان مشارکت بالقوه  ارتباط). 1391ساز،  سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه و دولت داشته باشد (زره ياه اي 

آفرینی و نوآوري در  داوطلبانه، ارزش يها افزایش اعتماد، افزایش مشارکت، توسعه فعالیت یمکتابخانه عمومی با مفاه

دموکراسی برقرار  آفرینی، هویت خدمات، هنجارسازي اجتماعی، دانش این  دشده است که می توانبخشی، و تحقق 

شود. البته براي بررسی چگونگی و نحوه تولید سرمایه اجتماعی و افزا  یشارتباطات منجر به تولید سرمایه اجتماعی 

هم موردي بسیار بیشتري نیاز است  يها ها به انجام پژوهش کاربران خود توسط کتابخانه ینب یتعامالت اجتماع کمی و 

  ).1391ساز،  (زره

د یدهستند با یب هاییآس يکه دارا يافراد به اطالعات روز  یدر دسترس یکسانیجامعه از خدمات  ياعضا یگرهمانند 

ها ها یزبا تجه یزن یعموم يآمد برخوردار باشند و نهاد کتابخانه  دارد ، لذا  یفهوظ ینا یعموم يکتابخانه  را بر عهده 

دستگاه  یدابزارها از جمله به د یمقاله به بررس یناست . در ا الزمبه آنها  یو دسترس یننو ياز فن آوري ها يبرخوردار  ،

زا ساز  ، پادکست ،  2، سروش ، وب  یل، نرم افزار جاز ، کرزاو ینزپرک یسینو ینپکتوس ، ماش یل، بر یوزف يبرجسته 

ها IEBو  یوبت يآر.اس.اس ، ما از  یناییب یبآس افراد با يجهت بهره مند یشنهاداتیپ یتپرداخته شده است و در ن

داراي ارزش مساوي با استفاده کنندگان عادي از  است . یدهذکر گرد یازمورد ن يابزارها معلوالن در یک جامعه 
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دیگران بهره مند گردند و کتابخانه از معدود نهادهایی است که نیازهاي  مساويکتابخانه هستند و باید از خدماتی  با 

را تامین می کند.( صالحی ،    )44:ص1387آموزشی، شغلی، تفریحی و اطالعاتی افراد 

دهند ، الزم است  یم یلرا تشک یتاز جمع يقشر قابل مالحظه ا ینایانو کم ب ینایاندر جامعه امروز ناب ینکهتوجه به ا با

ها و مقررات ب یینها ، آ یانیهشهروندان برخوردار باشند ، ب یربرابر با سا یگونه افراد از حقوق اجتماع ینا  یالملل یننامه 

ها يشده از سو ینتدو سازمان ملل متحد ،  یالملل ینب يسازمان  اب یفال، ا یونسکومانند   ینایانو ... همواره بر حقوق برابر ن

 ).1385. (ارجمند، دنک یم دیشهروندان سالم تاک یربا سا

ها و کتابداران است . در  یفوظا یناز پرچالش تر یکی ینایانو کم ب ینایانبه ناب يخدمات کتابخانه ا ارائه کتابخانه 

 يگروه برا ینا یاطالعات یازهايدن نکر، برطرف  یابد یم یشکه حجم اطالعات در جهان به سرعت افزا يعصر

سالم و ناسالم جامعه در زمره تعهدات حرفه  میان یاطالعات یتاز محروم یتر شدن شکاف ناش یقاجتناب از عم افراد 

ها يفن آور يها یشرفتپ یگرد ياست .از سو يکتابدار  ي، افق ها 2وب  یژهبه و یکیالکترون یاطالع رسان يو نظام 

زم يها يگشوده است . فن آور ینایانناب ه ویژهمعلوالن ب يرا بر رو یديجد  يانه ایرا ينظام ها و شبکه ها ینهموجود در 

ها یکتاب شناخت يمتون ، اطالعات و داده ها یهامکان ته ، چاپ درشت  یا، گو یلچاپ (بر یگزینجا يرا در انواع قالبه 

 ) .1385کند (سودبخش به نقل از ارجمند،  ی) فراهم م

هسته  مرکزي درارائه خدمات  کتا داشته وبه عنوان  بخانهکتابخانه هاي عمومی  نقش   را بر عهده  اي و اطالعاتی 

را   مهیا می سازند .  آنها    هدایت کننده درتامین این  قبیل خدمات به نابینایان و سایر گروه هاي معلول ، نیازهاي اساسی 

درایفاي نقش  درکتابخانه هاي عمومی هرگاه منابع و خدمات  متناسب  با نیازهاي  استفاده کنندگان نباشد ، کتابخانه

 )54: ص 1373اصلی خود ناموفق خواهد  بود  . ( ارجمند ،

دهی و نگهداري دانش مدون بشر امکان رشداندیشه ،  کتابخانه نهادي اجتماعی است که با گردآوري ، سازمان

علوم و  شکوفایی استعداد و باروري ذهن خالق انسان پویا وجستجوگر را فراهم می کند. باتوجه به گسترش روزافزون

آدمی را میسر می سازد و  ها و مکان فنون در زمان دانش  هاي مختلف تنها کتابخانه است که دسترسی آسان به انبوه 

   . تبادل افکار را به بار می آورد
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کتابخانه ها همواره بازتابی از اوضاع اجتماعی زمان خود بوده اند. رشد فرهنگی یک جامعه موجب غناي کتابخانه هاي 

کتابخانه ناشی از ضعف فرهنگی جامعه مربوطه است. انتشار روز افزون کتابها   در مقابل ، کم مایگی و رکودآن و 

زمینه  ونشریات ادواري موجب رونق کیفی و کمی کتابها می شود و براي ترویج خواندن در بین قشرهاي مختلف جامعه 

شکوفایی فرهنگی رسیده است ، از این رو کتابخانه و مناسبی را فراهم می کند. زمانی که خواندن رونق یابد ، جامع ه به 

دیگري اثر بخشیده است. به طوري که پیوسته انحطاط  اجتماع از گذشته تاکنون هم پاي هم پیش رفته اند و یکی بر 

دیگري و رشداین با ترقی آن همراه بوده است. ( نسرین دخت عماد خراسانی ،   . ) 7، ص  1382یکی با زوال 

به عنوان عضوي از اجتماع براي تامین نیازهاي اطالعاتی ومطالعاتی خود باید چاره اي بیاندیشد وکسی که  هر فرد

هر فرد در  را نداشته باشد در مسیر حرکت خود دراجتماع بامشکالت بسیاري روبرو می گردد.  توانایی کسب اطالعات 

راهکرده و براي بر طرف طول زندگی روزمره ، به تهیه اطالعات گوناگون احتیاج پیدا کر هاي مختلفی  دن این نیاز به 

رفع نیاز سمتو ل گشته و بسته به نوع نیاز اطالعاتی وجایگاه اجتماعی ، شغلی و محل زندگی خود ، از طرق متعدد براي 

روش هایی چون : کندخوداقدام می راه از  ي مرتبط ، تعامل با دیگر افراد جامعه ، مطالعه روزنامه ها ومجله ها و در این 

استفاده از اینترنت وغیره استفاده می کند. اما در این میان نابینایان نیز به عنوان بخشی جداي ناپذیر از جامعه داراي 

هستند که با توجه به محدودیت قوه بینایی آنها و دریافت محدودتر اطالعات  نیازهاي اطالعاتی همانند دیگر افراد جامعه 

رو دارند. اینان نیازي مضاعف به از محیط پیرامونشان ، مشک در مسیر کسب اطالعات مورد نیاز خود پیش  الت بیشتري 

ها براي  هاي خاص ، جهت کسب اطالعات مورد نیاز و افزایش شناخت از محیط خود دارند. آن منابع اطالعاتی با قابلیت 

ی خودهستند و در این میان توانایی همگامی با سایر افراداجتماع نیازمند افزایش آگاهی درجهت جبران نقیصه بینای

داشت. (رضوي اصل  دسترسی به منابع اطالعاتی مناسب و روزآمد اهمیت بسزایی خواهد  ، خواندن و نوشتن و امکان 

راه ه ویژه) لذا مراجعه به کتابخانه ، ب 1386 رفع نیازهاي اطالعاتی  کتابخانه هاي عمومی یکی از مهمترین   .استهاي 

  )9، ص 1382(عمادخراسانی،  

هاي مختلف  کتابخانه عمومی براي عموم افراد جامعه( ابینا )به وجود آمده است  و وظیفه دارد که در تمام رشته  بینا و ن

آوري کرده  راجمع  هنر و کلیه معارف بشري ، انواع کتابها ، مجالت و نشریات سودمند وجدید  علوم ، فنون ، فرهنگ ، 

دارند به همین جهت این نوع کتابخانه و در اختیار مردم بگذارد. چون ه هاي عمومی را  مه کس حق استفاده از کتابخانه 
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درخور استفاده  همگان تدارك ببینند . آن زمان براي تمامی افراد جامعه ها  باید مکانی مناسب  و  هم خدماتی درحداقل 

   . اطالعات موردنیاز گروههاي اجتماعی باید به صورت رایگان  باشند براي دریافت

ت هستند. جدول تخمین  500عصر حاضر حدود  در دچار نوعی معلولی سراسر جهان  ت  هالندر«میلیون نفر از جمعی«  

) به این موضوع اشاره دارد که به طور متوسط WHO( کارشناس ارشد امور معلوالن در سازمان جهانی بهداشت

ت دچار می3/4 ت کشورها به معلولی جه به رده سنّی افراد متفاوت است  بتنسشوند؛ البته این  درصدجمعی با تو

قانون جامع حمایت از حقوق معلولین کشور تصریح کرده است که  4). تبصره ماده 31، 1385سده،  (داورمنش، براتی

سازمان تربیت دارند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارك و اماکن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  بدنی و شهرداریها وظیفه 

  )1390، یدپورمندي معلوالن فراهم گردد.(رش که امکان بهره کنندرا به نحوي احداث و تجهیز  ودخ تفریحی

زمان مناسب، در قالب قابل  ها کتابخانه ابع و اطالعات مورد نیاز در  فند امکان دسترسی کاربران نابینا را به من نیز موظّ

هاستفاده و به تعداد الزم فراهم کنند. در راستاي کسب اطالع ریزي جهت ارائه  ها و بسترسازي براي برنامه ات کتابخان

ت این کتابخانه خدمات کتابخانه تعداد و نوع منابع  ها، اي مطلوب به نابینایان این استان، کسب اطالعات از وضعی

شیوه ارائه خدمات کتابخانه ت اعضاي کتابخانه اطالعاتی و  دپوریها، بسیار ضروري است.(رش اي و نیز بررسی وضعی 

،1390(  

  تعاریف 

شود که قادر به دیدن نیست و میزان دید او با وجود استفاده از  به کسی گفته می» نابینا«المللی،  : طبق تعریف بیننابینا

  )1390، یدپورپزشکی کمتر از یک دهم است.(رش امکانات چشم

اي عملکرد بینایی فرد را  ن قابل مالحظهیک کاهش بینایی دو طرفه است که به میزا» ییبینا کم«بینا):  (کم بینا نیمه

روش سازد و نمی مختل می آن را با  احی و وسایل کمک توان  بینایی معمولی مانند عینک یا  هاي متعارف پزشکی وجرّ

بینا کسی است که میزان دید او بیشتر از یک دهم  المللی، نیمه بین فلنزهاي تماسی به میزان کافی اصالح نمود. طبق تعری

اکثر به سه دهم برسد. است و دید او حد   با استفاده از وسایل کمکی (عینک) میزان 

ابینایان با هدف رفع نیازهاي اطالعاتی نابینایان و نیمه ها و مراکز اطالع نابینایان: کتابخانه کتابخانه بینایان،  رسانی ن

دانش، و ایجاد امکانات و شرایط مناسب براي پر آنان، به  گسترش فرهنگ و ارتقاي علم و  وجود  کردن اوقات فراغت 

 )1390، یدپورآیند.(رش می
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  مسئله:  بیان

زندگی میا دنیایی  هستند. در  500کنیم که حداقل  مروزه در  ت  ت سراسر جهان دچار نوعی معلولی میلیون نفر از جمعی

ت بینایی رنج می 38این میان، تعداد  را میلیون نفر از معلولی هزار نفر و 160برند. تعداد نابینایان ساکن در کشور ایران 

ت نیمه از مجموع این تعداد، بیش 49، 1378اند (بشارتی،  هزار نفر برآورد کرده 900 تا 700نیز  رابینایان کشور  جمعی .(

  . بینا در استان خراسان رضوي سکونت دارند نفر نابینا و نیمه 48000از 

دسترس ،نگرش اساسی دنیاي جدید  برابري نه به مفهوم تساوي بلکه به مفهوم برابري فرصت ؛پذیري است نگرش برابري 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصول  1372افراد یک جامعه است. به دنبال این اندیشه، در دي ماه سال همۀ  برايها 

این مصوبه به صراحت دولتها را  10و  5آوري امکانات برابر براي معلوالن را به تصویب رساند. بندهاي  استاندارد فراهم

هاي مختلف معلوالن از  و منابع اطالعاتی براي گروهخدمات  دنپذیر کر رسانی و دسترس مسئول ارائه خدمات اطالع

به )  (CRPD 2008نامه حقوق معلوالن سازمان ملل متحد در سال  )پیمان1390، یدپورکند. (رش جمله نابینایان معرفی می

همه  س ها در مورد دستر مسئولیت دولت ه به  مردم پذیر کرن اطالعات به صورت جامع براي  مت اهیتأکیدکرد. با توج

ت فضا و تشکیالت کتابخانه منابع جدید و نیازهاي اطالعاتی این قشر از جامعه  ، شایسته استاین موضوع ها و  وضعی

ابینایان و نیمه مراکز اطالع در این استان  بینایان کتابخانه رسانی یا بخشهاي ن ط آنها  وو منابع ها ها  خدمات ارائه شده توس

شود که آیا مجمو ها توانایی رفع نیاز اطالعاتی نابینایان و جلب  عه منابع، امکانات و خدمات کتابخانهمطالعه و بررسی 

دارد را      و در این زمینه چه راهکارهایی  می توان ارائه داد؟؟   رضایتمندي آنان 

  روش  شناسی : این مقاله به صورت مطالعه اسناد ي و کتابخانه اي انجام شده است . 

   گرفته در این زمینه تحقیقات انجامبر  مروري

رضایت کاربران با آسیب بینایی از خدمات بخش نابینایان کتابخانه ") درمقاله اي تحت عنوان  1392( رسولی و نیا  فهیم
دانشگاه تهران دانشگاه  آن هدفکه   "مرکزي و مرکز اسناد  شناسایی میزان رضایت کاربران دانشجوي با آسیب بیناییِ 

دانشگاه تهران و ارائه پیشنهاداتی براي بهبود نهتهران از خدمات کتابخا ابینایان کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد  اي بخش ن
روش پیمایش توصیفی انجام  است. بوده  این خدمات ها با استفاده از ابزار است. دادهشده این پژوهش با استفاده از 

ابینایان کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد نفر ا 38پرسشنامه و از طریق مصاحبه تلفنیِ ساختاریافته با  ز کاربران بخش ن
دادهدانشگاه تهران گردآوري شده شناختی از آمار توصیفی، در ها در بخش اطالعات جمعیتاند. همچنین، براي تحلیل 

ت ، و در بخش مشکالSPSSافزار بخش میزان رضایت از خدمات موجود از طیف بازرگان و همکاران با استفاده از نرم
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رضایت کاربرانِ با  داد نتایج پژوهش حاضر نشان  است.و پیشنهادات از روش تحلیل محتوا استفاده شده  که میزان 
در  11/3اي بخش نابینایان کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران با میانگین آسیب بینایی از خدمات کتابخانه

همچنین، بیشترین مشک دهندگان نیز در مورد ضبط متون و ترین پیشنهادات پاسخالت و مهمسطح نسبتاً مطلوبی است. 
  )1392، رسولی و نیا  فهیم(است. هاي صوتی بوده فایل

دارد، معماري، فضا، و همچنین  در سطح خوبی قرار  با وجود اینکه میزان رضایت از کتابداران و کارمندان بخش نابینایان 
هاي قبلی تا حدود زیادي نیاز این کاربران نیست. نتایج این پژوهش با پژوهش کننده این بخش متناسب باعالیم هدایت

 هاي پژوهش و نظرات کاربران، پیشنهاداتی نیز مطرح شدهاي براساس یافتههمسو است. براي بهبود خدمات کتابخانه
  است.

ابینا و کم بیناي شهر کرمان و  مطالعه نیازهاي اطالعاتی کاربران ")در مقاله اي تحت عنوان1389(رضويو نوشین فرد ن
آنها از خدمات کتابخانه اي مطالعه نیازهاي اطالعاتی کاربران نابینا و کم بیناي شهر کرمان و با هدف  "میزان بهره گیري 

ها از خدمات کتابخانه اي آن است که بیش ترین  است. انجام شده میزان بهره گیري آن  یافته هاي پژوهش حاکی از 
. متاسفانه درصد استدرصد)  42درصد) و منابع بریل ( 64تفاده کاربران نابینا و کم بینا، منابع گویا (منبع مورد اس

ها درحد بسیارکمی در کبسیارکمی از کاربران از منابع الکترونیکی استفاده می  آوري  ند. همچنین از تجهیزات و فن 
ها را کافی ندانسته اند. درصد کاربران نابینا و کم ب 90کتابخانه ها استفاده می شود.  درصد کاربران  80ینا منابع کتابخانه 

آن دانسته اند. اکثر کاربران نابینا و کم بینا  رفع نیازهاي اطالعاتی خود را در حد متوسط و پایین تر از  نقش کتابخانه در 
راهنمایی کتابداران در دسترسی به اطالعات مورد نیاز برخ 78( داشتند که از  وردار بوده اند.نتایج این درصد) اظهار 

هاي اطالعاتی  آوري  دست اندرکاران را در برنامه ریزي جهت فراهم کردن امکانات و فن  پژوهش می تواند مسئوالن و 
ابینایان در کتابخانه ها یاري  د. این مقاله همچنین ضمن تاکید بر اشتراك منابع ویژه کنبراي ارائه خدمات خاص به ن

ابینایان توسط  نابینایان در کتابخانه رسانی ن هاي عمومی و ایجاد نظام همکاري بین کتابخانه اي، تاسیس شبکه ملی اطالع 
را راه حلی اساسی جهت دسترسی نابینایان به گستره  نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور با همکاري کتابخانه ملی ایران 

داند. ع اطالعاتی می    )1389،رضويو نوشین فرد( وسیعی از مناب

در مقایسه با  ")درتحقیقی تحت عنوان 1393( احسانی و کوکبی بررسی وضعیت کتابخانه هاي عمومی استان خوزستان 
ع، تجهیزات و وضعیت نیروي انسانی متخصص براي خدمات کتابخانه اي جهت نابینایان بررسی  به "استانداردهاي مناب

و تطابق شرایط  خصصی نابینایان و کم بینایانوضعیت کتابخانه هاي عمومی استان خوزستان از منظر وجود بخشِ ت
ع، تجهیزات و وضعیت نیروي انسانی متخصص این پژوهش، پیمایشی و از نوع  است.پرداخته  موجود با استانداردهاي مناب

کتابخانه ثامن االئمه (آبادان)، شهید شریف (خرمشهر)، و مرکزي استان  3توصیفی است. جامعه پژوهش حاضر از 
در آنها خوزستان (ا ساختمان و تجهیزات، منابع و نحوه ارائه خدمات  هواز)، با در نظر گرفتن وضعیت نیروي انسانی، 

شده طی بازدیدهاي کتابخانه اي توسط  در این پژوهش با بهره گیري از مشاهدات انجام  تشکیل شده است. اطالعات 
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استانداردهاي ملی خدمات کتابخانهاي براي « پژوهشگر، مصاحبه با مسئوالن بهزیستی استان خوزستان و استفاده از
هاي عمومی » دستورالعمل نحوه اداره و توسعه بخش نابینایان و کم بینایان«) و 1379(تعاونی، » نابینایان (نهاد کتابخانه 
هاي مو ) گردآوري شده است.1389کشور،  رد نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بخش نابینایان و کم بینایان در کتابخانه 

شاخص هاي مورد نظر (اعم از فضا، تجهیزات، منابع،  هیچ کدام از  شرایط مطلوبی قرار ندارند و تقریباً در  پژوهش، در 
رسانی)به استانداردها نزدیک نیستند.پژوهش حاضر در خصوص وضعیت بخش نابینایان و کم  نیروي انسانی و خدمات 

ها در این  بینایان کتابخانه هاي عمومی خوزستان در مقایسه با هاي مربوطه، جزو اولین گام  استانداردها و دستورالعمل 
  )1393، احسانی وکوکبی (حوزه است. 

بررسی وضعیت کتابخانه هاي نابینایان و نیمه بینایان مستقر در   ) درتحقیق خود تحت عنوان1390رشید پور و پوراحمد(

ت کتابخانه، به  بررسی    خدمات آنهامندي کاربران از  استان خراسان رضوي و بررسی میزان رضایت هاي نابینایان  وضعی

همچنین بررسی میزان رضایتمندي اعضاي این کتابخانه و کم . روش پرداخته است  ها بینایان در استان خراسان رضوي و 

شامل  آماري پژوهش  آن کتابخانه 440کتابخانه و  8پژوهش، توصیفی پیمایشی وجامعه  بودند که  ها نفر از اعضاي فعال 

ساده و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان انتخاب و تعداد  به شیوة نمونه برگ پرسشنامه  205گیري تصادفی 

شد تنها  ص  ها توزیع شد. نتایج به دست آمده تجزیه و تحلیل و مشخّ آن ها داراي ساختمان مستقل  درصدکتابخانه25بین 

ه به عنوان بخشی از یک  ت میهستند و بقی دیگر فعالی سال  10ها بیشتر از درصدساختمان کتابخانه90کنند. تقریباً  کتابخانه 

رفع نیاز مراجعان  اي استودیو ضبط صدا ندارد. همه کتابخانه عمر دارند. هیچ کتابخانه ها از ضبط صوت و رایانه براي 

هستند.  درصدمسئوالن کتابخانه75کنند.  استفاده می شوند.  ها تنها توسط یک کتابدار اداره می انهدرصدکتابخ75ها نابینا 

را طی کرده هاي ویژه مدیریت کتابخانه ها دوره درصدمسئوالن کتابخانه75 ها نیز از  اند. اعضاي کتابخانه هاي نابینایان 

ت منابع موجود به طور تجهیزات و نرم متوسط  افزارها و فضاي مطالعاتی کتابخانه رضایت نداشتند. از نظر ایشان، وضعی

رضایت بخش بود. همچنین، مراجعان از خدمات ارائه شده و نحوة رفتار و برخورد کتابداران و به طور کلّی از خدمات 

منابع و  رسانی کتابخانه ها رضایت کامل داشتند. ایجاد شبکه اطالع توسط کتابخانه ؛ارائه شده هاي نابینایان، اشتراك 

شده در  انتشارات چندرسانهاي، حرکت به سوي  کتابخانه امانت بین ی نابینایان، از پیشنهادهاي ارائه  اي و ایجاد کتابخانه ملّ

  )1390، یدپور و پوراحمداین پژوهش است.(رش

بینایان از کتابهاي گویا، بریل و الکترونیکی در استان  ) در پژوهش خود میزان استفاده نابینایان و کم1382(  اللهی آیت 

را بررسی کرد. نت ع گویا،  ها و مراکز اطالع درصدکتابخانه50ایج مطالعه حاکی بود که تهران  اب رسانی مورد مطالعه فاقد من



  

٣٢۵ 
 

صی مسئوالن و کارکنان  بریل، چاپ درشت و الکترونیکی بودند. فضاي نامناسب براي مطالعه، فقدان تحصیالت تخص

سازماندهی و ارائه خدمات ب ها، نبود امکانات رایانه کتابخانه گذاري  مشی مدون و سیاست ه جامعه، نبود خطّاي براي 

سخت ص، نبود  مانند اشتراك منابع وتبادل  موارديها براي  افزار مناسب، نبود ارتباطات بین کتابخانه افزار و نرم مشخّ

ه   هاي مورد بررسی مشاهده شد. اطالعات و فقدان بودجه اختصاصی مستقل مواردي بودند که همه کتابخان

ت کتابخانه) 1377( بشارتی را آشنایی با وضعی بینایان مستقر  رسانی نابینایان و نیمه ها و مراکز اطالع هدف از تحقیق خود 

بردن به مشکالت موجود بیان کرده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوري اطالعات  در شهر تهران و پی

آموزشی 2 کتابخانه عمومی، 3کتابخانه ( 9پرسشنامه بود. جامعۀ مورد پژوهش  دانشگاهی،   4پژوهشی و  -کتابخانه 

ها با کمبود فضا مواجه هستند. ساختمان تمام  درصد کتابخانه66کتابخانه آموزشگاهی) بود و نتایج نشان داد بیش از

هیچ بینایان ساخته نشده طور اختصاصی براي نابینایان و نیمه ها به کتابخانه براي آنان فراهم  يا گونه تسهیالت ویژه است و 

ه هستند. حدود  نیست. بیشتر کتابخان سرمایشی و گرمایشی برخوردار  ها به وسایل  درصد کتابخانه20ها از امکانات مناسب 

ز هستند. تمام کتابخانه30ایمنی و درصد بینا و 11ها مشکل بودجه دارند. از نظر نیروي انسانی فقط  درصد به تهویه مجه

ص کتابداري و کارش را تشکیل 8بینایان  درصد و نیمه16. نابینایان حدود دناس هستنمتخص درصد نیروي انسانی کتابخانه 

را کتابهاي بریل تشکیل می7/13دهند.  می   )1390، یدپوردهد. (رش درصد از کلّ کتابهاي موجود 

تا  6در محدوده سنّی  ) نیز به وضعیت کتاب و کتابخوانی کودکان نابینا، ناشنوا و عقب ماندة ذهنی1361(  پهلو فرج 

شده براي این گروه از افراد در پایتخت متمرکز شده است،  سال پرداخت. او نشان داد که قسمت عمدة امکانات فراهم16

دور افتاد در سایر استانها و نقاط  ت این کودکان از حداقل امکانات بی ه،در حالی که  هیچ بهره اکثری گونه آمار دقیق و  اند. 

دست نیست. در بررسی منابع غیر فارسی یک جامعی از تعد در سطح کشور در  اد پراکندگی و توزیع سنّی این افراد 

در این مقاله مطالعه می را  آن  دیگر با پژوهشی که گزارش  آن  ابهکنید، مش پژوهش بیشتر از موارد  زیر به  بود که در 

  شود. پرداخته می

رضایت نابینایان از خدمات کتابخانه هاي "تحت عنوان ) در تحقیق خود 1390(تاجداران  و کیانی و فرقانی سنجش 
در آذربایجان شرقی رضایتمندي نابینایان از خدمات کتابخانهکه  " نابینایان  اي  هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان 

اطالعات و ها ابتدا از نظر منابع  روش پژوهش پیمایشی توصیفی است. کتابخانهنابینایان استان آذربایجان شرقی است. 
هاي  نفر شهروند نابینا که عضو کتابخانه 353استفاده از پرسشنامه از اند. سپس با  نیروي انسانی و فضا مورد توصیف شده

در مورد کیفیت خدمات کتابخانه آذربایجان شرقی هستند،  در استان  داده نابینایان  شده است. تحلیل  ها در  ها نظرخواهی 
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دو و تی نسبت به آزمون  یهاي خ جداول فراوانی و در بخش استنباطی با استفاده از آزمونبخش توصیفی با استفاده از 
رضایت نابینایان در سطح متوسطی ( -فرضیه رفتار  65ها انجام شده است.  رضایت از  دارد و یشترین  درصد) قرار 

سعه مجموعه کتابخانه از نظر درصد) است. تو 68درصد) و کمترین رضایت از دسترسی به کتابخانه (  62کتابداران ( 
در کتابداري، شناساندن اهمیت کتاب و کتابخانه است.مجموعه    و تجهیزات، جذب نیروي انسانی متخصص 

ها تحت عنوان 1393یرزایی (مو  یاصناف آن وابسته به سازمان ی عموم يخدمات کتابخانه ها یتوضع یبررس") پژوهش 
ها "ن شهر تهران به معلوال يشهردار يهنر یفرهنگ تهران جهت ارائه خدمات به افراد  یعموم ينشان داد که کتابخانه 

 يجامعه آمار يکتابخانه ها یهدهد از کل ی. چنانچه پاسخ کتابداران نشان میستندبرخوردار ن یمعلول از امکانات مناسب
ها از امکانات برا آن هم به صورت ضع يفقط شش تا از آن  یاو ینبه طور نمونه ذره ب یفارائه خدمات برخوردار است 

ها وجود ندارد بنابرا یورق زدن خودکار در بعض  یچگرفت که امکانات موجود به ه یجهتوان نت یم یناز آن کتابخانه 
آمار یازهاين يوجه جوابگو   .یستن يافراد خاص جامعه 

ها ینهموجود در زم يها برنامه تر از حد  یینپا یدر سطح تهران به گروه هاي خاص یعموم يارائه خدمات کتابخانه 
 یلدر مورد تشک یها به سؤاالت یوسنجش پاسخ آزمودن یابیدر واقع از ارز یهفرض ینکه ا ینمتوسط است. با توجه به ا

 یازهاينسبت به ن یمناسب یهیوجود برنامه توج یاآن عضو باشد درآنها  یندهنمایااز معلوالن و یکیکه  یمشورت یتهکم
 يدوره ها یلتشک یننو یزاتابزار وتجه یشآموزش ونما يبرا يکارمندان،وجود برنامه ا يمعلوالن برا یاطالعات
آشنا یآموزش   )1393یرزایی  ،م و   یاصناف (  معلوالن و... حاصل شده است. يبا کتابخانه برا ییمخصوص 

زمبه افراد خاص اقد ینهامر است که عالوه بر عدم ارائه خدمت به ینحاصله نشان دهنده ا نتایج  ینهامات انجام گرفته در 
 یتاستنباط کرد که محدود ینشده چن یاد یجتوان از نتا می است.  یزناچ یزخاص ن يها ارائه خدمات کتابخانه به گروه

ها يمنابع موجود برا را در حد پا ینکهگروه هاي خاص عالوه بر ا يکتابخانه  داشته  یینیامکانات ارائه شده  نگه 
 یم به حداقل مقدار خود رسانده است. با توجه به موارد گفته شده در باال یزعمألاقدام را ندر دست  ياست،برنامه ها

غالی،اوقاتارائه خدمات مع يبرا یافتهسازمان  یالتچند تشک یا یک یرانگفت: از آنجا که در ا ینتوان چن  یشتی،اشت
درمان گروه از افراد  ینا يها یازلذا ن؛وجود دارد ینایانحمل ونقل، ورزش به معلوالن وناب ی،،بهداشت یفراغت ،امکانات 

عات یاستفاده از کتابخانه وخدمات اطالع رسان يجامعه برا  ي ربطکند که مورد توجه مسئوالن ذ یاقتضا م یزن یومطال
  )1393یرزایی  ،م و   یاصناف (. است

زم یوکتابخانه عموم یمل کتابخانه به گروه هاي خاص  یوکتاب رسان یخدمات اطالع رسان ینهدو ارگان مسئول در 
قشر از محرومان  ینا یازهاين يپاسخگو یشتريتا در سطح ب کنندتالش  یدجامعه،عالوه بر اقدامات به عمل آمده با

  جامعه باشند.
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 یجومتأسفانه نتا یرفتسطح خدمات ومشکالت موجود صورت پذ یحاضر در جهت بررس یقتحق یقت،حق ینعلم به ا با 
 یتمحروم یناست وا ییدر سطح باال يبه امکانات وخدمات کتابخانه ا یابیگروه از نظر دست ینا یتنشان داد که محروم

داده است  بررسی ودر سطح کل کشور دارد. امتهران،بلکه پوشش ع یعموم ينه تنها مربوط به کتابخانه ها متون نشان 
 یکشور ارائه نشده است. در صورت یعموم يدر کتابخانه ها يا یژهخدمات و ی،نخاع یعاتکه در مورد معلوالن با ضا

یا آسانسور کتابخانه نزدیک باشد و به  ها يپارکینگ کتابخانه باید تا حد ممکن به ورود يافراد، مثالً فضا ینا يکه برا
هیچ یصندل يافراد معلول رو کهشود  یطراح يا گونه خود و دیگران با اتومبیل  يزحمت برا  چرخدار بتوانند بدون 

آن خارج شوند.    )1393یرزایی  ،م و   یاصناف (خود وارد و از 

دارا دو سوم از کتابخانه حدود شیبدار نیستند و معلوالن برا يها  ورود به کتابخانه با مشکل مواجهند. در  يسطح 
شد بلکه وسایل خاص کتابخانه نیز مشمول این امر معلوالن متناسب با يراهروها و ... باید برا ها، يها نه تنها ورود کتابخانه

دان، عدم وجود  برگه يها، مجالت و غیره، ارتفاع بسیار پایین یا باال به قفسه نرسید يغیرقابل استفاده برا ياست. فضاها
ع است. در  ها از عمده گردش در قفسه يفضا برا ها با  ها معلوالن امکان حرکت در قفسه درصد کتابخانه 70ترین موان

سالن و  ها یمطالعه ویژه معلوالن کم نبوده و فاصله میان میزها و صندل يمطالعه باید ارتفاع میزها يها ویلچر را ندارند.در 
  ). 1388فر،  یديمعلوالن تنگ نباشد (ام يدور زدن برا يهمچنین فضا

نیازهاي آموزشی کتابداران براي ارائه خدمت به  XML") درمقاله اي تحت عنوان 1393( حیدري ونقشینه  و رسولی
شناسی ایران  دانش  شناسایی  آن هدفکه  "کاربران با آسیب بینایی: دیدگاه کتابداران و استادان علم اطالعات و 

هاي مورد نیاز براي پرورش مهارت هاي کتابداران براي خدمت به کاربران با آسیب بینایی    است.بوده آموزش 

در قالب با استفاده ا هاي الزم براي کتابداران  ها و تخصص  مقوله از منابع استخراج شد؛  21ز روش تحلیل محتوا، مهارت 
و سپس با استفاده از پرسشنامه آنالین، رویکرد کتابداران کتابخانه هاي نابینایان و استادان رشته کتابداري در ایران 

  بررسی شد.

همچنین اساتید رشته کتا را به منظور کسب مهارت اکثر کتابداران و  بداري و اطالع رسانی برنامه هاي آموزشی موجود 
آسیب بینایی کارآمد نمی دانند. حدود   55درصد کتابداران و  85هاي الزم براي ارائه خدمات کتابخانه اي به کاربران با 

هستند. موضوعاتی که باید در این درس مورد  درصد استادان با اختصاص یک درس اختصاصی به این موضوع موافق 
شده اند.   بحث قرارگیرند، اولویت بندي 

و به طور کلی کاربران   به آشنایی با مسایل مرتبط با کاربران با آسیب هاي بینایی ضروريدانشجویان رشته کتابداري نیاز
روانی آموزش مها  با معلولیت هاي جسمانی و  رت هاي دارند. با وجود اینکه در مورد موضوعات مورد نیاز براي 

اما این فاصله در مورد اختصاص یک درس  ؛مربوطه، فاصله زیادي بین عمل و نظر در رشته کتابداري وجود ندارد
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ها بیشتر مورد  همچنین با توسعه فناوري هاي مختلف در کتابخانه ها، موضوعات مرتبط با آن اختصاصی بیشتر است. 
  ترجیح کتابداران و استادان است.

ها و دسترس یکیالکترون يکتاب ها«تحت عنوان  يمقاله ا) در 2000(  جانسون اب يبرا ی، کتابخانه   یبه بررس»  ینایانن
 پرداخته است . یکیالکترون يبه کتاب ها یناکاربران ناب یدسترس یچگونگ

ها یه) ، نحوه ته1992(  یسو پار ین، مارت هرنوون و نحوه  یاز کتابخانه مل ینو معلول ینایانناب يبرا یلو بر یاگو يکتاب 
را مورد مطالعه و توجه قرار دادند . ینا یالملل ینعملکرد امانت و مبادله ب  منابع 

ها ینایانو کم ب  ینایانبه ناب یخدمات صوت«تحت عنوان  ي) ، در مقاله ا1990( ینکاتر – پینیون »  یعموم يدر کتابخانه 
روزنامه ها یلهبه وس ینایانکم ب و ینایانکامل به خدمات ارائه شده به ناب ینگاه ها و   دارد. یصوت يو نوارها یاگو يکتاب 

ها«تحت عنوان  ی)، در پژوهش1998( کرادوك روزنامه ها یعموم يکتابخانه  به افراد  یاگو يو ارائه خدمات مجالت و 
ظهار »  یناو کم ب یناناب ها یتانیابر یکه کتابخانه مل کردا راه  يگذار یهاقدام به سرما 1983 _1984 يدر خالل سال جهت 

در  ینایانناب ياز کتابخانه ها یپژوهش نشان داد که فقط تعداد اندک تایجکرد. ن ینایانناب یعموم يکتابخانه ها يانداز
هستند ، همچن شده به ناب یپژوهش نگاه یندر ا ینحال حاضر فعال   لهیبه وس ینایانو کم ب ینایانکامل به خدمات ارائه 

بخانه ها به اکت خدماتبهبود ارائه  ی،بررس یناز ا يدارد و هدف و یصوت يو نوارها یاگو يکتاب ها و روزنامه ها
 عنوان شده است . ینایانناب

اب یبررس«با عنوان  ی) ، پژوهش2004( لوئیز ا  یکیدر استفاده از خدمات اطالعات الکترون یناو کم ب یناتجارب افراد ن ، ب
ها ینتوجه به عملکرد ا داده است . ا»  یعموم يخدمات در کتابخانه  است که  یناییراجع به افراد کم ب یقتحق ینانجام 

پاسخ  یتدهد اکثر یحاصله نشان م یجکنند . نتا یاستفاده م یزندگ حقیقی یتدر موقع یکیاز خدمات اطالعات الکترون
بار در هفته اعالم  یکاز  یشرا ب یکاستفاده از خدمات الکترون یچگونگدرصد  بوده اند  95نفر با  23دهندگان که 

 4/3نفر  1. و  کرده اند هآنها به صورت روزانه از خدمات استفاد یشتردادند که ب یحدرصد توض 21/7نفر با  5کرده اند و 
دوهفته  یکیدرصد استفاده از خدمات الکترون در حدود هر    اعالم کرد . یک باررا 

شوند،  هاي گفتاري هم نامیده می ، که کتاب هاي گویا ) در پژوهش خود به پدیده نسبتاً جدید کتاب2008(  اینگلن

  پرداخته است.

سطح سواد و وضعیت تعلیم و تربیت 2008( رولند هدف از تحقیق خود را آشنایی اعضاي ایفال از وضعیت نابینایان،   (

ها، کمبود خدمات، استانداردها و خواسته ت توزیع مظاهر فناوري مربوط به نابینایان در تعدادي از ها آن ي نابینایان و وضعی

شامل آفریقاي ج آفریقا    کند. کنیا، زامبیا، زیمباوه، نیجریه، سیرالئون، لیبریا و گامبیا اعالم می نوبی،کشورهاي قاره 
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دقیق مدیران کتابخانه2005( نیلسون   ت عدم درك  دارد به علّ سایل و مشکالت افراد معلول و ناتوان در ها از م ) اعتقاد 

ها و خدمات آنها استفاده کنند. در این راستا،  توانند به نحو مطلوب از کتابخانه بسیاري از کشورهاي جهان، این افراد نمی

ها  تا تمام کتابخانه کردلیست تهیه  ) یک چکLSDPبه افراد ناتوان ( اي تابخانهکار گروه ثابت ایفال براي خدمات ک

ساختمان، خدمات، مواد و برنامه هاي کتابخانه به  بتوانند به عنوان ابزاري عملی براي ارزیابی سطوح فعلی دسترسی به 

دهند.(رش   )1390، یدپورافراد معلول و ناتوان از آن استفاده کنند و دسترسی را در مواقع ضروري افزایش 

یت موجود خدمات کتابخانه) در تحقیق خود1999چایرات ( نوناس اي ارائه شده توسط کتابخانه  ، گزارشی از وضع

فیلد[ لین کتابخانه8نابینایان کال چشمی، ارائه کرده است.  به نابینایان و معلوالن نابینایان تایلند  ] به عنوان او  

اخیر، تهیۀ کتابهاي بریل براي وریهاي اطالعات در سالهاي آ کند استفاده از فن ) در تحقیق خود بیان می1997( کاندسن

آوریهاي نوین، وزارت فرهنگ نروژ پروژه زمینۀ استفاده از فن  را متحول ساخته است. در  هاي گوناگونی را  نابینایان 

ۀ کتابهاي الکترونیکی مورد استفا بینایان تهیه کرده است. نابینایان و کم دهبراي تهی  

تها1977( فرانکیس سه ملّی نابینایان کانادا () در مقاله خود، فعالیي مؤسCNIB و خدمات کتابهاي گویا و بریل این (

  )1390، یدپورمؤسسه را بررسی کرده است.(رش

  نتیجه گیري مطالعات وتحقیقات مطالعه شده نشان میدهد  که  :

؛ نوشین فردو   1391یان،منابع اطالعاتی : منابع اطالعاتی  بریل بیشترین منبع مورد استفاده   نابینایان است .(  صیام
  ) 1391) و  منابع   اطالعاتی گویا کمترین منابع اطالعاتی  مورد  استفاده  آنهااست  .( صیامیان  ،1389همکاران  ، 

ع گویا وکمترین منابع، الکترونیکی است .( نوشین  فرد و  بیشترین منبع مورد استفاده  کاربران  نابینا و کم بینا، مناب
  )  1389همکاران ،

ها براي  ع الکترونیکی ،کافی  نبودن  منابع  کتابخانه  آسیبهاي  بینایی  بر استفاده  از  مناب دانشجویان  با   ترجیح دادن 
همکاران ، ع  موجود ، عدم   1389نابینایان و کم بینایان( نوشین  فرد و  )، عدم  رضایت   مراجعین  نابینا و کم بینا  از مناب

آمدي منابع کتابخ انه  ها  از نظر کیفی و محتوایی تعداد محدود منابع ، نارکارآمدي و ناخوشایندي  از  وضعیت  روز  
روزآمد (آیت  1383موجود  کتابهاي  بریل و گویا  ( ضیایی، درشت  و الکترونیکی  )  عدم  منابع  گویا و بریل ، چاپ  

ها  و نشانه  هاي  بخش  نابینا یان  و پایین  1382اللهی ، هاي صوتی  و  سرعت  کم )عالمت  بودن  کیفیت  ضبط فایل 
  ) 1392دسترسی به منابعی  که  براي   جستجو در  بخش مربوطه  قرار می گیرد . (فهیم  نیا و رسولی  ، 
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هیچ کتابخانه اي  (بشارتی ، درشت در  ها   ( 1378عدم وجود  کتاب با چاپ  ) تعداد  بسیار کم کتاب ونوار در کتابخانه 
دیجیتالی  استاندارد  براي این  قشر ،تاثیر  بیشتر کتابهاي گویا نسبت به  کتابهاي 1387بشارتی ، )  تهیه کتابهاي گویاي 

ع   و  انتخاب درست منابع مورد نیاز آنها  ،  آنها ف دسترسی خوب آنها به مناب چاپی  برجامعه نابینا و افزایش یادگیري 
ع  مورد استفاده ها و عدم استفاده از برگه  دانها  و آثار  مرجع   و نقش زیاد   اینترنت به عنوان   اینترنت  اولین  اولین  منب آن

ها  از جمله این موارد  ها در کتابخانه   آن ابینایان   و  ارائه  خدمات خاص پیوسته  براي  منبع  اطالعاتی   مورد  نیاز براي  ن
  )155:ص1392هستند. (صیامیان و همکاران ،

سان يفرصت رشد تعامالت رفتار یعموم هاي کتابخانه   یان

ها با تمام اقشار جامعه  کتابخانه یناست، ا یعموم يها از اهداف مهم کتابخانه يساز و فرهنگ یرسان خدمات اطالع ارائه

هر سن، نژاد، طبقه اجتماع هستند و افراد از   یل،دل ینهم به کنند به کتابخانه مراجعه می …و  یالتتحص ی،در ارتباط 

آموزش یعموم يها نهکتابخا هر چه ب یفايا ینا يبرا یددر قبال جامعه خود دارد و با بزرگی یتیو ترب ینقش   یشترنقش 

  تالش کنند.

طور  به آورد؛ یوجود م خدمت را به يفضا يادار يفضا ینا شود، یانجام م يادار یفرهنگ یطکتابخانه در مح هاي فعالیت

کم است، فرهنگ  یارکه تعهد به خدمت بس ییها . در کتابخانهگذارد یروزانه کارکنان اثر م یفحتم بر روش انجام وظا

داشته  یفو مناسب وظا آمیز یتفقط به انجام موفق کنانباشد و کار یفتکل يبر اساس ادا دمی توان يادار روزانه توجه 

داد و هم م یکننده را هدف اصل مراجعه یترضا یدبا ینباشند، بنابرا خود  هاي یتو فعال يو هم کارکنان انرژ یریتدقرار 

هدا   کنند. یترا در جهت هدف مذکور 

کتابداران  یع،سر ییآسان، پاسخگو یده خدمات یق،دارد: اطالعات دق یمختلف يها کننده جنبه خوب به مراجعه خدمت

است.  يضرور یکننده، و وجود حس همدل مراجعه يها و خواسته یازهاموفق به ن ییپاسخگو براي …خوش اخالق و 

مراجعان  یازهاي. تالش جهت کشف نیمانجام ده رآمدکا یخدمت یممی توان یمکننده بگذار مراجعه يجا اگر خود را به

ا ینبنابرا شود، یبه ارتباط مربوط م یممستق ،به طورشده باشد و چه نه یانچه ب  یا یدقت کند احساسات منف یدکتابدار ب

هنگام پاسخگو یافعتد  یاتکه اخالق ییها کند. در کتابخانه یانمراجعان به طور مثبت ب يها به خواسته ییخود را 

. در واقع، کند یم یتکننده حما اعتقاد به ارائه خدمات از مراجعه ینوجود دارد که در ع یاست، کارکنان يقو داريکتاب

وجه  ینارتباط بکوشند. ا ینو تداوم ا یمکه چگونه با مردم ارتباط برقرار کنند و جهت تحک یاموزندب یدکتابداران با

و  یلم ياز رو یدو کتابدار با بخشد یکننده روح م مراجعه هاست و به خدمت ب یقیخدمات است که محرك حق يمعنو
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روحک يا کند. کتابخانه یرسان خود به مردم خدمات یفاحساس و افتخار به انجام وظا د ارند،  ییباال یهه کتابداران آن 

  )1392 ي،است که ناخوداگاه سبب جذب مردم خواهد شد.(باقر يمثبت و سرشار یطمح

    ینایاندرارائه خدمات  مرجع به ناب ي عمومی کتابخانه ها جایگاه

هامتفاوت  یبرحسب  سن و گسترش  سطح  آگاه یرمردمسا یزهمچونگروه هاي  خاص جامعه ن یاطالعات نیازهاي آن

سبب برخ یناست  .ا ارائه خدمات به گروه  يباشند .برا یازداشتهن يا یژهها ، به  منابع و یینارسا یافراد ممکن    است به 

 یاطالعات یازهايون ییهاهر گروه، متناسب با توانا يبرا یدز بایخانه،بخش مرجع نبهاي  خاص، عالوه برخدمات معلول کتا

رافراهم کند   )770:ص1381، یرحسینی.( م،مواد الزم 

در یشودمسئله موجب م یناست .ا یحقوق انسان ینازمهمتر یکیبه اطالعات  دسترسی جامعه   یککه افراد بطور فعال 

رسان ي.جامعه اکنند،مشارکت کنند وبطور کامل از حقوق خوداستفاده   یکدموکرات انجام  یدر آن به خوب یکه اطالع 

م یردموکراتیکغ يدراز مدت به جامعه انددرگروه  خاص محدودک یکابه ر یرسان اطالع ینکها یا یردنگ .  ی شودبدل 

ذاشته باشندکه آنهارا قادر به مشارکت درجامعه خود  یبه اطالعات  دسترس یدهمه شهروندان با ینبنابرا

  ) 163:ص1388و کاظم پور، یزير یبه نقل ازاشرف 254- 253،ص2005کند.(تودارو،

اطالع   یککتابخانه است و کتابداربه  عنوان    یک یرارسالتز  ی پردازدبه  ارائه خدمات  به معلوالن  م کتابخانه

آور و کاظم  یزير یبه  نقل ازاشرف 2002یس،منداست .( ونته عالق یرخدمات دسترس پذ  يرسان،به  فراهم 

  ) 163:ص1388پور،

از  يبرخوردار يکه به افراد  معلول   برا  ی شودم ینظورطراحم ه اینمعلوالن ب يبرا ها خدمات کتابخانه یعبارت به

ها همچن یجادا ي وفرد ییهايبردن استعدادها و توانا یلذت  بخش ، پ یزندگ آن   يبه اشتغال درحرفه ها ینعالقه در 

  )272:ص1381، ینیحس یر.( مکند  یقتشو رديکسب  استقالل  ف يمختلف  کمک کند  و  معلوالن را برا

همه فراهم  يبرابربه مواد کتابخانه برا یبراساس دسترس ید، خدمات کتابخانه با یاساس اصل یکطبق  یبترت بدین

شود.   وعرضه 

به   ی کهاستفاده کندگان  ي بایدبهو  مواد کتابخانه ا یژهخدمات و": یگویدکتابخانه م یژهخدمات و یونسکودرباره بیانیه

هب ین. ا"تفاده کنندارائه گردداس ياز خدمات  عاد  یتوانند نم یلیهردل کتابخانه هادرارائه   یگاهو جا  یتخودنشانگراهم یانی

  )163:ص1388و کاظم پور، یزير ی،به نقل ازاشرف43-26:ص1383یل،است .(ج به معلوالن خدمات
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هستند .  ياستعدادها یوفرد  یازهايبا ن یمراجعان یاوپو ییها بلکه انسان یکساننه منفعل هستند  و  نه  افرادمعلول  متفاوت  

ها را برطرف  سازد  ،بنابرا یتواندنیازهاي )نميعاد یچاپ یاتکتابخانه(کتابها،مجالت ونشر یمنابع  معمول  یفهوظ ینآن

آنهاقابل استفاده  برا  عو مناب  یزاتکه تجه است ینکتابخانه ا زده اند  که  تنها    ینرا  فراهم آورد. کارشناسان تخم ي 

شکلهاپنج در دسترس پذ یگزینجا  يصد ازانتشارات  جهان  در  آنها  یازشکل  چاپ ندکه نمی توان یافراديبرا یرو 

هابا یناستفاده کنندوجوددارد.بنابرا انیازهايپذ قاشکال انطبا ی بهموادخواندن یدکتابخانه  سازند.(اپ  را فراهم معلوالن یرب

  )164:ص1388و کاظم پور، یزير ی، به نقل ازاشرف413:ص 2006،

ع وخدمات ارائه  شده به معلوالن داشته اند .در ا یتدربهبود وضع یازکتابخانه ها سع یاريبس 1980 ازسال  یانم  ینمناب

ها به  ا يا  یژهبخش و  یکهطوره برعهده داشته است ب ینقش  اساس یکی،فن آوري وچاپ   الکترون ین از کتابخانه 

  است .   یافتهاختصاص  وسایل

هاز چاپ  الکترون  استفاده رابه  و یکی،دستیابی ب  یشانبرا يکه استفاده از چاپ   کاغذ یمعلوالن يبرا   یژهکتابخانه 

ها  م  ی کندترم دشوار  است  آسان صفحه فشرده  ، فهرست   يبررو یکیاز چاپ الکترون ی توانند.هم اکنون کتابخانه 

  یرحسینیاستفاده کنند  . (م  یکمک هايبا    کاربرد   فن آوری  نیکیالکترو ي،مجالت  و  روزنامه  ها  یوستهپ   يها

  )773:ص1381،

  ابزارها و فن آوریهاي مورد استفاده  :

دسترسی نابینایان به اطالعات مورد  نیازشان است   نبودن ابزارها ي ویژه براي نابینایان ، مهمترین مانع  براي  
) بهره مندي استفاده از رایانه،بیشترین ، 1390تجهیزات و فن آوري ها( فرقانی ، ) استفاده بسیار کم از   1391.(صیامیان،

ها، کمترین ابزارهاو فن آوریهاي مورداستفاده توسط نابینایان است.(صیامیان،   )  1391پادکست ها و ود کست 

سرعت  بیشتر(بشارتی ، ها  ، براي  چاپ بریل با   وضعیت مطلوب تجهیزات  )1378استفاده کم ازرایانه در کتابخانه  
)  رضایت  بسیار کم  پاسخگویان  از نرم افزار  1389دیداري وشنیداري و تجهیزات ساختمانی( خسروي و خسروي ،

ها در کتابخانه  مخصوص نابینایان و شبکه  امانت  بین کتابخانه اي و اطالع  نابینایان از ابزارهاوفن آوریهاي ویژه براي آن
  )155: ص1392مطالعات بوده است.( صیامیان، ها ازجمله نتایج سایر

و تامین کنندگان  اطالعات   نقش کتابداران  

رفتار کتابداران (فرقانی و همکاران ، رضایت  از   ها روي  1390بیشترین  ) حساب باز کردن کاربران نابیناي کتابخانه 
ها ، بر خورداري کاربران نابیناو کم بینااز راهنمایی و ارتباطات انسانی با  کتابداران ، وقت  گذاشتن کتابداران براي آن
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در دسترسی به اطالعات مورد نیاز( نوشین  فرد و همکاران ،  ) مهارت باالي کارکنان کتابخانه ها 1389مشاوره کتابداران 
ع و اطالعات  مورد نیازنابینایان ،  تسلط بسیارکم کارکنان در استفاد ه ازمنابع براي پاسخگویی و  یارس دریازیابی مناب

 )156: ص1392بریل ، اعتماد به  پزشکان عمومی کلیدي محرك براي جستجوي اطالعات . ( صیامیان،

رسانی نابینایان با هدف رفع نیازهاي اطالعاتی نابینایان و نیمه بینایان، گسترش فرهنگ و ارتقاي  ها و مراکز اطالع کتابخانه
  آیند. وجود می راي پر کردن اوقات فراغت آنان بهعلم و دانش، و ایجاد امکانات و شرایط مناسب ب

دید او بیشتر  طبق تعریف بین دید او کمتر از یک دهم و نیمه بینا کسی است که میزان  ابینا کسی است که میزان  المللی، ن
   خانی تیموري و ارجمند( از یک دهم است و با استفاده از وسایل کمکی (عینک) میزان دید او حداکثر به سه دهم برسد.

 ،1380  (  

دي ماه  را به  مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قواعد استاندارد فراهم 1372در  سازي امکانات برابر براي معلوالن 
پذیر  رسانی و دسترس ها را مسئول ارائه خدمات اطالع این مصوبه به صراحت دولت 10و  5تصویب رساند. بندهاي 

 ص:1378بشارتی ،( کند هاي مختلف معلوالن از جمله نابینایان معرفی می وهکردن خدمات و منابع اطالعاتی براي گر
50 ،52.(  

ها (صیامیان ، رسانی  و آموزش ارائه شده توسط آن ها  و مراکز  اطالع   ) 1391رضایت  زیاد نابینایان از خدمات  کتابخانه 

زیاد مراجعین ازخدمات  عمومی  کتابخانه  ها و همچنین  خدمات مرج رضایت  رضایت  ع تلفنی و  پستی کتابخانه ها  ، 
درصد  ازمراجعه کنندگان  نابینا و کم بیناي  کتابخانه  ملی از ارائه خدمات این بخش از مچموعه کتابخانه از  50بیش از 

 )  1389نظر کیفی و محتوایی که تاحدودي تامین کننده نیازهاي اطالعا تی اعضااست .(خسروي و خسروي  ، 

آسیب بینایی،عدم توجه تامین فقط ی ک بخش ناچیزي از نیازهاي اطالعاتی براي مراقبت اجتماعی  و  تندرستی  افراد با 
دیجیتال ، نبود  به نیازهاي ویژه آنها   به صورت کامل نه توسط کتابخانه و نه خدمات جدید و نه سیستم هاي محیط 

ع اطالعاتی  برا ي دانشجو یان  نابینا ، نبود  فهرست هاي گویا و بریل  و بودجه کتابخانه هاي دانشگاهی در تامین مناب
دانشگاهی ایران و فهرست نویسی محدود کتابهاي بریل و ویدئویی .(بشارتی  ویدئویی درهیچ یک از کتابخانه هاي 

،1378 ( 

  ها و مراکز فرهنگی نابینایان در ایران کتابخانه

آنها در   دکتر "عنوان  توسط محمد خزائلی تحت 1342نخستین مدرسه براي نابینایان و نگهداري  مجتمع نابینایان 
در  "خزائلی شد.  سازمان ملی رفاه "دولت بودجه مستقلی براي این مدرسه درنظر گرفت. در همین سال  1350تأسیس 
را نیز برعهده داشت. پس از تأسیس سازمان  هاي گویا تأسیس شد که وظیفه تهیه و توزیع کتاب "نابینایان و بریل 

بهزیستی کشور، خدمات مربوط به کودکان نابینا به اداره کودکان استثنایی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، و 
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ابینایان"رسیدگی به امور مربوط به نابینایان بزرگسال به  زمان به  "سازمان ملی رفاه ن ن سازما"واگذار شد که در همین 
رودکی غییر نام یافته بود. این مرکز وظیفه هماهنگی فعالیت "بهزیستی نابینایان  ها را  هاي فرهنگی از جمله کتابخانه ت

دارد (   ).77-73ص: 1371ارجمند،برعهده 

  هاي نابینایان در ایران عبارتند از: ترین کتابخانه مهم

 به طوررسمی  1352ویژه نابینان در ایران است، در ترین کتابخانه  . کتابخانه رودکی. کتابخانه رودکی که بزرگ1
شهرستان ها نیز ارائه خدمت  فعالیت خود را آغاز کرد. کتابخانه رودکی تنها کتابخانه در ایران است که به نابینایان 

 کند. این کتابخانه داراي چهار بخش است: الف) کتابخانه عادي؛ ب) کتابخانه بریل؛ ج) کتابخانه گویا؛ و د) می
آن تنها  ع است، کتاب 35چاپخانه. در کتابخانه عادي، که مساحت  ها عمدتآ براي بدل شدن به بریل و گویا،  مترمرب
جلد کتاب  2321مترمربع است که در آن  56شوند. کتابخانه بریل  استفاده کارکنان بینا، و گاه امانت به نابینایان تهیه می

دارد. مساحت کتاب 852بریل در   1818حلقه نوار در  20076 مترمربع است. در این کتابخانه 108خانه گویا عنوان وجود 
هاي گویا با  عنوان وجود دارد. تکثیر تمام نوارهاي درسی نابینایان بر عهده این کتابخانه است. استودیوي ضبط کتاب

 ارجمند(  شود. و تکثیر میهاي بریل چاپ  اندازي شده است. در چاپخانه کتابخانه نیز کتاب کمک سازمان صداوسیما راه
  )1380،  خانی تیموري و

آموزشی امام خمینی در "مؤسسه آموزشی امام خمینی (ره)". کتابخانه 2 تأسیس شد.  1369. کتابخانه گویاي مؤسسه 
  حلقه نوار است. 11000 نفر و تعداد منابع آن 5تعداد کارمندان آن 

دکتر خزائلی". کتابخانه 3 شد و  1342کتابخانه در  . این"مجتمع نابینایان  حلقه نوار  423جلد کتاب بریل و  600تأسیس 
  دارد.

آموزشی نابینایان شهید محبی". کتابخانه 4 در حدود  1343. این کتابخانه در "مجتمع  شد.  از  32در تهران تأسیس 
درسی کل کشور در این کتابخانه به خط بریل چاپ می کتاب جلد کتاب بریل و  7000شود. موجودي این کتابخانه  هاي 
  حلقه نوار است. 5000

نفر کارمند دارد. موجودي  3در تهران تأسیس شد و  1369. این کتابخانه در "مؤسسه استثنایی عصاي سفید". کتابخانه 5
  حلقه نوار است. 350جلد کتاب بریل و  500آن 

غیرانتفاعی براي  اي ؤسسه،مؤسسه. این م"مؤسسه نهادگذاري مطالعات علمی و پژوهشی گویا (خندق)". کتابخانه 6
هاي آن در شهرهاي  تأسیس شد. شعبه 1369ست که در االتحصیالن نابینا هاي گویا براي دانشجویان و فارغ ضبط کتاب

  عنوان است. 1200حلقه نوار در  2500اهواز، اصفهان، و شیراز دایر است. موجودي کتابخانه این مرکز 
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هاي گویا به کسانی است که در  دار تهیه و ارائه کتاب . این مرکز عهده"د جانبازانمرکز تحقیقاتی بنیا". کتابخانه 7
در حدود  جنگ تحمیلی نابینا شده ،  خانی تیموري و ارجمند(  عنوان کتاب گویاست. 500اند. موجودي کتابخانه آن 

1380 (  

آن جمله میدهند؛  هاي دیگري نیز به افراد نابینا خدمات ارائه می در تهران کتابخانه ابینایان کتابخانه  از  توان به بخش ن
ابینایان کتابخانه شوراي کتاب کودك 1372)؛ بخش نابینایان کتابخانه شهید بهشتی (1359حسینیه ارشاد ( )؛ بخش ن

دخترانه حضرت عبدالعظیم 1356)؛ کتابخانه مجتمع آموزشی نابینایان دخترانه نرجس (1341( )؛ کتابخانه مجتمع 
)؛ و کتابخانه نابینایان دانشگاه الزهرا اشاره کرد. در کتابخانه 1370ابخانه مجتمع توانبخشی نابینایان خزانه ()؛ کت1374(

را در اختیار نابینایان قرار می ملی ایران نیز تاالري به خدمات ویژه اختصاص یافته و کتاب جز  دهد. به هاي گویا و بریل 
شده در استان تهران در اکثر م آن جمله می ها کتابخانه راکز استانمراکز یاد  دارد که از  ابینایان اختصاص  توان به  هایی به ن

زاهدان، زنجان، سمنان، شاهرود،  :کتابخانه نابینایان رشت، همدان،  شهرهاي ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، 
شیراز، کرمان، کرمانشاه، گرگان، و مشهد اشاره کرد. مثال در شیرا ز، درکتابخانه ملی پارس (شهید دستغیب شهرکرد، 

شده، که به راه 1372فعلی) یک بخش خدمات به نابینایان از  هاي بریل و ارائه خدمت به نابینایان  کار تولید کتاب اندازي 
سطح استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد می شوند و  پردازد. نابینایان در سطح استان به این بخش معرفی می در 

ع را از کتابخانه و  شود. پست ایران، طبق تعهد بین ي بریل برایشان پست میها کتاب المللی، به رایگان کار انتقال مناب
  ) 1380،  خانی تیموري و ارجمند(  .دهد بالعکس انجام می

تأسیس سال از  اي چندان طوالنی ندارد و با گذشت بیش از چهل اي به نابینایان سابقه در کشور ما خدمات کتابخانه
ه هیچ علت عدم برنامه نخستین مرکز آموزشی مخصوص نابینایان، ب هنوز در  در این مورد  کدام از مراکز  ریزي صحیح 

اي که بتواند نیازهاي مربوط را تأمین کند، موجود نیست و مراکزي که به تهیه مواد و ارائه خدمات  آموزشی، کتابخانه
علت عدم برخورداري از تجهیزات و نیروي متخصص و عدم ارتباط با مراکز  اي به این گروه اشتغال دارند، به کتابخانه

ها، نتوانسته در خارج از کشور جهت استفاده از تجارب و تخصص آن اند وظیفه خود را به خوبی  بزرگ فرهنگی نابینایان 
  ) 1380،  خانی تیموري و ارجمند(  ایفا کنند.

را بسیار مشکل و در مواردي  ها در مراکز استانهاي نابینایان تن از سویی استقرار کتابخانه ها  آن ها، دستیابی نابینایان به 
ساخته است. خوشبختانه، امروزه در ایران کار سخت در اکثر  اي در کتابخانه افزاري رایانه غیرممکن  ها براي نابینایان 

زودي فعالیت نرم استان هر  و منظم الکترونیکی پایان میهاي مدون  افزاري یعنی تهیه برنامه ها انجام شده و به  پذیرد تا 
رودکی وصل شود و از امکانات آن بهره گیرد  شبکه به مرکز کتابخانه  هر استانی از کشور بتواند از طریق    . نابینایی در 

ر دورانی ها و کتابداران است. د ترین وظایف کتابخانه بینایان، یکی از پر چالش اي به نابینایان و کم ارائه خدمات کتابخانه
یابد، توجه به نیازهاي اطالعاتی این گروه براي جلوگیري از  که حجم اطالعات موجود در جهان به سرعت افزایش می

شدن شکاف ناشی از  عمیق در زمره تعهدات حرفه "محرومیت اطالعاتی"تر  اي کتابداران تمام  میان بینایان و نابینایان 
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هاي  المللی تدوین شده از سوي سازمان هاي بین نامه ها، مقررات، و آیین شته، بیانیهرود. از این گذ شمار می ها به کتابخانه
سایر شهروندان و نقش محوري  جهانی مانند سازمان ملل متحد، یونسکو، و ایفال همواره بر حقوق برابر معلوالن با 

هاي فناورانه و ابعاد گسترده  ل پیشرفتورزند. در عین حا هاي برابر تأکید می سازي امکانات کتابخانه ها در فراهم دولت
روي نابینایان گشوده و حجم و دامنه مواد و اطالعات قابل  رسانی الکترونیکی، افق هاي اطالع نظام هاي جدیدي را بر 

را متحول ساخته است. فن آوریهاي موجود در زمینه نظام اي امکان تهیه  هاي رایانه ها و شبکه دسترس براي این گروه 
در انواع قالب اطالعات، و دادهمتون،  را  کند.  هاي جایگزین چاپ (بریل، گویا، چاپ درشت) فراهم می هاي کتابشناختی 

فع کاربران نابینا بین کتابخانه شود که طیف  اي بهره گونه ها به بنابراین، الزم است از این ابزارها و امکانات به ن گیري 
آنان دست   ) 1380،  خانی تیموري و ارجمند(  ل استفاده باشد.یافتنی و قاب وسیعی از خدمات براي 

شکل و  کتابخانه در حداقل زمان، در  ها موظفند امکان دسترسی کاربران نابینا و کم بینا به منابع و اطالعات موردنیاز را 
هر چه بیشتر از منا بع و امکانات قالب مناسب، و به تعداد الزم فراهم کنند. براي تحقق بخشیدن به این امر و استفاده 

ه همکاري و مشارکت  اي به نابینایان با برنامه موجود، الزم است خدمات کتابخان شده و بر اساس اصل  ریزي حساب 
همکاري سازمان سازمان یابد. الزم است مناسبات و  اي  گونه اي به هاي ملی و منطقه هاي مطلوب با مشاوران متخصص و 

اي را به کاربران نابینا و کم بیناي خود عرضه  اي از خدمات کتابخانه د طیف گستردهها بتوانن برقرار شود که تمام کتابخانه
هاي متنوع و  رسانی مناسب به این گروه روش رسانی و مدرك کنند. در عین حال الزم است براي ارائه خدمات اطالع

زمینه مورد تشویق و حمایت ها و کتابدا هاي کتابخانه کار گرفته شود و ابتکارات و نوآوري احیانآ متفاوتی به ران در این 
  ).42، 2، 1ص: 1379تعاونی،قرار گیرد (

  خدمات عمومی براي نابینایان درکتابخانه  

مند کردن مردم ه خدمات عمومی کارهایی است که کتابخانه به طور مستقیم براي اعضا ء و مراجعان خود به منظور عالق

در داخل و خارج  دارند در واقع تالش پیش بینی شده اي است با هدف به کتابخانه و کتابخوانی  از کتابخانه عرضه می 

بهره گیري مفید و صحیح از امکانات و مجموعه کتابخانه براي تامین نیازهاي اطالعاتی جامعه ، بهبود اوقات فراغت 

دو سویه میان کتابخانه و استفاده کنندگان که هاي مختلف و  افراد و همچنین ایجاد و حفظ تفاهم و هماهنگی  به شکل 

  متداول مانند : امانت ، کار مرجع و پاسخگویی و ... صورت می گیرد .

رویارویی صحیح با پدیده هاي مختلف  هدف خدمات عمومی در واقع ایجاد هماهنگی با هدف نسلی است که براي 

هاي عصري که ب آوري  فرهنگی مکتوب ، یافته هاي  ن تعلق دارد . نیازمند است که با انواع میراثه آاجتماعی و نو 

هاي الزم  شود و به منظور دریافت نکته ها و آگاهی  ع مآخذ موجود و قابل دسترسی آشنا  تحقیقاتی نوشته شده ، مناب

  )27، ص 1382بخواند ، بررسی کند و بهره مند شود . ( عمادخراسانی ، 
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همچون سایر اقشار جامعه طبق اصل برابري انس ها باید از فرصتهاي  برابر با سایر اقشار جامعه بهره از آنجا که نابینایان  ان

میلیون نفر تحمین زده شده است و شمار این افراد  38مند شوند و با توجه به اینکه تعداد نابینایان درجها ن نزدیک به 

شده است .  هزار نفر تخمین زده 900تا  700. و جمعیت نیمه نابینایان نیز حدود استهزار نفر  160درکشورما حدود 

همچون  آنها در جامعه کم نمی باشد. چاره اي بیندیشند . زیرا نابینایان اگر  مسئولین جامعه باید براي این افراد که تعداد 

دانشگاه راه یابند و درحوزه هاي مختلف  سایر افراد از خدمات ویژه آموزش و پرورش بهره مند شوند می توانند به 

هنري به فعال علمی ،   یت مشغول شوند. فرهنگی و 

داشتن فرهنگ مناسب افرادجامعه با این  زیادي مواجه هستند که ناشی از عدم  در بسیاري از موارد نابینایان با مشکالت 

ها ب دلیل دید منفی که نسبت به نابینایان دارند نسبت به استخدام و یا ه قشر از جامعه است و بیشتر اقشارجامعه وارگان

سطح  همکاري با این افراد سر باز می زنند. حال براي از بین بردن این تبعیضات اجتماعی علیه نابینایان باید به اعتالي 

دیگر با  . استاندیشه و فرهنگ وجامعه بپردازیم و این امر با کمک رسانه هاي ارتباط جمعی امکان پذیر  از طرف 

می  توانیم این قشر از افراد را  ها نیز بتوانند ارتقاي سطح دانش و فرهنگ نابینایان  آن بسیار تواناتر به مردم بشناسانیم که 

هاي مختلف بشري فعالیت  سطح  کنندمانند سایر افراد جامعه در رشته  و براي جامعه خود باشند. یکی از راههاي ارتقاي 

ها ومراکز اطالع رسانی ویژه است . ابینایان ، استفاده این عزیزان از کتابخانه     دانش ن

ربرد    د رکتابخانه هاي عمومی خدمات عمومی براي نابینایان اهمیت و کا

هر طبقه و قشري می شود و  خدمات عمومی عالوه براین که موجب شناساندن کتابخانه ها در جامعه مربوط متشکل از 

ه با این شناسایی ، تعداد اعضا و مراجعان به کتابخانه ها نیز افزایش می یابد . در کار انتخاب صحیح و تهیه مجموع

هدفها و نگرشهاي مراجعان و استفاده  ها ،  مناسب کتابخانه نیز تاثیر به سزایی دارد . زیرا از این طریق می توان ، خواسته 

آنان و اولویتها ي مورد  آمد  روز  ها ي دراز مدت کتابخانه را مبتنی بر نیازهاي  کنندگان را دریافت و در پی آن برنامه 

  )28، ص 1382راسانی ، نظر تهیه و تنظیم نمود . (عمادخ

دانند . ارگانها و نهادها ي جامعه وظیفه  –امروزه معلولین را به علت ناتوانی جسمی یا ذهنی آنها  مطرودین جامعه نمی 

هستند که می توانند به این افراد  ها از مهمترین نهادهایی  خود می دانند به این افراد کمک و یاري کنند و کتابخانه 

  . کنندخدمت 
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دانشگاهی ، مساوي و معادل نیازهاي دانشجویانی است که نیاز  اطالعاتی دانشجویان معلول براي تحقیقات و گزارشهاي 

دارند که آن نیز بر عهده کتابدار مرجع است  از توانایی جسمی کاملی بر خوردارند . اما فقط نیاز به کمک ویژه و خاص 

داشته باشد  ،که باید براي ارائه خدمات به مراجعه کننده  معلول  آن –آموزش الزم را ببیند و کار با معلولین را دوست 

روحی کتابدار  چنان که مراجعه کننده فوق احساس نکند که به او ترحم می کنند و یا ارائه خدمات به او موجب آزار 

  )12- 13است .(مرادي ، نوراله . ص 

ست که اخالق کتابدار و خدمات کتابدار مرجع تجلی می یابد و ارزش و قرب این جایگاه در جامعه به منصه ااینجا

ظهور می رسد خواننده ، مراجعه کننده نابینا به کتابخانه گویاي این واقعیت است که محدودیت منابع مناسب براي 

هاي شنیداري و یا ترکیبی نابینایان که باید به خط بریل و یا چاپ درشت ( مخصوص افراد ک م بینا ) و یا بر روي محمل 

زمانی  را در دسترسی به اطالعات و همگامی با دیگر اقشار اجتماع ناکام می گذارد این ناکامی   آنان  از این دو باشد ، 

در کسب اطالعات دقت بیشتري کنیم ، یک فرد با  قابل درك می شود که به تفاوت میان یک فرد بینا با یک فرد نابینا 

دید طبیعی با دیدن یک تصویر می تواند اطالعات بسیاري را دریافت کند ، حتی پس از دیدن یک تصویر می تواند 

سایر افراد کمک بگیرد  ابیناو یا کم بینا از چنین نعمتی محروم بوده و باید از  داستان بسازد ، اما یک فرد ن درباره آن یک 

ست که کتابخانه هاي عمومی به عنوان مراکز اطالع رسانی غیر انتفاعی با هدف ارائه . تمامی موارد دیگر مبین این نکته ا

سازي و دسترسی آسان به منابع و محمل هاي اطالعاتی در حداقل  خدمات مفید به مراجعه کنندگان می توانند با غنی 

سیاست و راهکارهاي الزم جهت فراهم آوري منابع ، نهادي با اهد اف عالیه در تعالی فرهنگ مطالعه زمان ممکن ، تعیین 

ها متناسب با نیازهاي نابینایان و کم بینایان  در کتابخانه  رسانی براي قشر نابینا معرفی گردد . اما اگر منابع موجود  و اطالع 

ایان نباشد میتوان گفت که کتابخانه در ایفاي رسالت خویش ناکام مانده است . هرگز نباید تشابه نیازهاي اطالعاتی نابین

را با افراد عادي فراموش کرد و تهیه تعدادي کتب بریل و معدودي نوار و سی دي با محتواي سطحی و ابتدایی را به 

دقیق ومناسب در فراهم آوري  عنوان تهیه منابع اطالعاتی مخصوص نابینایان به شمار آورد .ضرورت ارائه یک برنامه 

زمانی  ضرورت می یابد که کمبود امکانات و منابع با کمبود تجهیزات بهره گیري منابع مخصوص نابینایان و کم بینایان ، 

ها نیز لحاظ گردد .(رضوي اصل  آن در استفاده از  آمیخته و عدم توانایی و آموزش نابینایان  هم   )  1386،از این منابع در 

در راس تمامی موارد ، تناسب منابع و  در برنامه ریزي جهت تهیه منابع و تجهیزات مورد نیاز نابینایان و کم بینایان ، باید



  

٣٣٩ 
 

را تهیه  ها  آن ع مورد نیاز و عالقه  . یک نابینا عالوه بر  کردتجهیزات را با نیازهاي مراجعه کنندگان در  نظر گرفته و مناب

داشته باشد . دسترسی    مجموعه کتب بریل و چاپ درشت باید به منابع گویا و الکترونیکی نیز 

  نابینایان توسطدسترسی به منابع آموزش 

آموزي ، در مسیر بهبود سطح سواد نابینایان عمل کرده و نحوه  آموزي و خود  کتابخانه باید به عنوان یک مرکز سواد 

را به آنها آموزش دهد . ع  براي بهره گیري از تجهیزات و یا ابزارهاي ویژه نابینایان و کم  استفاده از کتابخانه و مناب

رایانه ها سازي ، رایانه هاي برجسته نگار ، مونیتورهاي لمسی ، درشت نماي بینایان از قبیل  ي مجهز به برنامه هاي گویا 

هاي عمومی باشد . این  الکترونیکی عینک تلسکوپی ، ذره بین و ... می توان از جمله برنامه هاي آموزشی کتابخانه 

امروزه  ن و حتی کتابداران کتابخانه باشد .آموزش می تواند شامل مراجعه کنندگان نابینا و کم بینا ، والدین مربیا

شبکه  طراحی و تولید نرم افزار کتابخانه سپید با فراهم کردن امکانات یک کتابخانه الکترونیکی بریل فارسی و گسترش 

سراسر کشور امکان افزودن کتب جدید به مجموعه هاي نابینایان ، تبادل کتاب و غنی سازي  آن براي تمام نابینایان 

را براي روشندالن فراهم می کند .مراک فراهم کردن امکانات مطالعاتی براي نابینایان فرصتی مناسب جهت  ز اطالعاتی 

ها براي  ها و گسترش نشر الکترونیک ، جایگزینی مناسب جهت مکتوبات بریل در تمامی زمینه  برابر سازي موقعیت 

  عالقمندان خواهد بود .

دیگر امکانات رایانه اي می توا را نام برد که قابلیت نصب نرم افزارهاي از  رایانه برجسته نگار ویژه نابینایان  ن استفاده از 

جلد کتاب گویا و نرم افزار قرآن کریم ، با صوت و معنی و قابلیت تکرار جهت حفظ براي نابینایان و  100نوید با 

دارا همچنین امکان نصب اینترنت و استفاده از کلیه روز نامه ها ي کثیر االنت .(فصلنامه اطالع رسانی  استشار کشور را 

  )50، ص 1382، شماره اول ودوم ، 19،دوره 

هستندبه گونه اي که در سی  درجوامع  شان نشسته است قشر تاثیرگذاري  این اقلیت که ناخواسته مهر معلولیت بر پیشانی 

شوراي اجتماعی کشور مورخ بیستم تیر ماه  شد 1384و پنجمین نشست  که جامعه نابیناي کشور سهم سه  پیش بینی 

ها داشته باشند.  سوي مرکز پژوهش هاي  درصدي در همکاري با موسسات و سازمان  گذشته از اعالم این نظر از 

داشت که پنج هزار و  نفر  246مجلس شوراي اسالمی ، مبنی بر عدم حصول پیشرفتی در اجراي این مصوبه ، باید دقت 

دنبال  89بخشی به تحصیل می پردازند و هفتصد و  رنامه تواندانش آموز نابینا تحت پوشش ب نفر دانش آموز نابینا به 

دارند که می بایست خود  226آموزش عالی رفته اند که از این میان  غال  هاي پیام نور به تحصیل اشت نفر در دانشگاه 
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دیگران به رقابت بپردازند.  دان درس خوانده و در صندلی امتحان با  شجویان نابینا امکانات بسیاري را نسبت به با این که 

ا  درمقایسه با دانشجویان بینا که ب گذشته در اختیار دارند ، اما متاسفانه هنوز هم با محدودیت هاي بسیاري مواجهند و 

آموزش و  هاي واسطی که در راه تهیه ، تجهیز ،  دارند ، دچار مشکل هستند. حلقه  ع  سهولت  بیشتري دسترسی به مناب

در مراحل ابتدایی می است در نتیجه کارها  شوند .  دارد ، به خوبی تکمیل نمی  ع مطالعاتی براي نابینایان وجود  فاد ه از مناب

درستی صورت نمی گیرد. چراکه  ابینایان به  دانشگاهی به ن ماند و نتیجه مطلوبی گرفته نمی شود. بنابراین خدمات 

را ندیده اند آموزش الزم  و کتابخانه ها هم تجهیزات ومکان مناسبی براي این گروه ندارند. البته  کتابداران دانشگاهها 

هاي نابینا تجهیزاتی در نظر گرفته  دانشگاه تهران و احیانا عالمه طباطبایی و الزهرا براي بچه  دانشگاه ها به مانند  بعضی از 

در تهیه تجهیزات ، مدیریت درستی اعمال نمی شود.  پرواضح است که با رایانه هاي اند. ولی  ید تمامی دانشگاه ها به 

هایی  آید که از طریق یک نظام بیمه و یا تامین اجتماعی ، رایانه  مخصوص مجهز شوند ، یا این امکان بوجود 

همان طور که می بایست تجهیزات نرم افزاري وسخت افزاري دوباره براي  در اختیار افراد نابینا قرار بگیرد .  مخصوصی 

را براي این قشر در پی داشته باشد تا بیشتر تالش کرده و این افراد نوسازي  شود. این کار می تواند استقالل بیشتري 

  .بتوانند نقش خود را در پیشرفت جامعه ایفا کنند 

و کم بینایان به اطالعات    راهکارهاي افزایش سطح دسترسی نابینایان 

دارد و براي برطرف   دن  این  نیاز  به راه هاي کرهر فرد در طول زندگی روزمره به تهیه اطالعات گوناگون احتیاج 
دارند،براي مثال، آنان ممکن است جهت سرگرمی و  دالیل مختلف به اطالعات نیاز  مختلفی متوسل می شود.افراد به 

ها مبا روزنامه ها،مجالت وکتاب رادیو گوش تنویر افکار به مطالعه  درت ورزند،به گشت وگذار در اینترنت بپردازند و 
را در حل مسئله و تصمیم گیري صحیح کمک می کند و بهترین  بدهند یا تلویزیون ببینند. به هرحال اطالعات انسان 

  ) 1387اطالعات،اطالعاتی است که مرتبط،کامل،صحیح وجاري باشد. (مهراد و کلینی،

ابینایان با اهدافی چون: رفع نیازهاي اطالعاتی نابینایان و نیمه بینایان ،گسترش فرهنگ  کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ن
آیند.اما با وجود  دانش و ایجاد امکانات و شرایط مناسب براي پرکردن اوقات فراغت آنان  بوجود می  و ارتقاء علم و 

نایان قرار گرفته و موجب شکاف اطالعاتی میان حجم وسیع اطالعات قسمت اندکی ازآن در اختیار نابینایان وکم بی
روشندالن و افراد سالم می شود. بدین ترتیب  این گروه بهترین تفریح خود یعنی مطالعه را به دلیل عدم دسترسی به منابع 

  اطالعاتی از دست می دهند.
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را  آنها -امروزه معلولین  دانند -به علت ناتوانی جسمی یا ذهنی  .ارگانها و نهادهاي جامعه وظیفه مطرودین جامعه نمی 
هستندکه میتوانند به این افراد خدمت  خود می دانند به این افرادکمک و یاري کنند وکتابخانه ها از مهمترین نهادهایی 

  )1372.(مرادي ،کنند

دن زندگی انسانها اثرگذار باشدو ازطرفی نگرش بنیادین  یاي جدید دسترسی به اطالعات روزآمد می تواند در لحظه لحظه 
بر پایه نگرش برابري انسانها استوار است.اساس توسعه این است که جامعه پذیراي اندیشه برابر شود و نهادهاي اجتماعی 

  با این اندیشه همگام شوند.

اگرمنابع موجود در کتابخانه ها متناسب با نیازها ي نابینایان وکم بینایان نباشد می توان گفت که کتابخانه در ایفاي 
الت خویش ناکام مانده است.هرگز نباید تشابه نیازهاي اطالعاتی نابینایان را با افراد عادي فراموش کرد و تهیه تعداي رس

ابینایان به  کتب بریل و محدودي نوار و سی دي با محتواي سطحی و ابتدایی را به عنوان تهیه منابع اطالعاتی  مخصوص ن
آورد.ضرورت ارائه یک برنامه دقیق و ع مخصوص نابینایان ،زمانی مشخص می شود که شمار  مناسب درفراهم آوري مناب

در  آمیخته و عدم توانایی وآموزش نابینایان  ع با کمبود تجهیزات بهره گیري از این منابع درهم  کمبود امکانات و مناب
  ) 1386استفاده ازآنها  نیز لحاظ گردد. .(رضوي اصل ، 

رأس  تمامی موارد،تناسب منابع در برنامه ریزي جهت تهیه منابع و تج هیزات مورد نیاز نابینایان وکم بینایان،باید در 
ها را تهیه نمود.یک نابینا عالوه بر  وتجهیزات را با نیازهاي مراجعه کنندگان در نظرگرفته ومنابع مورد نیاز وعالقه آن

  )1379 اشته  باشد. (تعاونی،مجموعه کتب بریل وچاپ درشت باید به منابع گویا و الکترونیکی نیز دسترسی د

ارائه خدمات کتابخانه اي به نابینایان و کم بینایان،یکی از پرچالش ترین وظایف کتابخانه ها وکتابداران است.از این 
سازمان ملل  هاي بین المللی تدوین شده ازسوي سازمان هاي جهانی مانند: گذشته،بیانیه ها،مقررات،وآیین نامه 

سازي امکانات متحد،یونسکو و ایفال ه ها درفراهم  دولت  سایر شهروندان و نقش محوري  مواره بر حقوق برابر معلوالن با 
می ورزند. (تعاونی،   )1379 کتابخانه اي  برابر تاکید 

بنابراین الزم است از ابزارها و امکانات جدید به نفع کاربران نابینا وکم بینا به گونه اي بهره گیري شودکه طیف وسیعی 
کتابداران کار فراهم آوري مجموعه گسترده که بتواند تمام نیاز  براي آنان دست یافتنی وقابل استفاده باشد.ازخدمات 

ها از فعالیت کتابخانه موقعی حاصل می گردد که مراجعه  دانند و رضایت آن مراجعان را پاسخگو باشد ازآمال خود می 
و آموزشی که در قالب هاي گوناگون گردآوري شده ، کنندگان بتوانند در محیطی امن از محصوالت فکري و علمی 

  استفاده کنند.

سطح دسترسی  زیر بر  ع نیازمندي نابینایان می توان با راهکارهاي  با توجه به محدود بودن بودجه کتابخانه و گستره وسی
دسترسی به  - 3ین کتابخانه ايامانت ب -2استفاده از فن آوریهاي نوین براي نابینایان   -1:نابینایان به اطالعات اثر گذاشت 

دسترس پذیر - 4اینترنت  - 6همکاري و مشارکت بین سازمانها و انجمنهاي مربوطه - 5ایجاد کتابخانه گویاي دیجیتال و 
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  - OCR) (9بهره گیري از تشخیص نویسه هاي نوري - 8معافیت قانونی حق تالیف ویژه روشندالن - 7هدایت صنعت نشر
حمایت از موسسات ، انجمنها و  - 10ي موفق در ارائه خدمات کتابخانه اي به نابینایان  بهره گیري از تجربیات کشورها

ابینایان  هاي تولید کننده محتواي اطالعاتی ویژه ن شبکه هاي کامپیوتري - 11گروه    ایجاد 

  برآورد نیازهاي اطالعاتی نابینایان در کتابخانه هاي عمومی  

درکتابخانه هاي  عمومی  ممکن  است   به  صورت رسمی یا غیر رسمی  براي یک برآورد نیازهاي اطالعاتی  نابینایان 
زمانی که  یکی از  مراجعه کنندگان   نابینا  تقا ضایی   براي ارائه  خدمتی جدید و  یا  تهیه  دوره  مشخص انجام شود  .  

سعی درتامین  نیاز مربوطه می کند، کتابخانه به  صورت   غیر  رسمی نیازي   را برآورده   منبعی تازه می نماید و کتابخانه 
هنگامی که  کمیته تخصصی  کتابخانه بر اساس   مطالعه اي صحیح تصمیم  به  کسب نوع  به   خصوصی  نموده است و  
دوره  ها  و تصمیم   گیري هایی نماید ، به  صورت  رسمی نیازهاي  ویژه یک   ریزي   از اطالعات  براي استفاده برنامه  

  )56:ص1373ص  را برآورده نموده  است  .( ارجمند،مشخ

در  کتابخانه   هاي عمومی ، تاکیدي  بر تامین   نیازهاي  ویژه   نابینایان براي  تصمیم  هدف  از برآورده  کردن   نیازها 
ها و  برنامه  ریزي  براي  توسعه  خدمات  کتا آن بخانه  در این  مورد گیري  در مورد  تهیه  منابع و ابزارهاي مورداحتیاج  

  می باشد .

در برآورد نیازها، کتابخانه هاي عمومی رایاري دهند ؟   چه  کسانی می توانند 

هاي تخصصی  خارج از  کتابخانه و نمایندگانی  از نابینایان عضو  کتابخانه  ه، مشاوران  ،کمیته  کمیته هاي داخل کتابخان
را در کتابخانه هاي عمومی  به عهده  دارند .در  این فرایند همواره   بایستی  هدایت و  رهبري   این قبیل مطالعات  بنیادي 

  پنج   گام  اصلی مورد  نظر طراحان و  برنامه ریزان به شرح  ذیل قرار گیرد :

  مشخص کردن  تعداد معلوالن و نابینایان  استفاده  کننده ازکتابخانه   -1

مسایل و مشکالتی که  دررابطه بااستفاده   از خدمات  کتابخانه   آگاهی از خواسته هاي معلوالن و مشخص نمودن -2
  براي آنها وجود دارد  .

تجزیه و تحلیل که خدماتی که کتابخانه به مراجعه  کنندگان ارائه   می کندو تعیین آن دسته از خدماتی که براي -3
  نابینایان قابل استفاده است  .

کاف موجودمیان نیازهاي نابینایان و  خدمات ارائه  شده به وسیله کتابخانه  مشخص نمودن  نیازهاي تامین نشده و ش -4
  ها .

در ارائه  خدمات و حل مسایل و مشکالت مشخص شده.  -5   تهیه برنامه اي به منظور پرکردن خالء موجود 
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هیچ یک  ازمراحل پنجگانه  نیست ند مگر ازطریق گفتگو با  بایستی به این مسئله توجه شود که کتابخانه ها  قادر به انجام 
  )57: ص1373نابینایان به  منظورآگاهی از اینکه   تا چه   اندازه   قادربه استفاده   از خدمات کتابخانه  میباشند.( ارجمند، 

 کتاب خواندن يبراي  و مشکالت کتابخانه ا ینایانناب

همواره  یستندن یمستثن یازن یناز ا یزن ینایانافراد در جوامع است. ناب یازهاين ترین یاز اصل یکیبه اطالعات،  دسترسی  اما 
ع و کتاب يها چون نبود کتابخانه یمشکالت کمبود کتابدار متخصص موجب شده تا  ی،و صوت یلبر يها مناسب، نبود مناب

آن ینا حقوق  يدارا يا در هر جامعه نایانیکشورها، ناب ینمطابق قوان  کتاب بخوانند. ندنتوان یدو شا یدگونه که با گروه 
دولت یگربرابر با د گسترش فن آوري  امروزه دهند. یهها ارا آن يبرا یاند خدمات اختصاص ها موظف شده افراد هستند و 

در را برا راحت یافراد گشوده و امکان دسترس ینا يرا به رو یديجد هاي یچهاطالعات و ارتباطات   يتر به اطالعات 
 ده است.ها فراهم کر آن

را فراهم کند، کتابخانه ینا ياطالعات برا یابیو باز یبه دسترس یازن دکه می توان ییها مکان ترین یاز اصل یکی   افراد 
را  یخدمات مختلف یرانا یکشور، کتابخانه مل یعموم يها چون نهاد کتابخانه یمختلف ياست. امروزه در کشور نهادها

 .کنند یم یهارا ینایانبه ناب

 ست.ارو روبه یافراد همواره با مشکالت خاص ینبه ا يا خدمات کتابخانه یهارا البته

 شده است. یمشکالت بررس ینا ینایانبه ناب يا خدمات کتابخانه کننده یهارا يمسووالن نهادها یوگو با برخ گفت در

در ا یناست. ا ینایانخدمات به ناب یهارا یاصل یاناز متول یکیکشور  یعموم يها کتابخانه نهاد  یکراستا  یننهاد 
ها و کتابداران  کارشناسان امور کتابخانه یتخصص ییو تاکنون دو گردهما یجادا ینایانناب يبرا یو تخصص یژهکارگروه و
ها و  معاون توسعه کتابخانه ی،معلم مجدالدین کرده است. زارکشور را برگ یعموم يها کتابخانه ینایانبخش ناب
: نهاد گوید یم کند، یم یهارا ینایاننهاد به ناب ینکه ا یکشور درباره خدمات یعموم يها نهاد کتابخانه یکتابخوان
سا کتابخانه  يها ها کتاب بخش ینا ياست. برا ینایانبخش ناب یتخود در حال تقو يا کتابخانه يها بخش یرها در کنار 

 يها کتاب تهیه مختلف ارسال شده است. يها کتابخانه ینابهو ناب یناب مطالعه افراد کم يبرا یازموردن يها و دستگاه یلبر
ا تنوع و سرعت کم صورت م یلبر : البته در حوزه دهد یحوزه ادامه م ینموجود در ا يبا اذعان بر خالءها گیرد . وي یب

عات یازهايکه بتواند ن یزاتیو تجه یلبر يها توسعه کتاب دهد، ضعف ینا یمطال که  یمارد ییها و خالءها افراد را پوشش 
آن يبرا  .کنیم یها همواره تالش م برطرف کردن 

 یهارا يتوسط موسسات محدود ینایانناب يبرا یلکتاب بر یهکشور است و متاسفانه ته یستمدر س یضعف کل یک این
 .شود یم
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در  ینکرده است. همچن ینایانناب يبرا یاو گو یلبر يها کتاب یهکشور خود اقدام به ته یعموم يها نهاد کتابخانه البته
  .کنند یم یهافراد ارا ینرا به ا یقبول وجود دارند که خدمات قابل یخوب يها کتابخانه یزسطح کشور ن

داده تا ا یاقدامات یزن یناجذب کتابداران ناب ینهها در زم کتابخانه نهاد راحت ینانجام  اب و کم یناتر با افراد ناب افراد بتوانند   ین
 ارتباط برقرار کنند.

آن ییها غالب استان در ها را  ضعف یمو البته در تالش شود یم یهارا ینایانبه ناب یداشتم خدمات نسبتاً مطلوب یدها بازد که از 
 .یمبرطرف کن

دب بیش د یات،از صد کتاب برتر در حوزه ا شد. یلبر يها و ... انتخاب شده و به کتاب ینرمان،   بدل خواهند 

سازمان یگرد یکی یزن یرانا یمل کتابخانه خدمات  ینایانبه ناب »یژهخدمات و«به نام  یاست که در قالب گروه ییها از 
 .کند یم یهارا يا کتابخانه

ابئومس یتی،عنا ایرج خدمات  یهارا يبر فراهم کردن امکانات الزم برا یدبا تاک یرانا یکتابخانه مل ینایانل بخش ن
ها به کتابخانه و  آن یافراد، سهولت دسترس ینخدمات به ا یهارا يمساله برا ینتر : مهمگوید یم ینایانبه ناب يا کتابخانه

 منابع آن است.

 باشند. ییراهنما یمراهنما و عال يدارا یدبا دهند یم یهخدمات ارا ینایانکه به ناب هایی کتابخانه

زن ضرورت  ینایانناب يبرا یرحضوريبه خدمات غ یا

زندگ عنایتی از گذشته  یشترافراد ب ینبه ا یرحضوريبه خدمات غ یازامروزه ن يشهر یمعتقد است با توجه به مشکالت 
هر مکان یابدگسترش  یدافراد با ینبه ا یجیتالیو خدمات کتابخانه د شود یاحساس م قادر باشند به اطالعات  یتا افراد از 
 داشته باشند. یخود دسترس یازموردن

ع خود را به صورت غ یرانا یمل کتابخانه اب يدر قالب لوح فشرده برا یرحضوريمناب  يرو یداما با کند یارسال م ینایانن
مشاوران  ینایانخدمات به ناب یهارا يبرا یدبا همچنین شود. یشتريکار ب یزافراد ن ینبه ا یجیتالیخدمات کتابخانه د

 ها کمک کنند به آن یعمنا یاسازيافراد را برطرف و در گو ینا يا کتابخانه یازهايکارآزموده را به کار گرفت تا بتوانند ن
منابع را  ینا يمحدود ی: متاسفانه موسسات خصوصگوید یم یزافراد ن ینا یژهو یاو گو یلمنابع بر یددرباره تول عنایتی .
و به  یمرا انجام دهمنابع  یاسازيکار گو یمتا بر اساس آن خودمان بتوان یمداد یشنهادرا پ ی. ما طرحکنند یم یدتول

 .یموابسته نباش یموسسات خصوص

شرا یشتريبا ما در تعامل ب یزن یاگر موسسات خصوص یگرد يسو از و  یزاتتجه باید داشت. یمخواه يبهتر یطباشند 
را برا يافزارها نرم  .یمکن یتمنابع تقو سازي یاگو يالزم 
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را به فضا یروزافزون فن آوري دسترس گسترش الزم است  یلدل ینکرده است به هم یرناگز یجیتالیو د يمجاز يافراد 
شوند و  یدانوارد م ینایانناب یژهو يا کتابخانه يافزارها نرم یدتول يبرا يا کتابخانه يافزارها نرم کننده یدتول يها شرکت

را برطرف کنند. ینمشکالت موجود در ا  حوزه 

هر ناشر  يه بر اساس قانون واسپارک چنان یشانا یدو تاک یرانا یکتابخانه مل ییسر ی،اسحاق صالح یشنهاداساس پ بر
اب يمنابع برا یهدر ته دهد  یلبه ما تحو یزن یانسخه گو یک ،از اثر خود ینسخه چاپ یک یلعالوه بر تحو به نقطه  ینایانن

 .یدرس یمخواه آلی یدها

در ارا ینکه ا یارشاد درباره مشکالت ینیهکتابخانه حس ییسر ی،خراسانچ مهرناز افراد  ینخدمات با ا یهکتابخانه 
آنجاگوید یست، مارو روبه ع مال ینتام یمهست یکتابخانه خصوص یککه ما  یی: از  افراد  ینا یژهمنابع و یهته يبرا یمناب

 یگران یل،بر يها کتاب یهته يها دستگاه ینترپر گرانی .یممواجه یهمواره با مشکالت ینهزم یناست و در ا ینخاص سنگ
و ...  یاگو يها کتاب یهته يمناسب برا یندهگو یافتنخوب،  یواستود یک يالزم برا یزاتها، تجه کاغذ دستگاه

 .کند یم یاداز آن  یاست که خراسانچ یمشکالت   از

در  یخوب یکه اگر امکانات مالما است  از مشکالت یگرد یکی یزها ن کتاب یدر گستره موضوع یتمحدود همچنین
 .یمکن یهارا یناب و کم ینارا به افراد ناب يتر خدمات گسترده یممی توان یمداشته باش یاراخت

دارد دارا ینبه ا یجیتالد يا خدمات کتابخانه یهارا يکه برا افزارهایی نرم است و معموالً از زبان  یمشکالت يافراد وجود 
 .کند ینم یبانیپشت یفارس

شناخت ناکاف یناکودکان ناب یژهو بهافراد  ینکه ا یمشکالت ترین یاز اصل یکی دن یبا آن مواجهند   اطرافشان است. یاياز 

را افزا ینتا ا یمبود ینارشاد به دنبال ا ینیهما در کتابخانه حس یلدل ینهم به هست یو در پ یمده یششناخت  تا در  یمآن 
 يرا لمس کنند و تصور یااش یبرخ یکاز نزد یناتا کودکان ناب یمکن  يانداز راه ییها را با قفسه ینایانراستا موزه ناب ینهم
 خود داشته باشند. یااز دن

در  یتوان ذهن با کودکان ناشنوا و کم یسهدر مقا یناکتابخانه، کودکان ناب ینکه در ا کند یم یحتصر خراسانچی
به  یزمشکل ن ین. البته ادشو یانجام م يافراد با وسعت کمتر ینبه ا يا و خدمات کتابخانه برند یبه سر م یشتريب یتمهجور
 وجود دارد. ینایاننکردن مدارس ناب يهمکار یلدل

در مقا ینا يبرا یقابل قبول يدر سطح کشور کارها خوشبختانه  یژهو یازهايافراد با ن یربا سا یسهافراد انجام شده و 
شده؛ ا يبرا یشتريب يکارها ها انجام  انجام  یکار چندان یتوان ذهن افراد ناشنوا و کم ياست که ما برا یدر حال ینآن
 .یما نداده
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دارد و منابع  یزداصفهان، کرمان،  یراز،مانند ش ییدر شهرها یمختلف يها ارشاد با کتابخانه ینیهحس کتابخانه و ... ارتباط 
رضا يا انهاز خدمات کتابخ یزن ینایان. خوشبختانه نابکند یمراکز ارسال م ینا يافراد را برا ینا یژهو   دارند. یکاف یتما 

د ینهمچن خراسانچی  ینا،کودکان ناب یژهافراد به و یناز مشکالت ا یگرد یکی: گوید یم ینایانناب یگربا اشاره به مشکالت 
منابع کودکان را به  ی،صوت يها کتاب یهته يتا عالوه برا یمما در تالش یلدل ینهاست به هم در آن يکمبود سواد نوشتار

کودکان را به  ینصورت ما تنها ا ینا یرشود، در غ یتها تقو آن يسواد نوشتار ریقط ینتا از ا یمبدل کن یلبر يها کتاب
 .یما سوق داده یداريسمت سواد شن

 ین. اکنند یم یهخدمات ارا یناب و کم ینادارد که به افراد ناب یناناب یرويارشاد هم اکنون سه ن ینیهکتابخانه حس گوید یم وي
 کند. یهها ارا و خدمات الزم را به آن یردارتباط بگ ینایانناب یژهکتابخانه در تالش است با کسب مجوز الزم با مدارس و

را به فضا یگسترش روزافزون فن آوري دسترس همچنین د يمجاز يافراد   یلدل ینکرده است به هم یرناگز یجیتالیو 
 یدانوارد م ینایانناب یژهو يا کتابخانه يافزارها نرم یدتول يبرا يا تابخانهک يافزارها نرم کننده یدتول يها الزم است شرکت

 حوزه را برطرف کنند. ینشوند و مشکالت موجود در ا

 ینایانبه ناب یاطالع رسان خدمات

شناخت  ینو همچن یادین، باور شناخت و درك آنها به صورت بن ینایانبه ناب یمرحله در خدمات اطالع رسان اولین
ها یاجتماع يپارامترها  آنان است . یاطالعات یازهايبه ن ییجوابگو يمناسب برا يو داشتن شاخص 

 یروين يهر سازمان است که موجب توانمند یفوظا ینتر یچیدهاز پ یکیشاخص آموزش است . آموزش  يبعد عامل
سازمان و موفق یانسان  ).211،  1382 ی،کند (عماد خراسان یم ینرا تضم یندهآ يها یتدر 

مختلف است .  يبه شکل ها يکرده است ، کاربرد فن آور یرافراد جامعه را درگ یکه امروزه تمام یگريد مسئله
در  یشده جهان یرفتهبه افراد از اصول پذ یدر خدمت رسان يستند . کابرد فن آورین یامر مستثن یناز ا یزکتابخانه ها ن

امر در  یناست . ا یعآسان و سر یاطالعات و دسترس بازیابیجهت  یدنالل بخشدر استق یکتابخانه ها است و نقطه عطف
زمان یزن ینایانمورد ناب شده ، و  یگرد يپا ضرورت شناخته نشود ، هم یککه به عنوان  یصادق است . اما تا  موارد مطرح 

 يساز سانهم يي اطالعات برااستفاده از فن آور يمناسب برا يبستر یجادباشد ، امکان ا یجانب يها یتدر قالب فعال
داشت . يخود مانند افراد عاد یرامونپ یطبا مح ینایانناب  وجود نخواهد 

 ینایانناب یجهان یهو اتحاد یفالدر عصر اطالعات، نقش ا یناییناب کتابخانه

 ینکه چرا مشارکت مهمتر ینکتابداران است و ا یانجمن مل یتفعال یتنقش و اهم یکنفرانس، بررس ياز برگزار هدف
در مجمع جهان فاا یفال،ا ینایانناب ینقش را   يها جنبه یدر جهت سازمان دهی و اشاعه تمام يا کتابخانه خدمات .کند یم ی

اساس  یشرفته،در جوامع پ یگانرا يا است. خدمات کتابخانه یادگیريسواد و فرهنگ  یادکه بن گیرد یها صورت م دانش
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ساالر  G.8 ياز راهنما یرو آموزش است. مطالب ز یقتحق ینو همچن یو اجتماع يتوسعه اقتصاد ي،شهروند ي،مردم 
شده است. 2000 يجوال 22اطالعات در  یانجمن جهان  اقتباس 

زه جامعه  یازهايبه ن یتوجه خاص یزاست. ما ن یبه اطالعات سودمند و جهان یما حرکت مداوم در جهت دسترس انگی
همچن یمو استفاده مؤثر از اطالعات خواه یدمف یارهايمع ینعقب مانده معلوالن، اشخاص مسن و همچن متعهد  ینداشت. 

 يمادام العمر برا یتو ترب یادگیري يها و مهارت اطالعاتپرورش و توسعه سواد و فن آوري  يبرا ییها فرصت یجادبه ا
داشتن مدرسان ماهر در فن آوري اطالعات و منابع چند  شویم یشهروندان م و با رفتن به کالس درس و کتابخانه و 

گ، کرد. یمخود تالش خواه یرینههدف د يبه سو يا رسانه  )2000(کاوان

را در تغ ها و کتابخانه مهارت ي،معنو هاي یهسرما یتو ثروتمند، اهم یشرفتهپ يکشورها رهبران شکل اوضاع  ییرها 
آنها برادانند یم يو اقتصاد یاجتماع آنچه را که از نظر  اب يکل جامعه مناسب است برا ي. ما   هاي یتدر موقع ینایانن
 .انگاریم یمختلف مناسب م یو زمان یمکان

که  کنند یم یدر حال توسعه زندگ يدر کشورها ینایانوجود دارد. هشتاد درصد ناب یاديز يها رابطه چالش ینا در
ها ب یتاکثر آنها در شرا یهستند و به کتابخانه دسترس وادس یآن نسبت به عامه مردم به  یشتريو فقر ب یاجتماع یطندارند. 
 فقرا هستند. یرترین. آنها فقبرند یسر م

را  یلبر يو طرز خواندن الفبا شوند یاز مناطق جهان در مدرسه حاضر نم یاريدر بس یناو پنج درصد کودکان ناب نود
 .دانند ینم

هر دو  یجهان در  یکمتر از سه تا پنج درصد از مواد منتشر شده قابل دسترس شود، یسه سال دو برابر م یاکه اطالعات 
سالم برا که دانش یدرصد از مطالب 5که به کمتر از  شود یخواسته م ینايآموزان ناب است. از دانش  يآموزان با چشمان 
ها آماده کرده دسترس آن دسترس یمنبع اطالعات یچدرحال توسعه ه ياز کشورها یاريبس رداشته باشند. و د یاند  در  یقابل 

گ ،کتابخانه وجود ندارد.  )2000(کاوان

سود  يآنها برا یااما آ باشند، یم یمنابع قابل دسترس کنندگان یعکننده و توز یدتول ینبزرگتر ینا،افراد ناب يبرا ها کتابخانه
 یر؟خ یا باشند یم یمناسب یگاهجا يدارا یرقوم يها در خدمات کتابخانه یننو هاي یشرفتبردن از پ

SLB عالقه و  ینها و همچن خاص کتابخانه یازهايو درك ن ها یتها موقع است که در همه جا بهبود فرصت يتنها نهاد
دارد. در ا ینامردم ناب یازن سازمان جهان یفالداد که ا یمرا شرح خواه یدوازده طرح ینجادر سرتاسر جهان را مدنظر   یو 
 .شود یاز کتابخانه م يدر ك بهتر سببابتکارات  یندر نظر گرفته است که ا ینایانناب

 یناافراد ناب یاز حقوق اساس یکیبه اطالعات به عنوان  یاز دسترس حمایت
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در  یدحقوق بشر تأک یجهان یانیهاست که در فصل نوزده ب یاز حقوق اساس یکیبه اطالعات  دسترسی شده است و 
 از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. یاريها در بس و مقررات کتابخانه ینقوان

را یبو تصو گذاري یهسرما یقاز کشورها از طر بسیاري در  یمل یو نصب شبکه ارتباط يا کتابخانه یگانخدمات  بدون 
دارند. از  یحق توجه خاص ینا يافراد جامعه نسبت به اعطا ینب یمنابع مل یمتقس يبرا ها یتو محدود یتهانظر گرفتن موقع

که عموم مردم  یبر خدمات یاتمال یقاز طر یناکمک به افراد ناب يمناسب برا يبه عنوان بستر یدبا یعموم يها کتابخانه
و  یابیبازار يها از برنامه یتدر جهت حما یو محل یمل يها بهره گرفت و با استفاده از کتابخانه کنند یپرداخت م
 )2000(کاوانگ، د.کر یتکنندگان، فعال ها و مصرف دولت يبرا یآموزش

قرار دارند.  يدور از کتابخانه مرکز ینایانناب يها کتابخانه یشتر: بيبردار و خدمات نسخه يا خدمات کتابخانه ینب تمایز
را  یناناطم ینا مناسب يا . خدمات کتابخانهدهد یرخ م یاشتباهات يبردار و خدمات نسخه يا خدمات کتابخانه ینغالباً ب

اطالعات در جهان امروز  ینا یشترست. باشما یاردر اخت ینموضوع مع یکاطالعات در  ینتر که مناسب دهد یبه شما م
آن به حروف بر یدر قالب شما قادر به بدل کردن  بود. استفاده  یدگوش دادن به گفتار خواننده خواه یا یلخواهد بود که 

شکل  یگرآن از منابع د تهستند که اطالعا ياثر یرها در انتظار تکث هاو سال هستند که ماه ینایانیکنندگان ناب و اغلب 
 موجود است. یکیالکترون

غالباً  یرمرتبه منتشر شود. تکث ینچند یالتا یاکشور  یککتاب ممکن در  یککاهنده و گسترده است.  ینه،پر هز تکثیر،
د یقاتحقها به ت کتابخانه ییبه خاطر عدم توانا  است. یراجتناب از تکث گذاري یهاست. الزمه سرما یگرمناسب 

سازمان دهی و اشاعه مجموعه است؛  يبه کتابخانه مادر از جمله استانداردها ینایانناب يها اتصال کتابخانه ضرورت
بدون استاندارد  يها کتابخانه. اما شود یمجموعه کتابخانه در نظر گرفته نم يبرا یتجمالت يا استاندارد به عنوان مشخصه

شبکه اطالعات یابیقادر به ثبت و باز که  ییها . کتابخانهیستندمجموعه کتابخانه ن یو اشتراك موضوعات جهت گسترش 
را با ا ندنمی توان را از بهتر کننداستانداردها همسو  ینخود  که  یندهآ یرقوم ي مطالب و موضوعات کتابخانه ینخود 

هستند محروم ساختهدر حال توسع یوستهپ گ ، اند. ه   )2000(کاوان

 اشتراك منابع يمنظم برا همکاري

با  یداطالعات دارند. کتابخانه مف یشبر افزا یکم یرمناسب تأث یعتوز یندفرآ یکوجود دارد که بدون  یگران تجهیزات
 یتفعال ییبه تنها ینایانناب يها کتابخانه یشتر. در عوض بکنند یارائه م یشتريخدمات ب یگرد يها مشارکت کتابخانه

 .کنند یم

 :یستن تأثیر یب یشترکه در ارائه خدمات ب شود یها ارائه م استفاده بهتر از کتابخانه يبرا یشنهادسه پ ینجاا در
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ها و  متن یابی در مکان نددارند و می توان یدسترس ینترنتکه به ا یو دانشگاه یمحل يها : مشارکت با کتابخانهالف
ها به حروف بر یکیلکترونموضوعات ا آموزش کارمندان در  ینو همچن یگرد يها ها و قالب شکل یا یلو بدل آن
 باشند. یدمف یناافراد ناب يها برا کتابخانه

که  يافراد يها برا نوار کتاب یاو  یصوت یزاتتجه یل،بر يها کتاب یلتحو يبرا یارس يا : استفاده از خدمات کتابخانهب
 .کنند یم یدر مناطق دور دست زندگ یاهستند و  یننش خانه

ع، تخصص، فن آوري که ا یزات،به منظور اشتراك در تجه يا منطقه ی،تعاون يها شبکه یجاد: اج  هاي یتنوع فعال ینمناب
آموزش و پرورش در ا به توسعه خدمات کتابخانه  ندصنعت فن آوري اطالعات می توان یشگامانمناطق و پ ینوزارتخانه 

را  گ، .گیرد یدر بر مکمک کنند   )2000(کاوان

 یعموم یخدمات يها مشترك از طرح حمایت

با  یتفعال ی،مشارکت يها دارند. طرح ضروري یازبه اطالعات در جوامع خود ن یو دسترس یبه خدمات عموم یناناب افراد
اب يرا برا یمل یا یدانشگاه ی،عموم يها کتابخانه  یغاتتبل یفهوظ یونسکو،ـ  یفالا یانیه. بدهد یتوسعه م یناافراد ن
. از نهد یارج م است، ینایاناز ناب یتدر جهت حما یعموم هاي بخانهاز خدمات کتا یکیرا که  یشرفتهپ يها کتابخانه
 یعموم يها اشتراك طرح ي. تقاضایدمردم استفاده کن یتو حما ها یاستبهبود س يبرا يا خدمات کتابخانه يراهنما
را یهته يبرا  یعموم هاي کتابخانه یگزینیجا یآحاد جامعه، بدون در نظر گرفتن نوع اطالعات به معن يبرا یگاناطالعات 

 .شود یمنجر م یشتراطالعات ب یهبلکه به ته یست،ن ینایانناب يها با کتابخانه

 یناعملکردها  یناز ا یآگاه يجهان برا يها دولت یدموفق و تأک يعملکرد: مطالعه عملکردها ینبهتر یجو ترو تشویق
اب يا . بخش کتابخانهکند ینم يچرخه را بازساز  یعلم یأته يعملکرد برا ینبهتر یشنهادبر پ یمبن یطرح یفالا ینایانن

داده است که پی(اس ال ب یفالا  )2000(کاوانگ ، .گردد یم یمعرف 2000در سال  یهنظر ینبهتر ندهکن یشنهاد) ارائه 

را کتابخانه ارتباط گسترده با ناشران و عمده ایجاد به هم  یا کنند یم یدها تول فروشان: حقوق مؤلف مجاز است آنچه 
ز دهند یامانت م قانون حق مؤلف در هر کشور الزم است.  یمآنها و تنظ یعو توز ییرتغ يبرا یاديرا محدود سازد. زمان 

ه به  ینایانناب يها دارندگان حق مؤلف و ناشران کتابخانه یالملل ینب یازامت یابیدر حال ارز یفالا ینایانناب يا بخش کتابخان
 .است یازشانمورد ن يها از فهرست یکیالکترون یلهايو فا یداريو شن یداريبه مواد د یمنظور دسترس

 ینایانناب يبرا یشترمطالب ب یهعصر اطالعات به منظور ته یاز فن آوري رقوم استفاده

آماده  یشتربه دست آوردن اطالعات ب يخود را برا ینایانناب يها مادر و کتابخانه يها کتابخانه امروزه و اشاعه آنها 
سوکند یم  یرتکث یتقابل یکیست. موضوعات الکترونا ها کتابخانه یناز انواع ا یکی یرقوم يها کتابخانه ي. حرکت به 
سا تري یعسر هستند.  یشتربه اطالعات ب یفن آوري قادر به دسترس یقاز طر یوستهپ هاي منابع دارند. کتابخانه یرنسبت به 
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آموزش و دسترس یمبن ییها طرح ینایانناب یها و سازمان جهان کتابخانه آوري اطالعات برا یبر   یازهايرفع ن يبه فن 
 .دهند یارائه م ینایانناب

گان کتابخانه کنگره است که فهرست یهمسئول ته یکتابخانه کنگره: گروه اس ال ب یقاشتراك فهرستگان از طر توسعه
فهرستگان کتابخانه به  یقمواد از طر یه. قبل از تهاستدر جهان  ینایانناب يها از کتابخانه یبعض هاي يشامل موجود

شبکه  یدسترس یقاز طر یارام  يد یفهرست را با استفاده از س یناز ا هاي نسخه ید. شما می توانیدآنها بپرداز یابی مکان به 
 )2000(کاوانگ ، .یدکن یهکتابخانه خود ته يبرا یدرون خط

سازمان دهی و اشاعه  ي،آور فراهم یدارد که به چگونگ یبه کارمندان یاز: کتابخانه نیحصح يها مهارت یريکارگ به
ادر آشنا بوده و ق ها یستمفن آوري اطالعات، نقل و انتقال س ینترنت،کتابخانه ا یاطالعات يها با شبکه یناطالعات و همچن

از  یاما متأسفانه بعض شود یگفته م یمتخصصان موضوع يافراد ینو استانداردها باشند. به چن ها به استفاده از فن آوري
ه هاي کتابخان  .کنند یمحروم م یفالا يها برنامه ینبه خاطر کمبود آموزش خود را از شرکت در بهتر ینایانناب يا گروه 

هر کتابخانه  یاز بودجه آموزش یقسمت کننده ینتأم یدبا یفال: ایفالا ینایانناب يا و بخش کتابخانه یفالبا ا يبر همکار تأکید
م ینباشد، ا  یفالکشور شده است. ا 135به طور گسترده در  يا امر موجب توسعه خدمات کتابخانه ینکه ا دهد ینشان 

را تأم توسعه کتابخانه يبودجه الزم برا  یفالا ینایانبه گروه کتابخانه ناب یافتهل بودجه اختصاص مثا ي. براکند ینم ینها 
 )2000(کاوانگ ، قابل توجه است.

دارد که مهمتر یستمتشکل از ب یفالا ینایانگروه کتابخانه ناب يمرکز کمیته ها، ته یتفعال یننفر سرتاسر جهان عضو   یهآن
توسعه فن آوري و  يا از خدمات کتابخانه یو آگاه یآموزش ی،مشارکت يها توسعه طرح يالزم برا يفرصتها یجادو ا

افراد  يها برا کتابخانه ینترنتیکتابخانه و خدمات ا هاي یستمس وزشیآم يها دوره کالس یناست. اول یرقوم يها کتابخانه
در  یادگیريو فرهنگ  یرقوم يها با موضوع کتابخانه یبرگزار شد. کنفرانس ینگدامک یالتدر ا 2001در ماه مارس  یناناب

خود در  ارزیابیدرصدد  یدر واشنگتن برگزار شد. اس ال ب 2001آگوست  15- 18در  ینایانناب يعصر اطالعات برا
جلسات آزاد از  يبرگزار یقاز طر ینو همچن باشد یها م و کارمندان کتابخانه يا آموزان، کتابداران حرفه کمک به دانش

اب يبرا يا بهبود خدمات کتابخانه يبرا یدمف یشنهادهايپ  يها فرصت ینایان. جهت بهبود خدمات نابکند یاستقبال م ینایانن
. یستن یکاف ییبه تنها يا بهبود خدمات کتابخانه يبرا ینایانناب يها وجود دارد. اما مشارکت کتابخانه یاديز یآموزش

شش نفر ظرف یفالا ینایانناب يا کتابخانه عضو گروه کتابخانه 80از  یشترب  یدجد ياعضا یرشجهت پذ یخال یتهستند که 
سرما يوجود دارد. با همکار نناب گذاري یهدر بخش   ینالت یکايو آمر یقاآفر یا،از آس یندگانینما ويدر جستج یفالا ینایا

گ ، .کنیم یم یتمناطق حما ینارائه شده در ا يها و از طرح یمهست  )2000(کاوان
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هاي وابسته به ا با بخش یال ب اس را تحت پوشش قرار  یو سازمان تجارت جهان یونسکوه حوزه ک یفالها و گروه 
بهبود مجموعه  يبرا یاز توسعه مال ییبه تنها برد یکه به کار م ییدارد و با فنون و استانداردها یکینزد يهمکار دهد یم

 .آید یبرنم

سطح سواد و فرهنگ در جوامع متمدن امروز يکتابخانه برا وجود  ینایانگروه ناب ياست. بخش کتابدار يضرور يبهبود 
را در جوامع در حال پ ها فن آوري دنمی توان یفالا ع   يتعداد يبا اهدا دنمی توان یحل کند. اس ال ب یشرفتو کمبود مناب

 کتابخانه شود. یجادموفق به ا یلکتاب بر

امر اراده و مهارت به عنوان  ینرا به طرف عصر اطالعات سوق دهد. که در ا یشرفتدر حال پ يکشورها یدبا یال ب اس
شناخته م اب يا گروه کتابخانه یقاز طر یفال. اشوند یدو عامل مؤثر   يها که کتابخانه یچارچوب یجادا يخود، برا ینایانن

آن به عنوان بخش ینایانناب یندهآ تمام استفاده کنندگان  يهدفمند برا يا اطالعات با مجموعه یجهان یارتباط هاز شبک یدر 
 يها کتابخانه ي. مسایل و استانداردهاکند یرا ارائه م یشنهادهاییپ یگر،و عوامل د ياقتصاد یتموقع رفم یخود، عل

راه حل مشارکت یازن ینایانناب همکار یدبا یفالو ا ینایانناب یدارد. اما سازمان جهان یبه   یجادو ا یتحما يبرا یکدیگر يبا 
نقش  یمطالب شما قادر به فهم چگونگ یناز ا يبا درك بهتر یانکنند. و در پا یتمناسب فعال يا خدمات کتابخانه

سواد و فرهنگ افراد جامعه خواه گ ، بود. یدکتابخانه بر سطح   )2000(کاوان

  ات نتیجه گیري و پیشنهاد

دانش تخصص یازآگاه يبرخوردار يحق دارند که برا ینایانناب امکانات  یهخودازکل یشرفتپ  يبرا یو عموم یو کسب 
در جامعه بهره یتمتناسب و در خور  معلول یالتو تسه از فن  یريرامی توان درقالب بهره گ حق ینمند شوند.ا خود 
 معلوالن به یتمتناسب با نوع  معلول هاآوری فن یناید.،تحقق  بخش مرجعدر بخش  یژههابه و هدر کتابخان یکمک هايآوری

 يرو  یشپ ی( رفت  و آمد) که چالش   یو مکانی زمان یتاز آنها محدودی برخ یريهره گجهت ب یو حتینمایدکمک م
ین سنگ يها  ینهتوجه کنند که هز ین نکتها هب یدحال کتابداران بخش مرجع با ینبا ایشود.معلوالن استبرداشته م

در یبرخ یلتما وعدم ، مشکل استفادهیدتجهیزاتخر  يبرا یخودعاملهافن آوری ینازا نحوه استفاده یادگیريمعلوالن  
آنها و محروم را یشترب یسع ی شودکهودانستن م یازآگاه یتعدم   استفاده    یزير یطلبد .( اشرف میو تالش کتابداران 

  )168:ص1388و کاظم پور،

شده است ومعلولین گر وهی امروزه در کنار سایر حقوق اجتماعی،حق برخورداري از اطالعات نیز براي همگان پذیرفته 
ها همانند سایر افراد جامعه محترم است و جوامع باید بکوشندکه با فراهم کردن  از جامعه هستندکه این حق براي آن
شرایط مناسب وابزارهاي کافی، مطالعه گروهی از معلولین که به علت نابینایی امکان استفاده ازکتابهاي چاپی براي ایشان 

  موجودنیست را فراهم کنند.
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همانند روسیه و اوکراین نیز شاهد وضعیت مشابهی هستیمدر کشورهاي ا شرقی  دسته از کشورها، دولت   روپاي  در این 
سازمان هاي  در انحصار  هاي اقتصادي  ها کوشیده اند تا ضمن ارائه خدمات عام به افراد نابینا، با قراردادن پاره اي فعالیت 

در مجموع نتایج  پژوهشهاي  بررسی شده   ین موسسات فراهم کنند.امور نابینایان، منابعی را به منظور درآمدزایی براي ا
ر نیازهاي اطالعاتی  کاربران نابیناوضعیت مطلوبی ندارد  و تنها  نقش  میدهد که در ایران ،  عوامل  موثر ب نشان 

  در این  خصوص  چشمگیر است . کتابداران

ها ، کافی ، به روز و پاسخگوي  نیازهاي اطالعاتی  آنها  ع موجود  در کتابخانه  منابع  اطالعاتی  ویژه  نابینایان  و مناب
  نیست . 

دیجیتال مخصوص   در این خصوص الزم است  انواع منابع اطالعاتی  مانند کتاب بریل ،گویا  ، الکترونیکی و  بنابراین 
) ، تاسیس و راه اندازي کتابخانه هاي دیجیتال ویژه 1391ردد. چنانکه در پژوهشهاي صیامیان(نابینیان وکم بینایا ن تهیه گ

نابینایان و ارائه  منابع  کتابخانه به صورت دیجیتالی  و منابع  گویا ، مهمترین انتظارات نابینایان  از خدمات کتابخانه ها و 
  مراکز اطالع رسانی  است . 

آوریهاي مورد هستند ،  ابزارها و فن  د  استفاده در کتابخانه ها نیز  و.ضعیت مناسبی ندارند ، یا  موجود نیستند  یا محدو 
کاربران یا برخی  از کتابداران  مهارتهاي کار با این ابزارهارا ندارند و برخی از کاربران نابینا  نیز ازوجود این ابزارها بی 

هستند .    اطالع 

ها و فن آوریها را  مانند رایانه ،پادکستها و کتابخوانها و ... را براي  استفاده نابینایان کتابخانه ها الزم است که این ابزار
  بکار بگیرند وآموزش استفاده از این ابزارها براي نابینایان ،کتابداران و اطالع رسانان الزم و ضروري است .

در برطرف کردن نیازهاي  اطالعات رسانی  ها و مراکز اطالع  آن نقش کتابخانه  آسیب بینایی ،  گویاي   ی یا کاربران با 
است که  کتابخانه ها  نتوانستند  رضایت  کاربران  را در این خصوص  جلب کنند و نیازهاي اطالعاتی آنها را تامین  و به 

  نیازهاي ویژه  نابینایان توجه کنند .

ها و عدم  فهرست دسترسی سخت به کتابخانه ها و فضاي نامناسب و نبود امکانات و  تجهیزات  مناسب در کتابخانه 
  جامع ، مهمترین  عوامل در نارضایتی  مراجعین ازکتابخانه ها و خدمات آنهاست .

داراي بینایی طبیعی هستند در   کتابخانه ها  به اطالعات  از آنجا که افراد با آسیب بینایی حق دارند همانند  افرادي که  
سعی در نیازهاي اطالعاتی این جمعیت خاص از جامعه  ومنابع دسترسی داشته باشند ، بنابرا ها می  بایستی   ین کتابخانه 

  داشته باشند . 
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ث شود.و بودجه اي ازکتابخانه به نیازهاي خاص این  ساختمان کتابخانه ها با نیازهاي خاص و ویژگیهاي  نابینایان احدا
شود.بایستی شبکه امانت بین کتابخانه اي  بر داده  ها و ایجاد  تنوع در گروه اختصاص  اي ارتقاء  منابع  مورد نیاز آن

داشته باشد .    خدمات ارائه  شده  وجود 

دارند  و به ایجاد  رضایت  ها  آن بر خالف این نتایج ، کاربران نابینا از کتابداران و تامین کنندگان اطالعات ، و از  رفتار 
دارند ومهارت  ارتباطات انسانی با کتابداران  امید بسته اند  .کاربران  به آنها به عنوان تامین کنندگان اطالعات اعتماد 

  کتابداران را براي  پاسخگویی   به سواالت و بازیابی اطالعات و منابع  مورد نیازشان باال و معتبر می دانند .

راستا می بایست تالش کنند  با متانت وصبربااین کاربران خاص برخورد کنند و  همک دراین  اري بیشتري با کتابداران  
ها  داشته باشند .  همچنین مهارتهاي خود را در خصوص استفاده  ازمنابع اطالعاتی ویژه  نابینایا ن افزایش دهند .   آن

راهبردي خود قراردهند و به نیازهاي  ریزي براي نابینایا ن  در برنامه  در کل می توان گفت کتابخانه ها بایستی برنامه 
  .  اطالعاتی آنها توجه کنند

  : پیشنهادها

رابط افراد با آس یکتابخانه عموم نهاد - اب یناییب یببه عوان  کند که با فراهم کردن  یعمل م ینایانو کتابدار بخش ن
ها به کتابداران سع یريبکارگ یو آموزش چگونگ یزاتتجه آن قشر از افراد  ینا یاطالعات یازهايدر رفع ن یو استفاده از 

 جامعه دارد .

 ینایانو کم ب ینایانکتابداران بخش ناب افزایش -

ضمن خدمت ، شرکت در  یآموزش يدوره ها يبخش حضور دارند از جمله برگزار ینکه در ا یبه کتابداران آموزش -
آس یشهما ها ي، برگزار یناییب یببا موضوعات افراد با   . یو استان يکشور يجلسات و نشست 

آس یهشنامه ، طرح پژو یانمقاالت ، پا افزایش -  . یناییب یببا موضوعات افراد با 

شبکه ملّی یا استانی اطالع- رسانی منابع  هاي نابینایان: ایجاد شبکه استانی اطالع رسانی منابع اطالعاتی کتابخانه ایجاد 
زیرساخت مناسب براي ارائه خدمت هماهنگ و مطلوب به  راستاي ایجاد  نابینایان اطالعاتی نابینایان، خدمتی اساسی در 

ه سراسر کشور است. با ایجاد این شبکه، خدماتی مانند اشتراك منابع و امانت بین کتابخان هاي نابینایان  اي کتابخانه در 
زمینۀ رضایت بیشتر مراجعان را فراهم  گردد. این شبکه می تسهیل می روزآمد گردد و  تواند با ایجاد ارتباط با سایر استانها 

  سازد.

شیوه اشتراك منابع و امانت بین کتابخانه- آن بتوان نابینایان  اي: اشتراك منابع مشتمل بر  ۀ  هاي متفاوتی است که به وسیل
ابینایان، مبادلۀ اطالعات و دانش در  کتابخانه را از طریق خدماتی چون امانت بین هماهنگی در تولید منابع جدید ویژة ن اي، 
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دسترس . تهیۀ فهرست مشترك کتابهاي صوتی، گویا، کرد مؤثرتر از منابع اطالعاتی، یاري پذیري و استفادة  راستاي 
همکاري میان  خط و الکترونیک موجود در سطح استان و کشور، زمینه بریل، درشت ساز این مسئله است. ترتیب 

ها نیز با  دیگر کتابخانههاي نابینایان سطح شهر مشهد و یا استان خراسان رضوي در استفاده از خدمات امانت  کتابخانه
شبکه استانی اطالع اي یکی از  پذیر است. امانت بین کتابخانه رسانی منابع اطالعاتی نابینایان و اشتراك منابع، امکان ایجاد 

ه منابع اطالعاتی براي مراجعان نابیناست که با هدف گسترش خدمات به ایشان صورت  راهکارهاي مناسب در تهی
راهکاري اقتصادي و بهگیرد. زیرا با ت می ع و تجهیزات ویژة نابینایان، ارائه این خدمت  ه به هزینه باالي تهیه مناب صرفه  وج

ه، نقش بسزایی خواهد  آن در جذب این قشر از جامعه به کتابخان راهکارها نیز می خواهد بود و عالوه بر  تواند  داشت. این 
رضایت اعضاي کتابخانه   )1390یدپور،(رشها مؤثر باشد. در افزایش 

ها همه ساله در ا ینگردد مسئول یم یشنهادپ - ع جهت اقشار خاص برگزار  یشگاههايخاص نما یامکتابخانه  کتاب ومناب
آگاه شوند وهم مسئول یژهکنند تا هم افراد معلول و و آن  یتهايدعوت شوند تا از محدود یناز امکانات موجود در آنجا 

  کتابخانه آگاه شوند.

هز ییراتاز تغ یام بعضانج ینکهباا - انجام داد.  یمتوسط ینهتوان با هز یاز آنها را م یارياست،بس یاديز ینهمستلزم صرف 
ها وعال یالتالزم در سازمان دهی تسه ییراتتغ  یابیبه منظور کاهش موانع در دست یزاتوتجه یم،وسایلوکارکنان چراغ 

  است. یاتمعلوالن به کتابخانه از ضرور

هدایت صنعت نشر به سویی کهخروجیهاي آن از ابتدابه صورت  ت نشر چند رسانهحرکت به سوي صنع- اي: 
دیجیتال و... ،  چاپ، کتاب صوتی، کتاب گویاي بریل، درشت ایو قابل تبدیل به دیگرالگوها (قالبها) از قبیل چندرسانه

ه شوند. هم حیاطرّ در حالا و تهی و ارائه چند  وب، نشرالکترونیک تحت این دگرگونی مهم است. نشر کنون صنعت نشر 
   اند. داده از مفهوم نشر ارائه اطالعات، تعریف جدیدي اي رسانه

هم اطالعات و دسترس سازي به معناي عمومی ة نزدیک، انتشارات درآیند ها اعم از ه پذیرکردن اطالعات براي  انسان
استاندارد قدرتمند وفراگیر ملّی،  الگوي یک درراستاي اجرایی شدن این ایده، ارائه و غیر معلول، خواهد بود. معلول

رایانه ه به تولید تجهیزات  احی کتابخانه بسیار ضروري است. با توج هوشمند، حرکت به سوي طرّ هاي دیجیتالی و  اي 
را به خطوط برجسته یا گویا تبدیل  افزارها و نرم توسعه صنعت چاپ دیجیتالی، تولید سخت افزارهایی که تمام اطالعات 

االن عرصه فرهنگ و اطالع می زمینۀ  کنند، ضروري است. امروزه این خدمت یکی از مطلوبهاي فع رسانی نابینایان است و 
را فراهم می ع    )1390(رشیدپور، آورد. دسترسی بیشتر و سریعتر نابینایان به مناب

در حال حاضر، کتابخانه - ابینایان:  ی ن هاي گوناگون و با  نظر نهادها و موسسههاي نابینایان کشور زیر  ایجاد کتابخانه ملّ
ت و  شوند و ارائه خدمت می هاي متفاوت اداره می شیوه کنند. این مسئله باعث ناهمگونی و نبود یکپارچگی در مدیری

آنجا که کتابخانه ملّی مرکز مدیریت تمام امور کتابخانه ارائه خدمات این کتابخانه شده است. از  هاي هر کشور است،  ها 
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اقل این خواسته ایجاد  هاي نابینایان کشور نیز نیازمند یک کتابخانه مرکزي به عنوان مرکز مدیریت می بخانهکتا باشند. حد
  هاي نابینایان در کتابخانه ملّی است. یک معاونت قدرتمند با عنوان معاونت امور کتابخانه

ابینایان در مرکز شهر جهت دسترسی آسانتر -   .تأسیس کتابخانه ویژه ن

شهر.  -   برقراري امکانات ایاب و ذهاب نابینایان به کتابخانه ها در مرز 

ع ایجاد  -   کار .اطالعاتی مورد نیاز آنها در منزل و یا محل  سامانهاي براي پست تابهاي بریل و گویا و تحویل مناب

راه.  - دوري    ارائه خدمات تلفنی با هدف کم به رفع مشکالت ناشی از 

هاي عملی تر.تبدیل مخازن بس - غییر شیوه سازماندهی به شیوه    ته به باز و ت

هایجاد خدمات امانت بین  -   ها و مراکز آموزشی خاص نابینایان. اي با سایر کتابخانه کتابخان

ع از طریق تهیه فهرستها، فهرستگانها، و - تابشناختی مربوط به منابع کسایر ابزارهاي ایجاد تسهیالت براي دسترسی به مناب
  . هاي سایر استانها تابخانهکموجودي  ها یا  تابخانهکنابینایان )اعم از موجودي خود  ویژه

براي اوقات فراغت این قشر   ریزي رنامهب هاي الزم جهت ریزي رنامهبربط  ها و سازمانهاي ذي همکاري وزارتخانه -
آموزش وپرورش، سازمان بهزیستی،و کتابخانه خاص  . وزارت    ملی 

در طول مسیر از درِ ورودي کتابخانه  تا ساختمان کتابخانه کشی یا سنگ طناباستفاده از  -      . فرشهاي برجسته 

سیستم صداگذاري مقابلِ درِ ورودي اصلی، جهت تشخیص بهتر فرد نابینا. -   به کارگیري 

راهنماي برجسته. -   استفاده از کفپوشهاي مناسب، میز و صندلی مناسب، و تابلوهاي 

شبکه - درتمام براي هاي دیجیتالی رسانی و کتابخانه ا طالع هاي ایجاد    نقاط کشور ا ین قشر 

  :  منابع

)  بررسی  میزان استفاده نابینایان و کم  بینایان از کتابهاي گویا، بریل و  الکترونیکی 1382آیت اللهی ، نرگس  سادات ( - 
و  اطالع کارشناسی  ارشد  کتابداري  رسانی ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم  و تحقیقات  در استان تهران  ، پایان نامه  

  تهران  .

).اطالع رسانی به معلوالن وپیشنهاد شبکه اطالع رسانی براي معلوالن کشور.تهران: 1380وك(ارجمند ،تاج المل  –
  دبیرخانه هیات امناي کتابخانه هاي عمومی کشور.

هاي  هاي شهر اصفهان با نیازها و محدودیت ). بررسی انطباق فضاها و تجهیزات کتابخانه1388امیدي فر، سیروس ( –
  .1388آذر –اصفهان  –یش ملی معماري فضاهاي کتابخانه اي معلوالن جسمی و حرکتی. هما
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کتابخانه1371الملوك( ارجمند، تاج  -     هاي مرکز نابینایان رودکی، پیام کتابخانه،  ).

رسانی براي معلوالن کشور. تهران: دبیرخانه  رسانی به معلوالن و پیشنهاد شبکه اطالع اطالع )1380( الملوك ارجمند، تاج - 
   هاي عمومی کشور،  هیأت امناي کتابخانه

رسانی نابینایان در کشورهاي در حال رشد  ها و مراکز اطالع بررسی وضعیت کتابخانه". )1372( الملوك ارجمند، تاج -  
   انس کتابداري، دانشگاه آزاد اسالمی، لیس نامه فوق . پایان"و...

   77- 73   ،صاول  . پیام کتابخانه. سال دوم ش"هاي مرکز نابینایان رودکی کتابخانه". )1371( الملوك ارجمند، تاج - 

کتابخانه". )1373(الملوك ارجمند، تاج -  . پیام کتابخانه، سال چهارم شماره "رسانی معلولیت هاي عمومی در اطالع نقش 
ه ملی راه") 5 ؛58- 54:  و دوم اول  کتابخان  .[On-line. [160شماره  در کتاب هفته  "اندازي شد بخش نابینایان 

Available: h�p:// www. ketabehafeteh.archive/160؛  

اسناد و کتابخانه  ی ، سازمانو اطالع رسان يالمعارف کتابدار یرةدا )1380(  خانی الملوك ؛ افسانه تیموري تاج ،ارجمند   -
 یم: ابراه2جلد  ي ، ویراستار: نرگس نشاط و عباس حري، ویراستارعباس حر یراستارسرو  یران،ا یاسالم يجمهور یمل

، قابل دسترسی در سایت :     جلد 2ش.، 1380تهران،ي، سودابه نظر يبا همکار ،افشار
h�p://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages 

)نقش کتابخانه هاي عمومی در اطالع رسانی معلولیت ،فصلنامه تحقیقات اطالع رسانی و 1373لوك (ارجمند، تاج الم - 
کتابخانه سابق) ، شماره    13و 12کتابخانه هاي عمومی (پیام 

)خدمات مرجع و فن آوریهاي کمکی درخدمت معلوالن،مجموعه مقاالت 1388اشرفی ریزي ،حسن؛زهراکاظم پور( - 
و اطالع رسانی ایران (ادکا) ، -اولین همایش سراسري اتحادیه  انجمن هاي علمی    15و14دانشجویی  کتابداري  

و مونا  مهدیان،ویرایش نرگس1386آذر   نشاط ، نشر  کتابدار .   ، به کوشش عباس حري،علی اکبري 

وابسته به سازمان فرهنگی   )بررسی وضعیت خدمات کتابخانه هاي عمومی1393اصنافی ،امیر رضا؛ مریم میرزایی (  - 
 -   توانبخشی در آسیب نخاعی   پنجمین کنفرانس اینترنتی  مقاالت  هنري شهرداري شهر تهران به معلوالن ،مجموعه

  1393  تیرماه 

کتابخانه" )1378(نابشارتی، می  -  . "رسانی نابینایان و نیمه بینایان مستقر در شهر تهران ها و مراکز اطالع بررسی وضعیت 
   55- 49ص  ،فصلنامه کتاب دوره دهم، ش چهارم 

هاي عمومی  استانداردهاي ملی خدمات کتابخانه براي نابینایان. تهران: هیأت امناي کتابخانه )1379(تعاونی، شیرین - 
     بیرخانه،کشور، د

  ).استانداردهاي ملی خدمات کتابخانه اي براي نابینایان.تهران:نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور.1324تعاونی،شیرین( - 

).بررسی وضعیت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی نابینایان و نیمه بینایان مستقر در شهر تهران.فصلنامه 1378بشارتی،مینا( - 
  .55- 49.ص1378چهارم،زمستانکتاب دوره دهم،شماره 

جیمز(بی تا).مجموعه سازي مشارکتی:راهنماي عملی براي کتابخانه شما.ترجمه:مهدي  ، برگت  - 
  ).تهران:چاپار،پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران1388شقاقی(
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مکتوب (اعم از نشریات ادواري و هاي  ها در ایران با تأکید بر رسانه مندي نابینایان از رسانه ). بهره1377اطیابی، نسرین (  -
ارشد علوم کتابداري و  نامه کارشناسی کتاب) به خط بریل، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، پایان

  رسانی. اطالع

ان، تهران: دانشگاه بینایان شهر تهر رسانی نابینایان و نیمه ها و مراکز اطالع ). بررسی وضعیت کتابخانه1377بشارتی، مینا (  -
و اطالع نامه کارشناسی تهران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، پایان   رسانی. ارشد علوم کتابداري 

کتابخانه1388( یشقاق يپارسازاده، احمد؛ مهد -   یقات. فصلنامه تحقیاجتماع یتو ساخت واقع یعموم يها ). 
  .60 - 29،ص  59شماره  ی،عموم يها و کتابخانه یرسان اطالع

آنان، تهران: کانون کر و  ). کودکان استثنایی، شناخت، آموزش، پرورش، توانبخشی و رفاه 1386، محمود ( پاکزاد  -
  اللهاي ایران.

ی خدمات کتابخانه براي نابینایان، تهران: دبیرخانه هیئت امناي کتابخانه1379، شیرین ( تعاونی  - هاي  ).استانداردهاي ملّ
  عمومی کشور.

) خدمات کتابخانه هاي عمومی:رهنمودهاي ایفال /یونسکوبراي توسعه ، ترجمه علی شکویی، 1386، فلیپ(جیل   - 
  ویراسته حسین  مختاري معمار،تهران: نشر چاپار .   

و  کم بینایان  کتابخانه  ملی 1389خسروي، سمیرا  ؛ خسروي  ، فریبرز ( -  ) بررسی وضعیت کتابخانه  تخصصی نابینایان  
) ،  1(  21و سازمان دهی اطالعات ،  ملی کتابداري راهکارهایی   براي بهبودوضعیت آن  ، فصلنامه مطالعاتایران و
  .76-63ص

 1). کتابخانه هاي عمومی و نیازهاي اطالعاتی نابینایان، ماهنامه  اطالع یابی و اطالع رسانی، 1386رضوي اصل،محسن(- 
)4( 

استانداردساختمان وتجهیزات کتابخانه:با محوریت  )1390زندیان،فاطمه؛فرخی،فرهنگ؛بیات بداقی،ناهید( –
  معلولین.تهران:چاپار.

رسانی: مجموعه مقاالت  بینایان در خدمات مرجع و اطالع ). خدمات مرجع، نابینایان و کم1388رنجبرترکمانی، فیروزه (  -
، 1386آذر 15و  14رسانی ایران (ادکا)  هاي علمی دانشجویی کتابداري و اطالع ناولین همایش سراسري اتحادیه انجم

و مونا مهدویان، ویرایش نرگس نشاط، تهران: کتابدار.   به کوشش عباس حرّي، علی اکبري 

وفرهنگ فرّخی ( زندیان، فاطمه؛ ناهید بیات  - ها و مراکز  ). بررسی ساختمان و تجهیزات کتابخانه1388بداقی 
 - المللی براي معلوالن جسمی رسانی عمومی و دانشگاهی شهر زنجان از نظر میزان انطباق با استانداردهاي بین اطالع

  .48رسانی، شماره چهارم، جلد دوازدهم، پیاپی ها، فصلنامه کتابداري و اطالع حرکتی از دیدگاه مسئوالن کتابخانه

عمومی ایران.  يها مرتبط با تولید سرمایه اجتماعی در کتابخانه يها ها و چالش ). تبیین پرسش1391زره ساز، محمد (
...، از  22/11/1392 یابی. باز15-  14شمسه، شماره  یکیالکترون یهنشر

y.ir/Old/index.php?module=TWAr�cles&file=index&func=view_pubar�cles&did=16http://aqlibrar
93&pid=11  
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نیازهاي آموزشی کتابداران براي ارائه خدمت به کاربران با  XML)1393( ابراهیم حیدري؛نادر نقشینه  ؛رسولی، بهروز –
فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و ، سی ایرانآسیب بینایی: دیدگاه کتابداران و استادان علم اطالعات و دانش شنا

  194- 174ص     ، 97سازماندهی اطالعات، شماره 

ه مرکزي و )1392(فاطمه فهیم نیا ؛رسولی ، بهروز – رضایت کاربران با آسیب بینایی از خدمات بخش نابینایان کتابخان
  54- 38، ص 95اطالعات، شماره  فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی، مرکز اسناد دانشگاه تهران

و نیمه بینایان مستقر در استان خراسان  )1390(علی اکبر پوراحمد ؛رشیدپور، رضا – بررسی وضعیت کتابخانه هاي نابینایان 
و اطالع رسانی، شماره ،رضوي و بررسی میزان رضایتمندي کاربران از خدمت آنها   267، ص 56فصلنامه کتابداري 

و تاج آبادي ، رضا ( -  ) معرفی کتابخانه عمومی ( وقفی) دکتر حصبی اراك. فصلنامه اطالع 1382رنجبري ، صفرعلی 
  ، شماره اول و دوم ،   19رسانی ، دوره 

)بررسی وضعیت کتابخانه هاي نابینایان و نیمه بینایان مستقر در استان خراسان رضوي و بررسی 1390رشید پور، رضا( - 
و اطالع رسانی، شماره  میزان رضای ،    14، شماره چهارم، جلد  56  تمندي کاربران از خدمات آنها، فصلنامه کتابداري 

  سال دوم شماره اول.

و فریده براتی  -   اي بر توانبخشی معلوالن، تهران: رشد. ). مقدمه1385سده( داورمنش، عباس، 

انداز جدید خدمات کتابخانه به نابینایان در کشورهاي در حال توسعه آسیا (ترجمه  ). چشم1376دیوادسن، شیالتی (  -
الملوك ارجمند، تهران:  )، زیر نظر عباس حرّي، با همت تاج1996اوت  31 - 25پرویز عازم در گزیده مقاالت ایفال، چین: 

ی جمهوري اسالمی ایران.    کتابخانه ملّ

)  کاربرد فن آوریهاي نوین در ارائه خدمات کتابخانه اي به معلولین 1388گاه ، فرشته ؛مرجان خجسته فر ( دیده - 
  16، ص 20جسمی، ماهنامه اطالع یابی و اطالع رسانی ، سال سوم، شماره 

و کم1382الهی، نرگس ( آیت سادات  - کتابهاي گویا، بر ). بررسی میزان استفادة نابینایان  یل و الکترونیکی، بینایان از 
و اطالع نامه کارشناسی تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم وتحقیقات، پایان   رسانی.  ارشد علوم کتابداري 

اي به نابینایان و کودکان با  هاي ملّی براي ارائه خدمات کتابخانه ). سیاست1380سکولد، بئابتریس کریستتنسن (  -
)، زیر نظر عباس 1999اوت 28 - 20لوك ارجمند در گزیده مقاالت ایفال، بانکوك: الم هاي بینایی (ترجمه تاج معلولیت

ی جمهوري اسالمی ایران. حرّي، به همت تاج   الملوك ارجمند، تهران: کتابخانه ملّ

ی، ). خدمات کتابخانه به معلولین و نابینایان، تهران: دانشگاه تهران، دانشگاه علوم تربیت1354زاده، شهیندخت ( سلطانی  -
و اطالع نامه کارشناسی پایان   رسانی. ارشد علوم کتابداري 

ق.1379شریفی درآمدي، پرویز (  -   ). روانشناسی و آموزش کودکان نابینا، تهران: گفتمان خلّا

کتابخانه به معلولین ونابینایان.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم 1354سلطانی زاده،شهیندخت( – ). خدمات 
  تربیتی،دانشگاه تهران.

فارسی.  - انگلیسی و انگلیسی  - رسانی، فارسی  دانشنامه کتابداري و اطالع )1379(سلطانی، پوري. راستین، فروردین - 
    تهران: فرهنگ معاصر، 
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کتابداري و  خدمات کتابخانه به معلولین و نابینایان. پایان) 1354(زاده، شهیندخت سلطانی -  نامه کارشناسی ارشد 
    رسانی، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم تربیتی، اطالع

  )خدمات عمومی کتابخانه وشیوه هاي آن.تهران نشر کتابدار.1379عماد خراسانی، نسرین دخت ( –

کتابخانه هاي عمومی. ترجمه 1354للی انجمنهاي کتابداري (ایفال) (فدراسیون بین الم – ). استانداردهاي ایفال براي 
  شیرین تعاونی. تهران:مرکز خدمات کتابداري.

  44، ص 13ماهنامه اطالع یابی و اطالع رسانی، شماره ، کتابخانه هاي معلولین )1387(هاجر،صالحی  –

) نیازهاي اطالعاتی   کاربران با 1392صیامیان، حسن ؛ حسن  زاده ،  محمد  ؛  نوشین  فرد ، فاطمه ؛  حریري  ، نجال ( - 
آسیب  بینایی و نقش کتابخانه ها  درتامین آنها  : مرورنظام مند  ، فصلنامه   مطالعات ملی کتابداري وسازمان دهی  

  . 165 - 150، ص 98اطالعات  ، ش

)  مطالعه نیازهاو رفتارهاي  اطالعاتی نابینایان  در ایران وارائه  الگوي  پیشنهادي  ، پایان نامه 1391ن ،حسن  (صیامیا - 
دکتراي  تخصصی   کتابداري و اطالع  رسانی  ،   دانشکده علوم  انسانی و اجتماعی ، دانشگاه آزاد  اسالمی ، واحدعلوم  

.   و تحقیقات تهران  

  ) خدمات معرفی کتابخانه ،تهران : نشر چاپار  .1382رین دخت (عمادخراسانی، نس  - 

)  رضایت کاربران با آسیب بینایی از خدمات بخش نابینایان کتابخانه مرکزي و 1392نیا  ،فاطمه  ؛  بهروز رسولی ( فهیم  - 
     54-38،   ص  3، شماره 24مرکز اسناد دانشگاه تهران  ،  دوره 

سنجش رضایت نابینایان از خدمات کتابخانه هاي نابینایان در )1390(منصور تاجداران  ؛انیحسن کی ؛فرقانی، پریناز - 
  100، ص 85فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات، شماره ،آذربایجان شرقی

نه  مرکزي  و مرکز  )مطالعه اي  در مورد   نحوه ارائه خدماتبه  دانشجویان نابینا در  کتابخا1383ضیایی،محمد صادق (  - 
  .52-41)  ،  ص 42(38اسناد دانشگاه تهران فصلنامه تحقیقات کتابداري و  اطالع رسانی   دانشگاهی ، 

مانده ذهنی،  ). بررسی مسایل کتاب و کتابخوانی در رابطه با کودکان نابینا، ناشنوا و عقب1361پهلو، عبدالحسین ( فرج  -
  رسانی. ارشد علوم کتابداري و اطالع نامه کارشناسی نشناسی و علوم تربیتی، پایانتهران، دانشکده روا تهران: دانشگاه

و ابراهیمی، رحمان ( -  عمومی در افزایش سرمایه  يها ). نقش کتابخانه1391فدایی، غالمرضا؛ فیروزآبادي احمد؛ 
- 197)، 2( 18می (پیام کتابخانه) عمو يها رسانی و کتابخانه اجتماعی: مطالعه موردي شهر تهران. فصلنامه تحقیقات اطالع

215.  

). کتابخانههاي عمومی و تحلیل کارکردهاي اجتماعی آن به عنوان نهادي 1389غفاري قدیر، جالل و شقاقی، مهدي (  - 
کتابخانه اي ، فصلنامه تحقیقات اطالع رسانه -ارتباطی   .38- 5)،  3( 16هاي عمومی (پیام کتابخانه)،  رسانی و 

. ترجمه مهرداد نیکنام در گزیده مقاالت ایفال "حمایت از نابینایان در زمینه آموزش و اشتغال" )1374(کوانق، رزمري - 
الملوك ارجمند. تهران: کتابخانه ملی جمهوري اسالمی  ). زیرنظر عباس حري، به همت تاج1994اوت  27-21(کوبا 

  ؛367-348ص   ایران، 
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و اتحادیه جهانی نابینایان (نابین  )  کتابخانه2000کاواناگ ، رزمري ( – )  ، پنجمین WBUایی در عصر اطالعات  ، نقش ایفال 
در ملبورن استرالیا ، ترجمه اسماعیل وزیري ، پیام  2000نوامبر سال  25- 20جلسه عمومی اتحادیه جهانی نابینایان  ،

شماره 1382بهارستان، خرداد     17 - 15، ص 24ـ 

بررسی وضعیت کتابخانه هاي عمومی استان خوزستان در مقایسه با استانداردهاي )1393( صبا احسانی ؛کوکبی ، مرتضی –
فصلنامه تحقیقات اطالع ،منابع، تجهیزات و وضعیت نیروي انسانی متخصص براي خدمات کتابخانه اي جهت نابینایان

  684- 661، ص 79رسانی و کتابخانه هاي عمومی(پیام کتابخانه سابق)،ش 

خدمات به دانشجویان نابینا در کتابخانه  ائه)  مطالعه اي در مورد نحوه ار1383یی ، مینا بشارتی (محمدصادق ضیا –
  41،  ص 42مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران ، فصلنامه تحقیقات کتابداري و اطالع رسانی دانشگاهی ،   ش 

  ).مرجع شناسی.تهران:انتشارات فرهنگ معاصر1321مرادي،نوراهللا ( - 

 1)خدمات کتابخانه هاي به گروه هاي  خاص،دائره المعارف کتابداري واطالعرسانی ،جلد1381میر حسینی،زهره(  - 
  .773-770،ص

).مبانی فن آوریهاي اطالعاتی.تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 1387مهراد،جعفر( - 
  ها(سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

  نا. ). سیري گذرا در آموزش و بهزیستی معلولین بینایی، تهران: بی1363مدرضا (نامنی، مح  -

و فریده ترابی نامنی، محمدرضا؛ افسانه حیات  - ل روانی آموزش و توانبخشی نابینایان، 1381میالنی ( روشنایی  تحو .(
   تهران: سمت.

)مطالعه  نیازهاي    اطالعاتی کاربران نابینا و  کم  بیناي شهر کرمان  و میزان 1389نوشین  فرد ،فاطمه ؛رضوي ، یلدا  ( - 
 - 129)، ص4( 16بهره  گیري آنها از خدمات کتابخانه  اي ،فصلنامه تحقیقات  اطالع رسانی  و  کتابخانه  هاي عمومی ، 

149.  

گیتی ( – مشکالت دانشجویان معلول رشته پزشکی در زمینه استفاده از کتابخانه. پایان نامه ). بررسی 1373هاشمی ، 
  کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت واطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

کتابخانه هاي دانشگاهی. ترجمه سیمین سوداگر. فصلنامه1371هنگ، ساموئل تی ( – ه معلولین در   ). ارائه خدمات مرجع ب
  .74- 56ص  4- 1کتاب، دوره سوم، شماره 

  ).بررسی خدمات کتابخانه ملی ایران به نابینایان.ارتباط علمی.13  وفادار،اکرم( - 

  ).روانشناسی معلولین.قم:انتشارات سرور.1376یوسف زاده دوانی،منصور( - 

ــــــــــ (  - ت کتابخانه1373ـــــ و مراکز اطالع ). بررسی وضعی ایان در کشورهاي در حال رشد و رسانی نابین ها 
ارشد  نامه کارشناسی رسانی براي نابینایان کشور، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، پایان پیشنهاد شبکه اطالع

  علوم کتابداري.

ــــ (   -    هاي عمومی کشور.  رسانی به معلوالن، تهران: دبیرخانه هیئت امناي کتابخانه ).اطالع1380ـــ
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(کف سازي مناسب بناهاي تاریخی براي بازدید نابینایان و کم بینایان، نمونه 
موردي طراحی کف فرش کوچه منتهی به ساختمان  جامعه نابینایان وکم 

 بینایان کاشان)

  1روح اهللا تعظیمی فر

  )danial.tazimifar@gmail.com( کارشناس ارشد مرمت واحیاء بناهاي تاریخی -1

  

  مقدمه

مدنی است که بر پایه عوامل وپدیده هاي طبیعی یک سرزمین ، در طول زمان و درشرایط  –شهر نهادي انسانی 
شهري ، مکان اصلی وقایع وحوادثی است که 13،  1388تعادل پویا متحول می شود.( نصر الهی ،  ) فضاي 

ند فضاي درپیوند امروز با دیروز نقش خالق دارند وگفت وگویی خالق میان امروز با فردا را سامان می ده
ساکنان  عنصر اساسی شامل :  شهري مکان آمد وشد میان گذشته، حال وآینده است. این فضا در برگیرنده چهار 

  یا عابران، عناصر انسان ساخت ، روابط ، زمان ،است. 

همچنین عناصر تشکیل دهنده  فضاي شهري را می توان  براساس ماهیت نیز تقسیم بندي کرد. که از این رو ، 
هري شامل سه دسته عناصر است : عناصر ثابت ، نیمه ثابت ومتحرك . تفکیک عناصر ثابت ، نیمه فضاي ش

شهري از یکدیگر به آسانی امکان پذیر نیست، زیرا این عناصر در ترکیب وتلفیق با  متحرك ومتحرك فضاي 
شاکله شهر در پس سه ویژگی اصلی فضاي ش هر یعنی یکدیگر تعریف می شوند ودر این ترکیب است که 

  شالوده اصلی ، نماد ومرکزیت جاي می گیرد و حضور می یابد

سیماي شهر ، چهره  شهر استخوان بندي اصلی شهر را می سازد و آز آن طریق است که پیکرة شهر،  شالوده 
ومتحرك می  ونیم رخ شهر تعریف می شوند؛ چنانکه گفته شد شالوده شهر متشکل از عناصر ثابت ، نیمه ثابت 

از طریق دخالت در عناصر نیمه متحرك ومتحرك  "طبیق شالوده شهر با نیازهاي موجود ومعاصر معموالباشد. ت
شهري میسر می گردد. (حبیبی    )12-10، 1381مقصودي ،  –یا عناصر نرم شالودة 

شهري دو دلیل است.   تغییرات فضاي معماري  

mailto:danial.tazimifar@gmail.com


  

٣۶٣ 
 

ک عناصر معماري بافت شهري را سوژه که در درجه اول تک ت "لوژیک  ". نتیجه احتیاجات به اصطالح  1
ها ونوع کارکرد ومیزان  جتماعی خانواده  شکل ناشی از تغییرات روابط اقتصادي و ا قرار می دهد که این تغییر 

شهر است.   توسعه هسته هاي اقتصادي 

  )7،  1388.سود جویی هاي وسیع عامیانه ، بی توجهی ها و خصومت ها ، جنگ ها وزلزله ها..( نصر الهی ،  2

  

  پیشینه تحقیق
شکل و رنگ کفپوش نابینایان وکم نابینایان ، اندازه معابر مخصوص آنها همچنین گردشگري نابینایی 

اند ،  موضوعاتی هستند که قبال توسط افراد مختلف در قالب مقاالت ودیگر انواع نوشته مورد بررسی قرار داده
ث و بررسی است، نوعی امکان سنجی براي تلفیق کف پوش اما آنچه که در این مقاله از نظر نگارنده قابل بح

مناسب نابینایان وکم بینایان با بافت تاریخی شهرها با هدف تسهیل شرایط ورود این گروه از اقشار جامعه به 
  عنوان گردشگر به این اماکن است.

  
  وضعیت موجود شهرکاشان و بافت تاریخی آن

یار سریع و ناموزونی داشته است. افزایش جمعیت ناشی از نرخ شهر کاشان درطول پنجاه سال اخیر رشد بس
سرعت باالي  رشد باالي جمعیت و تعدد موالید در کنار مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهاي اطراف، 
ساخت و ساز با مصالح جدید و امکان ساخت در هر نقطه دلخواه در داخل یا اطراف شهر، ساخت و ساز به 

دیگر از جمله وضعیت اقتصادي  صورت خطی و در مسیر مبادي ورودي و خروجی شهر و بسیاري از عوامل 
نظم و نامربوط  هاي اخیر و گرانی زمین در کالبد امروزي، شهر را به صورت بسیار گسترده، قطعه قطعه و بی سال

گی اند. این وضعیت مشکالت اجتماعی، اقتصادي و فرهن و دور از روند منطقی قرون گذشته در آورده
  گوناگونی را براي شهر و مردمانش در حال و آینده به دنبال دارد و خواهد داشت.

ت دستخوش تغییر و تحول شده و در نگاه عام به صورت  بافت قدیمی شهر نیز در طول این چند دهه به شد
کند.   فرسوده و غیر جوابگو و البته محکوم به ویرانی جلوه می 

هاي جدیدي  هاي گسترده و نامناسب، کاربري بافت تاریخی کاشان، غیر از نوسازي  هاي عمده یکی از چالش

شود. تخریب غیراصولی و نوسازي در مورد بافت این منطقه از  ي بافت تاریخی تعریف می است که در محدوده

تداخل در تردد ها مخصوصا  هاي مختلف در محدوده، موجب کاشان بسیار زیاد بوده و همچنین وجودکاربري

ساعات مشخصی از روز (صبح و ظهر) شده است.    در 

  
  پیشینه کاشان و محله هاي اطراف ساختمان جامعه نابینایان وکم نابینایان
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جغرافیاي تاریخی کاشان نشان از حضور تمدنی دیرینه در این منطقه دارد. تپه باستانی سیلک ومنطقه 
عظ شهر وشکل گیري و گسترش محله هاي تاریخی توانمند درگذر زمان ، تاریخی فین وحصار و باروي  یم 

نشان از حضور فرهنگ وتاریخ وقدمت شهرنشینی دراین دیار کهن دارد. ساختمان جامعه نابینایان وکم 
بینایان کاشان در بخش جنوبی بافت تاریخی کاشان قراردارد واز یک طرف به یکی از محالت تاریخی به 

دارد و از سویی دیگر نام قدمگاه عل ی که در مجاورت خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی قرار  دارد ،راه 
زیارت و گذرهایی  به خیابان اباذر می رسد. محله غیاث الدین سابقاًداراي مرکز محله، آب انبار، مسجد، 

کثر بناهاي ارزشمند اند. ا هایی از آن تخریب شده و از بین رفته بوده است که در طول تاریخ به تدریج بخش
موجود در این قسمت از بافت تاریخی متعلق به دوره پهلوي اول و دوم بوده که این بناها درصد بسیار کمی 
از بافت این محدوده را تشکیل می دهند. با شروع نوسازي شهر، اکثر بناهاي ارزشمند تخریب شده اند و 

. بعضا در این محدوده قسمتهایی از بافت تاریخی بجاي آنها بناهاي جدید بتنی یا فلزي ساخته شده اند
سبب عدم مراقبت مالکان به طور کامل تخریب شده   اند . مشاهده می شود که به 

  
  وضعیت استقرار آثار ثبتی مجاور

جامعه نابینایان وکم نابینایان کاشان با قرار گیري در یک بافت نسبتا جدید یکی از معدود بناهاي محدودة خود 
شده(شامل آب انبار است که   درهمسایگی آن بناهاي کامال نوساز و در فواصل مختلفی با بناهاي ارزشمند ثبت 

حاج باقر، زیارتگاه قدمگاه علی که هر دو داراي قدمتی قاجاري بوده وخانه جواهریان متعلق به دوره پهلوي 
ل) قرار دارد به طور کلی بافت اول و بناهاي ارزشمند ثبت نشده (مانند خانه هاي دوره قاجار یا پهلوي او

  محدوده، بافتی نوساز و شامل پالك هاي کوچک مسکونی در یک یا دوطبقه است.

بررسی مشخصات و ویژگی ها ي کف سازي طراحی شده درکوچۀ جامعه نابینایان و  کم  
  نابینایان کاشان

سازي ویژه روش سنتی براي هدایت افراد نابینا وکم بینا درمسیر ،  ساده اي است که با ایجاد کف  روشی 
را براي هدایت نابینایان در طول مسیر آماده می  این مسیرها شامل . کنندنابینایان در قسمتی از مسیر حرکت، آن 

کلیه راه هاي اصلی و فرعی مورد نیاز فرد نابینا (کم بینا) می باشد. معموال شیارهاي ایجاد شده در کف یا به 
ته و یا به صورت تورفته اجرا می شوند و رنگ مناسب این مسیر براي افراد کم بینا ، به رنگ صورت برجس
  درخشنده است.  سفید و یا زرد

دلیل ارتباط آن  هاي کف فرش هاي اجرا شده در کوچه فوق الذکر به  قبل از پرداختن به مشخصات و ویژگی 
  را بررسی کنیم. شهريبا مرمت شهري الزم است برخی از مفاهیم مرتبط با مرمت 
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شهري براي جلوگیري از فرسایش ومعاصر سازي آن.   شهري یعنی ؛ دخالت آگاهانه در فضاي  مرمت 
معاصرسازي ، فرایندي است که به خلق فضاي شهري جدید با حفظ ویژگی هاي اصلی فضایی ( کالبدي  

شود  که ضمن حفظ شباهت هاي وفعالیتی) منجر می شود. دراین اقدام ، فضاي شهري جدیدي حادث می 
شهري قدیم ، تفاوت هاي ماهوي ومعنایی را با فضاي قدیم نیز به نمایش می گذارد. (حبیبی و  اساسی با فضاي 

  )18، 1381مقصودي ،

این نویسندگان در جاي دیگر از کتاب خود  معتقدند مرمت شهري را می توان به سه طریق عمده به انجام 
  ،نوسازي ، بازسازي.                                                                            رساند که عبارتنداز: بهسازي

. بهسازي شامل سلسله اقداماتی است که در کوتاه مدت به منظور بهبود کالبدکه درنتیجۀ فرسایش فعالیت  1 
اي شهري ، مجموعه و یا بنا از . نوسازي زمانی انجام می شود که فض2تحقق یافته است صورت می پذیرد. 

کارکردي مناسب ومعاصر برخوردار بوده  ولی فرسودگی نسبی کالبدي فضایی  سبب کاهش بازدهی وکارایی 
آن شده است نوسازي مجموعه اقداماتی را شامل می شود که در عین حفاظت بنا ، مجموعه ویا فضاي شهري 

را فراهم می آورند. کهن ، سازمان فضایی مربوط را معاصر سازي می کن . 3ند وامکان بازدهی بهینه آن 
بازسازي به معناي ازنو ساختن است . بازسازي زمانی صورت می گیرد که در بنا ، مجموعه ویا فضاي شهري ، 

  )18 - 21فرسودگی به صورت کامل ایجادشده باشد.(همان ، 

ش هاي مداخله از منظر شهري حال پس ازبررسی روش هاي انجام مرمت شهري شایسته است به بررسی رو
پرداخته شود. محمد منصور فالمکی درکتاب باززنده سازي بناها وشهرهاي تاریخی ، روش هاي مداخله از 

را به پنج دسته تقسیم نموده که عبارتند از:  بهداشتی : این روش در  –روش حفاظتی  –1منظر مرمت شهري  
زیست است. این اقدامات شود که براي ارت برگیرندة مجموعه اقداماتی می شرایط محیط  قاي کمی یا کیفی 

شهري به پایداري صورت می پذیرد.  تزئینی : این  –روش حفاظتی  – 2علی االصول در پی تبدیل ناپایداري ها 
زیباشناسی فضایی در پیکره ، سیما ،  روش در برگیرندة مجموعه اقداماتی براي حفظ ، نگهداري ویا ارتقاي 

شهري : هدف از این روش ، بازگردانیدن  – 3هري بافت تاریخی است.  وچهرة معماري ش روش بازسازي 
فعالیت به فضا ، برگشت به حالت عادي ، زنده کردن حیات شهري ودریک کالم ، باززنده سازي فضاي 

عمده این روش ، تقویت وضع اقتصادي وتقلیل  –روش مداخله موضعی  - 4شهري است.  موضعی : هدف 
ساکن ، در اندیشه وهدف مرمت عوامل فرسا شرایط اولیه ونیازهاي مردم  ینده کالبدي بافت است. در این روش 

شهري ودر رابطه مستقیم با مسئوالن شهر وشهرسازي مایه اصلی مرمت شهري قرار میگیرد.                                               
شهري : هدف این روش ، مورد توجه قرار دادن مسائل بافت کهن با توجه به مسائل کل  -5 روش جامع مرمت 
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شهر است. در این روش اعتقاد برآن است که با  جامع نوسازي براي کل  شهر در قالب ارائه وتدوین روش 
، 1375باززنده سازي بافت هاي کهن شهر پرداخت. ( فالمکی ، برخوردها و مداخالت موضعی نمی توان به 

176 -171     (  

حال با توجه به مفاهیم باال  اقدامات صورت گرفته در کوچه منتهی به جامعه نابینایان وکم نابینایان کاشان را می 
شهري دانست؛ همانط ور که قبالً توان نوسازي به حساب آورد وروش مداخله  در آن را ، گونۀ جامع مرمت 

ذکر آن آمد جامعه نابینایان وکم نابینایان کاشان در جوار چند بناي تاریخی متعلق به دوره قاجار وپهلوي اول 
شود به همین دلیل کف  قرار گرفته و در تقسیمات شهري ، جزء محدوده بافت تاریخی کاشان محسوب می 

ریخی پیرامون آن تناسب و همخوانی دارد . از اي که براي این کوچه طراحی و اجرا شده، با بافت تا سازي
نگهداري آسان، مقاومت در برابر  زیبایی و راحتی راه رفتن روي آنها،محاسن این نوع کف سازي می توان به 

پاشی زمستان و سائیدگی، مرمت و اصالح، بدون به جاي ماندن اثر ترانشه با هزینه  ویژه نمک شرایط جوي به
سازي قدیم شهر اشاره نمودکم بعد از حفاري هاي  . برهمین اساس نوع مورد نیاز شهري و الگو گیري از کف 

هایی است که درقدیم دربافت تاریخی کاشان  با آجر ختایی   سنگ ها برگرفته ازسنگ فرش  چیدمان وشکل 
عبور ومرور وسایل نقلیه ، در قسمت سواره رو  البید چی سنگ ها به دلیل  نی  ودر به اجرا درآمده است. جنس 

سه قسمت تقسیم شده است . دوقسمت  قسمت پیاده رو از جنس بلوك سیمانی است.  کف فرش اجرا شده به 
دیوارهاي دوطرف کوچه قرار  10*20آن  به صورت نواري  با بلوك هاي سیمانی قرمز رنگ به ابعاد  در کنار 

باشد ، اجرا شده  است و مربوط به گرفته است وبه صورت خفته و راسته که از چیدمان هاي معماري سنتی می 
سفید در ابعاد  جنس البید چینی  وبه رنگ    10*10عابرین پیاده  می باشد وقسمت وسط که سنگ ها یی از 

عبور  20*20است که به صورت نما و برگرفته از چیدمان آجر ختایی به ابعاد  سنتی می باشدو براي  در معماري 
شد در یکی از مسیرهاي مخصوص ومرور وسایل نقلیه در نظر گرفته  ه است.  کفپوش مخصوص نابینایان  

قرار داده شد.  شکل کفپوش به   40*40عابرین پیاده که از سمت خیابان درقسمت راست  است ،  به ابعاد  
شده که  فرد نابینا  وکم بینا با عبور از صورت  برجسته طولی  است که از برجستگی طولی کنار هم تشکیل 

با توجه به اینکه رنگ کف پوش مخصوص نابینایان    سیر امن قابل تردد را پیدا می کنندروي آن ،  م
گیرد، می بایست مطابق شرایط بینایی آنها انتخاب  مسیرتعریف شده براي افراد کم بینا نیز مورد استفاده قرار می 

هر دارد استفاده شده است . شود از این رو در این مسیر از رنگ زرد که بیشترین انعکاس نور ودرخشندگی را 
سواره رو  عابرین پیاده با یک رج بلوك سیمانی که به صورت خفته اجرا شده ، از مسیر  دومسیر  مخصوص 

  جدا شده است.
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  تعریف واژه گردشگري 

م ارائه شده بودند در 1994سازمان جهانی گردشگري با توجه به تمامی تعاریف گردشگري که تا قبل از سال 
  یک تعریف نهایی منتشر کرد که عبارت است از؛م 1995سال 

مجموعه فعالیتهاي فرد یا افرادي که به مکانی غیر از مکان عادي زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و 
سال در آنجا اقامت می کنند و هدف از مسافرت ایشان نیز گذراندن اوقات فراغت است؛ البته  حداکثر یک 

غال و کسب  شود؛ براین اساس کسانی که شامل این تعریف قرار می  درآمد شامل آن نمیاهدافی نظیر اشت
 )25، 1389شوند.(حیدري چیانه،  گیرند ؛گردشگر نامیده می

  رابطه بافت تاریخی وگردشگري فرهنگی

کند که همین امر باعث ایجاد نوعی دسته بندي در  گردشگر امروزي اهداف متفاوتی را ازسفر دنبال می 
شده    است که گردشگري فرهنگی نمونه اي از این دسته بندي است.گردشگري 

) آن بخش از جریان گردشگري است که به Cultural tourismمقصود ازگردشگري فرهنگی (  
ص توجه می کند. این جنبه هاي جذابیت ، متفاوتند و شامل کارهاي انجام شده، موزه  جذابیتهاي فرهنگی خا

هاي فرهنگی شامل حوزه هاي ها ، نمایشگاهها و از این قبیل  چیزها می شود.در کشورهاي توسعه یافته جذابیت 
سایر کارهاي هنري و موسیقی می شود . مسافر به محل خاصی می رود تا از  هنري ، نمایش نامه ها ، ارکسترها . 

ارکستر سمفونی  یک موزه مشهور ، مثل پرادو در مادرید یا لوور در فرانسه دیدن نماید . یا در سالنی بنشیند که
   وین برنامه اجرا می کند .

 گردشگري فرهنگی طبق اصول جهانی به دو نوع تقسیم می شود :

سایت هاي ملموس مانند موزه ها، سایت هاي تاریخی ، باستان  -  1 گردشگري نوع اول که شامل دیدار از 
  می شود  ..  شناسی ، معماري و

جنبه  ..  ناملموس مانند آداب و رسوم ، فرهنگ ، نوع معیشت و گردشگري نوع دوم  که شامل آثار میراثی   -  2
  )1 ،1391( سقایی ، هاي علمی مردم شناسی است.

 تاثیرات گردشگري دربافت تاریخی

شکل گرفته و به ثبت آثار ملی رسیده است و  1300طبق تعاریف پذیرفته شده بناها و فضاهایی که قبل از  ه.ش 
را  باشد ، داراي ارزش فرهنگی و تاریخی است وبافت تاریخی فرهنگی به هسته اولیه یا قابلیت ثبت شدن را دا

شهر   شود. هاي معماري و اجتماعی نهفته فراوان است، اطالق می ها که داراي ارزش تشکیل 
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عوامل جذب گردشگران فرهنگی است و براساس تحقیقی که توسط موسس بین  بافت تاریخی ازمهم ترین 
شهري مربوط به بازار گردشگري ، مکان هاي المللی   النگ وو ا نجام داده ، مهم ترین دسته از جاذبه هاي 

  )55، 1381قدیمی وجذاب هستند.(موحد،

  گردشگري می تواند تاثیرات زیر را در بافت تاریخی ایجاد کند :

  باعث ارزآوري و ایجاد درآمدهایی براي نگهداري از ساختمان هاي بافت تاریخی  شود. -
هب -  ود منظر وسیماي شهري شود.موجب ب

راي زندگی در این بافت پیدا کند وسبب پویایی  - شود مردم به طورکلی اشتیاق بیشتري ب گردشگري باعث می 
 وسرزنده ماندن بافت تاریخی شود.

هبود کمی  - ضرورت جوابگویی به احتیاجات گردشگران سبب رشد و توسعۀ تجهیزات وخدمات زیربنایی، ب
ساخت ها وا  مکانات رفاهی بافت تاریخی میشود.وکیفی زیر 

شود که ارزش واقعی بافت تاریخی وبناهاي درون آن محسوس تر شود و مدیریت  - گردشگري موجب می 
شهري جهت حفظ آن به مرمت واحیاء برخی از ابنیه اقدامکند که این امر سبب احیاء وپایداري بافت می 

 شودد.

 

 )blind tour(مفهوم گردشگري نابینایی 

شود.   ع بسیاري در جامعه و زندگی روزمره اش مواجه می  اصوال نابینا به دلیل مشکالت خاصی که دارد با موان
را در ذهن می آمدن یک فرد، کار و  عده اي ازمردم این تصویر  پرورانند که در صورت نابینا شدن و نابینا به دنیا 

عث ارتباط غیر شود. در صورتی که این تصو تمام می  اش هم فعالیت اجتماعی  ر و ذهنیت اشتباه از یک نابینا ،با
شود.براي از بین بردن تصورات نادرستی که مردم از این قشر جامعه دارند  اصولی مردم و نابینایان می

و  درك صحیح آنها از توانایی عدم  و ها ، تعامل بیشتري داشته باشند.  آن هاي یک نابینا ، الزم است که مردم 
شود و به مسافرت گردشگري بپردازد.نابینا باید به    اجتماع وارد 

سفر موجب افزایش و باال بردن روحیه و اعتماد به نفس، افزایش اطالعات عمومی مخصوصا اطالعات تاریخی   
شود. نابینایان  و جغرافیایی و حس همکاري در کارهاي گروهی و خروج از انزوا طلبی و گوشه نشینی می

هایی که  روند اما این سفرها بسیار مختصر بوده و نمیتواند جوابگوي انسان به سفر میمعموال با اعضاي خانواده 
  خواهان دانستن و کنکاش بیشتر از دنیاي پیرامون خود هستند باشد.
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سفر براي نابینا باید به روش صحیح انجام شود و با رعایت اصول سفر و مراعات حال شخص نابینا باشد. براي 
الزم است که با اخالق و روحیات نابینایان آشنا باشند. نابینایان معموال کم توقع،  برگزاري چنین سفري،

دهند،  در سفر انعطاف پذیري خاصی دارند و با دقت توضیحات را گوش می  شنو و منطقی هستند و حرف
  .گرچه قدري کند هستند و باید براي ایشان زمان بیشتري در نظر گرفت

شناسایی مقصد مناسب براي برگزاري تور است.  ،تور گردشگري براي نابینایاناولین گام براي برگزاري یک 
مقاصد گردشگري نابینایان می تواند طبیعت یا شهرهاي تاریخی و فرهنگی کشور باشد و تنها مولفه براي 
انتخاب مقصد این است که بتوان گردشگران را با آزادي عمل بیشتر و کمترین ریسک خطر براي آنان 

  .یی کردراهنما
را می توان این گونه تعریف کرد:blind tourبا توجه به توضیحات ارائه شده ،گردشگري نابینایی (  (  

گردشگري نابینایی نوع خاصی از گردشگري است که براساس توانایی ها ،قابلیت ها وشرایط خاص نابینایان 
هاي مورد نظر اعم از طبیعت گردي  وبا فراهم کردن شرایط بهتر(بهینه سازي) نسبت به افراد عادي درسایت

را به آنها ارئه بدهند. (خبرگزاري میراث فرهنگی ،   )1، 1393وفرهنگی حداکثر خدمات 

  
  ارائه راهکار جهت تسهیل ورود گردشگران نابینا وکم بینا به بافت تاریخی شهرها

تفریحی می روند، نابینایان وکم همان طور که دیگر افراد جامعه به بازدید از جاذبه هاي گردشگري و اماکن  
نابیناها هم بایدبتوانند از این تفریحات و گذران اوقات فراغت استفاده کنند، اما متاسفانه بیشتر جاذبه هاي 
سنگالخی، پله هاي  گردشگري و اقامتگاه ها براي آنها مناسب سازي نشده اند. معابر نامناسب، پارك هاي 

سرویس هاي بهداشتی نا مناسب و بسیاري مشکالت دیگر همگی سبب خانه نشین شدن این قشر از فراوان، ، 
.شاید برخی به توسعه گردشگري نابینایی این نقد را وارد کنند که صنعت گردشگري هنوز جامعه ما شده است

ه خود درایران آنچنان که شایسته اش است ، توسعه نیافته ونه تنها نابینایان بلکه بسیاري دیگر از اقشار جامع
ازسفر وگذران اوقات فراغت بهینه محروم هستند، امادر دفاع از لزوم توسعه گردشگري نابینایی باید گفت 
اکنون که کشور به تب وتاب توسعه گردشگري وهمگانی کردن سفر افتاده است ، باید همه افراد جامعه را با 

تدوین یک طرح مطالعاتی ملی است که دید یکسان بنگرند. مهم ترین راهکاري که در این زمینه وجود دارد ، 
به مناسب سازي اماکن تفریحی واقامتی بپردازد. وجود چنین طرحی با پشتوانه اجرایی می تواند همچون یک 
سند اجرایی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا عالوه بر بهبود امکانات و مراکز موجود  مراکز جدیدي 

  . ن استانداردها ایجاد شوندکه ساخته وتوسعه می یابند براساس ای

یکی ازاصلی ترین ومهمترین راهکارهایی که می توان براي تسهیل ورود گردشگران نابینا وکم بینا به اماکن 
سازي ویژه این قشر از جامعه همانند نمونه اي است که در  تاریخی وفرهنگی  در نظر گرفت ، اجراي کف 

 - ن  به همت وشهرداري منطقه یک شهرداري کاشان ( ویژه تاریخی کوچه  جامعه نابینایان وکم نابینایان کاشا
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کف سازي،  1394فرهنگی) درسال  شده ، می باشد. همانطور که قبال  ذکر شد ویژگی این نوع  طراحی و اجرا 
هماهنگ بودن  از لحاظ شکل وچیدمان با کف سازي که درقدیم در بافت تاریخی کاشان اجرا می شده است 

با مبانی نظري مرمت بناها وبافت تاریخی مغایرتی نداشته باشد  . لذا می توان از نمونه ي کف ، می باشد تا 
سازي که ذکر آن آمد ، به عنوان طرحی جهت کف سازي در بافت هاي تاریخی دیگرشهرها با توجه به اقلیم 

سابقه تاریخی و نوع بناهاي به کار رفته در آنها ،  با چیدمان ومصالح    مختلف استفاده کرد.وآب هوا ، 

  نتیجه گیري

هزار نفر در ایران دچار اختالل نابینایی وکم بینایی هستند  700تا  600طبق نظر انجمن نابینایان کشور، حدود 
نبود یک طرح مطالعاتی ملی جهت مناسب سازي اماکن تاریخی و هزارنفر نابینا هستند.  115که از این تعداد 

سبب بروز مشکالتی برا شده است که در برخی موارد سبب آسیب رساندن به فرهنگی  ي افراد نابینا وکم بینا 
براین اساس باید همۀ افرادي که درصنعت  گردشگري مشغول هستند در بهبود شرایط مسافرتی  آنها می شود.
  . تا شاهد حضور هرچه بیشتر این عزیزان در اماکن  فوق باشیم.زم را به وجود آورند ت ال آنها تسهیال

  

  تصاویر

  

  

شماره    . (عملیات اجرایی کف سازي کوچه جامعه نابینایان وکم بینایان کاشان) 1تصویر 

  منبع : (نگارنده )
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شماره    . (ساختمان جامعه نابینایان و کم بینایان کاشان) 2تصویر 

  منبع : ( همان)
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شماره    جامعه نابینایان وکم بینایان کاشان) . ( آب انبار حاج باقر، قرار گرفته در جوار ساختمان3تصویر 

  منبع : ( همان)

  

  

  

  

  

  

  

  فهرست منابع 

دانشگاه تهران.1381ملیحه ،  -محسن و مقصودي   –. حبیبی  1   ، مرمت شهري ، تهران: 

رنامه ریزي صنعت گردشگري ، 1389، . حیدري چیانه، رحیم 2 سمت مبانی ب   .، تهران : انتشارات 



  

٣٧٣ 
 

  .http://www.chn.ir/  ،1394، سفر ونابینایان ، 1393. خبرگزاري میراث فرهنگی گردشگري ، 3
  .http://touristy.blogfa.com  ،1394، گردشگري فرهنگی ، 1391. سقایی ، مهدي ،  4

دانشگاه تهران.،  1380. فالمکی ، محمد منصور ،  5 سازي بناها وشهرهاي تاریخی ، تهران :    باززنده 

، بررسی وتحلیل الگوي فضاي توریسم شهري مطالعه موردي : شهر اصفهان ، رساله دکتري ، 1381. موحد ، علی ،  6
دانشگاه تربیت مدرس.   دانشکده علوم انسانی ، رشته جغرافیا وبرنامه ریزي شهري ، 

  ، مبانی نظري دکتر فالمکی ، تهران : دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.1388، . نصرالهی ، عبداله  7

  
 

  

http://www.chn.ir/
http://touristy.blogfa.com


  

٣٧۴ 
 

عنوان : بررسی موانع و عوامل موثر بر رشد شخصیتی و بهداشت روانی 
 نابینایان

  194مهدي هادیان، شفیقه یوسفی 193* دکتر اصغر جعفري 

  

Email: Sh.yusefi2012@yahoo.com  

Email: mehdihadyan@yahoo.com  
 چکیده:

شخصیت و  حس بینایی  براي آگاهی از دنیاي پیرامون، فرد را به سمت تمایل با افراد و اشیا، رشد هویت و 
سوق می دهد.   شکل گیري پایه هاي رشد شناختی 

ت هاي بیش از حد اطرافیان به تمامیت نقص آگاهی و نگرش منفی نسبت به توانمندي هاي نابینایان و حمای
گیري احساس فقدان و عدم کفایت در شخص می  شکل  روانی و فردیت نابینا لطمه خواهد زد؛ زیرا منجر به 

داشت. (شریفی،   )1379شود که این خود بر احساسات و  بهداشت روانی تأثیر منفی خواهد 

شخص هدف؛ یتی نابینایان و بررسی موانعی که براي هدف ازاین پژوهش بررسی عواملی است که به رشد 
  کند. بهداشت روانی نابینا تهدید کننده است ، کمک می

سالمت عمومی و آیزنک ، بین  - پژوهش به صورت تحلیلی روش:  8کیفی و با استفاده از پرسشنامه هاي 
شیوه مصاحبه بین افراد نابینا و کم بیناي بین    سال صورت گرفت.12تا 7آزمودنی به 

یافته ها نشان داد که وابستگی بیش از حد به والدین،عدم پذیرش نابینایان در جامعه به عنوان فردي ه ها:یافت
عواملی است که بر رشد شخصیتی و بهداشت روانی نابینایان تأثیر منفی  ها ازجمله  مفید نادیده گرفتن توانمندي 

  گذارد. می
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ش استعدادهاي بالقوه نابینایان از همان دوران کودکی، :زمینه سازي مناسب براي رشد و شکوفایی و پرورنتایج
همچنین ایجاد  مکان هاي آموزشی بیشتر  با کیفیت بهتر براي نابینایان وآموزش برخورد مناسب به افراد جامعه 

  از طریق رسانه ها در برخورد با نابینایان از جمله مواردي است که باید در نظر گرفته شود.

  نی،نابینایان،وابستگی به والدین،رشد شخصیتیکلیدواژه:بهداشت روا

  مقدمه:

شدید هیجانی است که نه تنها خود فرد ، بلکه خانواده و  دیده با عوارض  نابینایی یک وضعیت جسمانی آسیب 
دهد. معلولیت بینایی می تواند تغییرات زیادي در نوع زندگی افراد به وجود آورد  جامعه را تحت تاثیر قرار می

را، و باعث  سازگاري روانشناختی و اجتماعی و رشد شخصیتی آنها گردد. (باقوات بروز برخی مشکالت در 
ن،  2008ریتا: ). شواهد بسیار زیادي در باره سازگاري کمتر افراد آسیب دیده 1391نقل از اسفنجانی و همکارا

نیست. اگر افراد آسیب دیده  نا بینا نسبت به همساالن بینایشان وجود دارد. مشکالت شخصیتی ، ذاتی نابینایی
مورد قبول همتاي بیناي خود قرار نمی گیرند به دلیل وجود برخی مشکالت در کسب برخی مهارت هاي 
راه سازگاري  اجتماعی خاص از سوي آن هاست.رفتار هاي قالبی آسیب دیدگان بینایی یکی از موانع  در 

کراري مثل پلک زدن یا چشمک زدن مکرر، استفاده اجتماعی آنهاست. این رفتارها عبارتند از :حرکت هاي ت
ت محدود می کند زیرا دیدن  از حرکت هاي نامناسب در اعضاي بدن و ...فقدان دید ، تجارب شخص را به شد
یکی از ابزار هاي اصلی کسب اطالعات از محیط در دسترس است که شخص نابینا فاقد آن 

  ).1385است.(بساطیان،

ده خود بیمناك ترند و نگرش منفی نسبت به خود دارند . این افراد تصور می کنند که نابینایان نسبت به آین
عادي داراي عملکرد به مراتب بهتري از آنها هستند؛ که این امر در نهایت روي  رشد شخصیت و  افراد 

شود نتوانند هویت موفق را در خود رشد دهند(حسی نیان و بهداشت روانی نابینایان تاثیر دارد و موجب می 
  ).1384یزدي،

برخی پژوهش ها نشان داده اند که نقص بینایی ممکن است منجر به احساس حقارت و ناتوانی در افراد شود و 
عدم پذیرش اجتماعی، نتایج ضعیف تحصیلی، ناتوانی جسمی و سازگاري ضعیف اجتماعی  احتمال دارد از 

  ).2009ناشی می گردد.(گریوگوردبیل و برنارس،

نا آسیب پذیري زیادي نسبت به افزایش مشکالت روانشناختی و ویژگی هاي روان رنجور خویی افراد نابی
عملی،خصومت ،افکار پارانویایی، لرزش،تعریق،غش،بی خوابی -مانند:اضطراب، افسردگی،وسواس فکري



  

٣٧۶ 
 

وقت خود  ).این افراد بیشترین1994،ولمن،رستیک،1993ومانند آنها را از خود نشان می دهد.(ابولفتح و تلمی،
گذرانند و در مقایسه با افراد سالم، فعالیت هاي محدودي دارند انزواي اجتماعی در نابینایان و  را در تنهایی می

ها به عزت نفس پایین و مشکالتی در کارکرد هاي اجتماعی منجر می  عدم حمایت اجتماعی مناسب از آن 
  ).1998شود.(ساکس و ولف،

دهد که سازش  شخصی  و اجتماعی بر حسب جنسیت در هر گروه  ن می) نشا1370پژوهش هاي خجسته مهر(
و نا بینا تفاوت دارد؛ بنابراین بین بینا و نابینا  از لحاظ سازش   شخصیتی ،   CTPبینا  (هر سه مقیاس سازش 

اجتماعی) تفاوت وجود دارد. همچنین بین گروه بینا و نا بینا بر حسب جنسیت از لحاظ روابط اجتماعی ، 
  دي شخصی در ارزش خویش و اتکا به نفس تفاوت وجود دارد.آزا

وانش تحصیلی باالتري برخوردار  نتایج پژوهش ها نشان می دهد، نابینایان نسبت به سایر افراد معلول از ت
زمینه پیشرفت تحصیلی از 1389هستند.(افروز، )  همچنین شواهد تحقیقاتی حاکی از آن است که نابینایان در 
) در همین خصوص نتایج برخی از پژوهش ها در داخل 1945یی خود عقب تر نیستند.(الون،همساالن همتا

  )1381کشور داللت بر برتري پیشرفت تحصیلی نابینایان نسبت به همتاي بیناي خود دارند.(کافی،

زمان و مکانی ممکن است رخ دهد؛ اما عارضه و پدیده اي ناخواسته است که براي هرفردي در هر   نابینایی 
عامل بازدارنده حضور افراد نابینا در صحنه هاي گوناگون اجتماعی باشد؛ چنانکه برخی از  نابینایی نمی تواند 
افراد از دیرباز با تالش و کوشش خستگی ناپذیر خود توانسته اند از زمره افراد برجسته و شایسته اجتماع قرار 

(مانند رودکی)فرد نابینا یک ناتوان ذهنی نیست که گیرند و از خود آثار علمی و ادبی بسیاري باقی بگذارند.
سایر افراد به پرورش  روح و اندیشه نیازمندند.(فرقانی و  داشته باشد؛ بلکه مانند  تنها به خوراك و پوشاك نیاز 

  ).1389همکاران،

  ابزارهاي پژوهش

روان عمومی و توصیفی است. دو پرسشنامه سالمت -جمع آوري اطالعات در این پژوهش به صورت کیفی
شخصیتی آیزنگ از  )  بصورت مصاحبه سوال شدکه برحسب بیش از B3) و نابینا (B2آزمودنی کم بینا( 8رشد 

حد معمول/کمتر از حد معمول/ به ندرت/ هرگز و در پرسشنامه آیزنک بصورت بله و خیر تنظیم گردید و 
ژه پژوهش طرح ریزي و تکمیل گردید. مصاحبه به ش یوه اي انجام شد که  آزمونگر سواالت براساس اهداف وی

  را براي آزمودنی خوانده و آزمودنی پاسخ می داد. 
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عمومی داراي  سالمت  م گلد برگ و هیلر طراحی کردند. 1979بعد است که در سال   4سوال و 28پرسشنامه 
 تند از:پرسد.مقیاس ها عبار چهار مقیاس فرعی است که هر مقیاس هفت سوال ر می4این پرسشنامه شامل 

  )7تا1.مقیاس عالئم جسمانی(سواالت 1

سواالت 2   )14تا 8.مقیاس عالئم اضطرابی و خواب( 

  )21تا15.مقیاس کارکرد اجتماعی( سواالت 3

سواالت 4   )28تا 22.مقیاس عالئم افسردگی( 

سوال است.این  57م هانس آیزنک طراحی کرد ،که شامل 1964پرسشنامه رشد شخصیتی آیزنک را در سال 
سنجش برخی جنبه هاي شخصیت از جمله درونگرایی و برونگرایی و همچنین تشخیص پرس شنامه  جهت 

جتماعی براي  برخی اختالالت شخصیتی؛ مانند: روان گسیختگی ، جامعه ستیزي ، روان آزردگی و مقبولیت ا
موضوع استکه   48گروه هاي سنی متفاوت اعم از خردساالن ، نوجوانان و بزرگساالن است که در بر گیرنده 

  گیرد. در پرسشنامه خردساالن به جاي روان گسیختگی ، پرخاشگري مورد بررسی قرار می

  نتایج:

شخصیت فرد است.بنابراین براي فرد نابینا کارآیی  از آنجا که  خانواده نخستین و موثرترین نهاد در شکل دهی 
دارد.گرچه فرد نابینا محدودیت هاي اقتصادي و اجتماع ی فراوانی براي افراد خانواده به وجود می حیاتی تري 

آینده او بسیار تعیین کننده است؛ از همین رو ارتباط ناصحیح والدین  آورد؛ ولی واکنش آنها در برابر نابینا، در 
ع اصلی رشد شخصیتی دانست.آدلر( وخانواده با کودك نابینا و کم بینا را می ) معتقد بود 1964توان یکی از موان

که ارتباط و توجه والدین  ) زمانی1385لی تاثیر مهمی بر شخصیت فرد دارد.(سید محمدي،خانواده اص
کنند  (خانواده) با کودك به شکل بیش از حد باشد؛ آسیب زا خواهد بودگرچه گاهی بعضی افراد تصور می

ت که این توجه بیش از حد  والدین باعث می شودکودك مرکز توجه قرار گیرد؛ اما پژوهش ها نشان داده اس
شود وبراي خود شغلی ایجاد کند  توجه بیش از حد در  بزرگسالی بخصوص زمانی که فرد  بخواهد مستقل 

باید با شناخت باعث مشکالت بسیاري بخصوص در سازگاري کودك خواهد شد. از سویی دیگر والدین  
هنمایی از مشاوران یاري طلبند. درك احساسات،  کامل از شرایط خویش، نابینایی کودك را بپذیرند و براي را

سازي براي اجتماعی شدن پیش از هر کس از سوي والدین  همدلی، همدردي، تقویت اعتماد به نفس و زمینه 
شود. حمایت و تشویق خانواده می تواند نابینا را به فردي فعال و مفید براي جامعه تبدیل کند.  صورانجام می
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شناخت نابینا، موقعیت هاي تحصیلی، اجتماعی و شغلی او، همواره الگوهاي موفقی در جامعه حضور  براي 
پس در اینجا به اهمیت رابطه دارند که توجه به آنها، کمک فراوانی به والدین در تربیت کودك می کند؛ 

صحیح والدین با کودك و سبک تربیتی صحیح بیشتر پی می بریم که این خود عاملی براي رشد شخصیتی بهتر 
  خواهد بود.

شده است ، تحصیالت والدین نیز تاثیر زیادي از  سویی دیگر طبق پژوهش انجام شده و تحقیقاتی که قبال انجام 
در بهداشت روانی کودکان بینا و نابینا دارد.به گونه اي که والدین تحصیلکرده  راحت تر با معلولیت فرزندشان 

و براي ایجاد روحیه  خودباوري و اعتماد به نفس بیشتر آنها تالش بیشتري می  کنار آمده و آن را می پذیرند 
  کنند. 

ساز ایجاد بروز خالقیت و توانمندي شود که نه تنها ناتوانی  زمینه  این پذیرش در خانواده بالطبع می تواند 
شود کودك به توانایی هاي خود پی ببرد و براي رشد و  کودك را برجسته نخواهد کرد؛ بلکه  باعث می

  پیدا کند.شکوفایی خود انگیزه 

شده در تحقیق در مقیاس بعد جسمانی کودکان نابینا و کم بینا زمانی که  با توجه به پرسشنامه هاي استفاده 
صورت مادرزادي و ارثی نابینا هستند؛ پذیرش و کنار آمدن با معلولیت برایشان راحت تراست نسبت به  به

شود. زمانی دك بینا باشد و به دالیلی؛ مانند:تصادف و بیماري که کو زمانیکه به  دالیل دیگر نابینایی ایجاد 
شود،  بیشتر  تحت تأثیر فشار روانی قرار دارد و پرخاشگري بیشتر نشان می  خاص پس از چند سال دیدن  نابینا 
غمگین بودن زندگی در بعد افسردگی از نظر آنها زندگی  شاد بودن و  دهند. در پاسخ به سواالتی در زمینه ي 

الیل  ناراحت کننده آنها دالیل کوچکی مانند ناراحت کردن دیگران بخصوص والدین است. در شاد است و  د
دست آمده نشان می دهد؛ ترس از آینده در بین آنها وجود دارد اکثرا  بعد اضطراب و خواب نیز یافته هاي به

داشتند و اختالالت خواب در آنها دیده نمی شود.   خواب راحتی 

صلی در کودکان نابینا و کم بینا خواند ن کتاب است. انس گرفتن این کودکان تنها با از جمله سرگرمی هاي ا
سوال که دوست دارید در آینده  کتاب ممکن است باعث شکل گیري این موضوع شود که : در پاسخ به این 

را احتمال دا کاره شوید؟ تمام آزمودنی ها پاسخ دادند که می خواهند معلم شوند می چه د که چون این توان این 
کودکان می دانند معلمشان مانند خودشان با نقص بینایی مواجه است و توانسته به کودکان همتاي خودش 

تواند مانند معلم خود آموزش دهنده  آموزش دهد این در ذهن کودك نابینا و کم بینا نقش ببندد که او نیز می
ها تنها یک انتخاب را ارائه دهد و  باشد یا اینکه نبودن امکاناتی براي سرگرمی کودکان ممکن است به آن
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شغل خود را هم به گونه اي انتخاب کند به نحوي که با کتاب  کودك چون تنها با کتاب انس بیشتر ي گرفته 
  نزدیکتر باشد.

  وضعیت سالمت روانی  افراد گروه:

شماره    :1آزمودنی 

 )GHQکلید تصحیح سؤاالت تست وضعیت سالمت روان (

ي بیماري هاي روان  نشان دهنده
تنی است که ناراحتی در آن 
ناشی از ادراك عملکرد 
نادرست بدن است. این اشکال 
عصبی خودکار  در کارکرد 
و به صورت شکایت  ظاهر شده 

  جسمی خود را نشان می دهد.

  : امتیاز شما در این قسمت
9 

نشان دهنده ي سالمت جسمی افراد در   0 - 9امتیاز 
 روان تنی است. زمینه بیماري هاي

نشان دهنده سالمت جسمی متوسط افراد   10-15امتیاز 
است. این دسته از افراد کم و بیش دچار 

شرایط نامطلوب ئعال م جسمی که ناشی از 
شوند.  روانی است، می 

م این بیماري هاي ئنشان دهنده شدت عال  16-21امتیاز 
روان تنی است. شما باید براي بررسی 

خود نزد متخصص مراجعه شکایت جسمی 
 داشته باشید.

شدت اضطراب افراد  معرف 
  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
12 

شما از لحاظ حفظ  0- 9امتیاز  نشان دهنده آن است که 
کنترل اضطراب در وضعیت  آرامش و 

 مطلوبی هستید.

گاهی   10-15امتیاز  نشان دهنده ي آن است که شما گاه 
 مواجه می گردید.با مشکالت اضطرابی 

نشان دهنده اضطراب شدید شما در   16-21امتیاز 
موقعیتهاي مختلف است. آموزش و 
یادگیري روشهاي کنترل اضطراب و 

 آرامش ورزي به شما توصیه می شود.

معرف مشکل در روابط میان 
فردي و موقعیت هاي کاري 

  است.

نشان دهنده سالمت کامل شما در روابط   0- 9امتیاز 
شما در محیط کاري  میان فردي و ارتباطات 

 است.
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  امتیاز شما در این قسمت :
9 

نشان دهنده سالمت نسبی شما در روابط   10-15امتیاز 
شماست.  میان فردي و ارتباطات کاري 

نشان دهنده این است که شما در روابط   16-21امتیاز 
میان فردي دچار مشکل بوده و همچنین در 
موقعیتهاي کاري خود دائماً دچار مشکل 

لذا یادگیري مهارتهاي میان  ؛می گردد
 فردي به شما توصیه می گردد.

نشان دهنده ي شدت افسردگی 
  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
12 

نشانه ي سرزندگی و نشاط شما در زندگی   0- 9امتیاز 
 روزمره است.

شما گاه دچار نشان دهنده آن است که   10-15امتیاز 
غییر در روش  حاالت افسردگی می شوید. ت
زندگی تان می تواند باعث تغییر کلی این 

 شرایط شود.

نشان دهنده آن است که شما احتماالً مبتال  16-21امتیاز 
به افسردگی هستید. مراجعه به متخصصان 

 ذي ربط به شما توصیه می گردد.

  مجموع امتیاز شما :
  
  

42 

شما از لحاظ  0-21امتیاز  نشان دهنده آن است که 
سالمت روان، در وضعیت بسیار مطلوبی به 

 سر می برید.

نشان دهنده آن است که سالمت روان شما   22-42امتیاز 
در برخی از حوزه ها در معرض تهدید و 

 آسیب قرار گرفته است.

نشان دهنده آن است که سالمت روان شما   43-63امتیاز 
موارد در معرض آسیب قرار در بسیاري از 

شما باید به فکر بهبود شرایط  گرفته است و 
سالمت روان تان باشید.  زندگی و 

نشان دهنده وضعیت وخیم سالمت روان   64-84امتیاز 
شماست. مراجعه به متخصص ذي ربط، 

شما توصیه می گردد.   اکیداً به 
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شخصیت آیزنک:   نتیجه تست 

  مقیاس دروغگویی

جتناب نمی ازشما   دروغ بگوییدکن دروغ گفتن ا  ید و در شرایط مختلف ممکن است 

  مقیاس برون گرایی

 و از تنهایی و سکوت رنج می بریدهستیداین نشانگر آن است شما فردي بسیار برون گرا و معاشرتی  

  مقیاس روان رنجور

اما نمی توان صفت  ؛ویدنتایج این تست نشانگر آن است که شما برخی اوقات هیجانی و پرخاشگر می ش 
  نامتعادل و پرخاشگر را به شما داد

  

شماره   :2آزمودنی 

 )GHQکلید تصحیح سؤاالت تست وضعیت سالمت روان (

نشان دهنده ي بیماري هاي 
روان تنی است که ناراحتی در 
آن ناشی از ادراك عملکرد 
نادرست بدن است. این اشکال 
عصبی خودکار  در کارکرد 

صورت شکایت ظاهر شده و به 
  جسمی خود را نشان می دهد.

  : امتیاز شما در این قسمت
12 

زمینه   0 - 9امتیاز  سالمت جسمی افراد در  نشان دهنده 
 بیماري هاي روان تنی است.

نشان دهنده سالمت جسمی متوسط افراد   10-15امتیاز 
است. این دسته از افراد کم و بیش دچار 

شرایط نامطلوب عالیم جسمی که ناشی از 
شوند.  روانی است، می 

شدت عال  16-21امتیاز  م این بیماري هاي ئنشان دهنده 
شما باید براي بررسی  روان تنی است. 
شکایت جسمی خود نزد متخصص مراجعه 

 داشته باشید.

شدت اضطراب افراد  معرف 
  است.

شما از لحاظ  نشان دهنده آن است که 0- 9امتیاز 
حفظ آرامش و کنترل اضطراب در 

 وضعیت مطلوبی هستید.
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  امتیاز شما در این قسمت :
14 

نشان دهنده آن است که شما گاه گاهی با   10-15امتیاز 
 مشکالت اضطرابی مواجه می گردید.

نشان دهنده اضطراب شدید شما در   16-21امتیاز 
موقعیتهاي مختلف است. آموزش و 
یادگیري روشهاي کنترل اضطراب و 

 ورزي به شما توصیه می شود.آرامش 

معرف مشکل در روابط میان 
فردي و موقعیت هاي کاري 

  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
7 

نشان دهنده سالمت کامل شما در روابط   0- 9امتیاز 
میان فردي و ارتباطات شما در محیط 

 کاري است.

نشان دهنده سالمت نسبی شما در روابط   10-15امتیاز 
شماست. میان فردي  و ارتباطات کاري 

نشان دهنده این است که شما در روابط   16-21امتیاز 
میان فردي دچار مشکل بوده و همچنین در 
موقعیتهاي کاري خود دائماً دچار مشکل 

لذا یادگیري مهارتهاي میان  ؛می گردد
 فردي به شما توصیه می گردد.

نشان دهنده ي شدت افسردگی 
  است.

  این قسمت :امتیاز شما در 
14 

نشانه ي سرزندگی و نشاط شما در زندگی   0- 9امتیاز 
 روزمره است.

نشان دهنده آن است که شما گاه دچار   10-15امتیاز 
غییر در روش  حاالت افسردگی می شوید. ت
زندگی تان می تواند باعث تغییر کلی این 

 شرایط شود.

احتماالً مبتال نشان دهنده آن است که شما  16-21امتیاز 
به افسردگی هستید. مراجعه به متخصصان 

 ذي ربط به شما توصیه می گردد.

  مجموع امتیاز شما :
26  

  

نشان دهنده آن است که شما از لحاظ  0-21امتیاز 
سالمت روان، در وضعیت بسیار مطلوبی 

 به سر می برید.

سالمت روان   22-42امتیاز  شما نشان دهنده آن است که 
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در برخی از حوزه ها در معرض تهدید و 
 آسیب قرار گرفته است.

سالمت روان شما   43-63امتیاز  نشان دهنده آن است که 
در بسیاري از موارد در معرض آسیب قرار 
گرفته است و شما باید به فکر بهبود شرایط 

 زندگی و سالمت روان تان باشید.

سالمت روان  نشان دهنده وضعیت وخیم  64-84امتیاز 
شماست. مراجعه به متخصص ذي ربط، 

شما توصیه می گردد.   اکیداً به 
  
  
 

  نتیجه تست شخصیت آیزنک:

  مقیاس دروغگویی

 شما فرد نسبتا صادق هستید 

  مقیاس برون گرایی

 این نشانگر آن است که شما فرد درونگرایی هستید و بیشتر به تفکر و سکوت عالقه مند هستید 

  رنجورمقیاس روان 

نتایج این تست نشانگر آن است که شما برخی اوقات خیلی گوشه گیرید اما نمی توان صفت 
داد    نامتعادل به شما 

  3آزمودنی شماره

 )GHQکلید تصحیح سؤاالت تست وضعیت سالمت روان (

نشان دهنده بیماري هاي روان 
تنی است که ناراحتی در آن 
عملکرد  ناشی از ادراك 

این اشکال نادرست بدن است. 

نشان دهنده سالمت جسمی افراد در زمینه   0 - 9امتیاز 
 بیماري هاي روان تنی است.

سالمت جسمی متوسط افراد   10-15امتیاز  نشان دهنده 
افراد کم و بیش دچار است. این دسته از 
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در کارکرد عصبی خودکار 
ظاهر شده و به صورت شکایت 

  جسمی خود را نشان می دهد.

  : امتیاز شما در این قسمت
6 

م جسمی که ناشی از شرایط نامطلوب ئعال
 روانی است، می شوند.

عالیم این بیماري   16-21امتیاز  نشان دهنده ي شدت 
شما باید براي بررسی  هاي روان تنی است. 
شکایت جسمی خود نزد متخصص مراجعه 

 داشته باشید.

معرف شدت اضطراب افراد 
  است.

  قسمت :امتیاز شما در این 
8 

نشان دهنده ي آن است که شما از لحاظ  0- 9امتیاز 
حفظ آرامش و کنترل اضطراب در 

 وضعیت مطلوبی هستید.

شما گاهگاهی با   10-15امتیاز  نشان دهنده آن است که 
 مشکالت اضطرابی مواجه می گردید.

شما در   16-21امتیاز  نشان دهنده اضطراب شدید 
آموزش و  موقعیتهاي مختلف است.

یادگیري روشهاي کنترل اضطراب و 
شما توصیه می شود.  آرامش ورزي به 

معرف مشکل در روابط میان 
هاي کاري  فردي و موقعیت 

  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
6 

شما در روابط   0- 9امتیاز  سالمت کامل  نشان دهنده 
میان فردي و ارتباطات شما در محیط 

 کاري است.

شما در روابط   10-15امتیاز  سالمت نسبی  نشان دهنده 
 میان فردي و ارتباطات کاري شماست.

شما در روابط   16-21امتیاز  نشان دهنده این است که 
میان فردي دچار مشکل بوده و همچنین در 
دائماً دچار مشکل  موقعیتهاي کاري خود 
می گردد. لذا یادگیري مهارتهاي میان 

شما توصیه می گردد.  فردي به 

شدت افسردگی  نشان دهنده ي 
  است.

نشانه ي سرزندگی و نشاط شما در زندگی   0- 9امتیاز 
 روزمره است.

شما گاه دچار   10-15امتیاز  نشان دهنده آن است که 



  

٣٨۵ 
 

  امتیاز شما در این قسمت :
7 

شوید. تغییر در روش  حاالت افسردگی می 
زندگی تان می تواند باعث تغییر کلی این 

 شرایط شود.

شما احتماالً مبتال  16-21امتیاز  نشان دهنده آن است که 
به افسردگی هستید. مراجعه به متخصصان 

 ذي ربط به شما توصیه می گردد.

  مجموع امتیاز شما :
27 

نشان دهنده آن است که شما از لحاظ  0-21امتیاز 
سالمت روان، در وضعیت بسیار مطلوبی 

سر می برید.  به 

دهنده آن است که سالمت روان شما نشان   22-42امتیاز 
در برخی از حوزه ها در معرض تهدید و 

 آسیب قرار گرفته است.

نشان دهنده آن است که سالمت روان شما   43-63امتیاز 
در بسیاري از موارد در معرض آسیب قرار 
گرفته است و شما باید به فکر بهبود شرایط 

 زندگی و سالمت روان تان باشید.

نشان دهنده وضعیت وخیم سالمت روان   64-84امتیاز 
شماست. مراجعه به متخصص ذي ربط، 

 اکیداً به شما توصیه می گردد.

شخصیت آیزنک:   نتیجه تست 

  مقیاس دروغگویی

 شما فرد نسبتا صادق هستید 

  مقیاس برون گرایی

 تفکر و سکوت عالقه مند هستیداین نشانگر آن است که شما فرد خیلی برون گرایی نیستید و بیشتر به  

  مقیاس روان رنجور

نتایج این تست نشانگر آن است که شما از ثبات هیجانی، پایداري رفتار و تعادل عاطفی و آرامش نسبتا مناسبی  
را به ندرت از خود بروز می دهید هاي پرخاشگرایانه    برخوردار هستید و رفتار 
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  :4آزمدنی شماره 

 )GHQوضعیت سالمت روان (کلید تصحیح سؤاالت تست 

نشان دهنده بیماري هاي روان 
تنی است که ناراحتی در آن 
ناشی از ادراك عملکرد 
نادرست بدن است. این اشکال 
عصبی خودکار  در کارکرد 
و به صورت شکایت  ظاهر شده 

  جسمی خود را نشان می دهد.

  : امتیاز شما در این قسمت
7 

جسمی افراد در زمینه نشان دهنده سالمت   0 - 9امتیاز 
 بیماري هاي روان تنی است.

نشان دهنده سالمت جسمی متوسط افراد   10-15امتیاز 
است. این دسته از افراد کم و بیش دچار 
شرایط نامطلوب  عالیم جسمی که ناشی از 

شوند.  روانی است، می 

نشان دهنده شدت عالیم این بیماري هاي   16-21امتیاز 
شما باید براي بررسی روان تنی است. 

شکایت جسمی خود نزد متخصص مراجعه 
 داشته باشید.

شدت اضطراب افراد  معرف 
  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
11 

شما از لحاظ حفظ  0- 9امتیاز  نشان دهنده آن است که 
کنترل اضطراب در وضعیت  آرامش و 

 مطلوبی هستید.

شما گاه گاهی با نشان دهنده آن است که   10-15امتیاز 
 مشکالت اضطرابی مواجه می گردید.

نشان دهنده اضطراب شدید شما در   16-21امتیاز 
موقعیتهاي مختلف است. آموزش و 
یادگیري روشهاي کنترل اضطراب و 

 آرامش ورزي به شما توصیه می شود.

معرف مشکل در روابط میان 
فردي و موقعیت هاي کاري 

  است.

  قسمت :امتیاز شما در این 

نشان دهنده سالمت کامل شما در روابط   0- 9امتیاز 
شما در محیط کاري  میان فردي و ارتباطات 

 است.

نشان دهنده سالمت نسبی شما در روابط   10-15امتیاز 
شماست.  میان فردي و ارتباطات کاري 
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نشان دهنده این است که شما در روابط   16-21امتیاز  7
بوده و همچنین در میان فردي دچار مشکل 

موقعیتهاي کاري خود دائماً دچار مشکل 
لذا یادگیري مهارتهاي میان  ؛می گردد

 فردي به شما توصیه می گردد.

شدت افسردگی  نشان دهنده 
  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
3 

نشانه ي سرزندگی و نشاط شما در زندگی   0- 9امتیاز 
 روزمره است.

دهنده آن است که شما گاه دچار نشان   10-15امتیاز 
غییر در روش  حاالت افسردگی می شوید. ت
زندگی تان می تواند باعث تغییر کلی این 

 شرایط شود.

نشان دهنده آن است که شما احتماالً مبتال  16-21امتیاز 
به افسردگی هستید. مراجعه به متخصصان 

 ذي ربط به شما توصیه می گردد.

  مجموع امتیاز شما :
28 

شما از لحاظ  0-21امتیاز  نشان دهنده آن است که 
سالمت روان، در وضعیت بسیار مطلوبی به 

 سر می برید.

نشان دهنده آن است که سالمت روان شما   22-42امتیاز 
در برخی از حوزه ها در معرض تهدید و 

 آسیب قرار گرفته است.

نشان دهنده آن است که سالمت روان شما   43-63امتیاز 
در بسیاري از موارد در معرض آسیب قرار 
شما باید به فکر بهبود شرایط  گرفته است و 

سالمت روان تان باشید.  زندگی و 

نشان دهنده وضعیت وخیم سالمت روان   64-84امتیاز 
شماست. مراجعه به متخصص ذي ربط، 

شما توصیه می گردد.  اکیداً به 

شخصیت آیزنک:   نتیجه تست 

  مقیاس دروغگویی
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 شما شخص نسبتا صادقی هستید و در زندگی شخصی خود بندرت دروغ می گویید

  مقیاس برون گرایی

سکوت رنج می برید  این نشانگر آن است شما فردي بسیار برون گرا و معاشرتی می باشید و از تنهایی و 

 مقیاس روان رنجور

ر و تعادل عاطفی و آرامش نسبتا مناسبی نتایج این تست نشانگر آن است که شما از ثبات هیجانی، پایداري رفتا
را به ندرت از خود بروز می دهید هاي پرخاشگرایانه   برخوردار هستید و رفتار 

 

  

شماره    :5آزمودنی 

 )GHQکلید تصحیح سؤاالت تست وضعیت سالمت روان (

نشان دهنده بیماري هاي روان 
تنی است که ناراحتی در آن 
عملکرد  ناشی از ادراك 

است. این اشکال  نادرست بدن
عصبی خودکار  در کارکرد 
ظاهر شده و به صورت شکایت 

  جسمی خود را نشان می دهد.

  : امتیاز شما در این قسمت
10 

زمینه   0 - 9امتیاز  سالمت جسمی افراد در  نشان دهنده 
 بیماري هاي روان تنی است.

نشان دهنده سالمت جسمی متوسط افراد   10-15امتیاز 
دسته از افراد کم و بیش دچار است. این 

عالیم جسمی که ناشی از شرایط نامطلوب 
 روانی است، می شوند.

شدت عالیم این بیماري هاي   16-21امتیاز  نشان دهنده 
شما باید براي بررسی  روان تنی است. 
شکایت جسمی خود نزد متخصص مراجعه 

 داشته باشید.

معرف شدت اضطراب افراد 
  است.

  این قسمت : امتیاز شما در
9 

نشان دهنده آن است که شما از لحاظ حفظ  0- 9امتیاز 
آرامش و کنترل اضطراب در وضعیت 

 مطلوبی هستید.

نشان دهنده آن است که شما گاه گاهی با   10-15امتیاز 
 مشکالت اضطرابی مواجه می گردید.

نشان دهنده اضطراب شدید شما در   16-21امتیاز 
است. آموزش و موقعیتهاي مختلف 
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یادگیري روشهاي کنترل اضطراب و 
شما توصیه می شود.  آرامش ورزي به 

معرف مشکل در روابط میان 
فردي و موقعیت هاي کاري 

  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
9 

سالمت کامل شما در روابط   0- 9امتیاز  نشان دهنده 
میان فردي و ارتباطات شما در محیط کاري 

 است.

نشان دهنده سالمت نسبی شما در روابط   10-15امتیاز 
 میان فردي و ارتباطات کاري شماست.

نشان دهنده این است که شما در روابط   16-21امتیاز 
میان فردي دچار مشکل بوده و همچنین در 
موقعیتهاي کاري خود دائماً دچار مشکل 
می گردد. لذا یادگیري مهارتهاي میان 

شما توص  یه می گردد.فردي به 

نشان دهنده شدت افسردگی 
  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
7 

سرزندگی و نشاط شما در زندگی   0- 9امتیاز  نشانه ي 
 روزمره است.

نشان دهنده آن است که شما گاه دچار   10-15امتیاز 
غییر در روش  حاالت افسردگی می شوید. ت
زندگی تان می تواند باعث تغییر کلی این 

 شرایط شود.

نشان دهنده آن است که شما احتماالً مبتال  16-21امتیاز 
به افسردگی هستید. مراجعه به متخصصان 

 ذي ربط به شما توصیه می گردد.

  مجموع امتیاز شما :
35 

نشان دهنده آن است که شما از لحاظ  0-21امتیاز 
سالمت روان، در وضعیت بسیار مطلوبی به 

 سر می برید.

سالمت روان شما   22-42امتیاز  نشان دهنده آن است که 
در برخی از حوزه ها در معرض تهدید و 

 آسیب قرار گرفته است.

سالمت روان شما   43-63امتیاز  نشان دهنده آن است که 
در بسیاري از موارد در معرض آسیب قرار 



  

٣٩٠ 
 

گرفته است و شما باید به فکر بهبود شرایط 
 ن باشید.زندگی و سالمت روان تا

سالمت روان   64-84امتیاز  نشان دهنده وضعیت وخیم 
شماست. مراجعه به متخصص ذي ربط، 

  اکیداً به شما توصیه می گردد.
  
 

  

شخصیت آیزنک:   نتیجه تست 

شخصی خود به ندرت دروغ می گو شخص نسبتا صادقی هستید و در زندگی    ید.مقیاس دروغگویی: شما 

 مقیاس برون گرایی: این نشانگر آن است که شما فرد خیلی درون گرایی هستید 

مقیاس روان رنجور: نتایج این تست نشانگر آن است که شما نورمال ودر بیشتر او نتایج این تست نشانگر آن 
عاطفی و آرامش نسبتا مناسبی برخوردار هستی هیجانی، پایداري رفتار و تعادل  د و رفتار است که شما از ثبات 

 هاي پرخاشگرایانه را به ندرت از خود بروز می دهید

 

  :6آزمودن شماره

 )GHQکلید تصحیح سؤاالت تست وضعیت سالمت روان (

نشان دهنده بیماري هاي روان 
تنی است که ناراحتی در آن 
ناشی از ادراك عملکرد 
نادرست بدن است. این اشکال 
عصبی خودکار  در کارکرد 

و به  صورت شکایت ظاهر شده 
  جسمی خود را نشان می دهد.

  : امتیاز شما در این قسمت
8 

نشان دهنده سالمت جسمی افراد در زمینه   0 - 9امتیاز 
 بیماري هاي روان تنی است.

نشان دهنده سالمت جسمی متوسط افراد   10-15امتیاز 
است. این دسته از افراد کم و بیش دچار 

شرایط نامطلوب  عالیم جسمی که ناشی از 
شوند.  روانی است، می 

نشان دهنده شدت عالیم این بیماري هاي   16-21امتیاز 
روان تنی است. شما باید براي بررسی 
شکایت جسمی خود نزد متخصص مراجعه 
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 داشته باشید.

شدت اضطراب افراد  معرف 
  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
9 

شما  0- 9امتیاز  از لحاظ حفظ نشان دهنده آن است که 
کنترل اضطراب در وضعیت  آرامش و 

 مطلوبی هستید.

نشان دهنده آن است که شما گاه گاهی با   10-15امتیاز 
 مشکالت اضطرابی مواجه می گردید.

نشان دهنده اضطراب شدید شما در   16-21امتیاز 
موقعیتهاي مختلف است. آموزش و 
یادگیري روشهاي کنترل اضطراب و 

 به شما توصیه می شود.آرامش ورزي 

معرف مشکل در روابط میان 
فردي و موقعیت هاي کاري 

  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
7 

نشان دهنده سالمت کامل شما در روابط   0- 9امتیاز 
شما در محیط کاري  میان فردي و ارتباطات 

 است.

نشان دهنده سالمت نسبی شما در روابط   10-15امتیاز 
شماست.میان فردي و   ارتباطات کاري 

نشان دهنده این است که شما در روابط   16-21امتیاز 
میان فردي دچار مشکل بوده و همچنین در 
موقعیتهاي کاري خود دائماً دچار مشکل 
می گردد. لذا یادگیري مهارتهاي میان 

 فردي به شما توصیه می گردد.

نشان دهنده ي شدت افسردگی 
  است.

  قسمت :امتیاز شما در این 
8 

شما در زندگی   0- 9امتیاز  سرزندگی و نشاط  نشانه 
 روزمره است.

نشان دهنده آن است که شما گاه دچار   10-15امتیاز 
غییر در روش  حاالت افسردگی می شوید. ت
زندگی تان می تواند باعث تغییر کلی این 

 شرایط شود.

 نشان دهنده آن است که شما احتماالً مبتال 16-21امتیاز 
به افسردگی هستید. مراجعه به متخصصان 
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 ذي ربط به شما توصیه می گردد.

  مجموع امتیاز شما :
32 

شما از لحاظ  0-21امتیاز  نشان دهنده آن است که 
سالمت روان، در وضعیت بسیار مطلوبی به 

 سر می برید.

نشان دهنده آن است که سالمت روان شما   22-42امتیاز 
معرض تهدید و  در برخی از حوزه ها در

 آسیب قرار گرفته است.

نشان دهنده آن است که سالمت روان شما   43-63امتیاز 
در بسیاري از موارد در معرض آسیب قرار 
شما باید به فکر بهبود شرایط  گرفته است و 

سالمت روان تان باشید.  زندگی و 

نشان دهنده وضعیت وخیم سالمت روان   64-84امتیاز 
به متخصص ذي ربط،  شماست. مراجعه

شما توصیه می گردد.  اکیداً به 

  نتیجه تست شخصیت آیزنک:

شخصی خود بندرت دروغ می گویید شخص نسبتا صادقی هستید و در زندگی    مقیاس دروغگویی: شما 

سکوت عالقه  مقیاس برون گرایی: این نشانگر آن است که شما فرد خیلی برون گرایی نیستید و بیشتر به تفکر و 
 هستیدمند 

شما برخی اوقات هیجانی و پرخاشگر می شوید اما  مقیاس روان رنجور: نتایج این تست نشانگر آن است که 
را به شما داد  نمی توان صفت نامتعادل و پرخاشگر 

  :7آزمدنی 

 )GHQکلید تصحیح سؤاالت تست وضعیت سالمت روان (

نشان دهنده بیماري هاي روان 
تنی است که ناراحتی در آن 
ناشی از ادراك عملکرد 
نادرست بدن است. این اشکال 

نشان دهنده سالمت جسمی افراد در زمینه   0 - 9امتیاز 
 بیماري هاي روان تنی است.

سالمت جسمی متوسط افراد نشان دهنده   10-15امتیاز 
است. این دسته از افراد کم و بیش دچار 
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در کارکرد عصبی خودکار 
شده و به صورت شکایت  ظاهر 

  جسمی خود را نشان می دهد.

  : امتیاز شما در این قسمت
7 

عالیم جسمی که ناشی از شرایط نامطلوب 
 روانی است، می شوند.

هاي   16-21امتیاز  نشان دهنده شدت عالیم این بیماري 
روان تنی است. شما باید براي بررسی 
شکایت جسمی خود نزد متخصص مراجعه 

 داشته باشید.

اضطراب افراد  معرف شدت
  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
13 

نشان دهنده آن است که شما از لحاظ حفظ  0- 9امتیاز 
آرامش و کنترل اضطراب در وضعیت 

 مطلوبی هستید.

نشان دهنده آن است که شما گاه گاهی با   10-15امتیاز 
 مشکالت اضطرابی مواجه می گردید.

شدید شما در نشان دهنده   16-21امتیاز  اضطراب 
موقعیتهاي مختلف است. آموزش و 
یادگیري روشهاي کنترل اضطراب و 

 آرامش ورزي به شما توصیه می شود.

معرف مشکل در روابط میان 
فردي و موقعیت هاي کاري 

  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
8 

نشان دهنده سالمت کامل شما در روابط   0- 9امتیاز 
ارتباطات شما در محیط کاري میان فردي و 

 است.

نشان دهنده سالمت نسبی شما در روابط   10-15امتیاز 
 میان فردي و ارتباطات کاري شماست.

نشان دهنده این است که شما در روابط   16-21امتیاز 
میان فردي دچار مشکل بوده و همچنین در 
موقعیتهاي کاري خود دائماً دچار مشکل 

یادگیري مهارتهاي میان می گردد. لذا 
 فردي به شما توصیه می گردد.

نشان دهنده شدت افسردگی 
  است.

نشانه سرزندگی و نشاط شما در زندگی   0- 9امتیاز 
 روزمره است.

نشان دهنده آن است که شما گاه دچار   10-15امتیاز 
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  امتیاز شما در این قسمت :
12 

حاالت افسردگی می شوید. تغییر در روش 
تان می تواند باعث تغییر کلی این زندگی 

 شرایط شود.

نشان دهنده آن است که شما احتماالً مبتال  16-21امتیاز 
به افسردگی هستید. مراجعه به متخصصان 

 ذي ربط به شما توصیه می گردد.

  مجموع امتیاز شما :
22 

نشان دهنده آن است که شما از لحاظ  0-21امتیاز 
بسیار مطلوبی به سالمت روان، در وضعیت 

 سر می برید.

نشان دهنده آن است که سالمت روان شما   22-42امتیاز 
ها در معرض تهدید و  در برخی از حوزه 

 آسیب قرار گرفته است.

نشان دهنده آن است که سالمت روان شما   43-63امتیاز 
در بسیاري از موارد در معرض آسیب قرار 

بهبود شرایط گرفته است و شما باید به فکر 
 زندگی و سالمت روان تان باشید.

نشان دهنده وضعیت وخیم سالمت روان   64-84امتیاز 
شماست. مراجعه به متخصص ذي ربط، 

 اکیداً به شما توصیه می گردد.

  نتیجه تست شخصیت آیزنک: 

شخصی خود بندرت دروغ می  شخص نسبتا صادقی هستید و در زندگی    .گوییدمقیاس دروغگویی: شما 

 .مقیاس برون گرایی: این نشانگر آن است که شما فرد خیلی برون گرایی نیستید

سپري می   .کنید وبیشتر اوقات خود را به تنهایی 

هیجانی و پرخاشگر می شوید اما  ؛مقیاس روان رنجور: نتایج این تست نشانگر آن است که شما برخی اوقات 
را به شم  .ا دادنمی توان صفت نامتعادل و پرخاشگر 

شماره   :8آزمودنی 
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 )GHQکلید تصحیح سؤاالت تست وضعیت سالمت روان (

نشان دهنده بیماري هاي روان 
تنی است که ناراحتی در آن 
عملکرد  ناشی از ادراك 
نادرست بدن است. این اشکال 
در کارکرد عصبی خودکار 
شکایت  ظاهر شده و به صورت 

  جسمی خود را نشان می دهد.

  : این قسمتامتیاز شما در 
13 

زمینه   0 - 9امتیاز  نشان دهنده سالمت جسمی افراد در 
 بیماري هاي روان تنی است.

سالمت جسمی متوسط افراد   10-15امتیاز  نشان دهنده 
است. این دسته از افراد کم و بیش دچار 
عالیم جسمی که ناشی از شرایط نامطلوب 

 روانی است، می شوند.

هاي  نشان  16-21امتیاز  عالیم این بیماري  دهنده شدت 
روان تنی است. شما باید براي بررسی 
شکایت جسمی خود نزد متخصص مراجعه 

 داشته باشید.

راد  معرف شدت اضطراب اف
  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
15 

نشان دهنده آن است که شما از لحاظ حفظ  0- 9امتیاز 
آرامش و کنترل اضطراب در وضعیت 

 هستید.مطلوبی 

شما گاه گاهی با   10-15امتیاز  نشان دهنده آن است که 
 مشکالت اضطرابی مواجه می گردید.

نشان دهنده اضطراب شدید شما در   16-21امتیاز 
موقعیتهاي مختلف است. آموزش و 
یادگیري روشهاي کنترل اضطراب و 

شود.  آرامش ورزي به شما توصیه می 

معرف مشکل در روابط میان 
فردي و موقعیت هاي کاري 

  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
16 

سالمت کامل شما در روابط   0- 9امتیاز  نشان دهنده 
میان فردي و ارتباطات شما در محیط کاري 

 است.

سالمت نسبی شما در روابط   10-15امتیاز  نشان دهنده 
 میان فردي و ارتباطات کاري شماست.

این است که شما در روابط  نشان دهنده  16-21امتیاز 
میان فردي دچار مشکل بوده و همچنین در 
موقعیتهاي کاري خود دائماً دچار مشکل 
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می گردد. لذا یادگیري مهارتهاي میان 
 فردي به شما توصیه می گردد.

نشان دهنده شدت افسردگی 
  است.

  امتیاز شما در این قسمت :
17 

شما   0- 9امتیاز  در زندگی نشانه ي سرزندگی و نشاط 
 روزمره است.

نشان دهنده آن است که شما گاه دچار   10-15امتیاز 
حاالت افسردگی می شوید. تغییر در روش 
زندگی تان می تواند باعث تغییر کلی این 

 شرایط شود.

شما احتماالً مبتال  16-21امتیاز  نشان دهنده آن است که 
به افسردگی هستید. مراجعه به متخصصان 

 شما توصیه می گردد. ذي ربط به

  مجموع امتیاز شما :
40 

نشان دهنده آن است که شما از لحاظ  0-21امتیاز 
سالمت روان، در وضعیت بسیار مطلوبی به 

 سر می برید.

سالمت روان شما   22-42امتیاز  نشان دهنده آن است که 
ها در معرض تهدید و  در برخی از حوزه 

 آسیب قرار گرفته است.

سالمت روان شما   43-63امتیاز  نشان دهنده آن است که 
در بسیاري از موارد در معرض آسیب قرار 
گرفته است و شما باید به فکر بهبود شرایط 

 زندگی و سالمت روان تان باشید.

نشان دهنده وضعیت وخیم سالمت روان   64-84امتیاز 
شماست. مراجعه به متخصص ذي ربط، 

 می گردد. اکیداً به شما توصیه

  

شخصیت آیزنک:   نتیجه تست 

  مقیاس دروغگویی
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 شما شخص نسبتا صادقی هستید و در زندگی شخصی خود به ندرت دروغ می گویید

  مقیاس برون گرایی

 و از تنهایی و سکوت رنج می برید هستید این نشانگر آن است شما فردي بسیار برون گرا و معاشرتی

 مقیاس روان رنجور

نشانگر آن است که شما از ثبات هیجانی، پایداري رفتار و تعادل عاطفی و آرامش نسبتا مناسبی  نتایج این تست
 برخوردار نیستید و رفتار هاي پرخاشگرایانه ورفتار پرخاشگرانه ي زیادي از خود بروز می دهید

 

  بحث و نتیجه گیري: 

زمینه فرهنگی، اجتماعی، و بسترهاي شخصیتی و  توجه به بعد بهداشتی افراد نابینا و کم بستر سازي مناسب در 
عمومی ، ایجاد کالس هاي آموزشی مناسب؛ مانند آموزش  بینا؛ از جمله  شرکت دادن نابینایان در مجامع 

آموزش موسیقی استعداد و  ) نشان می1385موسیقی که پژوهش هاي بساطیان( دهد افراد نابینا در کسب و 
زمینه هاي رشد و آموزش موسیقی براي نابینایان موثر خواهد بود؛همچنین مهارت بیشتري دارند بنابراین ایجاد 

سیر رشدي  ایجاد مکان هاي تفریحی و بهداشتی ، مراکز آموزش مناسب مانند جامعه نابینایان کاشان ، باعث 
شدن استعداد هاي نابینایان شود.آموزش ارتباط  مناسب  و برخورد صحیح با نابینایان از طریق  بهتر و بالفعل 

  شود. تواند  باعث اعتماد بنفس نابینایان و ایجاد روحیه خود باوري در آنها می رسانه ها  و پذیرش می

  

  منابع:

رشد، جلد 2007برك، لوراي. ( .1 سید محمدي. (2). روان شناسی  ). تهران: نشر 1392. ترجمه، یحیی 
  ارسباران.

  .49-48ودکان استثنایی،شماره).نابینایان و موسیقی درمانی.مجله ک1387(بساطیان،کرم:  .2
).مقایسه عزت نفس و 1391مالزاده اسفنجانی،رحیم.جوانمرد،غالمرضا.اراضی،حمید.یگانگی،شیرین:( .3

سال شهرستان مشهد. فصلنامه کودك 30تا13سالمت روان درنابینایان ورزشکار و غیر ورزشکار 
سال  .2.شماره 13استثنایی.

رضایت نابینایان از خدمات کتابخانه هاي 1389ر: (فرقانی،پریناز.کیانی،حسن.تاجداران،منصو .4 ).سنجش 
  85نابینایان در شهرستان آذر بایجان غربی.فصلنامه کتاب.شماره 

روانشناسی و آموزش کودکان نابینا.تهران : نشر گفتمان خالق.1379شریفی درآمدي، پرویز( .5  ( 

هاي شخصیتی نوج1370خجسته مهر،غالمرضا: ( .6 وانان بینا و نابینا.پایان نامه )  بررسی مقایسه ویژگی 
 کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.
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) هویت یابی در نابینایان.مجله تعلیم وتربیت کودکان 1389قمرانی،امیر:جعفري،حمیدرضا: ( .7
شماره    25- 24استثنایی.
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 طراحی یک فرایند مناسب جهت توانمند سازي معلولین با آسیب بینایی 
 اعظم چلوي, امیر سرمدي 

ارشناس پژوهشگري علوم اجتماعی, دانشگاه آیت اهللا اعظم چلوي، ک
 مددکاربروجردي(ره)

ز، رشناس مترجمی زبان انگلیسی, دانشگاه آزاد واحد تهران مرکامیر سرمدي، کا
 روزنامه نگار

 1394بروجرد, اردیبهشت

زمینه هاي  در جامعه ي امروزي، با توجه به پیشرفت هاي روز افزون تکنولوژي، تربیت نیروي انسانی متخصص در 
استا، نقش مدیریت نیروي انسانی ماهر در جامعه، روز به روز پر رنگ تر می شود. مختلف اهمیت بسزایی دارد. در این ر

نابینایان و کم بینایان به عنوان یک قشر آسیب پذیر، بیش از سایر اقشار جامعه نیاز به حمایت دارند. اینجاست که سازمان 
ریزي صحیح، آمو هاي الزم وتأمین تجهیزات ، بهزیستی و سایر ارگان هاي مربوطه وظیفه دارند، با برنامه  زش مهارت 

  ,به طور کلی بر اساس این بررسی .زمینه حضور برابر نابینایان با سایر مردم در جامعه را فراهم کنند

عوامل مؤثر بر توانمندسازي به سه دسته طبقه بندي می شوند که عبارتند از: الف عواملی که به واسطه آموزش مستقیم یا 
مندسازي بر می گردد، مانند: درونی سازي ارزش ها، تعلیم و تربیت فرزندان معلول که در درجه ي غیر مستقیم به توان

سواد یک فرد نابینا محسوب می شود ها بر میگردد و فراگیر شدن خط بریل که   .اول به خانواده 

رفتاري ، از جمله نقش رسانه ها و نگرش عموم مردم جامعه  .ب ) عوامل نگرشی و 

آموزش و پرورش استثنایی، وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه اي وج نهاد هاي   ...حمایتی مثل سازمان بهزیستی، 

هدف این است که  در این مقاله،  شهرستان بروجرد صورت گرفت،  آسیب بینایی  با توجه به نظرخواهی که از معلوالن با 
جامعه و نهاد هاي حمایتی، یک طرح مناسب نقش خانواده، آموزش و خط بریل، فرهنگ عمومی  :از چند جنبه از جمله

سازي معلوالن با آسیب بینایی ارائه دهیم  .در جهت توانمند 

این پژوهش  .جامعهی آماري در این مقاله, نابینایان و کم بینایان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان بروجرد است
روش تحلیل در این تحقیق، از نوع تبیینی، با طرح پیمایش است. در این پژوهش، از تکنیک پر شده و  سشنامه استفاده 

 .کمی است

آموزش براي نابینایان ;کلیدواژه: توانمند سازي نابینایان؛ معلوالن با آسیب بینایی؛ طراحی فرایند مناسب خط  ;نقش 
سازمان بهزیستی  .بریل؛ خانواده؛ 

 مقدمه
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سازي معلوالن یکی از اصولی ترین راهبرد هاي سازمان م راستاي حفظ و تقویت توانمند  لل و کشورهاي عضو در 
آنان است. اعالمیه مربوط به حقوق معلوالن در سال  میالدي، در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح  1975کرامت انسانی 

شده و به امضاي کشور هاي عضو رسیده است. در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز مفاهیم قابل تعمیم بسیاري به 
دیگري حقوق اسا دارد. به طور مشخص، قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن اقدام  شهروندي معلوالن اشاره  سی و 

ه.ش توسط نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسید. این امر نشان می  1383است که در اردیبهشت ماه سال 
ون جامع حمایت از معلوالن در ایران دهد در سال هاي اخیر، یک نگرش مثبت نسبت به تدوین الیحه و تصویب قان

 وجود داشته

هاي اصلی پیش روي این قشر  است. این در حالی است که عدم توانمند سازي معلوالن با آسیب بینایی، یکی از چالش 
سرخوردگی آنان و عدم حضور مؤثرشان در جامعه شده است. حال سؤال این استه چرا با وجود  است که موجب انزوا و 

همچنان میزان وضع قوان ملی و بین المللی در جهت حفظ و تأمین حقوق معلوالن در حوزه هاي مختلف اجتماعی،  ین 
سایر اقشار جامعه  شدت پایین بوده و شکاف معناداري بین توانمندي معلوالن با  توانمندسازي معلوالن با آسیب بینایی به 

ها سال  دارد که چرا در   ي اخیر، هیچ تالشی در جهت توانمند سازي معلوالن ومشاهده می شود؟ این نکته جاي تأمل 

ها نشده است؟ آن   رفع موانع توانمندي 

 

در  یکی از مصادیق عدم توانمندي نابینایان, مقوله ي اشتغال است. هر چند وضع اشتغال همه معلوالن بحرانی است، اما 
رو هستند، براي مثال،این روزها تعداد تحصیل  بینایان براي یافتن شغل با مشکالت بیشتري رو به این بین نابینایان و کم

ها را به کار بگیرد. همانطور که در  کردگان در میان این قشر از معلوالن زیاد آن است، اما کمتر کارفرمایی حاضر است 
 داراي پاسخگویان از ٪58.9آمار و اطالعات بدست آمده از جامعه آماري مورد نظر مالحظه شد، علیرغم اینکه 

 آنها ٪58.8 اینکه تیجهن. میکنند تلقی منفی نابینایان اشتغال به نسبت را کارفرمایان نگاه اما هستند، دانشگاهی مدرك
ها فرصت داده نمی .میباشند بیکار همچنان در بین این افراد  شود و مسئوالن به توانایی آنها بهایی نمی زیرا به آن دهند. 

دبیر و کارشناس دانشگاه، وکیل،  ها وجود ندارد. این  استاد  آن زیاد است، اما بازار کاري براي  هاي علوم انسانی و ادبیات 
دلیل این روزها کمتر مسئول یا  شان را می را بر روي توانایی آنها بسته و فقط معلولیتنگاه، چشم  همین  بیند، به 

سبب کارفرمایی توانایی چنین افرادي را در نظر می شده نابینایان براي یافتن شغل بیش از سایر معلوالن  گیرد. این ماجرا 
شده و برخالف توانایی دارند بیشت دچار مشکل   ..هایی مانند اپراتوري به کار گرفته شوند ر براي شغلهایی که 

آقایی ( ) به مهمترین مشکالت معلوالن که به تعاریف متعددي از انواع معلولیت ها اختصاص دارد 1389در مقالهی نیما 
راه حل هایی براي رهایی معلوالن از این مشکال ت ارائه پرداخته، همچنین به پارهاي از مشکالت معلوالن اشاره شده و 

 .شده است

را تعریف کرده و به مشکالت آنها اشاره شده  این مقاله یک بررسی توصیفی است که بصورت کلی انواع معلولیت ها 
ابینایان  دارند اما ن است و به صورت جزئی نابینایان را مورد بررسی قرار نداده است.معلوالن بطور کلی مشکالت مشترکی 

را دارند که باید جداگانه و موشک افانه مورد بررسی قرار گیرند. از مشکالت رفت وآمد گرفته تا مشکالت خاص خود 
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همه معیار و مشخصه هاي خاص خود را دارند که براي رفع آنها میبایست  تحصیل, اشتغال و ازدواج یک فرد نابینا, 
  .اقدامات الزم صورت گیرد

ت مربوط به افراد معلول در ایران و )به بررسی اطالعا1387توسط حسنی و صفري (» معلولیت، فقر، طرد اجتماعی«مقاله 
آن  دهد می پردازد. نتایج  را می  هاي زندگی  دسترسی به فرصت  خدمات حمایتی و اقداماتی که به این افراد امکان 
حاکی از آن است که در ایران افراد معلول به دالیلی چون محرومیت درآمدي، مشخص نبودن میزان و نوع اشتغال، فقر 

اخص آموزش و فقدان اعتبارات الزم جهت اجراي قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، در قابلیتی در خصوص ش
 شمار فقیرترین و مطرودترین افراد جامعه قرار دارند.

در صورتی که پس  این مقاله نیز یک بررسی توصیفی است که صرفأ مشکالت و مسائل بدیهی معلوالن را مطرح میکند. 
داد.این که یافته ها حاکی از این است که معلوالن از شناسایی این مشکالت میبا آنهاارائه  رفع  راهکارهایی براي  یست 

بدالیل مذکور در شمار فقیرترین و مطرودترین افراد جامعه قرار دارند, یک امر واضح و کامال بدیهی است. باید به این 
  و چه باید کرد؟ نکته توجه شود که چرا و به چه دالیلی معلوالن دچار این مشکالت هستند 

در مقاله توانبخشی حرفه اي معلوالن با آسیب بینایی نوشته خباز باویل و صمدي تنها مقاله اي بود که بطور اختصاصی 
را مورد بررسی قرار داده بود, چنین آمده است:   نابینایان 

گیرنده توانبخشی حرفه اي را که در بر 99کنفرانس بین المللی کار به اتفاق آراء توصیه شماره  1955ژوئن  22در 
داشته و  در فعالیتهاي توانمندسازي حرفه اي در سراسر جهان  سند  داد . تأثیري که این  معلولین بود ، مورد تصویب قرار 
سند چنین  را دارد . توانبخشی حرفه اي در این  دارد تاحدي است که ارزش یادآوري تعاریف و مواد اصلی آن  هنوز نیز 

  تعریف شده است :

قسمت از مراحل تدریجی ، پیوسته و هماهنگ شامل تدارك گروهی از خدمات حرفه اي ، یعنی راهنمایی حرفه اي  آن
رساندن به معلولین بمنظور یافتن و حفظ شغل در نظر  آموزش حرفه اي و نیز گزینش حرفه ي مناسب که براي یاري   ،

  گرفته شده است .

نابینایان براساس حفظ مشی سازمان بین المللی کار می بایست که به شرح  اهداف اصلی هر فرایند توانمندسازي حرفه اي
  زیر باشد :

  شناساندن کیفیت کاري نابینایان و تالش براي باال بردن این کیفیت. )1

هاي آنان. )2 هاي کاري نابینایان، نه بر ناتوانایی    تاکید بر شایستگی و توانایی 

غال ن )3   ابینایان.ایجاد امکانات بیشتر براي اشت

غال. )4 در رابطه با اشت هاي موجود علیه نابینایان    فائق آمدن بر تبعیض 
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ابینا که از آن بهره می گیرد باید یک مجموعه جامع و پیوسته از اقداماتی باشد که از لحظه  توانبخشی حرفه اي براي هر ن
رسیدن به مرحله اشتغال در بازار کار و ب   عد نیز ادامه یابد.شناسایی نابینا آغاز گشته و تا 

سازي حرفه اي و تخصصی:   فرآیند توانمند 

  فرایند توانمند سازي حرفه اي نابینایان و کم بینایان شامل چهار مرحله است که عبارتند از:

غال نابینایان. هاي مناسب براي اشت هاي شغلی ایجاد بستر    مرحله اول: بررسی زمینه 

  حرفه اي و شغلی نابینایان.مرحله دوم: بررسی عوامل موثر در مشاوره 

  مرحله سوم: توانبخشی حرفه اي و تخصصی نابینایان.

ابینایان.(خباز باویل و ساعی)   مرحله چهارم: حمایت و پشتیبانی از ن

غال میداند. درصورتی که  همانطور که مشاهده شد این مقاله توانمندسازي معلوالن با آسیب بینایی را صرفاً معطوف به اشت
را باور ندارد. یک نابینا وقتی توانمندي ف آنها  هستند اما جامعه توانایی  شاغل  قط اشتغال نیست. چه بسا نابینایانی که 

در وهله ي اول میبایست در محیطی رشد نماید  توانمند میشود که جامعه از همه نظر پذیراي وي باشد. یک شخص نابینا 
ش ها و توانایی ها در وي نهادینه  سازي ارزش  درونی    ده باشد. که 

خانواده, آموزش و خط بریل، فرهنگ جامعه و نهاد هاي حمایتی ارکان اساسی توانمندسازي را تشکیل میدهند. که هر 
را کامل میکنند. هماهنگ با هم یک فرایند    کدام به نوعی و همسو و 

را نقد کردیم، در ادامه، در طرح مذ آنها  کور که به تشریح یک فرایند در باال، چند مقاله را بررسی کرده و نقاط ضعف 
دارد، به مجموعه عواملی که از چندین جنبه باعث  مناسب جهت توانمند سازي معلوالن با آسیب بینایی اختصاص 
ه، پیشنهاداتی در جهت توانمند سازي  شود، اشاره خواهیم کرد. در این مقال سازي نابینایان و کمبینایان می  توانمند 

آسیب بینایی از  طرق مختلف مثل خانواده، آموزش و خط بریل، نگرش و فرهنگ عمومی جامعه و نقش نهاد معلوالن با 
  هاي حمایتی در این ارتباط ارائه خواهد شد.

سازي معلوالن با آسیب بینایی:1   . نقش خانواده در توانمند 
ها میپردازیم که خانواده به عنوان اولین نهاد تعلیم و تربیت فرزند معلول، نقشی  سازي ارزش  نخست به بحث درونی 
دارد.    بسیار تأثیر گذار و انکار ناپذیر 
آموزه هاي اسالمی، تاکیدات خاصی بر جایگاه خانواده در امر تربیت فرزندان و نقش تأثیر گذار والدین در شکل گیري 

دستهویت فر هاي الزم در مسیر  ا توجه  زندان و توانمند ساختن آنها جهت کسب شایستگی  دارند . ب یابی به حیات طیبه 
هر یک از این کودکان عالوه  آموزان با نیازهاي ویژه ، تولد  دانش  به نارسایی هاي جسمی، ذهنی و رفتاري کودکان و 

سخت کوشی هاي چند جانبه خانواده جهت پاسخگویی به  هاي مادي و معنوي به جامعه، نیازمند بر تحمیل بار هزینه
سنین مختلف رشدي از پیچیدگی نیازها می هاي خاصی برخوردار است و تحقق  باشد . قطعاً تربیت این گروه از افراد در 

سازي این گروه از افراد نیازمند، دارا بودن بینش و معرفت الزم از سوي ا راستاي توانمند  ولیاء و مطلوب امر تربیت در 
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در درجه ي نخست، نوع برخورد  را می طلبد. لذا  در سطح جامعه  تعامل تنگاتنگ آنان با سایر متولیان امر تعلیم و تربیت 
ها آسیب بینایی فرزند خود را بپذیرند و  خانواده با فرزندان معلولشان بسیار حائز اهمیت است. در ابتدا می بایست خانواده 

هاي فرزند معلول و تشویق وي، باعث افزایش اعتماد به نفس معلوالن با او را باور داشته باشند. ا عتقاد خانواده به توانایی 
در این بین، مهمترین نقشی که خانواده ایفا می کند، به استقالل یک فرد نابینا و کم بینا بر  آسیب بینایی می شود. 

ع می میگردد. بسیاري از خانواده ها به خصوص در برخورد با فرزندان د ختر خود، آنها را از حضور فعال در جامعه من
همان دوران کودکی با نگرانی هاي بیش از اندازه خانواده  آسیب بینایی از  در این صورت وقتی یک فرد معلول با  کنند. 
شود. در نتیجه فرد  شرکت در فعالیت هاي اجتماعی در او نهادینه می  شود، ترس و نگرانی براي  ي خود مواجه می 

ها باید در نظر داشته باشند، این است معل ول خود باوري و اعتماد به نفس خود را از دست میدهد. مسئله اي که خانواده 
هاي بی مورد خود را کنار بگذارند و به فرزند خود اجازه دهند در جامعه حضوري فعال داشته باشد تا از  دلواپسی  که 

را به دست آورد. چ رفت و آمد نرسند، این طریق، تجربه هاي بسیاري  نانچه نابینایان و کم بینایان به استقالل نسبی در 
زمینه هاي الزم مثل رشد  نمیتوانند در بسیاري از زمینه ها پیشرفت کنند. این خانواده است که در درجه ي اول، باید 

در رفت و آمد و کشف استعداد هاي نهفته فرزند معلول   خود را فراهم کند. تحصیلی، تعامل با سایر مردم، استقالل 

  :.نقش آموزش و خط بریل در توانمند سازي معلوالن با آسیب بینایی2
آموزش است.  آسیب بینایی را فراهم می کند، مسئله بسیار مهم  یکی دیگر از عواملی که زمینه توانمند سازي معلوالن با 

در این بین، نگاهی ویژه به خط بریل و نکته اي که کمتر به آن توجه می شود و در سال هاي اخیر مغفول مانده است  .
  تأثیري که این خط در یادگیري نابینایان و کم بینایان ایفا می کند، خواهیم داشت. 
هر جامعه  هاي پیشرفت  ها، مهارت خواندن و نوشتن است. در نتیجه یکی از شاخصه  امروزه یکی از کارآمدترین ابزار 

آ در عصر حاضر، میزان استفاده افراد  در این میان، اي  ن جامعه از زبان نوشتاري براي دریافت یا انتقال اطالعات است. 
در سراسر جهان محسوب میشود. واقعیت  بریل به عنوان مهمترین نظام ارتباط نوشتاري براي افراد داراي آسیب بینایی 

آن نسبت به حروف بینایی کندتر ص ورت می گیرد و داراي این است که یادگیري بریل مشکل تر و خواندن و نوشتن 
هاي پیچیده تري است.   فرایند 

دارد، آموزش آن اولین  از آنجا که خط بریل مورد استفاده همه نابینایان جهان واقع شده است و در تمام زبان ها کاربرد 
ها محسوب می شود. در نتیجه توانمند سازي آن   و اساسی ترین گام در جهت با سوادي فراگیران نابینا و 

زیادي در جهت استفاده بهینه از خط اما متأ ابینایان به ویژه قشر تحصیل کرده دانشجویان، با مشکالت  سفانه در ایران، ن
هستند.  ریزي خاصی در نظر گرفته نشده است. بریل مواجه  آموزان و دانشجویان نابینا برنامه  دانش  آموزش  براي 

آن دانشجویان نابینا به ندرت از خط بریل براي رفع نیاز هاي ها آموزشی استفاده می کنند و کاربرد خط بریل در میان 
دیگر  آشنایی ندارند و از سوي  جنبه شخصی یافته است. زیرا از یک سو کادر اداري و آموزشی دانشگاه ها با خط بریل 

  تهیه منابع آموزشی دانشگاه ها به خط بریل، نیازمند صرف هزینه و وقت بسیاري است.

در مسائل آموزشی نابینایان شده است. تا جایی که دانشجویان نابینا  این محدودیت ها باعث بروز مشکالت فراوانی 
روي فایل هاي صوتی ضبط کنند و براي آزمون، از یک فرد بینا کمک  هاي درسی خود را  مجبورند کتاب ها و جزوه 

  بگیرند.



  

۴٠۴ 
 

آموزشی خا هاي بریل فارسی و عدم وجود امکانات  ص براي دانشجویان نابینا، این افراد به همچنین به علت نارسایی 
هاي خارجه، موسیقی، کامپیوتر،ریاضی و علوم تجربی تحصیل کنند. زبان  رشته ها مانند    سختی می توانند در برخی 

رسالت آموزش و پرورش موفق، گام اساسیشناسایی ضروریات و نیاز هاي فراگیران  در برنامه ریزي آموزشی براي انجام 
  ختلف آنهاست. و ویژگی هاي م

شرکت پکتوس در ایران فعالیت هاي قابل توجهی داشته است. شرکت  هینه از خط بریل،  زمینه آموزش و استفاده ب در 
دانش بنیان پکتوس، به جهت استقالل بیشتر دانشجویان نابینا و استفاده آسان این قشر از خط بریل، اقدام به تولید 

  ه نگار) کرده است.نمایشگر و کیبرد بریل، (دستگاه برجست

  دستگاه برجسته نگار براي نوشتن، تصحیح متن و خواندن متون با خروجی بریل به کار می رود.

آمادگی ذهنی و روانی کاربران و مختصات متن مورد  از طریق این دستگاه می توان امکان خواندن از طریق المسه، 
زمینه را براي آشنایی نابینایان و کم بینایان  ها مورد مطالعه،  هرگونه نشانه  با شکل و امالي کلمات، عالئم نقطه گذاري و 

  استفاده در متون را به طور برابر با افراد بینا فراهم کرد.

داراي تکنولوژي پیشرفته امروزي بوده و مکمل خوبی براي کسب دانش و مهارت، استفاده هاي علمی و  این وسیله 
در محیط اینترنت، خواندن و تهیه مقاالت فارسی، عربی و پژوهشی، داشتن مشاغل مرتبط با پژوهش، مط العه و جستجو 

  انگلیسی است.

داراي آسیب بینایی که در امر تدریس در  عالوه بر آن، دسترسی آسان به تجهیزات فراهم کننده خط بریل، براي افراد 
دبیرستان و راهنمایی کار می ک آموزش و پژوهش به ویژه در مقطع  هاي مختلف  نند، مشاوران و مددکاران، دوره 

دارندگان  دولتی یا مؤسسات خصوصی و نیز  مشاغل کارشناسی در دوایر  روزنامه نگاران، شاعران و نویسندگان، صاحبان 
در سازمان هاي مربوطه، در افزایش بهره وري شغلی آنها ضروري به نظر می رسد. هاي مدیریتی    پست 

ابینا براي حضور فعال در بنابر این رسالت اصلی مراکز نابینایان، ا یجاد زمینه کسب دانش و مهارت هاي کافی فراگیران ن
  جامعه و پذیرش مسئولیت هاي فردي و اجتماعی است.

آموزش  24در حال حاضر، ایران مواد کنوانسیون جهانی حقوق معلولین را پذیرفته است. در ماده  این کنوانسیون به حق 
دولت کنوانسیون جهانی حقوق معلولین آمده است:  24ماده  3شده است. در تبسره  براي معلولین خاصه نابینایان تأکید

در مشارکت  هاي توسعه اجتماعی و زندگی جهت تسهیل  سازند تا مهارت  داراي معلولیت را باید قادر  هاي عضو، افراد 
در بند (الف تب را به عنوان اعضاي جامعه فرا گیرند.  آموزش  در امر  ها  آن آموزش 24ماده  3صره کامل و برابر  ) به تسهیل 

شود، تا به حال در ایران اجرایی  در این مقاله پیشنهاد می  شده است. طرحی که  خط بریل و خطهاي جایگزین اشاره 
هاي الزم را کسب  در صورت پیاده سازي این الگو، نابینایان بیش از پیش میتوانند از طریق خط بریل مهارت  نشده و 

  کنند. 
و به اشتراك گذاري بریلطرح گسترش دست   رسی همگانی 
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سید جواد شهرستانی ریاست محترم دفتر آیت اهللا  دفتر فرهنگ معلولین به توصیه جناب حجت االسالم و المسلمین 
دو سال پیش به بررسی کارشناسانه خط بریل اقدام کرده که در  آل البیت(ع) از  سیستانی و رئیس مؤسسه جهانی  العظمی 

از موانع و مشکالت بریل رفع شده و تبدیل به سامانه اي کارآمد و مفید براي معلوالن با آسیب صورت اجرا بسیاري 
در ایران خواهد شد.    بینایی 
را از نیت و مطلب خود آگاه کنند.    نابینایان با نگارش عالئم بریل، میتوانند مخاطب 

در کشورهاي در حال توسعه، کمتر از تکنولوژي  شده و به ویژهاما تا کنون این شیوه به صورت فردي اعمال و اجرا می
شده است. خالصه اینکه اگر خط بریل مثل خط بینایی سوار امواج  ارتباطات و روابط مدرن براي گسترش آن استفاده 
شود و ارسال و دریافت آن با وسایل و تجهیزات ارزان و قابل دستیابی براي همه امکان پذیر گردد، قطعاً  اینترنت 

آسیب بینایی پدید میتحوالت  ژرفی در فرهنگ و جامعه معلوالن با    آید.زیربنایی و 

هر فرد براي  هر زمان و توسط  همگانی کردن و عمومیت بخشیدن به استفاده از بریل در هر وقت و  هدف از این طرح، 
  ها و مطالب مختلف با استفاده از تکنولوژي مدرن است. ارسال و دریافت پیام

تا چهارصد  40المللی بیان شده، گویاي این است که در کشورهاي در حال توسعه، سط مراکز بینآمارهایی که تو
آمده است و مربوط به شاخص در مدارك  هاي آماري است. میلیون نابینا و کم بینا زندگی می کنند. این اختالف فاحش 

ابینا و کم بیناي به شیب نابینایی  7میلیون تا  3در ایران از  در حد جمعیت یکی از میلیون ن وجود دارد. این قشر وسیع، 
سربار استان آنان تدبیري اندیشیده نشود، به جاي مفید بودن،  هاي کشور، مانند فارس یا اصفهان است. اگر براي امور 

هاي زیادي را به دولت تحمیل خواهند کرد.    جامعه خواهند شد و هزینه 
هاي الزم به معلوالن دارا شود و زیر ساختاما چنانچه آموزش  هاي ارتباطات، اقتصادي و غیره ي آسیب بینایی داده 

سازمان ها تبدیل به عنصري فعال، پویا و به جاي هزینهبراي آنها  هر کدام از آن بر، درآمدساز براي دهی و فراهم شود، 
  خود و کشورش خواهد شد. 

ریزي دقی روشی که کشورهایی نظیر آلمان طی کرده و با برنامه  اند که اي مدیریت کردهق نابینایان را به گونههمان 
شده   اند. بسیاري از آنها از اقشار مرفه و پولدار جامعه 

دارد، توسعه ارتباطات و سامان دهی به  داراي آسیب بینایی ضرورت جدي  یکی از کارهاي اساسی که براي معلوالن 
آغاز می ها تواناییروابط آنان است. مشکل از اینجا  را ندارند. براي این  شود که آن خواندن و نوشتن متون عادي و بینایی 

دریافت و ارسال پیام آنها از طریق المسه و قوه شنوایی امر از قوه شنوایی و المسه استفاده میکنند. یعنی تمامی فرایند  هاي 
  صورت می گیرد.

رایان هاي هوشمند و ماهواره جهان مدرن امروزي، با استفاده از تکنولوژي ارتباطات و تجهیزاتی چون:  ه، اینترنت، گوشی 
آورده است.  به سامان دهی ارسال و دریافت پیام براي نابینایان و کم بینایان پرداخته و آن را مثل خط و پیام بینایی در 

را می زمان و براي هر فرد با هر زبان که بخواهد پیامی  در هر  ابینا براي هر کس  ب فرستد و به سرعت هم جوایعنی یک ن
دریافت می را    کند. آن 

هدف، بیشتر خط بریل است و می آنکه در این طرح  را با خط بریل ولی با استفاده از خواهیم نابینایان پیام  تأکید  هاي خود 
  هاي مدرن ارسال کنند. سامانه

در آنجا است. این سایت توسط مرکزي ک رنتی و تجمیع متون بریل  دیگر نهادها گام نخست این طرح، ایجاد سایت اینت ه 
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را قانوناً نمایندگی می آنها چند اقدام دیگر انجام و مراکز  همگان دریافت و عالوه بر آرشیو کردن  را از  کند، متون بریل 
  دهد: می

آماده، و به صورت بریل روي سایت قرار می -1 هر متن    گیرد. توصیف و گزارش 
سایت قرار میتمامی متون نوشته شده به خط بریل، به صورت شنیدار -2   گیرد. ي نیز روي 
روي سایت میاطالعات تمامی متون بریل از سراسر جهان جمع -3   رود. آوري و 
ستد متون بریل و گویایی.  -4   مبادله اطالعات با همه مراکز جهان جهت داد و 

هایتاً  سامانه ظرف ن شود. ماه، بهترین نقطه قابل دسترسی براي نابینایان در هر شهر مشخص می 4پس از شکل گیري این 
سرویس دهی در این مکان ها تعیین بهتر است کتابخانه عمومی یا مراکز بهزیستی یا مدارس استثنایی باشد. اتاقی جهت 

  شود. گردد و چند دستگاه نصب میمی
را مطرح مینابینایان با مراجعه حضوري یا از طریق تلفن درخواس کنند. مدیر سامانه آن شهر هم پرینت بریل را ت خود 

  کند.گرفته و تقدیم سفارش دهنده می

ابینا بتوانند خود با تجهیزات الزم به سامانه مادر وصل شده و اطالعات  مرحله دوم این طرح، بدین ترتیب است که افراد ن
را دریافت کنند.    مورد نظر خود 

آنها از سه دهه قبل، این طرح را مرحله به بررسی شرایط کشورهایی  داد  آلمان نشان  همچون: فرانسه، سوئد، بلژیک و 
در حال حاضر، به مرحله نهایی رسیده سایت بریل، تمامی مرحله پیش برده و  هر نابینا با وصل شدن به  اند. به طوري که 
دریافت و می ود را نیز به خط بریل ارسال کند. البته مبدل هاي هاي ختواند پیاماطالعات مورد نیاز خود را به خط بریل 

را به صورت گویا و یا خط بینایی براي خود یا مخاطبش تبدیل کند.دیگري هم در اختیار دارد و می   تواند پیام هاي خود 

هاي مختلف به معلوالن داراي آسیب  آموزش مهارت  در زمینه  شود، تحول شگرفی  در کشورمان اجرا  چنانچه این طرح 
  بینایی صورت خواهد گرفت.

  . نقش فرهنگسازي و نگرش عموم جامعه در توانمند سازي معلوالن با آسیب بینایی:3

بسیاري از مشکالت معلولین بویژه نابینایان و کم بینایان به فرهنگ و نگرش غلط جامعه نسبت به توانمندي هاي آنها بر 
  می گردد.

رسانه هاي جمعی وظیفه دارند،  آگاه سازند و خود باوري لذا  را به توانایی هاي خود  نابینایان و به صورت کلی، معلولین 
را به توانایی هاي این قشر  سویی دیگر، با فرهنگ سازي در جامعه اعتماد مردم  را تقویت کنند.از  آنها  و اعتماد به نفس 

دهند. عموم مردم جامعه باید همواره به خاطر داشته باشند، بنا به سازمان هاي غیر دولتی کانادا:  افزایش  شعار یکی از 
داراي نقص عضو باشید«   ».ممکن است در آینده اي نزدیک، شما نیز جزء معلولین 

زیر پیشنهاد می شود: هستند. در همین راستا، موارد  سازي عوامل و ارگان هاي مختلفی دخیل  زمینه فرهنگ    در 

هاي ملی مانند صدا و سیما و جراید وظیفه  زمینه رسانه  دارند، مردم را نسبت به توانایی هاي معلولین آشنا کنند و در این 
را در زمینه آگاهی از  هاي گروهی، مهمترین نقش  میبایست اطالع رسانی گسترده اي صورت گیرد. بدون شک رسانه 
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زمینه توانمند  هایی در  ها ایفا می کنند. تا به حال فیلم  آن سازي معلوالن ساخته توانمندي هاي معلوالن و سبک زندگی 
شده است. اما چیزي که در این مقاله پیشنهاد می شود، ساخت مستند هاي  شده و کتاب هایی نیز در این ارتباط نگاشته 
دیگر مردم حوصله کتاب خواندن ندارند و از کتب یا فیلم هایی که  شاد و جذاب از زندگی معلوالن موفق است. امروزه 

هستند. بنابراین رادیو و تلویزیون و همچنین تهیه کنندگان فیلم هاي باعث بروز غم و ناراحتی در  شود، گریزان  ها می  آن
رادیو و تلویزیون ویژه معلوالن نیز از دیگر مواردي  داشتن یک برنامه ثابت در  مستند، وظیفه ي خطیري بر عهده دارند. 

آگاهی  زندگی معلوالن شود.است که چنانچه به صورت ثابت پخش شود، می تواند باعث افزایش    مردم جامعه از 

دبیرستان و در یکی از دروس علوم اجتماعی، روانشناسی یا  آموزش و پرورش در یکی از مقاطع راهنمایی یا  وزارت 
آینده سازان فرداي  آشنایی با افراد معلول بگنجاند تا به تدریج دانش آموزان امروز که  را با عنوان  درسی  ادبیات فارسی، 

داشته جامعه خواه شده و نسبت به تواناییهاي آنها دیدگاه واقع بینانه اي  هاي معلولین آشنا  ند بود ازاین طریق با توانمندي 
  باشند.

غال معلوالن تصویب شده است، ( قانون  قانون جامع حمایت  7معلولین یا ماده  %3در ایران اگرچه قوانینی در رابطه با اشت
هستیم که خیل عظیمی از نابینایان و کم بینایان، به خاطر نگرش منفی  از حقوق معلوالن ) اما همچنان شاهد آن 

هاي مربوطه، نگرش کارفرمایان به توانایی هاي این قشر  دولت و سایر ارگان  کارفرمایان جویاي شغل هستند . می طلبد 
را براي استخدام معلوالن ترغیب کنند. چنا ها  آن غییر دهند یا با وضع عوامل تشویقی،  نچه موارد اشاره شده در باال به را ت

شود، به مرور زمان نگرش غلط مردم جامعه نسبت به معلوالن از بین خواهد  ریزي هدفمند اجرایی  صورت یک برنامه 
  رفت.

  

  ي معلولین با آسیب بینایی:ز.نقش نهادها در توانمندسا4

س را ایفا میکنند.  ازمان بهزیستی بعنوان اولین نهاد متولی امور در توانمندسازي معلولین, نهادهاي متولی نقش بسزایی 
آموزش  هماهنگی  سازمان فنی و حرفه اي, کار و رفاه اجتماعی, آموزش و پرورش و  همکاري و  دارد با  معلولین وظیفه 
آسیب بینایی به جامعه را فراهم کند.همچنین با مدیریت  عالی, وزارت ورزش و جوانان زمینه هاي ورود معلولین با 

دارد, وسایل کمک توانبخشی را تهیه و در اختیار نابینایان و کم بینایان قرار دهد. در نو مبودجه  ابع مالی که در اختیار 
رایگان در اختیار  ه،هاي دولتی و بیمن کشورهاي توسعه یافته این امر به گونه اي است که سازما تجهیزات را بصورت 

ها قرار میگیرد ه بدون کار کارشناسی دجبو ا،سفانه در کشور مأمعلولین قرار میدهند. مت ها و در اختیار استان با  نیزاستان
مورد استفاده آنها قرار نمیگیرد. ا این تجهیزات کنند چه بسی سلیقه و انتخاب خود وسایلی را براي معلولین خریداري م

سازمان بهزیستی کل کشور، اما اگر طرح به گونه اي باشد ک هه در  در نظر ن،کارشناسانی معلولی گروهر کدام از براي 
هاي کارشناسی تخصصی مشخص شود و بر حسب نیاز و تعداد معلولین گرفته شو د. نیاز سنجی هاي معلوالن در کمیته 

سازمان بهزیستی خریداري شده و سپس در اختیار استان ها قرار گیرد.  هر استان، تجهیزات به صورت متمرکز توسط 
ها و نیازهاي خود د درست و صحیح مورد استفاده قرار میگیرهم منابع مالی بدین ترتیب،  و هم معلولین به خواسته 

  میرسند.    
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سازي کنند تا در آموزش و پرور آموزشی را براي معلوالن مناسب  ش استثنایی به همراه وزارت علوم می بایست محیط 
آمد مشکلی نداشته باشند.  ا , مدارس, آموزشگاه ها و دانشگاه هتوانبخشیی و تجهیزات کمک از نظر آموزشرفت و 

آموزشی نابینایان تجمجهز به باید  دستگاه برجسته نگار بریل باشند. سیستم هاي کامپیوتري گویمانند هیزات کمک  ا و 
ها می بایست از  د به ا استفاده کنند. معلمان تلفیقی بایافراد نابینا به معلم هاي تلفیقی متخصص و آشنهمچنین این ارگان 

دانشجوي نابینا  خط بریل تسلط کامل (استفاده از حس المسه و نوشتن خط بریل) داشته باشند تا بتوانند با دانش آموز یا 
آشنایی افراد جامعه وزارت علوم و ش آموزش و پروری سازمان ارتباط مؤثري برقرار کنند. از سوی جهت فرهنگسازي و 

نابینایان "بخش هایی با عنوانبراي مثال، دهاي درسی را به آنها اختصاص دهند. ابینایان بخشی از واحن، خاصه نبا معلولی
دارند؟   و... "چگونه با نابینایان رفتار کنیم؟",  "وکم بینایان چه ویژگی هایی 

را زسازمان فنی و حرفه اي با آمو   .سازدخوبی توانمند به ش مهارت هاي مختلف به نابینایان و کم بینایان, میتواند آنها 

 دارد. فراهمی در میان معلوالن با آسیب بینایی نشاط و شادابر ایجاد وزارت ورزش و جوانان نیز نقش بسیار مهمی د
سطح حرفه اورزشی مناسب سازي شده, تخصیصاعتبارات الزم, برگزاري مسابقات کردن محیط هاي ورزشی  ي و در 

  انگیزه و تحرك آنها را باال می برد.همگانی، 

دارد. ن بر وظیفه ي بسیار خطیري در توانمندسازي نابینایان وکم بینایای نیز تعاون و رفاه اجتماعوزارت کار,  عهده 
قوق شهروندي مساوي و برابر با سایر افراد جامعه برخوردار حنابینایان وکم بینایان بعنوان قشري از جامعه باید از 
ها, شرایط ف براي لباشند.می توان با تعریف و بهینه سازي مشاغل مخت آن آوردن زمینه هاي شغلی براي  نابینایان و فراهم 

  .اهم کردرفي را هرچه بیشتر نابینایان و کم بینایان در فعالیت هاي اقتصاد

  هگیرينتیج

هاي تکنولوژي و تصویب قوانی جامعه نسبت به معلولین, بهتر شهروندي و نگاه ن مربوط به حقوق با توجه به پیشرفت 
آنها در عرصه هاي مختلف اانتظار میرود  تماعی جمشکالت آنها روزبهروز کاهش یابدو شاهد حضور مستمر و فعال 

تحقیقات به سویی سوق داده شوند که پس از بررسی و موشکافی کردن ریشه مشکالت, از این پس، می طلبد ذا باشیم. ل
ها ارائه  ها و پیشنهاداتی براي رفع آن ارائه را با این رویکرد طرح خود ش، این پژوه. بنابراین سعی کردیم در شودطرح 

زمینه  در این  را با الگو هاي جهانی  هاي آماري بیشتري بزنیم و کشورمان  آینده، دست به پژوهش  کنیم. امید است در 
سایر جوامع پیدا کنیم. شناخت بهتري از وضعیت زندگی معلوالن در    مقایسه کنیم تا 

  منابع

 30/5/1392, مشکالت معلوالن مهمترین), 1389آقایی, نیما, ( )١

دوم.هاي کاربردي تحقیق), روش1389ازکیا،مصطفی،( )٢  ، تهران،انتشارات کیهان،چاپ 

 )، تهران،نشرنی, چاپ پنجم.1386، هوشنگ نایبی(نحوهانجام تحقیقات اجتماعیبیکر،ترزال،  )٣
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و  30اجتماعی, شماره معلولیت,فقر, طرد اجتماعی, مجله رفاه ), 1387حسینی, صفري, سید حسین, فاطمه, (  )۴
 284تا  265, صفحه 31

دوران معاصرریتزر، جورج )۵  )، تهران, نشر علمی1389، محسن ثالثی, (،  نظریه جامعه شناسی در 

 م.، تهران، نشرسمت، چاپ هشتجامعه شناسی آموزش و پرورش), 1389شارع پور، محمود، ( )۶
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بینایان و توانمندسازي آنان در نظام هاي فراروي نابینایان و کمشناختی چالشمطالعه جرم
 عدالت کیفري

  

  الدین حسانیجالل

شناسی، باشگاه پژوهشگران و  نخبگان جوان، واحد دانشجوي دوره دکتري حقوق کیفري و جرم
  کریم، ایران کریم، دانشگاه آزاد اسالمی، رباطرباط 

, Tel:09107003996hassanijalal@gmail.commail: -E  
 
  

  چکیده

ننابینایان و کم    شهروندانی توا شمار    هایی خواه هستند که براي حضور خود در جامعه با چالشبینایان در 
زهروبه -دیدگی در جرایم گوناگون جسمانی، مالی و آسایش عمومی از این جمله است. درپیشرو هستند. ب

  شناختی در قبال آنان که در راستاي پاسداشت کرامت ذاتی این دیدهبزهگرفتن رویکردهاي 
هاي اجتماعی آفرینیهاي مناسبی را براي نقشخواهان نیز هست، فرصتدیدگان کنونی یا احتمالی این  توانبزه

  هاي منديگیري از توانآورد. تصویب قوانین مناسب حمایتی و نیز بهرهآنان پدید می
بینایان در فرآیند کیفري است. هاي اثرگذاري در راستاي حمایت از نابینایان و کمنهاد، گاممردم هايسازمان

راي حمایت از نابینایان و کماین نوشتار به روش توصیفی نگاشته شده و می -کوشد تا راهبردهایی کارآمد را ب

  ساختن حضور آنان در نظام عدالت کیفري پیشنهاد دهد. بینایان و بهینه

عدالت کیفري، نابینایان و کم واژگان کلیدي:   شناسی، فرآیند کیفريدیدهشناسی، بزهبینایان، جرمنظام 

  

  مقدمه

  ها ناگزیر از ها داراي حقوقی بنیادین هستند و دولتالمللی حقوق بشر، همه انسانبر پایه منشور بین  
زهاي آنها هستند. گرفتن رویکردهایی براي تحقق بیشینهدرپیش کاري در جوامع انسانی طبیعی بودن ارتکاب ب

را براي انسان ها میها به میان آورده که از جمله مهمضرورت پاسداشت برخی از این حقوق بنیادین  -ترین آن

دادخواهی اشاره کرد.   توان به حق 

mailto:hassanijalal@gmail.com
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ت گوناگون حقوق به واسطه رسالت عمیق و اولیه خود که ایجاد نظم اجتماعی است، نه تنها از تأثیر تحوال
اجتماعی در امان نمانده، بلکه دقیقاً در متن این تحوالت قرار دارد. این تحوالت قطعاً بر مسائل کیفري، میزان 
جرایم، نوع و ویژگی هاي آن تأثیر می گذارد و نظام کیفري باید قادر باشد خود را با سرعت این تحوالت 

را در دست گیرد.  روشن است که برخی از  )11:1391(آشوري، میرزایی،هماهنگ نماید و کنترل بزه کاري 
توانند همه حقوق خود را هاي جسمانی، روانی، ساختاري و...نمیشهروندان به دالیل گوناگون مانند کاستی

مندسازي آنان ضروري است گونه که باید پیگیري نمایند؛ بنابراین از این جهت وجود راهکارهایی براي تواآن
شده خود بسترهاي مناسبی را براي جبران المللی و پذیرفتها عمل به تعهدات حقوقی بینها باید بو دولت
  باره است.دهی نظام مناسب تقنینی در اینبینی نمایند که یکی از آنها سازمانگفته پیشهاي پیشکاستی

شمار افرادي هستند که نمینابینایان و کم   ه حقوق خود را توانند به طور دلخواه و آزادانبینایان در 
سازوکارهایی هستند که بتوانند با بهرهدر فرآیند دادرسی اعمال نمایند؛ از همین گیري از آنها حقوق رو نیازمند 

  دادرسی خود را بیشینه سازند. 

شناختی و نیز مربوط به دادرسی رویارو هستند و هایی جرمخواهان به طور کلی با چالشبه بیان دیگر، این توان
سنجیده تا آنجا که ممکن است در برچیدن گیري از اندیشههاي عدالت کیفري باید با بهرهنظام هاي روزآمد و 

  ها کوشیده و زمینه مناسبی را براي اعمال حقوق این دسته از شهروندان فراهم سازند. این چالش

نمودن بینایان و فراهمایان و کمدیدگانی مانند نابینانشناختی بزههاي جرمافزون بر این، توجه ویژه به بایسته
دهنده کوشش حاکمیت در راه پاسداشت هاي مناسب براي حضور آنان در فرآیند دادرسی نشانزیرساخت

کرامت انسانی این شهروندان است. امروزه رعایت کرامت انسانی و حقوق آدمی به عنوان سپر نگهداري از 
آید و حکومت ها در این باره وظیفه سرنوشت ساز و  کرامت ، از بنیادهاي مهم نظم اجتماعی به شمار می 

حیاتی دارند و اساساً مشروعیت حکومت ها را باید با رعایت کرامت انسانی و حقوق برگرفته از آن ارزیابی 
بینایان و کوشش در راه ) از همین رو می توان بر این باور بود که توجه به نابینایان و کم82:1390کرد.(قماشی،

شناختی فراروي آنان، گامی مهم براي پاسداري از کرامت هاي جرمو یا به حداقل رساندن چالش  برچیدن
  خواهان است.انسانی این توان

سازي براي حضور بیشتر و مند نمودن و فرصتکارهایی مناسب به منظور توانهدف این تحقیق پیشنهاد راه 
زه بینایان در نظام عدالتتر نابینایان و کمسازنده دیدگی آنان در جرایم کیفري از رهگذر کاهش امکان ب

دادرسی کیفري است. گوناگون و نیز پررنگ سازوکارهاي حمایتی موجود از آنها در فرآیند    تر نمودن  
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  بررسی پیشینه تحقیق:

هاي پیشین در این حوزه هرگزدرباره      موضوع این نوشتار از این جهت تازه است که نوشته 
هنابینایان و کمتوانمندسازي  رو کوشیده اند؛ در حالی که در مقاله پیشبینایان در روندهاي دادرسی  سخنی نگفت

عدالت کیفري از فرصتشده که این افراد به عنوان مراجعه   هاي مناسبی برخوردار باشند. کنندگان به نظام 

  شناسی تحقیق:روش

طالعات میان گیرياین نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره   اي نگاشته شده است. رشتهاز رویکردهاي م
  اند. گاه در پرتو تحلیل قوانین موجود، پردازش شدهها از منابع گوناگون گردآوري و آنداده

  شناسیبینایان از دیدگاه جرمنابینایان و کم-1

آفرینی حضور آنها در فرآیند انداز حضور اجتماعی و نیز نقشبینایان از چشمشناسی نابینایان و کمجرم   
زیرا از این راه می توجهی را درباره آنها به کار توان رویکرهاي حمایتی قابلدادرسی اهمیت بسیاري دارد؛ 

  بست.

شناختی فراروي هاي چرمترین چالششناسی، مهمشناسی فشرده دانش جرمرو در ادامه پس از مفهوماز همین  
  شود.نظر گذرانده میبینایان از نابینایان و کم

  شناسیجرم1- 1  

را براي پیادهشناسی به علتدانش جرم      سازي شناسی پدیده مجرمانه پرداخته و از این راه زمینه مناسبی 
  زیرا به نظر می رسد که جامعه ما آورد؛ هر یک از رویکردهاي اصالح و درمان، پیشگیري و...فراهم می

)  Goodey,2009:3آفرینی نظام عدالت کیفري است.(رایم و در نتیجه نقشبه گونه فزاینده اي سرشار از ج
سطوح جرمهاي جرمرو، انجام بررسیاز همین   خیز در جامعه داراي اهمیتی نکارناپذیر است. شناختی در همه 

و کمهاي جرمطبق باور ما بررسی  -یکی از مهمرو داراي اهمیت است که بینایان از اینشناختی درباره نابینایان 

هاي شناسی کنشهاي حمایت از این افراد، توانمند ساختن آنها براي حضور در جامعه است. جرمترین آرمان
گتواند آشکارا گامبینایان میاجتماعی نابینایان و کم   سازيهاي چشمگیري را براي پررن

جتماعی آنان با دیگر اي جایگاهخواهان برداشته و به برابرسازي بیشینهآفرینی این تواننقش  هاي گوناگون ا
  شهروندان یاري رساند. 
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  بینایانشناسی نابینایان و کمدیدهبزه1-2

  هاي کمابیش نوپدید علوم جنایی بر  نقش و جایگاه شناسی نیز به عنوان یکی از گرایشدیدهبزه  
  دیدگان در تحلیل جرایم تمرکز دارد. بزه

ترین پیامد احتمال بینایان آشکار است؛ زیرا  کماهمیت توجه به رویکردهاي این گرایش درباره نابینایان و کم  
آید و شناختی ترس از جرم است که یکی از مسائل جوامع معاصر به حساب میدیدگی این افراد مفهوم جرمبزه

  ي مهمی است.در سطوح مختلف فرد، محله و جامعه داراي اثرات و و پیامدها
تواند آگاهی شناسی حمایتی میدیدههاي بزهگرفتن آموزه)درپیش150:1391سروستانی، نصراصفهانی،(صدیق

  خواهان به دست دهد. شناختی فراروي این توانهاي جرمفراگیري را از چالش

هبرد یان، گونهبیناترین جرایم فراروي نابینایان و کمدر ادامه این نوشتار و در هنگام بررسی مهم    اي را
  هاي مناسب است. چرا که کوشش این تحقیق بر این است که حمایتشناختی دنبال شدهدیدهبزه
زهجرم دادرسی کیفري کشورمان ارائه دهد. شناختی و دادرسی را از این ب در نظام    دیدگان 

  

  بینایانهاي نابینایان و کمدیدگیبزه1-3

دهد که داراي هایی قرار میدیدگیي دیداري این شهروندان آنها را در معرض بزههاکمبود و یا نبود توانایی  
هاي بزهکارانه خود را از میان کوشند که آماجاهمیت بسیار هستند؛ زیرا آشکار است که بزهکاران همواره می

  یابند. خطرترین موارد برگزیده و آن گاه با ارتکاب جرم علیه آنها به مقاصد مجرمانه خود دست بی

را براي نابینایان و کمترین جرایمی که میبا توجه به این موارد در ادامه مهم     بینایان توانند خطراتی 
علیه نابینایان وترین موارد جرایم احتمالی ارتکابشوند. دانستن مهمبه همراه آورند، بررسی می   یافته 

مند نمودن آنها ویکردهاي مناسب حمایتی و روندهاي توانبینی رتواند زمینه مناسبی را براي پیشبینایان میکم
  در فرآیند دادرسی به همراه آورد. 

  

  جرایم علیه تمامیت جسمانی1-3-1
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دیدگی در جرایم علیه تمامیت جسمانی هستند. این خطر در بینایان همواره در معرض خطر بزهنابینایان و کم   
زهبراي نمونه در تصادفات جادهجرایم عمدي و غیرعمدي وجود دارد؛ چنانکه  دیدگی و وارد اي نیز امکان ب

  برآنها وجود دارد.  آمدن آسیب

-آمده در زندگی اجتماعی ضرورت افزایش حضور این توانهاي پدیدرشد زندگی شهري و نیز پیچیدگی  

 توانند در هنگام مواجهبینایان به دلیل مشکالت خود نمیخواهان انجامیده است. بدیهی است که نابینایان و کم
رسد که دامنه رو به نظر میهاي مناسب و شتابانی را از خود نشان دهند؛ از همینشدن با این جرایم واکنش

زیاد است. دیدگان نابینا و کمهاي وارد بر بزهآسیب   بینا در جرایم علیه پیکره جسمانی بسیار 

  

  جرایم علیه اموال و مالکیت 1-3-2

دیدگانی مناسب براي جرایم علیه اموال و مالکیت هاي دیداري خود بزهبینایان به دلیل کاستیکم نابینایان و  
  باره سزاوار یادآوري هستند.توانند در اینهستند. جرایمی مانند سرقت و کالهبرداري می

شاید از همان ابتداي پیدایش مفهوم مالکیت در جیکی از قدیمی   وامع بشري ترین جرایم علیه اموال که 
سرقت است.(میرمحمدصادقی،ارتکاب می هاي فناورانه )با آن که به دلیل دگرگونی246:1393یافته، جرم 

شود؛ اما هاي شهروندان در دنیاي مجازي پاسداري میزندگی انسان هزاره سوم میالدي، بسیاري از دارایی
هاي تلفن همراه این ن است. براي نمونه، گوشیبینایابرخی اشیا همواره در دست آنان و از جمله نابینایان و کم

آماج مجرمانه مناسبی براي بزه ترین جرایمی که ترین و متعارفرو یکی از مهمکاران مالی است؛از همینافراد 
  بینایان ارتکاب یابد، جرم سرقت است. ممکن است علیه نابینایان و کم

بینایان در آن بسیار دیدگی نابینایان و کمی است که امکان بزهافزون بر این کالهبرداري نیز در شمار جرایم مال  
وجود دارد. از آنجا که یکی از ارکان جرم کالهبرداري توسل به وسایل متقلبانه  و به دنبال آن فریب خوردن 

زمینه مناسبی را بهاي دیداري نابینایان و کمتوان بر این باور بود که کاستیدیده است میبزه راي بینایان 
  هاي مجرمانه خود را دنبال نمایند.کالهبرداران فراهم نموده که با آگاهی از این مشکل ایشان انگیزه

هبینایان، حساسیتدیدگی نابینایان و کمامکان باالي بزه سامان را در  هاي دادگري جنایی کشورها برانگیخته هاي 
  طور اجتناب ناپذیري  گسترش جرایم مالی در میان الگوهاي رایج بزهکاري، بهاست. 

عدالت کیفري و کنترل جرم را به تکاپو انداخته  عهده دار حفظ نظم،  سازمان هاي رسمی و غیررسمی 
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نهاد از این دیدگاه و در هاي مردم) در ادامه این نوشتار نقش مهم سازمانObrein,Yar,2008:133است.(
چنانکه نهادهاي رسمی نیز نسبت به دنبال کردن حقوق شود. بینایان بررسی میراستاي حمایت از نابینایان و کم

داده و یا دستبینایان حساسیتنابینایان و کم مندي انجام کم بر پایه قوانین موجود، توانهایی را از خود نشان 
  این کار را دارند.

  جرایم علیه آسایش عمومی1-3-3

زهیکی از دسته  علیه آسایش هاي ارتکابهاي جرایم ب عمومی است. براي نمونه، افرادي که در اماکن یافته 
  زدن آرامش آنانهاي شب و به هنگام استراحت شهروندان اقدام به برهمعمومی و یا در نیمه

  شوند. کنند، مرتکب این دسته از جرایم میمی 

  استراحت  مندي ازبینایان به دلیل شرایط خاص جسمانی خود نیازمند بهرهبدیهی است که نابینایان و کم  
-انداز پاسداري آنان در برابر بیماريهاي روزمره هستند. اهمیت این موضوع از چشمو فراغت کافی از کنش

عمومی صرف- هاي روان علیه آسایش    نظرتنی و... نیز آشکار است. اما مرتکبان جرایم 
زه  زهاز انگی زههاي خود در ارتکاب این ب دامنه و شمارگان ب غیرمستقیم، دیدگان مسها و یا    تقیم و 

  آورند. هاي خود به همراه میبینایان را از بزهکاريپذیري نابینایان و کمآسیب

  

  بینایان در فرآیند دادرسیهاي دادرسی نابینایان و کمبایسته-2

را در فرآیند دادرسی نیز بررشناختی نابینایان و کمپس از مطالعه جرم   سی بینایان ضرورت دارد جایگاه ایشان 
  خواهان در مراجع قضایی و پلیس است. رویکردهاي توانمندساز این توان نمود. هدف از این بخش دانستن مهم

شوند، ضروري است که برخی دیده جرمی واقع میبینایان بزهبراي نمونه؛ هنگامی که نابینایان و کم   
خاطرتر به هدف خود در دادرسی و تحقق دهراهکارهاي حمایتی براي آنان اندیشیده شود تا بتوانند بهتر و آسو

  عدالت دست یابند. 

  

  فرآیند کیفري1-2
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گران شود. در این فرآیند، کنشمیاز لحظه کشف جرم تا پایان مرحله پساکیفري فرآیند کیفري نامیده 
ین دادرسی هایی هستند که بر پایه قوانین  موضوعه و بویژه قانون آیگوناگون نظام عدالت کیفري داراي رسالت

  کوشند. ه.ش در انجام آنها می 1392کیفري 

فرآیند کیفري از مراحل کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی، اجراي حکم و سرانجام مرحله پساکیفري تشکیل  
-هاي گوناگون دادرسی بر پایه این مراحل انجام میسازي هر یک از راهبردهاي ممکن در نظاماست. پیادهشده

  شود.

سرتاسر جهان در دو مرحله طور کلی فرآیند کیفري در کشور ما همانند نظاماز آنجا که به   هاي دادرسی 
هاي دادسرا و دادگاه سامان داده شده است، طبیعی است که قضات این دو مرجع باید با آگاهی از بایسته

شتر حقوق آنان بکوشند؛ براي نمونه از بینا، در راه پیگیري هر چه بیدیدگان نابینا و کمچگونگی رفتار با بزه
زیر نظر و تعلیمات دادستان انجام وظیفه می هاي الزم درباره حقوق کنند یادآوريآنجا که ضابطین دادگستري 

شد.دیدگان نابینا و کمبزه   بینا از سوي این مقام قضایی به ضابطان انجام خواهد 

  

  در فرآیند کیفريبینایان هاي حمایت از نابینایان و کمجلوه2-2

دادرسی کیفري می   بینایان را توان برخی رویکردهاي حمایتی از نابینایان و کمبا بررسی مواد قانون آیین 
دادرسی کیفريدیده بهدریافت؛. به بیان دیگر در حقوق ایران نیز توجه به حقوق بزه  1392ویژه در قانون آیین 

  و از جمله نابینایان و - دیدهاء حقوق بزهشود که در موارد متعددي به ارتقمشاهده می
)اگرچه این امر هنوز به برپایی یک دادرسی 414:1392در مرحله دادرسی توجه نموده است.(شیري، -بینایانکم

توان به منظور افتراقی براي این افراد نینجامیده و هنوز تا آن هنگام زمان بسیاري مانده،  اما هنوز هم می
شرایط و از جمله نابینایان و کم قانونگذار از حمایت داراي    بینایان دست یافت. از برخی افراد 

علت «این قانون بیان داشته: 187براي نمونه ماده    هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به 
شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفري و امکان انجام تحقی قات، بیماري و...نتواند نزد بازپرس حاضر 

شأن قضایی بازپرس و جایگاه مهم » دهد.رود و تحقیقات الزم را انجام میبازپرس نزد او می در واقع با وجود 
تواند در صورت بینا شاهد ارتکاب جرمی بوده بازپرس میاو در پیگرد جرایم در مواردي که فردي نابینا و کم

  ا تحقیقات خود را درباره جرم ارتکابی انجام دهد. شده در این ماده نزد او رفته و در آنجتحقق شرایط بیان
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شهروندان در دادگستري در مراحل مختلف فرآیند رسیدگی کیفري درواقع دل  نگرانی رعایت کرامت انسانی 
گذار شده بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب تصویب این مقررات توسط قانون

عقیده ما این ماده ت)117:1393است(ساقیان، وانمندي بسیار چشمگیري را براي نهادینه ساختن نگاه حمایتی از به 
هنابینایان و کم هاي آن، مستلزم توجه هر بیشتر اي بایستهبینایان در فرآیند کیفري ایجاد نموده که تحقق بیشین

  بینایان است. کننده از نابینایان و کمهاي حمایتسازمان

  

  دیدگی دوبارهپیشگیري از بزه2-3

عدالت کیفري مراجعهمی کند و  از ارتکاب جرم، بزهپس    دیده در راستاي اعمال حق دادخواهی خود به نظام 
عدالت و ترمیم زیاناندرکاران این نظام بر پایه قوانین موجود در راه پیادهانتظار دارد که دست هاي وارد سازي 

  بر او بکوشند.

سوي مقامات یادشده و یا حتی جامعه يدیده با دشواراما در این روند ممکن است بزه    ها و نامالیماتی از 
شود. براي نمونه، فشارهاي روحی و روانی ناشی از باور کاري مأمورین او به کم- درست یا نادرست- رویارو 

عدالت کیفري سزاوار یادآوري است. همچنین امکان دارد جامعه نیز او را در بزه دیدگی خود مقصر نظام 
  هایی غیررسمی و جامعوي را بر او بار نماید. این پدیده، رو، واکنشیندانسته و از هم

اندیشی براي آن گامی مهم براي پاسداشت کرامت دیدگی خوانده شده و چارهدیدگی دوباره یا تشدید بزهبزه
  دیدگان جرایم است. و حیثیت بزه

دارند، توجه به روندهاي مناسب کاريبینایان در معرض انواع گوناگون بزهاز آنجا که نابینایان و کم   ها قرار 
زه دیدگی دوباره آنان ضروري است. در این راستا مقامات نظام عدالت کیفري باید براي پیشگیري از ب

بینا در مراجع قضایی ببینند. دیدگان نابینا و کمهاي بزههاي الزم را مبنی بر  چگونگی برخورد با خواستهآموزش
دیداري خود از امکان جایگاهی برابر با بزهه دلیل کاستیدیدگان باین بزه کار در فرآیند دادرسی محروم هاي 

دیدگی گرفتن رویکردهاي حمایتی از آنان مانند کوشش  در راه پیشگیري از بزهرو، درپیشهستند و از همین
  دوباره این افراد، گام مهمی براي دستیابی به اصل دادرسی منصفانه تلقی 

  .شودمی
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  بینایانهاي نابینایان و کمدیدگیرویکردهاي حمایتی دربرابر بزه-3

-هاي دادرسی آنها مناسب است که به تبیین مهمبینایان و نیز بایستهشناختی نابینایان و کمپس از بررسی جرم  

شکوفایی دهی نظام تقنینی و ترین رویکردهاي حمایتی ازآنان در نظام عدالت کیفري پرداخته شود. سامان نیز 
در ادامه به ترین رویکردهاي پیشبینایان مهمنهاد و پشتیبان نابینایان و کمهاي مردمسازمان گفته هستند که 
  شود.ها پرداخته میاي فشرده بدانگونه

  

  بینایانقوانین حمایتی از نابینایان و کم1-3

ر نظام عدالت کیفري و فراتر از آن، نظام تقنینی بینایان دترین بسترهاي حمایت از نابینایان و کمیکی از مهم  
در واقع، قوانین مجموعه استانداردهاي تعریف شده رفتاري قابل قبول یک جامعه هستند که در جامعه است.  

هنگامی که ضرورت حمایت از افرادي همانند  )207:1390جهت هدف خاصی تدوین شده اند. (سیروس،
تواند بسادگی و در پرتو تصویب قوانین مناسب و شه یک نظام اجتماعی باشد میبینایان در اندینابینایان و کم

  پشتیبان به این هدف دست یابد.

شد، هنوز تا زمان رسیدن به یک نظام دادرسی کیفري افتراقی براي نابینایان همان   گونه که پیش از این نیز بیان 
گمان افزایش توجه  به نیازهاي این افراد در جامعه و بینایان در کشورمان راه درازي مانده است؛ اما بیو کم

گذاران و دولتمردان به فراهم نمودن بسترهاي سیاسی و اجتماعی سزاوار براي هاي سیاستبرانگیختن حساسیت
خواهان گذاري در حمایت از این دسته از توانها را به ساماندهی یک نظام پیشرفته قانونتواند امیدواريآنها می
  ایش دهد. افز

  

  بینایاننهاد پشتیبان نابینایان و کمهاي مردمسازمان2-3

ها و نهادهاي انسانی خودجوش و برآمده از بطن جامعه  ها، گروه هاي غیر دولتی و مردم نهاد، جمعیت  سازمان    
عمومی رسانی  هاي غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت رفع معضالت اجتماعی و خدمت هستند که با فعالیت

هاد از جمله سازماننمایند. سازمانفعالیت می هاي مدنی نوپایی هستند که با مشارکت داوطلبانه هاي مردم ن
شهروندانِ داراي انگیزه، براي فعالیت گروهی در چارچوب یک ساختار و سازمان منسجم با هدف خدمت 
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نه وابستگی به دولت تأسیس و مشغول سازي افراد جامعه بدون هرگوبراي توسعه و رفاه اجتماعی و توانمند
  فعالیت گردیده اند.

ستونی قانون آیین دادرسی کیفريیکی از نوآوري    ه.ش که در بازخورد از 1392هاي 
نهاد در فرآیند دادرسی کیفري هاي مردمهاي اجتماعی ملی و فراملی پدید آمده، توجه به سازماندگرگونی

  اي نداشته است. شکلی کشورمان پیشینه است که تا پیش از آن هرگز در قوانین

ها درباره حمایت از هاي مردمسازمان«دارد:قانون یادشده مقرر می66در همین راستا، ماده  نهادي که اساسنامه آن
توانند نسبت به جرایم اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی...است می

در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی ارتکابی...اعالم جرم کنند و 
-دیدگان نابینا و کمتوانند حقوق بزهبینایان بر پایه این ماده میهاي حامی نابینایان و کمسازمان» اعتراض نمایند.

  ر باشند. بینا در فرآیند کیفري پیگیري نموده و از همه ابزارهاي قانونی و مناسب نیز برخوردا

  

  بینایانترمیمی شدن عدالت کیفري براي نابینایان و کم3-3

  منظور هاي اخیر است که بههاي بنیادین عدالت کیفري در دههعدالت ترمیمی  یکی از رهیافت  
  کار شکوفا شده است.دوري از الزامات عدالت کیفري سرکوبنده و پرهیز از تمرکز صرف بر سزادهی بزه

بینایان سخن به میان آمد، وضعیت خاص شناختی فراروي نابینایان و کمهاي جرمه درباره چالشگونه کهمان  
دیداري این بزه زهو کاستی نمایان  کار به ارتکاب دیدگان بالقوه در بسیاري از موارد نقش مهمی در تحریک ب

تواند در صورت وجود ود میکار در نظام عدالت کیفري گرفتار می شرو هنگامی که بزهجرم دارد؛  از همین
هاي نظام عدالت ترمیمی و کوشش در راه کاستن از آالم برخاسته از آوري به بایستهبسترهاي مربوط با روي

شتابدیده نابینا و کمجرم بزه   هاي او بکوشد.دهی به بازسازي به زیانبینا، در 

راستا، مقامات دادسرا و دادگاه و بویژه کنش   یاور نظام عدالت کیفري همانند مددکاران گران در این 
ساختن احساس دیده نابینا یا کمتوانند با آگاهانیدن بزهکار از وضعیت خاص بزهاجتماعی می بینا و پدیدار 

زه ارتکابی، او را به جبران زیان کم برانگیختن احساس پشیمانی از دیده و دستهاي وارد بر بزهپشیمانی از ب
  د. ارتکاب جرم وادارکن
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  پیشنهادها

هاي دادرسی اندرکاران نظام عدالت کیفري در سطوح گوناگون براي آشنایی با بایستهآموزش دست-1
  بینایاننابینایان و کم

منظور کاهش هر چه بیشتر امکان بینایان بهشناختی براي نابینایان و کممناسب جرمپدیدآوردن زیرساخت-2
  دیدگی آنهابزه

  بینایانادرسی افتراقی براي نابینایان و کمدهی نظام دسامان-3

  بینایانشناختی از جرایم علیه نابینایان و کمهاي جرمهاي نوین در راه پیشگیريگیري از فناوريبهره-4

بینایان به حمایت از این افراد در فرآیند دادرسی و فراهم نهاد پشتیبان نابینایان و کمهاي مردمتشویق سازمان-5
  یالت مربوطنمودن تسه

  بینایان تصویب قوانین حمایتی مناسب از نابینایان و کم-6

مندي از دانش مددکاران بینایان از راه بهرهدیدگی دوباره نابینایان و کمتالش در جهت کاستن از امکان بزه-7
سازمان   نهاد پشتیبان آنهاهاي مردمو نیز 

  

  گیرينتیجه

نظر از پایگاه اجتماعی و یا دیدگی همه شهروندان صرفاحتمال بزهطبیعی بودن ارتکاب جرم در جامعه و   
زهویژگی شناختی را درباره آنان به میان دیدههاي گوناگون فردي ایشان ضرورت توجه به رویکردهاي مناسب ب

  آورده است.

  خطر  هاي دیداري خود باخواهانی هستند که به دلیل کاستیبینایان در شمار تواننابینایان و کم  
  کاران آینده را بهرگی آنان از نعمت بینایی، بزهبهرگی یا کمرو هستند. در واقع، بیدیدگی بیشتري روبهبزه
علیه این بزهبرمی   هاي دفاع درصدد دستیابی به آماجدیدگان کمابیش بیانگیزد تا با ارتکاب جرم 
  کارانه خود باشند. بزه
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عمومی مهمجرایم جسمانی، جرایم علیه اموال    ترین جرایمی و مالکیت بویژه سرقت و جرایم علیه آسایش 
علیه بزه -رو راهبردهاي توانمندساز ایشان میبینا روي دهد؛ از همیندیدگان نابینا و کمهستند که امکان دارد 

شود تا میزان آسیبتواند بر پایه آشنایی با این جرایم پی خواهان به نهاي وارد آمده بر این تواریزي و دنبال 
  ترین میزان خود برسد. کم

هاي بسیاري را براي انجام هایی ستودنی، ظرفیتبا برخورداري از نوآوري 1392قانون آیین دادرسی کیفري 
ترین نوآوري قانون یاد شده در این زمینه، فراهم بینایان در فرآیند کیفري دارد. مهمحمایت از نابینایان و کم

س   بینایان کننده از نابینایان و کمنهاد حمایتهاي مردمازمانکردن امکان مشارکت 
  در دادرسی است. 

دهی یک نظام بینایان در فرآیند کیفري، سازمانهاي حمایت از نابینایان و کماگرچه نقطه آرمانی برنامه   
  دهاي حمایتیتوان با درپیش گرفتن رویکردادرسی کیفري افتراقی براي ایشان است، اما تا آن هنگام می

نهاد پشتیبان آنان و نیز تصویب قوانین مناسب ضمن هاي مردمخواهان همانند مشارکت سازماناز این توان 
اي هاي فراروي این افراد و تحقق مقتضیات دادرسی عادالنه به پاسداشت بیشینهبرچیدن هر چه بیشتر چالش

  کرامت انسانی آنان نیز یاري رساند. 

عدالت ترمیمی و روندهاي دیدگان نابینا و کمیکردهاي مهم حمایتی از بزهیکی دیگر از رو   بینا توجه به 
بینایان آنان را غیررسمی رسیدگی است. بزهکار در بیشتر موارد با توجه به کاستی نمایان دیداري نابینایان و کم

-همانند مددکاران اجتماعی می آفرینان همکار آنهارو، مقامات قضایی و نقشسازد. از همیندیده خود میبزه

دیده در وجود او، نقش مهمی در توانند با توجه دادن بزهکار به این امر و برانگیختن حس همدردي با بزه
دیدگی دوباره نابینایان و دیدگان  و بویژه پیشگیري از بزههاي وارد آمده بر بزهدهی به فرآیند جبران زیانشتاب
داشته باشند. کم   بینایان 

  سپاس

اندرکاران گرامی همایش ملی شهروند نابینا، جامعه بینا  در جامعه اسالمی نابینایان کاشان، دانشگاه از دست   
خواهان و نیز هاي فراروي این توانورزي در جهت کاستن از چالشکاشان و دیگر نهادهاي همکار براي اندیشه

رئیس محترم باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانش   گاه آزاد اسالمی واحد از 
سپاسگزاري میکریم به پاس انجام پشتیبانیرباط   شود.هاي الزم از این پژوهش، صمیمانه 
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 ي بینایی دهیدي اجتماعی افراد آسیب ها مهارتبررسی عوامل موثر بر 

    

  197، صدیقه چشم براهی196مریم منعمیان بیدگلی 195زهرا حسن زاده

  
  چکیده               

هنجارها،  ها و رفتارهاي فرد شکل  ها، نگرش ها، انگیزه مهارتاجتماعی شدن فرایندي است که در آن 
گیرد تا ایفاي نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و  می
ي اصلی رشد ها مؤلفههاي اجتماعی و چگونگی برقراري ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از  ي مهارتریکارگ به

هاي اجتماعی عبارت است  شود. مهارت در بین کودکان و نوجوانان محسوب می خصوص بهاجتماعی 
شخص می تواند با دیگران به نحوي ارتباط متقابل برقرار  :رفتارهاي آموخته شده و مقبول جامعه، رفتارهایی که 

  .هاي منفی منتهی شود هاي مثبت و پرهیز از پاسخ کند که به بروز پاسخ

هاي معلولیت، دسترسی محدودي به اطالعات در جریان تحول خود دارند؛ کمبود  یبافراد مبتال به آس 
ها در تحول نظریه ذهن اهمیت دارد؛ تحت تأثیر قرار گیرد.  هاي اجتماعی که بعد شود تعامل اطالعات باعث می

شوند و این گونه نارسایی ها در زمینه مهارت نارساییو منجر به  کننده انواع  هاي، پیش بینی هاي اجتماعی 
مختلفی از مشکالت عاطفی، شخصیتی، سازگاري و تحصیلی کوتاه مدت و دراز مدت است. هدف از مقاله 

دهد با  نشان می هاي اجتماعی آسیب بینایی، به روش تحقیق توصیفی است. تحقیقات  حاضر بررسی مهارت
عوامل درك و دریافت محیط زند حس بینایی از مهمتوجه به این که  گی است و نقش تنظیم کننده بخش ترین 

دارد؛دالیل مختلفی در مورد پایین بودن مهارت اجتماعی افراد نابینا در  مهمی از رفتارهاي انسان را به عهده 
زاماًمقایسه با افراد سالم وجود دارد ولی نابینایی  علت ناسازگاري افراد  ال همراه با ناسازگاري نیست و بیشترین 

  دانند. جامعه با آنان مینابینا راطرز برخورد 

جتماعی. واژگان کلیدي:    آسیب بینایی؛  کم بینایی؛ مهارت ا

                                                             
  

zh.student1388@yahoo.com   195  - دانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان 
m.monemiyan@rayana.ir   196 - ریزي درسی دانشگاه کاشان دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه 

sedighehcheshmbrahi@rocketmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی   کاشان-دانشگاه
197 
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  مقدمه

. و کمبود و فقدان آن یکی از ستا ها فرهنگي اجتماعی یکی از عناصر اجتماعی شدن در کلیه ها مهارت
 يها مهارت)، 1985(و میلبرن 198کارتلجمشکالت براي افراد هر جامعه اي محسوب می شود.  نیتر يجد

منفی  يها مثبت و اجتناب از پاسخ يها جامعه پسندي که به بروز پاسخو ، رفتارهاي آموخته شده اجتماعی 
  ). 1390، به نقل از شریفی در آمدي 1386دانند. (نظري نژاد،  یمانجامد؛  یم

)، مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهاي فراگرفته قابل قبولی است که فرد را 1999( 199از نظر گرشام و الیوت 
رابطه مؤثر داشته و از  قادر می معتقدند  ها آني نامعقول اجتماعی خودداري کند. ها العمل عکسکند تادیگران 

دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضاي کمک کردن، تعریف و تمج ید از همکاري، مشارکت با 
هایی از این نوع رفتار است. یادگیري رفتارهاي فوق و ایجاد رابطه  دیگران، و تشکر و قدر دانی کردن، مثال

ترین دستاوردهاي دوران کودکی است. متأسفانه همه کودکان موفق به فراگیري  موفق با دیگران یکی از مهم
سوي ها لعملا عکسشوند. بنابراین اغلب این کودکان با  ها نمی این مهارت و کودکان  بزرگ ساالني منفی از 

  ). 2: 1384گردند(بیابانگرد،  دیگر روبه رو می
جتماعی مترادف با سازگاري اجتماعی است. مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی  به بیان دیگر، مهارت ا

عرف جامعه ق ابل قبول و ارزشمند ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه خاص اجتماعی، به طوري که در 
سازگاري متقابل کودك با 1989 201). استرایر2003، 200باشد (اسلبی و گوآرا ، مهارت اجتماعی را همانند 

سازگاري با توانایی و ظرفیت کودك در پیش  محیط اجتماعی و در رابطه با همساالن می داند. در این مدل، 
ها شامل  وجود یک بافت اجتماعی دارد. این نشانههاي م نشان دادن به نشانه العمل عکسبینی، جذب کردن و 

دارد، توانایی  جتماعی کودك دخالت  عاطفی یا رفتار همساالن است. در این فرایند رشد عاطفی و ا حاالت 
زان مهارت  کودك یا نوجوان در انتخاب رفتار مناسب و ارزشیابی در مورد روابط اجتماعی و ساختار گروه، می

ي اجتماعی در ارتباط با والدین، خواهر ها مهارتمعمول (همان). به طورسازد یمشخص و قابلیت اجتماعی را م
از سوي دیگر، شود و در رفتار و کردار  کودك نقش دارد.  یمو برادر، گروه دوستان و آشنایان فرا گرفته 

دانست. حس توان با تاریخ حیات انسان همزاد و هم  نابینایی پدیده اي است بس کهن و قدمت آن را می زمان 
ترین  ها و روانشناسان بوده است. این حس از مهم بینایی از دیر باز مورد توجه فالسفه، هنرمندان، فیزیولوژیست
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عوامل درك و دریافت محیط زندگی است و نقش تنظیم کننده بخش مهمی از رفتار هاي انسان را به عهده 
  ).  1367دارد (عشایري، 
گ202سیلورستون گویند: کم بینایی،  ) نیز در تعریف کم بینایی می2000( 205و فاي 204تال، روسن 203، الن

هاي بینایی و یا  ي معمولی، لنزها نکیعبا استفاده از  تواند ینمکاهش معناداري از میزان کارکرد بینایی است که 
 هي حوزرود که داراجراحی به حد کارکرد طبیعی برسد. ضمن اینکه این اصطالح در مورد افرادي به کار می

). بینایی داراي 37: 2002، 209و انگلمن208، دیویس207، ویلیامز206ودي هستند (به نقل از جریفیندید محد
ي زندگی است. اختالل در ها تیفعال نیتر مهمکارکردهاي فراوان در حیات هر شخص . و زمینه ساز انجام 

را از بسیاري از عالیق  تواند یمبینایی و کم بینایی  عملکرد زندگی فرد داشته باشد و آدمی  نقش بسیار مهمی در 
ي اجتماعی ها مهارت تر مهمیی که براي یک زندگی مطلوب دارد دور نگه دارد. و از همه ها يزیرو برنامه 

هتر را از وي سلب کند.    الزم براي زندگی ب
هاي  دکان معلول به دلیل نقص هاي جسمی و محرومیت، معتقدند؛کو1973در این میان،  کوئن و همکاران 

ساالن نیستند و سازگاري  ساالن و بزرگ  رابطه اجتماعی و مقابل با هم  ناشی از آن، اغلب قادر به ایجاد 
عاطفی آتی آنان با دشواري روبه رو است. این کودکان به طورمعمول منزوي و گوشه گیر بوده و  اجتماعی و 

هاي طولی، مؤید تأثیر منفی فقدان یا  دهند. پژوهش و ضد اجتماعی و نامناسب بروز میرفتارهاي رشد نیافته 
  ). 122: 1381نقص مهارت اجتماعی بر سالمت روان کودك است (به نقل از شهیم، 

سازگاري اجتماعی را  مهم هاي اجتماعی به عنوان  اهمیت مهارت شدن و   گاه چیهترین عامل اجتماعی 
دور داشت و بی شک توجه به هوش اجتماعی، رشد اجتماعی و تربیت اجتماعی در کنار دیگر توان از نظر  نمی

در حوزه  هاي تعلیم و تربیت، از جایگاه ویژه ابعاد رشد و حیطه اي برخوردار است. در چشم انداز کنونی، 
هاي  ؛ روششماري صورت گرفته هاي بی هاي اجتماعی، رویدادهاي فراوانی رخ داده؛ پژوهش آموزش مهارت

ها و  تري آشکار شده است. تمامی این حرکت هاي روشن آموزشی و درمانی جدیدي مطرح گردیده و افق
کند تا به کمیت و کیفیت زندگی اجتماعی خود و دیگران غناي  هاي روز افزون به انسان کمک می شناخت

سازگاري اجتماعی  تر و  آنان، نگاه انسان دوستانهبیشتري ببخشد و به خصوص به کودکان با نیازهاي ویژه و 
  ). 1384پویاتري داشته باشد (متسون و اولندیک، 
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ي ها هدفهراندازه انسان در ارتباط با دیگران بیشتر و همه جانبه تر بتواند به ، در مجموع  
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل  .میدان یمخویش برسد، ما او را در زمینه هاي اجتماعی ماهر تر 

شود:  جتماعی افراد آسیب دیده بینایی است.که درآن دنبال می    موثر بر مهارت ا

  نقش محیط اجتماعی در نحوه برخورد و تعامل با افراد آسیب دیده بینایی؛  -1

  نقش خانواده در افزایش مهارت اجتماعی افراد آسیب دیده بینایی؛  -2

  ي اجتماعی؛ ها مهارتتأکید بر نقش یادگیري اجتماعی و اهمیت آن در افزایش -3

  مهارت اجتماعی  - الف

ها و رفتارهاي فرد شکل  ها، نگرش ها، انگیزه اجتماعی شدن، فرایندي است که در آن هنجارها، مهارت
آتی او در جامعه، مناسب و مطلوب شناخته شود.  می در این فرایند، اکتساب و گیرد تا ایفاي نقش کنونی یا 
ي اصلی رشد ها مؤلفههاي اجتماعی و چگونگی برقراري ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از  ي مهارتریکارگ به

 شود.  اجتماعی به خصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می

سالمت  هاي زندگی کودکان و نوجوانان سایه می در این راستا، رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه افکند و بر 
شاد کامی بعدي آن سازگاري و  گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام  می ریتأثها  روانی، 

رفتارهاي اجتماعی مطلوب، میزان محبوبیت او را میان هم ساالن و نزد معلمان، والدین و دیگر بزرگ ساالن 
هاي اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی کمیت و کیفیت  کند. میزان توانایی فرد در مهارت مشخص می

  ).1384شود (متسون و اولندیک،  ؛ مربوط میدهد یمرفتارهاي اجتماعی مطلوبی که از خود نشان 

رایندي می2101996  اسالموسکی و دان دانند که کودکان و نوجوانان را قادر  ، شناخت و مهارت اجتماعی را ف
را کنترل نماید و تعامالت اجتماعی خود سازد تا رفتار دیگرا قادر می ن را درك و پیش بینی کنند، رفتار خود 

  ). 3: 1384را تنظیم نماید (به نقل از بیابانگرد، 

سودمند آموزش مهارت2000جانسون و جانسون( جتماعی را نقل کردند يها )، شش پیامد  رشد فردي و  - 1ا
  هویتی ؛ 

  شغلی؛  هاي یتموفق -2
  بهبود کیفیت زندگی؛ 
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  سلمت فیزیکی؛  -4
عزت نفس، خود مختاري، کاهش اضطراب، افسردگی، ناکامی)؛ -5   سالمت روانی (رشد 
  ). 438و 439: 1384( مستعلمی، فروزان،حسینیان، یزدي، : .توانایی رویارویی با استرس-6
 
  

 آسیب بینایی - ب

عصب چشمی یا بینایی  شود. وقتی که  که مانع از دیدن به هنجار فرد مینقص بینایی، عبارتست از بدکاري 
قیصه بینایی است. این افراد ممکن است  ؛تواند حداقل با یک چشم به گونه به هنجار ببیند فردي نمی داراي ن

ها ممکن است تنها بخشی از یک شی را دیده یا  نور، تیره و یا خارج از مرکز بینایی ببینند. آن محرکات را کم
فاده از آنچه توسط  ه این صورت که زیر توده هر چیزي را ب سیاهی از ابر پنهان شده باشد، ببینند. توانایی است

وان درجات متنوعی براي تیزي بینایی در نظر گرفت. اصطالحاتی  میحتی متفاوت و  ؛مردم قابل رویت است ت
اي هستند. البته بیشتر  ري عمدهگویاي مشکالت دیدا بینایی و معلولیت بینایی  نظیر نابینایی، نقص بینایی، کم

عبارت دیگر، تعداد  گیرند که می اي جاي می کودکان نابینا در طبقه توانند حداقلی از دید را داشته باشند. به 
  ). 1385کاکاوند، ( زیادي از این کودکان نابیناي مطلق نیستند

گ کنند که افراد کم  )، این گونه عنوان می1996( 211از طرف دیگر، در ارتباط با کم بینایی، کورن و کوئین
بینا کسانی هستند که با وجود استفاده از عینک براي اصالح دیدشان، در انجام تکالیف دیداري دچار 

رایانه و  افزارها و نرم هاي کمکی از قبیل: سخت توانند با استفاده از فناوري اند، اما این افراد می مشکل افزارهاي 
  ).39: 1383بهبود بخشند ( به نقل از لیتون و الك،  فشانیتکالخود را در انجام  ها، عملکردسایر راهبرد

آمده است که:  تعریف قانونیدر شخصی از لحاظ قانونی نابینا است که میزان دید او با اصطالح چشم نابینایی 
که چیزي را که یک  شود یمق یا کمتر است. در ایاالت متحده، نابینا از نظر قانونی به کسی اطال 200/20برتر 

متري و یا  7فوتی یا  20کند، در فاصله  متري رویت می 70فوتی یا حدود  200فرد بیناي عادي در فاصله 
  تواند ببیند. تر می نزدیک

کند، نابینا  نظر آموزشی، کسی که براي خواندن و یادگیري از خط بریل استفاده می از :تعریف آموزشی
   ).1385پور،  زندي و دبیري( شود تلقی می
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 نابینا و نیمه :افراد با نقایص بینایی شدید را به دو دسته تقسیم کرده است در تعریف آموزشی دیگري، تیلور، 
 ؛دهد ها نمی ها، اجازه استفاده از خطوط نوشتاري را براي مقاصد آموزشی به آن بینا. افرادي که میزان بینایی آن

ی یا یشنیداري در آموزش استفاده کنند. افراد با بینایی جز المسه و وسایل کمکتوانند از خط بریل، حس  می
آموزش از باقی بینا، می نیمه هایی با  مانده بینایی خود استفاده کنند و براي یادگیري از کتاب توانند در امر 

تعریف ). 1385کاکاوند، ( کنند، استفاده نمایند نمایی می خطوط درشت و یا وسایلی که خطوط را بزرگ
ر کارکرد بینایی باقی مانده در ارتباط با اهداف آموزشی  آموزشی، جدیدتر از تعریف قانونی است و مبتنی ب

 است.

  عوامل موثر بر مهارت اجتماعی  - ج

تواند به خوبی با محیطش  فردي است که می ؛هاي اجتماعی الزم را کسب کرده است فردي که مهارت
هاي تعارض آمیز کالمی و  تواند از طریق برقرار کردن ارتباط با دیگران از موقعیت سازش کند و یا اینکه می

 - دهند که منجر به پیامدهاي مثبت روانی فیزیکی اجتناب کند. این گونه افراد، رفتارهایی از خود نشان می
رابطه موثر با دیگران می هاي  که مهارتشود. از سوي دیگر، کسانی  اجتماعی، نظیر پذیرش توسط همساالن و 

از طرف همساالن پذیرفته  ؛شوند هاي رفتاري مبتال می اغلب به اختالل ؛اند اجتماعی الزم را کسب نکرده
اي به خوبی کنار  در میان همساالن و بزرگ ساالن محبوب نیستند و با معلم و یا سایر افراد حرفه ؛شوند نمی
هایی در زمینه  ب  بینایی نیز، کم و بیش داراي نارساییآیند. بدون تردید افرادي مانند افراد داراي آسی نمی

ها، پیش بینی کننده انواع مختلفی از مشکالت عاطفی،  هاي اجتماعی هستند و این گونه نارسایی مهارت
شوگی و هارنر شخصیتی، سازگاري و تحصیلی کوتاه مدت و دراز مدت می   ). 2001، 212باشد (گرشام، 

درصد از دانش آموزان شاغل به  98تا  90که:  اند کرده) گزارش 1988(از این رو، متسون و اولندیک 
ي ویژه، مشکالت بین شخصی دارند و این حقیقتی است که به دلیل وجود مشکالت ها کالستحصیل در 

دانش عاطفی و تحصیلی بر وخامت بیشتر موقعیت می عنوان بخشی از جامعه افراد  افزاید.  آموزان نابینا نیز به 
هاي اجتماعی دچار مشکل  ي مهارتریکارگ بهی از این قاعده مستثنی نیستند و گاهی در اکتساب و استثنای

 سرمشقهاي بینایی،  آموزان نابینا در اکتساب رفتارهاي اجتماعی از طریق نشانه هستند. از آنجایی که دانش
اي، ارتباط از طریق نگاه، دریافت بازخورد و همچنین توانایی در تعیین محل افراد،  هاي چهره ي، حالتریگ
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هاي اجتماعی را به خوبی کسب نکرده باشند و به طور کامل در آنان رشد  ممکن است مهارت ؛مشکل دارند
  ).1384به نقل از به پژوه، 1996، 213نیافته باشد (مک کاسپی 

 اي یذهن يها : توانایی درك این موضوع که دیگران واجد حالتدارند ی)، بیان م2010الکنر، بومن و صباق(
 ي یلهذهنی خود فرد یا واقعیت متفاوت باشد و اینکه اعمال انسان به وس يها با حالت تواند یهستند که م

داهلگرن،  .شود ی، نظریه ذهن نامیده مشود یذهنی درونی مانند باورها، امیال و مقاصد برانگیخته م يها حالت
نظریه ذهن براي درك اینکه چگونه افراد در یک موقعیت  ) نیز بیان می دارند،2010(سندبرگ و الرسن، 

   .ذهنی متفاوتی داشته باشند، ضروري است يها حالت توانند یرغم داشتن تجربه مشابه، م همشابه، ب
دیگران ز نامیده شده است به صورت ذهنی سازي نی هتوانایی نظریه ذهن ک) معتقدند، 2002(گریگوري و 

را مشود یبازنمایی پیوسته وضعیت ذهنی خود و دیگران مطرح م که در  دهد ی. این توانایی به ما این امکان 
ها را در ذهن بازنمایی کنیم و  آن يها و هدف ها یش، باورها، گراها یشهاجتماع و در تعامل با دیگران اند

ش نیازي براي درك محیط اجتماعی و الزمه درگیري در رفتارهاي پی ،نظریه ذهن واکنش مناسب نشان دهیم.
دیگران متفاوت از افکار و احساسات خود فرد است  اجتماعی رقابت آمیز است. درك اینکه افکار و احساسات 

در این میان برخی . است که در تحول شایستگی اجتماعی نقش دارد باالییاجتماعی سطح  هاي ییاز توانا
اند ناتوانایی هاي حسی بر تحول اجتماعی و  )،  نشان داده2004جمله  پژوهش مائز و گریتنز(ها از  پژوهش

اجتماعی را  يها هیجانی کودکان موثرند. کودکان نیاز دارند براي اجتماعی شدن، به طور مستقیم تعامل
ان تحول خود مشاهده کنند. کودکان مبتال به آسیب بینایی دسترسی محدودي به اطالعات دیداري در جری

عث م  ؛اجتماعی که بعدها در تحول نظریه ذهن اهمیت دارد يها تعامل شود یدارند؛ کمبود اطالعات دیداري با
سیوتنهام،  تحت تأثیر قرار گیرد و این کودکان در تحول نظریه ذهن مشکالتی داشته باشند(گرین، پرینگ و 

2004.(  
نظریه ذهن و توانایی کالمی را در شکل گیري مشکالت )، تأثیر 2006همچنین پژوهش هاگز و اینسور( 

(به نقل از مشهدي، هاشمی جوزدانی، هاشمی برزآبادي، اند اجتماعی کودکان نشان داده يها رفتاري و مهارت
1390 .( 
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به دالیل مختلفی در مورد مهارت اجتماعی پایین افراد ناشنوا و کم بینا در مقایسه با افراد   )1368صادقی (
   ارد: لم اشاره دسا

هستند دهند یمختلف نشان نم هاي یاز آنجا که بررس  ؛که کودکان یا نوجوانان ناشنوا و نابینا ناسازگار 
کاتز ). 4: 1384(بیابانگرد، نتیجه گرفت که نابینایی و ناشنوایی الزاماً همراه با ناسازگاري نیستند توان یم

جامعه با آنان م)، علت ناسازگاري افراد نابینا و ن1991فورس( راد  را بیشتر به علت طرز برخورد اف   .داند یاشنوا 
) و نورا و ساندرا 2004)، واگنر (1997)، ولف وساکس (1991هاي انجام شده توسط بایرشات ( پژوهش

یی رو به رو هستند. ها یینارساو  ها یکاستي اجتماعی با ها مهارت)، نشان داده است که افراد نابینا از نظر 2005(
ر اهمیت آموزش، اکتساب و  ي اجتماعی به منظور رشد و ها مهارتي ریکارگ بهاز این رو، اکثر پژوهش گران ب

ن،  به (به نقل از اند کردهسازگاري اجتماعی افراد نابینا تاکید  از نظریه  دیگر یکی ) .30: 1386پژوه و همکارا
شناخت اجتماعی که  ، هاي موجود کریک و  یهعی پرداخته است، نظرابه بررسی مهارت اجتمدر مبحث 

)، در مورد پردازشگري اطالعات اجتماعی است. طبق این نظریه براي اینکه تعامل اجتماعی به 1999داج(
صورت مناسب تحقق یابد الزم است که محرك اجتماعی به درستی رمز گردانی شده و با دیگر اطالعات 

مهارت اجتماعی بیشتر و تعامل او با  ؛هر چه محرك اجتماعی بهتر پردازش شود مربوطه مقایسه و تفسیر گردد.
آمیز تر خواهد بود   ). 1390(سلیمانی، زاهد بابالن، فرزانه، ستوده، دیگران موفقیت 

دریافت نوجوانان آسیب نیزاونوجوان مبتال به آسیب بینایی پرداخت و  316)، به بررسی در مورد 2002کف(
جتماعی کوچک ،دیده بینایی )، 2000نسبت به همساالن خود تشکیل داده بودند. هاره و آرو( يتر شبکه هاي ا

و  نوجوان با شرایط مزمن 44نوجوان دختر و پسر مبتال به آسیب بینایی،  115وضعیت بهزیستی روان شناختی 
ان نابینا نسبت به هر دو نوجوان با آسیب بینایی را در کشور فنالند مقایسه کردند و دریافتند که نوجوان 607

)، بر این 1980، (214لونلفد . گروه مشکالت بیشتري در روابط فردي و تعامالت اجتماعی با دوستان خود دارند
 کنند یاحساس ناتوانی و حقارت م؛دوستان اندکی دارند ؛اند ينظر است که نوجوانان نابینا از نظر اجتماعی منزو

کودکان نابینا بر اساس تجارب  دهند یاست. مطالعات متعدد نشان م که نشان دهنده کمبود پذیرش اجتماعی
اولیه خود طرحواره اي متخاصم از جهان در ذهن خود شکل داده و بر اساس آن نیات دیگران را غیر دوستانه 

 .دهند یارزیابی کرده و با رفتارهاي جسارت آمیز و پرخاشگرانه واکنش نشان م

. گیرد یسه دسته عوامل شکل م ي واره ناسازگاري نابینایان به واسطه طرح کند ی)، خاطر نشان م2002کف (
ها، دوم، عوامل فردي و هیجانی  جا آنه والدینی نامناسب و توقعات ناب يها اول، عوامل خانوادگی نظیر مهارت
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عوامل مدرسه اي از قبیل فقدان محیط حمایتی و نبود آموزش مهارت :مانند سوم،   يها عزت نفس پایین و 
ر سازگاري وي در  تواند یها. بدین ترتیب نوع محیط فرد نابینا م ضروري اجتماعی براي کنار آمدن با بحران ب

(شریفی را پیچیده تر کند ها يبه ویژه اگر اختالل بینایی این سازگار ؛ابعاد گوناگون تأثیر قطعی داشته باشد
   ).1390درآمدي، 

آموزان نابینا، کاهش وسیعی در رفتارهاي  اجتماعی به دانشهاي  تحقیقات نشان داده آموزش مهارت 
ها و ارائه  کننده شود. هم چنین با افزایش بازخوردها و تقویت پرخاشگرانه و ناسازگارانه آنان ایجاد می

عزت نفس  فرصت هاي تعاملی بیشتر به این افراد، نه فقط منجر به افزایش کفایت اجتماعی، مفهوم خود مثبت و 
). هدف از آموزش 2004، 215شود، بلکه به پیشرفت تحصیلی در آنان نیز منجر خواهد شد (واگنر می در آنان
هاي مورد نیاز براي نوجوانان نابینا و آسیب دیده بینایی  هاي اجتماعی فراهم کردن اطالعات و مهارت مهارت

، 216باشند (ساکس و ولفهاي اجتماعی احساس دلگرمی و راحتی داشته  ها در موقعیت است به طریقی که آن
، نتایج آورد یصرف نظر از تصور عمومی که نابینایی براي سازگاري یک فرد مشکالتی به بار م). 2006
که سازگاري در ابعاد گوناگون با رشد  دهد ینشان م) 200از جمله هالینگ و اهار (بسیاري  يها پژوهش
با  شدن ي معقول و مناسب فرد را در مواجهاجتماعی ارتباط مستقیم دارد که الگوهاي رفتار يها مهارت

  ). 1390کند(شریفی درآمدي،  یاشخاص و وظایف گوناگون معین م

 نتیجه گیري 

جتماعی باعث م که نابینایان نسبت به هم سن و ساالن خود  شود ینقص بینایی به عنوان یک مانع در تعامالت ا
داشته باشند و چون برداشت فرد از خود داراي بار قوي اجتماعی است، لذا روي بعد  يتر ارتباط اجتماعی کم

عزت نفس آنان تأثیر م و به طور خاص کودکان  نابینا افراد به هر حالگذارد.  یعاطفی ارزشیابی خود یا همان 
شیوه ناشی اصولدربرو هستند. این مشکالت  اجتماعی با مشکالت خاصی رو يها تیموقعدر  نابینا، هاي  از 

سوي اجتماع و نوع ادراکی است که او از خودش دارد کودکی که در کالس عادي اجازه . درك کودك از 
کند کل تکلیف را انجام دهد ممکن است به این باور برسد که براي انجام همان کاري که کودکان  پیدا نمی

ن ادراك کودکان دیگر در کالس ممکن چنی به اندازه کافی قوي نیست. هم ؛ دهند دیگر در کالس انجام می
کنند، عمل نماید و  که بقیه کالس کار می گونه آنتواند  است این باشد که کودك مبتال به نقص بینایی نمی

  .همین احساس در ارتباط با کودك نابینا بر او اثر منفی دارد
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هاي زندگی روزمره  مبتال به نقص بینایی، رشد مهارت برنامه هاي موثر در ارتباط با افراد نیتر مهمیکی از 
مدیریت پول،  انتخاب و مراقبت از لباس، :هاي عادي زندگی مثل ها را براي انجام فعالیت است که توانایی آن

سالم بیشتر مهارت خرید کردن و ... افزایش می هاي زندگی روزانه را از طریق تقلید و مشاهده و  دهد. کودکان 
گیرند اما کودکان نابینا از چنین امکانی محرومند و به  هاي والدین و دیگر اعضاي خانواده یاد می یا آموزش

نقش خانواده و معلم در . هاي زندگی است هاي متخصصان، تدریس مهارت همین خاطر یکی از مسئولیت
ودك را در مورد از اهمیت زیادي برخوردار است. خانواده باید کنیز فرایند سازگاري اجتماعی و شخصی 

را براي زندگی  ها آن ،مناسب يها آموزشبا  ان، چنین معلم که دارد آگاه سازد و هم ییها یناتوانو  ها ییتوانا
   عادي در جامعه آماده کند.

شد، نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که طرز برخورد افراد جامعه نقش به سزایی  با توجه به آنچه گفته 
ي اجتماعی افراد نابینا، نوع یادگیري و برخورد با مسایل و مشکالت آنان دارد.  ها مهارتدر افزایش یا کاهش 

عضو ،منزوي و گوشه  داراي نقص  نتایج نشان می دهد به دلیل طرز تفکر غلط افراد جامعه، افراد آسیب دیده یا 
وان ینمبرسند که داشتن یک محدودیت  ادراكگیر هستند. اگر افراد جامعه به این  د مانع از انجام بسیاري از ت

توانند رشد کنند و شخصیت اجتماعی آنان درست شکل  یمها گردد، افراد مبتال به چنین مسایلی بهتر  یتفعال
را نباید ها مهارتبگیرد. در این میان اهمیت آموزش و یادگیري و فراهم کردن محیطی براي کسب  ي الزم 

  نادیده گرفت.
علم در ع  صر حاضر و وجود وسایل کمکی موجود براي افرا مبتال به نقص بینایی، افراد با توجه به پیشرفت 

شرایط خود و ایجاد بستري مناسب براي انجام  یممبتال به این مسایل  هایی که  یتفعالتوانند در جهت بهبود 
عالقه خودشان است با تعامل اجتماعی مستمر و مناسب، به پاسخگویی نیازهاي خود بپردازند.    مورد 
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  روایات و قرآن منظر از وجامعه  نابینایی

  217حسن عالییمعصومه 

  218مرتضی دعاخوان

  

  چکیده

 و هاي دنیوي دغدغه و مسایل همه يابر رو ینا زا ستا ﴾شیء کل تبیان﴿ قرآن و جانبه همه دینی اسالم
 دافرازا بسیاري که ستا ياه پدید نیز نابینایی .رداد کننده تعین مشیی و خط و کارآمد نظري بشر، خرويا

 (نابینایی ازمنظر ناعنو با پژوهشی تا شدیم آن بر ما الذ .دراتباط هستند آن با مستقیم غیر یا مستقیم جامعه،

 بسته بودن و دل کوري زا عما ،"چشم ندیدن" معنی به نابینایی .درآوریم تحریر رشتۀ به ار یات)ارو و قرآن

 یاتاورو آیات يامحتو که شود می تقسیم دل و دیده نابینایی قسم دو به نابینایی رو ینا زا .ستا سر چشم

 .ننداد می دل کوريا ر حقیقی نابینایی آن، تأیید ضمن نیز

  چشم وظایف، کوري، نابینایی،ژه او کلید

  مقدمه

 خویش، ییاخد فطرت صفاي و شعور زالل در خویش بسته ظاهر به چشمان همین با ننداتو می نابینایان

 نشانه هاي همه مهمانی به روزگار، چرخ حکیمانه گردش در تأمل با و بنگرند ار حق حضرت جمال و جالل

و آینه  آید می در حرکت به دستشان در ستقاللا نشانه به که ستا پرچمی چنان سفید عصاي . بروند خلقت
دالنی  رابید نابینایان .رداگذ می نادیگر تأمل و تفکر تماشاي به ار ییاخد نعمت و قدرت که ستا اي

 درباره که ستا کسی ولینا "رودنباخ" .نشینند می انجو به وا با و یابند می درون زا ار اخد که هستند

 بدون نابینایان زا زیادي عده که نستاد باید :نویسد می چنین آنان توصیف در  ست وا نوشته نابینایان کتاب

 و اخد به توسل يابر وسیله بهترین و هار یگانه ار مذهب  برند؛ به سر ها صومعه و در عبادتگاه ها آنکه
 و ریا گونه هر زا دور به و حقیقی خود ياخد با آنان رتباطا پس ننداد می خود و مشکالت آالم تسکین
 ظرفیتهاي همین زا ناعزیز ینا بودن رابرخورد دلیل به شاید نیز مهربان ياخد همین دلیل به ستا تظاهر
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 زا.کند می معرفی دل کوري ار حقیقی نابینایی مقابل، در و شمرده بر همیتا کم ار نقص جسمی ینا معنوي
 ار قعیتهااو تحلیل و حقایق درست درك ناییاتو نسانا به که ستا حالتی حقیقی بینایی فرهنگ قرآنی لحاظ
 تحقیق ینا در رو ینا زا .رداد تحقق مکانا هم نسانا سر چشم بودن بسته وجود با حتی که دهد نعمتی می

پرداخته  جامعه و نابینایان متقابل مسئولیت و تکلیف و ، درمان و پیشگیري ههايار یش،اپید ملابررسی عو به
  .می شود

 د کهاقرارد جستجو مورد مکفوف و کمه،ا عمی،ا :ژگاناو در نامیتو  ار عرب زبان در نابینایی ژةاو مفهوم

  ختاپرد هیماخو یک هر توضیح به ذیل در

  

  عمی ا

زن   و عمی)ارا( نابینا مرد . گویند عمی ار دیده رفتن دست زا .ستا شده ي)گرفته م (ع مادة زا ژهاو ینا
زنان  یعنی تاعمیاو یابد، تحقق آن بر عمی تا باشد دوچشم يابر باید نابینایی ینا و نامند (عمیاء)ار نابینا
می ة ژاو نامرد جمع يابر و .نابینا م رجل :شود می گفته و رود می کار به ع و م قو و ، عمهنگام به و ن، ع 

 صفتی نابینایی ازیر ست؟ا نابینا کسی چه شود نمی گفته و کرد؟ نابینا ار وا چیزي چه شود می پرسیدهل اسو

  219میبیند. ار آن چشم که ستا و آشکار ظاهر

  مکفوف

  به شدن نزدیک زا جلوگیري ژهاو ینا در معنایی گوهر و ست شده ف)گرفته ف ك ( مادة زاژهاو ینا 

و رجل 220یافتن است فعلیت و یافتن تحقق  فُ  وا زا نور و که بینایى گویى شده، بسته چشمانش کسیکه:ف مکْ
   221ستا شده دفع

  کمه ا
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ك ماده زا ژهاو ینا ها گوید: غبار 222می شود  گفته دامادرز نابیناي به و ستا شده گرفته ه) م ( م کْ کسى  لْأَ
گفته  نیز رود می دست زا چشمش که هم کسی به د)وامادرز (کور شود می متولد نابینا چشمانى با که ستا
  223شود. می

  نابینایی قساما

  ست ا بصیرت نافقد و سر چشم ندیدن زا عما ژهاو ینا شد ذکر ژة(اعمی)او توضیح در آنچه مطابق

 حج سورة 46 آیۀ يافحو زا .نگرد می نابد نو منظري زا ماا پذیرد، می ار بندي تقسیم ینا نیز آیات محتوي

  کرد.  تقسیم دیده نابینایی و دل نابینایی دستۀ دو به ار نابینایی ناتو می آمده آن توضیح در که یاتیاورو

لَم أَ﴿ و فَ سیرُ ضِا فىِ ای ونَ لْأَر م فَتَکُ له وب لُ ونَ قُ لُ ق عبهِا ی و ونَ نٌاءاذَ أَ عم سا بهِا ی نها لَ عمى فَإِ صارا تَ ب ن و لْأَ لَک 

وبا تَعمى لُ قُ ىِا لْ ورِا فىِ لَّت د224لص(  

ى تا ند،اه  نکرد گردش زمین در آیا«  بشنوند؟ آن با که گوشهایى یا بیاندیشند آن با که باشند شتهاد دلهای

ى لیکن نیست کور چشمها حقیقت، در     »ستا کور هااست درسینه که دلهای

  

  :فرماید می آیه همین به سنادا )باالسالم علیه( باقر ماما

و قَالَ و رٍ أَب فَ ع ا (ع) ج نَّم عمىا إِ مى لْأَ ع بِا أَ لْ قَ ها لْ نَّ عمى ال فَإِ صارا تَ لْأَب نْ و ى  لکمع وباتَ قُلُ یا لْ ی لَّت ورا ف د225لص   

ى کورى ظاهرى باشد(یا کوردل که کس آن مگر نیست کور :فرمود لسالما علیه باقر ماما  بلکه نیست نابینای

 بلکه شود مى کورى دچار که نیست ظاهر همانا چشم ست)ا بصیرت زا دل چشم شدن محروم تنها کورى،

ى آن    226گردد. می کور زبصیرتا ستا ها سینه در که دلهای
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۴٣٩ 
 

شاره ا دیده نابینایی به که ستا آیاتی برابر چهار زا بیش کمی، لحاظ زا رداد شارها دل نابینایی به که آیاتی
مطابق  که آنجایی کند تا می تبیین ار آن سوء آثار و نابینایی ینا حساسیت و همیتا مطلب همین و کند می

 و خته می شوداپرد آن توضیح به ابتدا رو ینا زا شده؛ معرفی دل کوري حقیقی نابینایی ، قرآن فرهنگ
  داده می شود توضیح پژوهش فرآیند در کامل طور به ستا پژوهشگر صلیا دغدغۀ که  دیده سپس نابینایی

  دل نابینایی  

و  شده نستهاد روح مظروف ناعنو به رهاهمو جسم لیکن است روح و جسم زا ترکیبی نسانا وجود چند هر
 آسیب از تبامر به دل، هاي بیماري رضاعو و خطر رو ینا زا .وستا ییاخد روح به نسان،ا وجود صالتا

 و بديا گاه و گرفته بر در نیز ار آخرت دنیا، بر عالوه چنانکه ستا تر گسترده آثارش و بیشتر هاي جسمی
 ینا ستا ممکن چند هر .228نداد نمی یتاهد قابل ار دیده نابینایی نیز آیات يامحتو . 227ئمی هستنداد

   229باشند. مند بهره نیز چشم ظاهري زا نابینایان

نایی اتو نظر زا را مردم که ستا مقام ینا در آیه ینا نیست، "چشم "متعرض مطلب حج سورة 46 آیه در
تشخیص  شر زا ار خیر خودشان و تعقلند در مستقل خودشان که آنهایى یکى کند تقسیم دسته دو به عقل
ى دوم و دهند مى ىاپیشو پیروى هار زا که آنهای می  مشخص را شرشان و خیر ستا جایز پیروي ایشان که یان
 و تعقل یعنى -معنا دو ینا چون و رداند چشم به ربطى و ستا گوش و قلب کار عتبارا قسم دو ینا . و کنند
ى قلب، کار حقیقت در- سمع  تعقل خودش آنچه ینکها به می کند ارداو را آدمى که ستا كمدر نفس یعن

 و ندهاخو آن مشاهده و قلب رؤیت ار كدر ینا الذ بپذیرد؛ می شنود یتاهد ىاپیشو زا و یا میکند 
ى حقیقى کور بلکه شوند کورنمى دیدگان  :فرمودند   سینه هاست. در که می شوند دلهای

 همین در گاه آن .نداخو "دل کور "رنداند اشنو گوش یا و رنداند تعقل یا که ار کسانى آن تعبیر ینا با

 چشم زا که کسى چون چشم کورى نه ستا قلب کورى همانا کورى حقیقت :فرمودند کر؛ کورى مبالغه

 مى تامین عصاکش یا و عصا با اجستن)ر هار و رفتن ها(ر خود شده فوت منافع زا رىامقد باز شود کور مى

 جبران کرده و ار شده فوت منافع که رداند چیزى دل چشم جاى به دیگر شد کور دلش که کسى مااکندو 

                                                             
257بقره/-  227  
81نمل/-  228  
٤٣/یونس-  229  



  

۴۴٠ 
 

نَّها ":می فرمایند که ستا ینا .دهد تسلیت آن باا ر خاطر مى ال فَإِ ا تَعصار ب نْ و لْأَ ى لکما تَعوب لُ قُ یا لْ ی لَّت ف 

ورِا د 230لص"  

آن می  چشم کوري باعث ملیاعو چه دید باید .ستا معنوي فیوضات و لهیا رانوا نزول محل نسانا قلب 
  در یاتارو و آیات در بررسی با .می رساند حقایق گورستان به ار رحمت و پاکی معدن ینا و شود

ع که ستا رديامو آن دل کوري عمدة علل یابیم که می  شود می لهیا رحمت زا نسانا ريابرخورد مان

 صلۀ قطع :چون رفتار و عمل حوزة در ملیاعو و 233 حق تکذیب ،232 نفاق ، 231کفر :چون عتقادياملی اعو

  235نفس. ياهو زا پیروي و ، 234و فساد فتنه رحم،

  آنها   سطۀاو به و بجوییم قلب چشم يابر درمانی هکارهايار باید دل، کوري ملاعو با آشنایی ز پس ا 

درمان  هار مهم ترین که درمی یابیم بیماري ینا ملاعو در تأملی ندكا با .کنیم درمان ار دل نابینایی 
 تأیید ار باشد؛آن نکرده قطع حقیقت سرچشمۀ با ار خود حقیقی پیوند عقل گرا ازیر ستا تدبر  236تفکر

 به و دهاد جال ار دل چشم  238تذکر گاهی و ،237تدبر تفکر، رو ینا زا .بود هدانخو ناو روي گرد کرده

  می سازد نهارو قلب به ار رحمت و کند می بازا خد وجود نور سوي

و  دنیا در فرجامی بد به کنند نمی آن درمان زمینۀ در نیز تالشی و رفته دست زا دلشان چشم که آنان
 باعذ شده؛ محشور کور آخرت در و آید می غشاناسر به سختی و تنگی دنیا در .شوند می گرفتار آخرت

  می چشند. ستا جهنم آتش و لهیا نارضو مقام زا دوري همانا که الهی را

                                                             
 

طباطبایی،محمد حسن،المیزان فی تفسیر القران،ترجمه:سید محمد باقرموسوي همدانی،قم دفتر جامعه مدرسین حوزه - 1
549،ص14شر،ج1374علمیه قم،چاپ پنجم،   

171بقره/-  231  
18بقره/-  232  
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24محمد/-  237  
19رعد/ -  238  



  

۴۴١ 
 

﴿نْ و م رَض ع رِى عن أَ کْ نَّ ذ ه فَإِ ۀً لَ عیشَ ضَنکاً م و رُه وم نح�شُ ۀِا ی م یق مى لْ ع ب أَ قَالَ ر م ىِ ل رْتَن شَ ى حمع د و أَ  قَ

یرً کُنتص 239﴾ اب  

واهد داخو سختى) تنگ(و زندگىِ حقیقت، در ندابگرد دل من یاد زا کس هر و   ار وا رستاخیز روز شت،
  بودم. بینا آنکه با کردى نابینا محشور امر اچر ،اکنیم؛ میگوید: پروردگار مى محشور نابینا

  

  دیده نابینایی

محیط  زا بهتري درك ترتیب ینا به و کنیم می مشاهده ار مون خوداپیر جهان بینایی، یندافر هار زا ما
ع مهم ترین زا یکی بینایی .نهیم می رجا آن به و آوریم می دست به فیزیکی  جذب و کسب يابر ما مناب

 کمک به ما ستا آشکار دیدن به ما بستگیاو خیزیم برمی باخو زا ها صبح که يا لحظه زا ستانش اد

 آگاهی خودمان به نوشتاري هاي ژهاو طریق زاکنیم  می هنماییار موناپیر محیط در ار چشم هایمان خودمان

 یا نارسایی دچار نبهااگر بینایی ینا گرا کنیم می تجربه ار آرمیدگی و لذت چشمها کمک و به دهیم می
 ناعنو به بیماري یک زا نابینایی دهاد نشان تحقیقات . کرد هداخو تغییر جهان زا ك ماادرا شود آسیب

  240.ستا شده درجه بندي ترسها بزرگ ترین

دشواري  سنجی، نکته و دقت با که ستا نابینایان توصیف در لسالم)ا صادق(علیه ماما سخن زیر حدیث
  .کند می ترسیم را نابینایان زندگی

ر لُ یا فَکِّ فَضَّ ن ، م فیم مدرَا ع ص نَ لب اسِا م نَ ینالُه وما لنّ لِا م لَ نَّه ؟ مورِهاُ فی لخَ ف فَإِ وضع ال یعرِ م ه موال ، قَد 

رُ بصینَ ما یب یهد قُ فَال ، ی رِّ فَ ینَ یینَ ، نِاألَلوا برِا وب نِالمنظَ سلح رى وال ، لقَبیحِاو فرَةً ی إن ح م جلَیها هوال ، ع 

و د أهوى إن اع إلَیه یف کونُ ، بِسوال ی بیلٌ لَهلَ أن إلى س عمن شَیئا ی م ها هذناعات ثلِ ، لصۀِا م تابلک ةِاوجار  لتِّ

تّىاوۀِ ح ه لصیاغَ فاذُ ال لَو أنَّ ۀِ لَکانَ ذهنه نَ لَ رِا بِمنزِ جلقىا لح241. . . لم  

                                                             
125- 124طه/-  239  

 
هارد من، مایکل ام،کلیفرد جیدرو،روانشناسی واموزش کودکان استثنایی،جامعه ومدرسه وخانواده،ترجمه دکتر علی - 1

466،چاپ اول،ص1388زاده،نشر دانژه،   
محمدي ري شهري،محمد،دانشنامه احادیث پزشکی،ترجمه:حسین صابري،قم،دار الحدیث،چاپ - 

280،ص1،ج1386هفتم، 241  



  

۴۴٢ 
 

ل ىا  چنین چگونه که وببین کن ندیشها ، دهد مى روى کارشان در که خللى و نابینایان زندگىِ در !مفضّ

 مى تفاوت ها رنگ میان نه ، بیند مى اخود ر روى پیش نه ، بیند مى ار خویش هاى گام جاى نه ، کسى

 لىاگود  ببرند؛ حمله وا به سویى زا گرا نه می شناسد؛ هم باز زا ار زشت و زیبا زهاىاندا چشم نه ، رداگذ

 مى ار وا ضربت و دشمن  آید؛ فرود سویش به شمشیرى ضربه گرا نه  بیند؛ مى هست؛ پایش پیش که ار

 گرا جا که آن تا یابد؛ می هىار زرگرى و ستد و داد ، نوشتن :چون کارهایى دناد نجاما به و نه  بیند

    ...می مانست زمین بر فتادها سنگى پاره به نبود؛ وى ذهنى کارآیى

 که روبروهستند مشقت و ضعف با خویش روزمرة هاي فعالیت و جتماعیا و فردي زندگی در نابینایان

 رنگ گوناگونی و زیبایی درك حرکت، و مسیریابی در نیاناتو جمله زا برمی شمارد ار آنها نیز حدیث فوق

 دور پس یابی، شغل و علم تحصیل ر،افر یا خود زا دفاع و خطر تشخیص آنها، زا بردن لذت طبیعت و هاي

 ینهاا همۀ .هستند خاص هاي حمایت و توجه نیازمند که نیمابد جامعه ضعفاي جزو ار آنها گرانیست  ذهن زا

 زنداپرد می آنها به دغدغه بدون و طبیعی و عادي طور به روز شبانه طول در بینا فرد یک ست کها رديامو

 ثانیه که  سختی اي روبرواست، ريادشو و سختی با آنها زا هریک نجاما يابر نابینا یک فرد که حالی در

 یتیارو در که ستا يا زهاندا تا سختی ینابگریبانند؛ دست آن با ایمد وبه طور دربر گرفته ار عمرشان ثانیه

   .ستا شده تعبیر نازند به

نینَا أَمیرُ قَالَ ؤْمم مىا ع لْ نٌ لْع جنُ س جسا یی للَّه ضِا فر ه بِه لْأَ دبا ع م لَى شَاء   242متَى شَاء إِ

 در هدابخو که ار شا هربنده آن سطهاو به ونداخد که ستا نىازند نابینایی :فرمود لسالما علیه مؤمنان میرا 

  .243هدابخو وقت هر تا کند مى نىازند زمین

  ست .ا آزموده نابینایی عظیم بالي به ار آنها ونداخد که هستند هم بال هلا نابینایان رو ینا زا

  نابینایان در جامعه 

ز ا .دهد مهادا خود حیات به و زدابپرد فعالیت به نداتو می جتماعا عرصه در و ستا جتماعیا موجودي نسانا
هم نوعان  با فرد هر تا شود می موجب عامل همین ست؛ا فرد هر جتماعیا رتباطاتد مادر ، نیاز که آنجایی
محدودیتهاي  و خاص یطاشر دلیل به نابینایان میان ینا در .باشد شتهاد معنوي و مادي دوستدهاياد خود

                                                             
277ق،ص1385شکات االنوار فی غرر االخبار،نجف،مکتبت الحیدریه،چاپ دوم، طبرسی،علی ابن الحسن،م-  242  

طبرسی،علی ابن الحسن،مشکات االنوار فی غرر االخبار،ترجمه:مهدي هوشمند وعبداهللا محمدي،قم،دارالثقلین،چاپ - 2
587،ص1379اول،   



  

۴۴٣ 
 

و  کند می تنگتر آن دافرا و جامعه با ار آنان رتباطا مرا همین و رنداد خود همنوعان به بیشتري نیاز ن،اوافر
ضعیف  دافرا سر بر ار خود حمایتی چتر باید نیز جتماعا نسبت همین به .رداد می معلوم بیشتر اآن ر ضرورت
ین ا در .گردد مهیا نیز آنان يابر فعالیت بستر تا بشتابد نابینایان یاري به مختلف هاي حوزه در و نداتربگستر
    . خته می شود اپرد جامعه با نابینایان تنگاتنگ رتباطا به بخش

نابینایان  به نسبت جامعه موقعیت .روند می شمار به آن عضايا زا عضوي نابینایان جامعه، بدنۀ و ساختار در
ا ر جامعه مجموعه نابینا هاهمر به که نوعی هم دافرا ناعنو به جامعه :1 .نگریست ناتو می شکل دو به ار

 مسئولیت جامعه عضايا و وستا دست به مورا ياجرا که حکومتی ناعنو به جامعه :2 دهند، می تشکیل

  .رنداد عهده بر ار حکومت یناهاي 

 بودن مسئولیت نسانا حکم به یکدیگر به نسبت باشند که وضعیتی و موقعیت هر در جامعه دافرا زا یک هر 

 گرفت وظایف صورت یاتارو و آیات در که مطالعاتی همچنین و شده ذکر توضیحات به توجه با.رنداد

 دافرا وظایف عموم نابینایان، به نسبت حکومت وظایف چون قسامیا در ناتو می ار نابینایان به نسبت جامعه
  .زندبررسی کردابپرد فعالیت به می توانند نابینایان که هایی عرصه و نابینایان به نسبت

  نابینایان    به نسبت حکومت وظایف

و  حکومتی رهايابزا با ننداتو می و هستند ضعیف دافرا نهاپشتو بهترین جامعه هر در مسئوالن و حکومت
تبیین  با دیگر سویی زا و سازند همافر ار دافرا ین گونها مطلوبتر و بهتر زندگی زمینه ییاجرا هاي ضمانت
نابینایان  تا ننداخوافر مرا ینا در مشارکت به نیز ار جامعه دافرا مشکالت، حل در سعی و آنان جایگاه و نقش
 تمامی برابر در بپیمایند حکومتار خود معنوي و مادي کمال و رشد هار يا جامعه چنین ینا در نندابتو نیز

 توجه باید هستند، جزو ضعفا نوعی به که نیز نابینایان برابر در و رداد مسئولیت نیشاحکمر تحت نهاي نساا

یات پرداخته شده است ارو و قرآن نگاه زا نابینایان قبال در حکومت وظایف ذکر به ذیل در .نماید ویژه
 .هرچند که موارد وظایف حکومت،ممکن است بیش ازاین ها باشد .

   کردن رحم1-

به  جامعه قشارا و دافرا برخی میان ینا در .ستا سالمیا حاکم یک الزم ویژگی هاي زا مهربانی و رحم 
 رحم سازد می رامیدوا و دلگرم ار نابینایان آنچه شتاد توجه باید لبتها .ترند محتاج رحمت و شفقت این

 نتظارا جامعه زا آنان .شوند می خاطر رنجیده و ملول نابجا هاي دلسوزي و ترحم زا همیشه و آنان ستا



  

۴۴۴ 
 

 خارج شان ناییاتو حد زا آنچه در و همیاري و حمایت مورد هایشان نمندياتو دقیق با شناخت که رنداد

  گیرند.  رقرا سالمیا شفقت رحم و مورد ستا

نْ م ده ع ه ه ع لَ رِ کَتَب شْتَ یا للْأَ لنَّخَع ه م ح لِّا ر و نْ للَّه :.... فَ م ود م كجنُ هح نْص ک أَ فْس ی نَ ف ه وله و للَّ رَس ل و 
م قَاه نْ ک وأَ امم م و جیباً لإِ لَه فْضَ لْماً أَ نْ ح مئُ مط بنِ ی ا عو رِیح لْغَضَبِ  لَى یستَ رِا إِ ف و لْعذْ رْؤُ ی ء فَا بِالضُّع و و نْبی 

لَى ا ع اءوِی   244لْأَقْ

  

 نتاسرباز میان زا  . ." :نوشت نخعی شترا مالک السالم)به علی (علیه ماما که يا عهدنامه ردامو زا یکی

 .شکیباترند سایرین زا و تر پاکدل و ناصحترمامت ا و رسولش و اخد به نسبت که بگمار کار به ار کسانی

 در و هستند مهربان و رئوف ضعیفان به نسبت و .پذیرند می ار ناعذر دیگر آسان و شوند می خشمگین دیر

  بینند. می برتر ار خود ن،ابر قدرتمندابر

در  ار لسالم)فرديا (علیه علی امام :که ستا شده بیان چنین ضعفا به نسبت علی ماما عملی رفتار دربارة
 رأفت باب زا قضیه واین  245کند قامه اقربان) و (فطر عیدین نماز ضعیفان يابر تا شتنداگذ می عظما مسجد

 تحملا ر نماز قامها محل به رفتن سختی برسندو نماز ینا فضیلت به نیز آنان تا بود ضعیفان به یشانا ومهربانی

  246نکنند

 و گیرند می ماآر و شده رامیدوا ضعفا آن ياجرا با که ستا لتاعد سالمی،ا حکومت مهربانی مصادیق زا
زا علی(علیه ماما زفرمایشاتا   :که هست لسالم)نی

ا  سِ لَ ءا تُؤْیِ فَا نْ لضُّع ک م ل د247ع  

  نکن میدانا خودت عدل زا ار ضعفا 

  :که ستاآمده  شترا مالک دیگرایشان به سخن در و

                                                             
433ق،ص1414شریف الرضی،محمد،نهج البالغه،قم،هجرت،چاپ اول،-  244  
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۴۴۵ 
 

ى ع عهده نَّ...:أعمالها و مصر واله حین ألشترا إل ها فَإِ حب لَّ ا یو متَ عینَالْ ض و رَم کْ نْ أَ و لْیکُ ع ک نکاأَ لَیع 

م نَهی باً أَلْ انج و م نَهسح ر أَ ۀًام عج م وه فَ طَ لْ ء أَ فَا نْ بِالضُّع ها شَاء إِ   للَّ

 آن بعاتو و حکومت مصر به ار وي که زمانی مالک اشتر، لسالم)بها علی(علیه ماما عهدنامه زا بخشی

 و برخوردترین خوش ترین، نرم خو بهترین، که باید ردامید دوست ار فروتنان قطعا ونداخد :گماشت
ن .باشد ضعیفان به نسبت مردمان مهربانترین   248هللا شاء إ

  مالی هاي حمایت-2

 حق نسبی رفاه یک زا ريابرخورد و بوده سالما توجه مورد رهاهمو جامعه دافرا همه معیشتی وضعیت

دا نستهاد کفر ساز زمینه ار آن نافقد که رداد همیتا جایی تا مسأله ینا .ستا سالمیا جامعه هرشهروند   .ن

یل نُ ع رَ ب ب یا عنِ أَبِیه عنْ هیماإِ ل فَ و یا عنِ لنَّ ون ی عنْ لسکُ بِ ها عبد أَ ولُ قَالَ ع لَّ س ر : هاقَالَ رُا کَاد ص للَّ قْ  نْ أَ لفَ
ونَ فْر یکُ د و کُ س ح نْ کَادالْ لب أَ غْ ا یرقَد   249لْ

ى و فقر که ستا نزدیک :فرمود آله) و علیه هللا خدا(صلی رسول  که ستا نزدیک نجامد وا به کفر تنگدست

  .شود پیروز تقدیر بر حسد

به  نابینایان .گیرند راقر بیشتر مالی یتهاي حما مورد باید رو ینا زا پذیرترند آسیب دافرا برخی میان ینا در
 .هستند حکومت مالی حمایتهاي نیازمند جسمی، یطاشر با مناسب کار راباز نافقد و فعالیت محدودیت دلیل
ماهانه  مستمري رنداند راقر دولتی کار و بیمه خدمات پوشش تحت که نابینایانی يابر نیز مروزها ینابنابر
  .ستا گردیده مقرر

نْهنْ عع د م حنِ م ى بیسنْ عع د مح نِ أَ ب ذائنْ عع د محن م ی ب بِ زَةَ أَ م نْ ح لٍ ع ج ر لَغَ بِه یرَ بم منینَا أَ رَّ :قَالَ ع لْمؤْ م 
وف شَیخٌ فُ لُ کَبِیرٌ مکْ قَالَ یسأَ مؤْمنینَا أَمیرُ فَ ذَ ما ع لْ وا ه الُ قَ رَ لْمؤْمنینَا أَمیرَ یا افَ ص یانَ قَالَ قَالَ ن نینَا أَمیرُ فَ ؤْملْم 

وها علی علیه السالم تُم ملْ تَعتَّى سرَ اإِذَ ح عجزَ کَبِ  و و تُمع و ه منَ قُ ف نْ نْ علَیه اأَ م تی الِا بم   250لْ

ى مرد بر السالم) علی (علیه ماما  (علیه لمؤمنینا میرامی کرد،  طلب پولى مردمان زا که گذشت مى نابینای

ىامردى نصر لمؤمنین،ا میرا یا :چیست؟گفتند فرمود این لسالم)ا   لسالم)فرمود:  ا (علیه لمؤمنینا میرا .ستا ن

                                                             
143ابن شعبه حرانی،حسن بن علی،تحف العقول،ترجمه صادق حسن زاده،ص-  248  
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۴۴۶ 
 

ى تا گرفتید کار به ار وا  لمالا بیت زا یستادید؟ا باز وا به کردن کمک زا آن گاه شد؛ وعاجز کور که زمان

  بدهید. خرجى وا به

ى ین،ا (علیه  لمؤمنینا میرا پرسش و.سالمىا حاکم رفتار و سیره ستا گونه ینا و سالمى،ا حکومت یعن
چیست) که با مرد آن باره لسالم)درا ست ا آشکار دلیلى شخاص،ا نه ستا شیاءا زا لاسؤ ىابر لفظ (این 
 ییاجامعه ه ىابر خیابان)، و کوچه در ناسرگرد و مردم در محتاج (حضور پدیده این شمردن ناپسند ىابر

  251ست.ا زاهتزا حال در آن قرآن در که پرچم

  کارآمد نیناقو وضع-3

 دافرا جتماعیا حیات تسهیل و مرج و هرج زا جلوگیري و نظم یجادا جامعه هر در رياقانون گذ هدف
 نیز نابینایان هرچند .باشد مجریان وضعیت با آن تناسب باید هایش ویژگی مهمترین یکی رو یناست ازا

 ردامو برخی در ماا یکسانند قانون برابر در هستند جامعه ساکن که عتبارا ینا به و جتماعا دافرا مانندسایر

 ندا گردیده خذا وحی سرمنشأ زا که نیز لهیا نیناقو .آنند ياجرا زا معافیت حتی یا و نیناقو نیازمند تسهیل

 سایرین چون نیز ار نابینایان که یاتیارو کنار در ینروا زا هستند هایی  شاخص چنین جداو ولیاطریق  به

 طور به نابینیان زا که خوریم برمی رديامو به ننداد می خود عبادي وظایف و شرعی نجام تکالیفا به مکلف

 زا یک هر بررسی به ذیل در که ندا گردیده نیناقو ياجرا در تسهیل مشمول یا و تکلیف شده رفع کلی
  .خته خواهدشداپرد  آنها

  تکالیف برخی رفع الف.

وي  ناتو حد زا خارج یا و زیاد مشقت مستوجب آن ياجرا که ستا جباو فرد بر آنجایی تا لهیا نیناقو
ر ابرخورد هم يا ویژه همیتا زا که بینایی ياقو نافقد و جسمی محدودیتهاي دلیل به نیز نابینایان .نباشد
 نجاما در هم تکلیفی ین روا زا نیستند خود عبادي تکالیف یا شرعی جباتاو برخی نجاما به قادر تااذ ستا

 زا نابینایان کهشده   پردخته رديامو به ذیل در .شود می ساقط آنان زا کلی طور به حکاما ینا و رنداآن ند
  .ندا گردیده آن معاف نجاما

  جهاد-1

                                                             
٤٥٣،ص6ش،ج1380، حکیمی،محمد،الحیات،ترجمه :احمد ارام،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسالمی،چاپ اول-  251  



  

۴۴٧ 
 

مام ا سخن مطابق نابینایان چون ستا جباو رند؛اد ار آن ناییاتو که ديافرا همۀ بر و دین فروع زا جهاد
در  .معافند جهاد ازدهند تشخیص ار دشمن و کنند دفاع خود زا جنگ در ننداتو نمی لسالم)ا (علیه252 صادق
  ست:ا شده شارها موضوع ینا به نیز قرآن آیات

﴿س لَى لَی مىا عع رَج لْأَ ح لَى ال و رَجِا ع ع رَج لْأَ ح لَى ال وریضِا ع م رَج لْ ح نْ و عِ  مط ایه ولَه و للَّ س ر ه لْ خ دی 

نَّاتري ج نْ تَج ا م هتح هارا تَ نْ و ألَنْ لَّ م و به یتَ ذ یعذِّ لیماً باًاع   253﴾أَ

 کس هر نکنند)و شرکت درجهاد (که نیست گناهى بیمار بر و نیست گناهى لنگ بر و نیست گناهى نابینا بر

رَد، فرمان ار وا پیامبر و اخد ى در ار وى ب ى آن (درختان) ززیرا که باغهای  و آورد، درمى ستا نارو نهرهای
  ردامید معذّبشك بى  دردنااعذ به برتابد، روى کس هر

 یعنى نمى رد،اد برمى شا الزمه رفع لسان به تفرساست طاق یشانابر جهاد که معلولین زاار جهاد حکم آیه

  254.رنداند ستا حرج که ار آن الزمه ىفرماید م بلکه رند،اند جهاد حکم ینهاا فرماید

  :میفرماید دیگري کریمۀ آیۀ در ونداخد

ي ال﴿ وِ ونَا یستَ دقاع نَ لْ نینَا مم رُ لمؤْ ی غَی ول رِ أُ رَ ونَا و ضَّ دجاه بیلِ ي ف لْموا س أَم ه بِ ماللَّ هِ ل و هِمس فُ نْ لَ أَ ها فَضَّ  للَّ

جاهدینَا م و لْ ابِأَمم م و لهِ فُسهِ لَى أَنْ دینَا عقاع جۀً لْ ر د و د ع ا کُال وه نا للَّ سى لْح لَ و ها فَضَّ دینَا للَّ جاهلَى لْمع 

ر لقاعدینَا ج ظیماً اأَ 255ع  

 میکنند جهاد اخد هادر ر خود جان و مال با که نىامجاهد آن با نیستند دیده زیان که نشین خانه مؤمنان

 مزیت نشینان خانه بر ىا درجه به کنند جهاد مى خود جان و مال با که ار کسانى وند،اخد .نمیباشند یکسان

 برترى بزرگ، شىاپاد به نشینان خانه بر ار نامجاهد ولى دهانیکو د شاوعده پاد اخد ار همه و بخشیده،

  . ستا بخشیده

ها (صلّىاخد رسول که ستا آورده ثابت بن زید حدیث زا بخارى  بر نگارش ىابر ار زیر آله)آیه و علیه للّ

ها ثناءعبدا ینا در :فرمود مى مالءاو ا ها کرم (صلّىا نبى نزد مکتوم ما بن للّ  :کرد عرض و آله)آمد و علیه للّ

ه،ا یا رسول  ما بنا چون که شتاد توجه (باید میکردم قیام نابد مییافتم ار جهاد ناتو خود در من گرا للّ
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۴۴٨ 
 

 جنگ در شرکت زا بینائى نافقد علت به من که شتاگذ میان در آنحضرت با ار مطلب ینا بود مکتوم نابینا

ی وندامعذورهستم)خد ول ر ا متعال، غیراُ رَ ى فرمود نازل رالضَّ  معاف جنگ در شرکت زا نابینایان ینکها بر (مبن

  256هستند)

  نمازجمعه  -2.

 که ستا مشقتی دلیل به نابینایان زا آن حکم شدن شتهابرد که ستا کفایی جباتاو جمله زا جمعه نماز

 (که پیامبر گفتار ساسا بر که ستا حالی در ین257  .رداد وجود آنان يابر جمعه نماز محل تا مسیر درطی

 يادا مکانا دلیل به حکم ختالفا ینا شاید ست،ا شده توصیه جماعت نماز در آنان شرکت قبل آمده) در
 نماز در شرکت يابر فرد گاهی آنکه حال باشد آنان سکونت محل نزدیک مکانی هر در نمازجماعت

 ینا به زیر یتارو .ستا خود شهر جمعه نماز مکان در حضور يابر طوالنی مسیري پیمودن ناچار به جمعه،

  .رداشاره دا موضوع

د مح نُ م یلَ باعمس لِا عنِ إِ فَضْ نِ لْ نَاشَاذَ ب و یلنُ ع رَ ب ب بِیه عنْ هیماإِ نْ حماد جمیعاً أَ نِ ع ى بیسنْ عرِیزٍ ع نْ حع 

ر ةَازنْ ری ع ر(علیه أَبِ فَ ع قَالَ لسالم)ا ج: رَض ها فَ لَى  للَّ نَ لنَّاسِاع ۀِا مع مج لَى لْ ۀِا إِ عم ساً لْجم ها صلَاةً ثَلَاثینَ و خَ  منْ

لَاةٌ ص ةٌاودا حرَضَه ها فَ ی جماعۀٍ للَّ ف و ی ۀُا ه ع ملْج ا وهضَعنْ و ۀٍ ع ع سنِ تیرِا عغلص کَبِیرِا و ونِا و لْ جنُ م رِا و لْ افس لْم 

اود بلْع ةِا و رْأَ م ضِا و لْ رِی لْم ىا ومع نْ و لْأَ انَ م سِ علَى کَ خَینِ رأْ س رْ    258فَ

 آن زا یکی . نیدهاجب گرداو مردم بر ار نماز 35 بعد جمعه تا ياه جمع زا ونداخد لسالم):ا باقر(علیه امام

 ،كکود :ستا شده شتهابرد گروه 9 زا ست وا جمعه نماز کرده جباو جماعت بر ار آن ونداخد که نمازها
ض، زن، برده، مسافر، نه،ادیو پیر،   باشد. فرسنگ دو زا بیش شا فاصله که نابینا و هرکس مری

  برده حکاما-3

گ و جامعه مقتضیات و سالما نیناقو ساسا بر د اآز و برده گروه دو به ها نسانا سالما صدر باعرا فرهن
شدن  نابینا با .بود ... و دیه شدن نصف موال، زا طاعتا چون خاصی حکامیا ياراد برده و شدند می تقسیم
ین ا به زیر یاتارو .شد می بار وا بر داآز نسانا حکاما و گشت می داآز و شده ساقط وا زا حکاما ینا برده

  رداد شارها موضوع
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۴۴٩ 
 

ی و ف یثدلِ ح ا أَهت ی نَّא (علیهم لْب ولَ لسالم)أَ س ا رى اإِذَ قَال ص للَّهم ع دا أَ بع جذَم لْ وأَ ا أَ لَ    259علَیه رِقَّ فَ

  گردید ازاد است. پیسی مرض دچار یا شد نابینا يا برده هرگاه آله) و علیه هللا خد(صلی پیامبر

نُا یس ح نُ لْ ب د محنْ ملَّى عع نِ م ب د محنِ منِا ع سنِ لْحب یلا عشَّاء و بانٍ عنْ لْ سماعیلَ أَ نْ إِ ا عی ف عنْ لْج ی ع  أَبِ

رٍ(علیه فَ ع ذَ :قَالَ لسالم)ا ج ی اإِ موا ع لُ مكلْم ه قَ عتَ ه أَ باحص نْ و م یکُ نْ لَه لَ ه أَ   260یمسکَ

وشایسته نیست او را در بند  کند داآز ار وي باید وا صاحب شد نابینا يا برده لسالم):هرگاها باقر(علیه ماما
  دارد

  نیناقو تسهیل .ب

هاسختگیر رهايابزا مصالحی به بنا و خاص یطاشر در راگذ قانون گاهی برخی  زا نیناقو ياجرا در ار خود ن
 ینا شامل که هایی گروه آن زا یکی .نماید می برخورد آنان با غماضا و مسامحه با و درد برمی دافرا

 می سایه سرشان بر راگذ قانون حمایتی چتر ردامو برخی در که هستند نابینایان شوند می نیناقو تسهیل در

  زیماپرد می ردامو ینا زا برخی بررسی به درذیل فکندا

  تامجاز تخفیف-1

  تقسیم  خطائی و عمد شبه عمد، : دستۀ سه به یماجر برمیآید، سالمیا تامجاز قانون يافحو زا چنانچه

 بیان زیر یاتارو261 .دیه است ختاپرد صورت ینا غیر در و قصاص عمدي، یماجر تامجاز .شود می

 نیز دیگر فرد کشتن صورت در حتی نابینا .ستا سایرین خطائی یماجر مانند نابینا، عمدي که جرم ردامید

  .ستا کیفري مسئولیت فعار دالیل جمله زا نابینایی ینابناب شود قصاص نمی

نُ وبٍ ب بحنْ مشَامِ عنِ ه مٍ ب النْ س ارٍ عم ا عی اطابنْ لسی ع دةَ أَبِ یبقَالَ ع: لْت فَرٍ سأَ عا جب نْ -ع أَ ى عمع قَأَ أَ نَ فَ یع 

د متَعیح(محقَالَ )قَالَاص ا فَ ا یب دةَ أَ یبنَّ ع مد إِ لُا ع عمى مثْ طَإِا لْأَ ۀُا فیه اهذَ لْخَ ینْ لد م ه النْ م م فَإِ نْ لَ نَّ مالٌ لَه یکُ  فَإِ

ه لَى دیتَ امِا علْإِم ا و قُّ لَ لُ ح طُ بمٍ ی ل س262م  
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۴۵٠ 
 

 کور و دریدا ر چشم بینائى عمد روى زا نابینا شخص گرا پرسیدم لسالما علیه باقر ماما ز :گوید عبیده بوا

 چشم (چون دهد دیه باید بیناست مانند خطاى کور عمد ینجاا در عبید بااىا :فرمود چیست؟ حکمش کرد

 مسلمانى حقّ تا زدابپرد ار آن باید مسلمین ماما زد،ابپرد ار تا دیه رداند مالى چنانچه و شود) قصاص تا رداند

  263نشود پایمال

ى وو ا رء لَا نْ عع د محا می لَبِ ح ت :قَالَ لْ ا سأَلْ ب لٍ عنْ ع للَّها عبد أَ ج ر رَب لٍ ضَ ج ر أْسلٍ رو عم ت بِ اه فَسالَ  عینَ

لَى ع ه یخَد ب ثَ و وبا فَ رُ لَى لْمضْ ع ه بِ لَه ضَارِ قَتَ قَالَ فَ و فَ أَب  دباعذَ ع للَّهانِ نِاهید عتَ یعاً مملَ ج رى افَ يا علَى أَ ذ  لَّ

لَا لَاقَتَ ج ه لرَّ نَّ ودا أَ ه قَ لَه حینَ قَتَلَ عمى و هو قَتَ مىا و أَ ع ه لْأَ ایتُ طَأٌ جِنَ م خَ زَ لْ ونَ عاقلَتُه تُ خَذُ ها یؤْ ث فی بِ لَا ی سنینَ ثَ ف 

م کُلِّ ج نْ سنَۀٍ نَ م فَإِ نْ لَ مى یکُ ع متْه عاقلَۀٌ للْأَ زِ ۀُ لَ یا د نَى می ج ف ه الخَذُ م ؤْ ا یه ی بِ ف ینَ ثَلَاثنس جِع رْ یىا ومع  لْأَ

لَى ثَۀِ ع رو بِه ۀِ ضَارِ یبِد ی   264عینَ

د الما علیه صادق ماما زا :گوید حلبى على بن محم گ با مردى :پرسیدم لس  چنان کوفته دیگرى بر سر کلن

 رسانیده بقتل ار وا و تاخته ضارب بر آنگاه مضروب آویخته، گونه اش بر حدقه زا مضروب چشم دو که

 نمى قصاصى ستا کشته که کس آن عهده بر من و دو ستمکارند، هر ینا :فرمود لسالما علیه ماما ست،ا

ى در ازیر بینم،  قاعده بر بنا و ست،ا کشته ار وا (کورى حال در) بود دهاد دست زا ار خود که چشمان حال

ت سه در و ىکنند م تکلیف نابد ار آنان ست،ا وا  عاقله عهده بر عمىاجانى دیه جنایت سه وعده بمد 

 واوستا خود مال در شده مرتکب جنایتى که دیه شتاند عاقله عمىاشخصى چنانچه و میستانند، یشانازساال
 مقتولش می ضارب ورثه زا ار خود چشمان دیه أعمى و نیز زد،ابپرد سال سه ظرف در تا رندامیداو نابد ار

  265ىستاند

  حج حکاما -2

 وجوب شرط و میشود جباو فرد بر زندگی، طول در بار یک که ستا سالمادین فروع زا حج

مستطیع  شرعاً زمانی است هنماار یا هاهمر نیازمند حج به رفتن يابر نابینا که آنجایی زا .ستاستطاعتاآن
در  چنانچه یکند، م تأیید نظررا ینا نیز ما فقه .باشد شتهاد ار هشاهمر و خود هزینۀ که شود می محسوب
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۴۵١ 
 

 حج بیابد مرکب و داز خود هنماىار و خود ىابر نابینا گرا که ستا باور ینا بر شیعه :که ستا فقهی کتب

  266ست ا جباو وا بر

 رداو (لحجۀا ذي دهم شب) عرفه غروب زا بعد باید حاجیان ستا مشعر در وقوف حج مناسک زا یکی

ي ابر شد دهاد توضیح که نحوي به مشعر در وقوف .بمانند آنجا در لحجۀای ذ دهم فجر طلوع تا و مشعر شده
 در نندאتو می آنان .هستند نابینایان دافرا ینا جملۀ زا که ستا شده تبدیل رياضطرا وقوف به هایی گروه

  .رداد شارها آن به زیر حدیث چنانچه رنداند آن در ماندن به ونیاز کنند نیت مشعر سرزمین زاگذر 

ى وو ر د محنُ میمٍ بکقَال ح ت ی قُلْ بِ د لأَ با عه لُا ع للَّ ج مىا لرَّ ع رْأَةُا و لْأَ ونَانِا لْم مالِا مع لضَّعیفَۀُ  یکُ رَا لْج ع یالْأَ  بِ

ذَ ض افَإِ فَا هِم أَ نْ بِ م رَفَات رَّ ع م م هِ ا بِ کَم ملَى ه لْ و منًى إِ زِ م ینْ م لَ معاً بِهِ قَالَ ج س أَ فَ لَی د وا قَ لَّ ا صه قَد بِ هم فَ زَأَ ج  أَ

ت نْ قُلْ م فَإِ و لَ صلُّ ا ایو قَالَ بِه کَرُ ها اذَ ا جلَّ و عزَّ للَّ یهنْ ف و فَإِ و قَد اکَانُ رُ کَ ها اذَ قَد فیها جلَّ و عزَّ للَّ هم فَ زَأَ ج    267أَ

د و الم معروضا علیه صادق ماما به :که ستا آورده خود یتارو در حکیم بن محمنابینا مردى که شتماد لس 

ى -بىاعرا رىاشترد با ناناتو زنى و  کوچ عرفات زا ار یشانا چون پس کنند، می حج -نشیناعرب صحر یعن

ى همچنان ده،اد ینست ا نه آیا :فرمود ماما پس .ستا نیاورده فرود مشعر در ار آنان و رفته پیش به بسوى من
 نماز آنجا در گراپس  :گفتم :میکند کفایت یشانا ىابر نماز همان پس ند؟ا ردهاگز نماز آنجا در آنان که

 کرده یاد ار جلّ و عزّ ىاآنجا خد در گرا پس ند،اه کرد یاد ار جلّ و عزّ ىاخد :فرمود باشند؟ ردهانگز

  268میکند کفایت ار یشانا اخد ذکر همان باشند

ز ا ناشی مشقت زا تا دهند نجاما شب در ار تاجمر رمی ضعفا، سایر چون ننداتو می نابینایان ینا بر عالوه
 نیز حدیث در .بگیرد نائب حج مناسک زا برخی ياجرا يابر و یابند رهایی روز، در تاجمر رمی زدحاما

  .ستا ه شد شارهان ابد

یل نُ عرَ ب ب نْ هیماإِ ع ه نِا عنِ أَبِی ی ب بِ رٍ أَ یم نْ عفْصِ ع نِ حا بي رِ ه و لْبخْتَ رِ نْ غَییرٍ عص ی ب بِ ی عنْ أَ بِ د أَ با عه  ع للَّ
خَّص :قَالَ ولُ ر س ا رص للَّه اءس لنِّ ل ا وء فَا نْ لضُّع و أَ فیضُ عٍ ایم نْ ج لٍ م لَی نْ و بِ و أَ رْم ةَا ای رَ م ج لٍ لْ نْ بِلَی ر فَإِ واأَ نْ اد  أَ

و ور زُ ا ایت یب و لْ لُ کَّ نْ او م ح ذْب نَّ ینْه269.ع  
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۴۵٢ 
 

 جمره رمی و منا) کنند(به سمت حرکت مشعر زا شب در که دنداد جازها ضعیف دافرا و زنان به اخد رسول

 آنها جانب زا تا بگیرند نایب ار کسی زیارت کنند ار اخد خانه ستنداخو گرا و .دهند نجاما شب در نیز ار

  کند  قربانی

  لهیا حدود ياجرا در تساوي ج.

 نینیاجهان قو حقیقی سرپرست ناعنو به متعال ونداخد .ستا ريافرمانبرد عبد وظیفه و ستاخد بنده نسانا

 و مساوي هستند برشابر در نسانهاا همه که .ستا کرده مقرر ما معنوي و مادي حیات تنظیم ستايار در را
 شانه تکالیف شرعی و تها مسئولی ینا بار زیر زا نعمتی نافقد یا جسمی نقص بهانه به نداتو نمی فردي هیچ

 حریم مجاز نیستند نیز نابینایان .شود بار مشقت مکلف يابر آن نجاما یا آید پیش رياضطرا مگر کند خالی

 دیگر دافراهمه   مانند صورت ینا در بشکنند هم در ار جتماعیا هنجارهاي و کنند نقض ار لهیا نیناقو

 در صورت نیز وا و شود نمی مرتفع وا زا فرد، نابینایی بهانه به لهیا حدود ياجرا .شد هنداخو تامجاز

  ستا آمده ذیل حدیث در چنانکه بود هداخو سایرین چون حد، مستوجب معاصی رتکابا

یل نُ ع رَ ب ب نْ هیماإِ ع نْ أَبِیه ى عیح نِ ی ی ب بِ رَ أَ منْ نَاعع س ونُ نْ یاقَ عحس عمارٍ إِ نِ  قَال ب لْت ا سأَ مه دح  عنْ ع أَ

دسِا ح رَ خْ ما و لْأَ ص عمىا و لْأَ قَالَ لْأَ م فَ ودا علَیهِ دوا إِذَ لْح ونَ اکَانُ قلُ عا ی ونَ م   .بِه یأْتُ

 درباره آنها هرگاه داپاسخ د پس نابینا، و اناشنو ، الل فرد حد سالم)درباها (علیهم دو آن زا یکی زا پرسیدم

 شود اجرا وا بر حد کرد زنا نابینا فرد هرگاه .ستا جباو آنها بر حدود پس باشند عاقل میدهند نجاما آنچه

 زنی کرده گمان و ستا شده مشتبه وا بر مراکه  کرد دعاا هرگاه و نیست پذیرفته نابینایی دلیل به وا عذر و

 حتیاطا باید وا ازیر کند نمی ساقط حد ياجرا زا ار وا سخن ینا ؛ ستا همسرش نموده نزدیکی وا با که

  کرد م نمیاقدا یقین غیر جاي بر و نمود حفظ فساد زا ار خود و کرد می

  نابینایان به نسبت جامعه دافرا وظایف

عا پیکره   و ماقو در خود جتماعیا و فردي نقش یفايا با یک هر که شده تشکیل هایی سلول زا جتما

  که آنجایی زا .موثرند آن پویایی

  راقر نماند ار عضوها دگر / روزگار آورد درد به عضوي چو                   

 جتماعא دیگر عناصر دوش بر خأل ینا کردن پر تکلیف شوند می نقص دچار جامعه زا گروهی وقتی

 و مالی حمایتهاي و کمک با شتهاد نیارزا آنها به اخد که سالمتی نعمت نهاشکر به تا .شود شته میاگذ



  

۴۵٣ 
 

 تها حماي ینا مختلف بعادا نی،اوافر یاتارو و حادیثا در ینروا زا .بشتابند دافرا ینا یاري خود،به عاطفی

جامعه نسبت احاد  بعد مالی واخالقی دو به ذیل در ما .ندا گردیده ترغیب و تشویق آن نجامابه  دافرا و تبیین
  به نابینایان میپردازیم

  الف.کمک مالی

 جتماع بها بر عالوه آن تکلیف که ستا همیتا ياراد يا زهاندا تا ضعفا خصوص به دافرا معیشتی رفاه تأمین

جامعه  نانیازمند تشخیص با تا ندا شده مأمور دافرا همه و .ستا شده نهاده نیز جامعه دافرا تک تک دوش
 درآمد کسب در محدودیت دلیل به نابینایان میان ینا در .سازند همند بهر خود مالی تهاي حماي زا ار آنان

سویی   زا خاص)، جسمی وضعیت دلیل (به زندگی هزینۀ بودن باال و سو یک زا مناسب شغل ویافتن
دقیق  بررسی تکلیف سالما رو ینا زا باشند مالی فقر و قتصاديا مشکالت معرض در ستا دیگر،ممکن

 .ستا نهاده جتماعا دافرا تک تک دوش بر ار زکات و صدقه عطايا و فاقا نیاز صورت در و مالی وضاعا

آنها   به ذیل یاتارو در .نگیرد خود به ترحم یا تجسس رنگ ها حمایت ینا که بود قبامر باید لبته همورها
  .ختاپرد هیماخو

فْسیرُ ،ا تَ ولُ قَالَ قَالَ ع لْإِمامِ س ا ره و ص للَّ کَاةَا اآتُ نْ لزَّ م و اأَمم قِّینَا لکُ تَحس ا لْم نَ  لَه رَام قَ فُ ءا و ءالْ فَا لَا لضُّع 
م وه س خَ تَب لَا و موه سوک ا و تُ و لَ مم یثَا اتَی خَبِ نْ لْ وهم أَ طُ نَّ تُع طَى فَإِ ع نْ أَ اةَ م کَ ز ه الۀً م با طَیه فْسه بِ طَاه نَ ع ها أَ  للَّ

لِّ ۀٍ بِکُ با ح نْهر م ص ی اقَ ۀِا ف نْ لْجنَّ بٍ مه ر ذَ ص قَ نْ او ضَّۀٍ مف ر و ص نْ اقَ لُؤٍ م ر و لُؤْ ص نْ اقَ م د ج رْ ب ز ر و ص نْ اقَ م د رُّ مز 

ر و ص نْ اقَ م و هرٍ و ر ج ص نْ اقَ ورِ م ب نُ ینَا رم عالَ نْ و لْ رَ إِ ص ی قَ کَاةِا ف عالَى للَّها قَالَ لزَّ ا تَ ي ی دبی أَ ع لُن أَم  تُبخِّ
ی نم هِ نُّ أَم تَتَّ ظُ نِّی تَ زٌ أَ رُ عاجِ رٍ غَی لَى قَادنْ ع ک أَ ید وف نُؤَ س د رَ ی ک لَی ع م و ونُ ی ج تَکُ و ح تَاجِینَا فیه أَ حم نْ لْ  إِ

ها یتَ ا أَد کَم ت رْ أُم و فو س د رَ ی ک لَی نْ ع لْت إِ خب مو ونُ ی کُ ی تَ رَ ف خْس رِینَا ه أَ قَالَ لْخَاس عمفَس ک ل ونَا ذَ مل سم  لْ

و قَالُ معنَا افَ س نَا وطَع ولَ یا أَ س ها ر   270للَّ

 بخل و بدهید وضعفا افقر زا آن مستحقین به ار خود لاموا زکات آله)فرمودند و علیه هللا (صلی پیامبر

 ابدهدخد ار خود مال زکات کس آنها بدهید،هر به تا نیامیزید ناپاك مال باار لتاناموا و ندهید کم و نورزید
 نقره،قصري زا قصري، طال زا قصري ونداخد زآنا نهاد هر يازاوبه  نداگرد می پاك ار نفسش آن وسیله به

 بنده من يا فرماید می ونداخد و .کند می عطاا وا به نور زا زبرجد،قصري زا زلولو،قصريازمرد،قصري  زا

 تو، به آن عوض ندنازبازگردا من که کردي می گمان یا کردي می متهم امر یا نستیاد می بخیل اآیامر

                                                             
360،ص6قمري،ج1408حسین،مستدرك الوسایل،قم،موسسه ال البیت علیه السالم،چاپ اول،، نوري-  270  
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 محتاجان ترین محتاج تو که روزي زي،اشده بپرد دهاد دستور تو به که گونه همان ار آن گرا ؟ نماناتو

 به هستی نازیانکار زیانکارترین تو که روزي بورزي بخل گرهما و گشت هداخو باز سویت به هستی،

 و شنیدیم !اخد پیامبر يا" :گفتند و ".شنیدند ار حرف آن مسلمانان" :شد گشت گفته هداخو باز سویت
  طاعت میکنیما

  اخالقی وظایف ب.

 .ندا گردیده مبعوث خالقا مکارم تکمیل يابر نیز پیامبر و .ستا خالقیا هاي آموزه بر مبتنی دینی سالما
   271ألخالقا مکارم ألتمم بعثت نماا :قال (آله و علیه هللا صلی) عنه روى

  بیاموزم) را همه تمام کنم(و و کامل ار خالقىا فتهاي)امکرمتها(شر که شدم نگیختهابر جهت آن از من

به  بنا .ستا رابرخورد يا ویژه همیتا زا عبادي تکالیف نجاما کنار در نیز سالمیا خالقا رعایت ینروا زا
  درندابر باهم جتماعا دافرا تمام قرآن آیات

  

ما ونَا إِنَّ منُ مؤْ ةٌ لْ و خْ و إِ حلص نَ افَأَ یب م ویکُ خَ وا و أَ قُ ها اتَّ م للَّ علَّکُ ونَ لَ م ح رْ   272تُ

 مورد که میدا رید،ابدا پرو اخد زا و دهید سازش ار نتانادرابر میان پس درند،ابر هم با مؤمنان حقیقت در

  .گیرید راقر رحمت

قع امو در رندابگذ ماحترا یکدیگر به .باشند شتهاد مهربانی با توأم نهادرابر رفتاري هم به نسبت ستا الزم و
ز رفتارهاي ا تا رنداد حق جتماعا ینا زا عضوي ناعنو به نیز نابینایان . . . و بشتابند هم یاري به لزوم

 وظایف بیان به ذیل در کنند زندگی مشاآر با آنان کنار در و شوند همند بهر همنوعانشان نهامهرورز

  .ختاپرد هیماخو نابینایان قبال در جتماعا خالقی آحادا

  

  شایسته تعامل-1

                                                             
352،ص5ق،ج1415لعروسی الحویزي،عبد علی بن جمعه،تفسیر نور الثقلین،قم،اسماعیلیان،چاپ چهارم،ا-  271  
١٠حجرات/-  272  



  

۴۵۵ 
 

به  و باشند شتهاد طبیعی و سالم رتباطیا دیگر دافرا با که ستا مطلوب معلولین، سایر چون نابینایان يابر
زیر  یتارو .نگیرند راقر یمهري ب و یتوجهی ب مورد و سایرین زا متفاوت وضعیتی در جسمی نقص دلیل
 آیه .میدهد توضیح   ، شده قعاو نکوهش مورد عبس سورة در که ار نابینا با ناشایست برخورد ياماجر

﴿س بع لَّى و و نْ تَ ه أَ مىا جاءع  هللا صلی) پیامبر موذن مکتوم مابنا، شده نازل مکتوم ما ابن درباره ي عثمان و ﴾لْأَ
 بودندو یشانا با نیز صحابه حالیکه در آمد (و آله علیه هللا صلی)ارسولخد نزد روزي .بود نابینا و (آله و علیه

 هم در چهره فرستاد،عثمان عثمان نزد ار مکتوم ما بنا (آله و هللا علیها صلی)پیامبر بود عثمان جمله آن زا

ما  و و العمیا جاءه نا﴿عثمان یعنی تولی و عبس کرد نازل ونداخد پس . نداروي برگرد وا زا و کشید
علیها صلی) ارسولخد گفت(یذکر وا)باشد پاکتر و طاهرتر شاید یعنی﴾یزکی لعله یدریک  متذکر (آله و هللا 

 گاه هر تو﴾تصدي له نتا و استغنی ما منا﴿و گفت داد راقر مخاطب ار عثمان سپس﴾لذکريا فتنفعه﴿شود وا

 گرا و﴾یزکی الا علیک وما﴿رياد می بزرگ ار وا و آوري می به رو تو آید می تو نزد ثروتمند فرد که

 و هو﴿ مکتوم ما یعنی﴾یسعی جاءك من ماا و﴿ نه یا ستا ییاتقو با فرد که کردي توجه نمی نبود ثروتمند

 آیه مخاطب، زا صرفنظر .نکردي توجه وا به و ساختی مشغول ار خودت یعنی ﴾تلهی عنه نتا و یخشی

را بیانگر  سوره یک که هستند ز معلولینا گروه تنها ینانا .ستا شتهاد نابینایان به نسبت اخد که ستا میاحت

  ستا ختهاپرد آنان زا دفاع به خود اخد و شده نازل شخصیتشان تکریم در

  ماحترا و تکریم-2

 رافیان قراطرا ماحترا و تکریم مورد و شود حفظ نسانیشانا شخصیت مایلند دیگر دافرا همه مانند نیز نابینایان
 یا تفاوتی و شوند تحقیر ندا شتهاند دخالتی آن در خود که يا مسأله بابت بود هداخو سخت یشانابر .گیرند

   میشوند متذکر ار ردامو ینا نظر دقت و ریزبینی با یاتارو و آیات رو ینا زا .باشند شتهاد نادیگر با

  

  تحقیر عدم- 3

تا  ستا رابرخورد يا ویژه همیتا زا اخد نزد در مومنان عزت و ستا برتري مالك تنهااتقو قرآن آیات در
را .ستا بهشت در آنان دوري مومنین، کردن تحقیر نتیجه که آنجایی  همانا:فرمودند لسالم)ا لمومنین(علیها می

 کند تحقیر ار مومنی کسی گرا که نکنید تحقیر ار خود ن ضعیفادرابر فرمودند و.ستا بزرگ مرگ فقر

  کند توبه ینکها مگر کند نمی جمع در بهشت ار آنها بین در ونداخد

  هنماییار و هیاهمر



  

۴۵۶ 
 

 آمد، با و رفت همچون خویش روزمره کارهاي نجاما يابر ستا ممکن بینایی حس نافقد دلیل به نابینایان

دیگر  سویی زا ینماید، م فیاناطرا کمک نیازمند سایرین زا بیش ار آنان مرا همین و باشند روبرو ريادشو
 الذ کنند نیاز زابرا نادیگر به خویش شخصی کارهاي ترین عادي نجاما جهت که ستا رادشو آنان يابر
ین ا در ار عظیم شیاپاد و جرا منت، بی همیاري به مسلمانان ترغیب و تشویق ستايار در متعال ياخد

لهی ا نارضو جلب ستايار در میانبر مسیري و ییاخد نعمتی را نابینایان بینا، دافرا تا فرموده مقرر خصوص
عامو در و نندابد   .ستا نابینایان زا دستگیري عظیم شاپاد بیانگر زیر یاتارو .بشتابند آنان یاري به لزوم ق

یرُ قَالَ وینَا أَمن ؤْمم ولِ عنْ لسالم)،ا (علیه لْ س ا ره ه ص للَّ نَّ نْ :قَالَ أَ م رِیر قَاد عینَ اضَ ب ةً أَرو طْ ضٍ علَى خُ لَۀٍ، أَره س 

ف لَا و ی فیها، علَیه خَ ط ع لِّ أُ وةٍ بِکُ طْ ر خُ ص ی أقَ ینَا فع ب ۀِ أَر وةً لْجنَّ طْ لَۀٍ، أَرضٍ علَى خُ ها س وف لَ لَیه خَ ا، ع یهف 

یط ع لِّ أُ وةٍ بِکُ طْ ر خُ ص ی اقَ اا ف یمۀِ ف ه لْجنَّ ۀٌ قَاد لَکَ هم هز و ا، جنْهع دج و ک ل ه نِامیزَ فی ذَ ات م حسنَ و ۀِا ی امی ق سع لْ و  أَ

نَ ۀَا م ائَ ا منْی لد ف لْ ، أَ رَّةٍ م و حج ر ه ئَات یا بِسلِّه ها، و کُ قَ حم رَّ و قَ ه أَ ی  لَ ی ف الع جِنَانِا أَ فها و لْ رَ  علیه علی ماما273 .غُ

ر یک کس هر که : آله و علیه هللا صلی اخد رسول قول زا لسالما  دستگیرد راهمو زمین بر گام 40 انابینا 

 که آنجا در گرا و دهد صدقه ار آن که نگردد براباشد بر طال زمین روى همه آن زا سوزنى سر زهاباند

 بیشتر برابر راهز صد اخد حسنات نامیز در قیامت روز ندابگذر آن زا ار وا و ستا پرتگاهى ستا وا دستگیر

 هایش و غرفه بهشتها باالترین در ار وا و کند نابود ار آنها و بچربد گناهانش همه به و دنیا دریابد همه زا

  .دهد منزل

  جتماعا در نابینایان فعالیت هاي عرصه

عا و  مادي تعالی و رشد هاي زمینه و سازند آشکار ار خود وجودي ظرفیت تا ستا دافرا فعالیت عرصه جتما
 بیرون انزوا زا تا نیازمندترند جتماعیا هاي فعالیت ینا به نابینایان .سازند همافر ار دهاخانو و خود معنوي

و  عرصه حادیثابگیرند  فاصله صرف ییاگر مصرف و سرباري حس زا و کنند اپید جتماعیا نشاط آمده 

کند.ازجمله موذن بودن،امام جماعت بودن،شهادت  می بیان باشند شتهاد فعالیت ننداتو می نابینایان که ار هایی
 زا ها عرصه یناهمۀ  ستا ذکر به الزمئر دینی ازان موارد میباشد.دادن،انجام خرید وروش وبزگداشت شعا

  شده است گرفته نظر در ویژه صالحیت و خاص یطاشر آنها نتسابا يابر که ستا حساسی ردامو

  

                                                             
حسن بن علی علیه السالم،امام یازدهم،تفسیر منسوب الی االمام حسن العسکري،قم،مدرسه امام مهدي،چاپ - 

٨٩ق،ص1409اول، 273  
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راتهر م،اآر حمدا :ترجمه لحیاة،ا حکیمى، على و حکیمى محمد و محمدرضا حکیمى،-15  نشر ن، دفت
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  بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی نابینایان
  ي دولتی شهرستان آران و بیدگلها سازمانبینایان شاغل در ادارات و  مورد مطالعه: نابینایان و کم

  276سمیه قجري -275مقدمالهام شفائی -274حقیقیانمریم 

  
 با افراد. رود یم شمار به انسان يازهاین جمله از یاجتماع يها نظام مثابه به جامعه در حضور و گروه به شیگرا
غال در  پرسود و مثبت کار انجام قیطر از را خود ییتوانا و ارزش گروه، در يریپذنقش و تیعضو از جمله اشت
مشاهده مسائل و مشکالت مختلف در این میان،  .دهند یم نشانرسانی به دیگران ادارات و خدمتها و سازمان

غال نابینایان به ویژه در شهر هاي کوچک و به تبع آن میزان رضایت شغلی این قشر از جامعه لزوم بررسی در اشت
را ایجاب می بررسی وضعیت اشتغال و میزان نماید. بر این مبنا، هدف اساسی این مطالعه جامع در این حوزه 

شهرستان آران و بیدگل می رضایت شغلی نابینایان و کم   باشد.بینایان شاغل در ادارات دولتی 
آوري هاي تحقیق با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته جمعاین مطالعه از نوع پیمایش بوده و داده

هاي دولتی شهرستان بینایان شاغل در ادارات و سازمان و کم گردیده است. جامعه آماري تحقیق کلیه نابینایان
گیري گلوله باشد. با توجه به عدم دسترسی به آمار دقیق این شاغلین با استفاده از روش نمونهآران و بیدگل می

  آوري اطالعات پژوهش گردیده است. برفی اقدام به شناسایی پاسخگویان و جمع
عوامل مؤثر بر آن در ابعاد مختلف رضایت مالی، ماهیت کار و بر اساس این پژوهش میزان رضای شغلی و  ت 
هاي پیشرفت و ارتقاء، رضایت از مدیریت و سرپرستی و رضایت از ارتباط با شرایط شغلی، رضایت از فرصت

  همکاران مورد بررسی قرار گرفته است. 
  بینایان.  رضایت شغلی، اشتغال، نابینایان، کم واژگان کلیدي:
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  مقدمه
در  که را گذشته اتیتجرب و آرزوها و هاخواسته از يامجموعه وندد،یپ یم یسازمان به يفرد که یهنگام

 نیا یداستان هم از نشان یشغل تیرضا. آورد یم همراه به خود با نند،یآفر یم را یشغل انتظارات ،مجموع
 ).169: 1375،و نیواستورم سیوید(آورد یم فراهم او يبرا کار که است ییها پاداش با انسان خواسته نو توقعات

 ها خواسته به توجهالزم است  است، اهداف شبردیپ رکن نیتر مهم یانسان يروین سازمان، هر در نکهیا به توجه با
 نیبنابرا .گیرد قرار رانیمد مورد توجه داشت، خواهد دنبال به را یشغل تیرضا واقع در که آنان يازهاین و

 یکی یشغل تیرضا چرا که ،است برخوردار يا ژهیو تیاهم از کارکنان یشغل تیرضا با مرتبط عوامل یبررس
ب(باشد یم مؤثر سازمان در کارکنان عملکرد و رفتار نحوه در که است یعوامل از   ).180: 1376نز،یرا

، در تعریف رضایت شغلی به عواملی توجه می نماید. اکثراً شود که رسیدن به اهداف سازمان را تسهیل عموماً
گیرد تا رضایت شغلی کارکنان در تعامل با ها، تمایالت و نیازها مدنظر قرار میها، کششآرزوها، خواسته

  ).265:1374ادراکات و باورها بررسی شود(رابینز،
-ستهدر این میان، گروهی از شاغلین افراد نابینا یا کم بینایی هستند که پس از پشت سر گذاشتن موانع بسیار توان

، اند ترحماغلب مردم بر این باورند که نابینایان افرادي نیازمند و مستحق مند شوند. اند از فرصت اشتغال بهره
شد که محرومیت از این حس اساسی براي زندگی روزمره،  ییها تیمحدودو  ها يدشوارالبته نباید منکر 

که فرد نابینا را به  ییها تیمحرومو  ها تیمحدود. کند یمتحصیل، اشتغال و به طور کلی زندگی نابینایان ایجاد 
به نابینایی  توان یماما این تنها منظري نیست که از آن ، کند یمویژه ملزم  يها آموزشاستفاده از امکانات و 

  .نگریست
اما  ،مواجه هستند شرایط جسمانی خودبا مشکالت اقتصادي بسیاري به دلیل  اگر چه به طور کلی افراد نابینا

غلبه بر این موانع و اي از آنان توانستهعده را جهت احراز شغلی متناسب با ها تیمحدوداند با  ، توانایی خود 
عتاً پس از اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل مرتبط به ویژه در این قشر رضایت وضعیت خود اثبات نمایند.  طبی

شغل خود می  خوداش باالست، نسبت به شغل یت شغلیباشد. کسی که رضاشغلی و نگرش کلی فرد درباره 
دارد و برعکس، کسی که از کار خود راضی نیست، نگرش منفی خواهد داشت. نگرش   ی مثبت 

شغلی در نگاه اول یک کیفیت روانی است، ولی به شدت از عوامل اجتماعی متأثر است.  در اگرچه رضایت 
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، صاحب شناسی بر ی به ویژه مدیریت، روانشناسی و جامعهنظران علوم انسانتبیین 

شرایط کار، جو حاکم و نقش عوامل متعدد تأکید نموده اند. در این ارتباط، برخی از محققین، ماهیت و 
ن،اند (ترین عامل رضایت شغلی کارکنان برشمردهفرهنگ سازمانی را به عنوان مهم ؛ 1383بخشی و همکارا

). برخی دیگر 1384؛ نوربخش و میرنادري،1379؛ صافی،2000؛ ترز، 1381ن،؛ هوم1370؛ ازکمپ،1387زکی،
اند (بخشی و نظران به نحوه سرپرستی در سازمان و تعامل سرپرستی با کارکنان تأکید نمودهاز صاحب
گروهی از  ).2000؛ ترز،1386؛ نوغانی و همکاران،1387؛ زکی،1370؛ ازکمپ،1381)؛ هومن،1383همکاران(
ن، موضوع عدالت و برابري در سازمان و نقش آن در ارتقاء رضایت شغلی کارکنان را مورد تأکید اندیشمندا
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عده1381؛ هومن،1378پور،؛ مقدمی2000؛ ترز،1387اند (زکی،قرار داده اي از محققین به نقش ). عالوه بر آن، 
؛ بخشی و 1380اند (ازکمپ،ادهدستمزد در این ارتباط پرداخته و رابطه بین دو متغیر را مورد تأیید قرار د

شناخت انتظارات و نظام پاداش و تشویق در ارتباط با  نظران صاحب). همچنین، برخی 1383همکاران، به نقش 
داشته ساعتچی،1378پور،؛ مقدسی1379؛ صافی،2000اند (ترز،رضایت شغلی تأکید  ). 1387؛ زکی،1383؛ 
شناخت و گذار ارزشگروهی از محققین، اثرات  اند قدردانی در رضایت شغلی کارکنان را تأکید نمودهي، 

پذیري ). برخی دیگر، عوامل مسئولیت1383؛ بخشی و همکاران،2000؛ ترز،1375؛ توسلی،1386(سیدجوادین،
عامل تأمین نیازها و توجه به 1385؛ ازکیا و توکلی،2000؛ ترز،1387؛ زکی،1385و مشارکت (مقیمی، ) و نیز 

عنوان نمودهاز مهمنیازهاي کارکنان را  سازمان  عوامل مؤثر بر افزایش رضایت شغلی کارکنان  اند ترین 
نظران، اثرات روابط افراد و ). در این ارتباط، برخی از صاحب1378؛ گنجی،1383؛ ساعتچی،1378پور،(مقدمی

؛ 1381؛ هومن،1387اند (زکی،نحوه تعامل با همکاران در سازمان را در رضایت شغلی مؤثر دانسته
سازمانی و گروهی دیگر بر امنیت شغلی 1376). همچنین، مزلو (1381؛ حیاتی،1370ازکمپ، ) به عامل تعهد 
اند. تأثیر تحقق اهداف در سازمان نیز مورد تأکید لوك ) تأکید نموده1383؛ بخشی و همکاران،1381(حیاتی،

  باشد. ) می2000) و ترز (1976(
عوامل بر رضایت شغلی کارکنان مؤثرتر هستند همواره مسئله مورد نظر  در مجموع، این مسئله که کدام یک از

باشد. اگر چه در کشور ما مطالعاتی ها میهاي مهم در ارتقاء کیفیت در سازمانمحققین بوده و یکی از دغدغه
اجتماعی و لزوم  - ها در شرایط و خصوصیات فرهنگیدر این زمینه صورت گرفته است، اما وجود تفاوت

داشت تا عوامل مؤثر بر رضایت شغلی منف ک شدن آن در بین اقشار مختلف پژوهشگران این مطالعه را بر آن 
سازماننایب کمکارکنان نابینا و  شهرستان آران و بیدگل را مورد بررسی قرار ي شاغل در ادارات و  هاي دولتی 

  دهند. 

  مباحث نظري
 و شرمرهون(است کار محل یاجتماع و یکیزیف تیوضع و کار به یاحساس واکنش 277یشغل تیرضا
 آن لهیوس به کارکنان که است ناسازگار و سازگار احساسات از يا مجموعه یشغل تیرضا). 41: 1382گران،ید
 ای التیتما مجموع به یشغل تیرضا "آرنولد" و "فلدمن" نظر از).  17: 1373،ینائل(نگرند یم خود کار به

 داشته ییباال یشغل تیرضا فرد هرچه یعنی شود، یم اطالق دارند خود شغل به نسبت افراد که مثبت احساسات
 جهینت در و نموده ارضا را خود يازهاین آن قیطر از و داشته دوست را خود شغل يادیز زانیم به باشد

  ).61: 1371 ،ژدشاو و فرنج(داشت خواهد آن به نسبت یمثبت احساسات
شده توسط صاحب شغلی مجموعهنظران و مباحث نظري ارائه  اي از عوامل محققین در ارتباط با رضایت 

 و یشناسنظران علوم روان صاحب يها هینظر یبررساند. مختلف را در تبیین رضایت شغلی مورد بحث قرار داده
 یدو عامل هینظر«، »مازلو يازهایسلسله مراتب ن هینظر«همچون  یشغل تیدرباره رضا یمنابع انسان تیریمد
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 هینظر«لند، کله مک» گانه سه يازهاین هینظر«گرگور،  مک» Yو  X هینظر«، 278هرزبرگ» زشیانگ - بهداشت
ارتباط دارد.  ياست و با عوامل متعدد يچند بعد یمفهوم یشغل تیکه رضا دهد یها نشان مآن ریو نظا »يبرابر

حاصل خواهد شد؛ ا يا با تحقق مجموعه یشغل تی، رضاگریبه عبارت د عوامل در پنج دسته  نیاز عوامل 
، نحوه یشغل يو ارتقا شرفتیپ يموجود برا يها کار، حقوق و دستمزد، فرصت طیو شرا تی: ماهشامل
  ).1381؛ هومن، 1380(ازکمپ، گیردقرار می و روابط با همکاران یسرپرست

شغلی را می عوامل مؤثر بر رضایت    توان به شرح ذیل تشریح نمود:در مجموع، از جمله 
 کارمندان زهیانگ با مؤثري ارتباط که است یعوامل جمله از یاجتماع تیثیح و اعتبار ی:اجتماع تیثیح و اعتبار
جتماع احترام و حرمت یزشیانگ توان تنها نه رایز دارد،  يازهاین شدن ارضا بر یمبتن ازین کی عنوان به ،یا
 وجود دؤیم و نیمب خود ،یجسمان يازهاین ینسب رفع و يماد رفاه از يبرخوردار است،بلکه یجسمان به مربوط
  .است یاجتماع منزلت و نأش

 مشکالت و ها یکاست با ییآشنا ،يا حرفه تجارب شیافزا با شیگرا نیا ي:ا حرفه شرفتیپ و عیترف امکان
  . ردیگ یم خود به يمحور و کننده نییتع حالت و شده تر قیعم کار در مختلف
 عملکرد استو الزم  يضرور مطلوب رفتار تداوم و تکرار يبرا پاداش :عملکردها یابیارز بر یمبتن پاداش
 یابیارز بر یمبتنباید  کند حفظ را خود یکیتحر اثر پاداش نکهیا يبرا .شود واقع قیتشو مورد افراد مطلوب
  .)203-206: 1384زاده، عباسسید( ردیگ تعلق مطلوب و برجسته رفتار به و بوده
 پنداره خود رشد بر عالوه عامل نیا .است یشغل تیرضا عمده عوامل از یکی کارکنان از یقدردانی: قدردان
قدردانی  279از دیدگاه ترز .شود یم ها آن شرفتیپ و ییشکوفا خود نفس، عزت يازهاین يارضا سبب مثبت،
 افراد در تیرضا احساس جادیا و قیتشو يبرا عامل نیتر نهیهز کم و نیتر ساده ن،یرومندترین احتماالً
  ).24: 2000ترز،(است
 افراد که است آن از یناش زیچ هر از شیب و دهد یم بودن مهم احساس افراد به سازمان وجهه ی:سازمان اعتبار
 و اعتبار شغل، یوقت .است برخوردار ارزش و تیاهم از حد چه تا دهند یم انجام ای کنند یم دیتول آنچه بدانند
 آن از را خود ینوع به تا برند یم پناه سازمان پنهان يها گوشه به معموالً افراد باشد، نداشته یمناسب و الزم وجهه
  ). 28: 2000ترز،(شود تحمل قابل ریغ و ندهیفرسا تینها یب کار، شود یم سبب طیشرا نیا. سازند مبرا

ریب موجب تواند یم که است یانسان يازهاین نیتر یاساس و نیتر مهم از یکی احترام به ازین :احترام  ارضاء نیشت
حترام به ازین مازلو. شود کار طیمح در  میتقس گرانید يسو از احترام و خود به احترام مکمل مجموعه دو به را ا
 . کند یم

 مقام و رتبه از نظر صرف کارکنان - 1 که شود یم ءارضا یخوب به ییها سازمان در احترام ازین ترز هینظر هیپا بر
 هنگام -3 شود، رفتار کامل و بالغ افراد عنوان به کارکنان با -2 گذارند، احترام گریکدی به ،یسازمان
 بر است ممکن حد چه تا ها میتصم از کی هر که ردیگ قرار یابیارز مورد دقت به مطلب نیا ها يریگ میتصم
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رار قیتشو و دیکأت مورد حد از شیب یسازمان يها یمش خط و ها نقش - 4 گذارد، اثر افراد  سطوح -5 رد،ینگ ق
 چه شود گفته کارکنان به آنکه يجا به -6 و باشد نداشته تفاوت يا گسترده گونه به سازمان کل در احترام
  ). 30: 2000ترز،(شود داده عمل يآزاد خود يکار طرح ياجرا و میترس در آنان به دهند، انجام دیبا يکار

 شیافزا موجب عدالت تیرعا رایز ،باشدمی یسازمان رفتار یاساس الزامات از عدالت تیرعا ي:برابرعدالت و 
 دیافزا یم سازمان یاجتماع و یانسان هیسرما بر شده، سازمان به افراد اعتماد و ،يوفادار خاطر، تعلق احساس

 ییبنا ریز عوامل از یکی سازمان گرید ياعضا با برابر حقوق داشتن ).1997 ،280کروپانزانو و گرینبرگ(
 دادن. باشند داشته آنان با يا منصفانه و برابر یمش خط و رفتار رانیمد دارند انتظار کارکنان .است یشغل تیرضا

 يکار ستمیس آوردن فراهم عادالنه، دستمزد و حقوق میتنظی، ابیارزش شرفت،یپ ارتقاء، يبرا يمساو فرصت
  .است کار طیمح در يبرابر عمده يهامؤلفه از و مانند آن مطمئن
 ارائه کارکنان به فیوظا کارآمد و ثرؤم انجام يبرا سازمان که است ییها کمک ت،یحما از منظور: تیحما
 ریسا از الزم تیحما ژهیو به و زاتیتجه مناسب، بودجه شامل سازمان یتیحما عوامل از یبرخ. دهد یم

ع زین و سازمان يواحدها   .باشد مناسب فیوظا و فیتکال ياجرا يبرا تواند یم که است یانسان مناب
 که يفرد انتظارات و ها نگرش به نسبت ياندهیفزا گونه به و دارند مثبت توجه به يریزناپذیگر ازین افراد :ارزش
 گرفتن نظر در رو، نیا از. رندیگ یم قرار ها آن نفوذ تحت ای و هستند حساس دارد، تیاهم آنان یزندگ در
 دارد، رفتار از یخاص يهاجنبه يبرا که یتیاهم از نظر صرف مثبت، توجه ارائه قیطر از افراد یارزش طیشرا
  .ردیگ یم قرار  احترام و رشیپذ مورد هست، که آنچه يبرا يو که معناست بدان

  پیشینه تحقیق
بینایان و عوامل مؤثر بر آن پژوهش خاصی انجام نشده است،  اگر چه در ارتباط با رضایت شغلی نابینایان و کم

شغلی در اقشار و طبقات مختلف هاي متعددي در اما در مجموع پژوهش عوامل مؤثر بر رضایت  راستاي بررسی 
  گردد.شغلی از سوي محققین صورت گرفته است که در این بخش، به برخی از آنان اشاره می

 چون ییرهایمتغ مثبت ریتأث ضمن که اند داده نشان 28240 نمونه حجم با یقیتحق در 282تانسل و 281گلویگاز
 بر مثبت اثر زین درآمد زانیم ریمتغ تأهل، و بودن هیاتحاد عضو ،یشغل مهارت و آموزش سطح ،یشغل تیامن
 از افراد تیرضا که اند گرفته جهینت) 2001(284ریچوال و 283دونیل ).2006،گازیگلو و تانسل( دارد یشغل تیرضا

 از افراد که است يانتظار از یناش باشد خود همگنان با درآمدشان سهیمقا از یناش آنکه از شیب شغلشان
  .دارند ندهیآ در خود یمال تیوضع
 یقیتحق کایآمر يکتابدار مدرسان یعلم ئتیه ياعضا انیم در ،شغلی تیرضا با ارتباط در )1991(تینا یک

 یراض همکارانشان و عیترف، شغل از یکل طور به مدرسان اگرچه ه است. نتایج تحقیق وي نشان دادداد انجام
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 داد نشان خود قیتحق در) 2001( 285کم ).8: 1381 ،یفتاح و جعفرزاده(هستند یناراض حقوق از یول ،هستند
 نیب در را شغل یسخت و یخستگ کار، ندیفرا نیح در بازخورد ،یاستقالل خود کردن فراهم با ها شرکت که

: 1980 اولدهام، و هاکمن(سازند یم فراهم را کارکنان مندي رضایت موجبات و دهند یم کاهش خود کارکنان
علمی در تایلند، رابطه  ئتیهنفر از اعضاي  37 ) در پژوهش بر روي1986( 286نتایج تحقیق ملچ و ویک ).201
و  287دار بین امنیت شغلی و وضعیت ارتقاي شغلی با رضایت شغلی را نشان داده است. در مطالعه سیگلمعنی

شغلی به عنوان مهم2005همکاران ( ترین عوامل )، رعایت عدالت و عدم تبعیض بین کارکنان و نیز امنیت 
ي خود در ) در مطالعه2001و همکاران ( 288رضایت شغلی کارکنان مورد تأکید قرار گرفته است. کین

س نیا روي دستیاران و فلدهاي مختلف بخش زنان و زایمان، وجود ارتباطات  آموزشی را پنیسلوا ازنده در گروه 
      در ایجاد احساس رضایت در اساتید و فراگیران نشان دادند.

 ابعاد نیب درکه  است افتهی دست جینتا نیا به دیشه ادیبن کارکنان یشغل تیرضا زانیم مطالعه با) 1379( يدیوح
 داشته را مقام نیترکم 7/2 نیانگیم با ایمزا و حقوق و 5/3 نیانگیم با همکاران از تیرضا زانیم شغل، گانه پنج
 ياعضا یشغل تیرضا و یسازمان فرهنگ ارتباط« مورد در شده انجام قیتحق در ا،یکیتراب و یسرخاب .است
 ياعضا یشغل تیرضا و تهران دانشگاه یسازمان فرهنگ انیم يداریمعن رابطه» تهران دانشگاه یعلم ئتیه
   ).307: 1382ا،یکیتراب و یسرخاب(اندکرده گزارش یعلم ئتیه
 44در که یآموزش يها سازمان در یشغل تیرضا رامونیپ شده انجام مطالعات يرو بر شده انجام لیفراتحل در
هی انعکاس ارشد یکارشناس نامه انیپا  يها تیخالق بروز امکان ت،یریمد مشارکت، يرهایمتغ نیب رابطه است، افت
 يرهایمتغ انیم در .است شده تأیید یشغل تیرضا با جنس و سن ،یلیتحص رشته الت،یتحص تأهل، ،يفرد

 انیم در یشغل تیرضا کننده ینیبشیپ نیبهتر عنوان به شده، نییتب انسیوار زانیم نیباالتر با مشارکت مذکور،
عریضی (). 1:1385،یتوکل و ایازک(است گرفته قرار دیکأت مورد هاسازمان ) نشان 1384همچنین، نتایج تحقیق 

) 1382چیان و همکاران (سبک رهبري و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. نتایج پژوهش کوزهداد که بین 
  رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی را نشان داده است.

عنوان بررسی رضایت شغلی اعضاء 1386در تحقیق اصل سلیمانی و همکاران ( علمی دانشکده  ئتیه) تحت 
سازمانی و وضعیت استخدامی با  پزشکی تهران و عوامل مؤثر بر آن، رابطه بین متغیرهاي جنس، وجود پست 

شده است. همچنین، در مطالعه بخشی و همکاران ( ئتیهمیزان رضایت شغلی  )، در 1383علمی نشان داده 
عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضاي هیئت علمی دانشگ اه علوم پزشکی رفسنجان، عامل حقوق و بررسی 

ي (امنیت شغلی به عنوان مهم شناخته شده است. در پژوهش حرّ شغلی  ) با 1378ترین عامل در ایجاد انگیزش 
دار بین هاي علوم پزشکی، رابطه معنیهاي مرکزي وابسته به دانشگاهبررسی رضایت شغلی مدیران کتابخانه

شخصیتی مدیران کتابخا ویژگی داده شده است. نههاي    ها و میزان رضایت شغلی آنان نشان 
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  روش تحقیق
آوري هاي تحقیق با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته جمعاین مطالعه از نوع پیمایش بوده و داده

جامعه . اند گرفتهقرار  لیتحلو  هیتجزمورد  قیتحقي ها افته، یقیتحقآوري اطالعات  گردیده است. پس از جمع
-هاي دولتی شهرستان آران و بیدگل میبینایان شاغل در ادارات و سازمان آماري تحقیق کلیه نابینایان و کم

عدم دسترسی به آمار دقیق این شاغلین با استفاده از روش نمونه گیري گلوله برفی اقدام به باشند؛ با توجه به 
  است.آوري اطالعات پژوهش گردیده  شناسایی پاسخگویان و جمع

به رویکرد نظري پژوهش در راستاي سنجش رضایت شغلی تنظیم گردید و براي  توجه بامصاحبه  سؤاالت
مشارکت  8( ها دادهي و عمیق بودن به صورت نیمه ساختاري بوده و تا رسیدن به اشباع ریپذ انعطافحفظ 

زمان  ها مصاحبهت، متن به روش تحلیل محتوایی صورت گرف ها دادهکننده) ادامه یافت. تجزیه و تحلیل  هم 
واحدهاي تشکیل  نیتر کوچکیادداشت و چندین بار مطالعه شد و با شکستن هر متن کدهاي اولیه به عنوان 

  .دهنده معنادار استخراج گردید

  مشخصات فردي پاسخگویان
سال به  20 ها آننفر از  7سال به باال و متأهل بودند. سابقه کار  40شوندگان مرد و در گروه سنی  کلیه مصاحبه

داراي تحصیالت دیپلم، یک نفر سیکل، دو نفر پنجم ابتدایی و یک نفر تحصیالت  4باال بوده است.  نفر 
  باشند.دانشگاهی می

  بررسی عوامل رضایت شغلی در بین افراد مورد بررسی
 نیادر این پژوهش از عوامل حاصل خواهد شد؛  يا با تحقق مجموعه یشغل تیرضاطور که بیان شد  همان

شرا تیماهرضایت مالی، : شاملعوامل در پنج دسته   يو ارتقا شرفتیپ يموجود برا يها کار، ، فرصت طیو 
  مورد بررسی قرار گرفته است. و روابط با همکاران ی، نحوه سرپرستیشغل

مالی .1   رضایت 
اجتماعی در ارتباط است. لذا رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدي است که با عوامل روانی، جسمانی و 

عامل هاي گوناگون از جمله میزان دستمزد، حقوق و توزیع عادالنه درآمدها دارد، از هر فرد با تأکیدي که بر 
هاي پژوهش، اکثریت پاسخگویان از کند. با توجه به یافتهي گوناگون از شغلش احساس رضایت میها راه

عیدي و بیمه خود ا زان حقوق دریافتی،  عنوان نمونه یکی از پاسخگویان بیان کرده براز رضایت نمودهمی اند. به 
  است:

براي مخارج عادي، خوب است. عادالنه و منصفانه است. نسبت به جاهاي دیگر، « 
. بیمه تأمین اجتماعی هستم و راضی هستم. از دهند یمبهتر است. منظم حقوق  حقوقشان

  »عیدي راضی هستم.
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-ن حقوق و تأمین مالی، توزیع عادالنه درآمدها نیز از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی میعالوه بر رضایت از میزا

زمانی احساس رضایت  هایش در مقایسه با دیگران و ستاده ها دادهکه نسبت  کند یمباشد. در این راستا، فرد 
برخی از پاسخگویان توزیع درآمدها را  دهد یم نشان(همکارانش) برابر باشد. در این ارتباط، نتایج پژوهش 

شدن سابقه کاري در ارائه حقوق ناراضی  اند ندانستهبرابر  عنوان مثال از عدم لحاظ  اي که . به گونهاند بودهو به 
  یکی از آنان بیان نموده است: 

سابقه دارم حقوقم با پرسنل جدید یک جور است. چون در ابالغ براي ما  24« سال 
  .»شود ینم. سابقه کار، محاسبه اند زدهمتصدي خدمات 
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  ماهیت کار و شرایط شغلی  .2
برآوردن نیازهایی از قبیل نیازهاي جسمانی، امنیت و احترام  شود یمبر اساس نظریه مازلو، آنچه باعث انگیزه 

ی کند و احتماالً پناه یبی، ضعف و نیب خودکمشخص احساس  شود یماست. عدم ارضاي این نیازها باعث 
ي صورت گرفته اکثریت پاسخگویان ها مصاحبه جینتا. بر اساس شود یمي عصبی در شخص ایجاد ها یناراحت

ي زیر استناد ها گفتهبه  توان یم. به عنوان نمونه اند نمودهشرایط ایمنی و ساعت کار خود را مناسب ارزیابی 
  نمود:

سیستم« اطفاء حریق دارد. که  ایمن است و تاکنون اتفاقی نیفتاده است و نگران نیستم. 
. از نظر تجهیزات راضی هستم. در استفاده از امکانات راضی هستم. ساعت کشد یمآژیر 

ساعت بعد از وقت اداري،  هستم. بعضی روزها تا چند  راضی  کاري من، اداري است. که 
  .»مانم یمي کار اضافه

  :دارد یمدر این میان، پاسخگویی دیگر ضمن ابراز نارضایتی از امکانات و تجهیزات الزم براي کار چنین بیان 
خوب  اش یصوتوضعیت ایمنی اینجا مناسب است. امکانات ما کم است و برنامه « 

همیشه  ها یصندل. میا دادهنیست. چند بار هم پیشنهاد  . باید میا نشستهخوب نیست. چون 
قیه بیشتر خسته  میریگ یماستاندارد باشد. کمردرد  ها یصندل . ساعت میشو یمو نسبت به ب

  . »مانم ینمکاریم اداري است و اضافه هم 

ي ها ییتواناي منطقی توقع دارند از ا گونه بهاز سوي دیگر، انگیزش فرد تابعی از انتظار اوست. در واقع، افراد 
ي خاص استفاده کنند. به عبارت دیگر، یک فرد چنانچه بر ا جهینتبه  خود در انجام عملکرد یا رفتاري براي نیل

عملکرد الزم نخواهد رسید، انگیزش او پایین خواهد بود. در  این باور باشد که هر قدر کوشش کند باز به سطح 
. پاسخ یکی از پاسخگویان کنند یماین پژوهش همه پاسخگویان ماهیت کار خود را ساده و تکراري معرفی 

  ین این مطلب است:مب

و کارهاي  دهند یمشغل کوچکی است. کسانی را داریم که نابینا هستند و درس «
داشتم شغلم چیز دیگري بود؛ دهند یمبزرگی انجام  دیگري داشتم. ها يریدرگ. دوست  ي 

دوست داشتم افرادي را تربیت کنم.  همه استعداد  دلم را راضی کنم  توانم ینممن با این 
 »میکن ینم. با این کار کوه را که جابجا خورد یمکه شغلم به درد من 

دیگر نیز چنین بیان    :کند یمپاسخگویی 

. چون اینجا خالقیت دیآ ینمبیشتر بیکارم. کارم ساده است. کسی  کنم یماحساس «
احساس مسئولیتم نسبت به قبل کمتر شده  اآلنندارم راضی نیستم. با وضعیت کنونی 

دوست داشتم. اگر شلوغ بود؛ بیشتر لذت    .»بردم یماست. اگر تنوع کارم بیشتر بود؛ بیشتر 

  یشغل يو ارتقا شرفتیپ يموجود برا يها فرصترضایت از  .3
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هاي موجود براي پیشرفت و ارتقاي شغلی از دیگر عوامل مؤثر در رضایت شغلی محسوب رضایت از فرصت
راستا، رضایت شغلی را گردد یم حالت عاطفی لذت بخشی دانست که از ارزیابی شغلی  توان یم. در این 

یدن به فرد در نرس شغل. بر این مبنا، نارضایتی شغلی ناشی از ارزیابی شود یمشخص یا تجربه شغلی او منتج 
ي شغلی است. نتایج مصاحبه با افراد مورد بررسی در این ارتباط بیانگر ها ارزشاهداف یا ناکام شدن در نیل به 

ي پیشرفت همه پاسخگویان با بیان جمالتی نظیر موارد ذیل ها فرصتاین امر است که در زمینه ارتقاي شغلی و 
  نارضایتی خود را نشان دادند:

را نمیادامه تحصیل در « دهم که این کار را ارتقاء من تأثیر ندارد. به کسی پیشنهاد این کار 
انجام دهد چون پیشرفت ندارد و رکود دارد. اما در کشورهاي پیشرفته، رشد و پیشرفت 

هستیم  کننده خستهوجود دارد، ولی اینجا امکان رشد ندارد.  است. سودي ندارد. در اجتماع 
  »و تأثیر روحی مثبت برایم دارد.

دیگر نیز    :دیگو یمپاسخگویی 
را توصیه « سالم باشد توانایی انجام خدمت در جاهاي دیگر  . چون کنم یماگر فرد 
  »در جاهاي دیگر کار کند پس حق یک نابینا را نگیرد. تواند یم

   ینحوه سرپرسترضایت از مدیران و  .4
 آزاد مناسب قعامو در که باشد یم بالقوه يا رهیذخ يانرژ کی عنوان به سازمان کی کارکنان یشغل تیرضا
 سطح یبررس بنابراین، .گردند یم رانیمد اقتدار شدن ادیز موجب یمقتض موقع در خشنود کارکنان و گردد یم

سو،  کارکنان مندي رضایت و  ردستیز مجموعه با آنان کار نوع و رانیمد قدرت زانیم صیتشخ يبرااز یک 
. ارزیابی پاسخگویان این پژوهش در ارتباط با دارد یاتیح نقش وري سازماناز سوي دیگر در پیشرفت و بهره

سرپرستی آن رضایت از مدیران و نحوه سرپرستی به صورت متغیر بوده است.  برخی  ز سرپرست و نحوه 
  بیان نموده است:  رضایت کامل داشتند به عنوان مثال یکی از آنان

العاده است. منعطف است. اگر در کارم مشکلی پیش یی فوقکارارئیس ما از نظر «
. اگر کند یمتوجه  حتماً. اگر اضافه کار یا اگر پاداشی در کار باشد دهد یمبیاید تذکر 

روز نیاید اعصابم به هم  . دوستانه برخورد کنند یمبرخورد  رو گشاده. زدیر یمیک 
. همیشه میگو یمبه رئیسم  حتماًرا ندهد  کارم اضافه. اگر شود ینم. تبعیض قائل کند یم

آرامش دهد یماست و همیشه جواب تلفنش را  در دسترس . اگر بتواند در دهد یم. 
ا  گذارد یم. جلسه کند یمبه من کمک  ام یشغلرسیدن به امنیت  و براي پیشرفت کار ب

  .»کند یمما مشورت 

دیگر اگر چه از برخی ویژگیا عده سرپرست خود رضایت نسبی  ي  ، اما در برخی از موارد اند داشتههاي مدیر و 
عنوان مثال یکی از آنان بیان کرده است: اند نمودهتفاوت و یا نامناسب ارزیابی  ویژگی  یا رفتار او را بی   . به 
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هم زنگ « راضی  دیآ یمراه  ا منب. از لحاظ اینکه میزن ینمهفته به هفته با مدیرم به 
دخالت  . فعال است. دهد ینمنیست. انگیزه هم  کننده کسل. کند ینمهستم. در کارم 

رفتارش خوب  دوستانه است. اخالق و  برخوردش با من خوب است. رفتارش با من 
دفاع  شود ینماست. تبعیض قائل  . همیشه در دسترس است. نه کنم یمو من از خودم 

  »امش.و نه آر دهد یماسترس 

دیگر    : دیگو یمو یا پاسخگویی 

 اصالًو نه منعطف.  ریگ سختوارد به کار و خوب است. میانه است. نه  باًیتقرمدیرم « 
. اگر اشکاالتی داشتیم سر زند ینمبه مخابرات سر  اصالً. کند ینمدر کارمان دخالت 

بازخورد  دیآ ینم. چون مطمئن است کند یم. جلسه البته خیلی کم با ما برگزار زند یم
است. نه  اخالق خوش. خواهد یم از مابگیرد. مثالً گزارش کار در مواقع خاص 

دهنده است. فعالیت مدیر به  کننده کسل بستگی دارد. خودش  ها یباالدستو نه انگیزه 
. ارتباط با او دهد ینم. در محل کار رسمی است. اجازه سوء استفاده کند یمفعالیت 

. به شد یمنسبت پیشرفت کار برایمان مهم است. تبعیض قائل  بیشتر تلفنی است. به
. دهد ینم. آرامش هم کند ینم.  در دسترس است. استرس ایجاد ام کردهتبعیض عادت 

هیچ تالشی براي امنیت  هستم. مدیرم    .»کند ینم ام یشغلقراردادي 

  روابط با همکاران رضایت از  .5
اي صمیمانه روابط با آنان به گونه نکهیای و ررسمیغبرقراري ارتباط با همکاران در چارچوب روابط رسمی یا 

ساعات کاري نیز با آنان در ارتباط باشند، یا توان بیان مسائلی غیر از مسائل کاري مثالً  باشد که در خارج از 
شغلی افراد  تواند یم مسائل و مشکالت خانوادگی را با همکاران خویش داشته باشد، در انگیزش و رضایت 

پاسخگویان در واحد خود همکار ندارند و  اکثراًمؤثر واقع گردد. در این راستا، در پژوهش حاضر اگرچه، 
با همکاران واحدهاي دیگر است. همه پاسخگویان از همکاران خود رضایت کامل  شان يهمکارارتباط 
  داشتند.

رفیق هستند.« رفیق هستم. روحیه کار تیمی داریم. همه  اینجا همه باهم  با همکاران 
هستند. و برخوردهایشان خوب است. از راهنمایی همکاران راضی هستم. از  قابل احترام 

  .»کنند یمدقت من در کارم تعریف 
  دارد: و پاسخگویی دیگر  بیان می

با هم همدلی و همکاري داریم. راهنماي همدیگر هستیم. کمک مالی به «
با  ام رابطه. میکن یمبه همدیگر کمک  مان فهیوظو در انجام  میکن یمهمدیگر 

باهم به  مثالً کنند یمهمکارانم دوستانه است. اگر کار تیمی پیش بیاید همکاري 
 »و همدلی وجود دارد. اصفهان رفتیم. بین همکاران احترام وجود دارد. وفاق
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در مجموع، نتایج پژوهش بیانگر این امر است که اگرچه افراد مورد بررسی از رضایت شغلی متوسط به باالیی 
شغلی این قشر از ها و در واقع درد دل آنان، نشان میبرخوردار هستند، اما نشستن پاي صحبت دهد شرایط 

راد مزید علتی ها تیمحدود و این امر توأم با باشد یمجامعه بسیار محدود  که رضایت  شود یمي جسمانی این اف
  شغلی آنان نیز کاهش یابد.  
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  گیرينتیجه
شغلی نابینایان و کم غال و عوامل مؤثر بر رضایت  شاغل در  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اشت بینایان 

شهرستان آران و بیدگل صورت گرفت. یها سازمانادارات و  ي پژوهش بیانگر این امر است که ها افتهي دولتی 
 یهنگام در واقع، .باشد یمي افراد مورد بررسی در ارتباط با شغل خود در حد متوسط ها نگرش و احساسات

 دوست را شغلش واقعاً او که است مفهوم بدان نیا است، ییباال یشغل تیرضا يدارا دیگو یم شخص کی که
. این در حالی است که ابراز است قائل اریبس یارزش شغلش يبرا و دارد کارش درباره یخوب احساسات دارد،

سر ناچاري بود. در واقع، آنان با در نظر گرفتن شرایط شخصی و  رضایت افراد مورد بررسی تا حدود زیادي از 
 واکنشاند. به عبارت دیگر، ی و سازگاري با شرایط رسیدهشگیپ قناعتاجتماعی موجود به نوعی نگرش 

ند دار را انتظارش که است يزیچ آن با شغل جینتا سهیمقا از یناش از یکی سو خود، شغل به نسبت آنان یعاطف
   .دنآور یم دست به خود کار از که یی استدهایام و التیتما ازها،ین يارضا در ارتباط با و از سوي دیگر،
این  باشد یم مهم افراد اکثر يبرا ،ییخودنما و استقالل ،تعلق به ازین و تیموفق کسب به ازینبا توجه به اینکه 

راستا گاه برند یمبه کار  اهدافقشر از جامعه نیز در این راستا تمام تالش خود را در جهت نیل به این  . در این 
 .کند یم سهیمقا آورند یم سازمان به خود با گرانید آنچه با را خود يها داده ناآگاهانه ای آگاهانه شخص

و چنانچه  شود یم سازمان به نسبت هاآن باالتر تعهد به منجر عموماً آنان با سازمان يسو از عادالنه رفتارمشاهده 
 تعهد از ینییپا سطوحتفاوت شده و بی ای کنند یم رها را سازمان يشتریب احتمال به کنند، یعدالت یب احساس
 خواسته، نیب که شود یم یناش یرتیمغا و اختالف از یشغل تیرضا. چرا که دهند یم نشان خود از را یسازمان
  .دارد وجود گرید يسو از کار طیشرا و سو کی از افراد انتظار و ارزش

 گردیده است.  ارائهبا توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادات کاربردي به شرح زیر 

با کارکنان الزم است مدیران  ها آنبا توجه به نقش بسیار مؤثر مدیران هر بخش و نوع روابط  −
باشند، ضمن حضور مستمر هایی که داراي نیروهایی با شرایط خاص از جمله آسیب بینایی میسازمان

، تعامل مناسب و پویایی با این مجموعه کاري داشته حیطه کاري خوددر محل کار و اشراف بر 
 باشند. 

فشار  شده به افراد مورد بررسی، اکثریت از آنان کار خود را تکراري و ارائهدر بررسی میزان کار  −
ي کار کارکنان و درخواست کار مشخص از آنان زیر برنامه. بر این مبنا، اند نمودهکاري را کم ارزیابی 

 .سازد یمموجب تقویت نظم و انضباط کاري در سازمان را فراهم 

با توجه به نقش انسجام و اعتماد کارکنان و مدیران، برگزاري جلسات کاري مستمر مدیران با  −
ت مدیریت آنان ضمن ارتقاء سطح کاري آنان موجبات تقویت روحیه تفاهم و نیروهاي حیطه تح

 . بخشد یمهمکاري گردیده و انسجام اجتماعی را ارتقاء 

ی و رسان اطالعبا توجه به نقش احساس عدالت سازمانی در افزایش رضایت شغلی، الزم است  −
و مزایا مورد توجه ها پاداشآگاهی بخشی به کارکنان و دقت و توجه به رعایت عدالت در  ، امکانات 
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قرار گیرد. در این راستا، الزم است نیازهاي واقعی کارکنان شناسایی و مورد  ربط يذمدیران و مسئولین 
توجه بیشتر قرار گیرد. عالوه بر این، فضاي انسجام، همدلی و همبستگی سازمانی (بین کارکنان و بین 

لفی چون برگزاري جلسات مشترك، افزایش جو احترام متقابل و ي مختها وهیشمدیران و کارکنان) با 
 گسترش یابد.  ها آنمانند 

عدم امکان ارتقاء شغلی در کار افراد مورد بررسی، از یک سو به فرسودگی شغلی، رکود در  −
. در این گردد یم، کاهش خالقیت و نوآوري و در مجموع ایستایی عملکرد سازمان ها تیفعالپویایی 

و ، انگیزه تالش و پیشرفت نندیب یممیان، از آنجا که سایر کارکنان وضعیت موجود را غیر قابل تغییر 
، با توجه به این امر بررسی عملکرد واحدها، شناسایی نیروهاي کند یمفروکش  ها آنبیشتر در بین  کار

 گردد.افراد شایسته پیشنهاد میي سازمانی توسط ها تیمسئولخالق و توانمند و اقدام در جهت احراز 
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  رابطه کمال گرایی و راهبردهاي مقابله اي با کیفیت زندگی 

  

  289 حیدري عشاقفاطمه 

   290قدسی احقردکتر

     291دکتر امینه احمدي

 چکیـده
هدف از این پژوهش تعیین رابطه کمال گرایی و راهبردهاي مقابله اي با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر و 

  بود. 90- 91پسر نابینا و کم بینا دوره راهنمایی و متوسطه در سیستم آموزشی تلفیقی و ویژه شهر تهران سال

ن  کوکرا ل  رمو از 200طبق ف ها  ده  آوري دا جمع  ت  جه شد.   تخاب  اي ان ه  طبق گیري  ه  مون روش ن از  ده  فا است ا  نفر ب
و فلت ( هویت  یی  گرا ل  ه کما رسشنام 199پ راي 1 ل  30)دا جامعه  5سؤا و  ر  دا گرم دی ر،  دا م خود  فه ( مؤل ه  در س اي  گزینه 

رکر ( و پا دلر  ان اي  له  ردهاي مقاب سشنامه راهب ر و پ ل  48داراي )1990مدار)  ه  5سؤا سال م د  هبر فه (را ؤل سه م ر  د اي  ه  گزین
روشربون ( وا دگی  زن کیفیت  سشنامه  ر و پ جتنابی )  ا و  دار  هیجان م ر،  داراي 1992مدا ن  36) ده شد. ای فا است ل  سؤا

جهت تحلیل داده ست.  گی ا ست همب وع  ز ن آزمایشی ا ر  غی ژوهش  ون  پ رگرسی ون  زم طی (آ با ستن و ا وصیفی  آمار ت از  ها 
ره تغی د م جامعه چن و  دار  م ر  ر،دیگ گرایی بعدخودمدا ل  ما ک ه  گان ه  د س عا ن اب ی د:ب دا ن  شا ژوهش ن ج پ تای شد. ن ستفاده  ا  (

یی  گرا ما  ک ابعاد  ن  از بی وجود دارد.  داري   معنی  و  گی منفی  ست همب نا  کم بی و  ینا  اب وزان ن آم دانش  دگی  زن کیفیت  ربا  دا م
هشی کا و  منفی  ر  أثی عاد ت اب ر  سای ه  سبت ب مدار ن ه  جامع ر بعد  رد  د هب ن را دارد.  بی د  وجو گی  د زن کیفیت  ر  شتري ب بی

ه و  مقابل دار  م هیجان  له اي  مقاب ردهاي  دارد. راهب د  وجو داري  ی  معن و  مثبت  گی  همبست دگی   زن کیفیت  دار با  م ه  سال م اي 
د.    وجود دار ر  دا و معنی  منفی  ر  کم بینا اث و  نا  ی آموزان ناب دانش  گی  د زن کیفیت  ر    اجتنابی ب

   

  کمال گرایی، راهبردهاي مقابله اي، کیفیت زندگی.  :واژه هاي کلیدي
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 مقدمه 

هاي شخصیتی که به درجات متفاوت در افراد وجود دارد و می تواند در نوع و میزان کیفیت  یکی از سازه 
شخصیتی و تاثیر آن بر رفتار  عنوان ویژگی  زندگی افراد تأثیر گذارباشد،  کمال گرایی است.  کمال گرایی به 

رامون این موضوع صورت گرفته است. کمال گراییانسان  را  292سابقه اي طوالنی دارد.  ولی پژوهش اندکی پی
در نظر گرفتن معیارهاي خیلی باال، ارزیابی انتقادي از عملکرد خود و داشتن مجموعه اي از تفکرات و 

اغلب نگران رسیدن به  ). افراد کمال گرا،2002تعریف کرده اند ( کاتلین و راندي،  293رفتارهاي خودشکننده
زیادي از  معیارهاي خیلی باال و اهداف غیر واقعی هستند.  آنها، درگیر در ارزیابی هاي منتقدانه از خود، ترس 
ریلی و  اشتباه کردن دارند و درباره این که چه چیزي موجب موفقیت یا شکست می شود، انعطاف پذیر نیستند. 

عنوان یک سازه تک بعدي در نظر گرفته می شد، اما از )، برآنند که قبالً کمال 2005شافران (  1990گرایی، به 
شورت و اونر ( شده است.  تري  )، کمال گرایی را 1995به بعد، این مفهوم به عنوان سازه اي چند بعدي مطرح 

زیاد درب اره به دو گونه مثبت و منفی تقسیم می کنند.  تالش براي کامل بودن را کمال گرایی مثبت و نگرانی 
دانند که اولی با احساس بهزیستی و  ارتکاب اشتباهات و ترس از داوري دیگران را کمال گرایی منفی می

موفقیت در تحصیل در ارتباط است و دومی با اختالالت خوردن، افکار خودکشی، افسردگی و اضطراب (فلت 
را بر اساس منشا هدایت آن،  ) کمال گرایی2002). همچنین، فلت و هویت (2004؛ بالنکسین، 2002و هویت، 

دیگرمحور294به سه گونه کمال گرایی خودمحور تقسیم می کنند.  افراد کمال گراي  296و جامعه محور 295،  
در سرتاسر حوزه رفتاري خود مورد نظر  را  خودمحور، معیارهاي غیر واقعی براي خودشان دارند، این معیارها 

شکست اجتناب می قرار می دهند، در تالش براي رسیدن به این معی ارها بیش از اندازه خود را نقد می کنند، از 
  ورزند و بر عیب ها و شکستهاي گذشته خویش تمرکز می کنند.  

دیگران دارند و اغلب عملکرد  غیر واقعی درباره توانایی  راد معیارها و انتظارات  در کمال گرایی دیگر محور، اف
دیگر محور، با بی اعتمادي و احساس  دیگران را بیش از اندازه ارزیابی می کنند.  از آنجا که کمال گرایی 

شخصی دشوار بیانجامد.  دشمنی نسبت به دیگران همراه است، اینگونه کمال گرایی ممکن ا ست به روابط میان 
دارد که دیگران انتظارات باالیی درباره او دارند که باید به این  قاد  در کمال گرایی جامعه محور، فرد اعت
معیارها برسد.  در واقع، کمال گرایی جامعه محور، عقیده اي است مبنی بر اینکه دیگران انتظاراتی اغراق آمیز 
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ر شخص اعمال می کنند که هر چند برآوردن آنها دشوار است، ولی شخص باید به این و غیر واقعی را ب
گیرد. از سویی تفاوت هاي فردي افراد که بر اثر  استانداردها دست یابد تا مورد تایید و پذیرش دیگران قرار 

ف افراد در ترکیب گوناگون مؤلفه هاي شخصیت به وجود می آید،  می توانند باعث ایجاد واکنش هاي مختل
برابر عوامل فشارزاي محیطی گردد.   طبیعتاً نوع واکنش افراد در راهبردهاي مقابله افراد با فشارهاي روانی و 

فولکمن و الزاروس مقابله را یک فرآیند  محیطی بر نوع و میزان کیفیت زندگی آنها تأثیر گذار می باشد. 
عملی می پیچیده شخصی و فشارهاي موقعیتی تغییر می ابیدانند که بعنوان تابعی از ارزی ي  کند و شامل  هاي 
است که   باشد.  از نظر فولکمن و الزاروس، مقابله فرآیند پویایی هاي شناختی و رفتاري فعال فرد می تالش

توان  کند.  بنابراین از نظر مفهومی مقابله را می هاي فشارزا در طول زمان تغییر می برحسب ماهیت موقعیت
شود  فرسا یا فراتر از منابع فرد ارزیابی می ها (درونی یا بیرونی) که طاقت آیند اداره کردن خواستهبعنوان فر

آمیز بودن  تعریف کرد. بر اساس این تعریف مقابله یک فرآیند است که برحسب ارزیابی فرد از میزان موفقیت
دهی تالشمند فرد به  اي از پاسخ ي آموختهکه مقابله خودکار نبوده و الگو کند.  بعالوه این هایش تعبیر می تالش
که مقابله نیازمند تالش است و باألخره، مقابله تالش براي اداره موقعیت است  زا است.  این هاي استرس موقعیت

  نه کنترل و تسلط بر آن. 

سالم بهتر از  اند.  به نظر آنان افراد تنومند و الزاروس و فولکمن سالمتی و استرس را منابع مهم مقابله خوانده
هاي بیرونی و درونی را اداره کنند.  اولین منبع، عقیده مثبت است.   توانند خواسته افراد نحیف و بیمار و خسته می
هاي حل مسأله است که با عقیده  ها مهارت توان با استرس مقابله کرد.  دومین آن یعنی فرد معتقد باشد که می
یعنی توانایی کافی فرد براي همکاري با مردم، سومین منبع مقابله هاي اجتماعی  مثبت مرتبط است.  مهارت
اي منابع مادي مانند پول است.  در دیدگاه تبادلی الزاروس، منابع مادي و اجتماعی  است.  آخرین منبع مقابله
عقیده شخصی و برآوردها و ارزیابی براي مقابله با استرس فی باالترین هاي اوست که  نفسه مهم نیستند، بلکه این 

  )1380مرتبه اهمیت را دارد.  (الزاروس و فولکمن، به نقل از آقایوسفی

به عنوان یکی از حقوق اساسی انسانها و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته  297کیفیت زندگی ازسوي دیگر
د شده است.  شاید بتوان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که به وسیله شخص یا گروهی از افراد درك می شو

(مانند شادي، رضایت، افتخار، سالمتی، موقعیت اقتصادي، فرصتهاي آموزشی، خالقیت) را تعریف مناسبی از 
علمی، پزشکی، و تکنولوژي می تواند 2005کیفیت زندگی دانست (پارك و پارك،  ). اینکه فقط پیشرفتهاي 

و جامعه از ترکیب این پیشرفتها به  زندگی را بهبود بخشد، به این باور که بهزیستی فردي، خانوادگی، اجتماعی
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آید، از منابع اولیه گرایش به کیفیت  همراه ارزشها و ادراکات فرد از بهزیستی و شرایط محیطی به وجود می 
عنوان یک 2002زندگی است (اسکاالك و همکاران،  ). امروزه بهبود کیفیت زندگی افراد ناتوان جسمی به 
).  از جمله افراد ناتوانی جسمی نابینایان و کم بینایان هستند، در 2004ینگر، هدف بازتوانی به شمار می رود (بول

ها و کشورهاي مختلف متفاوت و  طول تاریخ همیشه افراد کم توان وجود داشته اند و زندگی آنها در زمان 
ن تقریبا ده تحت تأثیر عواملی نظیر سن،  جنس و علل بروز کم توانی بوده است.  بر طبق آمار یونیسف هم اکنو

میلیون نفر در  70درصد از جمعیت هر کشور داراي کم توانی هستند که اگر جمعیت ایران را در حال حاضر 
)از آنجا که در زمینه فاکتورهاي موثر 2002میلیون فرد کم توان روبه رو می باشیم.  (یونیسف، 7نظر بگیریم با 

دانش آموزان نابینا و کم بینا پژوهش بر کیفیت زندگی، از جمله کمال گرایی و راهبردهاي م قابله اي در جامعه 
چندانی در دسترس نیست و با توجه به شواهد موجود توجه به رشد روزافزون جمعیت، افزایش عوامل تنش 
زاي محیطی به همراه پیشرفت صنعت و تکنولوژي و وجود مشغله هاي فراوان ذهنی و تنیدگی هاي گوناگون 

سراسر جهان به اهم عوامل موثر در  یت برخورداري از کیفیت زندگی تاکید شده است.  این مهم جز با کاربرد 
) نیزبیان کرده اند 1987( 298مقابله با تنیدگی ها و راهبردهاي مقابله اي امکانپذیر نمی باشد.  پرلین و اسکوتر

عاطفی که مقابله عبارت از هرگونه پاسخ است که در برابر نامالیمات زندگی داده می شود، ا ز ناراحتی 
ره می گرداند. با توجه به این که پژوهش هاي  جلوگیري می کند یا فرد را از آن مصون می دارد یا بر آن چی
اندکی در زمینه کیفیت زندگی به ویژه در رابطه با کمال گرایی و راهبردهاي مقابله اي صورت گرفته است 

اعتقاد براین است که دانش آموزان نابینا و کم بینا  انجام این پژوهش ضروري تشخیص داده شد بدان دلیل که
شخصیتی و  به عنوان یکی از اقشار جامعه امروزي باید خویشتن را در برابر استرس ناشی از عوامل استرس زاي 
وانند از کمال گرایی مثبت جهت بهبود و کیفیت زندگی استفاده  تعامالت اجتماعی توانا و سازگار بیابند و بت

  نمایند. 

سلسله مسائل مهم روانی، پرورشی از طریق بررسی رابطه کمال  این پژوهش کوششی است در پاسخ به یک 
 گرایی و راهبردهاي مقابله اي با کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و کم بینا است. 

  

   فرضیه هاي پژوهش:

دانش آموزان نا بینا و کم بینا  رابطه .  بین کمال گرایی(خود مدار، دیگر مدار وجامعه مدار)با کیفیت زندگی  1
                  . منفی وجود دارد
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دانش آموزان نا بینا و کم 2 راهبردهاي مقابله اي(مسأله مدار، هیجان مدار و اجتنابی) با کیفیت زندگی   .  بین 
 بینا  رابطه مثبت وجود دارد. 

  

  پژوهشروش 

گیري  نمونه  و روش  معه، نمونه    جا

دانش آموزان  .  از نوع همبستگی و همخوانی استاین پژوهش   در این پژوهش جامعه مورد مطالعه شامل کلیه 
سال  - 91نابینا و کم بیناي دختر و پسر دوره راهنمایی و دبیرستان درسیستم آموزشی تلفیقی و ویژه شهر تهران 

 شد.  طبقه اي تعیین  ي نمونه گیرنفر با استفاده از روش 200بودو حجم نمونه طبق فرمول کوکران  1390
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  ابزار اندازه گیري داده ها

فاده شد.     در این پژوهش جهت جمع آوري داده ها ازسه ابزار اندازه گیري به شرح زیر است

داراي 1991)پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت (1 کزینه اي در سه بعدکمال گرایی خود  5سوال  30) 
  ر و جامعه مدار. مدار،دیگر مدا

) همسانی درونی پرسشنامه کمال گرایی را قابل قبول اعالم کردند و به ترتیب براي کمال 1991هویت و فلت (
  بوده است.  81/0و  88/0،80/0گرایی خودمدار،دیگر مدار و جامعه مدار برابر

  گزارش کرده است.  89/0) ضریب پایایی پرسشنامه رابا استفاده از روش آلفاي کرونباخ 1386قربانی(

ر و پارکر (2 راهبردهاي مقابله اي اندل سوال پنج گزینه اي در سه بعد راهبرد مساله 48)داراي 1990)پرسشنامه 
  مدار، مقابله اي هیجان مدار و اجتنابی. 

  گزارش کرده است.   80/0)ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ1990اندلر و پارکر(

138غضنفري ( خ2 با کرون آلفاي  وش  ر و  زمایی  آ ز  روش با ز  ا ده  ستفا ا ا ا ب ه ر رسشنام یایی پ پا و  82/0)ضریب 
است.  87/0 کرده  رش    گزا
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فاده شد.  واروشوبون ( 36)داراي 1992)پرسشنامه کیفیت زندگی واروشربون (3 )در کشور 1992سوال است
گزارش کرده است. و یاریان 89/0اي کرونباخآمریکا ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده ار روش آلف

 گزارش کرده است. 84/0)ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 1387(
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  تعیین روائی محتوائی در این پژوهش:

کیفیت زندگی) همراه با اهداف و فرضیه هاي پژوهش به تعدادي از  - ابتدا پرسشنامه(راهبردهاي مقابله اي
شد تا درباره محتواي پرسشنامه اسا تید متخصص که در زمینه موضوع از تجارب کافی برخوردارند داده 

سپس طبق نظرات آنها  وتناسب و ارتباط آن بااهداف و فرضیه هاي پژوهش قضاوت و داوري کنند.   
  اصالحات الزم صورت گرفت. 

  

  تعیین ضریب پایائی در این پژوهش:

ان کم بینا و نابینا دوره راهنمایی و  متوسطه در سیستم تلفیقى و ویژه  شهر تهران به نفر از دانش آموز60ابتدا  
کیفیت زندگی) روي آزمودنی ها - راهبرد هاي مقابله اي   -صورت تصادفی انتخاب پرسش نامه (کمال گرایی

شد.  شرح زیرتعیین    اجرا  با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ضریب پایایی به 

: ضریب پایایی پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي و کیفیت زندگی با استفاده از 1جدول شماره
  آلفاي کرونباخ

  

  

شد هرسه پرسشنامه از ضریب پایایی باال و قابل قبول و رضایت بخشی برخوردار است.   همان طور که مالحظه 

 

  روش تجزیه و تحلیل داده ها:

  روش   

  متغیر

کمال 
  گرایی

راهبردهاي 
  مقابله اي

کیفیت 
  زندگی

روش 
آلفاي 

  کرونباخ
89/0  84/0  91/0  
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در بین  دانش آموزان نابینا و کم  کمال گرایی:  نمودار ستونی مقایسه میانگین  ابعاد 1نمودار
  بینا

درصد) متوسط بوده  71بیشتر دانش آموزان ("کمال گرایی  "براساس اطالعات جدول و نمودار  باال سطح 
  است. 

در جدول زیر نشان  مشخصه هاي آماري نظیر میانگین،انحراف استاندارد و سبک هاي مقابله اي دانش آموزان 
  داده شده است. 

  

  دانش آموزان نابینا و کم بینا سبکهاي مقابله اي: شاخص هاي  آماري 3جدول 

 

  شاخص

  سبکهاي مقابله اي
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

 93 .54 مساله مدار
11. 
05 

 24 .49 هیجان مدار
11. 
34 

 28 .46 اجتناب مدار
10. 
14 
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525 842 878 

 

 264 069 801 

 .42943  باقیمانده
048 196 

219. 
097         

  متغیر

  B SEB  Bêta  t  P  متغیرهاي مستقل               شاخص

 .85 مقدار ثابت
590 

7. 
749  

11. 
045 

 .000 

 .- خودمدار
450 

 .
337 

-. 
119 

-2. 
149 

0/002 

 .- دیگرمدار
257 

 .
189 

-. 
138 

-2. 
302 

0/012 

 .- جامعه مدار
602 

 .
177 

-. 
244 

-3. 
402 

0/001  

  

که بین ابعاد سه گانه کمال گرایی ( خودمدار،دیگرمدار و جامعه مدار) با کیفیت نشان می دهد  4نتیجه جدول 
) وجود دارد.  همچنین با توجه به >001/0pداري ( زندگی  دانش آموزان نابینا و کم بینا،  همبستگی منفی معنا

می شودکه از بین ابعاد کمال گرایی،   ) در جدول نتیجه گرفته Betaضریب استاندارد تفکیک رگرسیون (
عاد تاثیر منفی و کاهشی بیشتري بر کیفیت زندگی  دانش آموزان نابینا و کم  بعد جامعه مداري نسبت به سایر اب

دارد.     بینا 

  

  بررسی فرضیه دوم

دانش آموزان2 راهبردهاي مقابله اي(مسأله مدار، هیجان مدار و اجتنابی) با کیفیت زندگی   نا بینا و کم  .  بین 
  .  بینا  رابطه مثبت وجود دارد
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هیجان مدار و اجتنابی)  "به منظورتبیین ونیز بررسی نقش  عنوان متغیر "راهبردهاي مقابله اي(مسأله مدار،  به  
پیش بین  بر کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و کم بینا به عنوان متغیر مالك،  داده هاي حاصل از تحقیق 

  رگرسیون گردید که نتیجه آن در جدول زیر نشان داده می شود. وارد معادله 
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 : خالصه مدل رگرسیون،  تحلیل واریانس و مشخصه هاي آماري رگرسیون5جدول

  دانش آموزان (نابینا و کم بینا)کیفیت زندگی  و راهبردهاي مقابله ايبین 

  

 مدل

  SS D f  MS  F  P  R  R2  SE  شاخص

 .7304  رگرسیون
700 

3 2434. 
900 

12. 
824 

001/0 
 .

457 

 .
209 

13. 
779 

 .27721  باقیمانده
905 

146 189. 
876 

        

  متغیر

  شاخص 

  متغیرهاي مستقل    
B SEB  Bêta  t  P  

 .65 مقدار ثابت
368 

8. 
846 

 
7. 

390 
 .

000 

.  مساله مدار
375 

 .
108 

 .
270 

3. 
484 

 .
001 

 .- هیجان مدار
386 

 .
103 

-. 
297 

-3. 
742 

 .
000 

 .- اجتناب مدار
111 

 .
117 

-. 
074 

-2. 
951 

 .
043 

  

دانش آموزان نابینا و کم بینا،  نشان می دهد که  5نتیجه جدول  بین راهبردهاي مقابله اي  با کیفیت زندگی 
 Beta) وجود دارد.  همچنین با توجه به ضریب استاندارد تفکیک رگرسیون (>001/0pداري ( همبستگی معنا
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  گرفته می شودکه: ) در جدول نتیجه

دارد.   به -1 راهبرد مقابله اي مساله مدار بر کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و کم بینا  اثر مثبت و معناداري 
عبارت دیگر همبستگی مثبت و معناداري بین راهبرد مقابله اي مساله مدار با کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا 

  و کم بینا وجوددارد. 

اي مقابله اي هیجان مدار و اجتناب مدار بر کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و کم بینا  اثر منفی و راهبرده  -2
معناداري دارند.   به عبارت دیگر همبستگی منفی و معناداري بین راهبرد مقابله اي هیجان مدار و اجتناب مدار 

  با کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و کم بینا وجوددارد. 

  

  ه گیرينتیج

سایر ابعاد تاثیر منفی و کاهشی که نتایج پژوهش نشان داد  از بین ابعاد کمال گرایی،  بعد جامعه مداري نسبت به 
  بیشتري بر کیفیت زندگی  دانش آموزان نابینا و کم بینا دارد.  

ها ونتایج این بخش از تحقیق با بخشهایی ازیافته ها ونتایج محققان و پژوهشگران خارجی  پژوهش یافته 
، 302)  استوبر2008( 301) آکوردینو،دنیس و همکاران2008و همکاران ( 300) استول2010و همکاران( 299استوبر
و و2009( 304،  دالبرت303اوت ن2007( 305)  استروبو و رامب ) 2009)اونگن(2005( 306) کوبوري و همکارا

) بیانگر آن است که بین 2010استوبر و همکاران(نتایج یافته هاي  منطبق است. وبا یافته هاي آنها همسوبوده 
رابطه معنی دار وجود دارد.  استول و   و رضایت از زندگی  کمال گرایی با مدت زمان اجراي مهارت ورزشی

داده اندکه بین کمال گرایی خود محور و دیگر محور با خودکارآمدي باال 2008همکاران ( ) در پژوهشی نشان 
عنی دار وجود دارد و بین کمال گرایی جامعه مدار با خود کارآمدي منفی و احساس و کیفیت زندگی رابطه م

)  مبین آن است 2009منزوي بودن در افراد رابطه معنی دار وجود دارد.  نتایج تحقیقات استوبر اوتو،  دالبرت (
د دارد. که بین کمال گرایی خود مدار و جدانی بودن  و رضایتمندي از زندگی رابطه معنی دار وجو

                                                             
299- Strober,j 
300- Stoll,o 
301 - Accordion,B & denise 
302 - Stoeber,j 
303 - Shesterman,d 
304 - Dalbert,k.  
305 - Strobe,j & Rambo,A 
306 - Kobori, O 
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  )در پژوهشی دریافت که بین کمال گرایی و رضایت از زندگی رابطه معنی دار وجود دارد.  2009اونگن(

بین ابعاد سه گانه کمال گرایی ( خودمدار،دیگرمدار و جامعه نتایج این پژوهش نیز بخوبی روشن ساخت که 
داري وجود دارد و از بین ابعاد  نفی معنامدار) با کیفیت زندگی  دانش آموزان نابینا و کم بینا،  همبستگی م

کمال گرایی،  بعد جامعه مداري نسبت به سایر ابعاد اثر منفی و کاهشی زیادتري بر کیفیت زندگی  دانش 
  آموزان نابینا و کم بینا دارد. 

سرچشمه کمال گرایی و کمال طلبی بدیهی است   عضوي از خانواده  عنوان  از عقاید فرد در مورد خودش به 
عضو با ارزش و با اهمیتی  ازسوي  خانواده است و از  می گیرد و به نظر می رسد فرزندي که احساس می کند 
ویژه اي از سوي والدین واطرافیان ( خواهران و برادران) برخوردار است، در این زمینه کمال  محبت و احترام 

و ومشکالت جسمانی  مانند نابینایی و یا گرایی باالیی نیزخواهد داشت.   حال چنانچه این فرزند نیز نقص عض
کم بینایی نیزداشته باشد، طبیعی است که در کانون توجه بیشتري هم  از طرف خانواده (والدین و سایر 
سوي اطرافیان  حتی در جامعه  قرار می گیرد و طبیعی است این احترام و توجه سایر اعضاي  فرزندان) و هم از 

د در جنبه هاي فعالیتهاي خارج از کانون خانواده  نیز موثر واقع گردد و در خانواده نسبت به وي، میتوان
غیر واقعی براي خودشان روحیات و نگرشهاي وي  تاثیربگذارد.   افراد کمال گراي خودمحور، معیارهاي 

ین دارند، این معیارها را در سرتاسر حوزه رفتاري خود مورد نظر قرار می دهند، در تالش براي رسیدن به ا
شکستهاي گذشته  معیارها بیش از اندازه خود را نقد می کنند، از شکست اجتناب می ورزند و بر عیب ها و 
غیر واقعی درباره توانایی  خویش تمرکز می کنند. در کمال گرایی دیگر محور، افراد معیارها و انتظارات 

ند.  از آنجا که کمال گرایی دیگر دیگران دارند و اغلب عملکرد دیگران را بیش از اندازه ارزیابی می کن
محور، با بی اعتمادي و احساس دشمنی نسبت به دیگران همراه است، اینگونه کمال گرایی ممکن است به 
دارد که دیگران انتظارات باالیی  شخصی دشوار بیانجامد در کمال گرایی جامعه محور، فرد اعتقاد  روابط میان 

ارها برسد.  در واقع، کمال گرایی جامعه محور، عقیده اي است مبنی بر اینکه درباره او دارند که باید به این معی
شخص اعمال می کنند که هر چند برآوردن آنها دشوار است،  دیگران انتظاراتی اغراق آمیز و غیر واقعی را بر 

دیگران قرار گیرد.  (فلت، ).  2002هویت  ولی شخص باید به این استانداردها دست یابد تا مورد تایید و پذیرش 
زانه، جاه هاي کمال ترین ویژگی توان اذعان نمود که مهم طور کلی می به طلبانه،  گرایی داشتن اهداف بلندپروا

چنین اعتقاد بر این است که مشکالت  نیافتنی و تالش افراطی براي رسیدن به این اهداف است.  هم مبهم و دست
داشتن معیار سازگاري افراد کمال ه، تعمیم افراطی شکست هاي غیرواقعگرا ناشی از  ها و ارزیابی  گرایان

گیرانه از خود و گرایش به اندیشه همه یا هیچ است.  معلولیت بینایی یا هر نوع معلولیت دیگري می تواند  سخت
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در دراز مدت بر کیفیت زندگی فرد معلول تأثیرات سوئی بگذارد بنابراین جامعه و اطرافیان در مقابل نابینا 
فی دارند وهمه باید بکوشند تا اینگونه افراد، متکی به خود بار آمده و حس اعتماد به نفس و امنیت وظای

  اجتماعی و درنهایت باور داشتن زندگی با کیفیت در آنان تقویت شود. 

درتبیین و تفسیر یافته هاي مربوط به فرضیه اول تحقیق می توان اذعان نمود عوامل بسیاري  وجوددارد که بر 
یفیت زندگی افراد نابینا  هم می تواند تاثیر مثبت و سازنده اي را ایفا نماید و هم می تواندبر سطح کیفیت ک

زندگی افراد اثر منفی بگذارد و آن را دچار مشکل و کاستی نماید.  نتایج این تحقیق آشکار نمود که یکی از 
شود کمال گر راد نابینا است.  این مواردي که ممکن است منجربه افت سطح کیفیت زندگی  ایی در میان  اف

هستند براي ارضاي نیازهاي طبیعی خود در مقایسه با افراد بینا  دچار مشکالت  افراد که به اختالالت بینایی مبتال 
زیادي برخوردار است، به دلیل این  دیده بینایی توجه دیگران از اهمیت  شوند. براي یک فرد آسیب  بیشتري می 

بین آنها و والدین وآنها با سایر اعضاي جامعه  بر پایه تعامل بین آنها استوار است و معلولیت  که فرآیند ارتباط
فرد می تواند در دراز مدت بر فرآیند نوع نگاه و تلقی دیگران در خصوص آنها و انتظارات اینگونه افراد از 

ح انتظار و تلقی افراد نابینا در دیگران  تاثیرات سوئی را به دنبال داشته باشد و در مواردي ممکن است سط
شود.   غییر نماید و بعضا موجب پیدایش نگرش هاي منفی در بین نابینایان   مواجه با دیگران نیز دستخوش ت
شخصیت  شکل گیري  بنابراین نگرشهاي منفی افراد نابینا ممکن است  مزید بر مشکالت دیگر نابینایان گردد و 

شدن  او را دچار مشکل سازد.  در نتیجه فرد نابینا  احساس حقارت می کند و  روز به روز منجر به  منزوي تر 
و در نهایت منجر به اختالل در کیفیت  آنها می گردد و مشکالت سازگاري و عاطفی آنان را بیشتر می نماید 

کیفیت زندگی  یک رابط شود. به نظر می رسد در اینگونه افراد، رابطه کمال گرایی با  ه دو زندگی ایشان می 
طرفه باشد.  دراین خصوص گاه می تواند سالمت روانی فرد، نوع رفتارهاي وي، نحوه نگرش او نسبت به خود 
و دیگران و نیز میزان پیشرفت و موفقیت او رادر زندگی  تحت تاثیر قرار دهد.  فردي که با نگرشها و انتظارات 

افراد جامعه مواجه شده باشد، که به طور  و برخوردهاي مناسب و مطلوب اعضاي خانواده، دوستان و دیگر
رار دهند، می غیره مستقیم کفایت و ارزشمندي وي را مورد تایید ق تواند از سالمت فکري بیشتر،  مستقیم و 

شکوفایی استعدادهاي  شخصی و  میزان اعتماد به خود، واقع بینی، ارتباط مناسب تر واز پیشرفت بیشتر در امور 
خود برخوردار باشد و این اصل در خصوص افراد نابینا و کم بینا از ارزش ویژه و اهمیت مضاعفی 

سوي دیگر ممکن است این روح یه کمال طلبی کاذب وي را دچار نابسامانی وتشتت نماید برخورداراست  و از 
زانه، جاه هاي کمال ترین ویژگی چراکه مهم نیافتنی و تالش  طلبانه، مبهم و دست گرایی داشتن اهداف بلندپروا

چنین از آنجا که  اعتقاد بر این است که مشکالت سازگاري افراد  افراطی براي رسیدن به این اهداف است.  هم
گیرانه از خود و  ها و ارزیابی سخت گرایانه، تعمیم افراطی شکست را ناشی از داشتن معیارهاي غیرواقعگ کمال
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را در زندگی  عاطفی و در نتیجه آنها  گرایش به اندیشه همه یا هیچ است،  در این صورت فرد نابینا دچار خال 
  دچار ناخشنودي نماید. 

که  د  آن بو از  کی  حا ها  یافته   ن  مچنی رده هب ر  را اث کم بینا   و  آموزان نابینا  دانش  دگی  زن کیفیت  ر  ر ب دا ه م سال م اي  مقابله 
ا کیفیت  ه مدار ب سال م اي  مقابله  رد  راهب ین  ري ب نادا و مع گی مثبت  همبست گر  دی رت  ه عبا د.   ب ناداري دار مع و  مثبت 

دا م ن  اي هیجا ه  ل مقاب هاي  رد هب را ن   ی همچن رد.  وجوددا ینا  کم ب و  نا  آموزان نابی دانش  دگی  کیفیت زن ر  ر ب دا ب م جتنا ا و  ر 
ن  ري بی نادا مع و  منفی  گی  همبست گر  دی عبارت  ه  د.   ب رن دا ري  و معنادا منفی  ر  نا  اث کم بی و  وزان نابینا  آم دانش  دگی  زن

د.  ددار وجو کم بینا  و  آموزان نابینا  دانش  دگی  زن کیفیت  ا  دار ب م جتناب  ا و  دار  م ن  هیجا اي  له  رد مقاب هب ن  را هاي ای یافته 
حقیق  ز ت جبخش ا تای ون ها  ه  فت زیا شهایی ا ژوهش بابخ ري ( پ طا ی  عل آقا  داخلی  ن  1محققا د، 387 سروق  (

همکاران( 139و است.  0 منطبق  و  ده  سوبو   ) هم

ر  ذک ال ق  فو داخلی   حققان  وم ن  ژوهشگرا دپ شان دا دن ري (.  ه ان طا علی  آقا  ژوهش  ج پ تای ن 1387ن که بی ست  آن ا ن  ) مبی
تحصی یشرفت  ا پ مدار ب ه  سال له م هاي مقاب دارد. شیوه  وجود  ر  دا معنی  ه  مکاران لی رابط و ه د  سروق ژوهش  تایج پ ن

ن 1390( ین بی م چن ه جود دارد.   و معنادار  طه  دارراب م ن  اي هیجا ه  مقابل وشیوه  شخصیت  ابعاد  ن  است که بی گرآن  یان )ب
رد.  دا د  وجو نا دار  طه مع راب ر  دا ه م سال م اي  له  مقاب هاي  وه  شی و  شخصیت  عاد    اب

محققان خارجی کوهان،  استین و  پژوهشز تحقیق بابخشهایی ازیافته ها ونتایج همچنین یافته هاي این بخش ا
همخوانی دارد و با نتایج آنها همسو می باشد. 2007( 309) همپل2005( 308) کوبک و همکاران2006( 307کمپل  (

) در پژوهشی دریافتند که مقابله مساله مدار، با انعطاف پذیري و کیفیت زندگی 2006کوهان،  استین و کمپل (
رابطه مثبت دارد و مقابله هیجان مدار با انعطاف پذیري پایین همراه است.  نتایج پژوهش کوبک و همکاران 

بین آن است که مقابله مساله مدار با نژندگرایی رابطه منفی و همچنین مسئولیت پذیري با رضایت از )  م2005(
دارد همپل هبردهاي مقابله اي بین دختران با پسران 2007( 310زندگی رابطه مثبت  را ) در پژوهشی به مقایسه 

آمدن هیجان  مدار بیش تر استفاده می پرداخت نتایج پژوهش بیانگر آن است که دختران از روش هاي کنار 
عاطفی، نشخورهاي ذهنی و اجتناب و کناره گیري را  هبردهاي مقابله اي ناسازگارانه برون ریزي  کنند و را

  نسبت به پسران بیشتر بکار می برند.  

                                                             
307 - Cohan,s,l & Campbell & stein, mb 
308 - Kubek,j 
309 - Hampell,p 
310 - Hampell,p 
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آموزان نابینا و کم بینانتایج این تحقیق آشکار نمود که     راهبرد مقابله اي مساله مدار بر کیفیت زندگی دانش 
اثر مثبت و معناداري دارد و همچنین همبستگی منفی و معناداري بین راهبرد مقابله اي هیجان مدار و اجتناب 

دانش آموزان نابینا و کم بینا وجوددارد.    مدار با کیفیت زندگی 

ر از درتبیین و تفسیر یافته هاي مربوط به فرضیه دوم پژوهش باید به این نکته اساسی اشاره نمود که یکی دیگ
رادعوامل مهمی که ممکن است در  وه مقابله افراد با موقعیتکیفیت زندگی اف شی زا  هاي استرس اثر گذار باشد.  

ع فشار روانی  در زندگی روزمره خود است.   مقابله سازوکاري است که براي مهار اثر استرس و برخورد با مناب
دارد.  افراد داراي ویژگی اي متفاوت در برابر تجربه  هاي مقابله متفاوت سبکهاي شخصیتی  الگوهاي متفاوتی 

طبیعتاً نوع واکنش افراد در راهبردهاي مقابله اي افراد با فشارهاي روانی و دهند.   استرس از خود نشان می
به کار گرفتن راهبردهاي مقابله اي  ودر نتیجه  محیطی بر نوع و میزان کیفیت زندگی آنها تأثیر گذار می باشد

شده است درسبک مقابله اي مسأله موثر، نق عنوان  همانگونه که قبال نیز  ش مهمی در کاهش استرس آنان دارد.  
کند، منابع در  پردازد، در مورد آن فکر می زا می آوري اطالعات مربوط به حادثه استرس فرد به جمعمدار 

ر این هنگام او تنها به منابع موجود کند.  د ریزي می ها برنامه کند و براي استفاده از آن دسترس را ارزیابی می
هاي دوستان و اطرافیان را نیز به خود  هاي اجتماعی خود، حمایت کند، بلکه به کمک مهارت خود اکتفا نمی

شناختی بیش مدار موفق، از مؤلفه گر مسأله کند.  یک مقابله جلب می کند و در ارزیابی خود  تر استفاده می هاي 
ع به صو فرد با تمرکز بر مسئله و مشکل، تالش می کنند،  راه هاي  کند.  بینانه عمل می رت واقعاز موقعیت و مناب

منطقی آن را بیابد و با نظم بخشی به تفکرات خود به شیوه منطقی برآن مشکل غلبه نماید، در نتیجه بهره گیري 
شده و فرد را از آشفتگی و بی نظمی در مسائل  از این شیوه منجر به شکل گیري سطح مطلوبی از زندگی وي 

زندگی نجات می دهد.   در سبک مقابله  اي هیجان مدار، فرد از طریق برخورد هیجانی با مسأله درگیر می 
مداري حل نشود.  در این  شود که یک مشکل از طریق مسأله کار گرفته می واین راهبرد معموالً زمانی به شود

راه ی با موضوع است.  در این حالت فرد هیجانات مختلف را هاي کنترل تنش، برخورد هیجان صورت یکی از 
و در نتیجه احساس بر منطق و شعور غالب می گردد و وي را از رسیدن به اهداف مثبت دور می   دهد بروز می

نماید و در سبک  مقابله اجتنابی نیز فرد از طریق گریز از مشکل سعی می کند از موقعیت استرس زا جلوگیري 
عاطفی تالش فرد با کند و فاصله گرفتن از مشکل اقدام به فرار و اجتناب از آن کرده و براي دریافت حمایت 
زا  اي است که به خاطر موقعیت استرس کند.  در این حالت فرد به دنبال برگرداندن آرامش بهم خورده می
رافیان با فشار روانی مقابله هایی مثل دعا و نیایش و درددل با اط وجود آمده است.  گاهی فرد با توسل به راه به
داشته باشد اما به طور طبیعی فرد  کند می را  عکس العمل گرچه به نظر می رسد در کوتاه مدت تاثیر خود  و این 

را در دراز مدت با مشکالت عدیده اي روبرو خواهد نمود.  بنابراین از جمله فاکتورهاي اساسی  که می تواند 
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را تحت تاثیر قرار دهد راهبردهاي مقابله اي می باشد و به نظر می رسد نتایج زندگی افراد نابینا و کم بینا 
سبکهاي مقابله اي با کیفیت  رابطه  حاصل از این پژوهش با مبانی نظري و تئوریهاي موجود در زمینه تاثیر و 

دارد.    زندگی سازگاري 
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  رابطه کمال گرایی و راهبردهاي مقابله اي با کیفیت زندگی 

   

 311 فاطمه حیدري عشاق

   312قدسی احقردکتر

     313دکتر امینه احمدي

  چکیـده
هدف از این پژوهش تعیین رابطه کمال گرایی و راهبردهاي مقابله اي با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر و 

 بود. 90- 91پسر نابینا و کم بینا دوره راهنمایی و متوسطه در سیستم آموزشی تلفیقی و ویژه شهر تهران سال

ن  کوکرا ل  رمو از 200طبق ف ها  ده  آوري دا جمع  ت  جه شد.   تخاب  اي ان ه  طبق گیري  ه  مون روش ن از  ده  فا است ا  نفر ب
و فلت ( هویت  یی  گرا ل  ه کما رسشنام 199پ راي 1 ل  30)دا جامعه  5سؤا و  ر  دا گرم دی ر،  دا م خود  فه ( مؤل ه  در س اي  گزینه 

رکر ( و پا دلر  ان اي  له  ردهاي مقاب سشنامه راهب ر و پ ل  48داراي )1990مدار)  ه  5سؤا سال م د  هبر فه (را ؤل سه م ر  د اي  ه  گزین
روشربون ( وا دگی  زن کیفیت  سشنامه  ر و پ جتنابی )  ا و  دار  هیجان م ر،  داراي 1992مدا ن  36) ده شد. ای فا است ل  سؤا

جهت تحلیل داده ست.  گی ا ست همب وع  ز ن آزمایشی ا ر  غی ژوهش  ون  پ رگرسی ون  زم طی (آ با ستن و ا وصیفی  آمار ت از  ها 
ره تغی د م جامعه چن و  دار  م ر  ر،دیگ گرایی بعدخودمدا ل  ما ک ه  گان ه  د س عا ن اب ی د:ب دا ن  شا ژوهش ن ج پ تای شد. ن ستفاده  ا  (

یی  گرا ما  ک ابعاد  ن  از بی وجود دارد.  داري   معنی  و  گی منفی  ست همب نا  کم بی و  ینا  اب وزان ن آم دانش  دگی  زن کیفیت  ربا  دا م
هشی کا و  منفی  ر  أثی عاد ت اب ر  سای ه  سبت ب مدار ن ه  جامع ر بعد  رد  د هب ن را دارد.  بی د  وجو گی  د زن کیفیت  ر  شتري ب بی

ه و  مقابل دار  م هیجان  له اي  مقاب ردهاي  دارد. راهب د  وجو داري  ی  معن و  مثبت  گی  همبست دگی   زن کیفیت  دار با  م ه  سال م اي 
د.    وجود دار ر  دا و معنی  منفی  ر  کم بینا اث و  نا  ی آموزان ناب دانش  گی  د زن کیفیت  ر    اجتنابی ب

   

  کمال گرایی، راهبردهاي مقابله اي، کیفیت زندگی.  :واژه هاي کلیدي

  

                                                             
311 تربیتی گرایش برنامه ریزي درسی -    :fheidarioshagh@gmail. com واحد تهران جنوب - دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوي کارشناسی ارشد علوم 
312 عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات -   
313 تهران جنوب -  تربیتی و روانشناسی  واحد  هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده علوم  عضو   
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  مقدمه 

هاي شخصیتی که به درجات متفاوت در افراد وجود دارد و می تواند در نوع و میزان کیفیت  یکی از سازه 
شخصیتی و تاثیر آن بر رفتار  عنوان ویژگی  زندگی افراد تأثیر گذارباشد،  کمال گرایی است.  کمال گرایی به 

رامون این موضوع صورت گرفته است. کمال گراییانسان  را  314سابقه اي طوالنی دارد.  ولی پژوهش اندکی پی
در نظر گرفتن معیارهاي خیلی باال، ارزیابی انتقادي از عملکرد خود و داشتن مجموعه اي از تفکرات و 

اغلب نگران رسیدن به  ). افراد کمال گرا،2002تعریف کرده اند ( کاتلین و راندي،  315رفتارهاي خودشکننده
زیادي از  معیارهاي خیلی باال و اهداف غیر واقعی هستند.  آنها، درگیر در ارزیابی هاي منتقدانه از خود، ترس 
ریلی و  اشتباه کردن دارند و درباره این که چه چیزي موجب موفقیت یا شکست می شود، انعطاف پذیر نیستند. 

عنوان یک سازه تک بعدي در نظر گرفته می شد، اما از )، برآنند که قبالً کمال 2005شافران (  1990گرایی، به 
شورت و اونر ( شده است.  تري  )، کمال گرایی را 1995به بعد، این مفهوم به عنوان سازه اي چند بعدي مطرح 

زیاد درب اره به دو گونه مثبت و منفی تقسیم می کنند.  تالش براي کامل بودن را کمال گرایی مثبت و نگرانی 
دانند که اولی با احساس بهزیستی و  ارتکاب اشتباهات و ترس از داوري دیگران را کمال گرایی منفی می

موفقیت در تحصیل در ارتباط است و دومی با اختالالت خوردن، افکار خودکشی، افسردگی و اضطراب (فلت 
را بر اساس منشا هدایت آن،  ) کمال گرایی2002). همچنین، فلت و هویت (2004؛ بالنکسین، 2002و هویت، 

دیگرمحور316به سه گونه کمال گرایی خودمحور تقسیم می کنند.  افراد کمال گراي  318و جامعه محور 317،  
در سرتاسر حوزه رفتاري خود مورد نظر  را  خودمحور، معیارهاي غیر واقعی براي خودشان دارند، این معیارها 

شکست اجتناب می قرار می دهند، در تالش براي رسیدن به این معی ارها بیش از اندازه خود را نقد می کنند، از 
 ورزند و بر عیب ها و شکستهاي گذشته خویش تمرکز می کنند.  

دیگران دارند و اغلب عملکرد  غیر واقعی درباره توانایی  راد معیارها و انتظارات  در کمال گرایی دیگر محور، اف
دیگر محور، با بی اعتمادي و احساس  دیگران را بیش از اندازه ارزیابی می کنند.  از آنجا که کمال گرایی 

شخصی دشوار بیانجامد.  دشمنی نسبت به دیگران همراه است، اینگونه کمال گرایی ممکن ا ست به روابط میان 
دارد که دیگران انتظارات باالیی درباره او دارند که باید به این  قاد  در کمال گرایی جامعه محور، فرد اعت
معیارها برسد.  در واقع، کمال گرایی جامعه محور، عقیده اي است مبنی بر اینکه دیگران انتظاراتی اغراق آمیز 

                                                             
314 - Perfectionism 
315 - Self- delicate 
316 - Self oriented 
317 - Other oriented 
318 - Socially- prescript perfectionism 
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ر شخص اعمال می کنند که هر چند برآوردن آنها دشوار است، ولی شخص باید به این و غیر واقعی را ب
گیرد. از سویی تفاوت هاي فردي افراد که بر اثر  استانداردها دست یابد تا مورد تایید و پذیرش دیگران قرار 

ف افراد در ترکیب گوناگون مؤلفه هاي شخصیت به وجود می آید،  می توانند باعث ایجاد واکنش هاي مختل
برابر عوامل فشارزاي محیطی گردد.   طبیعتاً نوع واکنش افراد در راهبردهاي مقابله افراد با فشارهاي روانی و 

فولکمن و الزاروس مقابله را یک فرآیند  محیطی بر نوع و میزان کیفیت زندگی آنها تأثیر گذار می باشد. 
عملی می پیچیده شخصی و فشارهاي موقعیتی تغییر می ابیدانند که بعنوان تابعی از ارزی ي  کند و شامل  هاي 
است که   باشد.  از نظر فولکمن و الزاروس، مقابله فرآیند پویایی هاي شناختی و رفتاري فعال فرد می تالش

توان  کند.  بنابراین از نظر مفهومی مقابله را می هاي فشارزا در طول زمان تغییر می برحسب ماهیت موقعیت
شود  فرسا یا فراتر از منابع فرد ارزیابی می ها (درونی یا بیرونی) که طاقت آیند اداره کردن خواستهبعنوان فر

آمیز بودن  تعریف کرد. بر اساس این تعریف مقابله یک فرآیند است که برحسب ارزیابی فرد از میزان موفقیت
دهی تالشمند فرد به  اي از پاسخ ي آموختهکه مقابله خودکار نبوده و الگو کند.  بعالوه این هایش تعبیر می تالش
که مقابله نیازمند تالش است و باألخره، مقابله تالش براي اداره موقعیت است  زا است.  این هاي استرس موقعیت

  نه کنترل و تسلط بر آن. 

سالم بهتر از  اند.  به نظر آنان افراد تنومند و الزاروس و فولکمن سالمتی و استرس را منابع مهم مقابله خوانده
هاي بیرونی و درونی را اداره کنند.  اولین منبع، عقیده مثبت است.   توانند خواسته افراد نحیف و بیمار و خسته می
هاي حل مسأله است که با عقیده  ها مهارت توان با استرس مقابله کرد.  دومین آن یعنی فرد معتقد باشد که می
یعنی توانایی کافی فرد براي همکاري با مردم، سومین منبع مقابله هاي اجتماعی  مثبت مرتبط است.  مهارت
اي منابع مادي مانند پول است.  در دیدگاه تبادلی الزاروس، منابع مادي و اجتماعی  است.  آخرین منبع مقابله
عقیده شخصی و برآوردها و ارزیابی براي مقابله با استرس فی باالترین هاي اوست که  نفسه مهم نیستند، بلکه این 

  )1380مرتبه اهمیت را دارد.  (الزاروس و فولکمن، به نقل از آقایوسفی

به عنوان یکی از حقوق اساسی انسانها و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته  319کیفیت زندگی ازسوي دیگر
د شده است.  شاید بتوان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که به وسیله شخص یا گروهی از افراد درك می شو

(مانند شادي، رضایت، افتخار، سالمتی، موقعیت اقتصادي، فرصتهاي آموزشی، خالقیت) را تعریف مناسبی از 
علمی، پزشکی، و تکنولوژي می تواند 2005کیفیت زندگی دانست (پارك و پارك،  ). اینکه فقط پیشرفتهاي 

و جامعه از ترکیب این پیشرفتها به  زندگی را بهبود بخشد، به این باور که بهزیستی فردي، خانوادگی، اجتماعی

                                                             
319 - Quality of life 
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آید، از منابع اولیه گرایش به کیفیت  همراه ارزشها و ادراکات فرد از بهزیستی و شرایط محیطی به وجود می 
عنوان یک 2002زندگی است (اسکاالك و همکاران،  ). امروزه بهبود کیفیت زندگی افراد ناتوان جسمی به 
).  از جمله افراد ناتوانی جسمی نابینایان و کم بینایان هستند، در 2004ینگر، هدف بازتوانی به شمار می رود (بول

ها و کشورهاي مختلف متفاوت و  طول تاریخ همیشه افراد کم توان وجود داشته اند و زندگی آنها در زمان 
ن تقریبا ده تحت تأثیر عواملی نظیر سن،  جنس و علل بروز کم توانی بوده است.  بر طبق آمار یونیسف هم اکنو

میلیون نفر در  70درصد از جمعیت هر کشور داراي کم توانی هستند که اگر جمعیت ایران را در حال حاضر 
)از آنجا که در زمینه فاکتورهاي موثر 2002میلیون فرد کم توان روبه رو می باشیم.  (یونیسف، 7نظر بگیریم با 

دانش آموزان نابینا و کم بینا پژوهش بر کیفیت زندگی، از جمله کمال گرایی و راهبردهاي م قابله اي در جامعه 
چندانی در دسترس نیست و با توجه به شواهد موجود توجه به رشد روزافزون جمعیت، افزایش عوامل تنش 
زاي محیطی به همراه پیشرفت صنعت و تکنولوژي و وجود مشغله هاي فراوان ذهنی و تنیدگی هاي گوناگون 

سراسر جهان به اهم عوامل موثر در  یت برخورداري از کیفیت زندگی تاکید شده است.  این مهم جز با کاربرد 
) نیزبیان کرده اند 1987( 320مقابله با تنیدگی ها و راهبردهاي مقابله اي امکانپذیر نمی باشد.  پرلین و اسکوتر

عاطفی که مقابله عبارت از هرگونه پاسخ است که در برابر نامالیمات زندگی داده می شود، ا ز ناراحتی 
ره می گرداند. با توجه به این که پژوهش هاي  جلوگیري می کند یا فرد را از آن مصون می دارد یا بر آن چی
اندکی در زمینه کیفیت زندگی به ویژه در رابطه با کمال گرایی و راهبردهاي مقابله اي صورت گرفته است 

اعتقاد براین است که دانش آموزان نابینا و کم بینا  انجام این پژوهش ضروري تشخیص داده شد بدان دلیل که
شخصیتی و  به عنوان یکی از اقشار جامعه امروزي باید خویشتن را در برابر استرس ناشی از عوامل استرس زاي 
وانند از کمال گرایی مثبت جهت بهبود و کیفیت زندگی استفاده  تعامالت اجتماعی توانا و سازگار بیابند و بت

  نمایند. 

سلسله مسائل مهم روانی، پرورشی از طریق بررسی رابطه کمال  این پژوهش کوششی است در پاسخ به یک 
  گرایی و راهبردهاي مقابله اي با کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و کم بینا است. 

 

   فرضیه هاي پژوهش:

دانش آموزان نا بینا و کم بینا  رابطه .  بین کمال گرایی(خود مدار، دیگر مدار وجامعه مدار)با کیفیت زندگی  1
                  . منفی وجود دارد

                                                             
320 - Pearlin, L.  & schooter, C.  
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دانش آموزان نا بینا و کم 2 راهبردهاي مقابله اي(مسأله مدار، هیجان مدار و اجتنابی) با کیفیت زندگی   .  بین 
  بینا  رابطه مثبت وجود دارد. 

 

پژوهش   روش 

گیري  نمونه  و روش  معه، نمونه    جا

دانش آموزان  .  ز نوع همبستگی و همخوانی استاین پژوهش  ا در این پژوهش جامعه مورد مطالعه شامل کلیه 
سال  - 91نابینا و کم بیناي دختر و پسر دوره راهنمایی و دبیرستان درسیستم آموزشی تلفیقی و ویژه شهر تهران 

  شد.  طبقه اي تعیین  نمونه گیري نفر با استفاده از روش 200بودو حجم نمونه طبق فرمول کوکران  1390
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 ابزار اندازه گیري داده ها

فاده شد.     در این پژوهش جهت جمع آوري داده ها ازسه ابزار اندازه گیري به شرح زیر است

داراي 1991)پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت (1 کزینه اي در سه بعدکمال گرایی خود  5سوال  30) 
  ،دیگر مدار و جامعه مدار. مدار

) همسانی درونی پرسشنامه کمال گرایی را قابل قبول اعالم کردند و به ترتیب براي کمال 1991هویت و فلت (
  بوده است.  81/0و  88/0،80/0گرایی خودمدار،دیگر مدار و جامعه مدار برابر

  گزارش کرده است.  89/0نباخ ) ضریب پایایی پرسشنامه رابا استفاده از روش آلفاي کرو1386قربانی(

ر و پارکر (2 راهبردهاي مقابله اي اندل سوال پنج گزینه اي در سه بعد راهبرد مساله 48)داراي 1990)پرسشنامه 
  مدار، مقابله اي هیجان مدار و اجتنابی. 

  گزارش کرده است.   80/0)ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ1990اندلر و پارکر(

138غضنفري ( خ2 با کرون آلفاي  وش  ر و  زمایی  آ ز  روش با ز  ا ده  ستفا ا ا ا ب ه ر رسشنام یایی پ پا و  82/0)ضریب 
است.  87/0 کرده  رش    گزا
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فاده شد.  واروشوبون ( 36)داراي 1992)پرسشنامه کیفیت زندگی واروشربون (3 )در کشور 1992سوال است
گزارش کرده است. و یاریان 89/0آمریکا ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده ار روش آلفاي کرونباخ

  ه است. گزارش کرد84/0)ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 1387(
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 تعیین روائی محتوائی در این پژوهش:

کیفیت زندگی) همراه با اهداف و فرضیه هاي پژوهش به تعدادي از  - ابتدا پرسشنامه(راهبردهاي مقابله اي
شد تا درباره محتواي پرسشنامه  اساتید متخصص که در زمینه موضوع از تجارب کافی برخوردارند داده 

سپس طبق نظرات آنها وتناسب و ارتباط آن بااهداف  و فرضیه هاي پژوهش قضاوت و داوري کنند.   
  اصالحات الزم صورت گرفت. 

  

  تعیین ضریب پایائی در این پژوهش:

نفر از دانش آموزان کم بینا و نابینا دوره راهنمایی و  متوسطه در سیستم تلفیقى و ویژه  شهر تهران به 60ابتدا  
کیفیت زندگی) روي آزمودنی ها - راهبرد هاي مقابله اي   -ل گراییصورت تصادفی انتخاب پرسش نامه (کما

شد.  شرح زیرتعیین    اجرا  با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ضریب پایایی به 

: ضریب پایایی پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي و کیفیت زندگی با استفاده از 1جدول شماره
  آلفاي کرونباخ

  

  

شد هرسه پرسشنامه از ضریب پایایی باال و قابل قبول و رضایت بخشی برخوردار است.    همان طور که مالحظه 

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها:

  روش   

 متغیر

کمال 
 گرایی

راهبردهاي 
 مقابله اي

کیفیت 
 زندگی

روش 
آلفاي 

 کرونباخ

89/0 84/0 91/0 
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در بین  دانش آموزان نابینا و کم  کمال گرایی:  نمودار ستونی مقایسه میانگین  ابعاد 1نمودار
 بینا

درصد) متوسط بوده  71بیشتر دانش آموزان ("کمال گرایی  "براساس اطالعات جدول و نمودار  باال سطح 
  است. 

در جدول زیر نشان  مشخصه هاي آماري نظیر میانگین،انحراف استاندارد و سبک هاي مقابله اي دانش آموزان 
  داده شده است. 

  

  دانش آموزان نابینا و کم بینا سبکهاي مقابله اي: شاخص هاي  آماري 3جدول 

  

  شاخص

 سبکهاي مقابله اي
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

 93 .54 مساله مدار
11. 
05 

 24 .49 هیجان مدار
11. 
34 

 28 .46 اجتناب مدار
10. 
14 
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 .3206 رگرسیون
525 

3 
1068. 

842 

4. 
878  

 

003/0  

 

 .
264 

 .
069 

14. 
801 

 .42943 باقیمانده
048 

196 
219. 
097 

     

 متغیر

 B SEB Bêta t P شاخص         متغیرهاي مستقل      

 .85 مقدار ثابت
590 

7. 
749 

 
11. 

045 
 .000 

 .- خودمدار
450 

 .
337 

-. 
119 

-2. 
149 

0/002 

 .- دیگرمدار
257 

 .
189 

-. 
138 

-2. 
302 

0/012 

 .- جامعه مدار
602 

 .
177 

-. 
244 

-3. 
402 

0/001 

 

گرایی ( خودمدار،دیگرمدار و جامعه مدار) با کیفیت  که بین ابعاد سه گانه کمالنشان می دهد  4نتیجه جدول 
) وجود دارد.  همچنین با توجه به >001/0pداري ( زندگی  دانش آموزان نابینا و کم بینا،  همبستگی منفی معنا

) در جدول نتیجه گرفته می شودکه از بین ابعاد کمال گرایی،   Betaضریب استاندارد تفکیک رگرسیون (
عاد تاثیر منفی و کاهشی بیشتري بر کیفیت زندگی  دانش آموزان نابینا و کم بعد جامعه مدار ي نسبت به سایر اب

دارد.     بینا 

  

  بررسی فرضیه دوم

دانش آموزان نا بینا و کم 2 راهبردهاي مقابله اي(مسأله مدار، هیجان مدار و اجتنابی) با کیفیت زندگی   .  بین 
  بینا  رابطه مثبت وجود دارد.  
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هیجان مدار و اجتنابی)  "ورتبیین ونیز بررسی نقش به منظ عنوان متغیر "راهبردهاي مقابله اي(مسأله مدار،  به  
پیش بین  بر کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و کم بینا به عنوان متغیر مالك،  داده هاي حاصل از تحقیق 

  وارد معادله رگرسیون گردید که نتیجه آن در جدول زیر نشان داده می شود. 
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  : خالصه مدل رگرسیون،  تحلیل واریانس و مشخصه هاي آماري رگرسیون5جدول

 دانش آموزان (نابینا و کم بینا)کیفیت زندگی  و اهبردهاي مقابله ايربین 

  

 مدل

 SS D f MS F P R R2 SE شاخص

 .7304 رگرسیون
700 

3 2434. 
900 

12. 
824 

001/0 
 .

457 

 .
209 

13. 
779 

 .27721 باقیمانده
905 

146 189. 
876 

     

 متغیر

  شاخص 

 متغیرهاي مستقل    
B SEB Bêta t P 

 .65 ثابت مقدار
368 

8. 
846 

 
7. 

390 
 .

000 

.  مساله مدار
375 

 .
108 

 .
270 

3. 
484 

 .
001 

 .- هیجان مدار
386 

 .
103 

-. 
297 

-3. 
742 

 .
000 

 .- اجتناب مدار
111 

 .
117 

-. 
074 

-2. 
951 

 .
043 

  

دانش آموزان نشان می دهد که  5نتیجه جدول  نابینا و کم بینا،  بین راهبردهاي مقابله اي  با کیفیت زندگی 
 Beta) وجود دارد.  همچنین با توجه به ضریب استاندارد تفکیک رگرسیون (>001/0pداري ( همبستگی معنا
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  ) در جدول نتیجه گرفته می شودکه:

دارد.   به -1 راهبرد مقابله اي مساله مدار بر کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و کم بینا  اثر مثبت و معناداري 
دیگر همبستگی مثبت و معناداري بین راهبرد مقابله اي مساله مدار با کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا عبارت 

  و کم بینا وجوددارد. 

راهبردهاي مقابله اي هیجان مدار و اجتناب مدار بر کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و کم بینا  اثر منفی و   -2
ستگی منفی و معناداري بین راهبرد مقابله اي هیجان مدار و اجتناب مدار معناداري دارند.   به عبارت دیگر همب

  با کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و کم بینا وجوددارد. 

  

  نتیجه گیري

سایر ابعاد تاثیر منفی و کاهشی که نتایج پژوهش نشان داد  از بین ابعاد کمال گرایی،  بعد جامعه مداري نسبت به 
  بیشتري بر کیفیت زندگی  دانش آموزان نابینا و کم بینا دارد.  

ها ونتایج این بخش از تحقیق با بخشهایی ازیافته ها ونتایج پژوهش محققان و پژوهشگران خارجی  یافته 
، 324)  استوبر2008( 323) آکوردینو،دنیس و همکاران2008و همکاران ( 322استول )2010و همکاران( 321استوبر
و و2009( 326،  دالبرت325اوت ن2007( 327)  استروبو و رامب ) 2009)اونگن(2005( 328) کوبوري و همکارا

) بیانگر آن است که بین 2010منطبق است.  نتایج یافته هاي استوبر و همکاران(وبا یافته هاي آنها همسوبوده 
رابطه معنی دار وجود دارد.  استول و   و رضایت از زندگی  گرایی با مدت زمان اجراي مهارت ورزشیکمال 

داده اندکه بین کمال گرایی خود محور و دیگر محور با خودکارآمدي باال 2008همکاران ( ) در پژوهشی نشان 
خود کارآمدي منفی و احساس و کیفیت زندگی رابطه معنی دار وجود دارد و بین کمال گرایی جامعه مدار با 

)  مبین آن است 2009منزوي بودن در افراد رابطه معنی دار وجود دارد.  نتایج تحقیقات استوبر اوتو،  دالبرت (
که بین کمال گرایی خود مدار و جدانی بودن  و رضایتمندي از زندگی رابطه معنی دار وجود دارد. 

                                                             
321- Strober,j 
322- Stoll,o 
323 - Accordion,B & denise 
324 - Stoeber,j 
325 - Shesterman,d 
326 - Dalbert,k.  
327 - Strobe,j & Rambo,A 
328 - Kobori, O 
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  رایی و رضایت از زندگی رابطه معنی دار وجود دارد.  )در پژوهشی دریافت که بین کمال گ2009اونگن(

بین ابعاد سه گانه کمال گرایی ( خودمدار،دیگرمدار و جامعه نتایج این پژوهش نیز بخوبی روشن ساخت که 
داري وجود دارد و از بین ابعاد  مدار) با کیفیت زندگی  دانش آموزان نابینا و کم بینا،  همبستگی منفی معنا

،  بعد جامعه مداري نسبت به سایر ابعاد اثر منفی و کاهشی زیادتري بر کیفیت زندگی  دانش کمال گرایی
  آموزان نابینا و کم بینا دارد. 

سرچشمه کمال گرایی و کمال طلبی بدیهی است   عضوي از خانواده  عنوان  از عقاید فرد در مورد خودش به 
عض و با ارزش و با اهمیتی  ازسوي  خانواده است و از می گیرد و به نظر می رسد فرزندي که احساس می کند 

ویژه اي از سوي والدین واطرافیان ( خواهران و برادران) برخوردار است، در این زمینه کمال  محبت و احترام 
گرایی باالیی نیزخواهد داشت.   حال چنانچه این فرزند نیز نقص عضو ومشکالت جسمانی  مانند نابینایی و یا 

یزداشته باشد، طبیعی است که در کانون توجه بیشتري هم  از طرف خانواده (والدین و سایر کم بینایی ن
سوي اطرافیان  حتی در جامعه  قرار می گیرد و طبیعی است این احترام و توجه سایر اعضاي  فرزندان) و هم از 

ز موثر واقع گردد و در خانواده نسبت به وي، میتواند در جنبه هاي فعالیتهاي خارج از کانون خانواده  نی
غیر واقعی براي خودشان روحیات و نگرشهاي وي  تاثیربگذارد.   افراد کمال گراي خودمحور، معیارهاي 

دارند، این معیارها را در سرتاسر حوزه رفتاري خود مورد نظر قرار می دهند، در تالش براي رسیدن به این 
شکستهاي گذشته معیارها بیش از اندازه خود را نقد می کنند، از ش کست اجتناب می ورزند و بر عیب ها و 

غیر واقعی درباره توانایی  خویش تمرکز می کنند. در کمال گرایی دیگر محور، افراد معیارها و انتظارات 
دیگران دارند و اغلب عملکرد دیگران را بیش از اندازه ارزیابی می کنند.  از آنجا که کمال گرایی دیگر 

دي و احساس دشمنی نسبت به دیگران همراه است، اینگونه کمال گرایی ممکن است به محور، با بی اعتما
دارد که دیگران انتظارات باالیی  شخصی دشوار بیانجامد در کمال گرایی جامعه محور، فرد اعتقاد  روابط میان 

اي است مبنی بر اینکه  درباره او دارند که باید به این معیارها برسد.  در واقع، کمال گرایی جامعه محور، عقیده
شخص اعمال می کنند که هر چند برآوردن آنها دشوار است،  دیگران انتظاراتی اغراق آمیز و غیر واقعی را بر 

گیرد.  (فلت، هویت  دیگران قرار  ).  2002ولی شخص باید به این استانداردها دست یابد تا مورد تایید و پذیرش 
زانه، جاه هاي کمال ترین ویژگی متوان اذعان نمود که مه طور کلی می به طلبانه،  گرایی داشتن اهداف بلندپروا

چنین اعتقاد بر این است که مشکالت  نیافتنی و تالش افراطی براي رسیدن به این اهداف است.  هم مبهم و دست
داشتن معیارهاي غیرواقع سازگاري افراد کمال ه، تعمیم افراطی شکست گرا ناشی از  بی ها و ارزیا گرایان

گیرانه از خود و گرایش به اندیشه همه یا هیچ است.  معلولیت بینایی یا هر نوع معلولیت دیگري می تواند  سخت
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در دراز مدت بر کیفیت زندگی فرد معلول تأثیرات سوئی بگذارد بنابراین جامعه و اطرافیان در مقابل نابینا 
به خود بار آمده و حس اعتماد به نفس و امنیت وظایفی دارند وهمه باید بکوشند تا اینگونه افراد، متکی 

  اجتماعی و درنهایت باور داشتن زندگی با کیفیت در آنان تقویت شود. 

درتبیین و تفسیر یافته هاي مربوط به فرضیه اول تحقیق می توان اذعان نمود عوامل بسیاري  وجوددارد که بر 
سازنده اي را ایفا نماید و هم می تواندبر سطح کیفیت  کیفیت زندگی افراد نابینا  هم می تواند تاثیر مثبت و

زندگی افراد اثر منفی بگذارد و آن را دچار مشکل و کاستی نماید.  نتایج این تحقیق آشکار نمود که یکی از 
راد نابینا است.  این  شود کمال گرایی در میان  اف مواردي که ممکن است منجربه افت سطح کیفیت زندگی 

هستند براي ارضاي نیازهاي طبیعی خود در مقایسه با افراد بینا  دچار مشکالت افراد که به ا ختالالت بینایی مبتال 
زیادي برخوردار است، به دلیل این  دیده بینایی توجه دیگران از اهمیت  شوند. براي یک فرد آسیب  بیشتري می 

پایه تعامل بین آنها استوار است و معلولیت که فرآیند ارتباط بین آنها و والدین وآنها با سایر اعضاي جامعه  بر 
فرد می تواند در دراز مدت بر فرآیند نوع نگاه و تلقی دیگران در خصوص آنها و انتظارات اینگونه افراد از 
دیگران  تاثیرات سوئی را به دنبال داشته باشد و در مواردي ممکن است سطح انتظار و تلقی افراد نابینا در 

شود.  مواجه با دیگران ن غییر نماید و بعضا موجب پیدایش نگرش هاي منفی در بین نابینایان   یز دستخوش ت
شخصیت  شکل گیري  بنابراین نگرشهاي منفی افراد نابینا ممکن است  مزید بر مشکالت دیگر نابینایان گردد و 

شدن او را دچار مشکل سازد.  در نتیجه فرد نابینا  احساس حقارت می کند و  روز به روز منج ر به  منزوي تر 
و در نهایت منجر به اختالل در کیفیت  آنها می گردد و مشکالت سازگاري و عاطفی آنان را بیشتر می نماید 
کیفیت زندگی  یک رابطه دو  شود. به نظر می رسد در اینگونه افراد، رابطه کمال گرایی با  زندگی ایشان می 

انی فرد، نوع رفتارهاي وي، نحوه نگرش او نسبت به خود طرفه باشد.  دراین خصوص گاه می تواند سالمت رو
و دیگران و نیز میزان پیشرفت و موفقیت او رادر زندگی  تحت تاثیر قرار دهد.  فردي که با نگرشها و انتظارات 
و برخوردهاي مناسب و مطلوب اعضاي خانواده، دوستان و دیگر افراد جامعه مواجه شده باشد، که به طور 

غ رار دهند، میمستقیم و  تواند از سالمت فکري بیشتر،  یره مستقیم کفایت و ارزشمندي وي را مورد تایید ق
شکوفایی استعدادهاي  شخصی و  میزان اعتماد به خود، واقع بینی، ارتباط مناسب تر واز پیشرفت بیشتر در امور 

و اهمیت مضاعفی  خود برخوردار باشد و این اصل در خصوص افراد نابینا و کم بینا از ارزش ویژه
سوي دیگر ممکن است این روحیه کمال طلبی کاذب وي را دچار نابسامانی وتشتت نماید  برخورداراست  و از 

زانه، جاه هاي کمال ترین ویژگی چراکه مهم نیافتنی و تالش  طلبانه، مبهم و دست گرایی داشتن اهداف بلندپروا
ز آنجا که  اعتقاد بر این است که مشکالت سازگاري افراد چنین ا افراطی براي رسیدن به این اهداف است.  هم

گیرانه از خود و  ها و ارزیابی سخت گرایانه، تعمیم افراطی شکست گرا ناشی از داشتن معیارهاي غیرواقع کمال



  

۵١٧ 
 

را در زندگی  عاطفی و در نتیجه آنها  گرایش به اندیشه همه یا هیچ است،  در این صورت فرد نابینا دچار خال 
  ناخشنودي نماید.  دچار

که  د  آن بو از  کی  حا ها  یافته   ن  مچنی ر ه اث کم بینا   و  آموزان نابینا  دانش  دگی  زن کیفیت  ر  ر ب دا ه م سال م اي  رد مقابله  هب را
ا کیفیت  ه مدار ب سال م اي  مقابله  رد  راهب ین  ري ب نادا و مع گی مثبت  همبست گر  دی رت  ه عبا د.   ب ناداري دار مع و  مثبت 

اي هیج ه  ل مقاب هاي  رد هب را ن   ی همچن رد.  وجوددا ینا  کم ب و  نا  آموزان نابی دانش  دگی  کیفیت زن ر  ر ب دا ب م جتنا ا و  دار  م ن  ا
ن  ري بی نادا مع و  منفی  گی  همبست گر  دی عبارت  ه  د.   ب رن دا ري  و معنادا منفی  ر  نا  اث کم بی و  وزان نابینا  آم دانش  دگی  زن

د.  ددار وجو کم بینا  و  آموزان نابینا  دانش  دگی  زن کیفیت  ا  دار ب م جتناب  ا و  دار  م ن  هیجا اي  له  رد مقاب هب ن  را هاي ای یافته 
ز  جبخش ا تای ون ها  ه  فت زیا شهایی ا حقیق بابخ ري ( ت طا ی  عل آقا  داخلی  ن  محققا ژوهش  1پ د، 387 سروق  (
همکاران( 139و است.  0 منطبق  و  ده  سوبو   ) هم

د ده ان شان دا ر ن ذک ال ق  فو داخلی   حققان  وم ن  ژوهشگرا ري (.  پ طا علی  آقا  ژوهش  ج پ تای ن 1387ن که بی ست  آن ا ن  ) مبی
یشرف ا پ مدار ب ه  سال له م هاي مقاب دارد. شیوه  وجود  ر  دا معنی  ه  تحصیلی رابط مکاران ت  و ه د  سروق ژوهش  تایج پ ن

ن 1390( ین بی م چن ه جود دارد.   و معنادار  طه  دارراب م ن  اي هیجا ه  مقابل وشیوه  شخصیت  ابعاد  ن  است که بی گرآن  یان )ب
رد.  دا د  وجو نا دار  طه مع راب ر  دا ه م سال م اي  له  مقاب هاي  وه  شی و  شخصیت  عاد    اب

بخش از تحقیق بابخشهایی ازیافته ها ونتایج پژوهش محققان خارجی کوهان،  استین و  همچنین یافته هاي این
همخوانی دارد و با نتایج آنها همسو می باشد. 2007( 331) همپل2005( 330) کوبک و همکاران2006( 329کمپل  (

کیفیت زندگی ) در پژوهشی دریافتند که مقابله مساله مدار، با انعطاف پذیري و 2006کوهان،  استین و کمپل (
رابطه مثبت دارد و مقابله هیجان مدار با انعطاف پذیري پایین همراه است.  نتایج پژوهش کوبک و همکاران 

)  مبین آن است که مقابله مساله مدار با نژندگرایی رابطه منفی و همچنین مسئولیت پذیري با رضایت از 2005(
دارد همپل هبردهاي مقابله اي بین دختران با پسران  ) در پژوهشی به2007( 332زندگی رابطه مثبت  را مقایسه 

آمدن هیجان مدار بیش تر استفاده می  پرداخت نتایج پژوهش بیانگر آن است که دختران از روش هاي کنار 
عاطفی، نشخورهاي ذهنی و اجتناب و کناره گیري را  هبردهاي مقابله اي ناسازگارانه برون ریزي  کنند و را

  بکار می برند.  نسبت به پسران بیشتر 

                                                             
329 - Cohan,s,l & Campbell & stein, mb 
330 - Kubek,j 
331 - Hampell,p 
332 - Hampell,p 



  

۵١٨ 
 

آموزان نابینا و کم بینا  نتایج این تحقیق آشکار نمود که   راهبرد مقابله اي مساله مدار بر کیفیت زندگی دانش 
اثر مثبت و معناداري دارد و همچنین همبستگی منفی و معناداري بین راهبرد مقابله اي هیجان مدار و اجتناب 

دانش آموزان نابین   ا و کم بینا وجوددارد. مدار با کیفیت زندگی 

درتبیین و تفسیر یافته هاي مربوط به فرضیه دوم پژوهش باید به این نکته اساسی اشاره نمود که یکی دیگر از 
رادعوامل مهمی که ممکن است در  وه مقابله افراد با موقعیتکیفیت زندگی اف شی زا  هاي استرس اثر گذار باشد.  

ع فشار روانی  در زندگی روزمره خود است.   مقابله سازوکاري است که براي مهار اثر استرس و برخورد با مناب
دارد.  افراد داراي ویژگی اي متفاوت در برابر تجربه  هاي مقابله هاي شخصیتی متفاوت سبک الگوهاي متفاوتی 

روانی و  طبیعتاً نوع واکنش افراد در راهبردهاي مقابله اي افراد با فشارهايدهند.   استرس از خود نشان می
به کار گرفتن راهبردهاي مقابله اي  ودر نتیجه  محیطی بر نوع و میزان کیفیت زندگی آنها تأثیر گذار می باشد

شده است درسبک مقابله اي مسأله  عنوان  همانگونه که قبال نیز  موثر، نقش مهمی در کاهش استرس آنان دارد.  
کند، منابع در  پردازد، در مورد آن فکر می زا می سآوري اطالعات مربوط به حادثه استر فرد به جمعمدار 

کند.  در این هنگام او تنها به منابع موجود  ریزي می ها برنامه کند و براي استفاده از آن دسترس را ارزیابی می
هاي دوستان و اطرافیان را نیز به خود  هاي اجتماعی خود، حمایت کند، بلکه به کمک مهارت خود اکتفا نمی

شناختی بیش مدار موفق، از مؤلفه گر مسأله کند.  یک مقابله جلب می کند و در ارزیابی خود  تر استفاده می هاي 
ع به صورت واقع فرد با تمرکز بر مسئله و مشکل، تالش می کنند،  راه هاي  کند.  بینانه عمل می از موقعیت و مناب

قی برآن مشکل غلبه نماید، در نتیجه بهره گیري منطقی آن را بیابد و با نظم بخشی به تفکرات خود به شیوه منط
شده و فرد را از آشفتگی و بی نظمی در مسائل  از این شیوه منجر به شکل گیري سطح مطلوبی از زندگی وي 
زندگی نجات می دهد.   در سبک مقابله  اي هیجان مدار، فرد از طریق برخورد هیجانی با مسأله درگیر می 

مداري حل نشود.  در این  شود که یک مشکل از طریق مسأله کار گرفته می زمانی به واین راهبرد معموالً شود
راه هاي کنترل تنش، برخورد هیجانی با موضوع است.  در این حالت فرد هیجانات مختلف را  صورت یکی از 

دور می  و در نتیجه احساس بر منطق و شعور غالب می گردد و وي را از رسیدن به اهداف مثبت  دهد بروز می
نماید و در سبک  مقابله اجتنابی نیز فرد از طریق گریز از مشکل سعی می کند از موقعیت استرس زا جلوگیري 

عاطفی تالش کند و فرد با فاصله گرفتن از مشکل اقدام به فرار و اجتناب از آن کرده و براي دریافت حمایت 
زا  اي است که به خاطر موقعیت استرس خورده کند.  در این حالت فرد به دنبال برگرداندن آرامش بهم می
هایی مثل دعا و نیایش و درددل با اطرافیان با فشار روانی مقابله  وجود آمده است.  گاهی فرد با توسل به راه به
داشته باشد اما به طور طبیعی فرد  کند می را  عکس العمل گرچه به نظر می رسد در کوتاه مدت تاثیر خود  و این 

مدت با مشکالت عدیده اي روبرو خواهد نمود.  بنابراین از جمله فاکتورهاي اساسی  که می تواند  را در دراز
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زندگی افراد نابینا و کم بینا را تحت تاثیر قرار دهد راهبردهاي مقابله اي می باشد و به نظر می رسد نتایج 
سبکهاي مقابله اي با کیفیت حاصل از این پژوهش با مبانی نظري و تئوریهاي موجود در زمینه تاثیر و  رابطه 

دارد.    زندگی سازگاري 
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مقایسه روابط اجتماعی و شادکامی دانش آموزان دختر مبتال به نقص بینایی 

  دانش آموزان عاديو 

  335حانیه محمدي 334 ریحانه کدیور 333فاطمه حیدریان

 چکیده

ــه     ــه کودکــان و نوجوانــان داراي محــدودیت و تشــخیص عمــق مشــکالت آنــان و ب ه ب ه اهمیــت توجــ بــا نظــر بــ
ژوهش مقایســه    حــل تبــع آن یــافتن راه هــاي مناســب جهــت ارتقــاء ســطح بهزیســتی ایــن افــراد، هــدف از ایــن پــ

ــط  ــششــادکامی و رواب ــه    اجتمــاعی دان ــود. نمون ــش آمــوزان عــادي ب ــا دان آمــوزان دختــر داراي نقــص بینــایی ب
ــر را   ــژوهش حاض ــادي و     50پ وزان ع ــ ــش آم راز دان ــع     50نفــ ــایی مقط ص بین وزان داراي نقــ ــ ــش آم راز دان نفــ

ـیه      ــون فرضـ ــت آزم ـد. جه هد تشــکیل دادـن ــهر مشــ ـتان ش ـاري   دبیرسـ ــون آمـ ــا، از آزم ـتفاده گردیــد.  T  ه اسـ
ه ــه مهــارت  هــا بیــانگ یافتــ روه در زمین ه بــین دو گــ ود کــ ــ هــاي اجتمــاعی تفــاوت معنــاداري وجــود دارد   ر ایــن ب

)p= 0/05, T= 1/95(   ــاالتر از ص بینــایی ب ش آمــوزان داراي نقــ ــط اجتمــاعی دانــ ه رواب ورت کــ ــدین صــ ، ب
ــاوت           ــا تف ــد، ام ـاهده گردی روه تفــاوت مشـ ــین دو گــ ــز ب ـادکامی نی ــود. در متغیــر شـ ـادي ب ــوزان عـ ش آم ــ دان

  .p= 0/5, T=0/62)(معنادار نبود چندان 

 کلیدواژه: روابط اجتماعی، شادکامی، نقص بینایی.
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عبارتست از بدکاري عصب چشمی یا بینایی  نقص بینایی یک تعریف کلی براي ازدست دادن بینایی است و 

ر که مانع از دیدن بهنجار فرد  این اصطالح  ازیادگیري درمحیط مدرسه تاثیر میگذارد. به طورکلی شده و ب

شدید گرفته تا نابینایی کامل استفاده  براي توصیف همه درجات گوناگون نابینایی و کم بینایی ازنقص بینایی 

را می توان به دو دسته تقسیم کرد: تعریف قانونی و تعریف آموزشی.  تعریف در میشود. تعاریف نابینایی 

د، قانونی  به. باشد کمتر یا  200/20 ید او با اصطالح چشم برترشخصی از لحاظ قانونی نابینا است که میزان 

 200 فاصله در عادي بیناي فرد یک که را چیزي که شود می اطالق کسی به قانونی نظر از نابینا دیگر، عبارت

 از تعریف این. ببیند نزدیکتر یا و متري 7 حدود یا فوتی 20 فاصله در کند، می رویت متري 70 حدود یا فوتی

بنابراین، به لحاظ قانونی کودکان  ).1385کند(دبیري و زندي پور، ر تیزي و میدان بینایی تاکید میب نابینایی

داراي نقص بینایی به دوگروه بزرگ براساس توانایی استفاده از حس بینایی براي یادگیري پس از حداکثر 

استفاده کند ولی ممکن است  اصالح، تقسیم میشوند. الف) کودك نابینا نمیتواند ازحس بینایی براي یادگیري

همچنان نسبت به روشنایی وتاریکی واکنش نشان دهد ومقداري تصویر دیداري داشته باشد. ب) کودك نابینا 

عنوان اولین کانالهاي یادگیري خود استفاده میکند (گنجی،  شنوایی به  ). در رابطه با 1392از حس المسه یا 

آموزشی نابینایی، باراگا هاي آموزشی  اي که براي مقاصد و برنامه هاي بینایی را به گونه ت، معلولی336تعریف 

را به دو دسته تقسیم می کند: نابینا و 337نماید. تیلور مناسب است تعریف می ، افراد با نقایص بینایی شدید 

ا بینا؛ افرادي که میزان بینایی آنها، اجازه استفاده از خطوط نوشتاري را براي مقاصد آموزشی به آنه نیمه

بینا،  توانند از خط بریل، حس المسه و وسایل شنیداري در آموزش استفاده کنند. افراد نیمه دهد، می نمی

آموزش از باقی می هایی با خطوط درشت  مانده بینایی خود استفاده کنند و براي یادگیري از کتاب توانند در امر 

این تعریف که ، )1389، 339و درو 338(هاردمند.کنند، استفاده نماین نمایی می و یا وسایلی که خطوط را بزرگ

وزارت  باشد. آموزشی می جدیدتر از تعریف قانونی است، مبتنی بر باقیمانده کارکرد بینایی در ارتباط با اهداف

                                                             
336Baraga 
337Taylor 
338Hardman 
339 Drew 
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کودك به نقص بینایی مبتال هستند  4کودك  10000اعالم می دارد، از هر  ،)2013( آموزش وپرورش آمریکا

گنجی، ( زمان 1392به نقل از  شادکامی مفهومی جدید بوده و قدمت آن به چند دهه گذشته، یعنی از   .(

معموال به صورت یک حالت ذهنی یا احساسی  مانند برمی گردد. این مفهوم  سربراوردن روانشناسی مثبت نگر

شده توسط انسان تعریف می شادکامی  خشنودي، رضایت، لذت و خوشی ادراك  شود. در تحلیل مفهوم 

پردازان بیشتر به دو مؤلفه شناختی و هیجانی اشاره می کنند. مؤلفه شناختی بیشتر بر رضایت از زندگی و  نظریه

شوخ طبعی و همچنین تعادل میان هیجان تمؤلفه هیجانی بیشتر بر حال هاي مثبت و منفی،  هایی مانند خندیدن، 

داللت دارند. متفکران مذهبی و فالسفه معموال شادکامی را به عنوان زیستن در چارچوب یک زندگی مطلوب 

شادکامی صرفاً یک هیجان نیست بلکه نوعی شکوفایی و دست  تعریف کرده اند.همچنین یابی از دیدگاه آنان 

شود. چنانچه ارسطو شادي رافعالیت روح با تقوا و پرهیزکار انسان بر اساس شعور و  به حقیقت محسوب می

عنصر استدالل، هیجان و امیال می داند. امروزه روانشناسان با اشاره  استدالل و افالطون شادي را تعادل میان سه 

ها  کنند که محور اصلی آن ایی بحث میه به اصطالحاتی چون بهزیستی و کیفیت زندگی درباره پدیده

اند از جمله  شادکامی است. محققان عوامل متعددي را در به وجود آمدن و پایدار ماندن شادي موثر دانسته

توان به موارد زیر اشاره کرد: برقراري و حفظ روابط بین فردي منسجم و داشتن تماس اجتماعی مداوم  ها می آن

زناشویی، مذهب و معنویت، بخشایش، ثروت و پول، عوامل زیست محیطی چون و پایدار، ازدواج و زندگی 

سن و غیره  آب و هوا و موقعیت جغرافیایی، وضعیت جسمانی، اوقات فراغت، رضایت شغلی، تحصیالت، 

داند که انسان 1988(341). وینهوون340،1386(سلیگمن )، به طور کلی شادي را میزان و درجه اي از مطلوبیت می 

کند. به عبارت دیگر، مقدار  ن کیفیت زندگی فردي خود را به عنوان یک کل ارزیابی میانسان بر اساس آ

شادي فرد محسوب می )در بررسی 2002شود.سلیگمن و همکارانش ( عالقه فرد به زندگی شخصی خود، میزان 

شامل ارتباط میان شادکامی و رضایت مندي از زندگی ، شادکامی را داراي اجزایی سه گانه معرفی کردند  که 

روابط اجتماعی قوي و مطلوب (جزء اجتماعی)، حالتهاي خلقی پایدار و شاد (جزء هیجانی) و مثبت اندیشی در 
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شناختی) می باشد. آرجیل ظهار داشتند، شادکامی 1995و همکاران ( 342تفسیر اطالعات محیط (جزء  جزء  3)، ا

». منفی از جمله افسردگی و اضطراب نبود هیجانات«و » رضایت از زندگی«،»هیجان مثبت«اساسی دارد. 

شخصیتی، دوست داشتن دیگران و  همچنین آنان دریافتند ، روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد 

)، 1978، 344و دینر 343زندگی از اجزاء شادکامی هستند.شادکامی، تحت تاثیر عوامل مختلف روانی (الرسن

، 348)، اجتماعی (مایرز1990، 347تمرینات ورزشی (بلومنتهال)، 1993، 346و زرواس 345جسمانی (ماروکالیس

گیرد (به نقل از 1989، 351) و عوامل مذهبی (پولنر1999، 350و آتاناسود 349)، اقتصادي (مورفی1999 ) قرار می 

شادکامی یکی از 1389میرزایی و حاتمی،  ).با توجه به آنچه پیش تر مرور شد، چنین دریافت می شود که 

دیدگاه مولفه هایی است که  با روابط اجتماعی مرتبط بوده و وجود یکی پیش بینی کننده دیگري می باشد. در 

هر انسانی در درجه اول موجودي اجتماعی است و شخصیت هر انسانی به وسیله محیط اجتماعی و  352آدلر

دانیل گلمن گیرد.  شکل می  ) در کتاب هوش هیجانی خود، 1391( 353تعامل هاي شخصی منحصر به فرد وي 

عمل کردن به طریقی که به عواطف فردي دیگر شکل دهد را نقطه ثقل ت شناخت احساسات دیگران و  وانایی 

هنر برقراري ارتباط می داند.مهارت هاي اجتماعی، رفتارهاي آموخته شده و جامعه پسندي هستند که به بروز 

) و نیز شخص به واسطه 355،1389و میلبرن 354پاسخ هاي مثبت و اجتناب از پاسخ هاي منفی می انجامد(کارتلج

این مهارت ها می تواند با دیگران به نحوي موثرارتباط برقرار کند. بنابراین اکتساب و به کارگیري مهارت هاي 

اجتماعی و چگونگی برقراري ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مولفه هاي اصلی رشد اجتماعی به خصوص 
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جنبه   رفتارهاي اجتماعی بر تمامی ).1369. (کارتلج و میلبرن، در بین کودکان و نوجوانان محسوب می شود

. چراکه  هاي زندگی کـودکان و نوجوانان سایه می افکند و بر سازگاري و شادکامی بعدي آنها تأثیر میگذارد

ـجام رفتارهاي اجتماعی مطلوب، میزان محبوبیت او را میا  کنار  توانایی فرد از نـظر دیـگران و ان ن آمدن با 

دیگر بزرگساالن مشخص میکند. میزان توانایی فرد در مهارتهاي اجتماعی به  همساالن و نزد معلمان، والدین و

اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهاي اجتماعی مـطلوبی که از خود نشان میدهد،   طور مستقیم به رشد

خود دریافتند، نـوجوانان   ژوهشهايبرخی از محققین در پ). 1384، 357 و اولندیک356 شود. (متسون مربوط می

جتماعی خود مشکالت زیادي از قبیل انزواي ابینا و ناشنوا در ارتباطات ا ، دوستان اندك و سپري  اجتماعی  ـن

دانش آموزان نابینا به علل متعدد مانند نگرش هاي منفی جامعه  کنند. کردن وقـتشان در تـنهایی را تجربه می

ذهنی جامعه درباره درمانده و وابسته بودن نابینایان، حمایت افراطی و همدلی بی مورد  نسبت به نابینایان، تصویر

)، دریافت نکردن بازخورد چشمی درباره رفتارهایشان، فقدان سرمشق گیري، نداشتن 358،2005والدین (آلبرت

هاي چشمی ویژه، ناتوانی در موضع یابی و تعیین محل افرا )، طرد و 2003، 360و کافمن359(هاالهاند مهارت 

واکنش منفی اولیه والدین به فرزند نابینایشان زیرا فرزند، آنها را با لبخند و تماس چشمی مناسب تقویت و 

زیاد سوال کنند یا  دانش آموزان نابینا ممکن است  و طرد توسط همکالسی هاي نابینایشان زیرا  کند  دلگرم نمی 

را از خود نشان دهند (واالس علت آگاهی کم درباره بازي ها چراکه 2001، 361عواطف نامناسبی  )، طرد به 

اغلب کمرو اند و نمی توانند توجه همبازي هاي خود را جلب کنند، گفت و گوهاي کوتاه و خودمحور و 

ی دادن بدن، مالیدن 362،2003تمرکز نداشتن بر فعالیت هاي گروهی (مک کاسپ )، رفتارهاي قالبی مانند تکان 

)، در روابط بین فردي و اجتماعی خود با مشکل مواجه می شوند. 2007، 365، پخارل364، سلواراچ363چشم (الوین
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هاي اجتماعی کوچکتري نسبت به 2002( 366شوند. همچنین کف داراي نقص بینایی شبکه  ) دریافت نوجوانان 

)چنین کودکانی از لحاظ تفکر، 1386، دانشگاه تربیت معلم تهرانهمساالن خود تشکیل می دهند (به نقل از 

شـدن حـرکات و به دیدن، شنیدن، ژه صحبت اجتماعی    ؛ اما کردن تفاوتهاي زیادي با کودك عادي دارند وی

 به جاي اینکه متفاوت باشند، معمولی و بهنجار هستند (کاکاوند،  ها جنبه  بیشتر  زیادي از این کودکان در  تعداد

ـات  367پژوهشهاي متعددي از سوي برخی پژوهشگران (از جمله بـایبر ).1385 شارما 1999، 368 و ش ؛ 369،2000؛ 

لفی 2004، 370واگنر شده است که ضـمن گـزارش نـقص و کاستی2006؛372و ساکس 371و و   مهارت  ) انجام 

ـتماعی و افـزایش رشد  در افراد نابینا و ناشنوا ، بر اهمیت آموزش، اکتساب و به  اجتماعی هارت اج کارگیري مـ

داشتند.  گونه  این ه اظـهارات ولفـی و ساکس، (بنا  مهارتها تأکید    حمایت  ) انزواي اجتماعی و فقدان2006ـب

عزت نفس  اجتماعی شود.  پایین  کافی میان نوجوانان با آسیب بینایی و شنوایی مـمکن اسـت به   در آنها منجر 

 در محققین پژوهش حاضر در مطالعات و جست وجوهاي خود، به اطالعاتی در زمینه شادکامی دست نیافتند؛

بنابراین به علت فقدان پژوهش و یا محدود و نادر بودن پژوهش هاي انجام شده در رابطه با شادکامی، محققین 

با توجه به نقش مهارت هاي اجتماعی و شادکامی در بهزیستی و  عالقه مند به بررسی این موضوع بودند.

دانش آموزانی که محدودیتی رضایت مندي افراد، در این پژوهش محققین  به دنبال آن هستند که بدان ند آیا 

خیر؟  شادکامی با همتایان بهنجار خود متفاوت اند یا  دارند، از نظر میزان روابط اجتماعی و  همچون نقص بینایی 

دیگر آیا نقص بینایی در روابط اجتماعی و شادکامی دانش آموزان اثر گذار است یا خیر؟    به عبارت 
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  روش

  نمونه گیريجامعه آماري نمونه و روش 

داراي نقص بینایی این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مرکز آموزشی  دانش آموزان  جامعه آماري 

علت  50تقوا بودند ونمونه این دانش آموزان را  نفر از دانش آموزان مرکز آموزشی تقوا تشکیل می دادند. به 

شهر مشهد، تمامی  دانش آموزان نابینا در  دانش آموزان این مرکز به صورت سرشماري محدود بودن تعداد 

عادي را تمام دانش آموزان دبیرستان هاي مشهد تشکیل  مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماري دانش آموزان 

شامل  دانش آموزان دو دبیرستان صیرفی و مهدي زاده نیا بود که به  50می دادند و نمونه اینگروه،  نفر از 

 د. صورت تصادفی انتخاب گردیدن

  ابزارها

   )OHS( الف) آزمون شادکامی آکسفورد

شادکامی آکسفورد توسط آرگایل و لو تهیه و درایران توسط علی پور ونورباال ترجمه شده  )1378( آزمون 

عالقه اجتماعی، برون گرایی،  29است. این پرسشنامه داراي  سوال است و سازه هاي روانشناختی مربوط به 

شوخ طب عی، احساس هدفمندي، خودبسندگی، حرمت خود، پذیرش خود، سالمت جسمانی، مهربانی، موافقت، 

هیلز زیبایی شناختی را ارزیابی می کند.  و آرگایل اعتبار پرسشنامه را  373خودمختاري، مکان کنترل واحساس 

گزارش کرده اند و روایی صوري آن توسط کارشناسان متعدد  65/0تا  4/0 وهمبستگی درونی آن را بین 91/0

  ورد تآیید قرارگرفته است.م

                                                             
373 Hills 
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 ب) آزمون قدرت ارتباطات

شد. به علت شناخته نبودن این آزمون، محققین آن را مجدد  دراین پژوهش از آزمون قدرت ارتباطات استفاده 

سطح آلفاي کرونباخ  می باشد. پرسشنامه قدرت ارتباطات  86/0اعتباریابی کردند ومعلوم گشت اعتبار آن در 

می  5،همیشه= 4،بیشتراوقات= 3،گاهی= 2،کمی= 1شیوه نمره گذاري آن به ترتیب، هرگز=سوال دارد که  20

 باشد.

  

  

  یافته ها

  . مقایسه روابط اجتماعی دو گروه نابینا و عادي1جدول

  روابط اجتماعی

  کد
  میانگین

انحراف 
  معیار

T سطح معناداري  

    422/12  74/43  نابینا

95/1  

  

054/0  
  90/10  18/39  عادي

  

، نشان می دهد که تفاوت معناداري بین روابط Tتحلیل داده هاي این پژوهش با استفاده از آزمون آماري 

جتماعی نمره  عادي وجود دارد به طوریکه نوجوانان دختر نابینا در روابط ا اجتماعی نوجوانان دختر نابینا و 

عادي دریافت کردند  .p= 0/05 , T= 1/95)( باالتري نسبت به گروه 

  

  . مقایسه شادکامی دو گروه نابینا و عادي2جدول
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  شادکامی

  کد

انحراف   میانگین
 T  معیار

سطح 
  معناداري

    21/14  40/44  نابینا

629/0  

  

  75/13  64/42  عادي  53/0

  

شادکامی Tتحلیل داده هاي این پژوهش با استفاده از آزمون آماري  ، نشان می دهد که تفاوت معناداري بین 

  .(p= 0/5 , T=0/62) نابینا و عادي وجود ندارد نوجوانان دختر

  

  

  بحث و نتیجه گیري

همانطور که پپیش تر اظهارات محققان مختلف را از نظر گذراندیم، دریافتیم عوامل متعددي در به وجود آمدن 

شادي موثر می باشند.از جمله مهمترین آن و حفظ روابط بین  ها می و پایدار ماندن  فردي توان به برقراري 

جنبه هاي زندگی هر   منسجم و داشتن تماس اجتماعی مداوم و پایدار اشاره کرد. رفتارهاي اجتماعی بر تمامی

آمدن   کنار  چراکه توانایی فرد از نـظر ؛گذارد فرد سایه می افکند و بر سازگاري و شادکامی بعدي وي تأثیر می

ـجام رفتارهاي مورد قبول جامعه، میزا ن محبوبیت وي را در میان دیگر افراد اجتماع ، مشخص با دیـگران و ان

شادکامی و روابط اجتماعی با  یکدیگر تعامل و همبستگی مستقیم بسیار باالیی دارند  میکند. بنابراین دو متغیر 

شادکامی  کیفیت یکی می تواند پیش بینی کننده کمیت و کیفیت دیگري باشد و اما  بدین صورت که کمیت و 

داراي نقیصه بینایی چه طور است؟ پژوهشگران متعدد و روابط اجتما )، 2002از جمله کف (عی نوجوانان 

)، هاالهان و کافمن 2005)، آلبرت (2003)، مک کاسپی (2007)، الوین و همکاران (2001واالس (

سطح اشاره کرده اند که روابط اجتماعی نوجوانان داراي نقیصه بینایی به دالیل مختلف به مراتب در )2003(
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دارد و همین امر آنان را نیازمند مداخالت آموزشی و ترمیمی در  هنجار خود قرار  پایین تري نسبت به همساالن ب

و اما یافته ها در این پژوهش با تا سطح بهزیستی و رضایت مندي از زندگی آنان ارتقاء یابد  این زمینه می کند

ین پژوهش دلیل این اختالف در یافته ها را به نمونه مغایرت دارد. محققین ا ذکر شدهیافته هاي پژوهش هاي 

مورد انتخاب نسبت می دهند، چراکه در این پژوهش، دانش آموزانی با نقیصه بینایی مورد بررسی قرار گرفتند 

دانش آموز بینایی وجود  . در این مرکزنندکه درمرکز آموزشی مختص نابینایان تحصیل می ک ضمن آنکه هیچ 

آموزان از امکانات مخصوص نابینایان بهره مند ندارد، بلکه اغل ب معلمین نابینا بودند و نیز در این مرکز دانش 

می شوند. با توجه به اینکه در سنین نوجوانی محیط دوستی و تحصیلی دانش آموزان براي آنان اهمیت ویژه اي 

رابطه با می یابد، بنابراین در چنین شرایطی بحث روابط اجتماعی و به مثابه آن شادکا می دانش آموزان نابینا در 

داراي نقیصه بینایی پژوهش  آموزان  دانش  همتایان همانند خودشان مطرح می گردد.به عبارت دیگر احتماال 

حاضر ارتباطات اجتماعی خود را در رابطه با همتایان همانند خودشان گزارش کرده اند. این امر به وضوح 

شرایط لزومی  ندارد که روابط اجتماعی این دانش آموزان پایین تر از دیگر دانش روشن می دارد تحت این 

دانش آموزان نابینا و در محیط متناسب سازي  دیگر  آموزان باشد. چراکه حضور یک دانش آموز نابینا در میان 

دانش آموزان  شده با سطح توانایی هاي خودشان همچون حضور یک دانش آموز بهنجار و عادي در میان سایر 

شادکامی دانش آموزان داراي بهنج ار و در مدارس عادي می باشدو احتماال محققین پیشین روابط اجتماعی و 

سایر دانش آموزان بهنجار، مشغول  نقیصه بینایی را مورد سنجش قرار داده اند که در مدارس تلفیقی و در میان 

در این زمینه  یقینیراي رسیدن به نتایج بقطعا نتیجه پژوهش حاضر قطعی و حتمی نبوده و به تحصیل بوده اند اما 

  به تحقیقات بیشتري نیاز می باشد.

  منابعفهرست 

  ). پژوهش در سالمت روانشناختی. دوره اول، شماره سوم.1386قطب علمی روان شناسی استرس. ( ،دانشگاه تربیت معلم تهران

عذرا؛ زندي طیبه. ( دبیري،   آموزان استثنایی. تهران: آیینه.  ). آموزش و پرورش دانش1358پور، 



  

۵٣٣ 
 

شادمانی درونی. (مترجم، مصطفی تبریزي، رامین کریمی، علی نیلوفري). چاپ اول، 1386سلیگمن، مارتین. (  .(
  تهران: نشر دانژه.

شخصیت. (مترجم، یحیی سید محمدي). تهران: 1392شولتز، سیدنی الن. ( ،شولتز، دوان پی ). نظریه هاي 
  ویرایش.

شادکامی آکسفورد در " ).1378( ع ا. علی پور،ا و نورباال، بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه 
  .55-65ص وپاییز،تابستان  ،2و1شماره  سال پنجم، مجله اندیشه و رفتار، ،"هاي تهران دانشگاه دانشجویان

    دوم. چاپ روان، نشر : تهران اسـتثنایی.  کـودکان آموزش و شناسی روان  ).1385( علیرضا. کاکاوند،

). آموزش مهارت هاي اجتماعی به کودکان. (مترجم: محمد حسین نظري 1369کارتلج، جی؛ میلبرن، جی. ان (
  ). تهران: به نشر.1985نژاد، تاریخ نشر به زبان اصلی، 

  ). هوش هیجانی. (مترجم، نسرین پارسا). تهران: رشد.                            1391لمن، دانیل. (گ

     . تهران: ساواالن.DSM روانشناسی کودکان استثنایی براساس ).1392گنجی، مهدي.(

ت ه پروژهاحمد (مترجم: بهبود بـخشی مـهارتهاي اجـتماعی کودکان. . )1384(. مـتسون ، ج.  اولندیک ،  . )ـب
  تهران: انتشارات اطالعات.

دانشجویان"). 1389میرزایی، فروع؛ حاتمی، حمیدرضا. ( شخصیتی و شادکامی در  . اندیشه "رابطه ویژگی هاي 
شماره هفتم. ،و رفتار   دوره پنجم، 

علیزاده، فریبا یادگاري، مجید ). روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی. (مترجمین، حمید 1389هاردمن، مایکل؛ درو، کلیفورد. (
 یوسفی لویه، کامران گنجی). تهران: دانژه.

دانیل؛ کافمن،جیمز. (  ). دانش آموزان استثنائی: مقدمه اي بر آموزش ویژه. (مترجمان، حمید 1392هاالهان، 
  ). تهران: ویرایش.علیزاده، هایده صابري، ژانت هاشمی، مهدي محی الدین

Argyle, M; & Lu, L. (1995). “Psychoneuroimmunology”. Interactions between 
the nervous system and the immune system". The lancet. 345: 99-103.  

BIEBER, A; SHUT, F. (1999). “THE USE OF DERAMA TO SKILLS”, JOURNAL OF 
VISUAL IMPAIRMENT AND BLINDNESS. N. 85, PP 340-355  

Hills، p.،& Argyle، M. (2001). “Happiness، introversion- extraversion and 
happy Introvert”. Personality and Individual Differences،30، 595-608.  



  

۵٣۴ 
 

Seligman, M. E. P. (2002). Positive psychology, positive prevention, and 
positive therapy. In C. R. Snyder& S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive 

psychology (pp. 3–9). New York: Oxford University Press.  
SHARMA, S. S; JEFF, C.A. (2000). “SOCIAL SKILLS ASSESSMENT OF INDIA 

CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT”, JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT 
&AMP; BLINDNESS,.  LONDON: ASHELDON, 172-177. 

Veenhoven, R. (1988). “The utility of happiness”. Social Indicators Research, 
20, 254-333.  

WAGNER, E.(2004).”DEVELOPMENTAL AND IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 
TO DEVELOP SOCIAL COMPETENCE FOR STUDENT HEAR AND VISUAL 
IMPAIRMENT IN GERMANY”. JOURNAL OF HEART AND VISUAL IMPAIRMENT & 

AMP; BLINDNESS. 703-710  
WOLFFEE, F; SACKS, S. Z. (2006). “THE LIFE STYLE S OF BLIND, LOW VISION AND 
SIGHTED YOUTHS: A QUANTITATIVE COMPARISON”. JOURNAL OF VISUAL 

IMPAIRMENT & AMP ;BLINDNESS 245-257. 

  

 

 

مورد نیاز مطالعه ي مشکالت نابینایان در راستاي شناسایی تکنولوژي هاي نوین ارتباطی "
  "آنان

نرگس خیرخواهان
i

محرم قهرمانی درویش 
i i

  

معلولین نابینا جمعیت قابل توجهی از گروه داراي ناتوانی را تشکیل می دهند. نابینایی موضوع مهمی در حوزه 
سالمت اجتماعی کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می آید. مطالعات مختلف نشان داده است 

داده و فعالیت هاي اجتماعی و استقالل وي را کاهش  که نقص بینایی ، کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار 
علوم مختلف و اختراع وسایل کمکی براي نابینایان، تا حدودي از مشکالت آنان  می دهد. امروزه پیشرفت 

اما براي شناخت بیشتر تکنولوژي هایی که در  بهبود کیفیت زندگی افراد کم بینا و نابینا  اثر مثبتی کاسته است 
در این مطالعه در صدد شناخت هرچه بیشتر مشکالت آنان برآییم. لذا دارند ضروري است تا ابتدا 

به کمک روش سرشماري از معلولین نابیناي تحت پوشش سازمان بهزیستی و  سعی شده تحلیلی _ توصیفی
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آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص نابینایان به بیان مشکالت نابینایان و راه  جمع
  حل هاي موجود بپردازیم.  

نتایج پژوهش پس از بررسی نمونه هاي موجود ؛ حاکی از آن است که به دلیل عدم درك صحیح از مشکالت 
اشد، اغلب ، تکنولوژي نتوانسته نیازهاي نابینایان را به طور کامل نابینایان که ناشی از نیازسنجی نادرست می ب

پاسخگو باشد. بنابراین نیاز به طراحی وسیله کمکی براي نابینایان هنوز هم دغدغه ي بسیاري از طراحان می 
  باشد. 

  کلید واژگان

  نابینایی , نابینا , تکنولوژي , مشکالت نابینایان , کیفیت زندگی نابینایان

  

  

  

  

  

  مقدمه

عواز ثت و وراکهولت سن ادث، حو، هاري بیما" ندگی زکه بر ، کم بینایی هستندو مل نابینایی امهمترین 
د جووعلل نابینایی از برخی اي ندکی برنِ اماي درهاراه ند. هر چند که ارنیا تاثیر می گذدر دها نفر ن میلیو
  ید.آمی ب ضایعه به حساین وز ابري از جلوگیراي هی مطمئن بري، راما پیشگیردارد، ا

ت ختالالو اصد نابینایی در 75ست. وت اپیشرفته با یکدیگر متفاو توسعه ل حاي در هارکشودر علل نابینایی 
ین مناطق در ابینایی ت ختالالو اصد نابینایی در 75وز علت برو هد دمیرخ مع فقیر یا خیلی فقیر اجودر بینایی 

  ]374.["ستن اکادکودر نابینایی ص علل خاو خم اتر، ید کمري و دنکساب اعیو، تنبلی چشم، یدوارمرآب 

                                                             
الهام، وسایل تجویدي مختار374   1388 جانبازان، پزشکی علوم و مهندسی بینا ، پژوهشکده کم و نابینا افراد کمکی 
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انمندي هاي انسان و برطرف نمودن نواقص و کمبودهاي وامروزه فناوري هاي پیشرفته به منظور افزایش ت
علوم رایانه اي و زمینه هاي تعاملی مرتبط با آن در  انسانی به کار گرفته می شود. فناوري هاي نوین از جمله 

مورد نیاز نابینایان به کار گرفته شده که در بلندمدت به توانبخشی اجتماعی و استقالل فردي این طراحی وسایل 
را به عنوان پرچم  گروه از کاربران می انجامد.در میان وسایل کمک حرکتی نابینایان  می توان عصاي سفید

  ] 375استقالل آنان قلمداد کرد. [

زار حرکتی سودمند  در قانون عصاي سفید  تصویري جدید از نابینایا ن را در جامعه ترسیم می کند ؛البته این اب
صورتی از کارایی برخوردارخواهد بود که نارسایی هاي فیزیکی محیط زندگی افراد نابینا را تقلیل دهد یا به 
علی رغم توجه به مسائل عاطفی و احساسی  صرفه اقتصادي و لحاظ کردن  طور کلی حذف کند به عالوه  

شایانی به استقالل حرکتی عوامل ف رهنگی الزم ، زمینه اي را براي تردد آسان آنان نیز فراهم سازد و کمک 
نابینایان کند. نگرش جامعه نسبت به روشندالن و همچنین برداشت آنها نسبت به خود که طبعاً متأثر از برخورد 

زه ها  ، توسعه و رشد استعدادهاي جامعه و فرهنگ حاکم است، نقش بسیار مهمی در چگونگی تشکیل انگی
در آگاهی آنان و جهت  دارد. بنابراین ، وجود الگوهاي رفتاري سازنده درمقابل نابینایان ، نقش بسزایی  نابینایان 

  دار شدن و تحقق یافتن انگیزه هاي ایشان

   "نابینایی محدودیتی است اندك نه محرومیت "دارد. باید بدانیم که 

  

  تعاریف و اصطالحات .1
 شده انجام مطالعات از نمونه کوچکی فقط مطالب زیاد حجم علت به شده بیان قسمت این در آنچه
 به شده ارائه بخش این در که مطالبی تمامی .بپردازد اصلی موضوع به امکان تاحد شده سعی که است
 .است رفته به کار پروژه در مستقیم صورت

  
  نابینایی و بینــایی کم 1.1

 هرگونه.آورد می به وجود قابل اصالح غیر هاي محدودیت تا کامل نابینایی از را ضایعاتی بینایی معلولیت"

 واژه از اختالل بینایی تعریف در .شود می نامیده بینایی ل اختال گردد، بینایی افت به منجر که اي عارضه

در  توان کم و ]380 کم [ ] ،دید 379بینا [ ] ،کم 378] ، نابینا [377بینایی[ ، معلول ]376بینایی[ معیوب مانند هایی
 .شود می ] استفاده381بینایی[

                                                             
)تحول1381،ا.میالنی،ف.(روشنایی  حیات.نامنی،م375   کتب تدوین و مطالعه سازمان نابینایان، توانبخشی و روانی،آموزش 
(سمت)–ها  دانشگاه انسانی علوم  
376  visually impaired 
377 visually handicapped 
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 معمول است، سطح از تر پایین و بینایی مفید باقیماندة صورت به بینایی راکه ازنقص سطحی بینایی کم

 هاینورولوژیکی از بیماري بسیاري نتیجۀ تواند می و است بیماري یک از ناشی بینایی کم .کند می توصیف

 صورت به اغلب بینایی کم .دهد پوشش را بینایی عیوب از وسیعی دامنه است ممکن و باشد چشمی و

 :شود می گروه تقسیم پنج به بینایی کم .شود می توصیف ]383 دید [ میدان و ]382تیزبینی [ باقیماندة

 توسط ایمن رانندگی و زندگی روزانه هاي فعالیت از بسیاري نقص متوسط: این بینایی نقص •

 .کند می مختل را اتومبیل

 شدید بینایی نقص •

 عمیق بینایی نقص •

 نزدیک دید در کامل افت •

 [384] " نور درك فاقد : مطلق کوري •

 

 نابینــا 1.2

پدیده اختالل در بینایی امري است که از بدو پیدایش بشر به واسطه بیماري ؛ حوادث و پیري وجود داشته و 
نشان می دهد  385جهانی بهداشتافرادي را از نعمت دیدن محروم می کند. تازه ترین گزارش آماري سازمان 

درصد از ایشان در کشورهاي  90میلیون نفر از مردم جهان به اختالالت بینایی مبتال هستند که  285که حدود 
آمده است که از بین این   39میلیون نفر ، 285در حال توسعه زندگی می کنند. در بررسی هاي این سازمان 

 .)WHO,2014فر دیگر نیز ضعف و اختالل بینایی دارند (میلیون ن 246میلیون نفر نابینا هستند و 

در بین افراد مختلف بر مبناي تفاوت هاي طبیعی،قابلیت ها و میزان انطباق پذیري اجتماعی  آثار و نتایج نابینایی 
 )1381آنان متفاوت است. (نامنی و دیگران،

آمار دقیقی ارائه نشده است.لیکن بر اساس  درباره تعداد افراد نابینا ، نسبت به جمعیت کل کشور ایران تاکنون
شود.  550درصد برآوردهاي سازمان بین المللی ، تعداد این افراد در کشور ما، حدود  هزار نفر برآورد می 

سفید،    ).1392(موسسه عصاي 

                                                                                                                                                                              
378 blind 
379 partially sighted 
380 Low Vision 
381 visually disabled 
382 Visual Acuity 
383 Visual Field 
384 Demeter S, Anderson G .Disability evalua�on, In: Visual impairement.2th ed. American Medical 
Assosiation 
385 WHO (World Health Organization) 



  

۵٣٨ 
 

ژه هایی مانند معیوب بینایی ، دید  389، کم بینا388، نابینا 387، معلول بینایی 386در تعریف اختالل هاي بینایی از وا
استفاده می شود.در این پژوهش گروه هدف ، کلیه افراد با نابینایی نزدیک به مطلق  391و کم توان بینایی 390کم

» 393نابیناي اکتسابی«و » 392معلولیت بینایی مادرزاد« و نابینایان مطلق هستند.افراد نابیناي مطلق به دو دسته افراد با 
زمان بینایی با تقسیم شده که گروه اول هیچ تصویر و خاطره ب صري اي نداشته و گروه دوم برخی از تصاویر 
دیگران،   .)1381کم بینی خود را همراه دارند (نامنی و 

  

 پیشــینه عصــاي نابینــایان   1.3

عصا و چوبدستی به عنوان ابزاري کمکی براي نابینایان استفاده می شدند. یادداشتهاي مربوط به " در طول تاریخ 
ی است که چوبدستی چوپانان، ابزاري براي سفرهاي تک نفره بوده است و نابینایان از زمان نزول انجیل حاک

ع موجود در مسیر گذرشان استفاده می کردند. شناسایی موان   ]394["عصا و چوبدستی به منظور 

به ابزاري بودن کفایت کرد. اما عصایی که امروزه می شناسیم و پس از قرن  "عصا "قرنها گذشت و تعریف
با نام آن آشنا شده ایم، ابزاري کاربردي و نمادي سمبلیک است که فرد نابینا را به مخاطبش معرفی می بیستم 

زمانی که نمادین بودن عصا براي  سپید به دهه هاي بین دو جنگ جهانی باز می گردد،  کند. نقش جدید عصاي 
عصاي سپید براي نابینایان تبی فراگیر در اروپا شد و سپس به آمریکاي شمالی نیز سرایت ک رد. ایده معرفی 

 1921] ساکن بریستول نسبت می دهند. بنابر ادعاي بیگز تصادفی در سال 395["جیمز بیگز "نابینایان را به 
میالدي برایش اتفاق می افتد و بر اثر آن بینایی هر دو چشمش را از دست می دهد. وي که خود را ناچار به 

عدیده اي که در اطراف منزلش  زندگی و سازش مجدد با محیط پیرامونی اش می دید، از ترس وسایط نقلیه 
سفید در می آورد تا بدین وسیله قابلیت شناسایی خود را براي رانندگان  گ  در تردد بودند، عصاي خود را به رن

 وسایط نقلیه باال ببرد.

سپید جاي خود را در محافل ع 10از زمان ابتکار عمل جیمز مومی و اجتماعی باز سال طول می کشد تا عصاي 
  کند.

                                                             
386 Visually impaired 
387 Visually handicapped 
388 Blind 
389 Partially Sighted 
390 Low vision 
391 Visually disabled 
392 Congenital visual impairment 
393 Adventitiously blind 
 نابینایان توانبخشی و آموزش روانی تحول.فریده میالنی ترابی افسانه، روشنایی محمدرضا،حیات نامنی394
395 James Bigs 
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] طرحی را به منظور همگانی کردن استفاده از عصاي سپید در کشور 396[ "گیلی دهربمونت " 1931در فوریه 
فرانسه آغاز می کند. با انعکاس این طرح در مطبوعات بریتانیا طرح مشابهی در سراسر بریتانیا به اجرا در می 

 آید.

است. تحت تاثیر قرار  "النیز "مرهون تالش هاي باشگاه بین المللی در آمریکاي شمالی معرفی عصاي سپید 
عضوي از اعضاي باشگاه  به هنگام عبور مردي نابینا به همراه عصایی سیاه از خیابان، باشگاه  "النیز "گرفتن 

عصا براي رانندگان رنگ عصاي نابینای ان را به النیز را بر آن می دارد تا به منظور باال بردن قابلیت شناسایی 
گ دهد. در دهه هاي  عصاي سپیدي که آن را به صورت اریب به  1930و  1920سفید تغییر رن نابینایان به همراه 

دست می گرفتند در گذرگاه ها و معابر ظاهر می شدند و از اینجا بود که نقش نمادین عصاي سپید اذهان را به 
عمده اي سوي خود جلب کرد. با بازگشت معلوالن آسیب دیده از جن گ جهانی دوم به کشور آمریکا تغییرات 

آمد. این تغییرات در جهتی بود که معلوالن بازگشته از جنگ را  سپید پدید  شکل و نحوه استفاده از عصاي  در 
گونه اي ازعصاي سپید را طراحی و به بازار  "ریچارد هوور"به زندگی مبتنی بر مشارکت امیدوار کند. دکتر 

اي براي جهت یابی در سفرها و سیاحتهاي نابینایان باشد. عصاي بلند یا عصاي هوور، عرضه کرد تا وسیله 
  مجدداً نقش ابزاري عصا را در خاطرها زنده کرد.

سپید، اولین  سپید جایگاه خود را در سیاستگذاري هاي دولتی باز کرد. طرح قانونی عصاي  در این زمان عصاي 
د. این طرح حق عبور و مرور را براي عابرین نابینا محفوظ دانسته بود. در ایلینویز مطرح ش 1930بار در دسامبر 

سال  "میشیگان "پس از آن طرح فوق در     مطرح شد. 1936به سال  "دیترویت "و  1935به 

سرویس 1950سال  در ویورك397نور[ خانه در نابینایان صنعت خانه در بینایی کم بخشی توان اولین   ] نی

  ]398[ شد. گشوده
 

شود. در هر   پنج ثانیه یک نفر به تعداد نابینایان جهان افزوده می شود و در هر دقیقه یک کودك نابینا می 
نابینایی درجات گوناگونی دارد. برخی هرگز نور را نمی بینند؛ بعضی دیگر فقط می توانند نور را از تاریکی 

دید ناچیزي برخوردارند و فقط درصد اندک ی از نابینایان کور مادرزاد هستند. تـشخیص دهند؛ عـده اي هـم از 
 45کنند که از آن میان  میلیون نفر مبتال به اختالالت بینائی در جهان زندگی می 180در حال حاضر بیش از "

ها در کشورهاي در حال  135میلیون نفر نابیناي مطلق و  میلیون نفر نیمه نابینا هستند و بیش از نود درصد آن
  ]399["تـوسعه زندگی می کنند.

غال فرد با اتکاي به خویش   وابسته به    شود، یا فرد را   نابینایی عبارتند از: کاهش بینایی به حدي که مانع از اشت
امروزه براي نابینایان در سر تا سر جهان وسایل توانبخشی و کمک بینایی زیاد و   دیگران یا وسایل کمکی کند.

                                                             
396 Gilly Dehrbmont 
397 lighthouse 
398 مختار  الهام، وسایل تجویدي   1388 جانبازان، پزشکی علوم و مهندسی بینا ، پژوهشکده کم و نابینا افراد کمکی 
399 1391، چشم مصنوعی وپکیج امنیتی نابینایان، علی عبدالغنی زاده   



  

۵۴٠ 
 

بتوانند مانند افراد جامعه خـود بـه صـورت عادي به ساخته شده است که آن ها نیز و  گوناگونی طراحی
ـالیت هاي روزمره خود مشغول باشند ولی متاسفانه هیچ یک ازاین وسایل و تجهیزات توانبخشی  زنـدگـی و فـع

شایان و بی خطر ، با کمترین درصد خطا را به افراد روشندل برساند. نقص دید محیطی، دید  نمی تواند کمکی 
دارد.عمق، جنسیت و    سطح تحصیالت اثر قابل توجهی بر کیفیت زندگی نابینایان 

قدم اول در توانبخشی نابینایان و بهره گیري از تکنولوژي هاي کمکی ، تعیین میزان توانایی بصري باقیمانده  "
 در آنها است. نابینایان کامل افرادي هستند که توانایی بهره گیري از هیچ یک از انواع محرکهاي بصري را

وانایی بصري آنها باقی مانده است که بر میزان عملکرد  ندارند و کم بینایان ، گروهی هستند که درجه اي از ت
هاي متفاوت تأثیر می گذارد.   ] 400["آن به روشهاي مختلف در محیط 

  
  نابینــایان کمکی وسیــله 1.4

 داراي یا قانونی نابیناي نفع ذي فرد رساندن به یاري براي که حیوان یا ، تجهیزات یا جانشین وسیله نوع هر

 موارد شامل و شود می گرفته به کار ، بینایی یا افت نابینایی به مربوط نقص بر غلبه جهت که بینایی نقص

  :نیست زیر موارد به محدود اما است، ذیل
 بلند عصاي است؛ مثل: شده طراحی  نابینا افرادي کاربرد براي خاص به طور که مواردي یا وسایل -1

هنماي،  راهنماي یا و بینایان کم گویاي ساعت هاي بریل، هاي نویسنده نوشتن، را  امضا، بریل، 

 .غیره و نوري خوان لغت گویا، حساب ماشین

 اهداف نابینایان براي که است شده ثابت اما کنند، می بینایان نیز آنها را استفاده معموالً که وسایلی  -2

کنند  می نیز امنیتبیشتر ایشان را تضمین همچنین کنند می استفاده شان نابینایی بر غلبه جهت خاص
ضبط،  وسایل صدا، با شونده فعال هاي دهنده سازمان الکترونیکی، تراشی ریش هاي تیغ مثل

 . غیره و خط درشت بازي کارتهاي کامپیوتر،

 اند. دیده آموزش نابینا افراد به کمک براي خاص بطور که راهنما هاي سگ -3

 متخصصان کم یا نابینایان توانبخشی متخصصان آموزش یا و ارزیابی به که اي وسیله نوع هر -4

 ]401[ ".دارد بینایی نیاز

  

  مشکــالت موجـود در وسایل کمکـــی نابینایان 1.5

ساده و هوشمند را از هم تمییز داد.   در بررسی مشکالت نمونه هاي موجود می توان نمونه هاي 

  شامل :در وسایل ساده و مکانیکی این مشکالت 

                                                             
  سرابندي امین، کمالی محمد, مبارکی حسین ، بررسی رابطه بین نقص عملکردهاي بینایی و کیفیت زندگی نابینایان400
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۵۴١ 
 

  عدم تشخیص دقیق و به موقع موانع در جهت یابی  -
ع •  عدم تشخیص زود هنگام موان

 نارسایی در اطالع رسانی به کاربر •

 عدم تشخیص دقیق موانع در شرایط جوي مانند برف، باران و یخ زدگی •
ع فرورفته ، ارتفاعات و موانع  • عدم تشخیص موانع در همه جهات اعم از : موانع باالدست، موان

  روبرو
عضالنی ناشی از: -  دردهاي 

گیرد. •  حرکت دادن مداوم عصا ،که براي شناسایی موانع صورت می 
ثابت ماندن فرم تاشده آرنج و نداشتن تکیه گاه  که در دراز مدت موجب آسیب هاي  •

  مفصلی می شود.
 ابعاد انسانی گروه استفاده کننده: عدم تناسب وسیله با -

ظیم با ارتف • غیر قابل تن ع   اع قد کاربران سنین متفاوتارتفا
 چنگش نامناسب دسته ي عصا •

احتمال مفقود شدن ، به سرقت رفتن عصا و در نتیجه فریب خوردن نابینایان در طول مسیر حرکت از  -
 طرف افراد سوء استفاده کننده 

آسیب پذیر بودن قسمت هایی نظیر کش داخل عصا ، قسمت پایینی عصا و کفی آن که در  -
سطح زمین است.   اصطکاك با 

 عدم امکان تعویض قطعات و جایگزینی بخش هاي فرسوده یا آسیب دیده با قسمت هاي سالم  -

 در وسایل هوشمند، این مشکالت شامل :

  هدفعدم تناسب قیمت محصول با میزان درآمد گروه  -
 همخوانی نداشتن برخی از وسایل هوشمند با فرهنگ و اعتقادات جامعه ایرانی -
 ضرورت آموزش طریقه استفاده از محصول -

 دشوار بودن برقراري تعامل با محصول -

شود. [ "بی اعتمادي به تکنولوژي"بی اعتمادي به محصول که در واقع  -  ]402اطالق می 

 عدم تناسب با ابعاد انسانی جامعه ایرانی  -

 عدم تمایل نابینا به جلب توجه اطرافیان ،به واسطه ي داشتن وسیله اي غیر متعارف -
 سرقت محصولاحتمال  -

ره ، آالرم ،بوق و ... ) در معابر شلوغ و پر ترافیک - شدن فرد از اطالع رسانی مداوم (ویب  آزرده 
 ی از مواردکاهش سطح دسترسی افراد و لزوم استفاده از هر دو دست براي هدایت محصول در برخ -
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۵۴٢ 
 

  عدم رعایت اصول زیبایی شناسی  -

عالوه بر مشکالتی که مطرح شد ، عدم استفاده از وسیله اي مطلوب براي جهت یابی و مسیریابی  موجب 
 آسیب هایی می شود که سالمت جسمانی و روانی فرد را تهدید می نماید:

  گوشه نشینی ، کناره گیري و انزوا •
 تقالل در حرکتاحساس سرخوردگی ناشی از عدم اس •

 ایجاد حس رضایت استفاده کننده و القاي حس خود اتکایی و استقالل در وي •

سازمان جهانی بهداشت (    ارائه شده است: 2-1) ، در جدول 2014طبقه بندي بینایی از دید 

  
  )WHO,2014طبقه بندي سازمان بهداشت جهانی از بینایی (   1تصویر 

  

  



  

۵۴٣ 
 

  فرضیــه سازي وضـع مطلـوب  1.6
ع داشته الزم عملکرد و کارایی - در مواجهه با موان   باشد: را  

ع •   تشخیص به موقع و زود هنگام موان
 اطالع رسانی به کاربر •

ع در شرایط آب و هوایی متفاوت نظیر باران، یخ زدگی •  قابلیت تشخیص موان

وانع در همه ي جهات اعم از : موانع  • باالدست، موانع فرورفته ، ارتفاعات قابلیت تشخیص م
 برجسته، موانع روبرو

 محصول و کاربر بین تالش براي برقراري بیشترین سطح ارتباط و کاربران رفتار بررسی -

  محصول با کاربران بهتر تعامل ایجاد -
 بررسی عملکرد انواع واسط هاي تعاملی  -

 به کارگیري واسط تعاملی مناسب با در نظر گرفتن دو عامل: -

 لیست نیازهاي گروه استفاده کننده •

 احساس خوشایندي در کاربر و تعامل بهتر با محصول  •

 ایجاد حس رضایت استفاده کننده و القاي حس خود اتکایی و استقالل در وي -

 ایرانی کاربران فرهنگی و زمینه هاي اقتصادي به توجه -
 
  

نابینایان ،این افراد به سختی می توانند در جامعه تردد داشته به دلیل فقدان قوه بینایی و نبود امکاناتی ویژه براي 
باشند.از آنجا که یکی از مهم ترین فضاهاي تعامالت اجتماعی ، فضاي بیرون از خانه است و نابینایان به دلیل 
ی عدم کیفیت عملکردي وسایل مسیریابی خود ، نمی توانند شلوغی معابر و خیابان ها را تاب بیاورند ترجیح م

در اجتماع حضور یابند یا با کمک افراد دیگر ، از خانه خارج شوند که این امر بر روحیه استقالل  دهند کمتر 
عوامل مهم در خود استقاللی  1-1طلبی این افراد تأثیر منفی می گذارد.با توجه به نمودار  خوداتکایی یکی از 

  در هر فرد است. 403در نیل به بلوغ روانیهر فرد محسوب می شود و خود استقاللی یکی از سه اصل عمده 
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۵۴۴ 
 

  

  

  

 

  

  

  )Freedheim and Wiener,2003مدل بلوغ روانی (  1نمودار

  

سالمت بدنی عواملی هستند که آدمی تکامل در زندگی و رسیدن به اهداف خود  را مدیون آن  بلوغ روانی و 
را دچار مشکل می نماید.نبود بلوغ روانی و سالمت است؛ لذا نبود این فاکتورهاي مهم در زندگی هر فرد ، وي 

] . این مهم به شکل ضعف 404کامل بدنی ، ضریب عدم موفقیت فردي شخص در اجتماع را افزایش می دهد.[
غیري مستقل در تصمیم گیري و عمل نمود  –عملکردي  عنوان مت رفتاري ، روانی و در نتیجه آن، ناتوانی فرد به 

ساز مشکالت ذهنی و آسیب پذیري این افراد در جامعه است. بلوغ می یابد.خلل در رسیدن ب ه بلوغ روانی زمینه 
روانی و تکامل آن در نابینایان مبحث مهمی است که در ضمائم به آن اشاره شده است و ادامه آن در روند 

  پروژه ضرورتی ندارد. 

هترین گزینه ها نیازهاي اساسی نابینایان در جهت یا بررسی دنبال به پروژه اینک این بی و مسیریابی و یافتن ب
داراي ناتوانی ابراي تأمین این نیازها در جهت  ست،خواه این روند به واسطه بررسی بهبود کیفیت زندگی افراد 

آنها باشد ، خواه از طریق درك صحیح نیازهاي گروه هدف و  نمونه هاي موجود و برطرف نمودن خالءهاي
 است گفتنی طراحی به نحوي که موجب تعامل بیشتر کاربر با محصول باشد؛ البتهتکنولوژي با  کردن سو هم
مواردي  نمود . لذا دقیق بررسی طور به را موارد کلیه توان نمی زمینه این در مطالب وسیع ابعاد به توجه با

    .است گرفته قرار بررسی پروژه مورد حساس نقطه عنوان به برخی و مختصر صورت به که ارائه شد،

  

  بررسی روند آینده در طراحی وسایل کمکی نابینایان   1.7
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۵۴۵ 
 

با توسعه و گسترش علوم رایانه در اواخر قرن بیستم و دهه اول قرن حاضر ، شخصی سازي و ارتقاء توانایی 
رارگرفت؛ از  استفاده فردي کاربران از لوازم مختلف در جهت رسیدن به استقالل فردي مورد توجه اهل فن ق

هاي خاص کاربري (معلول جس ع گروه  راي انوا می حرکتی، ناشنوا ، نابینا و همین رو طراحی وسایل کمکی ب
ها) رشد روزافزون یافت.یکی از مفاهیم و اجزائی که در البه الي این رشد  از اهمیت ویژه اي  سایر محدودیت 

واسط "برخوردار شد ، 
405

  است. "کاربري

نفع  هر نوع وسیله جانشین یا تجهیزات، یا حیوان که براي یاري رساندن به فرد ذي"وسیله کمکی نابینایان به 
شود اطالق میشود. (مختار  "نابیناي قانونی یا داراي نقص مربوط به نابینایی یا افت بینایی به کار گرفته می 

هر "، وسیله فنی اي با تعریف زیر آمده است :  9999) . از طرفی در استاندارد ایزو 7، 1388تجویدي ، 
ک دارد یا محصول ، وسیله ، تجهیزات یا سیستم فنی که  فرد ناتوان به  ار می گیرد که تولید عمومی و گسترده 

عموم باشد که باعث جلوگیري ، جبران ، کنترل ، تسهیل یا بی اثر نمودن نقص ، ناتوانی یا معلولیت  در دسترس 
عبیر می شود ( "گردد. شده ، وسیله فنی به وسایل کمکی یا فن آوري کمکی ت  ISOدر تعریف ارائه 

9999,2002(. 

وسایل کمکی نابینایان با توجه به ارتباط میان وسیله کمکی و نوع معلولیت بینایی، سه نوع فن گونه طبقه بندي 
  آوري را مطرح می کند:

جایگزین حسی : در این گونه ، ابزار مصنوعی جایگزین فقدان بینایی می شود؛ مانند کاشت شبکیه   -1
عینک قرار می گیرد، اطالعات تصویر را   دریافت می کند. که یک دوربین کوچک که روي 

افزایش توان حسی: فن آوري که با بهبود باقیمانده بینایی در کاربر ، توانایی اش را افزایش می دهد؛  -2
 مانند عینک ها و بزرگ نماهاي صفحه نمایش

جانشین حسی: جایگزین نمودن حسی دیگر به جاي حس بینایی بوده که در سال هاي اخیر رشد  -3
 رد حواس جانشین بینایی ،شنوایی یا المسه است. مانند بریل سریعی داشته است.در اکثر موا

  
  تکنولوژي در وسایل 1.7.1
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۵۴۶ 
 

در این بخش پیشنهادات و لزوم تحقیقات براي گروه هاي مختلف وسایل کمکی نابینایان مورد بررسی قرار می 
گیزه هاي گیرد.اولویت انجام پروژه هاي تحقیقاتی و جهت گیري تولید وسایل کمکی ، هم چنین اولویت ان

شود.  تحقیقاتی در این زمینه بیان می 

  اهداف پروژه هاي تحقیقاتی –الف 

در زمینه وسایل کمکی نابینایان در جهان فناور آینده بر اساس  اولویت انجام پروژه هاي توسعه و تحقیقاتی 
گیرد. (مختار تجویدي ، زه هاي زیر مورد بررسی قرار می    )261،  1389انگی

در زمینه ویژه اي خواهد داد.پروژه مورد نظر   -1  اطالعات بیشتري 

غییرات محیط خارج نیازمند پیشرفت است؛  مانند نسل جدید موبایل ها -2 علت ت  به 

 وسایل یا سامانه هاي موجود باید بهبود یابند؛ مانند قیمت پایین ، قابلیت بهتر در به کار گیري  -3

 فن آوري هاي جدید که در دسترس هستند مانند مواد جدید -4

 زمینه هاي داراي اولویت در تولید وسایل کمکی نابینایان - ب

  جانشین بینایی -1
 جایگزین بینایی -2

 ارتباط تصویري هاي برجسته -3

 زیبایی شناسی محصوالت کمکی -4

 

  تحلیل داده هاي بدست آمده  1.8

، جهت بررسی و تحلیل داده هایی که از نتایج پرسشنامه هاي استاندارد و مصاحبه با متخصصان و کاربران 

آمده، از بخش هایی از فرایند طراحی استودیوي زیبا دیزاین به دست 
406
استفاده شده است.این روش  

ترکیبی است از متد هاي کیفی براي به دست آوردن درکی قابل اتکا و تا حد ممکن دقیق از رفتارهاي 
سته هاي کنونی و نیازهاي آنی کاربر. تمرکز اصلی این روش بر روي آن دسته از ترجیحات و خوا

 کاربران است که در شرایط واقعی بیان می کنند.
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۵۴٧ 
 

  این رویکرد چهار حیطه را با یکدیگر ترکیب می کند:

  عادات و رویه هاي کنونی •
 ویژگی هاي مطلوب و توجه برانگیز تجربه هاي موجود و در دسترس •

 تأثیرات محیطی اي که روي روند خلق تجربه تأثیر گذارند. •

 در مواجهه با این تجربه بیان می کنند. خواسته هایی که کاربران •

 

 نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات 1.9

توجه به مسائل نابینایان و در مقیاس بزرگ تر تمامی معلوالن ؛ از جمله نشانه ها و معیارهاي توسعه یافتگی 
 جوامع به شمار می آید؛ بخشی از این توجه باید از سوي جامعه طراحان مبذول گردد.

تالش شد تا با شناخت دقیق تر ، مشکالتی که شهروندان نابینا در فرایند مسیریابی ، با آن  در این پروژه
شود؛ زیرا نیاز سنجی دقیق در ارائه راهکارهاي مفید براي تولید وسایل کمکی ،  مواحه هستند  شناسایی 

  بخشی از فرایند تولید آن محسوب می شود.

انسانی باید از حقوق یکسانی نسبت به افراد سالم ، برخوردار شهروندان نابینا ، به عنوان اعضاي جامعه 
باشند. تعامالت نابینایان در جامعه در درك بهتر محیط اجتماعی و افزایش حس اعتماد به نفس و خود 
اتکایی آنان ، حائز اهمیت است؛ لذا براي تحقق این مهم  نقش طراحان را ، براي شناسایی موانع پیش رو 

  سیر رسیده به وسیله اي بهینه  نمی توان انکار کرد.و نیز تبیین م

  

 منابع و مأخذ

، تحول روانی ، آموزش و توانبخشی  1381نامنی ، محمدرضا و افسانه حیات روشن و فریده ترابی میالنی ،  •
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت)  نابینایان ، 

شناخت مبانی طراحی داخلی بر مبناي ". 1393علیرضا کریمی ، نیکوفرد ، ساره و مصطفی کیانی و  • بررسی و 
  13. نشریه نامه معماري و شهرسازي ، سال هفتم ، شماره  "ادراك نابینایان و کم بینایان 

دانشگاه تهران 1384هال ، ادوارد. •  .بعد پنهان .ترجمه منوچهر طبیبان، تهران : موسسه انتشارات 
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  ، رایانه قابل حمل مخصوص نابینایان ، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه تهران.) 1383اویسی ، نازنین ( •
) ، وسایل کمکی افراد نابینا و کم بینا ، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی 1388مختار تجویدي ، الهام ( •

 جانبازان ، تهران

 ، تهران 29و  28) ، یکی کردن طراحی تعاملی با طراحی صنعتی ،دستاورد، 1388یزدانی ،نوید ( •

 
• Brewster,S.Brown,L.M . (2004) , Tactons : Structured Tac�le Messages for 

Non-Visual Information Display.  
 

• Evreinov,Grigory (2006) . Blind and Visually Impaired People: Human 
Computer Interface ,Introduction to the Special Thematic Session, 

ICCHP2006,LNCS 4061 , PP.1029-1030. 
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  بررسی رابطه باورهاي فراشناختی با سالمت روان و انگیزه پیشرفت نابینایان شهرستان کاشان

  

 408، علی یزدخواستی407نسرین دارا

  nasrin.dara@gmail.com  دانشجوي کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه کاشان - 1

 yazdkhasty@kashanu.ac.irاستادیار رشته علوم تربیتی دانشگاه کاشان                             - 2

  

 

 چکیده:

سالمت روان و انگیزه پیشرفت در  این پژوهش با هدف بررسی رابطه باورهاي فراشناختی با 
 70نمونه . حجم استنابینایان شهرستان کاشان انجام شد. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی  

شدند.براي جمع آوري اطالعات از  نفر از نابینایان که به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب 
)، پرسشنامه ي  انگیزش 1997هاتن و ولز،  - پرسشنامه هاي فراشناخت (کارت رایت

استفاده و تحلیل داده ها با روشهاي آماري   GHQ)، مقیاس سالمت عمومی AMQپیشرفت(
پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی 

). P< 0/01فراشناخت با سالمت روانی و انگیزه پیشرفت همبستگی مثبت و معنادار دارد. (
باورهاي فراشناختی از عوامل موثر در وضعیت سالمت روانی هستند و می توان با تغییر 

وه هاي ناسازگاران ه تفکرات منفی را زیاد می کنند و یا باعث افزایش فراشناخت هایی که شی
  باورهاي منفی عمومی می شوند به بهبود وضعیت سالمت روان نابینایان کمک کرد.

  

انگیزه پیشرفت، جامعه  روان، سالمت کلمات کلیدي: باورهاي فراشناختی،
 نابینایان

  

   
                                                             

   دانشجوي کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه کاشان ١
                                                         استادیار دانشگاه کاشان ٢

mailto:nasrin.dara@gmail.com
mailto:yazdkhasty@kashanu.ac.ir
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  مقدمه:

جتماعی آفریده شده اند،  شخصیت انسان ها از بدو پیدایش ا اجتماعی بودن یکی از ویژگی هاي تکاملی 
ساختمان جامعه انسان ها هستند اگر انسان در جامعه نبود،  انسانهاست از آنجایی که عنصر اصلی در ساختار و 
تشکیل اجتماع به معناي اصلی خود مفهومی نداشت. انسان بالفطره با نیازهاي گوناگونی آفریده شده 

را به دو دسته تقسیم می کند: نیاز هاي کاستی(نیاز هاي اساسی) و نیاز هاي  است.مازلو نیاز هاي انسان
 :بالندگی(فرا نیازها).  نیاز هاي اساسی شامل

هاي فزیولوژیک یا جسمی )1 عزت نفس یا احترام 4 ) نیاز به عشق و تعلق3  )نیاز به امنیت یا ایمنی2نیاز  )نیاز به 
از محرومیت انسان سرچشمه می گیرند فرا نیاز ها نیرویشان را از میل اما برخالف نیاز هاي کاستی که  .به خود

آدمی به رشد و بالندگی کسب می کنند که به خودشکوفایی یا تحقق خویشتن نیز معروف هستند.(سیف، 
1384( 

 نیاز به پیشرفت میل به انجام دادن خوب کارها متناسب با معیار برتري است، این نیاز افراد را براي جستجو
  ). 1953و همکاران 409بر می انگیزد. (مک کللند "موفقیت با معیار برتري"کردن 

ست، به طوري که رقابت با تکلیف مثل: حل کردن معما، نوشتن رساله اما معیار برتري، اصطالح گسترده اي  اي ا
ها. یا رقابت  نمرهمتقاعد کننده. رقابت با خود مثل: دویدن در مسابقه در بهترین زمان ممکن، باال بردن معدل 

هاي  کردن با دیگران مثل: بردن مسابقه و شاگرد اول کالس شدن را شامل می شود. آن چه در تمام موقعیت
پیشرفتی مشترك است این است که شخص می داند عملکرد آتی او ارزشیابی معناداري از شایستگی فردي 

رمی انگ علت نیاز پیشرفت را ب رتري به این  عرصه بسیار معناداري براي ارزیابی میزان اوست. معیارهاي ب یزند که 
و  )2008، 410شایستگی فرد تأمین می کنند.(مارشال ری

پیشرفت حق هر انسانی در جامعه است از آنجایی که نابینایان جزء این جامعه اند نباید از این حق محروم 
خود را از دست داده اند باید در جهت  شوند.کسانی که نابینا به دنیا آمده یا در مرحله اي از زندگی نابینایی

تطابق با محیط و اجتماع مبارزه کنند. از آنجایی که تحرك و جهت یابی براي افراد نابینا اساس زندگی است 
ها و شغل او تغییر می یابد  وقتی فردي بینایی خود را به هر علتی از دست می دهد تا اندازه اي عالیق، توانایی 

با توجه به شرایط خود را آماده کند و به پیشرفت فردي و گروهی خود بیندیشد که این  لذا شخص نابینا باید
  میسر می شود. "انگیزه پیشرفت"مهم با داشتن محرکی به نام 

                                                             
409. Mc Clelland 
410. Reeve John Marshall 
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در 1992( 411گیج و برالینر ) انگیزه پیشرفت را به صورت یک میل یا عالقه کلی به موفقیت کلی یا موفقیت 
نیاز به پیشرفت را به عنوان تمایل به غلبه بر موانع و  412موراي ه اند.زمینه ي فعالیت خاص تعریف کرد

سعی در انجام کارهاي مشکل تعریف می کند(بک   )1993، 413مشکالت، کسب قدرت و 

) انگیزه پیشرفت را سائقی براي پیشی گرفتن بر دیگران، دستیابی به 1379، به نقل از سیف 1993( 414روبینز
خص و تالش جهت کسب موفقیت می داند و معتقد است کسی که داراي هاي مش پیشرفت با توجه مالك

زه پیشرفت است این تمایل را دارد که کارش را به خوبی انجام دهد و به صورت خود جوش به ارزیابی  انگی
زه پیشرفت آنان است عملکرد خود بپردازد. رفتارهاي پیشرفت گراي افراد نشانه ، 1977( 415کورمن.هایی از انگی

داند که آن 1370شکر کنترجمه  ) انگیزه پیشرفت را عبارت از آرزو براي پیشی گرفتن در یک رفتار ویژه می 
آمده باشد   .رفتار ویژه به صورت مالك یا معیار در 

هاي هیجانی آنها فرق می کند. افراد داراي نیاز  وقتی که افراد با معیارهاي برتري مواجه می شوند، واکنش
غرور و خشنودي پاسخ می دهند. افراد داراي نیاز پیشرفت  هیجان پیشرفت زیاد عموماً با هاي گرایشی مثل امید، 
هاي  هاي اجتنابی مثل اضطراب، حالت تدافعی و ترس از شکست پاسخ می دهند. پاسخ کم عموماً با هیجان

مواجه می شوند رفتاري افراد به معیارهاي برتري هم فرق می کند. وقتی که افراد با فرصت پرداختن به کاري 
در انتخاب، نهفتگی، تالش، پایداري و میل به پذیرفتن مسئولیت  که معیارهاي برتري نقش مهمی در آن دارد، 

را نشان می دهند (کوپر شخصی براي پیامدهاي بعدي آن، تفاوت ). 1384، بنقل از محمد زاده1983 416هایی 
زیاد، در مقایسه با افراد دارا داراي نیاز پیشرفت  ي نیاز پیشرفت کم، به جاي تکالیف ساده، تکالیف نسبتاً افراد 

جاي این که از انجام تکالیف پیشرفتی طفره روند یا کالً از آن اجتناب  دشوار تا دشوار را انتخاب می کنند. به 
). در تکالیف نسبتاً دشوار تالش بیشتر و عملکرد بهتري 1987 417کنند، سریعاً به آن می پردازند ( بالکن شیپ

غرور افراد داراي نیاز پیشرفت زیاد را نیرومند می سازد، در حالی که ترس افراد داراي نیاز نش ان می دهند، زیرا 
). آنها در تکالیف نسبتاً دشوار در صورت مواجه شدن با دشواري 1982، 418پیشرفت کم را ناتوان می کند (بال

ها، به جاي این که به دنبال کمک یا  شکست ها و و شکست، استقامت بیشتري به خرج می دهند و براي موفقیت
ر  ) 419،1980توصیه دیگران باشند، مسئولیت شخصی می پذیرند.(وین

                                                             
411. Gage, N. L. & Berliner, D. S  
412 . Henry Murray 
413 . Bek 
414 . Tony Robbins 
415 Thomas H. Cormen 
416 . Cooper & Tom 
417 . Blacken Ship  
418 . Ball Samuel 
419. Norbert Wiener 
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عنوان یکی از انگیزه زه پیشرفت به  هاي شخصیتی هر فرد است که بین  هاي مهم اجتماعی و یکی از ویژگی انگی
  .ی نمودافراد متفاوت است و بر اساس آن می توان رفتارهاي خاصی را پیش بین

مورد  یادسپاري به در دخیل و راهبردهاي یادگیري و رشد روانشناسی حوزه در ابتدا فراشناخت مطالعه
 هیجانی حوزه اختالالت به را آن جدید هاي بندي مفهوم ) اما1979،  420است. (فالول گرفته قرار پژوهش

  ) 421،2000است (ولز کشانده

 فعالیت یا دانش گونه عنوان هر به و شد مطرح فالول وسیله به میالدي 70 دهه اواسط در 422فراشناخت

 ) میشنباوم1987شد.(فالول  تعریف آن است تنظیم و شناختی اقدامات از هایی جنبه آن موضوع که شناختی

) 1990زیمرمن ( و کند می تعریف آن کردن کار چگونگی خود و شناختی نظام از فرد آگاهی را فراشناخت
 به استفاده بهینه شناخت از ها آن طریق از که داند می هایی راهبرد و بر شناخت فعال نظارت از عبارت را آن
 از استفاده نحوه درباره دانش و شناختی فرایندهاي پیرامون دانش اکتساب به فراشناختی دانش .می آید عمل

  )1993، 423فرایندهاي شناختی اشاره دارد. (وست وود

 از چگونگی استفاده از آگاهی گیرد، می یاد چگونه فرد اینکه از آگاهی عنوان به را ) فراشناخت1997( فالول
 یک تکلیف در شناختی ایندهاي فر دربارة قضاوت توانایی هدف، یک به رسیدن براي موجود اطالعات

 خود پیشرفتارزیابی  دهد، قرار استفاده مورد یی هدفها چه براي را راهبردهایی چه اینکه از آگاهی خاص،

  )1998میلر، و است. (فالول کرده تعریف عملکرد اتمام از بعد و عملکرد حین در

 به رسیدن براي آنها از بهینه استفاده چگونگی و شناختی فرایندهاي دربارة دانش به فراشناخت اصطالح

  )1933،  424اسنومن و شود. (بایلر یم گفته یادگیري اهداف

 شوند که می گرفتار هیجانی ناراحتی دام در دلیل این به افراد که است باور این بر فراشناختی، رویکرد

 و منفی تداوم هیجان موجب و شده منجر درونی هاي تجربه به دهی پاسخ از خاصی الگوي به آنها فراشناخت
 توجه ،426فکري نگرانی نشخوار ) شامل425توجهی -شناختی (سندرم الگو این .شود می منفی باورهاي تقویت

 درمان این بر عالوه است؛ اي ناسازگارانه مقابله رفتارهاي یا 428تنظیمی خود راهبردهاي و427 شده تثبیت

                                                             
420. Flavell 
421. Welsh  
422 . metacognition 
423. Westwood 
424. Bailer & Snoman 
425 . Cognitive attentional syndrome   
426 . Rumination 
427 . Fixated attention 
428 . Self-Regulatory Strategies 
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ۀ دو داراي فراشناختی فرایندهاي .است منفی و مثبت محتوایی حیطه دو شامل فراشناختی  اما مستقل جنب

  )1383 فراشناختی (کدیور، تجربه دیگري فراشناختی و دانش یکی بایکدیگرند مرتبط

  

  :است کرده اشاره زیر مؤلفۀ سه به فراشناختی دانش دربارة فالول

 و ة یادگیري دربار باید آنچه مورد در فرد دانش به مؤلفه این : خود شناختی نظام از فرد الف ) اطالع
 و حافظه انواع مراحل حافظه، حافظه، توانایی هاي مثل اطالعاتی شامل و دارد اشاره بداند، اطالعات پردازش
 برآورد و حافظه از توانایی هاي اطالع . است کننده کنترل فرآیندهاي و مطالب بررسی نحوه آنها، ظرفیت

 است، گرفته یاد ازآنچه درست استفاده و نگهداري اکتساب، در فرد به تواند می یی ها توانا این درست

  )1990(سواسون، کند کمک

 چگونگی و نوع، کیفیت تکلیف، ماهیت دربارة دانش شامل تکلیف از فرد اطالع : تکلیف از فرد ب ) اطالع

 فقدان به چیز هر از حافظه، بیش کارآیی عدم که آنجا از . شود درگیر آن با فرد است قرار که است تکلیفی

 با نیز آن یادآوري باشد، انتخاب نشده دقت با پردازش ابتداي در مطالب اگر گردد، برمی کار شروع در توجه
 آن در خود تواناییهاي از بتواند یادگیرنده باید اطالعات، صحیح پردازش منظور به . شد خواهد مواجه اختالل

  )1998جویس،  و (کار کند پیدا آگاهی زمینه

هبردها از فرد ج ) اطالع  چه بداند اینکه فرد و فراشناختی و شناختی راهبردهاي از آگاهی به مؤلفه این : را
هبردهایی از اطالع . دارد اشاره کند، استفاده تواند می راهبردي چه از کجا و وقت  گوناگون مراحل که در را

 امر در تواند و...) می  تمرکز ذهنی، مرور ، رود. (سازماندهی می کار به اطالعات بازیابی و نگهداري

  باشد. مؤثر یادآوري و اکتساب

 تفکر که فرایندهاي است فراشناختی فرایندهاي از دیگر یکی کنترل، و تنظیم فرایندهاي یا فراشناختی تجربه

  :از خودتنظیمی عبارتند یا فراشناخت هاي کننده کنترل .کند می هدایت یادگیري موقعیت در را فرد

 منابعی و تنظیم مناسب راهبردهاي انتخاب مطالعه، براي هدف تعیین مستلزم ریزي برنامه :ریزي الف) برنامه

  .یگذارد م تأثیر یادگیرنده عملکرد بر که است

 خود دربارة از کردن سؤال متن، خواندن هنگام به توجه و پیگیري شامل مؤلفه این : نظارت راهبردب ) 

  .دارد نیاز متن یک خواندن که است زمانی و سرعت بر کردن نظارت و موضوعات
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راهبرد  اصالح کنند، را خود مطالعه چگونگی تا کند می کمک آموزان دانش به راهبرد این : تنظیم ج) 

  )1383 (کدیور، کنند برطرف را خود فهم و درك نقایص و مرور دوباره

 ظرفیت خود، به خود، اتکا کارآمدي از اطمینان و بودن خوب درونی احساس شامل روانی، سالمت مفهوم

) . 2002،  429دي (کامرون، است هیجان فکري و بالقوه تواناییهاي شکوفایی خود و نسلی بین وابستگی رقابت،
 موزون و ارتباط برقراري در فرد قابلیت : از است عبارت روانی سالمت جهانی بهداشت سازمان نظر . از

گ  هاي منطقی تعارض و مناسب حل و خویش اجتماعی محیط اصالح و تغییر در توانایی دیگران، با هماهن

  )1373خود (میرکمالی ،  شخصی تمایالت و هیجانی

 کمال شخصیت و رشد ، بهبود سبب که است روان از خاصی حالت روانی بهداشت 430بارون و کاپالن نظر از

 مازلو ).1373(میرکمالی، باشد داشته سازگاري دیگران و خود با که کند می کمک فرد به و شود می انسان

 سالمت اصلی ، هدف داند می نها انسا ذاتی استعداد شدن شکوفا و نیازها تأمین حاصل را روانی بهداشت

 از پیشگیري و وسیع شناخت تر، شادتر، هماهنگ تر، کامل زندگی به رسیدن در افراد همۀ به کمک روانی

 وظایف از سالم جامعه ایجاد براي روانی با بیماریهاي مقابله . است رفتاري و عاطفی خلقی، اختالالت بروز

 مردم باید ، است خود افراد شادکامی و بهزیستی که خواستار اجتماع هر و است جامعه افراد و لتها دو اصلی

  )1383دهد(میالنی فر،  پرورش هماهنگ و سازگار

 اجتماعی مطلوب، خانوادگی و روابط مشخص، اهداف داشتن یعنی روان ) سالمت1973آدلر ( عقیدة به

  )1380خود (وردي، احساسات و عواطف کنترل و همنوعان به کمک

 از که کارکرد کامل و کنش با و کارآمد بسیار است انسانی ، روان سالمت و سالم شخصیت از الگوي راجرز
 کسب تجربه، براي آمادگی همچون ویژگی هایی داراي و گیرد می بهره استعدادهایش و توانایی ها تمام

 از مناسب جسمانی وضعیت بر عالوه که ) افرادي1380(وردي، است آفرینندگی و خالقیت و آزادي احساس

 اصلی روانی، و جسمانی سالمت تقارن تردید بدون باشند، مطلوبیو  تعادل حد در نیز روانی وضعیت لحاظ

 است؛ اهمیت حائز بسیار هاي مقول روانی سالمت .است آینده با و شکوفا هاي داشتن جامع اش نتیجه ترین

  ) 1381 نژاد، (شعاري نیست پوشیده کس هیچ بر جسمانی عملکرد بر روانی که تأثیر چرا

پژوهش حاضر به منظور فراهم سازي شواهدي از رابطه میان باورهاي فراشناختی  حال با توجه به تعاریف فوق،
  با سالمت روانی و انگیزه پیشرفت نابینایان انجام گرفته است.

                                                             
429 . Kameron,D

     
430 . Kaplan & Baroon 
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 و یادگیري  مؤثر اهبردهاي ر مورد در دانشجویان هر قدر که داد نشان خود پژوهش ) در2000( 431رود اروم
 آنان اینکه میل به پیشرفت احتمال اندازه همان به بدانند بیشتر خود حافظه و یادگیري تواناییهاي محدودیتهاي

  می یابد. افزایش باشد، بیشتر

 هرچه. دارد وجود رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و شناختی توانایی میان) 1993( 432شومر نظر به

  .داشت خواهند بهتري تحصیلی پیشرفت باشد، باالتر آموزان دانش شناختی تواناییهاي

 (مثل پایین روانی سالمت ) نشان داده است که میان1996همکاران ( و 433رادزیزوسکانتایج پژوهش هاي 

  .دارد وجود ارتباط مانندعدم انگیزه پیشرفت، رفتاري مشکالت و ) اضطرابی و عاطفی اختالالت

پیش بینی کننده پیشرفت هستند.  شناخت تنظیم و شناخت دانش عامل دو که کرد مشاهده) 2000پالنتس (
زه لحاظ از را خود که کردند افرادي مشاهده 1996 سال در 434فراست و نیکسون  ارزیابی پیشرفت باال انگی

 از رضایت بین احساس که بود این تحقیق این در دیگر یافته به موفقیت هاي باالتري دست یافتند. بوند، کرده
 در داشتند خود از باالیی تا رضایتمندي متوسط که کسانی بود، برقرار منحنی وار رابطه یک موفقیت و خود
  )1996فراست، و (نیکسون داشتند نیز باالتري دیگران موفقیت  با مقایسه

 در سالمت اساسی نقشی فراشناختی باورهاي که گفت توان می فوق پژوهشی هاي یافته نتایج به توجه با

 بررسی اخص به دنبال طور به حاضر پژوهش شد، بیان مقدمه در آنچه مبناي بر .دارند انگیزه پیشرفت و روانی

  :است زیر فرضیه هاي

 .دارد وجود مثبت رابطه روانی سالمت و فراشناخت ) میان1

رابطه و فراشناخت ) بین2  .دارد وجود انگیزه پیشرفت 

 .دارد وجود مثبت رابطه انگیزه پیشرفت و روانی سالمت بین ) 3

  روش:

شهرستان کاشان را حاضر پژوهش آماري جامعۀ  70 عده این ) .ازN=240دهند.( می تشکیل نابینایان شاغل 

 روابط کشف منظور به حاضر در پژوهش  )n=70اند.( شده انتخاب ساده تصادفی گیري نمونه روش به نفر

                                                             
431 . Oromrood 
432 . Shommer 
433 . Radzizzoska 
434 . Nixon & Frost 
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 پرسشنامه از فراشناختی باورهاي براي سنجش . است شده استفاده همبستگی تحقیق روش از متغیرها میان

 از که است مورد  65 داراي پرسشنامه این . است ) استفاده شده1997ولز( و هاتن – رایت کارت فراشناخت
 . است شده موافقم) تشکیل کامالً ، حدي تا کمی موافقم، ، نیستم موافق (مثال اي درجه چهار مقیاس یک

 اضطراب مقیاس با آن همبستگی ضریب و 89/0تا  72/0  از فراشناخت پرسشنامۀ کرونباخ آلفاي ضریب

شده است. (نریمانی و ابوالقاسمی، ) P=0/05(  73/0تا  26/0برگرمیان  اسپیل صفت  براي). 1384گزارش 

 که . است شده استفاده )1981سالمت عمومی گلدنبرگ ( مقیاس کوتاه فرم از روانی سالمت سنجش

و پایایی تنصیف  76/0الی  67/0مقیاس  این اعتبار ضریب . است مقیاس خرده چهار برگیرندة در آن سؤاالت
 =P( گزارش شده است. 46/0و ضریب همبستگی آن با پرسشنامه فراشناخت  85/0بازآزمایی  و پایایی  83/0

زه پیشرفت از پرسشنامه1384(نریمانی و ابوالقاسمی  )0/01 زه 29 ) . براي سنجش انگی پیشرفت  سوالی انگی
شد. پرس شنامه انگیزه پیشرفت هرمنس مورد استفاده قبال مورد مطالعه قرارگرفته بود و اعتبار آن هرمنس استفاده 

آمده بود و پایایی آن با روش آلفاي کرونباخ  /. و به  84با دو روش همسانی درونی و تحلیل عاملی بدست 
   435/. بدست آمده بود. 74روش بازآزمایی 

 جهت و شده داده گزینه جمله چهار هر به دنبال و شده ساخته ناتمام جمله صورت به پرسشنامه سؤاالت

سازي شدت  اینکه برحسب .است شده نوشته گزینه 4 پرسشنامه سؤال 29 هر براي سؤاالت ارزشی یکسان 
 برخی است، بنابراین شده داده نمره  ها گزینه به این باشد زیاد به کم یا کم به زیاد از پیشرفت انگیزه

شد منفی صورت به دیگر برخی و مثبت صورت به سؤاالت  تا 1 از سوال هر اختیار و دامنه در نظر گرفته 
طوري  به است، کل نمره براساس آزمون تفسیر و بود 116 تا  29 بین سؤاالت کل تغییرات دامنه و بود 4
زه بیانگر پایینی نمرات و باال پیشرفت انگیزه نشانگر باال باشد، نمرات مجموع اگر که پایین  پیشرفت انگی
  .است فرد

 شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب و طرفه یک واریانس تحلیل از تحلیل اطالعات و تجزیه براي 

  است.

  یافته هاي پژوهش:

  سطح چهار در فراشناخت نمرات فراوانی توزیع .1 جدول

                                                             
435 . Akbari B. Validity of motivation questionnaire of Heremence on students of high school in Guilan Providence, knowledge and research in 

educa�onal sciences. 2007;16:73-96. [Persian] 
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 فراشناخت در سطح چهار

 درصد فراوانی

1 19 14/27 

2 15 42/21 

3 16 85/22 

4 20 57/28 

سظح یک فراشناخت، 14/27نفر ( 19جدول یک نشان میدهد   ) در سطح دو فراشناخت، 42/21نفر ( 15) در 
دارند.57/28نفر ( 20) در سطح سه فراشناخت و 85/22نفر ( 16   ) در سطح چهارم فراشناخت قرار 

  ضرایب همبستگی میان متغیرهاي پژوهش .1 جدول

غیر  روانیسالمت  انگیزه پیشرفت فراشناخت مت

  35/0** 1 فراشناخت
001/0 

 **42/0  
001/0 

زه پیشرفت   35/0** انگی
001/0 

1  
 

**13/0  
001/0 

  42/0**  سالمت روانی
001/0 

**13/0  
001/0 

1 

  

  نتایج جدول دو نشان می دهد که فراشناخت با سالمت روانی و انگیزه پیشرفت همبستگی مثبت و معنادار دارد. 

)P< 0/01  سالمت )به این معنا که افرادي که از مهارتهاي فراشناختی بهره می گیرند از انگیزه پیشرفت و 
دارد ( ) به این  P < 05/0روان بهتر برخوردارند همچنین سالمت روانی با انگیزه پیشرفت همبستگی مثبتی 

سالمت روان باالتري برخوردار باشند، انگیزه پی   شرفت باالتر نیز خواهند داشت.ترتیب که هر قدر نابینایان از 

  بحث و تفسیر:

همانطور که قبال گفته شد هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهاي فراشناختی با سالمت روانی و انگیزه 
هاي باورهاي فراشناختی و سالمت  پیشرفت نابینایان بوده است. این بررسی نشان داد بین نمرات افراد در مقیاس 

رد در مقیاس کلی باورهاي عمومی همبستگی مثبت وجود داشت به این صورت که با افزایش نمره ي ف
بیانگر وضعیت سالمت   GHQنیز افزایش یافت که افزایش نمره ي   GHQفراشناختی، نمره کلی وي در 
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عمومی بدتر بود. هم چنین بین نمرات افراد در ابعاد کنترل پذیري و خطر، باور مثبت درباره نگرانی ، اطمینان 
رابطه مثبت معنی دار وجود داشت  GHQشناختی، نیاز به کنترل افکار و نمره ي کلی    نیز 

عالوه بر این نتایج رگرسیون چندگانه رو به جلو نشان داد که از بین باورهاي فراشناختی، باور کنترل ناپذیري و 
عمومی فرد  است.    خطر بهترین پیش بینی کننده وضعیت سالمت 

 باال نمرات که ازآنجایی دیگر به عبارت . دارند مثبت همبستگی روانی سالمت نمرات با فراشناختی باورهاي

 افزایش که دارند اشاره نتایج است، شناسی روانی آسیب  در باال نمرات نگر نشا روانی سالمت پرسشنامه در

پژوهش  نتایج با ها یافته این . است بیشتر، مرتبط منفی فراشناختی باورهاي تعداد با روانی شناسی درآسیب
 همخوانی ) 1997ولز( و هاتن وکارت رایت، )1999همکاران( و تیوز م ) ،1998( پاپاجیورجیو و ولز هاي

  .دارد

 تحقیقات با نتایج یافته این و دارد مثبت رابطه انگیزه پیشرفت با فراشناخت که دهد می نشان حاضر پژوهش

  .دارد همخوانی) 1380( ) رحمانی1993شومر( )،2000( رود اروم )،2002( اسکیتکا

 از خطر و ناپذیري کنترل فراشناختی باور طور خاص به و فراشناختی باورهاي گفت می توان کلی طور به

  بر تاثیر طریق

 به .دارند ارتباط روانی شناسی آسیب با تداوم خود توانایی هاي از فرد ادراك و مقابلهاي راهبرد انتخاب

 کاربرد لحاظ

آموزش به می توان که دهد می نشان یافته ها این بالینی  و داده تغییر را خود فراشناختی باورهاي داد نابینایان 
 نتیجه در

 شوند. برخوردار بیشتري روانی و عمومی سالمت از

سالمت روان و انگیزه پیشرفت افراد نابینا همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد به این معنا که  و هم چنین بین 
انگیزه ي ایشان براي پیشرفت و رسیدن به موفقیت باالتر خواهد هر چه نمره سالمت روانی افراد باالتر باشد، 

  بود.

  منابع:
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 (پایان پیشرفت هدف براساس جهتگیري تحصیلی پیشرفت و فراشناختی آگاهی بینی پیش .)1376محمدآقا( دالورپور،

  .ایران شیراز، شیراز، دانشگاه ارشد)، کارشناسی نامه

  .اول :چاپ .رسا :انتشارات .تهران .فیروزبخت ترجمه ي مهرداد، .روانشناسی زمینه ي .)1383جان( سانتراك،

فباي .)1382ماندانا ( سلحشور،  41ص ، 291 شماره پیوند، نشریه روانی، بهداشت ال

ه، شهابی،   .همشهري:نشریه .تهران .کنیم ایجاد پیشرفت انگیزش در کودکان چگونه .)1387داود،( یپور، معنو پون

  13/2/84:نشریه شماره ي  .اسرار :نشریه .پیشرفت هی انگیز.)1384بهروز،( فوالدگر،

 موسسه :مشهد .و همکاران نژاد خوي : تربیتی، ترجمه روانشناسی .)1374سی( د دیوي برالینر، و .ل نیت گیج،

  فردوسی حکیم انتشارات

  .دهم :چاپ .ویرایش :انتشارات. تهران .سیدمحمدي ترحمه ي یحیی،.هیجان و انگیزش.)1386جان،( ریو، مارشال

  .قدس انتشارات :تهران .روانی بهداشت ).1387بهروز( فر، میالنی

غ انتشارات .روانشناختی آزمونهاي .)1384( عباس ابوالقاسمی، محمد؛ نریمانی،   .اول چاپ رضوان، با

Flavell, J. H., & Miller, P. (1998). Social cognition. In W. Doman (Series Ed.) & D. 
Kuhn &R.Siegler (Vol. Eds.), Handbook of child psychology: Vol.2. Cognition. 

Perception and language (5th ed., pp. 951-898). New York: Wiley.  

Hartman, H. J. (2001). Metacognition in learning and instruction: Theory,Research, 
and Practice. Chapter 8 Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers. PP. 

33-68.  
 

Livingston, J. A. (1997). Metacognition: An overwiew. Journal of Reading. Vol 5. 
110-123. 

 
Matthews, G., Hillyard, E. J., & Campell, S.E. (1999). Metacognition and 
maladaptative coping as components of test anxiety. Clinical Psychology and 
Psychothrapy, 6, 111-126 (Special Issue, Metacognition and Cognitive Behaviour 

Thrapy). 
 

Sewanson, C. (1990). What is metacognition? Journal of Educational Psychology, Vol 
211, 114-123. 

 
Wells, A. Certwright-Hatton, S. (2004). A short form of metacognitons puestionnaire. 

Behaviour Research and therapy, 42(40): 385-396. 
 

Wells A, Matthews G. Attention and emotion: A clinical perspective. 1st ed. Hove: 
Erlbaum; 



  

۵۶٠ 
 

1994: 267 
 

Zohar, A. (1991). Theacher's Metacognitive knowledge and the in Struction of Higher 
Order Thinking, Teaching and Teacher Education, Vol 42, 29-38. 

 
 

  



  

۵۶١ 
 

  

  

  

بررسی مسائل و مشکالت والدین و معلمان در زمینه مشکالت بهداشتی دانش 
  آموزان نابینا دوره ابتدایی شهر سبزوار
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  چکیده

هاو مشکالت والدین و معلمان دانش آموزان نابینا در زمینه هدف از  دیدگاه  این تحقیق بررسی و مقایسه 
مشکالت بهداشتی آن هااست. به طور خالصه این پژوهش از نوع کاربردي و روش آن زمینه اي است. در این 

زمینه مشکالت بهداشتی دانش آموزان پسر نابینادوره ابتدائی  پژوهش دیدگاه دو گروه والدین و معلمان در 
از والدین دو مرکز استثنائی نفر50نفر از معلمان و 20شهرسبزوار مقایسه و بررسی می گردد. آزمودنیها شامل
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می باشد که پرسشنامه مشکالت بهداشتی دربین این معلمان توزیع شد و سپس جهت توزیع پرسشنامه ها در بین 
داده شده  50دتا به والدین خود برسانند که در نهایت از والدین،  پرسشنامه ها به دانش آموزان داده ش پرسشنامه 

شد. براي جمع آوري داده ها،  از پرسشنامه اي  محقق ساخته که در زمینه مشکالت  46 پرسشنامه برگردانده 
ها از دو بخش آمار  54بهداشتی است و داراي  شده است . جهت تجزیه وتحلیل داده  سئوال می باشد، استفاده 

شددر بخش توصیفی ازمحاسبه فراوانی،  میانه،  میانگین، انحراف معیار و واریانس تو صیفی و استنباطی استفاده  
  مستقل استفاده شد. " t "و در بخش استنباطی از

دیدگاه والدین و معلمان در شاخص هاي،    نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجودتفاوت معنی دار بین 
عدم وجود تفاوت معنی   - توانبخشی و حمایت هاي بهداشتی - خدمات بهداشتیبهداشت فردي،   اجتماعی و 

شاخص هاي،  بهداشت محیط و بهداشت روانی بود. همچنین نتایج،   وجود  دار بین دیدگاه والدین در 
  شان داد.مشکالت بهداشتی  دانش آموزان نابینا راکه براي والدین و معلمان نیز مسائلی را به وجودمی آورد ن

  

 بهداشت روانی   –بهداشت محیط  –معلمین  –والدین  –دانش آموز نابینا  واژه هاي کلیدي

  

  مقدمه

هر جامعه اي در بر گیرنده افرادي با تواناییها و نیازهاي متفاوت است،  عده اي از این افراد توانا وعده اي دیگر 
نگرایانه حکم می کند که در یک جامعه متعادل و در بعضی از ا بعاد وجودي دچار نقص هستند. دیدگاه انسا

بالغ حقوق کلیه ارگان هاي مختلف اعم از آموزش وپرورش،  بهداشت و... تحقق یابد.کودکان معلول در طول 
تاریخ همواره از دستیابی به فرصتهاي بازي، آموزش،  زندگی خانوادگی،  مراقبتهاي بهداشتی کافی،  کار 

روم بوده اند. کودکان در چنین محیطهاي محروم دچار ضعف و افت در اموري وحق مشارکت در زندگی مح
) در میان معلولیتها،  نابینایی براي فرد مسائل 78مانند خود پنداره،  عزت نفس وانگیزه می شوند. (حسن زاده،  

ت فراوان می ) می نویسند: نابینایان داراي مشکال1996گوناگونی را ایجاد می کند،  بطوریکه آدامز وتومین(
آموزشی، تحصیلی،  استخدامی،  محدودیتهاي فرهنگی،  خدمات عمومی،   باشند از جمله مشکالت ارتباطی،  
را از حالت شادابی و امیدواري و فعال  عاطفی که هر کدام از این مشکالت می تواند فرد  بهداشتی،  روانی،   

تی کودکان با نارسایی هاي مختلف به ویژه نابینایان بودن به شخصی سربار تبدیل نماید. معموال مشکالت بهداش
چیزي براي  چندان مورد توجه قرار نمی گیرند و اگر هم بالقوه مورد توجه باشد،  چون  تصور می شود که آنها 
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ارائه به جامعه ندارند،  نادیده گرفتن بهداشت این کودکان سبب کاهش استانداردهاي بهداشتی و نیز باعث 
)برخورداري 2001ت آنان از امکانات و رشد یادگیري مهارتهاي بهداشتی می شود. (یونسکو تشدید محرومی

دانش آموزان (در بعد فردي و اجتماعی) از امکانات بهداشتی و مراقبتی مناسب اثرات مطلوب بسیار دارد،  از 
را به حداکثر می رساند و باجلوگیري از افت ناموجه  تحصیلی از اتالف جمله نیروي درك ودریافتی آنها 

)آمار بهداشت جهانی حکایتی تلخ از این واقعیت ناگوار دارد 1383سرمایه هاي وسیع می کاهد. (رمضانخانی،  
در جهان وجود دارد، بیش از  500که امروزه نزدیک به  درصد آنها متعلق به کشورهاي  80میلیون انسان معلول 

شده،  در در حال توسعه می باشد که بیشترشان از خدمات تو انبخشی محرومند.هم چنین بر پایه گزارشهاي ارائه 
سل وسرخک،  یا 8هر  دقیقه  فتري،  کزاز،   دار قابل پیشگیري مانند سیاه سرفه،  دی کودك بر اثر بیماري واگیر 

شوند. در نتیجه ساالنه رقمی بین  شود 20تا15می میرند یا معلول می  (بنی میلیون نفر به تعداد معلولین افزوده می 
  ). 1383جمالی و احدي،  

    

  بیان مسئله

سالمت به عنوان ارزش فردي و اجتماعی بر طبق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی واز دیدگاه همه ملتها ونزد 
شده است از این رو دست یافتن به  همه مکاتب یکی از مهمترین و ابتدایی ترین حقوق و نیاز هاي بشري تلقی 

جزئی از اهداف اجتماعی تمام دولتها به حساب می آید. تمامی کشورها در راستاي  باالترین سطح سالمت،  
دستیابی به سالمت به گروههاي مختلف جامعه توجه می کنند و ازاین میان گروه دانش آموزان از اهمیت 

خطیر تندر خاصی برخوردارند. از این رو در بیشتر کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه میدان وسیعی به امر 
  ).1380ستی دانش آموزان و تحقق  اهداف بهداشتی از طریق بهداشت مدارس باز شده است (هیو هاوز،  

) مطرح شده است مراکز بهداشتی اهداف و مقاصدي را 1995همانطور که توسط انجمن کودکان انگلستان(
خارج از برنامه ها و تدابیر(بهداشت ملی)  حکومتی در خصوص بهداشت روانی براي کودکان دارند اهدافی را 

و جسمی کودکان ارائه می دهند این موضوع در مورد آن دسته از کودکا نی که احتیاجات ویژه اي دارند مثال 
داراي اختالالت حسی،  فیزیکی یا شرایط خاص درمان هستند،  بطور کامال محسوس مشخص شده است،  

درمان، هنگامی که این کودکان مبتال همراه با دیگر کود عادي وارد می شوند مسائلی در مورد  کان در مدارس 
غذایی،  نحوه ورزش کردن و مجموعه اي  از این قبیل موارد وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود  رژیم 

شنوا،  1381(وبستر و رو،   ).  کودکان و دانش آموزان استثنائی (اعم از کم توان، نابینا و کم بینا،  ناشنوا و کم 
آسیبهاي جسمی وحرکتی داراي اختاللهاي رفتاري و یادگیري) بخش قابل توجهی از افراد با نیازهاي ویژه در 
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هر جامعه را تشکیل می دهند که به لحاظ قرار گرفتن در مراحل حساس رشد و تحول و بالتبع وسعت نیازهاي 
و موثري را در زمینه هاي فوق می آموزشی،  پرورشی و توانبخشی در این دوران،  خدمات حمایتی به هنگام 

  ).1385طلبد(یوسفی اصفهانی،  

) در پژوهش خود نشان دادند که اکثر کودکان ناتوان و خانواده هایشان مشکالت ویژه 2006گانز و تندولکار(
اي دارند که اغلب آنها ناشناخته و بدون پاسخ باقی مانده است و باید سازمانها وموسسات ارائه دهنده خدمات 

شناسایی ورفع این مشکالت اقدام نمایند.   براي 

اغلب دانش آموزان نابینا چون سایر مردم عادي داراي مشکالت گوناگون تحصیلی،  خانوادگی،  اجتماعی،  
ها را یاري  بهداشتی و...می باشند دراین میان یک معلم خوب است که می تواند در حل این مشکالت آن 

آموز نابینا وجایگزین پدر یا مادر می 1367کند(سیف نراقی و نادري،   دانش  ).  معلم در محیط مدرسه تنها پناه 
عالوه بر تعلیم و تربیت به سالمت و پرورش جسمی دانش آموزان نیز توجه داشته وطنین صداي  باشد، معلم 

دانش آموز نابینا دارد(شعاري نژاد،   زیادي در تدریس                                                                                                         ).                     1372معلم تاثیر 

سال بنظر می رسد بهداشت  با تمامی اهمیت و ضرورتی که دارد نتوانسته است جایگاه  اما با گذشت این همه 
کمبود و منابع فیزیکی،  نامشخص بودن جایگاه  واقعی خودرا کسب نماید. ناچیز و پائین بودن سرانه بهداشتی،

آموزشگاههاي کشور، عدم مشارکت اولیاء  شغلی مربیان بهداشت،  کمبود مربیان بهداشت در بسیاري از 
ومربیان در زمینه بهداشت،  تنها گوشه هایی از چالشهاي موجود بر سر راه بهداشت می باشد. اهمیت بهداشت 

را بر آن داشته است تا به بررسی و محیط و ایمنی  مدارس و وضعی ت بهداشتی دانش آموزان محققان بسیاري 
شده مقایسه نمایند (رضائیان  مطالعه وضعیت بهداشت مدارس بپردازند واین وضعیت را با استانداردهاي تعیین 

  ).1381ودانافر،  

کند که در طرح ها  ضرورت توجه به تامین سالمت جسمانی و روانی کودکان با نیازهاي ویژه ایجاب می
وبرنامه ها،   بهبود و درمان و به طور کلی توانبخشی این کودکان توجه کافی شود. زیرا آن ها همواره براي 

).بی توجهی به وضعیت بهداشت بدنی در 1385خود و والدین و مدرسه مساله ساز می باشند( آدم زاده،  
  ).1385هایت جامعه بگذارد (جدیدي،  کودکان و نوجوانان نابینا می تواند روي خود و در ن

جامعه مدارس که در بر گیرنده دانش آموزان،  معلمان و والدین و اجتماع پیرامون آن  می باشد به عنوان بستر  
اصلی براي آموزش و پرورش بهینه دانش آموزان نقش کلیدي ایفا می کند و تعامل این افراد براي دستیابی به 

آموزش و بهداشت و دارد وموجب ارتقاء اهداف  رفع مشکالت بهداشتی دانش آموزان نابینا تاثیري تعیین کننده 
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شناسایی مسائل و مشکالت بهداشتی کودکان  ذا مساله اصلی در تحقیق حاضر،   شد ل بهداشت جامعه نیز خواهد 
د و همچنین نابینا است که با شناخت آن مسائل می توان در رفع مشکالت و مسائل والدین و معلمان نیز کوشی

  آن ها را در دستیابی به امکانات بهداشتی یاري نمود. 

  اهمیت و ضرورت تحقیق 

آموزش بهداشت پدیده اي تازه اي نیست،  بلکه همواره در ردیف اشتغاالت فکري دولتمردان رفاه خواه و 
شرایط زندگی می باید اهداف شرایط و محتواي برنامه ریزان جامعه قرار داشته است،  معهذا بواسطه تغییر    ،

آموزش تغییر کند،  به نحوي که کودکان آمادگی مواجهه با دنیاي در حال تغییررا داشته باشند. در مورد 
آموزش بهداشت لزوم این تغییرات به دلیل پیشرفتهاي علمی در زمینه روشهاي پیشگیري و کنترل بیماریها و 

زشکی قطعی تر است. برنامه آموزش بهداشت در همچنین نیاز مبرم به حل مشکالت روز افزون خدمات پ
زه بنماید این  صورتی موثر است که از محتواي مناسب برخوردار بوده و به نحوي تدریس شود که ایجاد انگی
موضوع خصوصا در برنامه هاي آموزش بهداشتی که عالوه بر معلومات و مفاهیم بر معیارهاي بهداشتی،  

).تعداد افرادي که به 1377تاثیر دارند اهمیت خاصی پیدا می کند (صفایی،  رفتارها و شیوه هاي زندگی نیز 
دارند بین درصد جامعه است  2/16تا  2/8لحاظ تفاوتهاي فردي ومعلولیت نیاز به آموزش و پرورش ویژه 

  ).1385(سیف نراقی و نادري،  

داده است که نسبت بزرگی از کودکا سیستمهاي ارائه نتایج دو دهه گذشته به طور مستند نشان  نی که به 
خدمات و مراکز خدماتی کودکان وارد می شوند،  مشکالت بهداشتی دارند واغلب آنها نیاز به مداخالت زود 
راد وسپس مشکالت آنها را شناسایی  هنگام دارند. به این ترتیب مراکز ارائه خدمات به این افراد باید ابتدا این اف

ها در همان قالبی که به جمعیت عمومی خدمات ارائه می دهند،  بتوان نمایند تا با ارائه خدمات مورد ن یاز به آن
  ).   2005موجبات ارتقاء سالمت روانی و جسمانی آنها را فراهم نماید(لسلی،  فرمجی،  پیوپلس،  وگیست،  

داشته اند از قبیل اعالمیه جهانی حق وق کودك با در نظر گرفتن اسنادي که بر برابر سازي فرصتها تاکید 
)،  برنامه 1986)،  آئین نامه برابري فرصتها براي معلوالن (1978)،  اعالمیه حقوق افراد کم توان ذهنی(1995(

) واعالمیه کنفرانس 1990)،  اعالمیه جهانی بقا،  رشد وحمایت کودکان (1978اقدام جهانی براي معلوالن (
) و 1994دکان ونوجوانان وبیانیه ساالمانکو () و اعالمیه نهضت جهانی براي کو1993جهانی حقوق بشر (

) قانون اساسی،  دولت مکلف است بهداشت و سالمتی 12(بند  3و اصل  29و  43و  100همچنین بر طبق اصل 
را که حق طبیعی هر ایرانی است تامین کند و براي وصول به چنین هدف بزرگی برنامه ریزي نماید. در این 

دانش آموزان  به منظور اینکه آنان صالحیت و شایستگیهاي الزم را درباره  راستا بررسی مشکالت بهداشتی
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تامین سالمتی خود وخانواده خویش پیدا کنند،  تالشی اصولی در مسیر تحقق بخشیدن به اصول فوق الذکر 
می باشد قانون اساسی است. بنابر این،  بهداشت ومشکالت بهداشتی دانش آموزان نابینا نیز از این امر مستثنی ن

را با این کودکان  عنوان افرادي که بیشتر اوقات خود  راستا آگاه شدن از نظرات والدین ومعلمین به  و در این 
می گذرانند می تواند بسیاري از مشکالت مربوط به زمینه بهداشت این کودکان را پیشگیري نماید؛ لذا تحقیق 

مشکالت بهداشتی دانش آموزان نابینا باشد، تا بدین در این مسئله می تواند گامی اساسی در شناخت مسائل و 
وسیله با طرح مسائل بهداشتی نابینایان دست اندر کاران وبرنامه ریزان بتوانند اقدامات موثري انجام دهندواز 

دانش آموزان بکاهند.    بیشتر مشکالت بهداشتی این گروه از 

ش آموزان نابینا در زمینه مشکالت بهداشتی آن بررسی و مقایسه دیدگاه والدین و معلمان دان  هدف اصلی 
  ها.

  اهداف ویژه

  بررسی و مقایسه دیدگاه والدین و معلمان دانش آموزان نابینا در زمینه بهداشت جسمانی(فردي) آن ها.-1

  بررسی و مقایسه دیدگاه والدین و معلمان دانش آموزان نابینا در زمینه بهداشت روانی آن ها.-2

  مقایسه دیدگاه والدین و معلمان دانش آموزان نابینا در زمینه بهداشت محیط آن ها.بررسی و -3

  توانبخشی آن ها.–بررسی و مقایسه دیدگاه والدین و معلمان دانش آموزان نابینا در زمینه خدمات بهداشتی -4

  آن ها.بررسی و مقایسه دیدگاه والدین و معلمان دانش آموزان نابینا در زمینه خدمات بهداشتی اجتماعی -5 

  فرضیه هاي پژوهشی

  بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه مشکالت بهداشتی کلی دانش آموزان نابینا تفاوت وجود دارد.-1

  مانی تفاوت وجود دارد.بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص بهداشت جس-2

  بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص بهداشت روانی تفاوت وجود دارد.-3

  بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص بهداشت محیط تفاوت وجود دارد.-4

  توانبخشی تفاوت وجود دارد. - بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص خدمات بهداشتی-5 

  اجتماعی تفاوت وجود دارد.  -یدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص حمایت هاي بهداشتیبین د-6
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  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

نابینا به کسی گفته می شود که در بهترین چشم حتی با استفاده از امکانات کمک بینایی قادر به دیدن نابینا: 
 20ی قادر به دید آن است یک فرد نابینا می تواند آن شیء را در قدم 200اشیاء نیستند و آنچه یک فرد بینا در 
شود که تیزبینی تعریف قانونی فرد نابینا قانونی به کسی اطالق می). در1379قدمی حس کند(شریفی درآمدي،  

هاالهان  /.،  1او در یک چشم یا هر دو چشم با استفاده از وسایل کمکی  ،  به 1997یا کمتر باشد (کافمن و 
  ).1382نقل از مجتبی جوادیان،  

شود که قادر به استفاده از کتب و بینا محسوب مییا نیمه آموزي نابینادر تعریف آموزشی،  کودك یا دانش
اي تدارك دید (کافمن هاي عادي آموزش و پرورش نبوده و الزم است براي آنان روشها و وسایل ویژهبرنامه

  ).1382 و هاالهان ترجمه مجتبی جوادیان، 

در این تحقیق  مشکالت بهداشتی،  نمراتی است که در ازاي پاسخ به پرسشنامه محقق  مشکالت بهداشتی:
اجتماعی،  خدمات بهداشتی  - ساخته شامل مشکالت مربوط به بهداشت فردي و روانی،  حمایت هاي بهداشتی

  توانبخشی و بهداشت محیط داده می شود. - 

در اینجا کلیه دانش آموزان نابینا دوره ابتدایی می باشند که منظور از دانش آموز نابینا:  دانش آموزان نابینا 
سال تحصیلی    در مدارس پسرانه نابینایان شهر سبزوار مشغول به تحصیل هستند. 1392 -93در 

سازمان جهانی بهداشت،   بهداشت یک حالت کامل سالمتی جسمی،  روانی و بهداشت: طبق تعریف 
عضو دلیل بر سالمت و بهداشت نمی تواند باشد. اجتماعی است و ت و نقص  نها عدم ابتال به بیماري یا ناتوانی 

)بهداشت از دیدگاه انجمن پزشکان آمریکا عبارت است از هنر و دانش تامین 1382(حلم سرشت و دل پیشه،  
داده شده اجتماعی. اما هاي سازمان  ساده ترین تعریف  سالمتی مردم،  حمایت و بهبود آن از طریق فعالیت 

بهداشت عبارت است از علمی که ما را براي کسب زندگی سالم و توام با نشاط راهنمایی می کند. (اقبالی،  
1386(  
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   438بهداشت براي همه)ارزشیابی بهداشت در انسان(

ذاتی چون همیشه این امکان براي ما وجود ندارد که با همه افراد محیط خود مدت طوالنی معاشر باشیم وخوي 
خود را آن طور که هست به آنان نشان دهیم،  لذا قضاوت هاي این افراد درباره ما اغلب از روي ظاهرمان 
غلط و چه درست،  ظاهر هر کس در نحوه قضاوت مردم در باره او مو ثر  صورت می گیرد. بدین ترتیب چه 

یابی بهداشتی را تنها در سالم بودن می افتد پس چه بهتر که به آراستگی ظاهري توجه شود. گروهی مبناي ارزش
چیزي بیشتر از بیمار نبودن است. تامین بهداشت با حفظ سالمت بهداشت تن و روان  می دانند،  ولی سالم بودن 

  تواما عاید می گردد.

فرایند پیشرفت پیوسته بهبود حالت «است. توسعه بهداشت عبارت است از» توسعه بهداشت«هدف نظام بهداشتی
و نتیجه آن افزایش سطح رفاه جامعه و نشانه آن نه تنها کاهش بار سنگین بیماري،  بلکه رسیدن » جامعهسالمت 

سالمت جسمی وروانی مرتبط با عملکرد اقتصادي و تلفیق اجتماعی رضایت بخش،  می باشد از آنجا که  به 
لذت می برد،  شاد باشند  کودکان معلول حق دارند به همان اندازه که یک کودك سالم و با هوش از زندگی

و از زندگی خود لذت ببرند،  بدین جهت الزم است با اقدامات بهداشتی و درمانی الزم و برنامه ریزي هاي 
ساخت تا آنان احساس کنند که  آگاهانه و اجراي پی در پی آنها،  این گونه کو دکان را به زندگی امیدوار 

سط جامعه شناخته شده است،  زیرا الزمه وجودي یک جامعه مورد عالقه اجتماع هستند و احتیاجاتشان تو
خوب آن است که درك آگاهانه اي از مشکالت این قبیل کودکان داشته و از آنها در همه جا حمایت کرده 

  ودررفع معلولیتشان کوشا باشد.

  بهداشت می تواند جنبه هاي مختلفی داشته باشدازجمله: 

  بهداشت فردي -1

داشتی باعث می شود فرد زندگی سراسر آمیخته با نشاط و شادابی داشته باشد. هر فرد با آگاهی به مسایل به
رعایت بهداشت می تواند از لحاظ جسمانی،  روانی و اجتماعی در وضع مناسبی قرار گیرد و وظیفه اي را که 

کند. در سطح فردي توصیه می شود که همه افراد معلول یک برنامه  نسبت به خود و جامعه دارد به خوبی  ادا 
تطبیق یافته ي بهداشت فردي داشته باشند،  که وضعیت بهداشتی و خطرات عمومی آن هارا،  به همراه برنامه 
اقدامات بهداشتی براساس مشکالت آن ها مشخص کند. این برنامه می تواند در فواصل معین و یا در مواقع 
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ه پدري به منظور مداخالت سازگارانه مناسب سازي انتقالی زندگی آن ها از قبیل ترك مدرسه یا ترك خان
).براي بهداشتی مناسب رعایت اصولی ضروري است از جمله :بهداشت 2001گردد(وزارت بهداشت انگلیس،  

رعایت اصول تغذیه و بهداشت مواد - اعضاي بدن(پوست،  مو،  ناخن،  دهان و دندان،  چشم و گوش و ...)
توجه  - عدم اعتیاد به مواد مخدر -ورزش و استراحت  - ماده سازي،  پختن)غذایی(نگه داري مواد غذایی،  آ

  ).1386مراقبت هاي پزشکی (اقبالی،   -کافی به مسایل بهداشت روانی و داشتن روانی متعادل و سالم

کمبودیا فقدان مهارت هاي اجتماعی یکی از جدي ترین مسائل نابینایی است.  افراد نابینا بهداشت روانی:-2
زندگی فردي و اجتماعی با کمبود هاي بسیاري مواجهه  می شوند،  ضعف در تمامیت فیزیکی،  ضعف در در 

اعتماد به حواس باقیمانده،  کمبود احساس امنیت،  کمبود ارتباطات اجتماعی،  کمبود تفریح،  فقدان احساس 
شغلی،  کمبود استقالل شخصی و ضعف درکفایت ا جتماعی و...از جمله امنیت مالی،  کمبود فرصت هاي 

) در مطالعات خود در مورد بررسی بهداشت روان 1383).یوسفی لویه(1379کمبودهاست(شریفی درآمدي، 
در کودکان استثنایی بیان کرده است که در ارائه خدمات بهداشت روانی براي این گروه باید به توانایی ها و 

زمینه بر   .  روي ناتوانی هاي آن ها تکیه نمود قابلیت هاي آن ها توجه نمود و نباید در این 

کمبود پذیرش اجتماعی در افراد نابینا،  احساس خود ارزشمندي آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار می 
دهد.برخی افراد نابینا تحت تاثیر نگرش منفی به نابینایی،  مستعد ابتال به افسردگی وسایر مشکالت عاطفی می 

منی وافسردگی از جمله مشکالت روانشناختی است که در نابینایان گزارش گردند. تنش روانی و احساس ناا
شخصیت نقش ندارند،  بلکه نگرش فرد نابینا است که در  شده است.نابینایی به خودي خود، درسازمان یافتگی 
شود،   راه اندازي برخی از واکنش هاي روانی از جمله افسردگی می شود و هرچه طول مدت افسردگی بیشتر 

عنوان افرادي با سا شخصیت فرد نابینا در الگویی از افسردگی،  سازمان می یابد. بسیاري از افراد نابینا به  زمان 
عزت نفس پایین،  منفعل،  داراي درماندگی اکتسابی و کم جرات توصیف شده اندوبرخی ازآنهاازنظرهیجانی 

ژه مطرح است،  ). آنچه در زمینه ارائه خدمات بهدشت ر1385آشفته اند(کاکاوند،  وانی به کودکان بانیازهاي وی
یک نوع دیدگاه روانشناختی نسبت به این گروه از کودکان و دیگري چگونگی سازماندهی خدمات بهداشت 
روانی به آن هاست. هرچند که گروههاي مختلف کودکان با نیازهاي ویژه بر اساس یک ویژگی بارز طبقه 

شده اند،  اما همواره این خطر  آن ها را تهدید می کند که ما در ارائه خدمات بهداشت روانی به آن ها بندي 
سازمان  دیدگاهی مبتنی بر ناتوانی داشته باشیم. در این صورت ازنکته مهمی که در تعریف بهداشت از نظر 
آمده است غفلت ورزیده ایم و آن تاکید بر جنبه مثبت بهداشت یعنی بهزیستی جسمانی،   بهداشت جهانی 

و اجتماعی است. چنین تعریفی از بهداشت بر نوعی نگرش سیستمی به انسان از جمله افراد با نیازهاي  روانی
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 5) مبین این نکته است که از هر 2003).تحقیقات ویت،  کاسپر و رایلی(1383ویژه استوار است(یوسفی لویه،  
  کودك معلول تنها دو تن از خدمات بهداشت روانی استفاده می کنند . 

آمار اعالم شده از سوي سازمان بهداشت جهانی 1380به گفته کمالی( بهداشت محیط : -3 درصد 10)طبق 
آمار بین  را افراد 2تا 1از مردم سراسر دنیا دچار معلولیت هستند. بر اساس این  درصد از جامعه معلولین جهانی 

علی رغم وجود تعداد قابل توجهی افراد مبتال به اختالالت بینایی(نیمه بینا و نابینا)تشکیل می دهند. متاسفانه 
نابینا و نیمه بینا در کشور هرگز شرایط مناسبی براي زندگی آن ها تدارك دیده نشده است. نابینایان کشور ما 
شرایط نامناسب خیابان ها،   حتی در تهران رو به توسعه،   از اصلی ترین نیازهاي زندگی محروم هستند. آن ها با 

عمومی و...روبرو هستند و زندگی دشواري ساختمان هاي ادار ي،  پارك ها،  کتابخانه ها،  وسایل حمل و نقل 
هاد ها و ارگان هاي کشور باید اقدام  را می گذرانند. درزمینه رفع نیازهاي موجود براي مناسب سازي فضا همه ن

بهزیستی کشور براي کنند. آموزش و پرورش باید خود راموظف کند،  تابه پیگیري هاي چند ساله سازمان 
تعیین درسی جهت تعریف نابینایی و نابینایان پاسخ مثبت دهد. صدا و سیما باید اجازه بدهد فیلم ها و مجموعه 
آموزشی در این زمینه ساخته و از شبکه هاي پرطرفدارپخش شود. وزارت مسکن و شهر سازي باید  هاي 

هستندوبایددرسیاست هاي کالن مدنظر قرار گیرند.  متقاعد شود نابینایان قشري از جامعه با نیازهاي خاص
راهنمایی و رانندگی باید به آموزش رانندگان دراین باره اقدام کند. شهرداري بایداقدام به مناسب سازي 
فضاهاي عمومی نظیر پارك ها و خیابان ها کنند. همه باید بپذیریم معلوالن بخشی از پیکره جامعه هستند که 

سالم قادر به ادامه زندگی باشند.باید در کنار افر   اد 

  توانبخشی واجد چهار رکن اساسی است که عبارتند از:  توانبخشی: –خدمات بهداشتی  -4

وانبخشی آموزشی و توانبخشی حرفه اي.   توانبخشی پزشکی، توانبخشی اجتماعی،  ت

ساده تر توانپزشکی،  عبارت از مجموعه اقدامات تشخیصی درمانی است که  توانبخشی پزشکی -  یا به عبارت 
در جهت بهبود نقص عارض شده و پیامد هاي ناتوان کننده ناشی از نقص،  در فرد معلول به انجام می رسد. 

عالوه بر ایجاد زمینه هاي اطالع رسانی و حساس کرد ن والدین نسبت به امروزه در بسیاري از جوامع پیشرفته،  
امر توانبخشی فرزندان معلول و نیز ایجاد امکانات ارزان و قابل دسترس براي آنان،  کوشش می شود تا حتی 
االمکان کودکان معلول و عموما افراد معلول،  هر چه زودتر شناسایی شده و برنامه هاي توانبخشی هرچه 

  رده شود.سریعتر براي آن ها آغاز گردیده و به مورد اجرا گذا
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: آموزش عبارت است از مهیا نمودن شرایط،  جهت یادگیري یا انتقال یافته ها و اطالعات توانبخشی آموزشی -   
غیر منتظره،  پایا،  منحصر به  با هدف ارتقاء دانش و مهارت و اصالح نگرش.در نوع انسان،  معلولیت پدیده اي 

وانی و بهبود روحیه پذیرش وضعیت،  فرد مبتال،  نیازمند فرد و در عین حال جامعه شمول بوده به منظور بازت
مساعدت هاي تکنیکی و ماهرانه است.  انسان عادي چگونه زیستن را به طور طبیعی از جامعه انسانی فرا می 
وانایی هاي خود و به دلیل منحصر به فرد بودن ماهیت معلولیت،   گیرد. اما انسان معلول به لحاظ محدودیت در ت

آموزش یکی از چهار نیازمن چگونه زیستن است. به این لحاظ،   آموزي  ویزه جهت آموزش و دوباره  د شرایط 
شده و جایگاه آن اگر نه باالتر ازسایر ارکان،  حاقل همطراز سه رکن  رکن برنامه هاي توانبخشی محسوب 

معلول نیست که باید  دیگر است زیرا وقتی سخن از آموزش در طیف توانبخشی به میان می آید تنها این فرد
زمینه انطباق با او را فرا گیرند.جامعه هدف  زیستن با معلولیت را فرا گیرد،  بلکه جامعه او و اطرافیان او نیز باید 

خانواده افراد مبتال به معلولیت،   جامعه،  آحاد ویژه در - در توانبخشی آموزشی عبارتند از:افراد مبتال به معلولیت 
  انی شاغل در توانبخشی. جامعه و نیروي انس

توانبخشی اجتماعی به عنوان یکی از چهار رکن توانبخشی موظف است با ایجاد بستر : توانبخشی اجتماعی -
شرایط بهبود،  بازگشت و حضور فرد معلول  در جامعه عادي را فراهم آورد. عموما انسان  مناسب تا حد امکان 

شدیدا  را بودن ماهیت فردي قوي،   ها است. از با وجود دا نیازمند حضور درجامعه و بودن در کنار سایر انسان 
ع منطبق با شرایط انسان هاي عادي شکل گرفته،  بروز هر گونه اختالل یا  آنجا که استانداردهاي ساختاري اجتما
نقص در هر انسان وي را از بهره گیري از مواهب اجتماعی و حضور در جامعه محروم می سازد. وظیفه 

اجتماعی آن است که علی رغم به وجود آمدن نقص یا اختالل در فرد،  با کمک و همراهی سایر توانبخش 
شرایطی ایجاد کند که فرد معلول بتواند به جامعه  آموزشی)  ارکان توانبخشی (توانبخشی پزشکی،  حرفه اي و 

نیازهاي بهداشتی نمی  )  بیان می دارد که1998بازگشته و یا حیات مفید تر و راحت تري داشته باشد.اسمیت(
) بیان می دارند 1996توانند جدا از خدمات اجتماعی باشندو دراین زمینه همچنین لی گراند،  کراسلر و ریورس(

که مشکالت کودکان با نیازهاي ویژه از طریق قوانین پیمانی،  قوانین سیاسی،  قوانین اجتماعی و قوانین 
  اجتماعی براي رسیدن به این هدف بر دو محور استوار است:اقتصادي برآورده شود.راهبردهاي توانبخشی 

  ایجاد محلی مناسب براي فرد معلول جهت فائق آمدن بر معلولیت علی رغم وجود نقص یا ضایعه. -1

شکستن استانداردهاي رایج اجتماعی( که منطبق با استاندارد افراد عادي است) با رعایت و در نظر گرفتن  -2
جامعه در جهت پذیرفته شدن و حضور آنان در جامعه.شرایط متناسب با وض  عیت معلوالن در 



  

۵٧٢ 
 

توانبخشی اجتماعی با هدف جامعه نگري،  یکپارچه سازي،  معلوالن را به عنوان شهروند فعال در بطن جامعه در 
هاي مساوي براي معلوالن گام بر می دارد،  تا فرد معلول با کسب ارتقاء ال زم و نظر دارد و جهت ایجاد فرصت 

اطمینان کامل و شناخت مسئولیت ها،  به عنوان عضوي از اعضاء اجتماع بتواند از حقوق مساوي چون سایر 
افراد جامعه بهره مند شود. در این یکسان سازي فرصت و شرایط،  مشارکت مردم نقش تعیین کننده اي 

هاي ذیل در توانبخشی اجتماعی صورت می پذیرد:   دارد.فعالیت 

شهري و اماکن عمومی.مناسب سازي  -   امور 

هنمائی از طریق روانشناسی. -  ارائه خدمات مشاوره و را

 کمک به تحصیل و تحصیالت تکمیلی معلوالن. -

عقب ماندگی ذهنی و بیماران روانی مزمن(در قالب مراکز  - ارائه آموزش هاي خاص جهت ناشنوایان و نابینایان،  
 روزانه آموزش توانبخشی). 

سده،  رسیدگی به امور معلو -  ).1385لین جسمی و حرکتی و سالمندان(داورمنش و براتی 

ایالت از ایاالت متحده انجام داده اند گزارش  20) دریک مطالعه اي که در 2006اریکسون و ارفیلدو گالی(
سن کودکان باالتر می رود نیازهاي بدون  دارند و هرچه  ژه خدماتی بیشماري  کرده اند که کودکان،  نیازهاي وی

آن ها نیز افزایش می یابد. این محققان در یافتند که اکثر این کودکان در خانواده هاي فقیر زندگی می  پاسخ
سطح ابتدایی است. این خانواده ها از پوشش بیمه اي مناسب و سازگار با  ها در  کنند و اغلب تحصیالت آن 

  زمینه بهره ببرند. نیازمندي هاي خویش محرومند و نمی توانند از برنامه هاي کمکی در این 

  

: در مواردي،  فرد مبتال به نقص(معلول) نیازمند مراقبت هاي ویژه و رعایت موارد توانبخشی حرفه اي-
بهداشتی خاص است. پرستار توانبخشی،  از یک سو باشناخت و تخصصی که نسبت به پدیده معلولیت 

زوم،  در بهبود شرایط بهداشتی داردواز سوي دیگرآشنایی با شیوه هاي مراقبت و پرستاري مورد ل
این اقدام در درجه اول براي پرورش ذهن و تقویت حسمراقبتی نقشی موثر ایفا می کند؛از جمله 

کودکان معلول و کم توان ذهنی به انجام می رسد. به این منظور از طریق تمرینات تکنیکی تخصصی،  
رکز تقویت می گردند. این برنامه در گیرنده هاي حسی شیوه هاي دریافت از طریق ایجاد توجه وتم
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کودکان با معلولیت شنوایی یا ضعف بینایی نیز کاربرد دارد. متخصصان این امر روان شناسان کودکان 
  . استثنایی،  کار درمانگرها و گفتار درمانگرها هستند

در مورد افراد این برنامه از جمله تخصص هاي افراد کار درما نگر است که برنامه تحرك و جهت یابییا 
نابینا به کار گرفته می شود تا آن ها بتوانند بدون استفاده از قدرت بینایی نسبت به محیط اطراف خود 
آشنایی پیدا کرده،  امور شخصی خود را به تنهایی به انجام رسانده یا حتی المقدور بدون بر خورد با 

).یافته هاي 1385(داورمنش و براتی سده،  موانع و عوامل خطر آفرین،  امور خود را به انجام برسانند
) نشان می دهد که مشکالت حرکتی و جهت یابی در کودکان نابینا 2000والک،  متسمیکر و کربلدر(

 -بیشتر از افرادعادي رخ می دهد که این نشان دهنده نیاز این افرادبه استفاده از خدمات بهداشتی
  توانبخشی است.

ه چگونگی بکارگیري استعدادها و تواناییهاي موجود در آن رشد و شکوفایی هر جامعه اي ب ستگی ب
هستند که در  با آسیب بینایی جامعه دارد. بی تردید بخشی از نیروهاي فعال در جامعه ما افراد معلول

شایستگی هاي خود را در خدمت به کشور به منصه ظه  برسانند. ورعرصه هاي گوناگون توانسته اند 

فرآیندي است که طی آن سیستم هاي عمومی جامعه از جمله محیط فیزیکی،    ،یکسان سازي فرصتها
رفاهی و  و نقل،  خدمات بهداشتی و اجتماعی؛ فرصتهاي آموزشی و اشتغال،  امکانات  مسکن،  حمل 

این ترتیب با حذف موانع  بهفرهنگی و اجتماعی براي تمامی افراد قابل دستیابی و استفاده می شود. 
زمینه ها فراهم می شودودر نتیجه دستیابی این افراد به کیفیتی  تمامیکامل معلولین در  امکان مشارکت

  از زندگی که معادل و برابر با دیگران باشد مقدور می گردد.

  جامعه آماري

جامعه عبارت است از گروه یا طبقه اي از افراد،  اشیاء،  متغیر ها،  مفاهیم یا پدیده ها که حداقل در یک 
).جامعه عبارت است از همه اعضاي واقعی و فرضی که عالقه مند 1386شترك باشند (بیابانگرد،  ویژگی م

هستیم یافته هاي پژوهش را به آن ها تعمیم دهیم. که تعریف جامعه اولین قدم در نمونه گیري می باشد (دالور،  
1385.(  

آموزان  دانش  نابیناي دوره ابتدائی می باشد که در در این تحقیق جامعه آماري شامل کلیه والدین ومعلمان 
  مدارس استثنائی ویژه نابینایان مشغول به تحصیل هستند.
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  روش نمونه گیري و حجم نمونه

را ندارند،  به همین دلیل پژوهش خود را به  پژوهشگران غالبا توانایی اجراي پژوهش بر کل اعضاي جامعه 
که پیش روي پژوهشگر قرار دارد انتخاب نمونه  نمونه کوچکی محدود می کنند. یکی از تصمیمات مهمی

است،  نمونه اي که باید نماینده جامعه اي باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته هاي تحقیق را به آن دارد 
  ).1385(دالور،  

نمونه عبارت است ازمجموعه اي از نشانه ها که از یک قسمت،  یک گروه یا جامعه اي بزرگتر انتخاب می 
هاي آن قسمت،  گروه یا جامعه بزرگتر باشد(سیف شود،  بط وریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی 

گیري بدین صورت انجام شد که ابتدا به روش نمونه گیري تصادفی ساده 1385نراقی و نادري،   ).  روش نمونه 
سپس کلیه معلمان مقطع  نفراز والدین دانش آموزان نابیناي مراکز استثنائی شهرستان سبزوار انتخاب و50تعداد

رار گرفتند. 20ابتدایی آن دو مرکز که  عنوان نمونه در دسترس مورد استفاده ق   نفر بودند به 

  

  روش تحقیق

  تحقیق حاضر از نوع کاربردي و روش انجام آن زمینه اي است.

ص از افراد خواسته می  داده هاست که درآن از یک گروه خا زمینه یابی یک روش جمع آوري  شود تا روش 
به تعداد سوال هاي خاص پاسخ دهند. کاري که در این نوع تحقیق صورت می گیرد این است که محقق از 

شود.   گروه بزرگی از مردم در مورد یک موضوع یا عنوان سؤال هایی  پرسیده می 

را انجام این گونه پرسشها معموال مربوط به حیطه مورد عالقه محقق می باشند و به طرق مختلف می توان آن 
داد. مثال رو در رو با افراد یا گروهها،  توسط پست یا تلفن. گاهی ممکن است به صورت مصاحبه هاي کامال 
هدایت شده باشد و حاوي سوال هایی که از تمامی مصاحبه شونده ها می شود،  و گاهی ممکن است به صورت 

شده که شامل یک مکالمه دوستانه بین دوستان در چند جلسه براي جمع آوري اطالعات باشد.  غیر هدایت 
شود که در گروههاي بزرگی مثل کالس ها یا مؤسسات اجرا می  برخی اوقات از پرسشنامه هایی استفاده می 
شود،  و برخی اوقات ممکن است به صورت خود اجرا باشد به این معنی که پرسشنامه به پاسخ دهنده داده می 

  ).1385ر، شود تا به سؤاالت آن پاسخ دهد(دالو
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  مراحل اجراي پژوهش

ابتدا به پس از کسب مجوز از سوي سازمان آموزش و پرورش استثنائی شهرمشهد  براي اجراي این پژوهش
نفر از والدین دانش  25همان صورتی که در باال ذکر شد،  به مراکز استثنائی سبزوار مراجعه شد که تعداد 

آموزان مرکز دیگر  که درکل نفر از والدین د25آموزان مرکزامام علی یک و نفر می باشندبه صورت 50انش 
نفربودند به عنوان نمونه در دسترس مورد 20تصادفی انتخاب شدند.همچنین کلیه معلمان ابتدایی دو مرکز که 

استفاده قرار گرفتند.در قدم بعدي پرسشنامه مشکالت بهداشتی،  دربین این معلمان توزیع شد،   سپس جهت 
شدتا به والدین خود برسانند. در نهایت از توزیع پرسشنا دانش آموزان داده  ها در بین والدین،  پرسشنامه ها به  مه 

شد. پس از جمع آوري پرسشنامه ها،  داده هاي گردآوري  46پرسشنامه داده شده،   50 پرسشنامه برگردانده 
شده است.شده  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،  که نتایج حاصله در قسمتهاي بعدي    گزارش 

  

  روش جمع آوري داده ها و ابزار گردآوري

 54براي جمع آوري داده ها،  از پرسشنامه اي  محقق ساخته که در زمینه مشکالت بهداشتی است و داراي  
)،  24تا1سؤال می باشد، استفاده شده است. در این پرسشنامه پنج عامل بهداشت جسمانی(شامل سؤال هاي 

سؤال هايبهداشت روانی(شام سؤال هاي،  49تا43ل   - )،  خدمات بهداشتی54تا50)،  بهداشت محیط(شامل 
هاي  -) وخدمات بهداشتی42تا35توانبخشی(شامل سؤال هاي  سؤال  ) مشخص شده 34تا25اجتماعی(شامل 

و آلفاي کرونباخ به دست آمده که میزان همبستگی spssاست.  پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار 
به دست آمده است که براي انجام مطالعات پژوهشی مناسب است. در نهایت براي به دست آوردن  8/0ابربر

روایی،  پرسشنامه به چند تن از متخصصان روانشناسی وآموزش و پرورش کودکان استثنائی ارائه گردیده و 
  مورد تایید آنها قرار گرفته است.

  

  شیوه نمره گذاري

داده می  5تا  1رت است که براي پاسخ هاي خیلی کم تا خیلی زیاد به ترتیب نمره نحوه نمره گذاري بدین صو
شود براي مثال وقتی می پرسیم که فرزند من در زمینه استفاده از وسایل حمام مشکل دارد،  اگر خیلی کم باشد 

زیاد باشد نمره ي  1 شاخص برابر با مجموع نمرات 5و اگر خیلی  هر یک از سؤال  داده می شود و نمره کل هر 
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شاخص می باشد. نمره بیشتر نشانگر وضعیت بد و نمره  5هاي آن شاخص و نمره کل برابر با مجموع نمرات 
  کمتر نشانگر وضعیت خوب دانش آموز در آن شاخص یا در کل آزمون می باشد. 

  

 

 

  شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

شد.در بخش توصیفی ازمحاسبه  جهت تجزیه وتحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده 
شده است. tفراوانی،  میانه،  میانگین، انحراف معیار و واریانس و در بخش استنباطی از   مستقل استفاده 

  بخش توصیفی

مل تعداد افراد،  میانگین، انحراف استاندارد و در این بخش به بررسی دو گروه والدین و معلمان می پردازیم شا
  .خطاي استاندارد میانگین می باشد

شاخص هاي توصیفی مربوط به گروه والدین را بررسی می کند دراین جدول فراوانی،  میانگین،  4 - 1جدول(  (
  انحراف استاندارد و خطاي استاندارد میانگین محاسبه شده است 

شاخص هاي توصیفی4 - 2جدول( مربوط به گروه معلمان را بررسی می کنددراین جدول فراوانی،  میانگین،   ) 
  انحراف استاندارد و خطاي استاندارد میانگین محاسبه شده است 

  والدینشاخصهاي توصیفی مربوط گروه ) 4-1جدول (

انحراف 
 استاندارد

خطاي 
 استانداردمیانگین

  شاخصهایآماري  تعداد  میانگین

  

 آزمونها

 بهداشت کلی  46  56/1  28/3 30/22

 بهداشت جسمانی  46  95/27 /.839  61/5
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  بهداشت روانی  46    82/14  /.791  36/5

  بهداشت محیط  46    80/17  /.524  55/3

19/6  913./  13/19    46  
 - خدمات بهداشتی

 توانبخشی

83/12  55/1 75/91    46  
 - حمایت هاي بهداشتی

  اجتماعی

 

 

  معلمان مربوط گروه) شاخصهاي توصیفی 4-2جدول ( 

 

 بخش استنباطی

 

انحراف 
 استاندارد

خطاي 
 استانداردمیانگین

  شاخصهاي   تعداد میانگین

  آماري

 آزمونها   

 بهداشت کلی  20  93/1  03/4  03/18

 بهداشت جسمانی  20  50/56  86/2 51/10

  بهداشت روانی  20 85/16  74/1 45/6

  بهداشت محیط  20 25/19  44/1 61/2

 توانبخشی -بهداشتیخدمات   20 40/26 74/1 82/7

  اجتماعی - حمایت هاي بهداشتی  20 40/39  20/1 37/5
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براي آزمون فرضیه مستقل  براي مقایسه میانگین هااستفاده شد. tدراین بخش براي آزمون فرضیه ها  از آزمون 
  پردازیم.ها ابتدا به آزمون فرضیه اصلی تحقیق و بعد از آن به آزمون فرضیه هی فرعی می 

فرضیه اصلی:بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه مشکالت بهداشتی کلی دانش آموزان 
  نابینا تفاوت وجود دارد.

زمینه مشکالت بهداشتی کلی دانش آموزان نابینا مقایسه تفاوت 4-3جدول    بین دیدگاه والدین و معلمان در 

  شاخص آماري

  

  گروهها

  میانگین  تعداد

  

انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
  میانگینها

درجات   t مقدار
 آزادي

سطح 
  معناداري

    والدین

46  
1/56 22/30 

  

  

37/43  

  

  

61/6  

  

  

  

  

64  

  

  

001/0      93/1  18/03  

  20  معلمان
  

  

همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود تفاوت معناداري بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه مشکالت 
آموزان نابینا وجود دارد که مقدار  بیشتراز مقدار  64با درجات آزادي61/6مشاهده شده t بهداشتی کلی دانش 

تفاوت بین  ییم که فرضیه ما مبنی بروجودمی توانیم بگو99/0می باشد بنابراین با اطمینان 66/2بحرانی جدول 
شود.   دیدگاه والدین و معلمان در زمینه مشکالت بهداشتی کلی دانش آموزان نابینا تایید می 

  

  

  فرضیه هاي فرعی
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  بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص بهداشت جسمانی تفاوت وجودارد. -1

زمینه شاخص بهداشت جسمانی مقایسه تفاوت 4-4جدول    بین دیدگاه والدین و معلمان در 

  شاخص آماري

  

  گروهها

  میانگین  تعداد

  

انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
  میانگینها

  مقدار

 t  

درجات 
 آزادي

سطح 
  معناداري

                

    والدین

46  
75/91 83/12 

  

  

15/25  

  

  

  

  

  

058/5  

  

  

  

  

  

64  

  

  

  

001/0  

  

        

  20  معلمان

50/76 51/10 

  

دیدگاه والدین و معلمان وجود دارد که  همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود تفاوت معناداري بین 
می باشد بنابراین با اطمینان 66/2بیشتر از مقدار بحرانی جدول 64با درجات آزادي5/ 058مشاهده شده tمقدار 

تفاوت بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص  می توانیم بگوییم که فرضیه ما مبنی بروجود99/0
  بهداشت جسمانی تایید می شود.

  

  بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص بهداشت روانی تفاوت وجود دارد. -2

 



  

۵٨٠ 
 

 

 

زمینه شاخص بهداشت روانی  مقایسه تفاوت 4-5جدول    بین دیدگاه والدین و معلمان در 

  شاخص آماري

  

  گروهها

  میانگین  تعداد

  

انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
  میانگینها

درجات   t مقدار
 آزادي

سطح 
  معناداري

    والدین

46  
82/14 36/5 

  

  

02/2  

  

  

  

1/32  

  

  

  

  

64  

  

  

  

19./  

  

        

  20  معلمان
85/16 45/6 

  

شود تفاوت معناداري بین دیدگاه والدین و معلمان وجود ندارد که  همانطور که از نتایج جدول مشاهده می 
می باشد بنابراین با اطمینان 66/2کمتر از مقدار بحرانی جدول  64با درجات آزادي 02/2مشاهده شده t مقدار 

والدین و معلمان در زمینه شاخص تفاوت بین دیدگاه  می توانیم بگوییم که فرضیه ما مبنی بروجود99/0
  .بهداشت روانی تایید نمی شود و فرض صفر تایید می شود

  بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص بهداشت محیط تفاوت وجود دارد.  - 3

  مقایسه تفاوت بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص بهداشت محیط 4- 6جدول

شاخص 
  آماري

  

  میانگین  تعداد

  

انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
  میانگینها

درجات   t مقدار
 آزادي

سطح 
  معناداري
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  گروهها

    والدین

46  
80/17 55/3 

  

  

44/1  

  

  

63/1  

  

  

  

64  

  

  

  20  معلمان  107/0
25/19 61/2 

 

شود تفاوت معناداري بین دیدگاه والدین و معلمان وجود ندارد که  همانطور که از نتایج جدول مشاهده می 
می باشد بنابراین با اطمینان 66/2کمتر از مقدار بحرانی جدول  64با درجات آزادي 63/1مشاهده شدهt مقدار 

تفاوت بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص  می توانیم بگوییم که فرضیه ما مبنی بروجود99/0
  بهداشت محیط تایید نمی شود و فرض صفر تایید می شود.

توانبخشی تفاوت  -و معلمان در زمینه شاخص خدمات بهداشتی بین دیدگاه والدین   -4
  وجود دارد.

  توانبخشی  –مقایسه تفاوت بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص خدمات بهداشتی  4- 7جدول

  

  شاخص آماري

  

  گروهها

  میانگین  تعداد

  

انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
  میانگینها

درجات   t مقدار
 آزادي

سطح 
  معناداري

    والدین

46  
19/13  19/6 
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        26/7  

  

03/4  64  

  

001/0  

  20  معلمان

  

40/26  

 

82/7  

 

 

دیدگاه والدین و معلمان وجود دارد که  همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود تفاوت معناداري بین 
باشد بنابراین با اطمینان  می66/2بیشتر از مقدار بحرانی جدول 64با درجات آزادي26/7مشاهده شدهt مقدار 

تفاوت بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص  می توانیم بگوییم که فرضیه ما مبنی بروجود99/0
شود. - خدمات بهداشتی    توانبخشی تایید می 

اجتماعی تفاوت  -بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص حمایت هاي بهداشتی  -5
  وجود دارد.

  اجتماعی  –ایسه تفاوت بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص حمایت هاي بهداشتی مق 4- 8جدول

  شاخص آماري

  

  گروهها

  میانگین  تعداد

  

انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
  میانگینها

درجات   t مقدار
 آزادي

سطح 
  معناداري

  

  والدین

  

46  

  

95/27 69/5  

  

  

44/11  

  

  

62/7  

  

  

64  

  

  

001/0  

  

  

  

  

  معلمان

  

20  40/39  37/5  

  

دیدگاه والدین و معلمان وجود دارد که  همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود تفاوت معناداري بین 
می باشد بنابراین با اطمینان 66/2بیشتر از مقدار بحرانی جدول 64با درجات آزادي62/7مشاهده شدهt مقدار 
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تفاوت بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص  می توانیم بگوییم که فرضیه ما مبنی بروجود99/0
  اجتماعی تایید می شود.  - حمایت هاي بهداشتی 

درپایان به اولویت بندي مشکالت بهداشتی دانش آموزان نابینا از دیدگاه والدین و معلمان آن ها با استفاده از 
  ) مشاهده می فرمائید :                   4 -10و ( )4 - 9آزمون ناپارامتریک فریدمن می پردازیم که نتایج را در جدول (

  

  

  

  

) مربوط به اولویت 4 -9جدول(
  بندي گروه والدین

  

  

  

  

  

 

  میانگین رتبه ها  شاخص ها

  5 اجتماعی - حمایت هاي بهداشتی

 83/3  بهداشت فردي

 33/2  توانبخشی - خدمات بهداشتی

  بهداشت محیط

  بهداشت روانی

22/2  

63/1  

 

 
 

 46 فراوانی    

 526/141  خی دو    

 4  درجات آزادي

 001/0  سطح معناداري
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آموزان نابینا از دیدگاه والدین پرداخته است که همان 4 - 9جدول( ) به  اولویت بندي مشکالت بهداشتی دانش 

اجتماعی به عنوان اولین اولویت انتخابی والدین و بهداشت  –طور که مشاهده می شود حمایت هاي بهداشتی 
فردي اولویت بعدي می باشد که این اولویت بندي می تواند ناشی از انتظارات والدین از دست اندرکاران 

 جامعه وناشی از مسائلی باشد که این مشکالت بهداشتی براي آن ها ایجاد می کند.

 

 

  

  

  

  

)  مربوط به 4 - 10جدول(
 اولویت بندي گروه معلمان

  

 

 

)به  اولویت بندي مشکالت بهداشتی دانش آموزان 4 - 10جدول(
از دیدگاه معلمان پرداخته است که همان طور که مشاهده می شود  نابینا 
عنوان اولین اولویت انتخابی معلمان و  شاخص بهداشت فردي به 

دیدگاه و –شاخص حمایت هاي بهداشتی  الدین اجتماعی اولویت بعدي می باشد درحالی که اولویت از 
اجتماعی  و بهداشت فردي اولویت بعدي می باشد وبعداز این –مربوط به شاخص حمایت هاي بهداشتی 

وانبخشی،  شاخص بهداشت محیط و بهداشت  –شاخص ها در هر دو جدول،   شاخص خدمات بهداشتی  ت
 روانی قرار دارند.

  

  میانگین رتبه ها  شاخص ها

  5  بهداشت فردي

 90/3 اجتماعی - حمایت هاي بهداشتی

  80/2  توانبخشی -خدمات بهداشتی

 78/1  بهداشت محیط

 53/1 بهداشت روانی

 20 فراوانی

 073/69  خی دو

  4  درجات آزادي

 001/0  سطح معناداري
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  و بررسی فرضیه هاي پیشنهاد شده در این تحقیق بحث 

  

  حاضر پاسخگویی به فرضیه هاي زیر بود:هدف تحقیق 

  دارد. بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه مشکالت بهداشتی کلی دانش آموزان نابینا تفاوت وجود  -1

  بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص بهداشت جسمانی تفاوت وجود دارد.  -2

شاخص    -3   بهداشت روانی تفاوت وجود دارد.بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه 

شاخص بهداشت محیط تفاوت وجود دارد.   -4   بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه 

  توانبخشی تفاوت وجود دارد. - بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص خدمات بهداشتی  -5 

  اعی تفاوت وجود دارد. اجتم - بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص حمایت هاي بهداشتی -6

    

  فرضیه اصلی 

بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه مشکالت بهداشتی کلی دانش آموزان نابینا تفاوت 
  دارد. وجود

درصد   اطمینان بین گروه والدین و معلمان نشان می دهد. بنابر 99) تفاوت معنی داري را در سطح 4- 3جدول(
شود و فرضی دیدگاه والدین و این فرضیه صفر رد می  ه پژوهش مورد قبول واقع می شود.بدین معنی که از 

  معلمان در زمینه مشکالت بهداشتی کلی دانش آموزان نابینا تفاوت معناداري وجود دارد.

هر چند در ارتباط مستقیم با این موضوع تحقیقی انجام نشده است اما تحقیقاتی در زمینه اینکه کودکان نابینا 
  بهداشتی ( فردي،  اجتماعی،  توانبخشی،   محیط،  روانی) هستند  انجام شده است . داراي مشکالت 

گانز و تندولکار(1380که در این صورت این یافته ها با نتایج پژوهش کمالی( )،  لسلی،  فرمجی،  2006)،  
  )همسو می باشد.1967) و بریلند(2005پیوپلس  و گست(
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  فرضیه هاي فرعی   

  والدین ومعلمان در زمینه شاخص بهداشت جسمانی تفاوت وجود دارد.بین دیدگاه   -1

)،   تفاوت معنی داري بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص بهداشت 4 -4با توجه به نتایج جدول(
درصد    می توانیم بگوییم که فرضیه ما مبنی بر تفاوت 99جسمانی دانش آموزان نابینا وجود دارد. با اطمینان 

شاخص بهداشت جسمانی تایید می شود.    دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه 

 

زمینه اینکه کودکان نابینا در  هر چند در ارتباط مستقیم با این موضوع تحقیقی انجام نشده است اما تحقیقاتی در 
شاکري( شده است لذایافته ها با نتایج پژوهش  و  )1380زمینه بهداشت جسمانی مشکالتی دارند انجام 

  ) همسو می باشد. 1996داه(

) درپایان بررسی هاي خود در تایوان به این نتیجه رسیده است که دانش آموزان با آسیب بینایی 1996داه( 
دریافت می کنند  دراین کشوربه ندرت آموزش جنسی 

ی کودك نابینا در مشهد انجام داده حاک81) درمورد بهداشت دهان و وضع لثه1380در بررسی که شاکري(
سن بیشتر می شد و 77نفر(62ازآن است که  درصداز 93درصد)آن هاداراي لثه ملتهب بودند ونیز ابتال با افزایش 

کودکان جرم دندانی داشتند این مطالعه نشان داده که کودکان تحت بررسی داراي بهداشت دهان ضعیف و 
ی آنان باشد. لذانیاز به طرح برنامه هاي وضع بهداشتی لثه نامناسبی بوده که می تواند به علت مساله عدم بینای

 پیشگیري و درمانی براي این گروه از کودکان محروم جامعه احساس می شود

 

 

 

  

  بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص بهداشت روانی تفاوت وجود دارد .   -2
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دیدگاه والدین و 4 - 5با توجه به نتایج جدول( معلمان وجود ندارد بنابراین با اطمینان )،   تفاوت معناداري بین 
دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص بهداشت 99 درصد می توانیم بگوییم که فرضیه ما مبنی بر تفاوت 

  روانی تایید نمی شود و فرض صفر تایید می شود.

زمینه  اینکه کودکان نابینا در هر چند در ارتباط مستقیم با این موضوع تحقیقی انجام نشده است اما تحقیقاتی در 
دارند انجام شده است لذا یافته ها با نتایج پژوهش یوسفی لویه( )،  خجسته 1383زمینه بهداشت روانی مشکالتی 

  ) همسو می باشد. 1997) وفرایبرگ(1967)،  بریلند(1371مهر(

نشان داده است که دانش )با اجراي پرسشنامه سازگاري یل در دو گروه از نوجوانان بینا و نابینا 1967بریلند(
عاطفی،  اجتماعی و بهداشتی با دانش آموزان بینا تفاوت معنی داري دارند(به  آموزان نابینا از نظر سازگاري 

  ).1379نقل از شریفی درآمدي، 

  بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص بهداشت محیط تفاوت وجوددارد. -3
دیدگاه والدین و معلمان وجود ندارد. بنابراین با اطمینان )،   تفاوت م4 - 6با توجه به نتایج جدول( عناداري بین 

دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص بهداشت 99 درصد می توانیم بگوییم که فرضیه ما مبنی بر تفاوت 
  .محیط تایید نمی شود و فرض صفر تایید می شود

ده است اما تحقیقاتی در زمینه اینکه کودکان نابینا هر چند در ارتباط مستقیم با این موضوع تحقیقی انجام نش 
هابانتایج پژوهش مرتضوي( )و سین 1376در زمینه بهداشت محیط مشکالتی دارند انجام شده است.  لذایافته 

  )همسو می باشد.2005ها(

قی مدرسه استثنائی در یکی از کشور هاي اروپایی تحقی 20بر روي موقعیت بهداشتی  1995سین ها در سال  
ساختمانی مناسب هستند(قاضی زاده،     ).1380انجام داد و در پایان اعالم کرد که فقط یک چهارم آن ها از نظر 

توانبخشی تفاوت وجود  -بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص خدمات بهداشتی -4
  دارد.

معلمان در زمینه شاخص خدمات )،   تفاوت معنی داري بین دیدگاه والدین و 4 - 7با توجه به نتایج جدول(  
درصد می توانیم بگوییم که فرضیه ما مبنی 99توانبخشی  دانش آموزان نابینا وجود دارد و با اطمینان  -بهداشتی

شود.  زمینه این شاخص  تایید می    بر تفاوت دیدگاه والدین ومعلمان در 
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تحقیقاتی در زمینه اینکه کودکان  هر چند در ارتباط مستقیم با این موضوع تحقیقی انجام نشده است اما
توانبخشی  مشکالتی دارند انجام شده است؛لذا یافته ها با نتایج پژوهش   - استثنائی در زمینه خدمات بهداشتی

) و کراسلر و ریورس 1998)،  اسمیت (2003)،  ویت و کاسپر و رایلی (2006اریکسون و ارفیلد و گالی (
شرلی1996( رید و تیموتی مغایرت دارد یافته هاي والک،  )همسو و با نتیجه تحقیق  ،   نوترفیلدف،  مک ب

) نشان می دهد که مشکالت حرکتی و جهت یابی در کودکان نابینا بیشتر از 2000متسمیکر و کربلدر(
توانبخشی است. تقریبا  -افرادعادي رخ می دهد که این نشان دهنده نیاز این افرادبه استفاده از خدمات بهداشتی

ژه دارد و باید خدمات مراقبتی ویژه از ه رپنج خانواده یک خانواده در ایالت متحده نیازهاي بهداشتی وی
دریافت کند. این کودکان هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ ذهنی به خدمات نیاز دارند و اکثریت آن ها در 

انواده هاي آن ها کمتر به خدمات مقایسه با افراد عادي در خانواده هاي فقیر زندگی می کنند. این کودکان و خ
راي آن ها ضروري نمی  دسترسی دارند و علت آن ها این است که والدین آن ها خدمات بهداشتی را ب

 ). 2007دانند(شرلی،  نوترفیلد،  مک برید،  تیموتی،  

اجتماعی تفاوت  - بین دیدگاه والدین ومعلمان در زمینه شاخص حمایت هاي بهداشتی -5

  وجود دارد. 

)،   تفاوت معنی داري بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه شاخص حمایت هاي 4 - 8با توجه به نتایج جدول(
درصدمی توانیم بگوییم که فرضیه ما مبنی 99اجتماعی  دانش آموزان نابینا وجود دارد و با اطمینان  -بهداشتی

شاخص حمایت هاي ب زمینه     اجتماعی تایید می شود. - هداشتیبر تفاوت دیدگاه والدین ومعلمان در 

هر چند در ارتباط مستقیم با این موضوع تحقیقی انجام نشده است اما تحقیقاتی در زمینه اینکه کودکان  
زمینه خدمات بهداشتی توانبخشی  مشکالتی دارند انجام شده است.  لذا یافته ها با نتایج پژوهش  - استثنائی در 

) و )،  ویت و کاسپر و رایلی  همسو و با نتیجه تحقیق شرلی،   1967بریلند(  )،2000والک،  متسمیکر و کربلدر(
  نوترفیلد،  مک برید و تیموتی مغایرت دارد.

جتماعی باشندو دراین زمینه 1998اسمیت(  )  بیان می دارد که نیازهاي بهداشتی نمی توانند جدا از خدمات ا
دارند که مشکالت کودکان با نیازهاي ویژه از طریق  ) بیان می1996همچنین لی گراند،  کراسلر و ریورس(

وانین سیاسی،  قوانین اجتماعی و قوانین اقتصادي برآورده شود.   قوانین پیمانی،  ق

تقریبا از هرپنج خانواده یک خانواده در ایالت متحده نیازهاي بهداشتی ویژه دارد و باید خدمات مراقبتی ویژه 
حاظ جسمی و هم از لحاظ ذهنی به خدمات نیاز دارند و اکثریت آن ها در دریافت کند. این کودکان هم از ل
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مقایسه با افراد عادي در خانواده هاي فقیر زندگی می کنند. این کودکان و خانواده هاي آن ها کمتر به خدمات 
راي آن ها ضروري نمی  دسترسی دارند و علت آن ها این است که والدین آن ها خدمات بهداشتی را ب

 ). 2007ند(شرلی،  نوترفیلد،  مک برید،  تیموتی،  دان

  

  نتیجه گیري

شناخت نابینایان ومشکالتی که آنان با آن دست به گریبانند وبه طور اخص مشکالت بهداشتی در رابطه با 
سایر  مسائل آنان را تحت تاثیر قرار داده و این  امر  سالمت آنان مانند مشکالت جسمی،  روانی،  اجتماعی،   

را از حالت تعادل خارج کند ودر نتیجه  براي دانَ ش آموزان  نابینا و والدین و معلمان آن ها می تواند  آنان 
  مسائل و مشکالتی را به وجود آورد. 

در شکوفا سازي استعداد وپیشرفت آن ها دارد کمتر مورد  علیرغم اهمیتی که  رفع مشکالت بهداشتی افراد نابینا 
زمینه وضعیت بهداشتی کودکان نابینا صورت گرفته ا قاتی که در  ست نشان می دهد توجه قرار گرفته است تحقی

عمومی صورت گرفته است این افراد مورد غفلت  که در مقایسه با خدماتی که در زمینه بهداشت براي جمعیت 
شده اندو نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوتهایی بین دیدگاه والدین و معلمان در زمینه مشکالت  واقع 

دید والدین و معلمان این دانش آموزان داراي بهداشتی این دانش آموزان وجود دارد ولی به طور کلی از 
و معلمان داشته باشد . و  مشکالت بهداشتی زیادي هستند که می تواند مسائل و مشکالتی نیز براي خود والدین 
در ادامه این پژوهش،  مهمترین مشکالت بهداشتی دانش آموزان نابینا از دید معلمان و والدین اولویت بندي 

 –خدمات بهداشتی  -3بهداشت فردي  - 2اجتماعی  –حمایت هاي بهداشتی  -1 دینازدیدگاه والشدند 
حمایت هاي  -2بهداشت فردي  -1 دیدگاه معلمانبهداشت روانی و از  - 5بهداشت محیط  -4توانبخشی 

بهداشت روانی که این اولویت  - 5بهداشت محیط  -4توانبخشی  –خدمات بهداشتی  -3اجتماعی  –بهداشتی 
واند نشان دهنده انتظارات والدین و معلمان بر اساس آن  مسائلی باشد که مشکالت بهداشتی دانش بندي می ت

  آموزان نابینا براي آن ها ایجاد می کند

داد:    به طور کلی می توان نتایج این پژوهش را در موارد زیر مورد استفاده قرار 

ي افزایش کمیت و کیفیت خدمات بهداشتی در یافته هاي این پژوهش می تواند پایه اي براي برنامه ریز -1
  مدارس نابینایان باشد.
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یافته هاي این پژوهش می تواند مورد استفاده مدارس و دست اندر کاران آموزش و پرورش استثنائی در  -2
دانش آموزان نابینا باشد.   مورد مشکالت بهداشتی 

مان دانش آموزان نابینا،   می تواند  پایه اي این پژوهش  با مطرح کردن مسائل و مشکالت والدین و معل   -3
ریزان در زمینه مشکالت بهداشتی این گروه از  جهت اطالعات الزم  و آشنا نمودن دست اندر کاران وبرنامه 

  افراد جامعه باشد.

  محدودیتهاي درکنترل محقق  

شهرسبز وار صورت خواهد گرفت و این پژوهش بر روي والدین و معلمان دانش آموزان نابیناي دوره ابتدائی 
سایر شهرها نخواهد بود.  نتایج آن قابل تعمیم به والدین ومعلمان سایر گروههاي استثنائی و 

 

 

  محدودیتهاي خارج از کنترل محقق

  کمبود منابع و تحقیقات مربوط به موضوع مورد تحقیق. -1

  نبود ابزارمناسب و هنجار شده در زمینه موضوع مورد تحقیق.  -2

  

  

  

  ئه پیشنهاداتارا

  

  پیشنهادات پژوهشیالف) 

  

این پژوهش در زمینه مشکالت بهداشتی نابیناصورت گرفته است،  پیشنهاد می شود مشکالت بهداشتی در  -1
  دیگر گروههاي استثنائی هم بررسی گردد.



  

۵٩١ 
 

  پیشنهاد می شود مشکالت بهداشتی در گروههاي مختلف استثنائی با هم مقایسه گردد. -2

پیشنهاد می شود مشکالت بهداشتی دانش آموزان نابینا بر اساس سطح سواد وضعیت اقتصادي خانواده آن  -3
  ها بررسی گردد. 

سایر شهرستان ها نیز بررسی گردد. -4   پیشنهاد می شود که مشکالت بهداشتی دانش آموزان نابینا در 

  

  

  پیشنهادات کاربرديب) 

  

ریزان بهداشتی به  -1 دانش آموزان نابینا و برنامه ریزي بر اساس توجه برنامه  اولویت هاي مشکالت بهداشتی 
  نتایج پژوهش جهت بهبود بخشی سطح بهداشت این افراد.

  ایجاد برنامه هاي ارتقاء سطوح بهداشتی کودکان نابینا. -2

آموزشی جهت آشنایی والدین دانش آموزان نابینا با مسائل بهداشتی فرزن -3   دان خویش.ایجاد کارگاه هاي 
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بینا  کم آموزش مهارتهاي زندگی بر افزایش عزت نفس کودکان نابینا، تأثیر
 نیمه بینا  و

 
 

   439داود داوري
  

 440سکینه داوري 

  چکیده

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش عزت نفس دانش آموزان با مشکل بینایی، آموزش مهارت هاي 
عزت نفس دانش  زندگی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وتأثیرآموزش مهارت هاي زندگی بر افزایش 

پس  –یش آزمون آموزان با مشکل بینایی  در شهر سبزوار انجام گرفت. این پژوهش شبه تجربی با طرح پ
جامعه آماري پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر با مشکل بینایی مقاطع راهنمایی و آزمون  می باشد، 

شهر سبزوار تشکیل می دهد که از بین آنها  نفر به صورت آزمودنی هاي در دسترس انتخاب  18دبیرستان 
موزش مهارتهاي زندگی شروع شد و بعد از آموزش شدند. ابتدا آزمودنیها پرسشنامه را تکمیل و بعد از آن، آ

مستقل،  tو آزمون  17SPSSمجدداً پرسشنامه تکمیل گردید. اطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار 
  تجزیه و تحلیل شد. 

                                                             
439  d.davary@yahoo.com 33713079 سبزوار پرسنلی امام علی یک خراسان رضوي شهرستان مدیر مرکز آموزشی استثنائی 
439 30999642پرسنلی  –دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش  خراسان رضوي شهرستان سبزوار  d.davary@yahoo.com 

  

 

mailto:d.davary@yahoo.com
mailto:d.davary@yahoo.com


  

۵٩۶ 
 

نتایج مطالعه بیانگر آن است که عزت نفس دانش آموزان با مشکل بینایی تحت تأثیر آموزش مهارت هاي 
رابطه با عزت نفس تفاوت >p 05/0افزایش می یابد ( زندگی )و نیز افراد با مشکالت بینایی مختلف در 

  ).<p 05/0) ولی این تفاوت در مقایسه دو جنس دختر و پسر معنادار نبود(>p 05/0معناداري را نشان دادند (

  

 دانش آموز، مشکالت بینایی، مهارت هاي زندگی، عزت نفس واژه هاي کلیدي

  مقدمه 

آموزش در زندگی انسان از زمان هاي گذشته تاکنون بر هیچ کس پوشیده نیست،  نقش بسیار مهم و اساسی
علوم و فنون و سعادت زندگی هدایت کند. در دنیاي امروز  زیرا آموزش صحیح می تواند فرد را به یادگیري 

و این مهارتها سازگاري یابند ا مسایل افراد مهارت هایی را الزم دارند تا بتوانند در فضاي مطلوب زندگی ب
عوامل و توسط سیستم تواناییهاي  مشکالت اساسی افراد، فقدان تعلیم و تربیت به افراد عرضه می شود. یکی از 

آسیب  و همین امر آنان را در مواجهه با مسایل و مشکالت زندگی روزمرهمی باشد ارتباطی الزم و اساسی 
عزت نفس1387الدین، پذیر کرده است (بابا پور خیر میزان ارزش و اعتباري است که یک فرد در زمینه  ،). 
ژه در زمینه هاي خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، جسمانی و هوشی براي خود قائل  هاي مختلف زندگی بوی

شخصیت افراد است و به مقدار ارزشی گفته ).1378است (بیابانگرد،   عزت نفس یک شاخص بسیار مهم در 
راي ما قائل هستند و می تواند بر روي رفتارهاي  می شود که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران ب

 باشد گذار تأثیرسازگارانه، برقراري ارتباط مؤثر با دیگران و پیشگیري از سوء رفتار، موفقیت در اجتماع و ...  
عزت  امروزه اکثر روان). 1388علوم پزشکی مشهد،  (گروه سالمت روانی و اجتماعی دانشگاه نفس را   شناسان 
سالمت روانی انسان علل بیماري می ها  عامل مهمی در  بودن  هاي روانی پایین  دانند و عقیده دارند که یکی از 

عملکرد، رفتار و واکنش هاي افرادي  نفس افراد می عزت  عزت نفس در کودکان، عمدتاً تحت تأثیر  باشد. 
دارند که در سنین قبل از مدرسه عمدتاً ودك پدر و مادر می باشند و با ورود ک است که با آنها ارتباط نزدیک 

دیگراعضاي تیم تحصیلی نیز به آنها اضافه می شوند. تا قبل از ورود کودك  و به مدرسه، معلمین، همکالسان
به محیط مدرسه تصویر خویشتن در وي شکل گرفته است که بسته به روش و الگوي تربیتی خانواده، کودك 

به محیط جدیدش بگذارد. در این می تواند تصویري مثبت از خود داشته باشد یا با احساسی نامطمئن قدم 
و ایمن را براي کودك ر و دیگر اعضاي تیم تحصیلی، محیطی حمایتگ صورت چنانچه در مدرسه معلمین

عزت نفس  عدم اطمینان به خود را در کودك تا حدودي تغییر داد و به ارتقاي  فراهم آورند می توان احساس 
سازي مناسب  اصرف وقت دارد و در صورتیکه بوي کمک کرد، این کار نیاز به تکنیک هاي ویژه و  آگاه 
علوم پزشکی  شتخانواده توأم باشد، نتیجه بهتري به همراه خواهد دا دانشگاه  جتماعی  (گروه سالمت روانی و ا

  ).1388مشهد، 



  

۵٩٧ 
 

یکی از مناسب ترین انواع آموزش براي افراد با مشکالت بینایی، ادامه تحصیل آنان همراه با کودکان عادي 
هاي آسیبی نیز براي آنها وجود داشته باشد مبنی بر اس آموزش، ممکن است جنبه  ت، علیرغم مزایاي این نوع 

شود در آنان  (جاللی،  اینکه حضور این افراد با نقص بینایی در بین افراد عادي باعث بروز احساسات ناخوشایند 
عادي و قبول انزوا و گوشه گیري).1381 سوي این بی رغبتی به حضور در مدارس  دانش  در مدارس عادي از 

آموزان یکی از چالش هاي مهم در مورد آنان است. اما این دانش آموزان علیرغم عشق وعالقه اي که به 
زندگی مستقل و آزاد و حضور در مدارس عادي دارند، از یک مشکل جدي رنج می برند و این همان عدم 

در داشتن مهارتهاي زندگی و نفس پایین براي برقراري ارتباط با همتایان بیناي خود می  بهاعتماد  توانمندي 
آموزش مهارتهاي زندگی تأ). بنابراین موضوع پژوهش حاضر عبارت است از بررسی 1388، یباشد (سلیمان ثیر 

عزت نفس دانش آموزان با مشکالت بینایی. در این تحقیق به دنبال این مطلب هستیم که آیا ترکیبی   برافزایش 
ه، خود آگاهی) باعث افزایش عزت أجر(ارتباط مؤثر،   زندگی هايمهارت از ت مندي، کنترل استرس، حل مسأل

و نیمه بینا)  نفس نابینایان شود؟آیا آموزش مهارتهاي زندگی بر روي گروههاي مختلف ( نابینا، کم بینا  می 
دارد؟تأ   ثیرات مختلفی دارد ؟اگر متفاوت است بر روي کدام گروه بیشتر تأثیر 

  مسألهبیان    

عزت نفس پایین ا کودکان نابینا و کودکان با مشکالت بینایی از مسائل گوناگون رنج می برند، در این راست
می کنند. عزت  یکی از مواردي است که کودکان نابینا یا کودکان با مشکالت بینایی با آن دست و پنجه نرم

راد است و به  شود که ما به خود نسبت می  مقدار ارزشی گفتهنفس یک شاخص بسیار مهم در شخصیت اف می 
دهیم و فکر می کنیم دیگران براي ما قائل هستند و می تواند بر روي رفتارهاي سازگارانه، برقراري ارتباط مؤثر 

(گروه سالمت روانی و اجتماعی  تأثیرگذارباشدبا دیگران و پیشگیري از سوء رفتار، موفقیت در اجتماع و ...  
عزت نفس در کودکان، عمدتاً تحت تأثیر عملکرد، رفتار و واکنش هاي 1388علوم پزشکی مشهد، دانشگاه   .(

سنین قبل از مدرسه عمدتاً ها ارتباط نزدیک دارند که در  پدر و مادر می باشند و با ورود  افرادي است که با آن
ها اض کودك به مدرسه، معلمین، همکالسان افه می شوند. تا قبل از ورود ودیگراعضاي تیم تحصیلی نیز به آن
شکل گرفته است که بسته به روش و الگوي تربیتی خانواده،  کودك به محیط مدرسه تصویر خویشتن در وي 

کودك می تواند تصویري مثبت از خود داشته باشد یا با احساسی نامطمئن قدم به محیط جدیدش بگذارد. در 
و ایمن را براي کودك ر ي تیم تحصیلی، محیطی حمایتگو دیگر اعضا این صورت چنانچه در مدرسه معلمین

عزت نفس  عدم اطمینان به خود را در کودك تا حدودي تغییر داد و به ارتقاي  فراهم آورند می توان احساس 
سازي مناسب  اوي کمک کرد، این کار نیاز به تکنیک هاي ویژه و صرف وقت دارد و در صورتیکه ب آگاه 

علوم پزشکی  ده بهتري به همراه خواهد داخانواده توأم باشد، نتیج (گروه سالمت روانی و اجتماعی دانشگاه 
).با توجه به پژوهشهاي انجام شده مشخص گردیده که افراد با نیازهاي خاص، مشکالت رفتاري 1388مشهد، 

)، احساس حقارت وبی کفایتی 2001و جکسون،  2002، ت، پروئ2006، تمثل رفتارهاي کلیشه اي ( کلس
کف، 2003ایت، (و ، 2006)،احساس انزوا و تنهایی (جورج و دیکوئت، 2000، گرونمو و آگستد، 2002، 
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، 2003)،عزت نفس پایین (وایت، 1996، مک کاسپی 1998، ساکس و ولف، 2001، جکسون، 2002کف، 
ت تکانشگري (ماستن وکاسرکشی و  )،1384، پارسون به نقل از مستعلمی، 2001کاردینال و دي آلورا، 

)،وسواس واختالالت کالمی 2007)، افسردگی(ري و همکاران، 2001)، اضطراب(جکسون، 1998اسورث، 
)،بی قراري وحواس پرتی، منازعه، قطع مکالمه، عصبانیت و بحث کردن 1985 هسلت  وهمکاران،–(ون

) معتقدند 1994ی ()، و بت2000می کنند.هاري، کامیوالنن، آرو ( ) را بیشتر از جمعیت بینا تجربه1381(شهیم، 
آمرمن و ون هسلت و هرسن ( )، ون 1984عزت نفس افراد آسیب دیده بینایی همانند همتایان بینایشان است. 

جامعه بینایان می دانند )، رفتارهاي1985هسلت و همکاران ( با این وجود  غیر کالمی این گروه را برابر و مشابه 
د بینا در معرض خطر باالتري در زمینه باافرا درمقایسه اییبین آسیب افراد داراي که گفت میتوان أتبه جر

ومشکالت رفتاري هستند (جکسون،    ).2001مهارتها 

یکی از مناسب ترین انواع آموزش براي افراد با مشکالت بینایی، ادامه تحصیل آنان همراه با کودکان عادي 
سالهاي اخیر در بسیاري از کشورهاي جهان این نوع آموزش  روبه ازدیاداست.این نوع آموزش براي است، در 

نابینایان، نیمه بینایان و کم بینایان بسیار ایده آل است و به سرعت آنان را به طریقه زندگی ومراوده عادي با 
راي آنها وجود  جامعه نزدیک می سازد. اما علیرغم مزایاي این نوع آموزش، ممکن است جنبه هاي آسیبی نیز ب

نکه حضور این افراد با نقص بینایی در بین افراد عادي باعث بروز احساسات ناخوشایند در داشته باشد مبنی بر ای
عادي و قبول انزوا و گوشه گیري در مدارس عادي ).1381(جاللی،  آنان شود بی رغبتی به حضور در مدارس 
الزم به ذکر است بین  از سوي این عالقه و انگیزه دانش آموزان یکی از چالش هاي مهم در مورد آنان است. 

دانشآموزان رابطه مستقیم وجود دارد. به نحوي که عادي و پیشرفت تحصیلی   دانش براي حضور در مدارس 
اما این دانش  آموزانی که داوطلبانه به مدارس عادي می روند از نظر تحصیلی پیشرفت چشمگیري دارند.

عشق وعالقه اي که به زندگی مستقل و آزاد و حضو علیرغم  ر در مدارس عادي دارند، از یک مشکل آموزان 
در داشتن مهارتهاي زندگی و عدم توانمندي  به نفس پایین براي برقراري اعتماد  جدي رنج می برند و این همان 

موجب ارتقاء رشد شخصی و اجتماعی و  ارتباط با همتایان بیناي خود می باشد، زیرا آموزش مهارتهاي زندگی
ها و پی شود (سلیمان اجتماعی–شگیري از مشکالت روانی محافظت از حقوق انسان ). بنابراین 1388، یمی 

عزت نفس دانش تأموضوع پژوهش حاضر عبارت است از بررسی  ثیر آموزش مهارتهاي زندگی برافزایش 
زندگی (ارتباط  آموزان با مشکالت بینایی. در این تحقیق به دنبال این مطلب هستیم که آیا ترکیبی ازمهارتهاي

  می شود؟ ت مندي، کنترل استرس، حل مسأله، خود آگاهی) باعث افزایش عزت نفس نابینایانأجرمؤثر، 

ثیرات مختلفی دارد ؟، که تأآیا آموزش مهارتهاي زندگی بر روي گروههاي مختلف ( نابینا، کم بینا و نیمه بینا) 
  اگر متفاوت است بر روي کدام گروه بیشتر تأثیر دارد؟

  تحقیق ضرورت و اهمیت اجراي 

جتماعی افراد  عامل مرکزي و اساسی در سازگاري ا عنوان  عزت نفس را به  اکثر صاحب نظران برخورداري از 
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می دانند، این باور گسترش یافته و داراي تاریخچه اي طوالنی است، به گونه اي که عزت نفس براي اولین بار 
سعی بر بررسی رابطه ي بین عزت نفس و توسط ویلیام جیمز مورد بررسی قرار گرفت، سپس دانشمندان زیاد ي 

قاط قوت و هم نقاط ضعف دارند افرادي که عزت  .تأثیر آن بر ابعاد زندگی فرد را داشته اند. اکثریت افرد هم ن
همچنین این افراد  نفس آنها باالست تمایل دارند که بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا به نقاط ضعف، 

ابی هاي مثبت از خودشان را قبول کنند. افرادي با عزت نفس پائین احتماالً بیشتر ارزیابی تر هستند تا ارزی آماده
به طور غیر  و جامعه ،هاي منفی را قبول می کنند، در هر صورت سعادت و موفقیت هر شخص بطور مستقیم

). همچنین با 1387مستقیم در گرو احساس ارزشمند و احترامی است که فرد براي خود قائل است (دهستانی، 
در زمینه هاي روانی، اجتماعی، جنسی، شغلی، شناختی، اخالقی و  در نظر گرفتن این اصل که رشد انسان 

لذا موفقیت در هر یک از این زمینه ها نیازمند مهارت و توانایی  ،گیردمی عاطفی و پیشرفت جامعه صورت 
وابسته به مهارت و برتري در مهارتهاي مربوطه می باشد. در واقع می توان گفت که تکامل مراحل رشدي 

هینه خود پیشرفت عملکرد ب می کنند. آموزش  زندگی است. زمانیکه افراد مهارتهاي زندگی را کسب نمایند در 
مهارتهاي زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می کند و البته زمانیکه در یک مقطع رشدي مناسبی 

برنامه آموزش مهارتهاي زندگی برنامه جامعی ). 1382د داشت (موسوي، ارائه شود نقش برجسته تري خواه
دامنه وسیعی از مهارتهاي شخصی و اجتماعی طراحی شده است و هم پتانسیل  است که هم براي آموزش 
دانش آموزي ). 1382و روانی دارد (موسوي،  باالیی براي پیشگیري و درمان مشکالت و آسیبهاي  اجتماعی

دانش آموزي است که می تواند به خوبی با محیطش سازش  ؛زندگی الزم را کسب کرده استکه مهارتهاي 
دیگران از موقعیت هاي  تعارض آمیز کالمی و فیزیکی  کند و نیز می تواند از طریق برقرارکردن ارتباط با 

–مثبت روانی  منجر به پیامدهاي اجتناب کند. این گونه دانش آموزان، رفتارهایی از خود نشان می دهند که

از سوي دیگر، کسانی که  .)1381مؤثربا دیگران میشود(جاللی،  رابطه و همساالن توسط اجتماعی،نظیرپذیرش
می شونداز طرف همساالن  مبتال الزم زندگی را کسب نکرده اند، اغلب به اختالل هاي رفتاري مهارتهاي

و یا سایر افراد حرفه اي به خوبی کنار نمی آیند  پذیرفته نمی شوند، در میان همساالن محبوب نیستند و با معلم
 ).1386(خانجانی و همکاران، 

نیز گاهی در اکتساب و به کارگیري مهارتهاي زندگی دچار  بدون تردید دانش آموزان با مشکالت بینایی
نشانه مشکل هستند. از آنجایی که دانش آموزان با مشکالت بینایی در اکتساب رفتارهاي اجتماعی از طریق 

گیري، حالت هاي چهره اي، ارتباط از طریق نگاه، دریافت بازخورد، هاي بینایی دارند، ممکن  ،سرمشق  مشکل 
در آنان رشد نیافته این مهارت ها است مهارتهاي زندگی را به خوبی کسب نکرده باشند و به طور کامل 

نی کننده انواع مختلفی از مشکالت پیش بی ) که بدون تردید این گونه نارسایی ها،1996باشد(مک کاسپی، 
سازگاري و تحصیلی کوتاه مدت و دراز مدت می باشد (گرشام و همکاران،   ).2001عاطفی، شخصیتی، 

شده توسط بایپ ) و نورا و ساندرا 2004)، واگنر (1997)، ولف و ساکس (1991رشات (بژوهش هاي انجام 
ز ا هاي زندگی با کاستی ها و نارسایی هایی روبه رو هستند.که افراد نابینا از نظرمهارت ) نشان داده است2005(

آموزش، اکتساب و به کارگیري مهارتهاي زندگی به منظور رشد و افزایش  این رو، اکثر پژوهشگران بر اهمیت 
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 عزت نفس افراد با مشکالت بینایی تأکید کرده اند.

مهارتهاي زندگی عبارتند از مجموعه اي از توانایی ها که زمینه سازگاري و رفتار مثبت و مهارتهاي زندگی 
هاي نقش اجتماعی خود را بپذیرد و  مفید را فراهم می آورند. این توانایی ها فرد را قادر می سازند تا مسؤلیت 

انه به ویژه در روابط  بین فردي بدون لطمه زدن به خود و دیگران، با خواستها، نیازها، انتظارات و مشکالت روز
نابینایی یک وضعیت جدي است که می تواند ). 1378به شکل مؤثري روبرو شود (طارمیان، ماهجویی، فتحی، 

کلی شخصیت فرد نابینا را تحت تأثیر قرار دهد، اما نابینایی به خودي خود  تعادل روانی وسازمان یافتگی
شخصیت  بین سازمان یافتگی شخصیت فرد نابینا را از نمی برد، بلکه نگرش فرد نابیناست که در سازمان یافتگی 

ذیل را از انواع مهارتهاي زندگی 1370طارمیان و همکاران ( . )1389(کاکاوند،  او تأثیر می گذارد ) طبقه بندي 
  :می دهد   ارائه

خود  -6روابط اجتماعی مؤثر   -5 تفکر انتقادي -4  تفکر خالق - 3  حل مسأله -2مهارت تصمیم گیري  -1
  .مقابله با هیجانات و فشارهاي روانی - 8  همدلی - 7شناسی   

است. زمانی که فرد با مشکل  انکمبود یا فقدان مهارت هاي زندگی یکی از جدي ترین مسایل نابینایپس 
شدیداً تحت تأثیر قر بینایی، احساس کرد که بی کفایت است، ار می گیرد. زمانی عزت نفس و خود ارزشی او 

دست می دهد و به خود و سایر حواسش  از که عزت نفس آسیب دیده باشد فرد قدرت ابراز وجودش را
اطمینان ندارد و احتماالً فاقد احساس آرامش خواهد بود، پس بین عزت نفس و قدرت ابراز وجود رابطه 

عنوان افرادي با عزت ي از افراد مبتال به ر).بسیا1389تنگاتنگی وجود دارد (کاکاوند،  آسیب هاي بینایی به 
شده اند. دانش آموزان با مشکل بینایی به  جرأتنفس پایین، منفعل، داراي درماندگی اکتسابی و کم  توصیف 

دلیل این که در اکتساب رفتارهاي اجتماعی از طریق نشانه هاي بینایی، سرمشق گیري، حالت هاي چهره اي، 
مشکل دارند، ممکن است مهارتهاي زندگی را به خوبی کسب نکرده  ت بازخوردارتباط از طریق نگاه، دریاف

عزت 2011فا و همکاران (ص ).1996 (مک کاسپی، باشند و به طور کامل در آنان رشد نیافته باشد ) در بررسی 
نفس و چگونگی نحوه زندگی بچه هایی با مشکالت بینایی در کشور مصر به این نتیجه رسیدند که مشاوره 

باعث افزایش عزت نفس و درك احساساتشان می  این افراداي روانشناسی و آموزش مهارتهاي زندگی به ه
عزت نفس 1377مستعلمی و دیگران ( شود. ) در بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهاي زندگی بر افزایش 

دختران نابینا  عزت نفس دختران نابیناي شهر تهران نتیجه گرفتند که آموزش مهارتهاي اجتماعی در افزایش 
 عزت نفسثیر آموزش مهارت هاي زندگی بر افزایش أ) در بررسی ت1384مستعلمی، فروزان ( ثر بوده است.ؤم

آموزش مهارتهاي زندگی میزان  نفس را افزایش می دهد.به  عزتدختران نابیناي شهر تهران نتیجه گرفت که 
هاي زندگی بر روي ) در تحقیقی تحت عنوان بررسی آم1386پژوه، احمد ( عزت نفس نابینایان  وزش مهارت 

ساجدي ( عزت نفس نابینایان را افزایش می دهد.  1387اصفهان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهاي زندگی، 
عزت نفس وأ)در بررسی ت ابرازوجود دختران نابیناي مرکز  ثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر روابط بین فردي، 

عزت نفس و توان ابراز  ه گرفت که آموزش مهارتهاي زندگی، روابط بین فردي،توان بخشی در اصفهان نتیج
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له گروهی أ) در بررسی اثر بخشی آموزش حل مس1387خوشکام، زهرا و همکاران (وجود را افزایش می دهد.
جتماعی دانش آموزان با آسیب بینایی به این نتیجه رسیدند که میزان مهارتهاي اجتماعی آنا ن بر مهارتهاي ا

  افزایش و مشکالت رفتاري آنها کاهش یافت.

  نظریات رایج در زمینه مهارتهاي زندگی

را به دهه  نسبت می دهند، اما در سال هاي اخیر این 1970هرچند که تحقیقات منظم درباره مهارتهاي زندگی 
آموزش این مهارتها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و براي آموزش آنها اقدامات مختلفی انجام شده است. 

مهارتها ابتدا بیشتر در حوزه تغییر رفتار صورت می گرفت اما در طی دو دهه گذشته پیشرفت هاي قابل توجهی 
جتماعی، کیفیت زندگی،  را در افزایش کارکردهاي ا در آن صورت گرفته است، به طوري که تأثیر آن 

هاي روان شناختی مختلف،  عالیم بیماري  شناختی و کاهش  دارویی سالمت روان  کارآمدتر از درمان هاي 
  ).1387(بابا پور،  کرده اند  گزارش

) یادگیري فرآیندي فعال و مبتنی بر 1989در نظریه یادگیري اجتماعی بندورا (نظریه یادگیري اجتماعی
تمام تالش خود را براي آموختن  ،یادگیري زمانخصوصاً کودکان در افرادجهت  تجربه است و به همین

هاي زن این آموزش از روشهایی که شرکت فعال افراد در گروه  ، بنابراین درمعطوف می کننددگی مهارت 
سنی و جنسی را در شامل تشکیل  هاي مختلف  فراگیري، تسهیل می بخشد استفاده می شود. این شیوه ها 

  ).1989گروههاي کوچک یا گروههاي دوتایی، بارش فکري و بحث و مناظره می باشد (بندورا، 

شناختی نوین مبتنی بر ادگیري شناختی نویننظریه ی آموزش مهارتهاي زندگی بر اساس تئوري یادگیري 
سه اصل مطرح می شود: فرض یا اصل اول اینست که . می باشد عملکرد سالم روانی انسان  در این تئوري 

عملکرد روانی سالم آغاز می کند این توانایی  ذاتی شامل کودك زندگی خود را با یک توانایی ذاتی جهت 
شکوفایی توانایی هاي بالقوه در جهت اکتساب سبک زندگی  تمایل به یادگیري و انگیزش جهت رشد و 

سالم بنابراین در این دیدگاه باال بودن عزت نفس، فطري است و نیازي به یادگیري و رشد   می باشد. اجتماعی 
  ).1382موسوي، سید رفیع، ندارد(

دیگرفرضیه یا اصل دوم این تئوري آنس می    رفتارهاي انحرافی از طریق یادگیري حاصل ت که بزهکاري و 
قرار  و مختلف تعارضمشوند که در این میان نقش خانواده بسیار مهم است. بدین معنا که در معرض شرایط 

ن ،دیگر اشکال ناسالم عملکرد گرفتن و راگیري و بروز رفتارهاي انحرافینخانواده و والدین می توا ر مؤث د در ف
عاملی را که هم د.نباش متفاوت و یا در تعارض با الگوي او باشد،  ،چنین نوجوان در شرایطی قرار دارد که هر 

این احساسات بعدها به صورت  و شود باعث احساس ناامنی مانند خشم، اضطراب و افسردگی در وي می
یان خواهد شد. اصل سوم رفتارهاي انحرافی مانند بزهکاري، سوء مصرف موادمخدر و شکست تحصیلی نما
راي مقابله با ، آنست که هر توانایی ذاتی کودك، براي سالمتی و عملکرد روانی تکامل یافته می تواند ب

شرایطی موجود باشد فرد می تواند توانایی تفکر  رفتارهاي بزهکارانه و خود تخریبی فعال شود. بنابراین اگر 
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عملکر خویش را به کار اندازد و از د روانی سالم و طبیعی خویش را بدست آورد. طبق مدل تئوري این طریق 
شناختی نوین افراد خطر آفرین شده دارند و از طرفی آنها ،یادگیري   سطوح باالتري از احساس ناامنی آموخته 

موسوي، سید رفیع، هاي شناختی که ناامنی کمتري را تحریک می کنند دست یابند ( می توانند به چهارچوب
1382.(  

جتماعی غلط و  ثیر اجتماعیأه تنظری بر اساس این نظریه، فشار گروه همساالن، الگوپذیري از مدل هاي ا
 رویکرد لذا آفرین می باشند مشکل رفتارهاي ایجاد مؤثري در بسیار عوامل گروهی، هاي رسانه از پذیري تأثیر
پیش از این که  ،معرفی می کند تاان یک آموزش اثربخش عنو به را زندگی هاي مهارت برنامه اجتماعی، تأثیر

آنها را در رویارویی با این فشارها مقاوم و واکسینه ، نوجوانان در معرض آسیب هاي اجتماعی قرار بگیرند
آموزش مهارتهاي زندگی از طریق آموزش هاي عملی،  نمایند. این رویکرد اشاره می کند که ارائه برنامه 

 ط اطالعات یا ترساندن افراد از نتایج و پیامدهاي رفتاري است (موسوي،تمرینی و مشارکتی مؤثرتر از ارائه فق
 ).1385محمد، 

بر اساس این دیدگاه مهارتهاي ضعیف حل مسأله به رفتارهاي اجتماعی ضعیف  نظریه شناختی حل مسأله
حال،   اي مقدمهمربوط می شود و درمان با تمرکز بر اهداف زمان حال آغاز می شود. تمرکز بر اهداف زمان 

شوند،أاست که احتماالً درمان جویان را ترغیب می کند روي مس ها  پس از آن فرد بر راه حل له متمرکز 
شوند و هر راهی نیز بی همتاست (پروچسکا و  گفت ها از متمرکز می شود. راه حل و گو حاصل می 

راد آموزش 1385نورکراس، داده می شود تا از روشی ، ترجمه سید محمدي). هم چنین در این رویکرد به اف
منظم براي غلبه بر مسائل خود استفاده کنند. این رویکرد روشی را در اختیار افراد می گذارد تا با مسائل در 
سالکووس کیس،  آینده به نحو مناسبی مواجه شوند و احساس کنترل بیشتري بر مسائل داشته باشند (هاوتون و 

  ، ترجمه قاسم زاده). 1385

هتر به تحمل و انعطاف  ظریه ریسک ن دیگران ب این نظریه توضیح می دهد که چرا بعضی افراد نسبت به 
عزت نفس، منبع  فشارها و مشکالت روزمره زندگی پاسخ می دهند. نظریه انعطاف به عوامل درونی مانند 

عوامل بیرونی مانند حمایت اجتماعی و خانواده را به مثابه فاکتورهاي حفاظتی  مطرح می کند کنترل درونی و 
هاي شناختی ـ  ارتقاء مهارت .که فرد رادر برابر خطرات فقر، اضطراب و سوء مصرف مواد مقاوم می کند

هستند که باعث افزایش انعطاف و کاهش خطر در  رفتاري اي هاي کننده تعدیل مسألهاجتماعی و مهارت حل 
جزء برنامه مهارت هاي زندگی طراحی شده است  این نظریه د. از طرف دیگرننوجوانان می شو

هاي جنسی نامشروع، سوء مصرف مواد مخدر) جلوگیري کند و رفتارهاي  تاازبروزرفتارهاي مشکل زا(فعالیت 
سازگاري با محیط خانه، مدرسه واجتماع را ارتقاء دهد(موسوي همساالن،  ، مثبت مانند ارتباط سالم با گروه 

  ).1382 ،سید رفیع
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عقالنی ـ هیجانی الیس ( آلبرت الیس هیجانی –قالنی نظریه ع ) یک رویکرد جامع  1987رفتاردرمانی 
ها را نیز مدنظر دارد (  درمانی است که عالوه بر جنبه هاي هیجانی و رفتاري اختالالت انسان، مؤلفه ي فکري آن

  ). 1390 ترکمان،

ریف شده و تفکر غیر منطقی آنان است و این ناشی از ادراك تح ،چون بسیاري از مشکالت روان شناختی افراد
 زمینه ساز مسائل و مشکالت متعدد می شوند و این مشکالت ناشی از ،افراد در ورود به یک زندگی مشترك

محرکها و رویدادهاي بیرونی نیست بلکه نحوه تفکر و باورهاي غیر منطقی آنان نسبت به رویدادها باعث ایجاد 
عدم فراگیري مهارتهاي الزم براي منطقی نمودن ین افشود، ااین مسائل می  غیر منطقی (و  راد با داشتن افکار 

وحذف و تعدیل افکار منفی) خود را در معرض احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب و 
  ).1373عدم کنترل و ناکامی قرار می دهند (شفیع آبادي، 

دید روانی ریشه زیست شناختی دارد و دیگر اینکه وي عوامل ش تبه عالوه الیس معتقد است برخی از اختالال
و ارزشهاي دیگران خیلی اهمیت قائل هستند،  اجتماعی را مهم می داند و معتقد است آدمهایی که براي نظرات 

  ).1390احساس بد بودن و بی ارزش بودن می کنند ( ترکمان،

  عزت نفس 

عواطف عزت نفس، یعنی احساس ارزشمند بودن. این حس از  و تجربیات ما در مجموعه افکار، احساسات، 
 نظر از سن، جنسیت، زمینه فرهنگی و جهت و نوع کاري که در طول زندگی ناشی می شود. همه افراد، صرف

عزت نفس هستند. عزت نفس، برابر است با خودباوري واقعی. خودباوري واقعی یعنی  زندگی دارند، نیازمند 
باور کنیم و براي خشنودي خودمان و دیگران تالش نماییم. عزت نفس واقعاً بر همه خود را آن گونه که هستیم 

عزت نفس ارضاء نشود،  سطوح زندگی اثر می گذارد. بررسی هاي گوناگون بیانگر آن است که چنانچه نیاز به 
ماند  حدود مینیازهاي گسترده تري نظیر نیاز به آفریدن، پیشرفت، و یا درك و شناسایی استعدادهاي بالقوه م

هاي عمومی و روان شناسی کاربرد بسیار گسترده  ).1387دهستانی، ( عزت نفس واژه اي است که در محاوره 
اي دارد و به احساس فرد نسبت به ارزشمندي و تأیید او نسبت به خودش مربوط است (بالسکویچ و توماکا، 

سال ). پرکاربردترین تعریف از عزت نفس تعریف2007و ساسون،  1991 ارائه  1965ی است که روزنبرگ در 
کوپر ).  همچنین 2004(به نقل از جان و مک آرتور،  "نگرش مطلوب و نامطلوب نسبت به خود "کرده است: 

شخص در مورد ارزش خود استرا عزت نفس )1967اسمیت، ( ، ، ارزشیابی فرد درباره خود و یا قضاوت هاي 
دیده بیبیان می کند ک عامل هاي زندگی مناسب، ی نایی، کفایت اجتماعی ومهارت. براي یک فرد آسیب 

عزت نفس باالتر، رفتارهاي مثبتکلیدي  یشتر و توانایی در پذیرش بو ابراز خود  براي مفهوم خود مثبت، 
ن نوجوانان اجتماعی کافی میا حمایتناتوانی به عنوان بخشی از وجود خود است. انزواي اجتماعی و فقدان 

و ولف ،1992 و ساکس، (ککلیس ب بینایی ممکن است موجب عزت نفس پایین آنان شودنوجوانان با آسی
گنر،2000 ، روزنبالم،1997 ساکس،   ).2004 ، وا
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  عزت نفس باال و پایین    

عزت نفس باال هستند، تمایل دارند بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا به نقاط ضعف  افرادي که داراي 
براي پذیرش ارزیابی هاي مثبت از خود آمادگی بیشتري نشان می دهند. افراد با  عزت  خود. همچنین این افراد 

).  هم 1381نفس پایین احتماالً بیشتر ارزیابی هاي منفی را قبول می کنند. ( حسینی نسب و وجدان پرست، 
عزت نفس چنین بین عزت نفس باال و ویژگی هاي شخصیتی مثبت در افراد رابطه وجود دارد. افرادي که 

داراي ویژگی هایی چون پختگی روانی، ثبات، واقع گرایی، آرامش، توانایی باال در تحمل  باالیی دارند، 
شکست می باشند. در حالی که افرادي که عزت نفس پایینی دارند از چنین ویژگی هایی برخوردار  ناکامی و 

ی مطلوب مثل دقت ادراکی ( استگلر و ). عزت نفس باال با ویژگی هاي روانشناخت1991نیستند (هال و رو، 
) و انعطاف 1972)، همرنگی کمتر ( سینگ و باگالپور، 1980)، سازگاري بهتر با پیري ( کارپ، 1973سیمونز، 

رابطه دارد ( به نقل از بدنرو پترسون، 1980پذیري نقش جنسی ( داسک،   (1996.(  

  خرده مقیاس هاي عزت نفس

شخصی د -1 مکرر  - اضطراب آشکار  -احساس ناکامی و بی ارزشی  - یگر بودن عزت نفس فردي: آرزوي 
  نظرگاه منفی و بدبینانه نسبت به آینده -گریستن 
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  نقش خانواده در افزایش عزت نفس

کودك را تحت سرپرستی و مراقبت قرار می دهد. از این رو بیش از خانواده نخستین محیط اجتماعی است که 
تمام محیط هاي اجتماعی در رشد و تکامل او تأثیر می گذارد، خانواده اولین محیطی است که الگوي جسمی 
روانی فرد در آن شکل می گیرد. ریشه بروز بسیاري از فضائل و رذایل انسانی در خانواده است.ازآنجااست که 

و ... زاده می شود (نازي، مبارز عشق، نفرت، اعتماد، بی اعتمادي  سالیوان (1389ه،  ) در زمینه نقش پدر 1972). 
شدیدي نسبت به مادر  عدم همدلی پدر با فرزند مذکر موجب می شود که وي وابستگی  در خانواده می گوید: 

ی انسانهاست که در دهه هاي عزت نفس، یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد و شکوفایخود پیدا کند. پس 
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اخیر مورد توجه بسیاري از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است، اما قدمت تاریخی این موضوع در 
سال گذشته  مباحثی که علماء و فالسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد 

را پذی نیز بسیاري از رفته اند که انسان به عزت نفس نیاز دارد روان شناسان این نظر 
سالیوان،1959، راجرز،1937،آلپورت،1930(مانندآدلر، ، مزلو، 1890، جیمز،1937، کارن هورناي،1953، 

، روشی را که افراد تالش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره 1937از میان این افراد کارن هورناي . )1970
داده است.مطلوب از خود بدست آورده و از آ   ن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار 

  نظریه ي روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس:

رابطه با نظریه ي جیمز می نویسد: ي جیمز نظریه جیمز از اولین کسانی است که در مورد  کوپر اسمیت در 
سی در تعیین اینکه آیا او خود را عزت نفس نگاشته است به اعتقاد وي آرزوها و ارزشهاي انسان نقش اسا

دارند. احساس فرد در این دنیا کامالً به آنچه می خواهد باشد یا انجام دهد بستگی دارد.  مطلوب میپندارد یا نه، 
وي پنداشت که قضاوت فرد در مورد ارزش خود تابعی است از موقعیتها و کماالت وي نسبت به آنچه ادعا یا 

براساس فرمول فوق اگر در  را دارد. عزت نفس = موقعیت / آرزوها یا انتظاراتآرزوي خوب انجام دادن آن 
به آرزوها نزدیک باشد یا به آن زمینه دست یابیم، نتیجه آن عزت نفس باالست. زمینه اي ارزشمند پیشرفت 

در پیشرفت و آرزوها وجود داشته باشد، خود را ضعیف می دانیم (کوپر اسمیت،    ).1967اگر ائتالف زیادي 

اعتماد  وعزت نفس تفاوت وجود دارد. ) معتقداست که بین اعتماد به نفس1989( پترسونپترسون   نظریه ي
عزت نفس بیشتر حس عاطفی از قبول  در حالی، به نفس حس عمومی از نظارت بر خود و محیط است که 

فس شرکت داشته باشد است. بنابراین اعتماد به نفس می تواند در عزت ن کردن خویش واحساس ارزش خود
  ).1373مترادف نیستند (اسالمی نسب، اما این دو 

) در مقایسه با دیگر نظریه پردازان بر اهمیت ناتوانی هاي واقعی که منجر به عزت 1930آدلر (نظریه ي آدلر
در ) درباره ي نظریه ي آدلر می گوید: او 1967کید بیشتري نموده است. کوپر اسمیت (أمی شود، ت نفس پایین

ابتداي کار تصور می نماید که احساس حقارت در حول و حوش اعضا یا الگوهاي مشخصی از رفتار که واقعاً 
نقص دارند به وجود می آید. این نقص هاي واقعی مثل کوري، ضعف جسمانی و ... ممکن است احساس 

آدلراین نقایص و ناتوانی ها را حقارت عضوي نامیده که از تعریف اجتماعی  ناکفایتی را بوجود آورند، امابعداً
) در این باره می نویسد:آدلر چهار موقعیت خانوادگی 1351و فردي احساس حقارت متمایز می نماید. ایزدي (

را مولد احساس حقارت دانسته است. مراقبت افراطی، کمال طلبی والدین با خرده گیري بیش از حد آنها، طرد 
  ).1389از نازي،  شدن از طرف والدین، ناپروردگی(به نقل

عزت نفس را به معنی ارزیابی فرد از خویشتن خویش می داند و می گوید 1988(راجرز نظریه ي راجرز  ،(
) در این باره می گوید: 1967کوپر اسمیت ( این صفت خاصیتی عمومی است و در همه ي انسانها وجود دارد.
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شرایطی که خویشتن پذیري را راجرز در مورد منشاء عزت نفس مستقیماً صحبت نکرده ولی بح ث او در مورد 
شناخت ما از آن موضوع سهم دارد ( به نقل از نازي،    ).1389تسهیل و تعارض را کاهش می دهد در 

دیگري مانند  غرور 1380، به نقل از صدراسادات،1994فرانکن (عالوه بر موارد باال افراد  ) عزت نفس را نوعی 
هم چنین عزت نفس، از  ایص خود را برطرف می کند، به اودست می دهد.و افتخار می داند که وقتی فرد نق

هیجان ها، آرزوها، ارزش ها و اهداف  چگونگی احساس فرد درباره خود است و بر همه ي افکار، ادراك ها،
، و ساسون، 1996 کارسون و آرنولد،، 1991بالکسکویچ و توماکا، ( شخص نفوذ دارد و کلید رفتار اوست

بنابراین، عزت نفس، هسته ي مرکزي ساختارهاي روان شناختی فرد است که وي را در برابر اضطراب، . )2007
عزت نفس، سپر محافظ در مقابله با فشارهاي روانی  می آورد. محافظت نموده و آسایش خاطر وي را فراهم

حساس خود ارزشمندي است که از فرد در مقابل وقایع فشارآور منفی زندگی، حمایت می کند. فردي که از ا
راحتی قادر است با تهدیدها و وقایع فشارآور بیرونی بدون تجربه ي برانگیختگی  باالیی برخوردار است، به 

عزت نفس پایین، به عنوان عامل 1992 و ساندلر، منفی و از هم پاشیدگی سازمان روانی، مواجه گردد (کلیور  .(
شود. فرض  خطري براي پرخاشگري، سوء مصرف مواد افسردگی، عملکرد ضعیف تحصیلی در نظر گرفته می 

هاي اجتماعی است، مستقل از موقعیت هاي خاص وجود  عزت نفس علت و نه معلول مشکل  بر این است که 
عزت نفس به مثابه  ) از2006). هانتر (2002 مداخله هاي خارجی ارزیابی شود (فرانکن،  می تواند با دارد و

می کند و آن را همان رضایت فرد از   جهات جسمانی، روانی و هیجانی، یاد دیدگاه فرد نسبت به خود از
  خویشتن، می داند.

عزت نفس معتقد است که داشتن احترام به خود باال الزمه ي   طی کردن  اریکسون به نقل از چارف در اهمیت 
شکل گیري روابط شغلی، همکاري  اجتماعی و برقراري موفقیت آمیزدوره جوانی است. که این دوره، دوره ي 

رابطه صمیمی با اشخاص دیگر است. سایر محققان نیز ارتباط بین عزت نفس و متغیرهایی مانند کارآیی فردي 
)، سالمت 2007)، رضایت از زندگی (بیاتنی، 2007)، تعهد کاري و رضایت شغلی (سالمال، 2007(اسمیت، 

قوي، براي همه  "عزت نفس "برخورداري از حسند.) را نشان داده ا2006روانی و ناامیدي (الیوبومیرسکی، 
عزت نفس به مثابه ي یک پس به ویژه کودکان و نوجوانان داراي نیازهاي ویژه، ضروري است.  ،ي انسانها

عوامل پیشرفت و شکوفایی استعداد و  وانی بینایی و یا  هاست. خالقیت ارزشمند حیاتی، از مهمترین  راد با نات اف
هاي منفی والدین، تجارب منفی در برخورد با همساال دیگر ناتوانی ها به عادي و ناکامی هاي پی  ندلیل نگرش 

موجب می شود آنها  ،درپی در مدرسه، به تدریج دلسرد و سرخورده شده و توالی چنین شکست ها و مشکل ها
ی مود (امانسبت به خود، احساس بی ارزشی کنند، احساسی که می تواند منجر به آسیب در عزت نفس آنهاش

) (به 1971)، میهان (1965پژوهش هاي مختلف انجام شده از قبیل زونیخ و لدویت ( ).1382 پور و همکاران،
عزت نفس را در افراد 1382) و امامی پور و همکاران (1991) بیتی (1983 نقل از کرك و گالگر، ) پایین بودن 

دانش آموز با مشکل کرده اند. نابینا، تأیید واده مشکل داشته  هم چنین اگر  بینایی از لحاظ عاطفی در محیط خان
با هر محرك کوچکی برانگیخته می شود و پرخاشگري می کند لذا وقتی وارد اجتماع شود نمی تواند با  ،باشد
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سازگار سازد. چنین فردي به راحتی مناسبات اجتماعی خود را بر هم می زند و رفتاري از  هر موقعیتی خود را 
عواملی خود نشان می د عدم رشد وي در بعد اجتماعی است. بر اساس پژوهش هاي انجام شده  هد که عالمت 

خاتمه دادن، گوش  مهارتهاي زندگی (برقراري ارتباط مطلوب، ابراز وجود، همکاري، خودافشایی، نظیر،
 )، درتعیین و شناسایی ارزش هاي فردي درمسألهدادن، پاداش و تقویت، انعکاس، توضیح دادن و حل 

هاي رفتاري   شخصیتی و روانی اختالالت و اجتماعی –پیشگیري یا کاهش ابتالء نوجوانان به انواع نابهنجاري 
  نقش مؤثري دارند.

  هدف پژوهش 

عزت نفس کودکان نابینا، تأثیرتعیین    نیمه بینا.  کم بینا و آموزش مهارتهاي زندگی بر افزایش 

  پژوهشفرضیه هاي 

آموزش مهارتهاي زندگی، عزت نفس دانش آموزان با مشکل بینایی را افزایش می دهد 1فرضیه   :  

   آموزش مهارتهاي زندگی بر افزایش عزت نفس نابینایان تأثیر دارد.:  2فرضیه 

   آموزش مهارتهاي زندگی بر افزایش  عزت نفس کم بینایان تأثیر دارد.: 3فرضیه 

   دگی بر افزایش عزت نفس نیمه بینایان تأثیر دارد.آموزش مهارتهاي زن:  4فرضیه 

  بین عزت نفس دانش آموزان نیمه بینا و کم بینا و نابینا تفاوت وجود دارد.: 5فرضیه 

عزت نفس دختران و پسران با مشکل بینایی تفاوت وجود دارد.:  6فرضیه    بین 

در آن پیش آزمون و پس  شبه آزمایشی یا نیمه تجربی است که پژوهش حاضر تحقیقیروش پژوهش 
غیر مستقل اندازه گیري می  با یک گروه آزمون وجود دارد به گونه اي که متغیر وابسته قبل و بعد از ارائه مت

  : مراحل زیر استشامل  وشود 

اجراي پس آزمون و مقایسه  - 3قرار دادن آزمودنی ها در معرض متغیر مستقل  - 2 اجراي پیش آزمون  -1 
متغیر مستقل(مهارتهاي       2Tپس آزمون  ).1385استفاده از ابزار آماري مناسب (دالور، نتایج حاصل با 

  1Tپیش آزمون      Xزندگی)

جامعه آماري مورد پژوهش در این تحقیق همه دانش آموزان در دسترس دختر و پسر با مشکل جامعه آماري 
سب ،بینایی مشغول به تحصیل سال در مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر    بودند. 93- 94زوار در 

شامل  نمونه و روش نمونه گیري  نفر می باشد که به شکل نمونه گیري در دسترس بوده که از  18نمونه ي 
  نفر هم نیمه بینا بودند. 6نفر کم بینا و  6نفر نابینا،  6این تعداد 
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شیوه نمره گذاري آزمون به  د.کوپر اسمیت بو ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه عزت نفسابزار ها 
پاسخ بلی یک نمره و خیر صفر می گیرد و بقیه سؤاالت معکوس است یعنی  30 صورت یک و صفر است.

  پاسخ خیر آنها یک نمره و پاسخ بلی نمره صفر می گیرد. 

جلسه و در دو گروه  15متغیر مستقل این پژوهش آموزش مهارت هاي زندگی است که در طول شیوه اجرا 
شده بود. شیوه تکمیل  ي جلسات آموزشیکه برنامه ، ماه ارائه شد 2نفره به مدت  9 به صورت تصادفی تنظیم 

(پیش آزمون) و  پرسشنامه ها این گونه بود که قبل از تشکیل دوره، پرسشنامه ها توسط هر دو گروه، تکمیل 
شنامه ها مجدداً توزیع و توسط سپس محتواي آموزشی به هر دو گروه ارائه گردید. پس از اتمام دوره پرس

و ... در  آزمودنی ها تکمیل گردید (پس آزمون). فنون آموزشی به صورت بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ
مؤثر  . موضوع هاي مورد بحث در گروه شامل مهارت خود آگاهی، ارتباطگروه هاي دو یا سه نفره انجام شد

 .بین فردي، حل مسأله، جرأتمندي واسترس بوده است

  پروتکل 

زمان  ،جلسه اولچهارجلسه ارتباط مؤثر ابتدا رهبر گروه (پژوهشگر) هدف از تشکیل جلسات، تعداد و 
را بیان می کند.هدف برقراري ارتباط، نحوه انتقال پیام و  پایان جلسات، رعایت قوانین (از جمله راز داري

 ،جلسه دومنده را با انجام تمرین بیان می کنم.برقراري ارتباط بین افراد و نحوه دریافت اطالعات از پیام فرست
عوامل مؤثر در ارتباط، گام زمینه عوامل دخیل در شکل گیري ارتباط، چگونگی بقاي رابطه،  ي رهاي برقرا در 

نحوه ایجاد ارتباط مثبت، موانع   ،جلسه سوممی کنیم.  دانش آموزان کار  ارتباط مؤثر را همراه با تمرینات با
از دانش آموزان می خواهم در ،جلسه چهارم کار می کنیم.  دانش آموزاناي ارتباطی را با ارتباطی، پل ه

گروههاي دوتایی به موقعیت هاي زیر پاسخ دهند. موقعیت زیر را به دقت براي آنها می خوانم تا آنها بگویند 
  ند.در این موقعیت می توانند روراست باشند و پیام خود را مستقیم و محترمانه بیان کن

آگاهی از نقاط  در زمینه آگاهی از ویژگی هاي جسمانی و بدنی، ،خود آگاهی جلسه پنجم دو جلسه
زمینه آگاهی از  ،جلسه ششم با دانش آموزان صحبت می کنیم.قوت خود، آگاهی از نقاط ضعف خود  در 

ولیتها با دانش ؤآگاهی از اهداف خود، تفریحات، اعتقادات مذهبی، آرزوها، استعدادها، مس افکار خود،
  آموزان کار می کنیم.

در زمینه شناخت حقوق افراد صحبت می ، مهارت ابراز وجود یا جرأتمندي جلسه هفتمدو جلسه 
سبک ارتباطی، ویژگی هاي کلیدي نگرش منفی و رفتار انفعالی، رفتار در زمینه  ،جلسه هشتمکنم. 

دانش آموزان توضیحپرخاشگرانه و ویژگی کلیدي نگرش و رفتار جرأت مند را هم می  راه با تمرین براي 
  م.یده
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درزمینه استرس خوب و استرس بد، حاد و مزمن، عوامل ، جلسه نهم کنترل استرس جلسهچهار
از چند تا از دانش آموزان می ، جلسه دهمبرانگیزاننده استرس همراه با تمرین با دانش آموزان کار می کنیم .

زایی که در طول عوامل استرس  را بیان کنند. خواهم  شده اند  تا  کردهسؤاالتی را مطرح  یک روز با آن مواجه  
دانش آموزان از طریق بارش فکري پاسخ دهند و درباره ي آن به بحث و گفتگو بپردازند. سپس درزمینه منابع 

شناختی همراه با تمرین با  ،مجلسه یازدهدانش آموزان کار می کنیم. درون زاد استرس، طبقه بندي خطاهاي 
را همراه با تمرین با دانش آموزان کار می کنیم زمینه ، در جلسه دوازدهم.انواع استرس هاي سالم و ناسالم 

تمرینات ذهنی  و  له مدار سالم و ناسالم، مقابله هیجان مدار سالم و ناسالمأروش مقابله با استرس، مقابله مس
  هاي هر کدام را انجام می دهیم.و تمرینات و مثال  آرامش براي دانش آموزان توضیح می دهم

، نحوه رویارویی با آن مشکل را با دانش آموزان تمرین می جلسه سیزدهم مهارت حل مسأله سه جلسه
و از دانش آموزان ، ،ابتدا در مورد مطالب جلسه گذشته با دانش آموزان صحبت کردهجلسه چهاردهمکنیم.

حل هاي خود را بر روي کاغذ بنویسند و در مورد بهترین  می خواهم،  فقط از بارش فکري استفاده کنند و راه
از دانش آموزان می خواهم راه حلهایی را که در مورد مشکل خود ،جلسه پانزدهمراه حل هیچ صحبتی نکند.

نوشته اند را در کالس بخوانند. پس از تهیه لیستی از کلیه راه حل ها، از دانش آموزان می خواهم نگاهی به 
راه حل هایی که احمقانه یا غیر ممکن به نظر می رسند را فوراً خط بزنند.با استفاده از راه حل لیست کرده و 

هاي باقیمانده در لیست، پیامدهاي کوتاه مدت و بلند مدت هر انتخاب را تصور کنند. کدام راهکارها امکان 
دانش آموزان می خواهم که یکی  پذیرند؟ کدام یک ممکن است عملی تر باشند؟به طور داوطلبانه از یکی از 

در کالس مطرح کند تا به طور گروهی آن مشکل را در کالس حل نماییم.   از مشکالت خود را 

در دو سطح آمار  spss17جهت تجزیه و تحلیل داده هاي تحقیق از نرم افزار  تجزیه و تحلیل داده ها
شد. از آماره هاي توصیفی نظیر میانگین ، واریانس، انحراف استاندارد و ... براي توصیفی و استنباطی استفاده 

آماري داده ها از آزمون  راي معناداري تفاوت  tمستقل،  tتوصیف داده ها و براي تحلیل  یک نمونه اي ب
 واریانس یک طرفه  براي معناداري تفاوت واریانس ها استفاده شد. هم چنین از میانگین ها و

  جنسیت توزیع دانش آموزان به تفکیک  -1-1- 4جدول 

  درصد فراوانی  تعداد  جنسیت  نوع آسیب بینایی 

  33/4           2  پسر  نابینا

  66/6            4  دختر  

  66/6            4  پسر  کم بینا

  33/4           2  دختر  
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  50             3  پسر  نیمه بینا

  50             3  دختر  

  50             9  پسر  دانش آموزان تعداد کل

  50             9  دختر  

داده،  با توجه به جدول باال که تعداد آزمودنی ها را در گروههاي مختلف بینایی با توجه به جنسیت نشان 
درصدها حاکی از آن است که در گروه کم بینا پسرها بیشتر، در گروه نابینا دخترها بیشتر و در گروه نیمه بینا 

رابر هستند.  تعداد افراد ب

 

 

 

 

 

 

  

  یالتتوزیع دانش آموزان به تفکیک میزان تحص  -2-1- 4جدول 

زان تحصیالت  نوع آسیب بینایی      در صد فراوانی  تعداد  می

  66/6  4  راهنمایی  نابینا

  33/4  2  دبیرستان  

  66/6  4  راهنمایی  کم بینا

  33/4  2  دبیرستان  

  50  3  راهنمایی  نیمه بینا

  50  3  دبیرستان  

  2/61  11  راهنمایی  تعداد کل دانش آموزان
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  8/38    7  دبیرستان  

ها را در گروه هاي مختلف بینایی با توجه به میزان تحصیالت نشان  با توجه به جدول باال که تعداد آزمودنی 
 داده، درصدها حاکی از آن است که دانش آموزان نابینا وکم بینا بیشتردر مقطع راهنمایی، ودر دانش آموزان

  نیمه بینا نیمی در مقطع راهنمایی و نیمی در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بودند. 

  پژوهشبررسی فرضیه هاي 

را افزایش می دهد1فرضیه  آموزش مهارتهاي زندگی، عزت نفس دانش آموزان با مشکل بینایی   :  

دانش آموزان با مشکالت  پیش آزمون و پس آزمون: میانگین 1 -3– 4جدول  عزت نفس 
  بینایی

 
  

مراحل   
  آزمون

انحراف   میانگین  تعداد
  معیار

 T  درجه
 آزادي

سطح  معنی 
 دار

عزت نفس 
  کلی

  005/.  17  3/48    78/3  32/2  18  پیش آزمون

پس   
  آزمون

18  35/1  62/3          

عزت نفس کلی دانش آموزان با مشکل بینایی  فوق،جدول بر اساس  آموزش مهارتهاي زندگی بر روي 
)005/0 p=48/3وt= .تأثیر معنی داري داشته است ( 

  

 انحراف  میانگین  تعداد  مراحل آزمون  آزمون
  عیارم

 T  درجه
 آزادي

سطح 
 معنی دار

  005/0  17  21/3    73/2  77/15  18  پیش آزمون  عزت نفس فردي
          22/2  38/17  18  پس آزمون  

  50/0  17  69/0    1/51  77/5  18  پیش آزمون  عزت نفس اجتماعی
          1/41  6/00  18  پس آزمون  

  06/0  17  1/96    1/50  5/44  18  پیش آزمون  عزت نفس تحصیلی
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 با آموزان دانش نفس عزت مقیاس خرده پیش آزمون و پس آزمون میانگین: 2-3- 4جدول
  بینایی مشکالت

عزت نفس فردي(آ نتایج نشان می دهد کهبر اساس جدول باال،   005/0موزش مهارت هاي زندگی در ابعاد 
P=21/3وt=) 01/0)،عزت نفس خانوادگی P=85/2وt=  تأثیر داشته، چون هرچه عزت نفس درونی (

  افزایش یابد در تعامالت فردي و خانوادگی تأثیر زیادي می گذارد.

  آموزش مهارتهاي زندگی بر افزایش عزت نفس نابینایان تأثیر دارد.-  2فرضیه 

  : میانگین هاي پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس در  دانش آموزان نابینا3-3- 4جدول

 مراحل  آزمون
  آزمون

انحراف   میانگین  تعداد
  معیار

 T  درجه
 آزادي

سطح  
 معنی دار

  009/0  5  3/20-    2/06  29/66  6  پیش آزمون  عزت نفس کلی
          2/25  33/66  6  پس آزمون  

دانش آموزان نابینا  عزت نفس نتایج نشان می دهد که آموزش مهارتهاي زندگی بر رويبر اساس جدول باال، 
)009/0 P=20/3و-t= (.تأثیر معنی داري داشته و فرضیه اول پژوهش تأییدمی شود  

 

 

میانگین هاي پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاسهاي عزت نفس در  دانش  4-3-4جدول 
  آموزان نابینا

 انحراف   میانگین  تعداد  مراحل آزمون  آزمون
  معیار

 T  درجه
 آزادي

سطح  
 معنی دار

  06/0  5  2/03-    1/51  50/14  6  پیش آزمون  عزت نفس فردي
          1/87  16/50  6  پس آزمون  

عزت نفس 
  اجتماعی

  43/0  5  81/.    1/47  4/83  6  پیش آزمون

          1/37  5/50  6  پس آزمون  
  31/0  5  1/05-    1/32  5/16  6  پیش آزمونعزت نفس 

          1/45 6/11  18   پس آزمون  
  01/0  17  2/85    1/16  5/22  18   پیش آزمون  عزت نفس خانوادگی

          1/07  5/72  18   پس آزمون  



  

۶١٣ 
 

  تحصیلی
          1/41  6/00  6  پس آزمون  

عزت نفس 
  خانوادگی

  41/0  5  85/.-    98/.  5/16  6  پیش آزمون

          1/03  5/66  6  پس آزمون  
داده هاي موجود در جدول باال بیانگر این نکته است که در خرده مقیاسهاي عزت نفس دانش آموزان نابینا، 

  آموزش مهارتهاي زندگی تفاوت معناداري ایجاد نکرد.

  آموزش مهارتهاي زندگی بر افزایش  عزت نفس کم بینایان تأثیر دارد.-3فرضیه 

  میانگین هاي پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس در دانش آموزان کم بینا: 5-3- 4جدول 

مراحل     آزمون
  آزمون

انحراف   میانگین  تعداد
  معیار

 T  درجه
 آزادي

سطح  
معنی 
 دار

  04/0  5  2/26-    86/1  33/30  6  پیش آزمون  عزت نفس کلی
          88/2  50/33  6  پس آزمون  

عزت نفس دانش آموزان کم  که آموزش مهارتهاي زندگی بر روينتایج نشان می دهد بر اساس جدول باال، 
  ییدمی شود.أ) تأثیر معنی داري داشته و فرضیه دوم پژوهش ت=t-26/2و=P 04/0بینا (

میانگین هاي پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاسهاي عزت نفس در دانش  :6-3-4جدول 
  آموزان کم بینا

مراحل   آزمون
  آزمون

انحراف   میانگین  تعداد
  عیارم

 T  درجه
 آزادي

سطح  معنی 
 دار

  07/0  5  2/01-    1/94  14/83  6  پیش آزمون  عزت نفس فردي
          1/78  17/00  6  پس آزمون  

عزت نفس 
  اجتماعی

  68/0  5  42/.    1/63  5/66  6  پیش آزمون

          1/03  5/33  6  پس آزمون  
عزت نفس 

  تحصیلی
  29/0  5  - 11/1    1/36  4/66  6  پیش آزمون

          1/22  5/50  6  آزمونپس   
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عزت نفس 
  خانوادگی

  53/0  5  - 64/0    1/32  5/16  6  پیش آزمون

          1/36  5/66  6  پس آزمون  
آموزش مهارتهاي زندگی یافته ها نشان می دهد     عزت نفس دانش آموزان کم بینا بعد از  در خرده مقیاسهاي 

  . تفاوت معناداري مشاهده نشد

  زندگی بر افزایش عزت نفس نیمه بینایان تأثیر دارد.آموزش مهارتهاي - 4فرضیه

  : میانگین هاي پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس در دانش آموزان نیمه بینا7-3- 4جدول

مراحل     زمونآ
  آزمون

انحراف   میانگین  تعداد
  معیار

 T  درجه
 آزادي

سطح  
 معنی دار

عزت نفس 
  کلی

  035/.  5  2/433-    1/50  35/33  6  پیش آزمون

          2/841  38/50  6  پس آزمون  
عزت نفس دانش آموزان نیمه آنتایج نشان می دهد که بر اساس جدول باال،  موزش مهارتهاي زندگی بر روي 

  ثیر معنی داري داشته و فرضیه سوم پژوهش تأیید می شود.أ)ت =t-433/2و=P 035/0بینا (

میانگین هاي پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاسهاي عزت نفس در دانش  :8-3- 4جدول
  آموزان نیمه بینا

مراحل   آزمون
  آزمون

انحراف   میانگین  تعداد
  معیار

 T  درجه
 آزادي

سطح 
 معنی دار

  48/0  5  720/.-    3/01  17/33  6  پیش آزمون  عزت نفس فردي
          2/58  18/50  6  پس آزمون  

  34/0  5  1/000-    54/.  6/50  6  آزمونپیش   عزت نفس اجتماعی
          1/09  7/00  6   پس آزمون  

  37/0  5  933/.-    1/21  6/33  6  پیش آزمون  عزت نفس تحصیلی
          1/26  7/00  6  پس آزمون  

عزت نفس 
  خانوادگی

  29/0  5  1/112-    1/32  5/16  6  پیش آزمون

          1/26  6/00  6  پس آزمون  
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بیانگراین نکته است که در خرده مقیاسهاي عزت نفس، آموزش مهارتهاي داده هاي موجود در جدول فوق 
  زندگی تفاوت معناداري ایجاد نکرد.

عزت نفس دانش آموزان نیمه بینا و کم بینا و نابینا تفاوت وجود دارد.- 5فرضیه  بین 

:آزمون تحلیل واریانس یک طرفه عزت نفس بین گروههاي دانش آموزان  با 9-3- 4جدول
  بیناییمشکل 

درجه  F  انحراف معیار  میانگین   وضعیت  آزمون
 آزادي

سطح 
 معنی دار

  000/.  2  18/594  2/93  66/31  نابینا  
    33    2/76  31/75  کم بینا  نفس کلی عزت

        70/2  75/37  نیمه بینا  
نتایج مقایسه عزت نفس کلی در دانش آموزان با آسیب هاي بینایی مختلف می پردازد،  درجدول باال، که به

)000/0 P=594/18 وF= ،نشان می دهد که عزت نفس در دانش آموزان با مشکل بینایی متفاوتمی باشد(
زانعزت نفس  آموزان عادي و داراي مشکل بینایی قرار دارند،می چون دانش آموزان نیمه بینا در حد واسط دانش 

شود، سپس با توجه به جدول ذیل آنها نسبت به دو گروه دیگر بیشتر است، لذا فرضیه چهارم تأیید مکلی  ی 
عزت نفس نابینا و نیمه بینا با  مشخص می کنیم که کدام گروه با بقیه متفاوت است.با توجه به آزمون توکی بین 

داري (p=012/0سطح معنی داري ( ) تفاوت p=006/0) و بین عزت نفس  کم بینا و نیمه بینا با سطح معنی 
  وجود دارد.

یل واریانس یک طرفه خرده مقیاسهاي عزت نفس بین گروههاي آزمون تحل: 10-3- 4جدول
  دانش آموزان  با مشکل بینایی

انحراف   میانگین   وضعیت  آزمون
  معیار

F  درجه
 آزادي

سطح معنی  
 دار

  011/0  2  18/5  93/1  15/50  نابینا  
    33    10/2  15/91  کم بینا  عزت نفس فردي

        2/83  18/33  نیمه بینا  
  002/0  2  45/7  1/40  5/16  نابینا  

    33    1/31  5/50  کم بینا  عزت نفس اجتماعی
        95/0  7/00  نیمه بینا  
  010/0  2  31/5  1/37  5/58  نابینا  
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    33    1/34  00/5  کم بینا  عزت نفس تحصیلی
        1/28  6/75  نیمه بینا  
  766/0  2  26/0  99/0  5/41  نابینا  

عزت نفس 
  خانوادگی

    33    15/1  33/5  کم بینا

        30/1  5/66  نیمه بینا  
عزت نفس فردي  با آسیب هاي مختلف بینایی،نشان می دهد که دانش آموزان  10-3- 4نتایج جدول  در ابعاد 

)011/0 P =18/5 وF =)عزت نفس اجتماعی  ،(002/0P= 45/7 وF=) عزت نفس تحصیلی  ،(010/0P=  و
31/5F= (می باشد.با توجه به آزمون توکی دانش آموزان نیمه بینا  و باالترین میانگین در بین، متفاوت هستند

سطح معنی داري ( عزت نفس اجتماعی نابینا و نیمه p=029/0بین عزت نفس فردي نابینا و نیمه بینا با  ) و میان 
سطح معنی داري p=004/0بینا با سطح معنی داري ( عزت نفس اجتماعی کم بینا و  نیمه بینا با  ) و بین 

)013/0=pسطح معنی داري    ( ) و عزت نفس تحصیلی کم بینا و نیمه بینا با  ) تفاوت وجود p=011/0میان 
  دارد.

عزت نفس دختران و پسران با مشکل بینایی تفاوت وجود دارد.-  6فرضیه    بین 

 

  عزت نفس بین دانش آموزان دختر و پسر با مشکل بیناییپس آزمون میانگین  11-3- 4جدول

انحراف   میانگین  تعداد  جنسیت  آزمون
  معیار

T  درجه
 زاديآ

سطح 
 اردمعنی 

  49/0  16  - 69/0  3/68  33/44  9  خترد  عزت نفس کلی
     32/3  34/00  9  سرپ  

) نشان می دهد، که با وجود باالبودن میانگین عزت نفس پسران =t-69/0و=P 49/0در جدول باال، نتایج (
شود.  5نسبت به دختران ولی از نظر آماري این تفاوت معنادار نیست، لذا فرضیه   تأیید نمی 

دانش آموزان دختر و پس آزمون میانگین : 12-3-4جدول  خرده مقیاسهاي عزت نفس بین 
  پسر با مشکل بینایی

انحراف   میانگین  تعداد  جنسیت  آزمون
  معیار

T  درجه
 آزادي

 سطح
 معنی دار

  55/0  16  - 60/0  2/45  16/44  9  دختر  عزت نفس فردي
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        69/2  16/72  9  پسر  
عزت نفس 

  اجتماعی
  48/0  16  - 71/0  1/48  5/72  9  دختر

        1/34  6/05  9  پسر  
عزت نفس 

  تحصیلی
  38/0 16 - 90/0  1/57  5/61  9  دختر

        1/34  5/94  9  پسر  
نفس  عزت

  خانوادگی
  23/0  16  - 23/1  1/13  5/33  9  دختر

        03/1  5/61  9  پسر  
 

 

 

  :نتیجه گیري

ها حاصل شد :   با توجه به نتایج حاصل از تفسیر یافته ها بر اساس جدول ها نتایج زیر در مورد فرضیه 

  .دهددانش آموزان با مشکل بینایی را افزایش می عزت نفس  ،: آموزش مهارتهاي زندگی1فرضیه 

دانش  ، وعزت نفس درونی،  عزت نفس فردي و خانوادگی افزایش پیدا می کنداز آنجایی که با افزایش 
زمینه ابراز وجود و خودآگاهی ضعف دارند  ، آموزان با مشکل بینایی دچار انزواي اجتماعی هستند و در 

آموزش مهارتهاي زندگی باعث افزایش عزت نفس در این افراد می شود.  بنابراین 

با توجه به نتایج به دست آمده از  .را افزایش می دهدعزت نفس نابینایان  ،: آموزش مهارتهاي زندگی2فرضیه 
وجود  تفاوت معنی داري بین پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس کلی دانش آموزان نابینا را ،3-1- 4جدول
، پس فرضیه فوق تائید می شود. به دلیل مشکالت شدید بینایی و ضعف در ارتباطات غیر کالمی، دارد

ارتباطات اجتماعی و روابط دوستی این دانش آموزان دچار عزت نفس پایین هستند و آموزش مهارت هاي 
شود.  زندگی باعث افزایش عزت نفس آنها می 

در نتایج بدست آمده از   .ان را افزایش می دهدعزت نفس کم بینای  ،: آموزش مهارتهاي زندگی3فرضیه 
عزت نفس کلی دانش آموزان کم  ن) وجود تفاوت معنی داري بین پیش آزمون و پس آزمو5- 3-4جدول (

را نشان می دهد، بنابراین فرضیه فوق ت عالوه بر مشکالت افراد نابینا، أیبینا  ید می شود. در کودکان کم بینا، 



  

۶١٨ 
 

دي و استقالل نیز آسیب دیده است بنابراین این دانش آموزان معموالً منزوي و درون گرا هستند، جرآت من
شود. پس آموزش مهارتهاي زندگی باعث افزایش عزت نفس آنها   می 

) وجود 7-3- 4نتایج جدول ( .را افزایش می دهدعزت نفس نیمه بینایان ، : آموزش مهارتهاي زندگی4فرضیه  
را نشان می دهد. ی  بین پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس کلتفاوت معنی داري  دانش آموزان نیمه بینا 

عادي وافراد دچار آسیب بینایی شدید قرار می گیرند و نحوه درست  دانش آموزان نیمه بینا حد واسط افراد 
عوامل بر بیان مشکالت خود را نیاموخته اند نمی توانند با همساالن خود ارتباط تنگاتنگی برقرار کنن د، پس این 

عزت نفس آنها تأثیر می گذارد.  روي 

- 4در جدول ( بر اساس بین عزت نفس دانش آموزان نیمه بینا و کم بینا و نابینا تفاوت وجود دارد. :5فرضیه 
ازدانش آموزان با مشکل بینایی متفاوت است و همواره میانگین عزت نفس کلی  گروه 3)،عزت نفس بین 3-9

آموزا غیر کالمی و در دانش  دیگر است.چون جرأت مندي،استقالل و ارتباطات  ن نابینا پایین تراز دو گروه 
عوامل بر روي عزت نفس آنها تأثیر آروابط اجتماعی در افراد کم بینا و نابینا بیشتر  سیب دیده است، پس این 

عزت نفس باالتري  نتایج همچنین  برخوردارند.می گذارد ولی افراد نیمه بینا مشکل بینایی کمتري دارند و از 
عزت نفس فردي، اجتماعی و تحصیلی بین10- 3- 4جدول ( کم بینا و  دانش آموزان نابینا،  ) بیانگر آن است که 

دانش آموزان نیمه بینا باالتر از دو  نیمه بینا متفاوت است و میانگین عزت نفس فردي، اجتماعی و تحصیلی در
 گروه دیگر است. 

همان طور که نتایج تحقیق در   بین عزت نفس دختران و پسران با مشکل بینایی تفاوت وجود دارد. :6فرضیه 
 این تفاوت ، ولیاز دختران است پسران باالتر، میانگین عزت نفس در زمینه ي) نشان می دهد 11- 3-4جدول (

ش  ییدأاز نظر آماري این اختالف معنی دار نیست، بنابراین فرضیه ي فوق ت ود. پس مهارتهاي زندگی به نمی 
دانش آموزان با آسیب بینایی که به خوبی  باشد. می عنوان یک تکلیف براي افراد جامعه براي بهتر زیستن الزم

جتماعی رفتارهاي با کفایت تري از خود نشان می دهند،  هاي اجتماعی را کسب می کنند و از نظر ا مهارت 
شود که محدودیت ها و توانایی هاي خودشان را به نحو  وجبداراي مفهوم خود مثبت تري هستند و این م می 

صحیح تري ارزیابی، درك و پذیرش کنند (به پژوه، احمد؛ خانجانی، مهدي؛ حیدري، محمود و شکوهی 
 )1386یکتا، محسن، 

 در دانش آموزان نابینا، تداوم آموزش مهارت هاي زندگی و داشتن تعامل با همساالن، بزرگساالن و معلمان
الزم و ضروري است. مهارت هاي زندگی مورد نظر می تواند شامل برقراري تماس هاي اجتماعی، رعایت 
هاي گروهی، آموختن انواع بازي ها و قواعد  در فعالیت  جتماعی، پیوستن و مشارکت  نوبت، استفاده از آداب ا

اشد، که در نتیجه می توانند فعالیت هاي معمول در مدارس، و همچنین آموزش انتخاب و تصمیم گیري ب آنها،
  کارکرد کفایت اجتماعی بعدي را پایه ریزي کنند.

  پیشنهادات
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آموزشی و پرورشی رایج، بیشتر  ژه کودکان استثنایی برنامه هاي  برخی شواهد نشان می دهد که در مدارس وی
بر بعد مهارتهاي تحصیلی و آموزشی تأکید می کند و وقت و هزینه کمتري صرف آموزش مهارتهاي زندگی 

ي زندگی با برخی کمبودها کودکان و دانش آموزان استثنایی می شود، در نتیجه این افراد در کسب مهارتها
هاي آموزشی مهارتهاي زندگی، مداخالت به هنگامهستندمواجه  ترغیب افراد با نقایص  ،. برگزاري دوره 

ی مهم اتآسیب بینایی اقدام بینایی به استفاده از باقی مانده بینایی، افزایش و پرورش مهارتهاي زندگی در افراد با
  :ها به درجات باالتر فعالیتهاي اجتماعی است.لذا پیشنهاد می شوددر جهت اجتماعی کردن و سوق دادن آن

آموزشی قرار گیرد و با بهره گیري از تجارب متخصصان و  )1 آموزش مهارتهاي زندگی نیز جزء برنامه هاي 
هاي الزم را بدست آورند.مربیان    با تجربه، کودکان با مشکل بینایی مهارت 

 6پس آزمون و پیگیري  تلف و نیز مهارت هاي جزئی و با پیش آزمون وبا تعداد بیشتر و فرهنگ هاي مخ )2
هم چنین بهتر است کودکان با مشکل بینایی باگروه هاي دیگر  ماهه و یک ساله تحقیقاتی صورت گیرد.

شوند.   استثنایی مقایسه 

  منابع

 انتشارات مهرداد :تهران ،روان شناسی اعتماد به نفس )، 1374، (اسالمی نسب، ع -1

)، بررسی مقایسه اي عزت 1382امامی پور، سوزان؛ صدرالسادات، سید جالل. و شمس اسفندآباد، حسن، (  -2
عادي و نابینا، فصلنامه ي مددکاري اجتماعی، شماره   .15-14نفس در دانش آموزان 

 نتشارات:ا تهران ،روش هاي افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان)، 1378، (بیابانگرد، اسماعیل -3
   انجمن اولیاء و مربیان

بررسی رابطه )، 1387،(آشتیانی، علی ؛ جواد ،اي اژه ؛رسول زاده طباطبایی، کاظم ؛بابا پور، خیر الدین جلیل -4
سالمت روان شناختی دانشجویانأبین شیوه هاي حل مس    7،10،3مجله روان شناسی، ،له و 

. ترجمه یحیی سید محمدي، تهران: یه هاي روان درمانینظر)، 1385پروچسکا، جیمز. و نورکراس، جان، ( -5
  رشد

عقالنی)،  1390ترکمان، محمد،آلبرت الیس، ( -6   ، مرکز روانشناسی روان آساهیجانی -رفتار درمانی 

هیجانی1381جاللی، سید احمد،( -7 ویژه نامه ارزشیابی تحصیلی، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ")، هوش   ،
69- 70- 105 -89   
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هیجانی و جسمانی دانشجویان دانشگاه تبر   یزخانوادگی، 

عزت نفس نابینایان، پژوهش  -10 هاي اجتماعی بر  خان جانی، احمد شکوهی یکتا،  اثر بخشی آموزش مهارت 
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   2، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال هشتم شماره  "مهارتهاي اجتماعی دانش آموزان با آسیب بینایی

 جیحون :تهران ،مجموعه مهارت هاي زندگی )،1387 ،(ردهستانی منفرد، منصو -12
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  بررسی مهارت هاي اجتماعی در کودکان نابینا و کم بینا

  443، سعید حسنی مفرد ویدوج442،محبوبه زارع  441اعظم رحیمی قزاان   
  

  چکیده
مهارت هاي هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی مهارت هاي اجتماعی در کودکان نابینا و کم بینا است. 

را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته و از  اجتماعی بر رفتارهاي فراگرفته مطلوبی داللت دارد که فرد 
واکنش هاي نامعقول اجتماعی خودداري کند. نتایج تحقیق حاکی از آنست که آموزش و فراگیري مهارت 

عمیقی بر ع عاطفی و تحصیلی این افراد دارد. مقاله هاي اجتماعی به کودکان نابینا و کم بینا تأثیر  ملکرد روانی، 
اسنادي است و از منابع علمی، کتاب ها و مقاالت در باب موضوع بهره گیري شده  –حاضر از نوع توصیفی

  است.

  مهارت هاي اجتماعی، کودکان نابینا و کم بینا کلید واژه ها

  

    

                                                             
روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان ، اعظم، دانشجوي کارشناسی ارشد رحیمی قزاان٤٤١

 a.rahimi1365@yahoo.comول) ی(نویسنده مس
زارع، محبوبه، دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان  442

mahbobezare92@gmail.com  
حسنی مفرد ویدوج، سعید، کارشناسی ارشد  تحقیق در عملیات دانشگاه آزاد علوم و 443

  saeid.hm2010@gmail.comتحقیقات واحد تهران 

mailto:a.rahimi1365@yahoo.com
mailto:mahbobezare92@gmail.com
mailto:saeid.hm2010@gmail.com
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  مقدمه

سازد با دیگران مهارت هاي اجتماعی مجموعه ي رفتارهاي  راگرفته ي قابل قبولی است که فرد را قادر می  ف
عکس العمل هاي نامعقول اجتماعی خودداري کند(گرشام و الیوت، ). همکاري، 1984رابطه موثر داشته و از 

وتمجید از دیگران، و  دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضاي کمک کردن، تعریف  مشارکت با 
کردن، مثال هایی از این نوع رفتار است یادگیري رفتارهاي فوق و ایجاد رابطه موفق با  تشکر و قدردانی

دیگران یکی از مهم ترین دستاوردهاي دوران کودکی است. متاسفانه همه ي کودکان موفق به فراگیري این 
شوند(گرشام والیوت، ها نمی  ي منفی از ).وبه همین دلیل،اغلب این کودکان با عکس العمل ها1990مهارت 

  سوي بزرگ ساالن و کودکان دیگر روبرو می گردند.

افکند و بر سازگاري و شادکامی  هاي زندگی کـودکان و نوجوانان سایه می جنبه  رفتارهاي اجتماعی بر تمامی
نـجام رفتارهاي اجتماعی مطلوب،   کنار  . توانایی فرد از نـظر بعدي آنها تأثیر می گذارد آمدن با دیـگران و ا

زان توانایی  را میان هم ساالن و نزد معلمان، والدین ودیگر بزرگ ساالن  مشخص می کند. می میزان محبوبیت او 
اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهاي اجتماعی   فرد در مهارت هاي اجتماعی به طور مستقیم به رشد

  ).1384؛ ترجمه به پژوه ،  2شود. (متسون و اولندیک دهد، مربوط می مـطلوبی که از خود نشان می

نقص مهارت اجتماعی مشکلی نسبتا مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعیف تحصیلی است که اغلب منجر به 
آتی یا اختالالت روانی می شود(کول و داج، شناخت و درمان کودکان 1983مشکالت سازگاري  ). بنابراین، 

  خصصان تعلیم و تربیت است.مبتال به این نقص وظیفه مهم روان شناسان، مشاوران،و مت

کودکان معلول به دلیل نقص جسمی و محرومیت هاي ناشی از آن اغلب قادر به ایجاد رابطه ي اجتماعی و 
متقابل با هم ساالن و بزرگ ساالن  نیستند و سازگاري عاطفی و اجتماعی آنان با دشواري روبرو است. این 

و گوشه گیر بوده و رفتار هاي رشدنیافته و ضداجتماعی  و نامناسب بروز می دهند. کودکان معموال منزوي 
پژوهش هاي بسیاري موید تاثیر منفی یا فقدان یا نقص مهارت هاي اجتماعی بر سالمت روان کودك 

) و کودکان داراي مهارت هاي اجتماعی موفق تر از کودکان فاقد این مهارت ها  1973است(کوین و همکاران،
عوامل موثر بر آموزش مهارت 1987و آشر، در امر تحصیل هستند(پارکر ).لذا در این پژوهش به بررسی برخی 

  هاي اجتماعی بر روي نابینایان و کم بینایانخواهیم پرداخت.

  مهارت ها ي اجتماعی

شکل می  ها ، انگیزه ها، نگرش ها و رفتارهاي فرد  شدن فرایندي است که در آن هنجارها، مهارت  اجتماعی 
شود. در این فرایند، اکتساب و به  گیرد تا ایفاي نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته 

هاي اجتماعی و چگونگی برقراري ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مولفه هاي اصلی رشد  کارگیري مهارت 
شود. بنا به تعریف، مهارت هاي اجتماعی به ه اجتماعی ب خصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می 
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آموخته شده و مقبول جامعه اطالق می شود، رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوي  رفتارهاي 
(کارتلج و  نجامداارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ هاي  مثبت و پرهیز از پاسخ هاي  منفی بی

  ). 1369نظري نژاد، ،ترجمه1985میلبرن،

هاي  زندگی کودکان و نوجوانان سایه می افکند و بر سالمت  در این راستا، رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه 
سازگاري و شادکامی بعدي آنها تاثیر می گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام  روانی، 

ی مطلوب، میزان محبوبیت او را میان هم ساالن و نزد معلمان، والدین و دیگر بزرگ ساالن  رفتارهاي اجتماع
مشخص می کند. میزان توانایی فرد در مهارت هاي اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و 

، 1988دیک، مربوط می شود (متسون و اولن ؛کیفیت رفتارهاي اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می دهد
  ).1384ترجمه به پژوه، 

شدن و سازگاري اجتماعی را هیچ گاه  نمی  عنوان مهمترین عامل اجتماعی  اهمیت مهارت هاي اجتماعی به 
شک توجه به هوش اجتماعی، رشد اجتماعی و تربیت اجتماعی در کنار دیگر  توان از نظر دور داشت و بی

ج ایگاه ویژه اي برخوردار است. در چشم انداز کنونی، در حوزه ابعاد رشد و حیطه هاي تعلیم و تربیت، از 
داده، پژوهش هاي بی شماري صورت گرفته،  آموزش مهارت ها ي اجتماعی، رویدادهاي فراوانی رخ 

تري آشکار شده است. تمامی این  هاي روشن روشهاي آموزشی و درمانی جدیدي مطرح گردیده و افق
انسان کمک می کند تا به کمیت و کیفیت زندگی اجتماعی خود و دیگران حرکتها و شناختهاي روز افزون به 

جتماعی آنان نگاه انسان دوستانه تر و  غناي بیشتري ببخشد و بخصوص به کودکان با نیازهاي ویژه و سازگاري ا
ی دانش آموزي که مهارت هاي اجتماع).1384، ترجمه به پژوه، 1988پویاتري داشته باشد (متسون و اولندیک، 

سازش کند و یا اینکه می تواند  ؛الزم را کسب کرده است آموزي است که می تواند به خوبی با محیطش  دانش 
آمیز کالمی و فیزیکی  از طریق برقرار کردن ارتباط با دیگران از موقعیت کند. این گونه  دوريهاي تعارض 

اجتماعی، نظیر پذیرش - مثبت روانیدانش آموزان، رفتارهایی از خود نشان می دهند که منجر به پیامدهاي 
رابطه موثر با دیگران می شود. از سوي دیگر، کسانی که مهارت هاي اجتماعی الزم را  توسط هم ساالن و 

شوند، از طرف هم ساالن پذیرفته نمی شوند، در میان  اغلب به اختالل ؛کسب نکرده اند هاي رفتاري مبتال می 
بدون .د و با معلم و یا سایر افراد حرفه اي به خوبی کنار نمی آیندهم ساالن و بزرگ ساالن  محبوب نیستن

هایی در زمینه مهارت هاي اجتماعی هستند و این  تردید دانش آموزان استثنایی نیز، کم و بیش داراي نارسایی
شخصیتی، سازگاري و تحصیلی کوتاه  گونه نارسایی عاطفی،  ها، پیش بینی کننده انواع مختلفی از مشکالت 

، ترجمه به پژوه، 1988). از این رو، متسون و اولندیک(2001دت و دراز مدت می باشد (گرشام و همکاران، م
ژه، مشکالت  98تا  90) گزارش کرده اند که 1384 درصد از دانش آموزان شاغل به تحصیل در کالسهاي وی

بر وخامت بیشتر موقعیت بین شخصی دارند و این حقیقتی است که به دلیل وجود مشکالت عاطفی و تحصیلی 
  .می افزاید
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مطالعاتی روي بسیاري از مداخالت مهارت هاي اجتماعی شامل برنامه ي ایجاد شده توسط معلم و نیز برنامه 
هاي اجتماعی به طور 1992هاي تجاري انجام شده است(کندلر و همکاران، آموزش مهارت  ). بر این اساس 
). این ساختار معموال به پنج گام 2003ی کند(ویلیامز و رایزبرگ،کلی از یک ساختار آموزش مستقیم پیروي م

  تقسیم می شود :

  گام نخست : بحث درباره مهارت

گام نخست آموزش مهارت اجتماعی، بحث درباره مهارتی است که باید تدریس شود(باین و 
). در طی این مرحله مهارت باید تعریف شود و گام هاي مورد نیاز براي 1992،کندر و همکاران،1991فاریس،

 ). در طی این مرحله است که یک منطق می تواند براي1997انجام مهارت مشخص شود(کورینک وپاپ،
  ) . 2003مهارت مورد نظر فراهم شود(ویلیامز و رایزبرگ،

  گام دوم: الگودهی مهارت

). در طی این مرحله 1992، کندر وهمکاران،1991در طی مرحله دوم، الگودهی رخ می دهد(باین و فاریس،
اربرد آن یک یا دو دانش آموز، با نوار ویدیویی مهارت را انجام می دهند و نمونه هاي روشنی از مهارت و ک

داده می شود(باین و فاریس،  را با آوردن مثال و با 1991ارایه  ). در این زمان الگو باید فرایند انجام مهارت 
  ).2003روش گفتگو با خود نشان دهد(ویلیامز و رایزبرگ،

  گام سوم: انجام مهارت به صورت هدایت شده

). 1997مهارت هدایت می شوند(کورینگ و پاپ، در این مرحله ،دانش آموزان توسط معلم یا الگو، براي انجام
شود؛معلم را در انجام درست مهارت یاري می کند. معلم  در این مرحله که تمرین و تکرار نیز نامیده می 
شده با خود حرف  را تشویق می کند تا در طی انجام مهارت به صورت هدایت  آموزان  همچنین دانش 

اید بازخورد تصحیحی و مثبت را در طی این مرحله به کار ). معلم ب2003بزند(ویلیامز و رایزبرگ،
  ).1997ببرد(کورینگ و پاپ،

  گام چهارم: انجام مهارت به صورت مستقل

) انجام مهارت به صورت 1992این که در زمان هایی با مراحل سوم و پنجم ترکیب می شود(کندر وهمکاران،
دانش آموزان با اندك مستقل است. این مرحله که ایفاي نقش نامیده می شود  شامل انجام مهارت توسط 

  ).2003مداخله از طرف معلم است(ویلیامز و رایزبرگ،

  گام پنجم: بهبود تعمیم دهی مهارت 

) تقویت مثبت گامی مجزا در فرایند 1992این گام ،جهت تعریف مشکل است. به نظر کندلر و همکاران(
آموزش رخ می دهد؛ ممکن است آموزشی است. در هر صورت با ارایه ي بازخورد و  بحث که در طی فرایند 



  

۶٢۶ 
 

فرض شود که تقویت در طول تمرین براي انجام مناسب مهارت فراهم شده است. با این حال مرحله آشکارتر 
هبود تعمیم دهی است(ویلیامز و رایزبرگ، ). در این زمان دانش آموزان تشویق می شوند 2003در گام پنجم،ب

را خارج    از محدودیت هاي آموزشی انجام دهند. تا مهارت جدید 

  

هبود وضع تغذیه و سطح زندگی جوامع  واقعیت این است که با وجود گسترش خدمات بهداشتی و درمانی ب
هنوز تعداد زیادي از افراد جامعه داراي معلولیت هستند و با توجه به تمامی پیشرفت ها، معلولیت به عنوان یک 

  .واهد داشتچنان وجود داشته و خ واقعیت هم

پذیري آنها در محیط هاي  هاي مختلف،کمک به سازش ناتوانی  یکی از اهداف اصلی آموزش کودکان داراي
. آموزش مهارت هاي استو بهترین راهکار در این زمینه،آموزش مهارت هاي اجتماعی  گوناگون جامعه است

  تحصیلی صورت گیرد.  همانند مهارت ها يهاي دقیق و منظم  ي برنامه اجتماعی براي این کودکان باید با تهیه

گاهی در اکتساب و  عنوان بخشی از جامعه افراد استثنایی از این قاعده مستثنی نیستند و  دانش آموزان نابینا نیز به 
به کارگیري مهارت هاي اجتماعی دچار مشکل هستند.از آنجایی که دانش آموزان نابینا در اکتساب رفتارهاي 

هاي چهره اي،ارتباط از طریق نگاه، دریافت  نشانه هاي بینایی، سرمشق گیري، حالتاجتماعی از طریق 
دارند، ممکن است مهارت هاي اجتماعی رابه خوبی  بازخورد و همچنین توانایی درتعیین محل افراد، مشکل 

ی،  شده1996کسب نکرده باشند وبه طور کامل درآنان رشد نیافته باشد(مک کاسپ توسط  ). پژوهش هاي انجام 
ساندرا (2004)،واگنر (1997)،ولف وساکس (1991بایرشات( و  داده است که افراد نابینا 2005) و نورا  ) نشان 

هایی رو به رو هستند. از این رو، اکثر پژوهشگران بر اهمیت  از نظر مهارت هاي اجتماعی با کاستیها و نارسایی
ور رشد و سازگاري اجتماعی افراد نابینا تاکید آموزش، اکتساب و به کارگیري مهارت هاي اجتماعی به منظ

  .کرده اند

و  1983، کودوین، 1991نابینایان را داراي کاستی مهارت اجتماعی گزارش کرده اند(بایبرشات،  ،پژوهش ها
  ).1983هامفیل، 

 
زمینه تأثیر مهارت اجتماعی بر تطابق، سازگاري، موفقیت تحصیلی کودك معلول، و  تحقیقات متعددي در 

رابطه با هم ساالن انجام شده است و در این راستا آموزش مهارت هاي اجتماعی به کودکان معلول  داراي ایجاد 
را مثبت گزارش کرده اند (وان هاسلت،  ، 1983اهمیت بوده و تأثیر آموزش بر مهارت اجتماعی کودکان نابینا 

  ).1996، بیشاب و هابسون، 1999، ارین، 1988، سیسن، 1991بایبرشات، 

. عزت استعزت نفس  ؛یکی از مولفه هایی که ارتباط مستقیم و دوسویه اي با رشد مهارت هاي اجتماعی دارد
) عبارت است از ارزشیابی فرد درباره خود و یا قضاوتهاي شخص در مورد 1967نفس از نگاه کوپراسمیت، (
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عامل  دیده بینایی، کفایت اجتماعی و مهارت هاي اجتماعی مناسب، یک  ارزش خود. براي یک فرد آسیب 
عزت نفس باالتر، رفتارهاي مثبت و ابراز خود بیشتر و توانایی در پذیرش  کلیدي براي مفهوم خود مثبت، 

ی کافی میان نوجوانان با حمایت اجتماع نبودناتوانی به عنوان بخشی از وجود خود است. انزواي اجتماعی و 
عزت نفس پایین آنان شود (ککلیس و ساکس،  ، ولف و ساکس، 1992آسیب بینایی ممکن است موجب 

  ). 2004، واگنر، 2000، روزنبالم1997

شده از  ) داده1997کف ( نوجوان با آسیب بینایی (نابینا، آسیب بینایی شدید و آسیب  316هاي جمع آوري 
را مورد بررسی قرار داد. پژوهش وي بر توانایی نوجوانان در برقراري و  24تا  14بینایی نیمه شدید)  ساله هلندي 

عاطفی تمرکز داشت. نتایج پژوهش وي  شبکه هاي اجتماعی و منابع حمایت اجتماعی و  حفظ روابط، ایجاد 
دیده بینایی شبکه هاي اجتماعی کوچکتري نسبت به هم ساالن بی داد که نوجوانان آسیب  ناي خود تشکیل نشان 

  .داده بودند

گاها و فاران ( جتماعی 2001مک  کودك با آسیب بینایی  112) با اجراي یک تحقیق کیفی روي تعامل ا
(کودکان نابینا و کم بینا) نشان دادند که این کودکان مشکالت فراوانی در روابط متقابل با دیگران، به ویژه با 

قایصی در رشد مهارت هاي اجتماعی این گونه کودکان را نیز هم ساالن خود دارند. همچنین آنان وجود ن
  .گزارش کرده اند

عنوان بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی نوجوانان که بر روي 2000هاره و آرو (  115) در پژوهشی با 
شرایط مزمن و  44نوجوان دختر و پسر با آسیب بینایی و  رسش نوجوان عادي که با استفاده از پ 607نوجوان با 

عزت نفس روزنبرگ و مقیاس افسردگی بک در کشور فنالند انجام شده بود دادند نوجوانان با  ؛نامه   نشان 
آسیب بینایی، به ویژه آنهایی که نابینا بودند نسبت به هر دو گروه مشکالت بیشتري در روابط فردي و تعامالت 

اختی، مشکالت کمتري از نوجوانان با شرایط اجتماعی با دوستان خود داشتند. ولی در زمینه بهزیستی روانشن
  .مزمن نشان دادند

اجتماعی نوجوانان نابینا گزارش کرده است که مشکالت رفتاري،  - ) در بررسی سازگاري روانی2002کف( 
به ویژه مشکالت اجتماعی نوجوانان نابینا، به عزت نفس پایین، مفهوم خود منفی و مهارت هاي اجتماعی 

هاي اجتماعی منجر به افزایش بهداشت روانی و اعتالي ضعیف در آنان مر آموزش مهارت  بوط است و اینکه 
عزت نفس در این افراد می  .شود سطح 

دانش آموزانی که نیازمند آموزشهاي ویژه  وجود عزت نفس باال، از  ؛ندهستدر مورد دانش آموزان نابینا و یا 
زیادي برخوردار است. در مقابل، وجود عزت نف س پایین، موجب می شود این گونه دانش آموزان هم اهمیت 

 سن و سال عادي و نابیناي خود احساس ضعف و حقارت کنند و منجر به این شود که آنان روز به روز منزوي
عاطفی آنان بیشتر شود (ساکس و ولف،    ).2006تر شوند و مشکالت سازگاري و 
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هاي اجتماعی به دانش آموزان نابینا، کاهش وسیعی در ) بر این اعتقاد است که با آموزش مهارت 2004واگنر (
رفتارهاي پرخاشگرانه و ناسازگارانه آنان ایجاد می شود. همچنین با افزایش بازخوردها و تقویت کننده ها و 

هاي تعاملی بیشتر به این افراد، نه فقط منجر به افزایش کفایت اجتماعی، مفهوم خود مثبت و عزت  ارایه فرصت
شد. ساکس و ولف(نفس در آ ) هدف از 2006نان می شود بلکه به پیشرفت تحصیلی در آنان نیز منجر خواهد 

هاي اجتماعی را فراهم کردن اطالعات و مهارت ها ي مورد نیاز براي نوجوانان نابینا و آسیب  آموزش مهارت 
  .می دانند ؛ه باشنددیده بینایی به طریقی که آنها در موقعیتهاي اجتماعی احساس دلگرمی و راحتی داشت

یابد و  همچنین نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش رفتارهاي مثبت مهارت اجتماعی، عزت نفس افزایش می
   .نفس است بالعکس که نشان دهنده وجود رابطه مثبت معنادار بین رفتارهاي مثبت مهارت اجتماعی و عزت

ران تقریبا یک  نگاهی به آمارها نشان می دهد که جمعیت افراد داراي آسیب بینایی (نابینا و کم بینا) در ای
. این درحالی است که براي آسیب دیدگان بینایی مشکالت فراوانی از لحاظ استدرصد کل جمعیت کشور 

ار بوده و نیز افرادي که از این درصد) بیک 70الی  60اشتغال وجود داشته و درصد بسیاري از این قشر (حدود 
دیگر تعداد هستگروه شاغل  سوي  ند هم داراي شغلی متناسب با سطح تحصیالت و توانایی هایشان نیستند. از 

افراد داراي تحصیالت عالی در این قشر روز به روز درحال فزونی بوده و معضل اشتغال نابینایان را دوچندان 
راي این گروه، بسیار بیشتر از افراد عادي است که خود موجب بغرنج می سازد. تبعات نبود شغل م ناسب ب

له بعد جامعه می گردد. در موازات این مطلب نگاهی به مرحتاثیرات منفی فراوانی بر فرد نابینا، خانواده او و در 
ژوهش تحوالت علمی جهان و به تبع آن کشورمان داللت بر محوریت یافتن فزاینده امر پژوهش دارد. حیطه پ

عین داشتن ثمرات فراوان علمی براي کشور، قابلیت ایجاد اشتغال به صورت پاره وقت و حتی تمام وقت  در 
براي بسیاري از افراد جامعه را که داراي قابلیت ها و توانایی هاي مربوطه هستند فراهم می سازد. براین اساس 

شغل براي نابینایان  دست به طراحی  - ه در میان آنان نیز کم نیستکه تعداد افراد تحصیل کرد- براي ایجاد 
شده الگویی مناسب در جهت آموزش روش پژوهش در سطح مقدماتی و پیشرفته ویژه افراد آسیب دیده بینایی 

هبرد مدون موجب می شود یک فرد نابینا با استفاده از روش هاي است ، که یادگیري و به کارگیري این را
را در ابعاد مختلف آن تا بیش از جایگزین و متدهاي ویژه تمام مر ده و کردرصد مدیریت  90احل یک تحقیق 

جانب می تواند  به انجام پژوهش هاي مختلف در حیطه ي انسانی و اجتماعی بپردازد. این راهبرد به زعم این
غال براي افراد داراي آسیب  چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت راهکاري بسیار مناسب در جهت ایجاد اشت

  بینایی باشد.

یافته ها نشان داد که معلمان فراوان ترین مشکالت کودکان نابینا را بی قراري و حواس پرتی، قلدري و دعوا 
کردن، قطع مکالمه، عصبانیت و لج کردن، و همچنین کاستی هاي مهارت اجتماعی آنان را کنترل خشم، انتقاد 

ه، تعریف مناسب از خود و دیگران، گذراندن مناسب اوقات فراغت، عکس العمل  پسندیده، مصالحه در مجادل
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غیر منصفانه و کمک به هم ساالن در انجام تکالیف و نادیده گرفتن سر و صدا گزارش  مناسب در مقابل رفتار 
  .کردند

آموزش براي افراد با نقص بینایی ، ادامه تحصیل آنان همراه با کودکان عادي است.  یکی از مناسب ترین انواع 
سال هیچ در  کدام از  هاي اخیر در بسیاري از کشورهاي جهان این نوع آموزش رو به ازدیاد گذارده است. 

غیر از معلوالن این نوع آموزش براي نابینایان نمی توانند از این نوع آموزش بهره کافی  گروه هاي استثنایی 
  .ببرند

ي مورد توجه بوده است (فرایدمن، با توسعه آموزش فراگیر، تلفیق کودکان معلول در مدارس عاددرواقع، 
سازگاري به نابینایان براي ایجاد اشتغال و زندگی مستقل (زل ساك و 1989 ). در این راستا آموزش تطابق و 

  )1998) اهمیت فراوان یافته است. (آمرمن و همکاران، 1988همکاران، 

ه سرعت آنان را به طریقه زندگی و مراوده این نوع آموزش براي نابینایان و نیمه بینایان بسیار ایده آل است و ب
داده شده بی رغبتی به حضور در  ؛عادي با جامعه نزدیک می سازد. اما متاسفانه در ایران به این امر کمتر بها 

آموزان م ن داشت تا آرا بر امدارس عادي و قبول انزوا و گوشه گیري در مدارس عادي از سوي این دانش 
بین عالقه و انگیزه براي حضور در مدارس عادي و پیشرفت تحصیلی  شودذکر  باید هالبتم.یدالیل را بررسی کن

دانش آموزان رابطه مستقیم دارد. به نحوي که دانش آموزانی که داوطلبانه به مدارس عادي می روند از نظر 
  .گیري دارند تحصیلی پیشرفت چشم

شک این  می تواند راهی بسیار مناسب براي برداشتن گامی مطمین در ایجاد اشتغال براي نابینایان پژوهش ها بی 
قا سطح سالمت اجتماعی در بعد درون گروهی (فرد نابینا، خانواده و سایر  باشد که به تبع آن موجب ارت

ی از دوش معلوالن) و در سطح برون گروهی (کلیت جامعه) گردیده و در عین برداشتن هزینه هاي فراوان
دیده بینایی از یک شخص مصرف کننده به شهروندي شدن جامعه و به تبع آن متضمن بدل  یک فرد آسیب 

 فعال و فردي مولد در جامعه می گردد.

 
  نتیجه گیري

مرور پژوهش ها در این مقاله نشان می دهد که آموزش مهارت هاي اجتماعی نه تنها جنبه هاي اجتماعی 
توانی هاي مختلف را بهبود می بخشد بلکه می تواند مهارت هاي آموزشی آنها را نیز زندگی کودکان داراي نا

به طور بالقوه اي بهبود ببخشد. به لحاظ سنتی تاکید برر برنامه هاي آموزش مهارت هاي اجتماعی ، تحت 
آموزشگاهی قرار گرفته است.    الشعاع برنامه هاي مربوط به فراگیري هاي 
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ی  آموزش کودکان داراي ناتوانی، کمک به سازش پذیري آنها در محیط هاي از سویی دیگر هدف اصل
مختلف زندگی است. در نتیجه تدوین برنامه هاي درسی مهارت هاي اجتماعی کاربردي، براي کلیه کودکان 

  داراي ناتوانی هاي مختلف بر اساس ویژگی هاي خاص آنها ضروري است.

  

  منابع و مراجع

عادي. مجله پژوهش در 1384اسماعیل(بیابانگرد،  ). مقایسه مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان نابینا،ناشنوا،و 
سال پنجم، شماره    .1حیطه کودکان استثنایی، 

ها ي اجتماعی، مجله 1387خانزاده فیروز جاه،عباسعلی حسین،صفی خانی، لیال( ). سنجش و آموزش مهارت 
  .86تعلیم و تربیت استثنایی،شماره 

دانش آموزان نابینا از نظر معلمان، مجله روان 1381م، سیما(شهی ).برررسی مهارت اجتماعی در گروهی از 
سال سی ودوم، شماره  علوم تربیتی دانشگاه تهران،    .139- 121، ص 1شناسی و 

). بررسی مهارت اجتماعی در گروهی از کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با استفاده 1378شهیم، سیما(
  .1نظام درجه بندي مهارت اجتماعی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال چهارم، شماره از 

  نشرروان،چاپدوم : تهران .ییوآموزش کودکان استثنای وانشناس). ر1385رضا(یکاکاوند،عل

مقطع راهنمایی ).مقایسه عزت نفس و مهارت اجتماعی دانش آموزان نابینا و ناشنوا در 1392محمودي، احمد(
سال سیزدهم،شماره    .4تحصیلی شهرستان کرج،مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 

Wiliams,G.J.,& Reisberg,L.(2003). Successful inclusion: teaching social skills 
troughcurriculum integration.Intervention in School & Clinic)4(38, 205-210.  

  



  

۶٣١ 
 

مؤثر بر بهبود کیفیت مدیریت شهري براي افراد نابینا و ها و عوامل زمینه
  کم بینا

  

کی 444دکتر حمید رحیمی  رز445، مرتضی فالحی ب  

  چکیده

در شهر هدف این پژوهش، بررسی زمینه ها و عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت مدیریت شهري براي افراد نابینا و کم بینا 
هدف در  موردي، بررسی میدانی و مصاحبه با مسئولین و افراد جامعه کاشان است. روش تحقیق به صورت مطالعه

مستنداتی از  شهرکاشان به منظور بهبود کیفیت مدیریت شهري است. همچنین با بازدید کلی از سطح شهر و تهیه
شهري ویژه رفت و آمد، اوقات فراغت و خدمات  در مورد  نجام شده از بینایان، اقدامات انابینایان و کم مشکالت مهم 

هماهنگی بیش سوي شهرداري، بهزیستی و جامعه در این زمینه مورد کنکاش قرارگرفته است. نتیجه این که با  تر نابینایان 
شهري براي نابینایان و کم بینایان، بین مسئولین ادارات شهر و اجرایی شدن قوانین موجود در مورد بهبود کیفیت مدیریت 

  رتري به این عزیزان ارائه نمود.توان خدمات بهتر و مؤثمی

  بینا، مدیریت شهري، بهبود کیفیت، خدمات شهري نابینا، کم واژگان کلیدي

  مقدمه 

   اگر شدند،می تحمل غیرقابل هایمان رنج و دردها و زشت زندگی، شک، بدون پنداریممی خود پیش گاهی
 که ما هستیم این. کنیم بسته و باز شب، تیرگی در و روز روشنی در را چشمانمان مردمک دایره نمی توانستیم

 روز هر و شوندمی رد ما کنار از آرام آرام که نابینایانی هستند حال این با ببینیم. را چیزي چه گیریممی تصمیم
 پشت از دست، بر سفید عصاي و دارند چشمانشان بر سیاه عینک ها کهآن. کنندمی مدارا خود مشکالت با

 و اندپوشانده سیاه عینک پشت را چشمانشان. کنند نظاره را هامنظره قشنگی توانندمی هم هایشانعینک سیاهی
 زندگی سیاه، رنگ با که است هاسال کنند. برخورد مانعی با مبادا که زنند می زمین بر را سفیدشان عصاي مدام
 صدا بی و آرام که عابرانی سفید عصاي صداي. است گرفته آرام سفید، عصاي صداي با گوششان و اندکرده
 رو در پیاده ها آرامآن. بردمی خود با را ايبیننده هر نگاه شود ومی شهر،گم هايخیابان جمعیت ازدحام در
حالی که افراد بینایی هستند که این دقت و مالحظه را ندارند  برخورد کسی به مبادا که گذارندمی قدم کنند در 
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445  fallahi1346@yahoo.com  -  ریزي درسی دانشگاه کاشانارشد برنامهکارشناسی دانشجوي  
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دیگران  شوند. با توجه به این که افراد نابینا حق دارند در برخورد کرده و مجبور به عذرخواهی میو بارها با 
 شهري مطلوب، سطح شهر رفت و آمد داشته باشند و از حقوق شهروندي خود استفاده نمایند، بنابراین شهر

 ناتوانان و توانان کم و سالمندان و کودکان از باشد؛ شهروندان از طیفی هر شهري نیازهاي پاسخگوي که است
 شهري، هايشبکه که باشد شهري باید مطلوب شهر. تندرست و سالم و معمولی افراد تا گرفته جسمی
 هیچ با کس، هیچ و باشد شده تعریف طیفی و نوع هر از شهروندان، همه براي آن ارتباطی و فرهنگی اجتماعی،
 مسیرهاي و روها پیاده سازي مناسب کنار از تواننمی بنابراین .نگیرد قرار شهر دایره از خارج خاصی ویژگی
 مکث، خرید، دسترسی، آن اصلی وکارکردهاي است شهري معابر شبکه اصلی جزء که شهروندان همه حرکتی
سازمان .گذشت تفاوت بی است، و تفریح روي پیاده  متحد ملل فرهنگی و آموزشی علمی، در این راستا 

کتبر پانزدهم ،1950 سال در) 446یونسکو(  و یونسکو. کرد نامگذاري 447سفید عصاي جهانی روز عنوان به را اُ
 تصویب به و کرده بررسی 1950 در سال را »سفید عصاي« قانون مشترك اي جلسه در نابینایان، جهانی شوراي
 وسایل میان در. کرد ترسیم جامعه در را نابینایان از جدید تصویري سفید، عصاي قانون اساس این بر. رساندند
ها استقالل پرچم عنوان به را سفید عصاي توان می نابینایان، حرکتی کمک بیست و  روز ایران در. برشمرد آن
. است شده نامگذاري سفید، عصاي قانون و نابینایان بزرگداشت روز عنوان به) اکتبر پانزدهم( مهرماه سوم

 نمادي عنوان به و نابینایان آمد و رفت در کمکی يوسیله عنوان به سفید عصاي از استفاده). 1392فکردار،(
 جیمز نام به انگلستان کشور بریستول شهر اهل عکاس یک توسط میالدي 1921 سال در نابینایان شناخت براي
 در که نقلیه وسائل خطر از بودن امان در براي و داد دست از را خود بینایی سانحه، یک اثر در که بیگز
 دو تالش با »سفید عصاي« قانون. شد متداول بودند، آمد و رفت حال در وي زندگی محل اطراف هاي خیابان
 به دان، حقوق بروك  تن جاکوپس دکتر و دان ریاضی پري  ناول دکتر هاي نام به آمریکایی  محققان از تن

 سن که در فرانسوي بریل شد. از طرفی لویی نامگذاري نابینایان جهانی روز عنوان به روز این و رسید تصویب
 جوان نابینایان ملی موسسه خود دوستان همراه به 1818 سال داده بود، در دست از را خود بینایی سالگی 3

 رمزي هاي پیام در زمان آن که اوست برجسته خط سیستم ابداع خاطر به بریل شهرت. کرد دایر را پاریس
 مقواي روي منظم اشکال با برجسته نقاط شامل برجسته خط یک بریل سیستم. شد می گرفته کار به ارتش
 به تا روش این.  بود خواهند خواندن و هاعبارت درك به قادر آن، لمس طریق از نابینایان که است نازك
   ).1379(بیگدلی ضیغمی، .شود می استفاده کشورها از بسیاري در و است بوده همراه موفقیت با امروز

  

                                                             
9. UNESCO 

10. White Cane 
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  مبانی نظري

هاي گوناگونی که در مورد بررسی مسائل و مشکالت ها و جلسهسمینارها، همایشها، با توجه به پژوهش
عصاي سفید در کشور ما انجام مینابینایان و کم -بینایان، به ویژه مواردي که در هر سال با توجه به روز جهانی 

کالت کند، متاسفانه گامی مهم و اساسی در کمک به حل مششود و توجه همه را به سوي خود جلب می
  نابینایان برداشته

شده به شکل سطحی و نشده است و تنها به برگزاري نمادین این روز بسنده می  شود و اگر هم مواردي پیشنهاد 
ساله در روز جهانی عصاي سفید در شهرهاي  جزئی پیگیري شده و در مراحل ابتدایی باقی مانده است. همه 

شود. ها و ادارات گوناگون براي بزرگداشت این روز برگزار میاي از سوي سازمانهاي ویژهکشورمان برنامه
-هایی نیز به نابینایان داده میشود، وعدهها تنها با چند سخنرانی که از سوي مسولین انجام میدر این گونه برنامه

ه مشکل اصلی شود و در حقیقت باي ناتمام گذاشته میشود یا این که به گونهها یا انجام نمیتر آنشود که بیش
ماند تا سال دیگر و روز جهانی عصاي سفید و این که مسولین دوباره و بلکه شود و مشکل باقی میتوجهی نمی

شود و ها کاري کرد. دور تسلسل تکرار میگیرند که باید براي آنافتند و تصمیم میچند باره به یاد نابینایان می
  مشکالت 

عمومی در این خصوص به ویژه در بازههایی که رسانهه گزارشماند. کافی است بچنان باقی میهم ي هاي 
ران) ارائه می  آمار کنند، توجه کنیم و خود حدیث مفصل بخوانیم. طبقزمانی مربوط (هفته نابینایان در ای

 در بینا کم فرد میلیون دویست و چهل و شش و نابینا میلیون پنج و چهل تا چهل بین 448جهانی بهداشت سازمان
 و آموزش سازمان و بهزیستی سازمان آمارهاي همچنین براساس 449.)2012دارد (مولر، وجود جهان سراسر
 کم صد و پنجاه هزار نفرهفت حدود و مطلق نابیناي دویست و پنجاه هزار نفر از بیش کشور، استثنایی پرورش
 مراجعه سازمان به خدمات دریافت براي بینا کم و نابینا هفتاد و شش هزار تنها که دارد وجود چشمی یک و بینا
 از نیمی حدود یعنی نابینا معلوالن از نفر سی و چهار هزار به دهی سرویس توانایی تنها سازمان،. اندکرده

                                                             
(WHO)  11.World Health Organization. 

12. Mueller.  
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سوي دیگر انجمن نابینایان ایران آمار افراد نابینا  از 450.)1393دارد (سخنگویی، را خود پوشش تحت جمعیت
راد دچار اختالل بینایی و کمدر کشور را یکصد و پانزده ه بینا را ششصد  تا هفتصد هزار نفر زار نفر و اف

آمارهاي اعالم شده در مورد افراد نابینا و کم 451).1393برشمرده است (شادکام، ها بینا که تعداد آنبا توجه به 
 ايگونه به بایستی اجتماعی و طبیعی مختلف عوامل از ايمجموعه عنوان به متاسفانه کم هم نیست، شهر

 هايمحدودیت و باشد شهروندان از بخشی عنوان بینایان بهو کم نابینایان نیازهاي پاسخگوي تا طراحی گردد
برطرف  مربوط استانداردهاي و ضوابط رعایت و صحیح معماري و طراحی از استفاده با افراد این براي موجود
-افراد سالم و بینا نیز نامناسب است چه رسد به نابینایان و کمها براي روها و معابر آنشهرهایی که پیاده .گردد

اي در دفاع از حقوق نابینایان وضع شده است. برخی از مفاد این بیانیه به بینایان! این در حالی است که بیانیه
 دیگر و نابینایان که است موظف دولت) 1:باشدصورت قانون در آمده است که بخشی از آن به شرح زیر می

 اشتغال و کار نتیجه در و کنند شرکت دولت اقتصادي و اجتماعی امور درتمام تا کند تشویق را جسمی معلوالن
ها از آزادانه استفاده حق جسمی، معلوالن دیگر و نابینایان) 2پیدا کنند.   سایر و روها پیاده بزرگراهها، و خیابان
  دارند. را عمومی اماکن و هتل نقل، و حمل وسایل همینطور و همگانی مکانهاي

 عصاي از که نابینایی به شدن نزدیک صورت در گذرند،می خیابان از خود نقلیه وسایل با که رانندگانی) 3
فاده نابینایی بازوبند از یا دارد همراه به راهنما سگ کهاین یا کند،می استفاده متالیک یا سفید  کند،می است
 در راهنما سگ یا عصا نداشتن البته. نشود وارد نابینا آن به آسیبی تا آورند بعمل را الزم احتیاط که موظفند
 که سازمانی یا شخص هر) 4 .شود تلقی است، ممکن نیز نابینا توجهی فردبی بر دلیل اماکنی و مراکز چنین
 کهاین یا کند، ایجاد محدودیتی همگانی تسهیالت از معلول یا و نابینا شخص استفاده در مجاز غیر بطور بخواهد
 دولت مسؤلین سال، هر) 5 .شود شناخته مجرم باید بگیرد، نادیده را بالغ و عاقل معلوالن دیگر و نابینایان حقوق
 عصاي قانون اهمیت و نهند ارج ايشایسته نحو به سفید عصاي بزرگداشت بعنوان را جهانی نابینایان روز باید
 همکاري با و باشند داشته معلوالن با ايمعقوالنه رفتار که بخواهند مردم از و داده قرار بحث مورد را سفید

 در را جسمی معلوالن دیگر یا نابینا افراد که است موظف دولت) 6.بردارند آنها براي مؤثري هايقدم صمیمانه
 مگر بپذیرد، اجتماع افراد دیگر چون مساوي، شرایط با دولتی مدارس همینطور و آن شعب و دولتی بخشهاي
راد) 7.باشد مراکز آن در کار انجام مانع آنها خاص معلولیت اینکه  همچون جسمی، معلوالن دیگر و نابینا اف
راي اجرا قابل مقررات و شرایط اساس بر خود کشور در دارند حق اجتماع اعضاي دیگر  هايخانه از همه ب

 یا نابینا یک به را مستغالتش که کسی البته. کنند استفاده ساالنه اجاره یا ماهانه کرایه براي آماده مسکونی

                                                             
450 10/05/94.سازمان بهزیستی کشور.    
451 25/04/94. سایت تابناك.    
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 مراقبت به موظف را خود کهاین یا بدهد اشخانه در تغییراتی منظور بدین نیست مجبور دهد،می کرایه معلول
 و تسهیالت مزایا، ها،مکان از که دارند برابر و تام حق معلوالن دیگر و نابینایان) 8.بداند فرد آن مورد در خاصی
 دیگر و کشتی اتومبیلها، اتوبوس، قطار، موتوري، وسایل هواپیما چون همگانی نقل و حمل وسایل امتیازات
ه، هتل، و نقلیه وسایل  مردم عموم که هاییمحل و دیگر مذهبی و تفریحی مراکز و عمومی مکانهاي مسافرخان

 باید محدودیت این باشد داشته وجود محدودیتی شرایط بعضی در اگر و کنند استفاده روند،می به آن جا
 هشت آمده قسمت در که اماکنی در دارد حق بینایی نیمه یا نابینا هر) 9.باشد همگان براي اجرا قابل و قانونی
 داشته خود همراه اضافی وجه پرداخت الزام بدون است دیده تعلیم کار این براي که را راهنما سگ است،

عنوانکارشناس ارشد معماري در مقاله )1390قمري ( 452.باشد.( انجمن نابینایان ایران) شهر و نابینا با « اي با 
اي از مشکالت و موانع فیزیکی موجود براي نابینایان در به پاره» رویکرد مطلوب محیط شهري براي نابینایان

توان به است که می هایی ارائه نمودهحلمحیط شهري اشاره کرده است و براي کم کردن این مشکالت راه
بخشی، امکانات شهري و مدیریت و طراحی شهري مناسب اشاره کرد. نتایج این هاي گوناگون توانآموزش

 نیازهاي خود و درك هاي دیدگاه در تغییر با توانندمی معماري و شهري دهد که طراحانپژوهش نشان می
 ارائه ايگونه به را خویش طرحهاي موجود، مشکالت و مسائل به مناسب و نگاه نابینایان جمله از معلولین
 سایر کنار را در نابینایان براي شهري موجود امکانات از مندي بهره و مناسب روزمره زندگی امکان نمایند که
 زندگی حق ها انسان تک تک است که داده نشان چشمگیر جهش یک در امروز نمایند. دنیاي فراهم شهروندان
. جنگند می آن تحقق براي بشر حقوق فعاالن که است نیافتنی اي دست چیز آن تمام این و. دارند مناسب
  دارند. شهروندان دیگر با برابر زندگی حق و نیستند جدا ها انسان  این از هم نابینایان و معلوالن

  

  روش تحقیق

ي موردي، بررسی میدانی و مصاحبه استفاده است. وضعیت خدمات در این پژوهش از روش مطالعه  
را براي انجام امور زندگی روزانه ترین رفتبینایان بیشهایی که نابینایان و کممکانشهري در  ي خویش و آمد 

ر، پاركي بانکی، بیمارستاندارند، مانند دسترسی به شبکه ها و ... مورد ها، درمانگاهها، بازار، فروشگاههاي معتب
بینایان وجود دارد، بررسی و براي نابینایان و کمها هایی که در این مکانکنکاش قرار گرفته است و محدودیت

ترین مشکالت موجود براي ي نابینایان کاشان مهمگزارش شده است. همچنین با مصاحبه با افراد نابینا در جامعه
شهرداري، بهزیستی و جامعه ي این عزیزان مورد بررسی قرار گرفته است. نیز با مصاحبه با مسولین شهر از جمله 

                                                             
452 .(ایران . انجمن نابینایان جمهوري اسالمی   http://saniran.ir/front ( 25/04/94.  

http://saniran.ir/front
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تر و بهتر و نیز مشکالت موجود ها و راهکارهاي مورد نظر براي ارائه خدمات شهري بیشیان کاشان برنامهنابینا
  در ارائه خدمات مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

    مبانی پژوهشی

 حذف را بینایی سهم بایستی دارد، شگرفی تأثیر حواس کلیه بر بینایی که حقیقت این پذیرش با

 براي که کنیم محیط مطلوبی طراحی دیگر، حس چهار بر تکیه با و آن گرفتن نظر در بدون بار این کنیم و

 و جهت مسیر بتوانیم آن در که باشد شده طراحی ايگونه به فضا باید نباشد. بینایی حس به نیاز تنها درك آن

 نعمت بینایی از که افرادي براي کار این مطمئناً که بیابیم بینایی از غیر دیگري حواس کمک به را خود

 جهت و یافتن حرکت براي آنها مالکهاي تمامی و اندگرفته خو دیدن با هرکاري انجام براي و برخوردارند

  بینایی حس کمک با مناسب
 این به نابینا فرد دید از اگر کهحالی نظر برسد. در به ممکن غیر حدودي تا شاید و مشکل بسیار است، بوده 

 کند می کمک انسان به که نیست بینایی فقط حرکت صحیح براي که متوجه خواهیم شدبنگریم  موضوع

 بویایی، حواس بر تکیه با است قادر هوشمند انسان و داده است هم دیگر حس چهار انسان به خداوند بلکه

داشته از تريدرست درك المسه و شنوایی  و کرده درك را فضا بینا فرد یک از بهتر حتی شاید و باشد فضا 
شاید یکی تشخیص را درست جهت  می که باشد دل چشم با دیدن است مطرح اینجا در که مسائلی از دهد. 

). 1389(دباغی، آورد. فراهم عزیز روشندالن براي شده حساب و طراحی درست توسط را زمینه این توان
شهري تر زمینهبنابراین براي بررسی بیش بینایان در تاریخ براي نابینایان و کمها و عوامل موثر بر محیط مطلوب 

  هشتم مرداد ماه نود و چهار با هماهنگی قبلی به دفتر مسئول برنامه و بودجه شهرداري کاشان مراجعه شد.

  
هاي کالبدي است، فعالیتي ایشان به طور کلی براي معلوالن انجام شدههایی که بنا به گفتهاز جمله فعالیت

-ها اقداماتی صورت گرفتهروها و اصالح آنگذشته نسبت به شناسایی معابر و پیاده بوده است و در هفت سال
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شیب مالیم) مکان ها و مدارس از جملهها، بیمارستاناست. جاهایی چون بانک هایی هستند که با ایجاد رمپ ( 
ف مدارس استثنایی سازد، مورد توجه قرار گرفته است. نصب تابلو در اطراکه ارتباط سکو با کف را ممکن می

رانندگان از جمله فعالیت سازي براي هشدار به  هاي دیگر شهرداري در این خصوص بوده است. براي مناسب 
زیادي الزم است و اعتبارات شهرداري کافی نیست. با توجه به جمعیت آماري معلوالن در شهر هزینه هاي 

عموم لیلی براي بهسازي بهتر و بیشي زیادي متقبل شده است. اما این دکاشان، شهرداري هزینه تر شهر براي 
رود. شرکت بلدیه در کاشان قصد بینایان به شمار نمیشهروندان و به ویژه براي معلوالن از جمله نابینایان و کم

راهم نماید که با وسایل الزم و کافی و نیز فرد همراه نسبت به جابجایی معلوالن،  دارد براي معلوالن آژانسی ف
  ی درخور و شایسته ارائه نماید. خدمات

  
  

هاي هایی ویژه براي معلوالن در شهر فراهم نماید. در زمینهبوسرانی کاشان تصمیم دارد مینیسازمان اتوبوس
نشده است. در این زمینه باید  سرا براي معلوالن کار خاصی انجامدیگر از جمله پارك اختصاصی و فرهنگ

سازمانبهزیستی و خود جامعههاي دیگر مانند سازمان دیگر  ها و نهادهاي مرتبط با معلوالن با ي نابینایان و 
شهري براي شهرداري همکاري نمایند. پیگیري هایی نیز الزم است تا اعتبارات را به سمت بهسازي فضاي 

عالقه شهرداري  هاي دیگر سازمانمند است در این زمینه هر گونه همکاري با نابینایان و معلوالن هدایت کند. 
 هاي مرتبط نیاز است. مطالبات در این زمینه از شهرداري کمهایی از سوي سازمانداشته باشد، اما پیگیري

عنوان نمونه جامعههایش را با توجه به مطالبات مردم انجام میاست، شهرداري نیز اولویت ي نابینایان دهد. به 
شهرداري بخواهد در برخی از ممی شهر یک یا چند تابلو تبلیغاتی براي بیان ها و خیابانیدانتواند از  هاي اصلی 
اي هاي مربوط به نابینایان و یادآوري این که شهروندان دیگري نیز در این شهر هستند که نیازهاي ویژهپیام

شهروندان  تر دربیشها رو به رو نمایند تا نوعی احساس مسئولیت دارند و مردم را هر روز با این گونه پیام
زیادي انجام نوعان ایجادگردد. شهروندان زمانی درگیر موضوعی مینسبت به هم شوند که در آن مورد تبلیغات 

شهروندان در این کمک به معلوالن از نظر انواع حمایت ها بسیار زیاد است و توجه به این نقش مهم شود. نقش 
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راین درخواست نصب تابلو ویژه براي معلوالن از جمله در گرو آگاهی دادن و اطالع رسانی به آنان است. بناب
ها نابینایان، بسیار با اهمیت است. متاسفانه در پانزده سال گذشته موردي نبوده است که از سوي نهادها یا انجمن

در ارتباط با درخواست همکاري از شهرداري مطرح شده باشد. شاید موارد بسیار جزئی و کم اهمیت بیان شده 
ه در دستور کار قرار نگرفته است. در خصوص طراحی شهري، وزارت مسکن و شهرسازي نیز دخالت باشد ک

شهرسازي دنبال می عرض معابر و... از جمله مواردي است که  شوراي عالی شهرسازي دارد. جانمایی،  کند. 
در  نماید. شهرسازي نیز در خصوص خدمات مطلوب شهري دست کمکند و شهرداري اجرا میمصوب می

چنان کاشان کار خاصی انجام نداده است. هماهنگی الزم بین دستگاهها نبوده و مشکالت خدمات شهري هم
عنوان نمونه بحث خصوصی سازي در سازمان شده است. مثالً باقی مانده است. به  ها سبب ایجاد مشکالتی 

سوي شرکتدرحفاري شود، الزامات ها انجام میهاي پیمانکار براي برخی سازمانهایی که در سطح شهر از 
نماید. اگر یک تشکل واحد وجود داشته باشد که مشکالت شود که مشکل را دو چندان میایمنی رعایت نمی

ي بهتري نیز به دنبال خواهدداشت. هر ي معلوالن را به شکل جدي پیگیري نماید، بهتر خواهد بود و نتیجههمه
عزیزان هاي جزئي معلوالن درخواستیک از جامعه ی دارند که جوابگوي حل مشکالت مهم و اصلی این 

 کیفیت کالبدي و اجتماعی اقتصادي، هاي). ویژگی08/05/94نیست (مسئول واحد برنامه و بودجه شهرداري، 
 بیشتر کالبدي هايشاخص به باید شهري زندگی کیفیت بهبود وضعیت براي داده است که نشان شهري زندگی
هاي اقتصادي و اجتماعی نیز داراي اهمیت ). در حقیقت شاخص1392و دیگران، کرد (اجزاشکوهی توجه

تري به شاخص کالبدي نمود. هستند ولی در خصوص بهبود کیفیت مدیریت خدمات شهري باید توجه بیش
روها، نماي ها و پیادهروها، هم سطح بودن خیابانها و پیادههایی چون کیفیت مطلوب سطح خیابانشاخص
غیرهمها، شیب مالیم و مناسب تقاطعانساختم ها در مدیریت سطح در معابر. چنان چه این گونه شاخصهاي 

شهري بکار گرفته شود، معلوالن و از جمله نابینایان نیز خواهند توانست از محیط شهري به تنهایی استفاده کرده 
 برنامه ریزي در مفهوم ترینلیديک شهري، زندگی کیفیت ها را تهدید نخواهدکرد. امروزهو خطري نیز آن

ریزان در اساس این بر. است شهري  زندگی کیفیت سطوح نمایش دنبال به یافته توسعه کشورهاي بیشتر برنامه 
 راهکارهاي ترند،محروم بررسی مورد هايشاخص نظر از که نواحی در تا مختلف هستند جغرافیایی مناطق در

). براي بهبود کیفیت مدیریت شهري درکنار 1392بیابند (شیرازي و دیگران، زندگی بهبود کیفیت براي مناسبی
ي محیطی مانند آلودگی صوتی، آلودگی هوا، نبود بهداشت هاي کالبدي توجه به عوامل آزاردهندهشاخص

  محیط و فقدان امنیت بسیار با اهمیت هستند. 
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ژه معلوالن شامل چند بعد اصلی می عوامل آزار دهنده شود که عبارتند از: احساس نا امنی، شهروندان و به وی
هاي محیطی، نگرانی در مورد اکولوژي جهانی، عدم عدم راحتی در استفاده از وسایل حمل و نقل، آزردگی

شهروند در استفاده اکنترل در استفاده از ماشین، نا امنی عمومی، هاي مربوط به شریک شدن چند  ز فضاهاي 
عدم کارایی حاصل از تراکم جمعیت و نا امن بودن و رو به تنزل بودن کیفیت محیط زندگی.(رفیعیان و 

). همچنین در تاریخ دوازدهم مرداد ماه نود و چهار با هماهنگی قبلی از 1392زاده به نقل از رابین، عسگري
عضوجامعه در مورد مشکالت نابینایان در ي نابینایان کاشان بازدید شد. در این بازدید بجامعه ا دو تن از افراد 

  هاي این عزیزان مورد بررسی قرار گرفت. ترین دغدغهسطح شهر گفت و گو شد و مهم

  

  
  

شهري براي نابینایان اینترین و برجستهمهم گونه بیان شده است: سوار شدن به ترین مشکالت در ارائه خدمات 
ها که هیچ نوع خدماتی به نابینایان روها قرار دارد، کارکردن با خودپردازهاي بانکر پیادهاتوبوس، موانعی که د

دارانی که پیاده روها را اشغال کرده است، پارك هاي آب، لوازم و وسایل مغازهها، جويکنند، پلارائه نمی
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ي جدول با جوي آب (اگر لبه ي پیاده روروها، هم سطح نبودن لبهها در پیادهکردن خودروها و موتوسیکلت
داخل کنار پیاده رو از جوي آب باالتر باشد، عصاي نابینایان به آن برخورد می ع سقوط فرد نابینا به  کند و مان

-هاي راهنمایی مناسب نابینایان براي عبور از خیابان، برجسته نبودن کف پیادهشود)، نبود چراغجوي آب می

-هاي گاه و بیگاه در مسیر عبور و مرور نابینایان و کمدر رفت و آمد و حفاري روها براي راهنمایی نابینایان

زیبایی شهر ما به  سفید احترام تر میشهر بیشبینایان. متاسفانه در  شهر ماه به عصاي  اندیشند تا به نابینایان! در 
شهر این شناسند. بشود و شاید یکی از دالیل آن این است که اصوالً آن را نمیگذاشته نمی هتر است که در 

دانند که چگونه با فردي که آن را در دست دارد برخورد نمایند. ضمن  عصا به مردم معرفی شود تا شهروندان ب
کند. اگر این که یکی دیگر از مشکالت مهم و اصلی ما نداشتن شغل است که مشکالت ما را چند برابر می

تر به زندگی ادامه دهیم. یم و در کنار خانواده بسیار راحتتوانیم ازدواج کنباشیم، میشغل مناسبی داشته
دهد ولی سایر دستگاهها کار خاصی ي نابینایان کاشان در حد توان خود براي ما خدمات خوبی ارائه میجامعه

شهر وجود ندارد که در آن بتوابراي نابینایان انجام نداده ن اند. یک پارك مناسب براي معلوالن و نابینایان در 
را سپري کرد. پارکی که مناسب راي استفاده این بدون احساس خطر و با آرامش، دقایقی  شده باشد و ب سازي 

ي نابینایان کاشان پانصد و یازده نفر عضو هستند که در گروه از شهروندان در نظر گرفته شده باشد. در جامعه
هاي مذهبی مشغول فعالیت رزش و هیئتي دیجیتال، وهاي آموزش قرآن، کامپیوتر، زبان، کتابخانهکالس

  ).12/05/94ي نابینایان، کاشان،هستند. (اعضاي جامعه

  

  

  بینایان:ترین مشکالت نابینایان و کممهم

نداشتن شغل مناسب و عدم درآمد کافی و در نتیجه نداشتن امنیت اقتصادي و زندگی  .1
 مستقل. 
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نوعان و به ویژه آگاهی الزم در برخورد با همفقر فرهنگی در جامعه که از نبودن آموزش و  .2
 معلوالن حکایت دارد. 

 بینایان.هایی با افراط و تفریط از سوي مردم و مسولین در مورد نابینایان و کموجود نگاه .3

بینایان براي کسب استقالل نسبی در امور هاي آموزشی الزم براي نابینایان و کمنبودن دوره .4
 روزمره زندگی.

عنوان متکدي نگریسته و به مسائل و هایی در جامعه که به نابینا و کمدیدگاهوجود  .5 بینا به 
 توجه است.ها بیمشکالت آن

بینایان و نبود تسهیالت و امکانات مناسب براي مجرد بودن تعداد زیادي از نابینایان و کم .6
 ازدواج.

شهري و هموجود پستی و بلندي .7 سطح معابر  ها و نبودن خیابانسطح  هاي گوناگون در 
ترین مشکالت عبور و روها و سکوهاي سوار و پیاده شدن به اتوبوس که یکی از اصلیپیاده

 باشد.مرور براي این عزیزان می

بینایان و به رانی و تاکسیرانی براي نابینایان و کمدهی سازمان اتوبوسمناسب نبودن سرویس .8
  طور کلی براي معلوالن.

هنابینایان و کم در نظر نگرفتن حقوق .9 ي بینایان از سوي برخی مسولین و مردم با توجه به بیانی
عصاي سفید مصوب یونسکو.  مربوط به قانون 

سازمان .10 هاي متولی امور معلوالن از جمله نبودن همکاري و هماهنگی الزم بین نهادها و 
 بینایان. نابینایان و کم

سه درصد از پرسنل  .11 ها از ها، نهادها و شرکتمورد نیاز سازمانعدم رعایت قانون استخدام 
  بین معلوالن.
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عمومی  درتاریخ هفدهم مرداد ماه نود و چهار با هماهنگی قبلی با رئیس محترم بهزیستی و مسئول روابط 
اي با یکی از مددکاران در تاریخ هشتم شهریور ماه نود وچهاردر خصوص عملکرد بهزیستی کاشان مصاحبه

بینایان صورت پذیرفت. ایشان با گسترده خواندن هاي نابینایان و کمر برابر مشکالت و خواستهبهزیستی د
هاي بهزیستی و کمبود امکانات و اعتبارات و همچنین وابستگی به استان را از دالیل مهم و اصلی وجود فعالیت

آموزان نابینا وسایل اشان براي دانشبینایان دانست. بهزیستی کمشکالت براي معلوالن و از جمله نابینایان و کم
راهم می ها با توجه به جا که مصرف آننماید و از آنآموزشی از جمله کاغذ بریل قلم آموزشی و ... را ف

و به دالیلی که پیشجامعه زیاد است  شد، متاسفانه پوشش مناسب و کافی تر به آني آماري نابینایان  ها اشاره 
سرویس آمد و شد اي آموزشی  وجود ندارد. از طرفی بهزیستی تالش میهبراي ارائه این نوع کمک کند 

عزیزان خللی ایجاد دانش در ادامه تحصیل این  آموزان را به صورت کامل و براي همه نابینایان پوشش دهد تا 
شوند. میهاي بهزیستی برخودار نشود. همچنین اگر افراد نابینا به مقاطع باالتر تحصیلی راه یابند از حمایت

نور و دریافت پاداش براي قبولی در دانشگاههاي هایی مانند: هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد و یا پیامحمایت
هاي درمان و کمک هزینه ازدواج که مقدار آن اندك است و یا روزانه و دولتی. پرداخت درصدي از هزینه

رید و یا ساخت مسکن براي متاهلینِ معلول. در ي خها براي دریافت وام ازدواج، کمک هزینهمعرفی به بانک
عینک و عصاي لیزري متاسفانه با وجود درخواست ي آن به استان، همچنان هاي گوناگون و ارائهخصوص 

شده به کاشان مناسب نبوده و نمیسهمیه توان به نیازهاي موجود پاسخ داد. در بحث ازدواج ي اختصاص داده 
ژهبینایان نابینایان و کم اي انجام نداده و تنها به معرفی افراد به یکدیگر بسنده کرده بهزیستی کار خاص و وی

توان در خصوص ازدواج نابینایان به است. چنان چه جامعه و نهادهاي آن در این زمینه فعال شوند، بهتر می
د و شناخت همه جانبه اي از رشنتیجه رسید. باید فردي از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، و دینی به درجه

سازي نیاز دارد تا در جامعه این تصور از رسیده باشد تا بپذیرد که با فرد نابینا ازدواج کند و این مهم به فرهنگ
شهروندان ازدواج بین برود که فرد نابینا ناتوان است و باید این باور ایجاد گردد که او نیز می تواند مانند سایر 

  باشد.  کند وکار و زندگی داشته
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  هاي فراوان بهزیستی نهادها و در خصوص وضعیت اشتغال نابینایان و معلوالن نیز متاسفانه علی رغم تالش
هاي دهند و از طرفی نیز پس از واگذاري شرکتهاي دولتی استقبال چندانی در جذب آنان نشان نمیشرکت

شرکتنی که پیشدولتی به بخش خصوصی، کارفرمایان جدید نسبت به اخراج معلوال ها جذب تر در این 
عزیزان ایجاد مینمایند که خود، فاجعهاند، اقدام میشده اي که ادامه زندگی را نماید به گونهاي در زندگی این 

ها و ... ها، سمینارها، کنفرانسنماید. متاسفانه در کشور ما انواع همایشبرایشان بسیار سخت و ناگوار می
شود و در پایان نیز راهکارها و رابطه با موضوعات گوناگون نیز داد سخن داده میشود و در تشکیل می

گپیشنهادهاي زیبا ارائه می و نمیگردد ولی در مقابل فرهن شود. اگر مردم در امور گوناگون سازي انجام نشده 
شوند و مکانیسم در شهر با توجه به  هایی در نظر گرفته شود که انجام بسیاري از اقداماتشهري مشارکت داده 

هاي توان انتظارِ پشتیبانی از سوي شهروندان در اجراي پروژهآراي عمومی شهروندان انجام شود، آنگاه می
عمومی از  عدم استقبال  شهري را داشت و از همفکري و مشارکت آنان بهره برد. یکی از دالیل اصلی و مهم 

تواند همین نکته باشد که بدون در نظر گرفتن آراي هاي مسولین شهر، میها و درخواستبسیاري از طرح
شود که در پایان هاي اجتماعی و فرهنگی میعمومی و بدون نظر سنجی از شهروندان اقدام به اجراي فعالیت

چنان ها با نظر چه در رابطه با مدیریت خدمات شهري و کیفیت بخشی به آننتایج خوبی نیز به همراه ندارد. 
عمومی سنجی شود و با کارشناسیو همههاي  شهروندان نظر ایشان گرفته  هاي درست علمی و استفاده از گیر از 

شاهد نتایج بهتر و قابل دفاعی خواهیم  تجارب جهانی در این زمینه به بهسازي خدمات شهري اقدام شود، آنگاه 
  بود. 

  گیرينتیجه
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 وجود با تواند،می که بداند و باشد باورداشته را دباید خو نابینا شود. فردنمی ترقی و رشد مانع هرگز نابینایی
 هايزمینه باید موفقیت به دستیابی براي وجود این با. کند پیدا دست اجتماعی بزرگ هايموفقیت به نابینایی،
 در روشندالن باشد.می نابینایان براي آموزشی بستر سازي فراهم هازمینه ازاین یکی و شود فراهم جامعه در الزم
 آموزشی و تربیتی هايروش وقتی. یابند دست جامعه نیاز مورد هاي مهارت به توانندمی درست آموزش سایه
گانه حواس از یکی حذف باشد، داشته وجود معلوالن براي روز به و مناسب معمولی  زندگی ادامه از مانع پنج 

 یاري نیازمند مشکل این رفع است و نابینایان مشکل بزرگترین آموزشی امکانات و طبیعی نخواهد بود. کمبود
 و یادگیري براي گانه، شش حواس از یکی نداشتن علت به نابینا یک .باشدمی غیردولتی نهادهاي و مسئوالن
   است. مخصوص وسایل و ابزار کارگیري به نیازمند و تخصصی عمومی هاي آموزش

  

  
  

 با نابینایان که است مشکلی ترین عمده وسایل، این باالي هزینه و آموزشی کمک وسایل کردن فراهم بنابراین
از مسولین شهر، به نظر  هاي انجام شده در این پژوهش با برخیبا توجه به مصاحبه. هستند گریبان به دست آن
ي معلوالن وجود داشته باشد که از رسد اگر یک تشکل واحد و منسجم براي پیگیري مشکالت همهمی

ترخواهد توانست به این و زیر نظر این مدیریت به فعالیت ادامه دهد، بهتر و بیشمدیریت واحدي برخودار بوده 
ي معلوالن به ها و نهادهاي مربوط به بخشی از جامعهرسانی نماید. اکنون هر یک از سازمانعزیزان خدمت

با کنند تا بخشی از مشکالت مربوط به افراد تحت پوشش خود را برطرف نموده و صورت جدا تالش می
هاي کوچک و استفاده از کمک سایر دستگاهها گامی براي بهبود وضعیت معلوالن بردارند. اگر این گام

پراکنده زیر نظر یک واحد سازمانی قوي و منسجم که مسائل و مشکالت تمامی معلوالن را دنبال کند، پیگیري 
دهاي ارائه کننده خدمات به معلوالن ها و نهاشود، نتایج بهتري در پی خواهد داشت. اکنون هر یک از سازمان
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بینایان مسئولیت را به دوش دیگري انداخته و از آن چه وظیفه و مسئولیت خود بوده و از جمله نابینایان و کم
کنند شانه خالی کرده و تنها با بیان این که حل این مشکل وظیفه فالن سازمان یا نهاد است، خود را درگیر نمی

دی بینایان و سایر اندازند و به همین شکل مشکالت باقی مانده و نابینایان و کمگري میو توپ را در زمین 
ها و نهادهاي چنان به دنبال راه حل مشکالت خویش هستند. با  وجود این اگر هر یک از سازمانمعلوالن هم

تالش کنند  اي عمل نمایند وموجود به وظایف قانونی خویش در چارچوب شرح وظایف خود به نحو شایسته
راهکارهایی براي  تا در حد امکان به افراد جامعه هدف خود توجه نموده و به بررسی مشکالت آنان بپردازند و 
زمان ممکن ارائه نمده و اجرایی نمایند، میحل مشکالت موجود در کوتاه اي از مشکالت توان به پارهترین 
ف نمود تا فشارهایی که ناشی از وجود چنین مشکالتی ها را برطرکم بخشی از آنمطرح شده پاسخ داد و دست

چه تر نمود. براي نمونه چنانپذیرتر و شادابتر، بهتر، دلتر شده و زندگی را براي این عزیزان آساناست، کم
ها و فروشگاهها و دیگر شهرداري در یک طرح فوري نسبت به برطرف نمودن سد معبر صاحبان مغازه

روها واکنش نشان داده و به رفع این معضل شهري که براي تمامی شهروندان ایجاد پیادهشهروندان در سطح 
دارد) بپردازد، میناراحتی می تواند در کوتاه مدت موجب بهبود کیفیت نماید(معلوالن و نابینایان که جاي خود 

مچنین با هماهنگی هاي به حق نابینایان را پاسخ دهد. هکم بخشی از درخواستمدیریت شهري شده و دست
شهر و اجرایی شدن قوانین موجود در مورد بهبود کیفیت مدیریت شهري براي بیش تر بین مسئولین ادارات 

چه از مجموع توان خدمات بهتر و مؤثرتري به این عزیزان ارائه نمود. آنبینایان و سایر معلوالن مینابینایان و کم
شهري به ي بهتر و بیشآید این است که براي ارائهها بر میها و بررسیوگوها، مصاحبهگفت تر خدمات 

بینایان هماهنگی بین دستگاهی و جلب مشارکت عمومی نیاز است. پیگیري حقوق اجتماعی نابینایان و کم
شهر با خدمات ویژه براي معلوالن از سوي بهزیستی و انجام پروژهمعلوالن و ارائه هاي ي پیشنهاد براي بهسازي 

شهر، فرمانداري و سایر نهادهاي مرتبط مورد ا نتظار معلوالن و بهزیستی از سوي شهرداري با هماهنگی شوراي 
تواند بخش بزرگی از مشکالت موجود را برطرف نموده و شهري هاي خیرین و مردم میو نیز استفاده از کمک

یابیم که در ند. با اندکی توجه در میي معلوالن فراهم نمایبا امکانات ویژه براي ادامه زندگی نابینایان و همه
هاي مذهبی فعال هستند. اگر ها در امور خیر و فعالیتهاي مذهبی زیادي وجود دارد. این هیئتکاشان هیئت

ها به جذب هاي موجود در این هیئتمسولین محترم نهادهاي فرهنگی و اجتماعی و مذهبی با استفاده از پتانسیل
شهر که براي معلوالن اهمیت دارد، اقدام نمایند، میبخشکم کمک براي بهسازي دست توان بخش هایی از 

مهمی از مشکالت موجود را بر طرف نمود ضمن این که اعتبارات دولتی و شهرداري نیز به انجام این امر مهم 
استفاده  ها باریزي و مدیریت اجراي این گونه پروهکمک خواهد نمود. آن چه الزم است فرهنگ سازي، برنامه
ع دولتی و مردمی است. در کاشان نیاز به هماهنگی بیش دلی و تر بین دستگاههاي متولی امر معلولین و هماز مناب
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تر به باشد. چیزي که تا کنون کمخواست عمومی جهت ایجاد شرایط مناسب و بهتر براي زندگی معلوالن می
شده است. اگر شهروندان و مسولین چند لحظه خو د را به جاي این عزیزان قرار داده و مشکالت آنان آن توجه 

را از نظر بگذرانند، شاید در تصمیماتشان در اداره امور شهر تجدید نظر کرده و اندکی نیز به آنان بیاندیشند و 
شد و همواره به کامشان خواهد ماند.   خدمت کنند. خدمتی که شیرینی آن هرگز از وجودشان جدا نخواهد 

  پیشنهادات 

 تشکیل کمیسون معلوالن در شوراي اسالمی شهر براي پیگیري مطالبات همه معلوالن.  .1

شهروندان در  .2 درخواست اختصاص بیلبورد تبلیغاتی رایگان از شهرداري و ارائه پیام هفتگی براي 
عزیزان. مورد نابینایان و کم   بینایان و آگاه نمودن شهروندان به صورت مستمر با حقوق این 

قاط و ها خیابان تمامی در بینایان نبایدوکم نابینایان براي معبر کامل سازي مناسب .3   کار دستور در شهر ن
است،  باال بینایاننابینایان و کم مرور و عبور ظرفیت و بار که مناطقی منحصر به بلکه باید گیرد، قرار 

-نابینایان و کم مراجعه مراکز مورد پیرامون هاي خیابان و شهر مرکزي و شلوغ هاي خیابان باشد. مانند

 رسد. به نظر می ضروري سازي، مناسب طرح اجراي از قبل سنجی نیاز مطالعات بنابراین .بینایان

بینایان و به طور کلی براي معلوالن تا بتوانند بدون هر گونه هاي ویژه براي نابینایان و کمایجاد بوستان .4
-جا سپري نمایند. میقات فراغت خود را در آندغدغه از فضاي بوستان استفاده کنند و بخشی از او

-صدا و ایجاد آبشارهاي مصنوعی در بوستان فضایی دلتوان با نگهداري مناسب از پرندگان خوش

 بینایان ایجاد نمود.انگیز براي نابینایان و کم

از شهروندان براي این گروه  بینایان، اختصاص اتوبوس ویژهبا توجه به درخواست و نیاز نابینایان و کم .5
رفت و آمدشان در محیط شهري ضروري به نظر می  رسد. جهت کمک به حل مشکل 

 به خود، پاي زیر لمسی اطالعات دنبال به فعاالنه رو، پیاده در حرکت هنگام به بینا کم و نابینا افراد .6
 بنابراین کنند، می استفاده آنها از و بوده فرش سنگ سطح در تشخیص قابل و فاحش تضادهاي ویژه

 ایجاد و باال دید قابلیت کارگیري به طریق از باید موقعیت تشخیص و یابی جهت به مربوط اطالعات
هاي شیاردار زرد رنگی که از میدان قراربگیرند. استفاده از موزائیک مناسب جاهاي در لمسی عالئم

خیابان شهید رجایی انجام شده رو  اهللا کاشانی در بخشی از پیادهپانزده خرداد به سمت چهارراه آیت
  است و متاسفانه کامل نیست.

-نابینایان و کم مراجعه مورد کار مراکز و پزشکی فرهنگی، آموزشی، مراکز پیرامون هاي خیابان در .7

مناسب،  سرعت و دقت رعایت خودروها، جهت رانندگان به هشداردهنده تابلوهاي بینایان، نصب
تابلوها  در بریل خط از استفاده همچنین و دقیق و خوانا شهري تابلوهاي از استفاده. است ضروري
راد براي   مفید باشد. تواندمی سالمندان نیز و بینایی مشکل داراي اف
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رارگرفته متر 2 از باالتر اما اندزده بیرون رو پیاده مسیر از که اشیایی .8  ضعف با افراد براي مشکلی اند،ق
 بر عالوه. دارند نیاز خود عبور مترجهت 2 از کمتر فضایی عابرین، تربیش زیرا کنندنمی بینایی، ایجاد

) کنند استفاده مهارت با عصاهایشان از و باشند بزرگساالن قامت به اگر( بینایی ضعف با افراد این،
 اجتناب آنها و از شناسایی را دارند مترارتفاع سانتی 68 از کمتر که را رو پیاده از اشیایی معموال
-قرارگرفته رو پیاده داخل در متر 2 و متر سانتی 68 بین که موانعی وجود از در حالی که. کرد خواهند

عید زیرا کرد، اجتناب توان می ترمشکل یابند، نمی امتداد زمین تا و اند با  رنگ سفید بلند عصاي است ب
روها و در پیادهنماید. بنابراین نباید در  برخورد جسم به شخص اینکه از قبل برقرارکند، تماس شیء
  ).1370متر اجسامی قرار بگیرند (سورنسن، 2متر تا از سانتی 68ي بین فاصله

عابر پیاده) ویژه نابینایان به گونهچراغ نصب .9 اي که با عالئم و هشدارهاي صوتی هاي راهنمایی(عبور 
عبور نمایند.   به نابینایان اعالم نماید تا از عرض خیابان 

شرح ریزي سازمانبرنامه .10 سازمانها و نهادهاي دولتی با توجه به  هاي غیر وظایف و قوانین موجود و 
 بینایان.دوستی، براي ایجاد اشتغال براي نابینایان و کمي نوعدولتی با توجه به وظیفه

هادها و شرکتاجراي دقیق و منظم قانون استخدام سه درصد از پرسنل مورد نیاز سازمان .11 ها از بین ها، ن
 ن جامعه.معلوال

بینایان از خدمات طراحی و نصب خود پردازهایی با سیستم صوتی مناسب براي استفاده نابینایان و کم .12
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Factors affecting the improve quality of urban management for the blind and the 
visually impaired 

Hamid Rahim, Morteza Fallahi Barzoki 

Abstract 
This study aimed to describe the fields, factors and some physical problems for the blind and 
visually impaired people, using case studies, field studies and interviews with the officials and 
members of society in Kashan. In so doing, factors affecting the quality of urban management 
were studied. Moreover, visiting the city and providing evidence about people’s important 
problems of commuting, leisure and municipal services for the blind and visually impaired 
people, the measures taken by the municipality, and blind community, and welfare 
organization in this area were analyzed. The result was that if administrative personnel 
cooperate more and if there is coordination between different organizations in the city, and if 
rules concerning the quality of urban management for blind and visually impaired people are 
adhered to and obeyed, better and more effective services to these disabled people will be 

provided. 
Keywords: Blind, Visually Impaired, Urban Management, Utilities 
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  بینایان ي نابینایان و کم هاي ویژه معرفی تکنولوژي
  453الهام رضایی وادقانی

  
  چکیده
روزها، پیشرفت روزافزون دانش بشري و افزایش استفاده از تکنولوژي هاي این  ي اساسی  مسأله

جدید و نوین براي همه افراد است. هدف بسیاري از فناوري هایی که در حال توسعه هستند این است 
که افراد معلول را به زندگی عادي برگردانند. مسأله اصلی که به دنبال روشن نمودن آن هستیم، این 

و تکنولوژي چه تأثیري در زندگی و کار افراد کم است که مشخص بینا یا نابینا  کنیم پیشرفت فناوري 
و شغل  ه عبارت دیگر آیا دانش روز توانسته است باري هر چند کوچک از دوش زندگی  داشته است. ب

 شود. یکی از این قشر بردارد. عصاي سفید امروزه به عنوان نمادي براي معرفی نابینایان شناخته می
مشکالت اصلی این افراد ناتوانی در خواندن و نوشتن متون عادي و استفاده از دستگاههاي الکترونیکی 

رسد  هاي همراه هوشمند و لوح ـ رایانه هاي لمسی است. در این میان، به نظر می مصرفی از قبیل تلفن
یی را براي قابل استفاده ها که دنیاي ارتباطات بیکار ننشسته و با بهره گیري از فناوریهاي نوین تالش

ها ظرف  رود این تالش کردن این ابزارهاي الکترونیکی براي نابینایان آغاز کرده است که انتظار می
چند سال آینده بتوانند تحولی بنیادي در شیوه هاي ارتباطی نابینایان ایجاد کنند. استفاده نابینایان و 

خود هستند از تکنولوژي روز دنیا و صنایع مرتبط کسانی که به هر صورت دچار نقص در قدرت بینایی 
تا  160ر ها و استعدادهاي این قشر عظیم از جامعه جهانی را که جمعیتی بالغ ب به آن، به وضوح توانمندي

هاي  کند. عالوه بر آن، استفاده از پیشرفت شود تواناتر می میلیون نفر در کل جهان را شامل می 180
ژي اطالعات در این دنیاي بیکران اطالعات، همزمان با اختراع و ابداع فناوري دنیاي ارتباطات و تکنولو

هاي صنعت آي تی مثل اینترنت را به سهولت  هاي خاصی براي نابینایان، استفاده از تکنولوژي و سیستم
ن افراد عادي براي نابینایان میسر کرده است. ما در این نوشتار، با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال آ

بودیم تا با جستجویی که در سایتهاي مختلف ایرانی و خارجی انجام داده ایم، شمه اي هر چند کوتاه 
از سرویس ها و خدماتی را که براي استفاده بهینه نابینایان و کم بینایان از اینترنت وآ ي تی و 

لعه این بود که تکنولوژیهاي نوین ارتباطی صورت گرفته است بازگو کنیم. نتایج حاصل از این مطا
بینایان و نابینایان را مدد رسانده است؛ نخستین دستاورد آن در  پیشرفت دانش روز در دو زمینه کم

                                                             
 nafasentezar@yahoo.com ـ453
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ي  باشد. در حوزه افزاري می ي نرم دستاوردش در حوزهافزاري بوده و دومین  ي سخت حوزه
و جهتاي، وسایل هوشمند ه توان به وسایل و امکانات هوشمند رایانه افزاري می سخت یاب  دایتگر 

هاي کمکی در استفاده از کامپیوترها و دیگر  توان برنامه افزاري نیز می ي نرم اشاره نمود. در حوزه
  وسایل هوشمند را نام برد. 

سخت بینا، نابینا، تکنولوژي، فناوري کمها  کلیدواژه    افزارها افزارها و نرم هاي هوشمند، 
  مقدمه

ي فن آوري اطالعات و ارتباطات  یک انقالب شگفتی در عرصهبا پیشرفت تکنولوژي، به واقع 
به وجود آمده است. هدف ظهور تکنولوژي و ماشین ارتقاي سرعت و دقت در انجام امور است. با 

شود که مدام در حال رشد  هاي نوین، هر روز بر تعداد مصنوعات نوین افزوده می پیشرفت دانش
ي زمان و مکان خود عبور داده و  لید انسان را از محدودهباشد. در دنیاي مدرن تنها با یک ک می

دهد. این مصنوعات براي آسایش همه افراد جامعه به  دستاوردهاي سایر افراد را در دسترس قرار می
باشند که  ، تعداد قابل توجهی از افراد داراي محدودیت در بینایی می آیند. از اقشار هر جامعه کار می
مندي از امکانات و وسایل شهروندي و حضور در جوامع، به  و عادي آنها، بهرهي زندگی راحت  الزمه

هاي نوین است. در این مجال اندك بر آن هستیم تا چند نمونه از  ها و تکنولوژي کارگیري از فناوري
  ي زندگی و کار نابینایی را معرفی نماییم. دستاوردهاي نوین بشري در حوزه

 : ابزارهاي حسی

  454کد بریل براي احساسات  .1

سکه  هاي معمولی ، یک سخت کم فناوري جدیدي با استفاده از وب      افزار      کوچک به اندازه یک 
طراحی شده است. با استفاده از این    tactile display و یک صفحه نمایش لمسی موسوم به

 تجهیزات 
اطالعات تصویري از طریق دوربین به یک الگوي لرزان پیشرفته تبدیل شده و توسط این صفحه   

ها به صورت متوالی فعال  شود . لرزاننده هاي لمسی روي پوست فرد نابینا نمایش داده می نمایش
به شوند تا اطالعات داینامیکی را در مورد نوع احساس یک فرد و میزان شدت آن فراهم کرده و  می

 .فرد نابینا منتقل کنند

                                                             
454 Umeå 
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هاي مختلف در برابر یک دوربین  اولین قدم براي کاربران یادگرفتن الگوهاي چهره است . ابتدا حس
آید. یک صفحه نمایش  ها به صورت یک الگوي لرزان در می نمایش داده شده و سپس ترجمه آن

 .شود نیز استفاده کرد نصب میلمسی در پشت صندلی فرد نابینا.یا یک صفحه جایگزین که روي ساعد 
 

افزار کوچک به اندازه یک سکه و یک  هاي معمولی ، یک سخت کم فناوري جدیدي با استفاده از وب
 طراحی شده است. با استفاده از این تجهیزات  tactile display صفحه نمایش لمسی موسوم به

دیل شده و توسط این صفحه اطالعات تصویري از طریق دوربین به یک الگوي لرزان پیشرفته تب
ها به صورت متوالی فعال  شود . لرزاننده هاي لمسی روي پوست فرد نابینا نمایش داده می نمایش
شوند تا اطالعات داینامیکی را در مورد نوع احساس یک فرد و میزان شدت آن فراهم کرده و به  می

 .فرد نابینا منتقل کنند
هاي مختلف در برابر یک دوربین  گوهاي چهره است . ابتدا حساولین قدم براي کاربران یادگرفتن ال
آید. یک صفحه نمایش  ها به صورت یک الگوي لرزان در می نمایش داده شده و سپس ترجمه آن

  .شود نیز استفاده کرد لمسی در پشت صندلی فرد نابینا.یا یک صفحه جایگزین که روي ساعد نصب می
 
 
  .گجت راهنما 2

توصیفی از اشیاي پیرامون مانند ساختمان هاي اطراف و یا آنچه که فرد قصد  این گجت می تواند
 .خوردن آن را دارد ارایه کند

کمک به مسیریابی نیز از دیگر کاربردهاي این فناوري است تا بتوان با استفاده از آن از برخورد آن ها 
  .با اشیا و افراد و همچنین حرکت آهسته ي آن ها جلوگیري کند

 

  (آلمانی)دستکش هوشمند . 3
ابینایان و ناشنوایان از  براي برقراري ارتباط با   لورم زبان لمسیدر برخی از کشورها از جمله آلمان، ن

اند که  حی کردهکنند که به دلیل آشنا نبودن بیشتر مردم با این زبان، دستکشی طرا سایرین استفاده می
 شود. هاي همراه یا کامپیوتر دریافت می کند و از طریق تلفن لورم را به گفتار یا متن تبدیل می
نصب شده است پیام خود را به  دستکشکه در قسمت کف   هایی  فرد نابینا با حرکت و فشار بر دکمه
کنند که  کند و این حسگرها آن را به گفتار یا متنی ترجمه می حسگرهاي زبان لمسی منتقل می

کنند. در پشتش حسگرهایی کار گذاشته شده که  هاي تلفن همراه از طریق بلوتوث دریافت می گیرنده
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هاي دریافتی را به زبان لمسی  وتاهی، پیامهاي ک وظیفه دریافت پیام را بر عهده دارند که با ایجاد لرزش
ها با فرد  کنند. همچنین امکان برقراري ارتباط همزمان با چند نفر از طریق این دستکش لورم ترجمه می

  ناشنوا فراهم است. –نابینا
 

 

 Argus II.آرگس  3

عینکی است که چشم بیوتیک نیز نام گرفته است . شخص نابینا این عینک را به 
 زند و آرگس تمام تصاویر را ثبت و به دستگاه کوچکی بنام خود میصورت 

VPU کند، ارسال  که به کامپیوتر متصل است و نابینا آن را با خود حمل می
کند و به صورت وایرلس  کند، سپس کامپیوتر تصاویر دریافتی را پردازش می می

کند  می به کیت کوچکی که داخل شبکیه چشم نابینا جاسازي شده است ارسال
شود تا نابینا قدرت  تواند تصایر را پردازش کند، این مراحل طی می  و مغز می

 .دیدن محیط اطراف خود را داشته باشد

 

  عبورو مرور:

  (هندي)  Le Chal.کفش هدایت گري    1 

کند به مکان جغرافیایی مورد نظر خود رسیده و از موانع سر راه  دوري کند. طرز  به کاربر کمک می
کند؛ چهار سنسور  هاي کاربر، بر اساس فیدبک لمسی کار می اي است که یکی از کفش به گونه شکار

دهد به چه سمتی حرکت کند؛ با لرزش سنسور جلوي  لرزشی تعبیه شده در کفش به کاربر عالمت می
ه جلو برود و با لرزش سنسورهاي سمت چپ، راست و عقب کفش نیز به  کفش  کاربر باید مستقیم ب

که مخصوص  – Le Chalهمین ترتیب عمل کند. در ابتدا  کاربر باید با نصب برنامه کاربردي 
هاي گوگل وارد کند.  بر روي تلفن همراه خود، مقصد  خود را در نقشه -سیستم عامل آندروید است
ه وسیله (واقع در پاشنه کفش)  ارتباط  LilyPad Arduinoي بلوتوث با مدار  سپس تلفن همراه ب

کند و  خود، مسیرها را یکی یکی مشخص می GPSي محلی  برقرار کرده و گوگل با استفاده از داده
کند. هنگام شروع  ، هر کدام از چهار سنسور لرزشی را بر حسب نیاز روشن می پس از آن تلفن  همراه
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به نقاطی که باید تغییر جهت دهد، حرکت، شدت لرزش ها کم است اما هنگام نزدیک شدن کاربر 
ها افزایش میابد. یک سنسور مجاورت نیز در جلوي کفش تعبیه شده است که زمان  شدت لرزش

ه موانع به او هشدار می متري تشخیص دهد.  3ها را از فاصله  تواند آن دهد و می نزدیک شدن کاربر ب
  ي این کفش در بازار نیست. هنوز خبري مبنی بر عرضه

  ت پوشیدنی. گج2

یک گجت پوشیدنی طراحی کرده که با استفاده از  Tactile یک کمپانی ابزار راهیابی به نام
دهد. این گجت پوشیدنی  کند و با لرزش درباره آنها به کاربر هشدار می سنسورها موانع را شناسایی می

ازها و بسیاري از ها، سرب فقط به نابینایان کمک نمیکند و آتش نشان (Eyeronman (با نام تجاري
این گجت پوشیدنی یک جلیقه مجهز به سنسور و ساطع  .توانند از آن استفاده کنند مشاغل دیگر هم می

کند. لیدار یک سیستم برمبناي لیزر است که در  کننده اشعه است که از سیستم لیدار استفاده می
فروصوت  و نور مادون قرمز هم  شود. در طراحی این سیستم امواج هاي بدون راننده استفاده می ماشین

 .بکار برده شده است

هایی تبدیل میکند که به یک تیشرت از جنس پلیمرهاي  هاي سنسورها را به لرزش سیستم لیدار ورودي
الکترو اکتیو منتقل میکند. نحوه کار این گجت پوشیدنی به این صورت است که اگر مانعی سمت چپ 

قسمت پایینی سمت چپ لباس میلرزد. این سیستم طوري طراحی  و نزدیک به زمین وجود داشته باشد،
درجه اي شناسایی میکند و میتواند محیط پیرامونی را کامالً پوشش  360شده که موانع را در یک بازه 

  .دهد

 .هدست جدید مایکروسافت براي کمک به نابینایان 3

ا در طی کردن هرچه بی خطرتر پیامهاي صوتی سه بعدي به گوش داخلی نابینایان می رساند آنها ر
  مسیر یاري می رساند.

 Guide Dogsاین فناوري جدید که فعال نمونه اولیه آن ارایه شده است با همکاري بنیاد خیریه 
  (سگهاي رهنما) تولید شده است.

نکته جالب توجه درباره این محصول خالقانه این است که به جاي استفاده از پیامهاي صوتی رایج، 
طریق بخش انتهایی استخوان فک به گوش داخلی منتقل می شود. این هدست به دستگاههاي  صدا از

) )، سیستمهاي واي GPSدیجیتالی ویندوزفون متصل شده و از ترکیبی از فناوري موقعیت یاب جهانی 
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  فاي و بلوتوث براي هدایت صحیح نابینایان در نقاط مختلف شهر استفاده می کند.
مسیر حرکتی و مقصد مورد نظر، به پیامهاي صوتی گوش می دهد که مربوط به کاربر پس از تنظیم 

  موانع یا عوارض زمینی مسیر پیش روي است.
و نظایر آنها جهت حرکت هر چه ایمن تر در ادامه مسیر  "گردش به چپ"در این پیامها نکاتی همچون 

  شنیده می شود.
ابینایان دارد اما عملیاتی شدن آن در  این فناوري نوین گرچه قابلیتهاي خیره کننده اي در کمک به ن

مقیاس کالن نیاز به توسعه زیرساختارهاي آن نظیر نصب دکل هاي مخصوص در گوشه و کنار شهرها 
 دارد.

  

  .عینک اسراییلی (ببین)4

ه دوربین است که با اشاره کاربر می بیند و  این ابزار یک کامپیوتر جیبی متصل به یک عینک مجهز ب
یک دوربین حساس و برنامه هاي پیشرفته کامپیوتري .اطالعاتی را پردازش و تعریف می کند هر نوع

اساس ساخت این ابزار هوشمند است. و هر چیزي از روزنامه تا چراغ راهنمایی را می بیند و براي کاربر 
  .می خواند

 .افزار همیار براي نابینایان(هندي) .ارایه نرم5

هاي ناآشنا مثال زمان مسافرت بتوانند به راحتی رفت  کند که در محیط بینا کمک می کمبه افراد نابینا و 
 .و آمد کرده و مسیرشان را گم نکنند

کند و به افراد نابینا این اطمینان را  این برنامه ساعت و زمان غروب خورشید را به کاربر گزارش می
 .منزل خارج شده و راه خود را پیدا کننددهد که بدون نیاز به کمک افراد دیگر به راحتی از  می

رفتن با  توانند هنگام راه هاي آنالین دسترسی دارد و کاربران می این برنامه به نقشه
هشدارهاي صوتی گوشی خود، مسیرشان را پیدا کنند و پیش از تاریکی هوا به منزل یا 

  .ترین هتل برسند نزدیک

  

 ن)ا(انگلست       UltraBike.ساخت دوچرخه هوشمند     6
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در این دوچرخه از حسگرهاي فراصوت (التراسونیک) براي تشخیص موانع در مسیر 
حرکت دوچرخه سوار استفاده شده است. با کمک این فناوري، امکان دوچرخه 

 .سواري مستقل براي کم بینایان و نابینایان فراهم می شود

  ایرانی اختراع عصاي بریل مسیریاب.7

در این اختراع مسیرهاي حرکت نابینایان براي عصاي بریل مسیریاب تعریف شده و در اختیار نابینایان 
   و تا کنون است. .قرار گرفته است و بدین ترتیب به آنان در پیمودن مسیر کمک می کند

  .سگ روباتیک (ژاپن)8

رو  بعدي از موانع پیش تصویر و مسافت کینکت ماکروسافت به ساخت تصویر سهبا استفاده از حسگر 
کند.در  دار هدایت می تر از راه رفتن براي باال و پایین رفتن از یک سطح پله پرداخته با سرعتی آهسته

یک سطح مسطح این روبات سرعت خود را با حرکت بر روي چرخهایش باالتر برده؛ اما در سطوح 
هاي این روبات از حسگرهاي سپري برخوردار  کند.پنجه له از پاهاي لوالیی خود استفاده میناهموار و پ

افزار از  کند.این سگ روباتیک با یک نرم است که به آن در جلوگیري از برخورد با موانع کمک می
ه دستورالعمل ها کنترل می شده و با وارد کردن فشار بر دست ریزي برنامه پیش ها از شود.این روبات ب

هاي آینده این روبات از  دهد. نسخه کردن کاربر با یک صداي زنانه مصنوعی پاسخ می طریق آگاه
  هاي دقیقتر برخوردارخواهند بود. یابی اس براي جهت پی فرمانهاي صوتی و جی

یژه نابینایان در ایرا.9  نساخت ساعت وِ
 

پژوهشگران کشورمان طی مطالعاتی عصاي هوشمند به صورت ساعت مچی را طراحی کردند که می 
تواند با استفاده از سنسورهاي اولتراسونیک موانع و فرورفتگی ها را با دقت باال تشخیص و به نابینایان 

 .هشدار دهد

  
 .کاله الکترونیک براي راهنمائی نابینایان10

تواند دنیاي  اند که می  بینا ساخته الکترونیکی جدیدي براي افراد نابینا و کمدانشمندان کاله 
ها به افراد نابینا  این کاله با شناسایی مسیرهاي مختلف در خیاباند. ها باز کن جدیدي را پیش روي آن

پررفت  هاي خیابانی، مسیرهاي ها، چاله کند راه درست را پیدا کنند و به هنگام عبور از تقاطع کمک می
ها را تهدید نکند. کاله جدید با استفاده از حسگرهاي دقیق خود و  و آمد هیچ مشکلی آن
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بهترین مسیر را به این افراد پیشنهاد   دهد، هاي ریاضی انجام می هایی که بر اساس فرمول ریزي برنامه
ه دو چشم الکترونیکی مجهز می کند و در اصل، آن می اي که در این کاله  سیستم پیشرفتهد. ساز ها را ب

به کار رفته، قادر است به صورت مجازي و الکترونیکی در زمان بسیار کوتاه تمام مسیرهاي اطراف 
ه آن   ها باشد. رفتن، مراقب آن  ها آموزش دهد و به هنگام راه نابینایان را ب

  انواع تبلت 
 نوع اول

  Omnifier  آي پد در آن قرار گرفته در واقع پوشش و کیس است که براي آي پد طراحی شد ه و 
که می توان از آن بعنوان صفحه کلیدي که از خط بریل   omnifier توسط ipad و نیمی از صفحه

نام برد پوشانده می شود تا عالوه بر اینکه از آي پد محافظ میکند بواسطه کیبرد   در آن استفاده شده
خود استفاده از آن را براي نابینایان سهولت بخشد و با توجه به اقبال نابینایان از آن نقش ، تبلت ها می 

 . توانند عصاي سفید را بعنوان راهبر ایفا نمایند

  نوع دوم 

و تولید تبلتی جدید براي نابینایان که مبتنی بر  Blitab Technologyبه لطف شرکت استرالیایی 
 .خط بریل خواهد بود،

اي پویا و   کند و از صفحه ي مایع استفاده می   گفتنی است که این تبلت جدید از تکنولوژي صفحه
ه این ترتیب که تبلت ي مایع ها  از حباب Blitab تغییر پذیر براي نمایش مفاهیم خود بهره می برد. ب

کند تا بتواند تصاویر یا خطوط بریل را به ملموس ترین شکل ممکن بر  در ساختار خود استفاده می 
از حباب  Blitab روي صفحه نمایش خود آشکار سازد و یا می توان این گونه بیان کرد که تبلت

چنین این قابلیت را  گیرد. این تبلت هم  هاي لمسی یا تصاویر کمک می هاي مایع به منظور تولید نوشته  
و همچنین از طریق  USB هاي متنی معمولی را به طرق مختلفی نظیر استفاده از شکاف دارد تا فایل 

ها را به خط بریل یا به متون قابل لمس و   دریافت کرده و آن NFCهاي  مرورگرهاي اینترنتی یا تگ
  خواندنی براي افراد نابینا تبدیل کند. 

  خدمات شهري:

 ي هوشمند استفاده از اتوبوس  سامانه .1
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اند که با  فناوري جدیدي ارایه کردهرومانی،   Onyx Beaconبنیان   محققان شرکت دانش
شهري و از طریق اپلیکیشن قابل نصب بر روي تلفن همراه هوشمند، به افراد  هاي درون نصب در اتوبوس

دستگاه نصب  کند. وسیله نقلیه عمومی کمک میبینا درخصوص استفاده هر چه بهتر از این  نابینا یا کم
شده بر روي اتوبوس با اپلیکیشن از پیش نصب شده بر روي تلفن همراه فرد نابینا یا کم بینا در ارتباط 
ه تلفن  است. همزمان با وارد شدن اتوبوس به ایستگاه، سیگنال مخصوصی از طریق فناوري بلوتوث ب

دهد که چه اتوبوسی و متعلق  به نابینا یا کم بینا اطالع می iBeaconهمراه ارسال شده و بدین ترتیب 
وارد ایستگاه شده است. این فناوري به گونه متري  60تا  50اي تنظیم شده که از فاصله  به چه خطی 

رسانی الزم به فرد نابینا یا کم بینا صورت گرفته و بدین ترتیب  اتوبوس در حال ورود به ایستگاه، اطالع
  الزم براي تشخیص اتوبوس مورد نظرش را دارد.فرد زمان 

 تلفن هاي هوشمند با همراهی گیرنده و فرستنده هاي بلوتوثی  .2
متروي لندن می تواند همانند یک هزارتوي سردرگم کننده باشد و در ساعات شلوغی و ازدحام 

کم بینا می تواند  هر فردي گردد. این مشکل براي افراد نابینا یا  با انبوهی از مسافران سبب گیج شدن
کوچک بلوتوث دار و  نمودي چندین برابر داشته باشد و حاال ترکیبی از گیرنده و فرستنده هاي

 .اپلیکیشن موبایل قرار است تا مسئله یاد شده را حل نمایند

 Wayfinderراهکاري به حساب می آید که توسط کمپانی Ustwo انجمن “و با همکاري
هاي صوتی با  راه اندازي شده تا به این دسته از افراد راهنمایی” نسلطنتی لندن براي نابینایا

 .هدایت و مسیریابی شان در مترو ارائه نماید هدف

در حال حاضر یک ماه است که طرح مذکور به صورت آزمایشی در 
کوچک بلوتوثی که در این ایستگاه   گیرنده و فرستنده16اجرایی گشته و طی آن Pimlico ایستگاه

کنند تا با  می اي دنبال نموده و سعی ه اپلیکیشن ویژ  اند تلفن هوشمند افراد نابینا را با کمک نصب شده
البته در د. به صورت مستقل قادر به مسیریابی شون سبب گردند آنها هاي صوتی مناسب ارائه راهنمایی

دقیق بشنود و در  جایی مانند ایستگاه هاي مترو الزم است که فرد نابینا راهنمایی صوتی را به صورت
گردد  با یک ایرفون مجهز به تکنولوژي القاي استخوانی جفت میWayfinderهمین راستا اپلیکیشن

 د.ها را دقیق شنیده و اجرا نمای راهنمایی  تا کاربر در هر شرایطی قادر باشد

  
 

  در زمینه مطالعات و کتابخانه:
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  ! ی براي کتاب خواندن نابینایانعینک.1 

که   منحصربه فرد طراحی کرده عینکالمللی فلوریدا یک جفت  تیم دانشجویی دانشگاه بین
استفاده  .سازد در کتابخانه قدم بزنند، یک کتاب را بردارند و آن را بخوانند تواندنابینایان را قادر می می

شده  وزن آن به کاربران نابینا امکان دسترسی به ماده چاپ  سبکچشمی و اجزاي  عینکاز این جفت 
سیستم جدید که هنوز در مرحله طراحی است، قابل  .دهد زدن در یک مغازه یا کتابخانه را می حین قدم

و می ه اینترنت عمل کند حمل بوده  هاي جهانی را  بازار  Eyetalkهاي آتی نسخه .تواند بدون اتصال ب
  .دهد هدف قرار خواهند داد و به کاربران امکان شنیدن اطالعات به یکی از چندین زبان موجود را می

   2 .Braille  Haptic    

اسکن کند و از . ه است عنوان دستگاهی است که قادر است متنی را که با حروف معمولی نوشته شد
طریق یک بازشناسی کارکترهاي نوري که استاندارد چاپهاي دیجیتالی است، متن را شناسایی کرده و 

این حروف بریل بر روي سطح دستگاه ظاهر می شوند و  .سپس متن را به حروف بریل تبدیل کند
کوچک قادر است هر نوع این دستگاه الکترونیکی  .کاربر می تواند متن را به راحتی بخواند

  .متنی از روزنامه ها تا آگهی ها و اطالعیه هاي دیواري را به خط بریل تبدیل کند

  .انگشتانه بریل3

انگشتانه یک برگردان کننده حروف بریل است. در این انگشتانه ویژه، یک فناوري 
واژه  مینیاتوري به کار رفته است که به کاربر اجازه می دهد انگشت خود را روي یک

 .معمولی سر بدهد و آن را به خاطر یک بازخورد لمسی به صورت خط بریل حس کند
 
 

این دستگاه که روي انگشت اشاره قرار می گیرد و این امکان را می دهد که با لمس 
را به صورت  نمایشگرهاي لمسی و یا صفحات کتابهاي کاغذي معمولی حروف و کلمات 

  .حروف بریل بخوانند

دیویی در داخل این انگشتانه وجود دارد که متن را شناسایی کرده و ك دوربین وی
آن را به یک پردازشگر داخلی انتقال می دهد. این پردازشگر که با یک پایگاه داده 

  .ها ارتباط دارد حروف بریل را به سر انگشت دست کاربر نابینا انتقال می دهد
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آخرین اخبار و یا بازخوردها و  از دیگر امکانات این انگشتانه می توان به دریافت
همچنین این دستگاه می تواند کتابها  .اشاره کرد RSS نظرهاي وبالگها از راه فایلهاي

  .و یا پیامهاي متنی را از راه بلوتوث دریافت کرده و به متون لمسی بریل تبدیل کند

  Braille Stapler .بریل نویس4

 
دیگر از طراحان کره اي دستگاه دیگري را  Braille Stapler به نام گروهی 

طراحی کردند که نابینایان را می توانند به دنیاي بیرون متصل تر کنند. این دستگاه 
واحد عرضه شده  ترکیبی از چاپگر بریل و تخته بریل است که اکنون در یک دستگاه 

  .اند
 

ز این دستگاه، قابل حمل و سریع بوده و استفاده آسانی دارد. این طرح مفهومی ا
  .دکمه استفاده می کند 6حدود 

 
می  Braille Stapler کاربر براي استفاده از این دستگاه یک ورقه کاغذ را وارد

  .دکمه فورا و به سادگی متن خود را می نویسد 6کند و با ضربه زدن به این 
 

این دستگاه متحوالنه به ویژه براي افرادي که تازه نوشتن با خطوط بریل را آغاز 
  .اند بسیار قابل استفاده و ساده استکرده 

 .نرم افزارهاي کتابخوان :5

شده توسط جدید ساخته  نرم افزار کتاب خوان اجازه می دهد  .وجود دارد KFNB نرم افزار هاي 
کتاب هاي الکترونیکی، مقاالت و مطالب متنی دیگر را در چند تلفن هاي هوشمند و سیستم عامل از 

اجرا خواهد  .خصی، مکینتاش و ویندوز موبایل با دستگاه هاي تلفن همراهجمله آیفون، رایانه هاي ش
   .اداره کند EPUB و PDF با این نرم افزار می توانید فرمت هاي متن بسیاري از جمله .کرد

KFNB   ، نیز نرم افزار هاي دیگر ارائه می دهدKReader  موبایل و knfbReader  موبایل
ه ضربه محکم و ناگهانی از متن عکس و پس از آن که مانند اینتل خوان، اجازه  می دهد تا کاربران را ب

آن را بخوانید . بر خالف کاال اینتل، این دستگاه ها در سلول و یا تلفن هاي هوشمند کار می  بالفاصله
  .کنند
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  .برجسته نگار:6

 active tactileیکی از جدیدترین و مهمترین این کی بردها که مجهز به سیستم اي تی سی(

control (برجسته نگار ) می باشد. این دستگاه داراي خط بریل متحرك می باشد که می تواند (
نوشته هاي روي مانیتور کامپیوتر را به صورت زنده و متحرك زیر انگشتان نابینا ملموس ومجسم نماید 

  . قابلیت هاي این دستگاه عبارتند از:

  .سلولی بریل می باشد  40داراي ردیف  -1

داراي سیستم هوشمندي است که موقع خواندن کتاب به طور اتوماتیک از سطر اول به سطر دوم  -2
  می رود .

  صفحه کی برد براي راحتی اپراتور به صورت ارگونومیک ساخته شده است . -3

  برجستگی نقاط بریل قابل تنظیم می باشد .  حالت -4

  گیگا بایت حافظه متنی است . 4داراي  -5

  است .USBداراي دو اتصال  -6

  قابلیت بلوتوث فایل ها را دارد . -7

دکمه فراهم نموده است . متون تایپ شده تبدیل به فایل با فرمت  8امکان تایپ بریل را به وسیله  -8
  ) می گردد .wordورد (

به  ساعت نیاز 20ساعت شارژ گردیده و براي مدت  3گرم است و به مدت  900وزن این دستگاه  -9
  شارژ ندارد.

  ).SD Cardقابلیت نصب کارت حافظه کوچک را دارد( -10

  .کتابخوان دیجیتالی دیزي7

میلی متر ضخامت دارد که  7میلی متر عرض و  55میلی متر طول،  112دستگاه ارائه شده ابعادي برابر 
  به راحتی در جیب لباس جا گرفته و قابل حمل می باشد.
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و searchتاب هایی را که با فرمت دیزي ضبط شده با قابلیت این دستگاه قادر است متن ک
navigation مناسب با حجم دو گیگابایت بر رويSD کارت ( حافظه جانبی ) قرائت نماید این
گیگابایت قابل افزایش است. دستگاه مورد نظر هم چنین می تواند به صورت  32مقدار حجم تا 

تراك بگذارد و نیز امکان دریافت موج هاي رادیویی را نیز وایرلس فایل هاي ذخیره شده خود را به اش
  دارد.

مهمترین ویژگی این دستگاه این است که کلیه منوهاي موجود در دستگاه را به شکل گویا براي نابینا 
می خواند و همانند موبایل گویا که نابینا به راحتی می تواند از همه امکانات آن استفاده نماید این 

و همچنین mp3 ،amrویس رکوردر گویا است که هم فایل هاي صوتی با فرمت هاي دستگاه نیز 
فایل هاي نوشتاري با فرمت هاي مختلف از جمله دیزي را اجرا می نماید . به بیان دیگر این دستگاه 

زبان دنیا می باشد . طی مذاکراتی که خانه نور ایران با این  18متن خوان به text to speechداراي 
داشته آمادگی خود را جهت اضافه نمودن متن خوان فارسی اعالم نمودند . خانه نور ایران در  شرکت

  صورت تامین هزینه قرارداد به این امر مهم خواهد پرداخت .

  .اسکنر:8

 20متون کتابها، نامه ها و نوشته ها را اسکن کرده و با صداي طبیعی می خواند . این دستگاه بیش از 
می باشد. این دستگاه هم          (به جز فارسی) را می شناسد و قادر به خواندن آن ها زبان زنده دنیا

قابل دسترسی است را USBچنین قادر است فایل هایی را که از طریق سی دي و اس دي کارت و 
  ذخیره و پخش نماید .

  .دستگاه چاپگر:9

ه صورت رنگی و بریل براي استفاده نابینایان را دارا می  قابلیت پرینت نقشه ها و نمودارهاي گرافیکی ب
  باشد.

  برخی از ویژگی هاي پرینتر فوق عبارتند از: 

  تنها پرینتري است که همزمان از جوهر رنگی استفاده می کند و به صورت بریل پرینت می گیرد. -1

  را جهت پرینت پشتیبانی می کند.Excelو Wordفایل هاي  -2
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     10 .Alumo  

عکس گرفتن از  5نرم افزاریست که روي موبایل با قابلیت دوربین  مگاپیکسل و باالتر نصب شده و با 
  اینترنت را می خواند .Wordمتون، آنها را می خواند . همچنین کلیه صفحات 

 11  .Nine Point System  

 و انتقال آن به سایرین از طریق بلوتوث .Textتبدیل بریل به 

 
 هوشمند بریل مخصوص نابینایان.اولین ساعت 12

یک شرکت کره اي ساعت هوشمندي را تولید و روانه بازار فناوري خواهد کرد که قابلیت هاي 
 اولین ساعت هوشمند بریل مخصوص نابینایان با نام.متفاوتی را در اختیار کاربرانش قرار می دهد

«Dot» ي نابینایان عمل کنداین ساعت عرضه خواهد شد که می تواند همانند یک ابزار آموزشی برا
هوشمند داراي سلول هایی با نقاط تغییر کننده است که می تواند کتاب هاي دیجیتال را براي 
کاربرانش به نمایش بگذارد. هر کدام از سلول هاي این ساعت داراي شش نقطه فعال هستند که براي 

زایش می یابند تا شخص قادر به خواندن انتقال مفاهیم به شخص نابینا هر بار تعداد نقاط کاهش یا اف
متون به صورت بریل باشد. این ساعت می تواند امکانات دیگري مانند ارسال و دریافت پیامک یا حتی 

  .کوك کردن ساعت را نیز براي کاربرانش رقم برند

 (آمریکا)هاي لوحی براي نابینایان امکان استفاده از رایانه.13

به عنوان  iPad هاي لوحی مانند توان از سیستم لمسی رایانه روش جدیدي که بر اساس آن می
کلید خط بریل استفاده کردو به جاي آنکه از نوك انگشتان براي پیدا کردن حروف کمک  صفحه

  .پیدا کنند توانند انگشتان را ایم که می هایی طراحی کرده بگیریم، ما دکمه

 
دهند و بر  کاربران در این فناوري جدي هشت انگشت خود را روي نمایشگر رایانه لوحی قرار می

شوند. در این حالت فرد نابینا کلید مربوط به  ها ظاهر می اساس محل قرارگیري انگشتان، کلیدها زیر آن
  .کند ظر خود را تایپ میداند و با فشار دادن آن کلمات مورد ن هر یک از انگشتان خود را می

  .  انگشتر جایگزین خط بریل 14  
تواند متن مکتوب را با صداي بلند بخواند؛ ابتکاري که افراد  اند که می مبتکران ابزار جدیدي ساخته

کند. این دستگاه به شکل یک انگشتر در انگشت قرار  نابینا را قادر به کسب اطالعات و مطالعه می
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کند بخواند. نمونه  تواند متونی را که فرد به آن اشاره می جهت انگشت کاربر میگیرد و با ردیابی  می
افزارهاي  تواند جایگزین نرم خوان نام دارد می انگشتFingerReader اولیه این دستگاه که

دیداري شود که اغلب غیر دقیق و محدود هستند. این ابزار که توسط گروهی از  -شنیداري
ه کاربر امکان می MIT فناوري ماساچوستپژوهشگران دانشگاه  دهد تا خط متن را با  ساخته شده ب

انگشت اسکن کرده و بازخورد صوتی کلمات آن را دریافت کند. این انگشتر همچنین بازخورد 
  کند تا مطمئن شود کاربر از متن منحرف نشده باشد. حرکتی را به شکل لرزش بسیار کوچکی ارائه می

 : از زاي فیوز هیتز.دستگاه برجسته س15
تواند متون و شکل هاي مختلفی را که بر روي کاغذ مخصوص چاپ شده است  این دستگاه می 

 به شکل برجسته درآورد تا نابینایان بتوانند با لمس آن اطالعات مورد نیاز را به دست آورند.

 : . دستگاه ماشین نویسی هرکینز16   
ماشین نویسی نابینایان طراحی شده است، این دستگاه با این دستگاه به خط بریل مخصوص فعالیت  

گیري از نظام مکانیکی ماشین نویسی می  استفاده از کاغذ مخصوص بریل کار می کند و با بهره
 تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 .  دستگاه برجسته نگار بریل پکتوس:17  
هاي بزرگ نمایی رایانه قرار  لونار پالس یکی از نرم افزارهایی است که در گروه برنامه

 توانند از آن استفاده کنند.  گیرد و کم بینایان می می

  )Plex Talk( .     دستگاه کتابخوان پلکس تاك18
شرکت پلکس تاك که از کشور ژاپن فعالیت خود را روي تسهیل مطالعه و یادگیري نابینایان و 

که توسط این شرکت به بازار ارائه شده موفقیت رسد دستگاهی  کم بینایان متمرکز نموده و به نظر می
این شرکت را در خصوص تکمیل دستگاه هاي مشابه که در گذشته توسط این شرکت و شرکت هاي 

  کند. دیگر تولید شده تضمین می
میلیمتر  7میلیمتر عرض و  55میلیمتر طول،  112دستگاه کتابخوان دیجیتالی دیزي ابعادي برابر 

  راحتی در جیب لباس جا گرفته و قابل حمل می باشد.ضخامت دارد که به 
و  search هایی را که با فرمت دیزي ضبط شده با قابلیت این دستگاه قادر است متن کتاب

navigation  مناسب با حجم دو گیگابایت بر رويSD  کارت (حافظه جانبی) قرائت نماید این
مورد نظر هم چنین می تواند به صورت  گیگابایت قابل افزایش است. دستگاه 32مقدار حجم تا 

وایرلس فایل هاي ذخیره شده خود را به اشتراك بگذارد و نیز امکان دریافت موج هاي رادیویی را نیز 
  دارد.
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هاي گوناگون مورد استفاده  این دستگاه می تواند در کارهاي تجاري، آموزشی و حضور در کالس
ست که کلیه منوهاي موجود در دستگاه را به شکل گویا قرار گیرد که مهمترین ویژگی دستگاه این ا

تواند از همه امکانات آن استفاده نماید  خواند و همانند موبایل گویا که نابینا به راحتی می براي نابینا می
و  mp3 ،amrهاي صوتی با فرمت هاي  این دستگاه نیز ویس رکوردر گویا است که هم فایل

  نماید. هاي مختلف از جمله دیزي را اجرا می فرمتهمچنین فایل هاي نوشتاري با 

  )Sensotec.دستگاه اسکنر سنسوتک (19
ها و  ها، نامه شرکت سنسوتک کشور بلژیک است یک دستگاه اسکنر ارائه کرده که متون کتاب

شناسد  زبان زنده دنیا را می 20خواند. این دستگاه بیش از  ها را اسکن کرده و با صداي طبیعی می نوشته
طریق سی دي و باشد. این دستگاه هم چنین قادر است فایل هایی را که از  و قادر به خواندن آن ها می

  قابل دسترسی است را ذخیره و پخش نماید .USBاس دي کارت و 
  )View Plus.دستگاه چاپگر ویو پالس (20

ها و  شرکت ویو پالس کشور آلمان، دستگاه چاپگري ارائه کرده که قابلیت پرینت نقشه
  شد.با نمودارهاي گرافیکی به صورت رنگی و بریل براي استفاده نابینایان را دارا می

تر  تحقیقات نشان داده که مطالعه ویادگیري از طریق لمس و به صورت فیزیکی براي افرادآسان
باشد. این موضوع نه تنها براي نابینایان بلکه براي افراد بینا و کودکان هم قابل تعمیم  تر می و قابل درك

  باشد. می
  برخی از ویژگی هاي پرینتر فوق عبارتند از: 
کند و به صورت بریل پرینت  ست که همزمان از جوهر رنگی استفاده میتنها پرینتري ا -1

  گیرد. می
  کند. را جهت پرینت پشتیبانی میExcelو Wordفایل هاي  -2
  Text Scout.نرم افزار21

 5عرضه شده که روي موبایل با قابلیت دوربین  alumoاین محصول توسط شرکت آلمانی 
خواند . همچنین کلیه صفحات  مگاپیکسل و باالتر نصب شده و با عکس گرفتن از متون، آنها را می

Wordاینترنت را می خواند  

 ي بریل .انگشتانه22
ه یک برگردان کننده حروف بریل است. در این انگشتانه ویژه، یک فناوري  این انگشتان

رفته که به کاربر اجازه میمینیات دهد انگشت خود را روي یک واژه معمولی سر بدهد و آن  وري به کار 
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را به خاطر یک بازخورد لمسی به صورت خط بریل حس کند. این دستگاه که روي انگشت اشاره قرار 
هد که با لمس تواند به طور اساسی زندگی نابینایان را متحول کند و به آنها این امکان را بد گیرد می می

هاي کاغذي معمولی حروف و کلمات را به صورت حروف  نمایشگرهاي لمسی و یا صفحات کتاب
بریل بخوانند. یک دوربین ویدیویی در داخل این انگشتانه وجود دارد که متن را شناسایی کرده و آن 

ا ارتباط دارد حروف دهد. این پردازشگر که با یک پایگاه داده ه را به یک پردازشگر داخلی انتقال می
  دهد. بریل را به سر انگشت دست کاربر نابینا انتقال می

   Haptic Braille .چاپگر و اسکنر بریل23
عنوان دستگاهی است که قادر است متنی را که با حروف معمولی نوشته شده است اسکن کند 

است، متن را شناسایی هاي دیجیتالی  و از طریق یک بازشناسی کارکترهاي نوري که استاندارد چاپ
شوند  کرده و سپس متن را به حروف بریل تبدیل کند. این حروف بریل بر روي سطح دستگاه ظاهر می

ه راحتی بخواند. و کاربر می   تواند متن را ب
  Braille Staplerنویس .بریل24

 این دستگاه ترکیبی از چاپگر بریل و تخته بریل است که اکنون در یک دستگاه واحد عرضه
کند.  دکمه استفاده می 6اند که قابل حمل بوده و استفاده آسانی دارد. این طرح مفهومی از حدود  شده

کند و با ضربه  می Braille Stapler کاربر براي استفاده از این دستگاه یک ورقه کاغذ را وارد
 نویسد.  دکمه فورا و به سادگی متن خود را می 6زدن به این 

 
  خدمات بانکی :

 دستگاه خودپرداز بانکی ویژه نابینایان

این خودپرداز با تکیه بر پردازش صوت و بدون استفاده از کیبورد و مانیتور، خدمات بانکی الزم را به 
اداره ثبت اختراع از سوي این تیم به  65760ساخت این خودپرداز که با شماره  .دهد متقاضیان ارایه می

 ده است،ثبت رسیده، شش ماه به طول انجامی

  در بخش آموزش

  : آموزش الکترونیکی1.

در آموزش الکترونیکی محتوا به صورت دیجیتال ذخیره و انتقال داده می شود. اطالعات دیجیتال را  
می توان روي نمایشگر رایانه بزرگ کرد یا از نمایشگرهاي با خروجی بریل (برجسته نگار) استفاده 
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ه را به صورت صوت می خوانندکرد یا از نرم افزارهایی که محتواي   Screenصفحه نمایش رایان

Readers    استفاده کرد. هم چنین می توان با دست کاري اطالعات مشکل دیگر معلوالن را نیز
  حل کرد. 

البته این نکته قابل ذکر است که در مجموع فناوري اطالعات توانمندي هاي خود را براي گسترش داده 
که محتواي صفحه نمایش رایانه را به صورت   Screen Readersاست مانند نرم افزارهاي 

  صوت می خوانند  و این موضوع به نابینایان؛ کمک شایانی می کند.

  آموزش الکترونیکی، نوعی آموزش از راه دور: 2.

  ابزارهاي آموزش الکترونیکی  -

عات اولیه روز و از در سال هاي اولیه پیدایش تلویزیون، تعدادي از مدارس بعضی درس ها را در سا
طریق تلویزیون آموزش دادند. در حال حاضر در بعضی مناطق از دستگاه هاي تلویزیونی ماهواره اي 

طرفه به طور گسترده  استفاده می شود. در بعضی موارد از ابزار هاي ویدئویی یک  2با قابلیت تعامل 
  طرفه استفاده می شود.  2زارهاي ویدئویی طرفه و در برخی موارد از اب 2طرفه به همراه ابزار هاي صوتی 

  چه فناوري هایی در آموزش الکترونیکی براي معلوالن به کار می آیند 

نامه الکترونیکی به عنوان بخشی از برنامه هاي آموزش الکترونیکی، بسیار مفید باشد هم چنین براي 
کاربرانی که به نوعی داراي معلولیت هستند مشکالت چشمگیري ایجاد نمی کند. ابزارهاي چند رسانه 

آموزش به اي یکی دیگر از ابزارهاي پر مصرف در اینترنت است که جزو ابزارهاي مهم سرگرمی و 
شمار می رود. قدرت ابزارهاي چند رسانه اي در این است که از صوت و تصویر به طور هم زمان 

  استفاده می کند و در نتیجه می تواند عالوه بر متن احساس را نیز منتقل کند. 

ن را ارتباطات فعال اینترنتی مجموعه اي از شاهراه هایی هستندکه امکان برقراري ارتباط به طور هم زما
در اختیار افراد و گروه ها قرار می دهند و شامل دستگاه هاي تصویري و صوتی فعال هستند. می توان 

طرفه اینترنتی نیز استفاده کرد اما الزمه آن داشتن تجهیزات گران و اتصال  2از دستگاه هاي تصویري 
مواد آموزشی در آموزش  اینترنتی پر سرعت و گران است. وب نیز یکی از ابزارهاي مهم براي انتقال
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الکترونیکی است. یکی از مزیت هاي این روش آن است که همانند نامه الکترونیکی، تقریبا همه دانش 
  آموزان در خانه خود و با استفاده از مرورگرهاي وب به آموزش دسترسی دارند. 

نابیناست دانش  از ویژگی هاي مهم استفاده از فنا وري اطالعات در زمینه آموزش کمک به معلمان
آموزان بینا، نابینا، ناشنوا  و ... تکالیف خود را از طریق نامه الکترونیکی براي معلم نابیناي خود ارسال 
کنند دیگر او نیازي به کمک گرفتن از دیگران براي بازخوانی تکالیف ندارد چون نرم افزارهایی مانند 

JAWS  خوانی کند. از جمله ویژگی هاي آموزش به او کمک می کند تا خود این تکالیف را باز
الکترونیکی این است که دانش آموزان ساعت کالس را با برنامه روزانه خود تنظیم می کنند نه برنامه 
روزانه خود را با ساعت کالس و این امر به دانش آموزان بزرگسال یا مشغول به کار کمک زیادي می 

س را به روش خودشان مطالعه کنند به ویژه دانش کند. بعضی دانش آموزان عالقه مند هستند در
  آموزان معلول که ناچارند بر مطالب مکث کنند یا آن ها را تکرار کنند.

 معماري

  نوادا1.

هاي معماري دو بعدي دیجیتالی که در حال حاضر در بسیاري از  در عوض، محققان دانشگاه از نقشه
نما که در  سنج و قطب حسگرهاي کم هزینه مانند شتابها در دسترس بوده، و همچنین از  ساختمان

هاي هوشمند وجود دارند، براي هدایت کاربران دچار اختالالت بینایی استفاده  اغلب گوشی
ترین مسیر را بر اساس  این سیستم به مکانیابی و ردیابی کاربر درون ساختمان پرداخته، مناسب.کردند

  .پردازد هاي گام به گام تا مقصد می دستورالعمل نیازهاي ویژه افراد یافته و به ارائه

وجود حسگرهاي گوشی هوشمند که براي محاسبه تعداد گامهاي کاربر و جهت آن مورد  با این 
استفاده بوده، ممکن است عالئم غلط را مورد استفاده قرار دهند. این سیستم براي تطابق مکان به 

یعی افراد داراي اختالالت بینایی براي شناسایی نقاط در هاي احتمالی و قابلیتهاي طب ترکیب الگوریتم
 .پردازد محیط با لمس کردن، مانند تقاطع راهروها، در، پله و آسانسور می

توانند گوشی را درون جیب خود گذاشته و از هر دو  از مزیتهاي این فناوري این بوده که کاربران می
عصا و شناسایی نشانه  .هاي لمسی کمک بگیرند دست خود براي استفاده از 
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هاي دیگر و ادغام آن در  این تیم در حال حاضر در تالش براي اجراي سیستم هدایتی خود در محیط
 .کنند اس استفاده می پی هاي هدایتی بیرونی هستند که از جی سیستم

 

  Step Hear.دستگاه هدایتگر 2
بل ضبط شده و ارتباط آن سیستم جهت یابی و هدایت نابینایان توسط یک دستگاه گویاي از ق

از طریق امواج رادیویی با ریموت کنترل در دست فرد نابیناست و در هر محیط (داخل ساختمانها یا 
  جهت یابی و غیره. -آدرس -فضاي باز) قابل استفاده است. شامل اطالعات

  

  وسایل ارتباطی:

  همراه هوشمند بریل   . 1

 
دیگر ویژه نابینایان است که به دست تلفن همراه هوشمند بریل یک تلفن همراه 

 Braille طراحان کره اي توسعه داده شده است. این تلفن همراه جدید

Smartphone Viom نام دارد . Viom ( دیدن"ویوم) به زبان کره اي به معنی" 
    .است

طراحی کرده اند. این  "ائونسول یئوم"و  "یونگ سئونگ کیم"این تلفن همراه را 
بریل نیز که درحال حاضر در حد یک طرح مفهومی است راهنماي تلفن همراه 

سپس  .صوتی و خطوط بریل را براي ارتباط برقرار کردن با کاربر استفاده می کند
یک نمایشگر سیلیکونی بریل یک سیگنال صوتی را از راه بلوتوث به هدست دستگاه 

به این ترتیب نابینا که کاربر آن را روي گوشهاي خود گذاشته است ارسال می کند و 
می تواند مطالب نوشته شده تلفن همراه شامل شماره تلفنهاي ذخیره شده و پیامهاي 

   .متنی را بخواند

2 Touch messenger.  
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در استفاده از تلفن همراه و اس ام اس هم دنیاي تکنولوژي و صنعت براي نابینایان اختراعات جالبی 
است که توسط  Touch messenger تلفن همراهی با نامدارد که در یکی از جالبترین آنها 

کره جنوبی عرضه شده است. این دستگاه (Samsung) محققان و دانشمندان شرکت سامسونگ
  براي نابینایان پیامهاي کوتاه نوشته شده را به خط بریل ارسال و دریافت می کند.»بریل«تلفن همراه

 ..تلفن همراه بریل(کره)3
یک صفحه نمایشگر و یک صفحه کلید با حروف بریل دارد. این طراح با  . این تلفن همراه"

بازخورد "توانسته است فناوري ویژه اي به نام  "پالستیک فعال الکتریکی"استفاده از ماده پالستیکی 
دهد  را فعال کند. این فناوري، یک عملکرد ویژه است که به تلفن همراه اجازه می "لمسی عملکردي
هر نوع متنی را از طریق یک بازخورد غیرصوتی لمسی و برپایه کد بریل نشان دهد. به  در زمان واقعی

تواند بر روي تلفن همراه خود  این ترتیب کاربر نابینا می تواند نه تنها پیام را بخواند و بنویسد بلکه می
وارد سرویس ساده بشود. بازي کند و یا    هاي آنالین 

 .تلفن همراه هوشمند بریل4
نام دارد. این تلفن همراه بریل راهنماي  Braille Smartphone Viom فن همراه جدیداین تل

کند. سپس یک نمایشگر  صوتی و خطوط بریل را براي ارتباط برقرار کردن با کاربر استفاده می
سیلیکونی بریل یک سیگنال صوتی را از راه بلوتوث به هدست دستگاه که کاربر آن را روي 

تواند مطالب نوشته شده تلفن  کند و به این ترتیب نابینا می ته است ارسال میهاي خود گذاش گوش
  هاي متنی را بخواند. هاي ذخیره شده و پیام تلفن همراه شامل شماره

 

  رایانه : 

  هاي لوحی براي نابینایان رایانه .1

ه اختالالت بینایی گروهی از  ه کشف روش جدیدي براي افراد مبتال ب دانشمندان آمریکایی موفق ب
کلید  به عنوان صفحه iPad هاي لوحی مانند توان از سیستم لمسی رایانه اند که بر اساس آن می شده

ه جاي استفاده از صفحه نابینایان میخط بریل استفاده کرد  هاي  اهافزاري یا دستگ کلیدهاي سخت توانند ب
مکانیکی مخصوص نوشتن خط بریل، به صورت مستقیم از نمایشگرهاي لمسی کمک بگیرند و با قرار 

به جاي آنکه از نوك انگشتان براي پیدا کردن دادن انگشتان خود روي شیشه نمایشگر تایپ کنند و 
   .دتوانند انگشتان را پیدا کنن ایم که می هایی طراحی کرده حروف کمک بگیریم، ما دکمه
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2- Text Scout:  

 5عرضه شده ونرم افزاریست که روي موبایل با قابلیت دوربین alumoتوسط شرکت آلمانی 
مگاپیکسل و باالتر نصب شده و با عکس گرفتن از متون، آنها را می خواند . همچنین کلیه صفحات 

Word. اینترنت را می خواند  

3- Voice sence  :  

  

  )Handy Techکامپیوتر با استفاده از فناوري (مندي آسان از  بهره.4
شرکت هندي تک که یکی از شرکت هاي مهم آلمانی است، در زمینه طراحی و توسعه 
محصوالت توانبخشی به نابینایان و کم بینایان و هم چنین تولید و پخش این محصوالت فعالیت می 

متمرکز شده که به نابینایان کمک می کند. عمده فعالیت این شرکت روي طراحی و ساخت تجهیزاتی 
کند تا بتوانند به خوبی و سهولت از کامپیوتر استفاده نمایند. این شرکت تاکنون انواع کیبوردهاي 
نابینایی براي افرادي که به صورت حرفه اي از کامپیوتر استفاده می کنند تولید و به بازار ارائه نموده 

 active tactileکیبوردها که مجهز به سیستم اي تی سی ( است. یکی از جدیدترین و مهمترین این

controlباشد که این دستگاه داراي خط بریل متحرك می باشد که می تواند  ) (برجسته نگار) می
نوشته هاي روي مانیتور کامپیوتر را به صورت زنده و متحرك زیر انگشتان نابینا ملموس ومجسم نماید 

 .  
  ارتند از:قابلیت هاي این دستگاه عب

  سلولی بریل می باشد . 40داراي ردیف  -1
داراي سیستم هوشمندي است که موقع خواندن کتاب به طور اتوماتیک از سطر اول به سطر  -2

  دوم می رود.
  صفحه کی برد براي راحتی اپراتور به صورت ارگونومیک ساخته شده است. -3
  باشد. برجستگی نقاط بریل قابل تنظیم می  حالت -4
  گیگا بایت حافظه متنی است. 4داراي  -5
  است.USBداراي دو اتصال  -6
  ها را دارد. قابلیت بلوتوث فایل -7
دکمه فراهم نموده است. متون تایپ شده تبدیل به فایل با  8امکان تایپ بریل را به وسیله  -8

  گردد . ) میwordفرمت ورد (
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ساعت  20رژ گردیده و براي مدت ساعت شا 3گرم است و به مدت  900وزن این دستگاه  -9
  نیاز به شارژ ندارد.

  ).SD Cardقابلیت نصب کارت حافظه کوچک را دارد( -10
 

  نرم افزارهاي صفحه خوان.5
روند. هر متنی را که درصفحه نمایشگر نوشته  از مهمترین نرم افزارهاي ویژه نابینایان به شمار می

 دهند. کاربر نابینا قرار میشده باشد، به صورت بریل یا گویا در اختیار 

Jaws  :  براي دسترسی نابینایان به ویندوز و صفحات وب که توسط شرکت“Freedom 

scientific ”.تهیه شده است. خروجی صوتی و بریل براي اکثر زبانها به جز فارسی و عربی دارد  
  

WSR : .برنامه اي براي کارکردن با سیستم عامل ویندوز  
DSR  :  برنامه اي که با سیستم عاملDos  وcommand prompt  درویندوز سازگار

  است.
) بر اساس استانداردهاي TTSنرم افزار مبدل متن به گفتار فارسی سورنا (  :   TTSسورنا 

مطرح در دنیا طراحی شده است. قابلیتهایی ازقبیل خواندن قسمتهاي مختلف برنامه با صداي انسان یا 
ب کاربر، قابلیت خواندن متون ترکیبی فارسی و انگلیسی و اعداد قابل خواندن به صورت ماشین به انتخا

  . …حرف به حرف، کلمه و جمله، قابلیت افزایش و کاهش سرعت خواندن و شدت صوت و 
Magic :  .این نرم افزار براي درشت نمایی ویندوز به کار می رود  

Open Book  :  متون چاپی انگلیسی را اسکن کرده و متن آن را به گفتار و در صورت
تبدیل می کند. این نرم افزار براي راحتی کم بینایان داراي قابلیت تعویض رنگ  MP3تمایل به فایل 

  نوشته و پس زمینه نیز می باشد.
  نرم افزارهاي تأمین نیاز •

 دهد. ه زبان دیگر را انجام میترجمه : ترجمه متون به بریل و ترجمه از یک زبان ب 

این شود. معموال در کنار نرم افزار ترجمه کاربرد دارد. ویرایش: براي ویرایش فایلها استفاده می 
یک نرم افزار صوتی براي متون فنی است که یکسري پارامترهاي تحلیل صدا دارد مثال توان نرمافزار ،

ها یا  کند و یا براي نشان دادن شروع قسمت ادا می یک عدد را با صداي بلند و اندیس را با صداي زیر
هاي جداول از  ها و ردیف برد و براي خواندن ستون پاراگرافهاي مختلف تن صداي خاصی به کار می

  کند. هاي استریو استفاده می افکت
Good feel  : کند. نتهاي موسیقی را به بریل تبدیل می  
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TALX : یرهاي صفحه نمایشگر تلفن همراه را به گفتار تبدیل ها و گاه تصو اي که نوشته برنامه
کردن صفحه را براي افرادي که داراي چشم ضعیف یا نیمه بینا هستند  zoomکند. همچنین قابلیت  می

  دارد.
  سخت افزارهاي قابل استفاده  •

کند. این ماوس هنگامی که به یک  با تکان و ضربه حرکت و نوشتار را گویا می ماوس ویژه:
ه کاربر نابینا از طریق المسه خبر می نوشته برخورد می خط یا دهد. خطوط یک نوشته از طریق  کند ب

شود که در زیر و بم بودن بنا بر باال و پایین رفتن خط با هم متفاوت هستند و از  صداهایی مشخص می
  اند. هم متمایز شده

 Writer: مانند ماشین تایپ ساده است. بردو نوع می باشد: بریل  
  شوند. دستی: به طور مستقیم و همزمان با تایپ نقاط برجسته ایجاد می -1
شود و ماشین، نقاط  هاي الکتریکی فرستاده می الکتریکی: همزمان با تایپ کردن، سیگنال -2

  کند. برجسته ایجاد می
به حدي کوچک است که می توان آن را در جیب قرار داد :نمایشگر قابل حمل خط بریل

پذیري آن موجب شده است که بتوان آن را همچون روزنامه لوله کرد. این نمایشگر قابل و انعطاف 
ه گوشی تلفن همراه است. از مجموعه پین ها و پدالهاي پالستیکی بسیار ریز ساخته شده است  اتصال ب

ژ ورودي به نمایشگر موجب ایجاد ناهمواري راي شود و ب هایی در سطح نمایشگر می که براثر نوسان ولتا
  گردد. فرد نابینا قابل تشخیص می

  باشد. : داراي صفحه کلید بریل بوده و خروجی آن نیز صوتی میکامپیوتر بریل گویا
-EZهاي بریل ماشین کپی  یکی از تکثیرکننده ):Braille copierتکثیرکننده بریل( 

Form باشد. می …ها و مجالت و روزنامه ها و  جهت تولید کتاب  
Braille star  :  باشد. در  سلول بریل پیزوالکتریک می 80یک سیستم بریل مناسب با

به طور مستقیم برروي  pcشود. کیبورد  به یک سیستم بریل هوشمند تبدیل می pcترکیب با کیبورد 
کلید عملیاتی نیز دارد که ورودي بریل را برعهده دارند. 8کلید عددي،  16گیرد. عالوه بر  آن قرار می
متصل شود. سطح سلولهاي بریل به صورت  pcبه  Serial portیا  USBد ازطریق توان همچنین می

باشد. این ویژگی باعث راحتی  اند، که این براي خواندن با انگشت مناسب می فرورفته شکل یافته
وجود  PCشود. هیچ فاصله اي بین نمایش بریل و جلوي کیبورد  موقعیت دست درهنگام خواندن می

ه جایی دست ازروي کیبورد به سلولهاي بریل الزم  ندارد و بنابراین فقط حرکت خیلی کمی براي جاب
  باشد. می
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Braille star    :  براي ادغام باlaptop  طراحی شده است. با تکنولوژيBluetooth 
شود.  متصل می PCسیم قابل دسترس است. این سیستم براي ویرایش به کیبورد  براي اتصاالت بی

  ساعت است. 20خیلی سبک و براي حمل مناسب است. ظرفیت باتري آن 
این دستگاه کوچک پس از اتصال به ماوس، اطالعات روي مانیتور و برجسته نماي ماوس: 

دهد. بااستفاده ازاین دستگاه، نابینایان  هر نوع اطالعات دیگر را به صورت بریل دراختیار نابینا قرارمی
  د نقاشی نیز بکشند .توانن می

GWP( Graphic winlow professional  : براي لمس اطالعات گرافیکی روي
desktop  ویندوز و یاoffice ه تصاویر لمسی  مورد استفاده قرار می در  16گیرد. تصاویر گرافیکی ب

کند تا  پردازش تصویر استفاده میهاي  از روش GWPشود.  سوزن لمسی تبدیل می 24
تواند ابزار  می GWPطالعات را استخراج کند. مخصوصا درطول آموزش، مهمترین ا
ها در نوار  براي آموزش محتوا و طرح ویندوز باشد و محتویات خالصه در ویندوز مثل آیکن مهمی

 توانند لمس شوند. وظیفه می

 معرفی نرم افزارها و سخت افزارهاي ساخته شده در ایران
مختصر به ضرورت فراهم نمودن آنها براي افراد در مورد تجهیزاتی که به طور 

برخی از این تجهیزات در داخل کشور تولید شده و  نابینا اشاره شد باید گفت که خوشبختانه
ي الزم وجود دارد و در مورد تجهیزاتی هم  ي بودجه امکان تهیه ي آنها با کمی تحقیق و بررسی و ارائه

ریزي همه جانبه به ساخت و تولید آنها همت گمارد  ا برنامهتوان ب که در داخل کشور موجود نیست می
 .بینایمان را برطرف کرد وطنان نابینا و کم تا اینکه بتوان بخش اعظمی از مشکالت هم

 کتابخانه الکترونیکی بریل و گویا -1
و امکان افزایش و   عنوان کتاب بوده 2200داراي  5و  4  افزار کتابخانه در مجموعه نوید نرم

وجود دارد، همچنین ارائه خروجی صوتی از طریق غنی و خروجی  TTS تر ساختن این تعداد براحتی 
بریل (از طریق دستگاه برجسته نگار) این برنامه را به یکی از کاربردي ترین برنامه هاي این مجموعه 

اگون و هاي گون افزار عالوه بر امکانات فوق، جستجوي مطالب به شیوه بدل ساخته است. در این نرم
 .پذیر است دستیابی ساده وسریع به مطالب مورد نظر، براحتی امکان

 ویرایشگر  -2
سازد اعمالی از قبیل  التین است، کاربر نابینا را قادر می - پرداز فارسی افزار که یک واژه این نرم

نکه انجام دهد، ضمن آ را همانند کلیه ویرایشگرها …تایپ متون، تصحیح آنها، آرشیو نمودن و 
و قابلیت تهیه  TTS نگار ) و خروجی صوتی با استفاده از خروجی بریل (با استفاده از دستگاه برجسته

 .باشد نسخه چاپی به دو صورت بریل و بینایی از وجوه تمایز این ویرایشگر می
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 بانک اطالعات فردي - 3
با هدف انجام امور باشد  می 4این برنامه که یکی از امکانات جدید مجموعه نرم افزاري نوید 

 :دهد خاص شخصی یک فرد نابینا طراحی شده است و در این راستا اعمال ذیل را انجام می

 .باشد الف) دفترچه تلفن: این نرم افزار دفترچه تلفن بصورت خصوصی (شخصی) و عمومی می       

شخص   ) ب میتواند سررسید: در این بخش که مانند یک تقویم و سررسید روزانه عمل میکند 
کلیه قرارهاي روزانه خود را با توجه به تاریخ روز درج نماید .همچنین میتواند قرارهاي 
روزهاي بعد و قبل خود را همراه با امکان جستجو مرور نموده و تغییراتی در انها اعمال 

شده را چک نماید  .نماید .و یا قرار انجام 

 نرم افزار پکجاز  -4
ر روي سیستم  ر نابینا  نصب میوقتی که جاز ب شود، اطالعات صفحه نمایش را براي کارب

کند. این برنامه فرمان هاي  خواند. کاربر با استفاده از صفحه کلید، فرمان هاي مورد نظر را وارد می می
خواند. شرکت پکتوس در راستاي بهینه سازي  می  ي برنامه را هاي صادره ورودي را اعالم کرده و پیام

ار هاي موجود، طرح تکمیل برنامه ي جاز را تحت عنوان پکجاز آغاز کرد. هدف این و تکمیل نرم افز
است که به کمک این نرم افزار، کاربر نابینا بتواند به محیط استاندارد فارسی ویندوز هم دسترسی پیدا 
ه کند. مزایاي برنامه ي پکجاز، عبارتند از : خروجی بریل فارسی و انگلیسی بر روي دستگاه برجست

 نگار، خروجی فارسی و انگلیسی ي گویا، همسانی فرمان هاي آن با برنامه ي جاز.

 نمایشگر لمسی بریل ر:برجسته نگا -5
شامل دو نوع نمایشگر که به بیست کاراکتري و چهل کاراکتري تقسیم   این سخت افزار ویژه 

سروش را دارد. برجسته نگار  افزارهاي جاز، پکجاز، نوید و شود و امکان تأمین خروجی بریل با نرم می
داراي صفحه کلید تایپ بریل بوده و چندین کلید دیگر که قابلیت تعریف شدن را داشته و در محیط 
ویندوز قابل استفاده است. از این سخت افزار، چندین نسخه، قابل استفاده عمومی و شخصی با ویژگی 

 .باشد حمل آسان و بدون نیاز به کابل برق می

 تقال مفاهیم تصویريان –سروش 
صوتی را  -همراه نرم افزارهاي گویا، آموزش لمسی سروش دستگاهی براي کامپیوتر است که به

بخشد. این دستگاه قادر است مفاهیم تصویري را به نابینایان انتقال دهد. در این روش پس از  تحقق می
، این تصاویر شده  رهاي طراحیتهیه تصاویر برجسته و تدوین موضوع آموزشی توسط مربیان و نرم افزا

شود و کاربر در گام اول تصویر را لمس نموده و تصوري ذهنی از  بر روي دستگاه سروش قرار داده می
هایی که نیاز به اطالعات  نماید، سپس با فشار دادن بر سطح تصویر در محل مورد را براي خود ایجاد می

  .دارد ، بر روي دستگاه برجسته نگار، دریافت میدارد، توضیحات بیشتري را بصورت گویا و یا بریل
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  : تجهیزات توانبخشی دیگر

   Voice sence گر دستگاه هدایت •
ن را شامل نقشه پردازش داده هاي مکانی ،شبکه وایرلس نابینایاجهت یاب کره جنوبی دستگاه 

ه صورت    باشد. مجهز به بلوتوث می،ارسال ایمیل بوده و mp3،ضبط ب
  Vision Hunt نرم افزار رنگ یاب و نور یاب  •

کشور قبرس روي موبایل نصب شده و صدها رنگ و میزان نور محیط را در این نرم افزار 
  دهد . تشخیص می

  Mobile Geo افزار نرم •
یا GPSکه است هاي موبایل بصورت گویا  افزار اسپانیایی قابل نصب روي گوشی این نرم
  نماید. عمل میصفحه خوان  بواسطه موقعیت یاب

  Nine Point System دستگاه مبدل •
  دهد. تبدیل نموده و آن را از طریق بلوتوث انتقال می Textاین دستگاه بریل را به 

   Argus IIفناوري •
سال تحقیق علمی در خصوص اندام ظریف و عمدتا پیچیده چشم است.  20این فناوري نتیجه  

براي بیمارانی خواهد بود که به شکل ارثی نابینایی دارند. این فناوري از بیشترین کارآیی این فناوري 
کاله الکترونیک  در داخل چشم و یک عینک تشکیل شده است.   Argus II دو قسمت پیوند پروتز

  دهد، هاي ریاضی انجام می هایی که بر اساس فرمول ریزي با استفاده از حسگرهاي دقیق خود و برنامه
سازد که  ها را به دو چشم الکترونیکی مجهز می را به این افراد پیشنهاد کرده و در اصل، آنبهترین مسیر 

نارسایی شبکیه را در انتقال   Argus II با جایگزینی یک سري الکترودها در داخل چشم ، پروتز
ه مغز منتقل می اطالعات در مورد نور و تاریکی جبران می قسمت کند.  کند و این اطالعات را فورا ب

از یک عینک تشکیل شده است. این عینک داراي دوربین هایی است که اطالعات  Argus II دیگر
اشیاي مقابل افراد را به رایانه کوچکی که بر روي عینک تعبیه شده است، منتقل می کند. اطالعات به 

ري سیم به پروتزي که در چشم کار گذاشته شده، منتقل شده و مغز با ارسال یک س صورت بی
  .دهد که در نهایت نور، تاریکی و اشکال را ببیند هاي الکتریکی، به بیمار این امکان را می پالس

  :نتیجه گیري
توان تکنولوژي ویژه نابینایان را به دو بخش قطعات سخت افزاري و  همانگونه که اشاره شد، می

تواند نیاز افراد نابینا و کم  به تنهایی نمی در دنیاي مدرن امروزي، بریل افزاري تقسیم کرد. هاي نرم برنامه
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بینا را مرتفع کند. پس باید جهت تسهیل در زندگی و کار این قشر از دستاوردهاي فناوري بهره برد. در 
یابی داشته و برخی  ي هدایتگري و جهت افزارها جنبه مواردي که به آنها اشاره شد برخی از سخت

بینایان خدمات  ي مربوط به کامپیوتر به نابینایان و کم فته و در حوزههمراه با پیشرفت تکنولوژي ترقی یا
اند که فاصله میان افراد عادي با افراد نابینا را پر  اي رشد کرده دهند. برخی از دستاوردها به گونه ارائه می

هایی چون کاله هوشمند، عینک هوشمند، کفش هوشمند و لباس هوشمند از  نموده است. فناوري
ه امید روزي که در توسعه باشد. نه موارد میاینگو هاي کشور، فرصتی فراهم آید تا  ي زیرساخت ب
  مند گردند. بینا و نابینا نیز بتوانند از آن بهره اي اجرا شود که جمعیت کم ها به گونه طرح
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  حقوق شهروندي نابینایان و کم بینایان در کتابخانه هاي عمومی 

  455سیدمحسن رضوي اصل

  

  

  چکیده

  

هاي عمومی می باشند که می بایست به نیازهاي افراد نابینا و کم بینا جزء جدایی  ناپذیر مراجعان به کتابخانه 
اطالعاتی آنان پاسخ مناسب داده شود و حق تامین اطالعات مورد نیاز آنان یکی از حقوق غیرقابل انکار می 

دهاي باشد که در حقوق شهروندي آن را از مصادیق حقوق اجتماعی می دانند. با بررسی مقایسه اي استاندار
هاي عمومی به نابینایان و کم بینایان با واقعیات موجود در کتابخانه  موجود در زمینه خدمت رسانی کتابخانه 
هاي عمومی سطح کشور، چنین نتیجه گیري می شود که در حال حاضر سطح خدمات و امکانات ارائه شده در 

عمومی کشور به نابینایان و کم بینایان فاصله زیادي از معیارهاي استاندارد، چه از حیث  اغلب کتابخانه هاي 
ع، تجهیزات و امکانات داشته و می بایست با یک همت جمعی به  ساختمانی و فضاي فیزیکی و چه از حیث مناب
رفع نقیصه هاي موجود اقدام نمود، چرا که از مهم ترین کارکردهاي کتابخانه هاي عمومی برطرف نمودن 

را از نیازهاي اطالعاتی گروه هاي خاص ، مانند نابینایان و کم بینایان می باشد و نمی توان افراد نابینا و کم بینا 
عمومی مستثنی کرده و نسبت به حقوق اطالعاتی آنان بی تفاوت بود.   جامعه استفاده کننده از کتابخانه هاي 
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  کلید واژه ها

هاي اطالعاتی، کتابخانه  شهروندي، نیاز  عمومینابینایان و کم بینایان، حقوق    هاي 

  

  مقدمه

  

در جوامع امروزي که تامین اطالعات به عنوان یک حق اساسی براي هر فرد به شمار می رود، تهیه ي اطالعات 
هترین و سریع ترین راه ممکن، یک هنر و توانایی مهم به شمار می آید. یکی از بهترین و  مورد نیاز از ب

راه هاي به دست آوردن اطالعات، مراجعه  عمومی است. افراد می توانند در یک موثرترین  به کتابخانه هاي 
کتابخانه عمومی از امکانات متنوعی چون: مجموعه کتاب هاي قابل امانت، کتابهاي مرجع، نشریات جاري و 

غیره استفاده نموده و اطالعات مورد نیاز  457و ناپیوسته 456گذشته نگر، بانک هاي اطالعاتی پیوسته ، اینترنت و 
  ت آورد.خویش را به دس

سریع تر اطالعات مورد نیاز همه ي اقشار جامعه می  رسالت کتابخانه هاي عمومی سعی در تامین هرچه بیشتر و 
و خدمات خود را در دسترس تمامی افراد جامعه،  ع  باشد و براي نیل به این مقصود تالش می کنند مجموعه مناب

ن نیز به عنوان گروهی از افراد جامعه که داراي نیازهاي از هر سن و طبقه اي، قرار دهند. نابینایان و کم بینایا
اطالعاتی گوناگونی می باشند، از این قاعده مستثنی نیستند و با توجه به محدودیتی که به دلیل اختالل در قوه 
سختی هاي مضاعفی را نسبت به  ي بینایی خود دارند، در دریافت اطالعات از محیط پیرامونشان، مشکالت و 

را در مواجه با این افراد بیشتر می افراد ع عمومی  ادي متحمل می گردند و این مسئله بار مسئولیت کتابخانه هاي 
دیده با محیط  کند. شمار می آید و به میزان زیادي می تواند انطباق فرد آسیب  آشکارترین مشکالت حسی به 

نباید به این دلیل از صحنه فعالیت هاي پیرامونش را تحت تاثیر قرار دهد، ولی افراد داراي آسیب هاي بینایی 
غییراتی در برنامه ها و مواد  اجتماعی کنار گذارده شوند. آنان می توانند با استفاده از تسهیالت، امکانات و ت
شوند. (هورتون، جی. کالرك. من  آموزشی، به تحصیل بپردازند و از خدمات اجتماعی و کتابخانه اي بهره مند 

ص  نابینانیستم فقط خوب   ) 5نمی بینم. 
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ساختمان و محیط خود و تهیه منابع و تجهیزات مورد نیاز نابینایان  راتی در  عمومی می توانند با تغیی کتابخانه هاي 
  و کم بینایان، شرایط مناسبی را براي استفاده آنها از خدمات کتابخانه اي فراهم نمایند.

  هاي عمومی منابع مورد نیاز نابینایان و کم بینایان در کتابخانه

محدود بودن منابع مناسب براي نابینایان و کم بینایان و نیاز به دستگاه هایی خاص براي بهره برداري از این 
منابع، آنان را از دسترسی به اطالعات مورد نیازشان و در نتیجه ي همگامی با سایر اقشار اجتماع، چه در فعالیت 

وه هاي مناسب را هاي شخصی و چه در فعالیت هاي اجتماعی، ناک عمومی باید شی ام می گذارد. کتابخانه هاي 
عین حال باید  سریع و آسان به مجموعه هاي مناسب براي نابینایان و کم بینایان جستجو کنندو در  براي دستیابی 
شده ي چاپی با استفاده از  تا حد امکان در صدد دسترس پذیر نمودن هرچه بیشتر مجموعه هاي منتشر 

مطالعه و سایر تجهیزات تبدیل و برگردان متون باشند. (تعاونی، شیرین. استانداردهاي ملی خدمات  یارابزارهاي
  . )34 - 33کتابخانه اي براي نابینایان. ص 

الزمه ي پاسخ گویی مناسب و دقیق به مراجعان کتابخانه هاي عمومی، دسترسی به منابع و محمل هاي 
دین وسیله می توان به نیاز مراجعان پاسخ الزم داد. حال با توجه به اطالعاتی، در حداقل زمان ممکن است که ب

گام موثر می تواند فراهم آوري منابع مناسب باشد. بر  کمبود منابع تولید شده براي نابینایان و کم بینایان اولین 
شده، در سال  هاي مختلف نابینایا 1378اساس آمار منتشر  ن ایران در مجموع تولیدات سازمان ها و کتابخانه 

شده در آن سال را تشکیل  2عنوان کتاب گویا و بریل بوده است که کمتر از  550حدود  درصد عناوین منتشره 
  )33می دهد. (همان. ص 

عمومی نه تنها نباید نقش حیاتی و محوري خویش را در ارائه ي خدمات به افراد  در این میان کتابخانه هاي 
لکه باید با به کارگیري امکانات و تجهیزات مورد نیاز، به عنوان تامین کننده نابینا و کم بینا فراموش کنند، ب

ع مخصوص نابینایان و کم بینایان اقدام  اصلی خدمات اطالعاتی براي این افراد، به جمع آوري و حتی تولید مناب
کم بیناي خود به  نمایند. اگر یک کتابخانه ي عمومی نتواند متناسب با نیازهاي اطالعاتی مراجعان نابینا و

راد اجتماع می  سازي بپردازد، در ایفاي رسالت خویش که اطالع رسانی و اطالع یابی به تمامی اف مجموعه 
هاي عمومی هیچ گاه نباید تشابه نیازهاي اطالعاتی افراد نابینا و کم بینا را با  کتابخانه  باشد، ناکام مانده است. 

عادي فراموش کنند و تنها به تهیه تعداد معدودي کتاب بریل و لوح فشرده یا چند فایل کتاب گویا بسنده  افراد 
  نمایند. 
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ضرورت تهیه و ارائه ي یک برنامه ي سنجیده و مناسب جهت تولید و فراهم آوري منابع ویژه ي نابینایان و کم 
هره برداري از این بینایان زمانی رخ می نماید که در کنار کمبود منابع مورد نیاز، کمبود تجهیزات الزم جهت ب

منابع و هزینه بر بودن تهیه و نگهداري آنها براي کتابخانه هاي عمومی را نیز در نظر بگیریم. در برنامه ریزي 
فاده از  ع و فراهم آوري تجهیزات و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري الزم براي است جهت تهیه و تولید مناب

ژه ي نابینایان و کم بینایان، تناسب مجموعه فراهم شده با نیازهاي جاري مراجعان را باید در نظر گرفت  منابع وی
داد. هرگاه مراجعه کننده نابینا یا کم بینا به  و آنچه را که بالفعل مورد نیاز است، در اولویت تهیه یا تولید قرار 

عمومی تبدیل آن منبع اطالعاتی خاصی نیاز داشت که در قالب هاي جایگزین موجود نبود، وظیفه ي کتابخان ه 
منبع از بینایی به منبعی مناسب براي نابینایان و کم بینایان می باشد و می بایست تجهیزات مورد نیاز جهت بهره 

را نیز فراهم نمود.   برداري از منبع تولید  شده 

این گروه، مانند  در تهیه یا تولید منابع مورد نیاز افراد نابینا یا کم بینا، مشورت با سازمان هاي خدمت رسان به
و موجب  سازمان بهزیستی و مجموعه مددکاران آن، بسیار مهم بوده و از اتالف وقت و هزینه جلوگیري نموده 
فراهم آوري مجموعه اي کارآمد و متناسب با نیازهاي اطالعاتی مراجعه کنندگان نابینا و کم بینا خواهد شد. 

کتاب هاي بریل و چاپ  مراجعه کنندگان به بخش نابینایان و کم بینایان در یک کتابخانه عمومی باید عالوه بر 
ع گویا یا ترکیبی از بریل و گویا دسترسی داشته باشند. کتابخانه هاي عمومی می بایست متناسب  درشت، به مناب

عادي خود، تهیه و تولید منابع براي نابینایان و کم بینایان را نیز  در دستور با تهیه ي منابع براي مراجعه کنندگان 
کار خود قرار داده و یک تناسب منطقی میان رشد تمامی بخش هاي خود، هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ 
امکانات در نظر بگیرند تا بتوانند بر کیفیت خدمات خود افزوده و در جذب افراد نابینا و کم بینا همانند سایر 

  مراجعان، به موفقیت دست یابند.

  بینایان جهت استفاده ي بهینه از کتابخانه هاي عمومیآموزش نابینایان و کم 

آموزش مراجعه کنندگان نابینا و کم بینا جهت استفاده ي مناسب و بهینه از منابع و تجهیزات موجود بسیار مهم 
هاي عمومی باید در مواجه با افراد نابینا یا کم بینا عالوه بر نقش اطالع رسانی، به عنوان ی ک می باشد. کتابخانه 

مرکز سواد آموزي، در راستاي کمک به خودآموزي این افراد و بهبود سطح آگاهی آنها عمل کرده و براي 
کنندگان نابینا و کم  را به مراجعه  ع و امکانات آن  دستیابی به این هدف، نحوه استفاده از خدمات کتابخانه و مناب

ویژه  ي نابینایان و کم بینایان مانند رایانه هاي مجهز بیناي خود آموزش دهند. چگونگی استفاده از یارابزارهاي 
به نرم افزارهاي گویاسازي، مونیتورهاي لمسی، درشت نماي الکترونیکی، عینک تلسکوپی، ذره بین و غیره 
باید به نابینایان و کم بینایان متقاضی خدمات کتابخانه اي آموزش داده شود. در زمان تهیه تجهیزات جهت 
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دامنه ي کاربرد آنها، توجه به  بخش نابینایان و کم عواملی چون کیفیت، قیمت و  بینایان، عالوه بر توجه به 
مسئله ي سادگی و راحتی آموزش نحوه استفاده و بهره گیري از آنها نیز بسیار مهم و حساس می باشد. همچنین 

انات در ارتباط مستقیم انتخاب محل نگهداري و استفاده از این تجهیزات با میزان عمر مفید این وسایل و امک
می باشد. این تجهیزات و دستگاه ها باید در محلی قرار داده شوند که مراجعه کننده نابینا یا کم بینا بتواند بدون 
ها استفاده کند. در میان یارابزارهاي موجود، رایانه و نرم  هیچ گونه ناراحتی و با حداقل محدودیت از آن

تازي برخوردار است و افراد نابینا و کم بینایی که دوره هاي الزم در زمینه افزارهاي متنوع آن از موقعیت مم
کار با رایانه را گذرانده اند می توانند با کمک آن، میزان باالیی از اطالعات را در حداقل زمان ممکن به دست 

عامل ویندوز، این را به کاربران  آورند. امکان استفاده از اینترنت و نرم افزارهاي گویاساز فضاي سیستم  امکان 
و به اطالعات  گستر به جستجو بپردازند  نابینا و کم بینا می دهد تا بتوانند به تنهایی در فضاي مجازي وب جهان 
مورد نیاز خود دسترسی یابند. همچنین وجود یارابزارهایی چون مونیتورهاي لمسی و چاپگرهاي بریل که 

  ه خروجی قابل استفاده براي نابینایان و کم بینایان را فراهم می نماید.قابلیت نصب به رایانه را دارند، امکان تهی

  اطالع رسانی به نابینایان و کم بینایان درباره خدمات کتابخانه هاي عمومی

یکی از مسائل مهم در ارائه ي خدمات به نابینایان و کم بینایان در کتابخانه هاي عمومی، مسئله زمان است  و 
آیا اطالعات و قالب مناسب و در زمانی ارائه نمود که براي آنان قابل  اینکه  را می توان در شکل  مورد نیاز آنها 

.) در این زمینه 52استفاده باشد؟ (تعاونی، شیرین. استانداردهاي ملی خدمات کتابخانه اي براي نابینایان. ص 
بخانه و پاسخ گویی به نیازهاي آنان توجه به تبلیغات و آگاهی رسانی براي جذب نابینایان و کم بینایان به کتا

بسیار مهم می باشد. محدود بودن آگاهی یابی و ارتباطات نابینایان و کم بینایان به نسبت افراد بینا و ناآگاهی 
عمومی  خانواده هاي این افراد، موجب می شود که کمتر در جریان امکانات و خدماتی که در کتابخانه هاي 

عمومی در آگاهی رسانی و اشاعه برایشان فراهم شده است، ق رار بگیرند. به این دلیل است که کتابخانه هاي 
خدمات خود به این افراد باید دقت بیشتري نموده و راهکارهاي جدیدي را به کار ببندند و هیچ گاه نباید به 

  چند شیوه سنتی و تکراري بسنده نمایند.

کم بینایان و خانواده هاي آنان در خصوص خدمات و امکانات  براي انجام تبلیغات و اطالع رسانی به نابینایان و
عمومی، عالوه بر استفاده از شیوه هاي رایج شنیداري و چاپ هاي درشت و بریل، می توان از  کتابخانه هاي 
مالقات هاي حضوري با نابینایان و کم بینایان در سازمان هاي خدمت رسان به آنها، مانند سازمان بهزیستی اقدام 

وده و حتی با محل سکونت آنها به صورت تلفنی تماس گرفته و یا حضوري مراجعه شود. مصاحبه حضوري نم
کتابخانه هاي عمومی به افراد نابینا و کم بینا بسیار موثر و  و آگاهی رسانی رو در رو می تواند در اشاعه خدمات 
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ب نماید. اطالع رسانی به مددکاران، معلمان و مفید باشد و این افراد را به استفاده از کتابخانه هاي عمومی ترغی
عمومی  خانواده هاي آنها نیز بسیار موثر بوده و در دستیابی به هدف جلب نابینایان و کم بینایان به کتابخانه هاي 

ژه اي برخوردار می باشد.   از اهمیت وی

کتابخانه و نیازهاي نابینایان و کم بینایان  نرم افزارهاي مدیریت اطالعات 

عدم سازگاري نرم  یکی از نقاط ضعف کتابخانه هاي عمومی در خدمت رسانی به افراد نابینا و کم بینا، 
افزارهاي گویاساز با نرم افزارهاي مدیریت اطالعات کتابخانه می باشد که در عمل استفاده مستقل فرد نابینا یا 

سازد. این مسئله همچنین منجر کم بینا از فهرست منابع بینایی کتابخانه و جستجو در این منابع ر غیر ممکن می  ا 
به آن می شود که نتوان منابع مخصوص نابینایان و کم بینایان را در اینگونه نرم افزارها وارد نمود. البته با توجه 
سایت هاي  هاي عمومی نرم افزارهاي مدیریت اطالعات کتابخانه جاي خود را به  به اینکه در اکثر کتابخانه 

سازگاري بیشتري مبتنی بر و سیستم عامل ها با فضاي مجازي وب  ب می دهند، نرم افزارهاي گویاساز فضاي 
  داشته و این مشکل تا حد زیادي برطرف می گردد.

  مناسب سازي فضاي کتابخانه عمومی براي نابینایان و کم بینایان

یجاد اتصال مسیرها به یکدیگر، ایمن در نظر گرفتن میزان عبور نابینایان و کم بینایان قبل از ساخت کتابخانه، ا
عمومی در نظر  بودن مسیرها براي نابینایان و کم بینایان از مزایایی است که باید در ساختمان کتابخانه هاي 

) دسترسی مناسب 3گرفت. (سعیدي رضوانی، نوید. مناسب سازي محیط شهري براي نابینایان و کم بینایان. ص 
ضاهاي کتابخانه عمومی تاثیر مستقیمی بر استقبال و یا عدم استقبال آنها از خدمات این نابینایان و کم بینایان به ف

عدم وجود موانع،  کتابخانه ها خواهد داشت. دسترسی راحت افراد نابینا و کم بینا به بخش هاي مورد نظر و 
عالقه مندي بیشتر آنها به حضور در کتابخانه می شود. براي رسیدن به این منظور هنگام طراحی نقشه موجب   ،

عمومی می بایست با کتابداران با تجربه و همچنین مددکاران افراد نابینا و کم بینا مشورت نمود و  یک کتابخانه 
را شناسایی و نسبت به رفع موانع و در نظر گرفتن نیازمندي ها و در نتیجه نزدیک نمودن طرح  موارد مورد نیاز 

  به استانداردهاي موجود اقدام کرد.

عمومی باید به این نکته توجه کرد که یک فرد کم  به عنوان مثال در طراحی داخلی ساختمان یک کتابخانه ي 
شناسایی وضعیت محیط و مسیرها می باشد.  ها قادر به  گ  بینا با استفاده از تقابل و تضاد بافت هاي مصالح  و رن

گ آمیزي متفاوت در ب ها نسبت به دیوارها و به کار بردن بنابراین به کار بردن کف پوش هاي مخصوص، رن
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رنگ هاي استاندارد کتابخانه اي در بخش هاي مختلف، باالخص در ورودي ها و ایجاد تمایز میان رنگ 
ساختمان می تواند بسیار مفید و موثر باشد.    دیوارها از کف 

وانعی که موجب بروز مشکالت و حتی خطرات و صدمات براي افراد نابینا و ک شده و دسترسی همچنین م م بینا 
عرض، پله ها و بالکن  شود. ورودي هاي کم  به بخش هاي مختلف کتابخانه را دشوار می نماید، باید برطرف 
سطح بین بخش هاي مختلف و استفاده از  هاي فاقد نرده و حفاظ مناسب، ستون هاي عایق نشده، اختالف 

شود، از جمله این موان 180پنجره هایی که  زمان درجه باز نمی  شمار می روند که باید حتما در  ع و مشکالت به 
  طراحی و ساخت کتابخانه می بایست به اینگونه مسائل توجه ویژه نمود.

  مشارکت در راه اندازي بخش نابینایان و کم بینایان در کتابخانه هاي عمومی

راه اندازي و تجهیز بخش نابینایان و کم بینایان و بالطبع آن تهیه منابع و تجهیزات مورد نیاز آنها مستلزم صرف 
عهده یک کتابخانه عمومی خارج است. در این خصوص کمک هاي  هزینه هاي باالیی است که به تنهایی از 

راهم آوري منابع و تجهیزات و همچنین سازمان ها و نهاد هاي مرتبط و خیرین می تواند در پیشرفت مراحل ف
سازي این بخش بسیار کارگشا باشد.    ادامه حیات و حتی ترقی و روزآمد 

  

  

  نتیجه گیري

با توجه به مسائل موجود در خصوص بخش نابینایان و کم بینایان در کتابخانه هاي عمومی و بررسی آنچه که 
ید حقوق شهروندي بر افزایش رفاه شهروندان به عنوان در کتابخانه هاي عمومی می گذرد و در نظر گرفتن تاک

یکی از حقوق اجتماعی و مدنی ایشان که از جمله آن ها می توان حق دسترسی آزاد به اطالعات را نام برد،  
آید آن است که با وجود تالش هاي بسیار کتابداران کتابخانه هاي عمومی، هنوز در  نتیجه اي که حاصل می 

عم ومی سطح کشور، چه از لحاظ ساختمان و فضاي فیزیکی و چه از لحاظ گردآوري و یا تولید کتابخانه هاي 
منابع و بکارگیري تجهیزات و امکانات مورد نیاز نابینایان و کم بینایان و حتی در خصوص آموزش کتابداران 

م بینا، فاصله ي زیادي تا شاغل در این کتابخانه ها در مورد شیوه هاي برخورد و پاسخ گویی به افراد نابینا و ک
خدمات استاندارد تعریف شده مشاهده می گردد. استفاده از مشاوره هاي کتابداران باتجربه و مددکاران 
عمومی، تهیه و تولید منابع با توجه به نیازهاي جاري  سازمان بهزیستی در مراحل طراحی و ساخت کتابخانه هاي 
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ت بهره گیري از این منابع با توجه به جدیدترین تکنولوژي موجود، در مراجعان نابینا و کم بینا و تهیه تجهیزا
کنار ترغیب و تشویق افراد کم بینا و نابینا و خانواده هاي آنان جهت مراجعه به کتابخانه هاي عمومی مواردي 

شاهد کتابخانه هایی با خدمات استا آینده  ندارد و است که نیاز به توجه خاص و برنامه ریزي شده دارد تا در 
مناسب به افراد نابینا و کم بینا باشیم تا حق دسترسی حداکثري نابینایان و کم بینایان جامعه به اطالعات مورد 

  نیازشان تأمین گردد.
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  انکار ناپذیردسترس پذیري واقعیتی 
  458اسماعیل رفاهی

  459جواد ایزدي

  

  چکیده ي مقاله
ما در این مقاله بر آنیم دسترس پذیري  یا به قول قدیمی تر ها مناسب سازي در جامعه براي معلولین به 
خصوص نابینایان و کم بینایان را بر رسی سعی کنیم و جنبه هاي مختلف آن را واکاوي نماییم؛ در واقع 

زمینه ها و عوامل موثر بر بهبود کیفیت مدیریت شهري براي افراد نابینا و کم بینا را به  قصد آن داریم 
  صورتی ساده و قابل فهم براي عموم بیان نماییم.

در این مقاله در ابتدا به تعاریف، ضرورت ها و تاریخچه ي دسترس پذیري  در ایران و جهان 
ر رسی می نماییم و اصول و استاندارد پردازیم؛ در ادامه انواع و چگونگی انجام دس می ترس پذیري  را ب

  هاي حاکم بر این موضوع را به صورتی مو شکافانه  مطالعه  می کنیم.

همچنین سعی خواهیم کرد علل عدم انجام دسترس پذیري  در کشورمان یا حد اقل دالیل عدم استفاده 
  از استاندارد هاي اجراي این امر را واکاوي نماییم.

ی کنیم دسترس پذیري  در کشورمان را با بعضی کشور هاي دیگر به صورت اجمالی مقایسه کوشش م
نماییم تا در یابیم که ما در دسترس پذیري ، چه اندازه پیشرفت داشته ایم و در آینده باید چه راهبردي 

  داشته باشیم.

                                                             
458 Erefahi@gmailll.com 

 
459 jizadi@gmail.com 

 انجمن علمی، فرھنگی موج نور اصفھان

Mojenoor84@gmail.com 
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دسترس پذیري  را به عنوان در نهایت امید است بتوانیم با ارائه نتیجه ي منطقی و راه کار هاي صحیح 
  یک واقعیت به دست اندر کاران بشناسانیم.

واژه هاي کلیدي: دسترس پذیري ، تاریخچه، نابینایان و کم بینایان، ابزار استاندارد، در ایران، در جهان، 
  قانون، انواع دسترس پذیري ، مدیریت شهري.

  مقدمه
جانور و گیاه در آموزه هاي دینی و عقلی و همان طور که می دانید تمامی موجودات زنده اعم از 

انسانی داراي حقوق مشخصی هستند و بر اساس این حقوق باید امکانات مورد نیاز براي آنان فراهم 
  گردد؛ در این بین انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات جایگاه یژه اي دارند؛.

ا دسترسی به حقوق خود را تسهیل نمایند؛ انسان ها می توانند با بهره گیري از نیروي عقل و تفکر نه تنه
  بلکه می توانند حقوق دیگر موجودات را نیز رعایت کنند.

و حتی  در بین انسان ها گروه هایی هستند که به خاطر بروز برخی مشکالت جسمی یا ذهنی یا روانی 
ابر این انسان هاي کهولت سن امکان استفاده از امکانات موجود را مانند دیگر انسان ها دارا نیستند؛ بن

سالم باید امکان دسترسی به آنچه خود از آن بهره مندند را براي افراد داراي مشکالت ذکر شده فراهم 
  نمایند.

نویسندگان این مقاله که خود نابینا هستند در این مجال کوتاه قصد دارند نگاهی کوتاه، کلی و اجمالی 
  به موضوع دسترس پذیري  بیندازند.

  

 ترس پذیري تاریخچه دس

ناتوانی، معلولیت و مشکالتی نظیر کهن سالی از مواردي است که همواره با بشر بوده است، بنابر این 
این افراد خود یا اطرافیانشان سعی داشته اند امکان استفاده از امکانات را فراهم نمایند بر این اساس می 

ه اندازه زندگی بشر دارد.   توان دسترس پذیري  قدمتی ب
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ور کلی زندگی معلولین را که عمده گروه نیازمند به دسترس پذیري  هستند را می توان به سه دوره به ط
  تقسیم کرد.

دوره ي اول: که افراد معلول را از بین می بردند و این افراد به زندگی دست نمی یافتند ،اما در همین 
ع و امکانات امکان  دوره هم افرادي مثل کهن ساالن و حتی بعضی از معلولین با تغییرات در مناب

  دسترسی به آنها را براي خود فراهم می کردند.

ه کار هاي پستی چون گدایی گمارده می شدند؛ در این دوره هم  دوره ي دوم: که در آن افراد معلول ب
  در حد بسیار ناچیز و متناسب نیاز امکان دسترسی به برخی امکانات براي آنان فراهم می شد.

ه در این دوره معلولین و افراد نیازمند جامعه به رسمیت شناخته شدند و آموزش این دوره ي سوم: ک
گروه آغاز شد و این افراد داراي حقوقی مثل دیگر اقشار جامعه گردیدند، پر واضح است که با این 
پیشرفت، دسترس پذیري  به عنوان عنصري جدایی ناپذیر در تمام زندگی معلولین وارد شد. (عزت ا... 
نادري و مریم صیف نراقی کتاب آموزش و پرورش کودکان استثنایی) البته در ادامه ي پیشرفت هاي 
ه عنوان یک عامل تسهیل کننده ي زندگی رشد عجیبی داشت و نیاز  شگفت آور بشر، تکنولوژي نیز ب

  بود در این پیشرفت معلولین و کهن ساالن و دیگر نیازمندان نیز دیده شوند.

  

  پذیري تعریف دسترس 
ما در اینجا قصد نداریم از دسترس پذیري  تعریفی جامع و مانع به دست دهیم ؛بلکه بر آنیم فقط در حد 

  آشنایی مخاطبان این مقاله تعریفی مختصر از آن ارائه نماییم.

یک عبارت کلی است به معنی بیشینه میزانی است که  دست یابی پذیريیا  دسترس پذیري  
شمار استفاده کنندگان، دسترسی پذیر باشد؛به عبارت دیگر،  یک سامانه یا یک ابزار، براي بیشترین 

، میزان و درجه آسان بودنِ دسترسی است، چیزي که با آن بتوان به یک جایگاه دسترس پذیري 
  داشت.» ترسیدس«مشخص از هر مسیر و جایگاهی رسید و 
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ه این صورت هم شرح داده شود: قابلیت دسترسی براي به کار انداختن  می» دسترس پذیري « تواند ب
 یک سامانه یا یک ابزار، براي سود و هدفی خاص.

ها براي دسترسی  هاي جسمی افراد است، و حقی که آن در زمینه ناتوانی» دسترس پذیري «معناي دیگر 
ه حق دسترسی خود  دارند، همچنین ابزاري که این کاربران را توانمند میبه هر سامانه یا ابزاري  کند تا ب

  دار و دیگر ابزار. هاي چرخ ، صندلیهاي وب صفحهبرسند. مانند نرم افزار هاي خواننده 

  ویکی پدیاي فارسی

به نظر نگارندگان دسترس پذیري  یعنی امکان دسترسی بدون تفاوت با افراد جامعه به یک فضا، 
 براي دست یابی به یک هدف مشخص. خدمت و ابزار

  

  ضرورت طرح موضوع
با توجه به آنچه که گفتیم و با در نظر گرفتن این موضوع که استقالل در زندگی شخصی حق هر کسی 
ه خاطر ماشینی شدن زندگی ها و نداشتن فرصت کافی و  است و با زیاد شدن فاصله بین افراد بشر ب

امی امکانات براي یک زندگی مستقل، راحت و بدون دغدغه، موارد دیگر مسلماً حق دسترسی به تم
مثل دیگران حق تمامی افراد است.بنابر این جامعه باید تمام کوشش خود را به این  موضوع معطوف 
کند که در هر شرایطی امکان بهره برداري برابر از هر فرصتی را براي همه ي افراد فراهم کرده، از یک 

  سویه بینی بپرهیزد.

  

  زمینه ها و عوامل موثر بر بهبود کیفیت مدیریت شهري براي افراد معلول
ه این مبحث بپردازیم باید به یک نکته توجه کنیم و آن اینکه دسترس پذیري  با مناسب  قبل از این که ب

  سازي تفاوت هایی دارد و این دو واژه با هم فرق می کنند.

  ه جوانب زندگی را در بر می گیرد.دسترس پذیري  عام تر از مناسب سازي است و هم
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مناسب سازي امري است براي دست یابی به هدف دسترس پذیري ؛ در واقع مناسب سازي وسیله ي 
  فراهم کننده دسترس پذیري  است.

با روي آوردن بشر به زندگی شهري و افزایش امکانات و دسترسی آسان به مقاصد و امکانات گروه 
اموش شوند نه تنها  براي خود و خانواده ي آنها مشکالتی به وجود می هاي هدف این نوشتار، اگر فر

ه عنوان نمونه فرض  آید به جرأت می توان گفت آفتی بزرگ براي شهر نشینان ایجاد خواهد کرد؛ ب
کنید معلولی به خاطر عدم مناسب سازي دچار خطري شود و آسیبی ببیند بسیاري از امکانات شهري 

دیگر به کار گرفته شود باید در خدمت رسانی به او مصروف شود در حالی  که می تواند در جاهاي
که می شد با مناسب سازي و فراهم کردن امکان دسترسی بدون خطر ضمن جلوگیري از خطر در 

  مصرف خدمات شهري نیز صرفه جویی کرد.

ر، اماکن، در این رابطه مدیریت یک پارچه ي شهري و استفاده از استاندارد ها در طراحی معاب
، حمل و نقل، خدمات و غیره می تواند راه گشا - چه دولتی و چه خصوصی یا عمومی- مؤسسات، 

  باشد.

مدیران شهري باید گروه هاي نیازمند به دسترس پذیري  را به رسمیت بشناسند و در تمام اموري که بر 
آرام شهر ها و حتی روستا ها به  عهده دارند امکان دسترسی این افراد را در نظر بگیرند؛ با این کار آرام

  سمت قابل دسترسبودن براي همه تبدیل می شوند.

بحث در این زمینه بسیار گسترده است که ما قصد نداریم در اینجا به تمام آن بپردازیم و از خوانندگان 
ع و مآخذ به دنبال این بحث مهم    باشند.خواهش می کنیم به دلیل اهمیت این بحث سعی کنند در مناب

  

  انواع دسترس پذیري 
براي دسترس پذیري  می توان تقسیم بندي هاي مختلف در نظر گرفت که ما در اینجا فقط به یکی از 

  آنها اشاره می کنیم.
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 دسترس پذیري  فیزیکی

در این نوع دسترس پذیري  باید آنچه قابل لمس است براي همه ي افراد دسترسپذیر شوند. بر این 
و پیاده اساس اماکن، اع م از تفریحی و تجاري و آموزشی و درمانی و غیره؛ معابر، اعم از خیابان 

رو؛ ایستگاه ها، اعم از قطار شهري و اتوبوس و تاکسی؛ ساختمان ها و امکانات آنها، مثل آسانسور 
 ها و پله ها؛ ابزار ها، مثل وسایل آشپز خانه؛ و امثال آن در این دسته جاي می گیرند.

  ي  مجازيدسترس پذیر
تمام امکانات و برنامه هایی کاربردي رایانه ها و تلفن هاي همراه و تبلت ها و ابزار هایی مانند آنها 
در این دسته قرار خواهند گرفت؛ در واقع آنچه در این دسته قرار دارد قابل لمس نیستند و به نوعی 

ل ها، برنامه هاي کاربردي، وب نرم افزار محسوب می شوند؛ به عنوان نمونه می توان به سیستم عام
 و هر آنچه که به فضاي مجازي مربوط می شود اشاره کرد. (Chatسایت ها، برنامه هاي گفتگو (

  دسترس پذیري  تلفیقی
اگر ابزاري هم به صورت سخت افزاري و هم نرم افزاري قابل استفاده باشد در این گروه جاي می 

 ه هاي پز و دستگاه هاي الکترونیکی دیگر.گیرد؛ مثل دستگاه هاي خود پرداز، دستگا

  دسترس پذیري  فرصت ها:
ه همه ي فرصت ها به صورت برابر داده می  در این نوع به همه ي افراد جامعه امکان دسترسی ب
عنوان نمونه فرصت تحصیل و شرکت در آزمون ورودي دانشگاه ها، فرصت دسترسی به  شود؛ به 

اجتماعی و غیره. مثالً در آمریکا زنی بدون داشتن دو مشاغل مختلف، فرصت شرکت در امور 
 دست گواهی نامه ي خلبانی دریافت کرده 

  5097روز نامه ایران سپید شماره ي 
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  مقایسه ي دسترس پذیري  در ایران و دیگر کشور ها
کامل و دقیق بحث کردزیرا که این کار نیاز به بر رسی هاي البته در این رابطه نمی توان به صورت 

فراوان و فضاي کافی براي درج دارد که ما در حال حاضر این امکان را نداریم بنا بر این فقط به 
  صورت مختصر بر اساس تقسیم بندي انواع دسترس پذیري  به این بحث خواهیم پرداخت.

  یودسترس پذیري  فیزیکی معلولین در شهر توک
 براي این قسمت به عنوان نمونه وضعیت شهر توکیو را به صورت کامالً خالصه بر رسی می کنیم.

ویژه در شهر توکیو به گونه اي ایجاد و براي آنان  امکانات شهري براي تردد معلولین در این کشور به 
دي احساس مهیا شده که معلولین، هیچ تمایزي بین خود و افراد سالم در استفاده از حق شهرون

ها معروف است، تردد براي معلولین  ها و پل کنند. در تمامی پیاده روهاي این شهر که به شهر برج نمی
  آسان و بدون مشکل است.

هاي برجسته براي نابینایان و همچنین در نظر گرفته شدن مسیرهاي ویژه براي  پیاده روها و موزائیک
ن کرده است. این مسیرها در هنگام رسیدن به تقاطع و معلوالن ویلچري، شرایط را براي این قشر آسا

  شود. ها با عالئم برجسته دیگري مشخص می خیابان
ها و  در مسیرهایی که پله وجود دارد در تمامی فروشگاه ها، مراکز خرید، ایستگاه هاي مترو و هتل

مسیرهاي بدون پله مهیا هاي مخصوص و براي افراد ویلچري  ها با برچسب ها براي نابینایان پله ورزشگاه
  شده است.

در داخل متروها تعدادي صندلی براي افراد مسن و معلول اختصاص دارد که معموال خالی است و با 
  کنند. ها استفاده نمی توجه به اینکه تعدادي از مسافران ایستاده اند، اما براي نشستن از آن صندلی

براي معلولین و نابینایان کلیدهایی براي سبز کردن چراغ ها  سر چهار راه ها و تقاطع پیاده رو با خیابان
  شوند. عابر پیاده مهیا شده که در صورت رسیدن به آنجا از آن استفاده و از خیابان رد می

ماند و مردم نیز این فرهنگ را در خود  دانند که حق شهروندي شان محفوظ می معلولین توکیو می
انجمن روشن بین ات و حقوق آنان براي راحتی خود استفاده کنندنهادینه کرده اند که نباید از امکان

  اصفهان

.  
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 دسترس پذیري  مجازي در کشور ژاپن

براي این قسمت هم نمونه اي از کشور ژاپن که هم آسیایی است و هم با قسمت قبل تناسب دارد 
  را می آوریم.

برخی از کشورهاي جهان دسترس پذیري  در اما قبل از آن توجه به این نکته الزم به نظر می رسد که: 
هاي اینترنتی دولتی با پشتیبانی حقوقی و الزامات قانونی همراه است و به همین دلیل  ها و پایگاه وبسایت
  خود را بر اساس این قوانین تطبیق دهند.  هاي دولتی موظفند ساختارها و طراحی سایت وب

سترس پذیري  وب توسط کارگروه دسترس پذیري  مهمترین قانون و استاندارد شناخته شده در د 
کنسرسیوم وب جهانی تدوین شده که مبنا و اساس استانداردها و قوانین کشورهاي مختلف جهان 

  است.

 

کشور در جهان قوانینی در زمینه طراحی وب و ملزومات دسترس پذیري  وب دارند  26به طور کلی 
  شود. ها اشاره می که در زیر به نمونه اي از آن

هاي دسترس پذیري   ها و شاخص ي تدوین، طراحی و بهره گیري از استاندارد کشور ژاپن، در زمینه
   رو است. وب، کشوري پیش

، اولین دستورالعمل دسترس پذیري  وب را براي رفع موانع »هیات دسترس پذیري  ارتباطات«
ها و قوانین  دستورالعمل داراي شاخصعرضه کرد. این  1999دسترسی به اطالعات در ماه می سال 

دسترس پذیري  کنسرسیوم وب جهانی بود. اعضاي این هیات، عبارت بودند از وزارت پست و 
   ارتباطات و وزارت بهداشت و رفاه.
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در همان سال، این هیات گزارشی را منتشر کرد که در آن، بر توسعه ي ابزار هاي ارزیابی دسترس 
هاي  سایت هاي این گزارش، به طراحی وب ترین بخش . یکی از مهمپذیري  وب تاکید شده بود

  ترین ابزار ارتباطی اختصاص یافت.  هاي همراه، به عنوان فراگیر سازگار با تلفن

ها و  هاي خود اعالم کرد که همه وزارتخانه اي به وزارتخانه در همان سال، دولت ژاپن، با بخشنامه
هاي  ها و پایگاه سایت ه شهروندان باید در طراحی وبي خدمات عمومی ب هاي عرضه نیز بخش

  تبیان هاي دسترس پذیري  وب را مراعات کنند. ها و استاندارد اینترنتی خود، اصول، شاخص

  

 نمونه هایی از دسترس پذیري  تلفیقی

 براي نمونه می توان به رایانه ها و تلفن هاي همراه اشاره کرد که براي اکثر معلولین قابل دسترس
 هستند.

 دسترس پذیري  فرصت ها در ایران

براي این نوع دسترس پذیري  به دو نمونه از کشورمان اشاره می کنیم: یکی انتشار سؤاالت کنکور 
ص سه درصد از استخدام هاي دولتی به  سراسري به خط بریل و درشت خط و دیگري اختصا

ه این بدان معنا نیست که ما در این ه. ش.)؛ البت 1383معلوالن. (قانون جامع حمایت از معلوالن 
زمینه به پایان راه رسیده ایم بلکه ارائه این نمونه ها از کشور عزیزمان به این معنا است که مسأله ي 
دسترس پذیري  در ایران نیز مطرح شده و مورد توجه واقع شده و امید است بیشتر از این ها به آن 

 پرداخته شود.

گذرا به مقایسه ي دسترس پذیري  در ایران و دیگر نقاط دنیا بیندازیم چون براي اینکه نگاهی هر چند 
با مطالعه ي مطالب قبلی خودتان توانسته اید به این مقایسه برسید عالوه بر آنچه که پیش از این گفتیم 
ما فقط به معرفی مختصر دسترس پذیري  مجازي آن هم در حوزه ي وب در ایران خواهیم پرداخت و 

  را بر عهده شما می گذاریم.قضاوت 

ریزي کشور در سال  در قانون دولت الکترونیک که آن را شوراي عالی اداري سازمان مدیریت و برنامه
ها و امکانات تحقق دولت الکترونیکی را در  تصویب کرد، دولت موظف است زیر ساخت 1381
   هاي مختلف فراهم کند. بخش
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رسانی خود را در اینترنت  هاي اطالع موظف کرده است که پایگاههاي دولتی را  ماده این قانون دستگاه
  ایجاد کنند.

شود که دستورالعمل، الگو یاخط مشی  ها و محتواي این قانون مشخص می با مرور کلی بر سرفصل
هاي دسترس  ها و مشخصه هاي دولت با استاندارد هاي وزارتخانه سایت مشخصی به منظور سازگاري وب

هاي گوناگون از  هاي دولتی از دیدگاه سایت ن وجود ندارد؛ با توجه به اهمیت وبپذیري  وب در آ
ي خدمات الکترونیکی به کاربران و اقشار مختلف مردم، الزم است استاندارد  رسانی و ارائه جمله اطالع

هاي دولت  سایت وزارتخانه ي الگویی براي دسترس پذیري  وب و خط مشی مشخصی با هدف ارائه
  تدوین شود. تهیه و

هاي الزم را براي تامین  قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، دولت را موظف ساخته است: زمینه
وجود آورد. حقوق معلوالن، فراهم و حمایت ه     هاي الزم را از آنها ب

ها،  ها، مراکز آموزشی و دانشگاه ها، شهرداري ها، سازمان هاي دولتی، وزارتخانه ي دستگاه (کلیه
شوند، باید  هاي وابسته و نیز نهادهایی که از بودجه عمومی دولت تغذیه می وسیما و سایر نهاد صدا

(قانون جامع حمایت  خدمات و امکاناتی مناسب و شایسته جامعه معلولین و ناتوانان ایران فراهم کنند).
  از حقوق معلولین)

عات و چگونگی استفاده آنها از این قانون به وضعیت دسترسی معلولین و کاربران ناتوان به اطال
  کند. هاي الکترونیکی اشاره نمی محیط

هاي از پیش طراحی شده  هاي دولت جمهوري اسالمی ایران در قالب پورتال هاي وزارتخانه سایت وب
هاي مدیریت محتوا، گزینه  ها و سیستم هاي آماده مدیریت محتواي فارسی اند و در این پورتال و سیستم

   اص دسترس پذیري  وب وجود ندارد.و ابزارهاي خ

هاي  در کل مبحث چگونگی دسترسی جامعه معلولین به اطالعات مورد نیاز خود از طریق شبکه
  (سایت اینترنتی تبیان) رسانی یا اینترنت در این میان مهجور مانده است. اطالع
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  اصول و استاندارد ها
ت که می تواند متناسب با فرهنگ و ساختار هر براي دسترس پذیري  رعایت استاندارد هایی الزامی اس

ه صورت بین المللی تعریف شده اند که در  ه اي تعریف شود و برخی نیز ب کشوري به صورت جداگان
  اجراي دسترس پذیري  باید مورد توجه قرار گیرند.

بیات و اما در مورد اصول، ذکر دو نکته الزم است اول اینکه: این اصول را نگارندگان بر اساس تجر
تبادل نظر هایی که با دوستان دیگر داشته اند نوشته اند و می توان به آنها اصول دیگري را اضافه کرد یا 
بعضی اصول را اصالح یا حذف نمود؛ و نکته ي دوم اینکه: اصل هایی که در اینجا ذکر می شوند باید 

  در هر نوع دسترس پذیري  مورد توجه قرار گیرند.

  آشنایی فقط به تعدادي از آنها اشاره می کنیم و از توضیح بیشتر می پرهیزیم. ما در اینجا براي

 اصل عدم جدایی

ه صورت جداگانه دیده  یعنی استفاده کنندگان از امکانات دسترس پذیري  از دیگر اقشار جامعه ب
ر بانک مخصوص براي نابینایان طراحی نشود؛ بلکه همان دستگاه که افراد ج امعه از نشوند؛ مثالً عاب

 آن استفاده می کنند براي نابینایان و کم بینایان هم قابل دسترسباشد.

 اصل زیبایی شناختی

 یعنی به خاطر قابل دسترسکردن زیبایی فدا نگردد، اما دسترس پذیري  به نحو احسن انجام شود.

 اصل توجه همزمان به همه ي گروه ها

کم بینایان انجام می شود این دسترس پذیري  نباید یعنی مثالً اگر دسترس پذیري  براي نابینایان و 
 حرکتی و حتی افراد عادي جامعه مزاحمتی ایجاد کند.-براي معلولین جسمی

 اصل عدم تحمیل هزینه تا حد امکان

ه حد اقل کاهش یابد و  اگرچه دسترسپذیر کردن مستلزم صرف هزینه است اما اوالً این هزینه ها ب
 کثر بهره وري را داشته باشد.ثانیاً دسترس پذیري  حد ا
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 اصل مداومت و به روز رسانی

یعنی اگر دسترس پذیري  انجام می شود مداوم باشد و پس از گذشت مدتی متوقف نگردد؛ 
همچنین با پیشرفت تکنولوژي و تغییر الگوي زندگی دسترس پذیري  نیز متناسب با آن به روز 

 گردد.

 اصل مشورت با گروه هاي هدف

هاي انجام دسترس پذیري  عدم آشنایی اجرا کنندگان با نیاز هاي واقعی مصرف  یکی از آفت
  کنندگان دسترس پذیري  است که این آفت با مشورت حل خواهد شد.

  

 فرهنگ دسترس پذیري 

آنچه مهم تر از خود دسترس پذیري  است فرهنگ دسترس پذیري  است که می تواند چهار رکن 
  داشته باشد:

 ه دسترس پذیري  نیاز دارندخود افرادي که ب

 که باید حقوق خود را بشناسند و آن را به مسئولین براي دسترسی به آنچه نیاز دارند ،منتقل کنند.

 افراد عادي جامعه

این افراد باید بدانند و به این باور برسند که همه ي کسانی که در کنار آنها زندگی می کنند باید به 
نیز دسترسی داشته باشند و نه تنها  این حق را به رسمیت بشناسند  هرچه آنان دسترسی دارند آنها

 بلکه براي تحقق آن نیز تالش کنند.

 دولت و قانون گذاران

نقش مهم این گروه غیر قابل انکار است و با وضع قانون هاي مناسب در این زمینه و اجراي صحیح 
می توان میزان دسترس پذیري  در کشور را تا حد  بسیار زیادي محقق کرد. آن مطمئناً 

 رسانه هاي ارتباط جمعی

ه سزایی در آشنایی مردم و مسؤولین با فرهنگ دسترس  که با اشاعه ي فرهنگ دسترسی نقش ب
 پذیري  خواهند داشت.
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  راهبرد آینده
به نظر می رسد افق روشنی براي آینده داشته باشیم و امیدواریم با وضع قوانین مناسب و اجراي دقیق 

و همکاري دولت و دیگر اقشار جامعه دسترس پذیري  که در حال حاضر یک رؤیا است به یک آنها 
  واقعیت دست یافتنی تبدیل شود.

به طورکلی می توان گفت براي راهبرد آینده ي دسترس پذیري  هماهنگ کردن چهار رکنی که قبالً 
  را تا حد زیادي محقق کرد. ذکر کردیم ضروري است  با انجام این هماهنگی می توان دسترس پذیري 

  

  نتیجه گیري
در پایان با جمع بندي آنچه ذکر گردید به این نقطه می رسیم که دسترس پذیري  واقعیتی انکار ناپذیر 
ر اساس قوانین انسانی اداره شود نمی تواند از اجراي آن  است که باید انجام شود و هیچ جامعه اي اگر ب

م آخر از اجراي این اصل اساسی گریزي نیست چرا که بسیاري از شانه خالی کند؛ پس به عنوان کال
اقشار جامعه به آن نیاز دارند و چه بسا آنهایی که در حال حاضر در مقابل اجراي آن به بهانه هاي 

  مختلف ایستاده اند روزي خود به آن محتاج شوند.پس باید  از امروز به فکر فردا باشیم.
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        حرکات ورزشی و نرمش صبحگاهی در بررسی علل اجراي نادرست
  دانش آموزان نابینا

  و ارائه راهکارهاي مناسب

  

  

  

  

  

  
  

  ماندانا رهنما
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460  

 چکیده

 مشهدآموزش و پرورش شهر 4واقع در ناحیه مرکز آموزشی ستایش در  93- 94تحقیق حاضر در سال تحصیلی
عدم صحت جام شده است. مسأله ي مورد نظر، نا بینا ي کالس اول ابتدایی انآموز نفر دانش7و با فراوانی 

در اجراي نرمش هاي معمول ورزش عملکردي آنان  نحوه يو رضایت بخش نبودن  ورزشی حرکات درانجام
عملکرد نرمش اجراي صحیح حرکو هدف از انجام این تحقیق،  است  بوده ات ورزش و بهتر کردن 

هتر عمل کردن در زنگ تربیت بدنی و پیشرفت در درس تربیت بدنی است . "صبحگاهی ونهایتا بر این اساس،  ب
علمی به منظور کسب دادهبا استفاده از روش پژوهشگر هاي الزم، از منابع گوناگون تحقیق مانند: همکاران هاي 

سرگروه آموزشی ، دانش ي ، بررسی کارنامهمقاالتها، مجالت، ها، کتابآموزان و والدین آنو مدیر، 
ها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد هاي برگزار شده، به تجزیه و تحلیل آنتحصیلی و ارزیابی نتایج آزمون

عملی از میان راه  ه است .هاي پیشنهادي پرداختحلمسأله و یافتن راه هاي حلسپس به انتخاب چندین راهکار 
هاي انتخابی حل، به اجراي راهگرآن گاه پس از اعتبار بخشی توسط پژوهش ده است.پیشنهادي مبادرت ورزی

در اجراي حرکات  ورزشی یابی تشخیصی . تنظیم جدولی به منظور ارزش1که عبارت بودند از:  هاقدام نمود
راهتشویق ژتونی .  -2 کت کننده در این پژوهش  قادر به اجرا ي شرآموزان هاي فوق،  دانشحلپس از اجراي 

.در پایان این نتیجه به دست آمد و نرمش هاي برنامه صبحگاهی  به شکل قابل قبولی شدند حرکات ورزشی
آموزانهاي متنوع تدریس، متناسب با استفاده از روش ؛که هاي عملکردي به ، ارائه فعالیتتوانایی هاي دانش 
هاي مناسب، پرورش دقت و توجه هاي فردي، نیازها و عالیق آنان و تشویقتفاوتآموزان با توجه به دانش

در اجراي فعالیت هاي بدنی و آنان دقت و عملکرد  فراگیران، در قالب بازي هاي هدفدار، در افزایش میزان 
 . ، بسیار مؤثر بوده است نرمش هاي معمول

  

    

                                                             
460 کارشناس اپتومتري و دانشجوي کارشناسی ارشد تربیت بدنی   

مشهد 4شاغل در مرکز آموزشی دخترانه نابینایان ستایش ناحیه   

    94-93:  سال اجرا 
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  مقدمه 

شده وگروه زیادي به اشکال امروزه ورزش یکی از اموري است که به عنا وین مختلف در جهان مطرح 
گوناگون با آن سروکار دارند ، برخی از مردم ورزشکار حرفه اي اند و گروهی ورزشکار آماتور، گروهی 
طرفدار و عالقمند به ورزش و دیدن برنامه ها ، مسابقات و نمایشهاي ورزشی بوده و عده اي نیز از راه ورزش 

ا می گذرانند.اسالم براي سالمت انسان و نقش ورزش در ارتقاء سالمت جایگاه ویژه اي امور زندگی خویش ر
سازي جسم در کنار تقویت  ر اهمیت ورزش و نیرومند  قائل بوده و در قرآن کریم هم آیاتی وجود دارد که ب

ر انسان می فرمایند : ِ علمی داللت دارد و پیامبر اعظم (ص) هم درباره حق بدن ب لَیک ا«روح و بعد  ع ک ب رَ نَّ ل
اً قّ ح لَیک ع ک الَ هل قّاً و ح لَیک ع ك دسجنَّ ل ا قّاً، و پروردگارت بر تو حقی دارد و بدنت بر تو حقی و  ؛»ح

  . خانواده ات نیز بر تو حقی دارد

در زندگی انسان به چه  تربیت بدنی ورزش و  گردد که نقش و جایگاه با توجه به مطالب یاد شده، آشکار می
نابینا آموزان  دانش اکثریت است که، چرا  این باشد  میزان داراي اهمیت است. اما سؤال مهمی که مطرح می

  می باشند؟ نقادر به اجراي صحیح حرکات ورزشی 

هاي گوناگون فرد اثر می گذارد. حرکات ورزشی، از یک سو قدرت و توانایی  ورزش بر جنبه  از آن جا که
سالمت بدن انسان می  دهد و    را افزایش میآنان جسمانی  شود. ورزش همچنین به تعادل جسم و جان   باعث 

سرشار از شود و روح با نشا  . با ورزش، انسان از روحی با نشاط برخوردار میکمک می نماید آدمی  ط، بدن را 
را در دست  طراوت و شادابی می   .رساند  یابی به مدارج کمال یاري می سازد و البته بدن سالم هم، روح و جان 

سالمت به مقصد میاز آن جا که انسان موجودي است  رسد و فرد گرایی و   که فقط با زندگی جمعی به 
و در تضاد است. ورزش، موجب گس هاي  در ورزش  .شود  ترش روابط گروهی میانزواطلبی، با ذات ا
توان به موفقیت رسید و این خود باعث تقویت روح   گروهی، بدون هماهنگی و دوري از خودخواهی، نمی

گردد.   همچنین، ورزش موجب گسترش حس یکرنگی و همگرایی در افراد می .شود  خواهی افراد می  جمع
شدن و تشکیل گروه منسجم ورزشی،  تبدیل کرد.چنین » ما«ها را به »من«باید از خود گذشت و براي تیم 

   ان موثر خواهد بود.شوضعیتی در بهتر شدن روحیه و افزایش روابط اجتماعی 
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  بیان مساله 
ب ماندانا رهنما با میزان تحصیالت کارشناسی در رشته ي بینایی سنجی ودانشجوي کارشناسی ارشد تربیت بدنی اینجان
واقع در ناحیه  ستایشایان دخترانه نابین مدرسهبینایی سنج با سمت  93- 94یلیدر سال تحص سال سابقه خدمت  21و با 

نفر از همکاران 12و  استآموز نفر دانش 65کالس و9. این آموزشگاه، داراي هستممشغول به انجام وظیفه  مشهد  4
چنین میزان سواد، . از نظر اقتصادي و فرهنگی و هممی باشندنفر کادر اجرایی در آن مشغول به کار 7آموزگار و
قرار داشتند.  از نظر وضعیت فیزیکی؛ آموزشگاه مذکور شامل دو ضعیف آموزان در وضعیت نسبتاً  هاي دانش خانواده

کالس در  9، بینایی سنجیآموزشگاه، اتاق دفتر که طبقه ي دوم آن در چند سال اخیر افتتاح شده است .  طبقه بوده؛
افتتاح شده  93-94و سالن ورزشی که در سال تحصیلی  مایشگاه در طبقه ي دوم کالس، نمازخانه وآز2طبقه ي اول، 
  را به خود مشغول کرده بود ، به شرح زیر است:ه پژو . اما، آنچه ذهن اقداماست ، می باشد

به  رام ، توجه تربیت بدنی و نرمش صبحگاهی آموزان در زنگ  در اوایل سال تحصیلی یاد شده، همواره رفتار دانش
در حالت معمول و به طور عموم اکثر دانش آموزان نابینا در این زنگ تربیت بدنی و در نرمش کرد. ود جلب میخ

صبحگاهی ، حرکات ورزشی را بسیار ناقص وناصحیح و اشتباه  اجرا می کردند  و در کل چندان رغبتی براي انجام 
  گروهی نداشتند . حرکات بدنی چه در غالب تمرینات حرکتی و یا بازي هاي متحرك و

آنها بیشتر عالقمند به انجام بازي هاي کالمی و بدون تحرك بودند  . این نحوه ي عملکردي ورزشی در اجراي  
نرمش هایی که به آنان داده می شد   با توجه به اهمیت حرکت و ورزش در سالمت جسم وروان و همچنین اثر سوء 

جسم  بر آن شدم  که در پی بررسی علت این مسئله  "ل وکالاجراي غیر صحیح حرکات ورزشی برعضالت و مفاص
  بپردازم  و بیشتر به این مشکل بیندیشم . 

حرکات ورزشی و نرمش  بررسی علل اجراي نادرست  «بر این اساس، عنوان اقدام پژوهی حاضر این است: 
ایجاد انگیزه و افزایش عالقه در و هدف اصلی آن،  » صبحگاهی در دانش آموزان نابینا و ارائه راه کار هاي مناسب

پیشرفت فراگیران در آزمون  و  به طور صحیح   ورزشیي  و انجام فعالیت ها ورزش  به  آموزان یاد شده نسبت دانش
در کنار کسب این می باشد.از سوي دیگر،  کسب سالمت جسم وتن  "و نهایتادرس مورد نظر عملکرديهاي 
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اعتماد به نفس و احساس عزت هم چنین  بدنی وقامت را در آنان توسعه داد.عملکرد صحیح  می توان وضعیت صحیح 
امیدوارم بتوانم به نفس کسب شده در نتیجه اجراي صحیح باعث بهتر شدن عملکرد در تمام سطوح زندگی می گردد.

  نتیجه ي مطلوبی برسم.

  اهداف تحقیق
،حفظ سالمت و تناسب اندام ، ایجاد خالقیت و شناخت بهتر اندام و جزئیات اعضا  اجراي صحیح حرکات ورزشی 

باعث پیشرفت در درس تربیت بدنی می  "بدن و افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان نابینا است . همچنین نهایتا
 گردد.

 

  الف. شاخص هاي کیفی وضع موجود
د الزم دانستیم مروري بر اهداف آموزشی ورزش در دوره ي قبل از پرداختن به شاخص هاي کیفی و کمی بر خو

ابتدایی داشته باشیم .به منظور آگاهی بیشتر از میزان عالقه دانش آموزان نسبت به درس ورزش ، دفترچه اي به نام ثبت 
  فعالیت هاي ورزشی تهیه نمودم و هر ورق آن را به یک دانش آموز اختصاص دادم 

اجراي نرمش صبحگاهی در صف و نرمش هاي گرم کردن  در سالن ورزشی می پرداختند  زمانیکه دانش آموزان به 
  با دقت رفتار آن ها را مشاهده و یادداشت می کردم . 

  هفته مالحظات ورزش صبحگاهی  دریافتم : 6بعد از دو 

آنها ضعیف می  در دانش آموزان نابینا آگاهی از تن بسیار پایین است و آگاهی از وضعیت اندامها در فضا در •
 باشد .

در نظر سنجی از دانش آموزان  توضیحات گفته شده در  صف جهت اجراي صحیح حرکات کافی نمی  •
 باشد .
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  ب . شاخص هاي کمی وضع موجود 
براي تعیین وضع موجود از اعداد و ارقام نیز استفاده شد که در این قسمت در قالب شاخص هاي کمی به شرح 

  ذیل ارائه می گردد.

  

  قیاس درجه بندي :  خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول ، نیاز به تالش بیشتر م

  

   1 جدول شماره

جدول درصد فراوانی نتایج حاصله از بررسی اولیه یا به عبارتی پیش آزمون  اجراهاي صحیح نرمش صبحگاهی در 
  دانش آموزان نابینا به شرح ذیل است .

  

 ها مؤلفه
 فراوانی

 قابل قبول خوب
نیاز به تالش 

 بیشتر 
 تعداد دانش آموزان

  7  5  1  1  مطلق
  100  % 71|5  % 14|2  % 14 |2  درصدي

  

انجام  تمرینات ورزشی را  در حد خوب آموزان، همه ي نفر از کل دانش 1 دهد که فقط نشان می 1جدول شماره 
  بود. قابل قبول  نفر در حد1داده بود! 

رتصور درستی از دستورالعمل نف 2اي در وقت آزاد، دریافتم فقط سؤاالت مصاحبهآموزان به  با بررسی پاسخ دانش 
سؤاالت مصاحبه بقیه ي دانش آموزان قادر به تشخیص ناصحیح بودن حرکات خود ندارند. هاي ورزشی دارند  و

   چنین بود:

  آیا به  ورزش عالقه  داري ؟ چرا ؟ -
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 مناسب است ؟ چرا ؟ آیا در هنگام ورزش صبحگاهی دستورالعمل داده شده -

 آیا ورزش ونرمش مفید است؟ چرا ؟ -

 نرمش و حرکات مورد عالقه خود را نام ببرید . -

همچنین پرسشنامه جهت نظر سنجی از والدین تهیه کرده و در اختیار اولیاي دانش آموزان کالس قرار دادم . پس از  
ها مشترك و تکراري  ی کردم. (برخی از پاسخها را بررس آوري و پاسخچند روز پرسشنامه ها را جمع آوري کرده 

    هاي اولیا بدین شرح بودند: بود) که فراوانی پاسخ

   2 جدول شماره ي

جدول درصد فراوانی پاسخ اولیا به پرسشنامه ي بررسی علل بی عالقه گی دانش آموزان نسبت به انجام فعالیت هاي 
  ورزشی 

  مولفه 

  فراوانی 

عدم احساس 
  ایمنی 

به  فقر حرکتی
دلیل حمایت 

  زیاد خانواده

کمبود وسایل  و 
محیط ورزشی 

  ویژه نابینایان

عدم آگاهی از 
نحوه اشنایی 
فعالیت ورزشی 
مناسب کودك 

  نابینا 

  جمع اولیا

  7     6      7         4          5         مطلق 
  100       % 85|7       % 100        % 57|1      % 71| 5       درصدي

  

تربیت بدنی , انجام تمرینات  گی آنان به درسعالقهدر مورد علت بیهمکاران نیز جهت نظرسنجی از  هم چنین،
   اختیار همکاران قرار دادیم .  سؤاالت زیر را تنظیم کرده و در  ورزشی 

   فراوانی پاسخ همکاران نیز به پرسش نامه ي مذکور چنین بود:

  3جدول شماره ي 

  جدول درصد فراوانی پاسخ همکاران به پرسشنامه ي بررسی علل بی عالقه گی دانش آموزان نسبت به 
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  انجام فعالیت هاي ورزشی 

  

  مولفه 

  فراوانی 

عدم 
احساس 

  ایمنی 

فقر حرکتی 
به دلیل 
حمایت زیاد 

  خانواده 

کمبود 
وسایل 

ورزشی  در 
  مدرسه 

عدم آشنایی 
معلم با فعالیت 
مناسب کودك 

  انابین

نبود 
معلم 
ویژه 

تربیت 
  بدنی 

محدودیت 
پزشکی و 
جسمی در 

انجام 
  تمرینات 

جمع 
  همکاران 

    15  9    13     8       15      15     12        مطلق 

 86|6     % 53|3    % 100       % 100    % 80      درصدي
%  

    60 %    100  

  

  

  ضعف اغلب دانش اموزان در اموخته هاي پیش نیاز
 "در بررسی منابع مختلف ، دالیل بی عالقه گی دانش اموزان نسبت به زنگ ورزش  را چنین در یافتم که اوال

عدم آشنایی  "فوبی وترس از محیط بخصوص، محیط جدیدو ثالثا "معلولیت و ناتوانی در دانش آموزان نابینا ثانیا
  را به درس ورزش کاهش می دهد . ایشان با ورزش هاي مناسب این گروه، میزان رغبت و گرایش آنان 
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  تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها 
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آموزان به سؤاالت مصاحبه،  نامه، بررسی پاسخ دانشهاي اولیا و همکاران به سؤاالت پرسش پس از جمع آوري پاسخ
ها پرداخته و و تفسیر پاسخدبستانی آنان،به تجزیه و تحلیل کالس اول و پیش تبادل نظر با مدیر، معاونین و آموزگار
به ترتیب اولویت(تعداد  تربیت بدنیآموزان نسبت به درس  گی دانش عالقه دریافتم که عوامل مؤثر در ایجاد بی

  نظرات) به شرح زیر بود:

  نفر ) 17عدم احساس ایمنی درحیاط مدرسه و برخورد به مانع (

 نفر )  19(  فقر حرکتی به دلیل حمایت زیاد خانواده از کودك نابینا

 نفر )  22کمبود وسایل ورزشی مناسب در مدرسه ( 

 نفر ) 14عدم آگاهی اولیا از ورزش متناسب با کودك نابینا ( 

 نفر )  13نبود معلم ویژه درس تربیت بدنی ( 

 نفر )  9محدودیت پزشکی براي انجام فعالیت ها ( 

ه بعضی از ینابع گوناگون، دریافتهم چنین با بررسی مطالب به دست آمده از طریق مطالعه ي م ت و توج م که عدم دقّ
و ایجاد مشکل در درس تحرك و جهت  حفظ تعادل ، منجر به ناتوانی آنان در انجام تمرینات آموزان هنگام دانش

  گی آنان نیز می شود.عالقهدر نهایت موجب بی یابی مخصوص نابینایان شده و

  گرد آوري داده ها جهت ارائه راه حل  

ها و اطالعات، با استفاده از  آوري دادهمسأله، مجدداً به جمع کارهایی براي حلبه منظور دست یابی به راه
   باشد: م که توضیح آن بدین شرح مییهاي علمی پرداخت روش

    مصاحبهالف. 

، از مهاي مختلف که وقت آزاد داشت تر، چند سؤال را تنظیم کرده و در زنگبه منظور کسب اطالعات مفید
    پرسیدم، سؤاالت چنین بود: آموزان می دانش
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  چرا ورزش می کنیم ؟ -
 آیا وسایل ورزشی جهت زنگ ورزش  موجود می باشد ؟ -

 آیا به ورزش مورد عالقه شما در زنگ ورزش توجه می شود ؟ -

  آیا مربی ورزش در مدرسه شما را به ورزش کردن عالقه مند کرده است ؟ -
  نشاطی داشته باشیم ؟ چه کار کنیم تا زنگ ورزش با -
 حرکات بدنی مورد عالقه شما چیست ؟ -

وسایلی را که می شود مناسب سازي کرد مثل حلقه  را براي نابینایان   : آموزان، چنین بود چند نمونه از پاسخ دانش
  صدادار کرد تا آنها هم بتوانند مانند بچه هاي هم سن خود بازي کنند استفاده از توپ زنگ دار و...

   مشاهده بازب. 

ها، برخی از اطّالعات خود را،  آموزان و محیط پیرامون آن و ارتباط مستقیم با دانش حیاط مدرسه  به لحاظ حضور در
موقع برنامه صبحگاهی در حیاط مدرسه نرمش هایی را که بیشتر . بدین طریق که در م از طریق مشاهده به دست آورد

  ردم .ک را یادداشت می دانش آموزان درست انجام می دادند 

   پرسش نامهج. 

تري از نظرات خود بپردازد. ي گستردهدهد تا به ابراز دامنه دهنده اجازه میبه پاسخي بازنامهبا توجه به این که، پرسش
اي که شامل سؤاالت زیر نامههاي مناسب جهت حل مسأله، پرسش حلخواهی از اولیا، براي کسب راهبه منظور نظر

نفر) قرار دادم تا نظرات خود را در آن مکتوب  7آموزان ( ي دانشد، را تنظیم نموده، سپس در اختیار تمامی اولیابو
  نمایند. سؤاالت بدین گونه بود:

 چه روشهایی جهت داشتن زنگ ورزش شاد و با نشاط پیشنهاد می کنید . -

 

 می کنید.جهت بهتر شدن وضعیت بدنی و تحرك فرزندتان چه پیشنهادي ارائه  -

تشویق دانش آموزان هنگام انجام حرکات ورزشی و نامه نظرخواهی، چنین بود: چند نمونه از پاسخ اولیا به پرسش
  مقید ساختن آنها به انجام تمرینات مربوطه .  
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  ادبیات موضوع 

نظر گرفتن هدف  شناسایی نموده و با در بیت بدنی تر برخی از آثار صاحب نظران و پژوهشگران را در رابطه با درس
 . بر اینیم ها استفاده نما تا در راستاي پژوهش حاضر، از آنم ها را بررسی، تحلیل و نقد نمود پژوهش خود، آن خاص

هاي دیگران، در دو بخش نظري و عملی ارائه  اساس، نتایج بررسی و مطالعات خود را در خصوص پیشینه و یافته
  م .نمود

   پیشینه نظريالف) 

ژگی هاي حیات انسان و داراي انگیزه و ریشه اي در سرشت او و عاملی براي رشد و سالمت و   از وی حرکت و جنبش
از حرکت است، منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه   نشاط اوست. انسان نیازمند حرکت و ناگزیر

دد.تربیت بدنی و ورزش جزء می گر  سبب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگی
الینفک تعلیم و تربیت و وسیله اي براي رسیدن به سالمت روحی نسل جوان است. نباید چنین تصور شود که تربیت 
بدنی امري بی ارزش و تفننی است و صرفاً موجبات سرگرمی و مشغولیت کودکان و جوانان را فراهم می سازد؛ 

هاي زندگی به شمار آورد. مفاهیمی مانند تندرستی، بهداشت، رشد فردي و  برعکس باید آن را جزء مهمی از فعالیت
تربیت بدنی که بهداشت و تفریحات سالم نیز  اجتماعی و سالمت روحی ارتباط نزدیکی به تربیت بدنی و ورزش دارد.

ورزش در  جزء آن می باشد در پرورش و القاي ارزش هاي اجتماعی دانش آموزان سهم بزرگی دارد. اگر بازي و
موقعیت هاي مختلف به عنوان مبناي تربیت اجتماعی و رفتار مطلوب انسانی به کار رود شاید بتوان گفت بهترین شیوه 
در بین روش هاي مختلف آموزشگاهی به اثرگذاري تربیتی و ساختن دانش آموزان و شناسایی ارزش هاي اجتماعی 

به این ترتیب می توان گفت که تربیت بدنی و ورزش یکی از  ی باشد.به آنها بوده و پایدارترین و آسان ترین اسلوب م
پایه هاي اصلی تعلیم وتربیت هر جامعه بوده که به عنوان یک روش تربیتی در جهت متعادل ساختن و تکامل یافتن 

   ابعاد وجودي انسان در زندگی او مطرح است.

رورش جهان، جایگاهی بس ارزشمند و پر اهمیت یافته امروزه دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی، درنظام آموزش و پ
است. به طوري که در برنامه و دوره هاي تحصیلی مدارس با فراهم آوردن فرصت هاي الزم براي دانش آموزان ، آن 

روند آموزشی برنامه هاي تربیت  ها را در زمینه هاي مختلف رشد جسمی، عاطفی، ذهنی و مهارتی یاري می دهد.
ره ابتدایی معموالً از طریق فعالیت هاي جمعی و بازي در قالب سرگرمی هاي مختلف به دانش آموزان بدنی در دو

تربیت بدنی مدارس یا به عبارتی دیگر رسیدن به اندازه     ارائه می گردد. لذا دستیابی به آرمان هاي آموزشی در زمینه
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رزش به برنامه ریزي آموزشی و درسی دقیق و علمی تربیت بدنی و و   هاي مطلوب در اجراهاي گوناگون فعالیت هاي
   نیاز دارد.

در حال حاضر تربیت بدنی و ورزش یکی از دروس کلیه مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه است. درك فوائد غیر 
برنامه هاي قابل انکار آن توسط مسئولین و برنامه ریزان تعلیم و ترییت موجب شده است تا تربیت بدنی و ورزش در 

آموزشی گنجانده شود.با عنایت به این که تربیت بدنی و ورزش می تواند تأثیر بسزایی در زمینه رشد و شکوفایی 
انسان در تمام مراحل زندگی به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی داشته باشد، ضرورت وجود آن در برنامه 

تربیت بدنی در حوزه مدیریت وزارت آموزش و پرورش اهداف کلی  درسی مقاطع مختلف تحصیلی آشکار است .
در هر حرکت، سالم سازي  –1ذیل را که الهام بخش اهداف اختصاصی در مقاطع مختلف است در بر می گیرد : 

جسم با توجه به فطرت انسانی دنبال شود. بنابراین دوري از هرگونه خودآزاري وآسیب رسانیدن بر جسم ضروري 
  است.

و سالم در نسل حال و آینده در مسیر ایثار، جوانمردي، مروت، مساعدت ، درستکاري    ایجاد روحیه قوي، بشاش – 2
  .و تقویت حس مسئولیت 

  ایجاد روحیه جمع گرایی براي تشکیل وحدت در کثرت. – 3

  پرورش نیروي رهبري و اطاعت از سرپرست مسئول. – 4

  نش آموزانبیداري و تقویت حس ورزش خواهی در دا – 5

  آشنایی دانش آموزان با ارزش هاي فرهنگی، اخالقی و اجتماعی در مسیر تحکیم روابط انسانی . – 6

ایجاد آگاهی از اصول علمی حرکت در دانش آموزان باتوجه بر عواملی چون استفاده صحیح از زمان، نیرو و  – 7
  رابطه جرم و انرژي

کلی اعضاء و جوارح انسانی که موجب صحت و سرعت در انجام تقویت قواي جسمانی با توجه با سالمتی  – 8
  مسئولیت ها گردد.

  کمک به رفع نگرانی و خستگی ناشی از زندگی مدرن. – 9

  تقویت روحیه مقابله با حوادث و پایداري در مقابل مشکالت. – 10
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در حفظ سالمت خود و  ایجاد عادات بهداشتی و عالقه مند ساختن دانش آموزان به رعایت امور بهداشتی – 11
  دیگران.

  آموزش مهارت هاي ورزشی، مناسب با سن دانش آموزان براي استفاده از اوقات فراغت. - 12

دهد که استعدادهاي خود را بیازماید و به پرورش خود با  بدنی فرصت را به کودك، نوجوان و جوان می تربیت
فقط در محیط ورزش حاضر است نظم را بپذیرد، چرا که راهنمایی مربی آگاه همت ورزد . نوجوان و جوان امروزي 

گذارند و مسئله تبعیض مطرح نیست همساالن و  در آن محیط همه مانند او به دستورها و مقررات مربوط احترام می
  همراهان دیگرش هم مجبورند به دستورهاي مربی عمل کنند .

یح و سرگرمى سالم و ورزشى که جسم و عقل )  تفر 197زندگى اجتماعى از دیدگاه اسالم، ص  ( دکتر احمد شلبى
دهند،  بخشد، از چیزهایى هستند که براى انسان الزمند، و اصول ضرورى را در زندگى انسان تشکیل مى را نشاط مى

 کند، حق اوست که بازى کند، و آن کسى که فعالیت  زیرا انسانى که کار مى

 

متخصصین ند . کشد حق اوست که استراحت ک ى که زحمت مىکند، حق اوست که تجدید قوى کند، و آن کس مى
کند، نتیجه  کند و بازى هم مى گویند که بازى کردن براى کار کردن مفید است و آن کسى که کار مى علوم تربیتى مى

 اسالم دین فطرت است و به همین جهت این تمایل.  کند کند و بازى نمى کارش بیشتر و بهتر است از کسى که کار مى
را به رسمیت شناخته و آنرا تأیید و تحکیم نموده است، و در حدیث شریف آمده است: همانا براى پروردگارت بر 

نقش  پس به هر صاحب حقى، حق خودش را ادا کن.…گردن تو حقى است و براى جسمت هم بر تو حقى است و
یجاد و تقویت سالمت جسمانی ، ورزش در ارتقاء سالمت بر هیچ کس پوشیده نبوده و ورزش کمک شایانی به ا

روانی واجتماعی می کند و افرادي که با روش صحیح ورزش نموده و یا داراي کارهاي پرتحرك می باشند سالمتر 
بوده وعمرشان از افرادي که کارهاي بدون تحرك دارند بیشتر است.مطالعه انجام گرفته حاکی از آن است که اسالم 

زمینه هاي مختلف ترغیب نموده و به موازات تقویت جنبه هاي علمی و ایمانی به نیز همواره انسان به ورزش در 
از ماده شدت به معناي نیرومند شدن » اشد«تقویت جسمانی هم توجه نموده است . به صورتی که در قرآن بارها کلمه 

ارتباط بین سالمتی و ازماده استواء به معناي کمال خلقت و اعتدال بیان گردیده که گویا یک نحوه » استوي« و 
نیرومندي جسمانی و یاد گرفتن حکمت و دانش وجود داشته و شنیده نشده که هیچ یک از پیامبران الهی و ائمه 

هنگامی که موسی نیرومند و کامل   :( سوره قصص بیان شده که 15معصومین ضعیف یا ناقص الخلقه باشندکه در آیه 
 )  . شد ، حکمت و دانش به او دادیم
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م ویژگیهاي یک ورزشکار مسلمان را داشتن ایمان ، امین بودن ، داشتن دانش وبینش وسیع ، سبقت در کار خیر ، اسال
حمایت از مظلوم ، گذشت و بخشش و پرهیز از غرور بیان می کند.بارزترین نمونه یک ورزشکار در اسالم حضرت 

ت و آمادگی جسمانی خود همیشه ع) که قدرت بدنی بی نظیري داشته و آن حضرت جهت حفظ سالم)علی 
ورزشهایی مانند ورزشهاي زورخانه اي و شمشیر بازي و اسب سواري را انجام داده و ملقب به اسداهللا الغالب یعنی شیر 

مهمترین نکته براي والدین، اولیاي محترم مدارس و بخصوص دبیران ورزش این .  همیشه پیروز خدا گردیده است
ل دانش آموزان را به ورزش زیاد کنند و آگاهی داشته باشند که هر فعالیت بدنی، براي فرد است که به طور مثبت تمای

خاصی مناسب است و با توجه به مشخصات: سن، موقعیت فیزیکی، مراحل پیشرفت و میزان عالقه دانش آموزان، 
سن و ساالن تواناي خود، کمتر با ترین فعالیت بدنی را بایستی به آنها توصیه کنند. کودکان ناتوان نسبت به هم  مناسب

ورزش آشنایی دارند. جالب این که این افراد براي افزایش قدرت بدنی و تناسب اندام خود، به ورزش بیشتري هم 
نیازمندند. بنابراین باید تک تک افراد، مدارس و مؤسسات مختلف، نهایت سعی خود را بکنند تا روز به روزاین انگیزه 

توانند با تهیه فهرستی از فعالیتها، به میزان مصرف انرژي و  موزان افزایش دهند. مربیان ورزش، میمثبت را بین دانش آ
تحرك بدنی دانش آموزان پی ببرند. درضمن این روش به مربیان کمک می کند تا ورزش هایی را پیشنهاد کنند که 

ر مهم است که اولیاي مدارس با هماهنگی این نکته بسیا متناسب با سن، اندام، عالقه و موقعیت بدنی آنها باشد.
والدین، با توجه به عوامل مختلفی مانند: سن، توانایی فیزیکی، سابقه بیماریهاي خانوادگی و وضعیت سالمتی کودك، 

دقیقه ورزش  30ورزش مناسب دانش آموز را انتخاب کنند. یکی از اهداف اصلی متخصصان این است که بتوانند 
کثر روزهاي هفته دانش آموزان بگنجانند، یعنی ایجاد فرهنگ سالمت در روحیه دانش آموزان. سبک و آرام را در ا

رعایت اصول ایمنی در ورزش دانش  پیاده روي و دویدن آرام، باعث تناسب اندام وسالمت روز افزون می شود
ان داده شده که حوادث ناگوار رود. با این وجود در بررسیها نش آموزان، مهم ترین عامل در سالمتی آنان به شمار می

مربوط به ورزش، بسیار شایع است.جهت رعایت اصول ایمنی ورزش در مدارس بایستی به ایمنی مکانهاي ورزشی، 
اولیا باید متوجه باشند که آیا در مکانهاي  مناسب بودن وسایل ورزشی و آگاهیهاي ورزشی دانش آموزان توجه نمود.

شود؟ مسئولین نیز باید با بررسیها و نظارتهاي مستمر، متوجه باشند که  نی رعایت میورزشی مدرسه، کامالً نکات ایم
هاي ورزشی محیطهاي امنی براي ورزش دانش آموزان باشد. مسئولین و والدین ضمن ایجاد روحیه نشاط و  مکان

به منظور  ع کنند.رقابت سالم بین بچه ها، بایستی آنها را از هل دادن یکدیگر به خصوص در مناطق خطرناك من
براي  "هاي مناسب آن ورزش استفاده کنند، مثال اطمینان بیشتر، کودکان و نوجوانان باید براي هر ورزشی از وسیله

باید به کودکان و  ورزش فوتبال، استفاده از کفش و لباس مناسب، توپ مخصوص این ورزش و... ضروري است.
: هنگام ورزش در "هوائی مختلف، نکات ایمنی را رعایت کنند. مثالنوجوانان توصیه کنیم، که در شرایط آب و 

معرض آفتاب، از کاله و عینک آفتابی استفاده کنند و به منظور جلوگیري ازکم آبی، قبل و بعد از حرکات فیزیکی و 
  انجامد، از مایعات استفاده کنند. دقیقه به طول می 30تا  20هایی که بیش از  نیز هنگام انجام ورزش
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  ب) پیشینه عملی 

  گردد. هاي در عمل اشاره می ها و نتایج پژوهش در این بخش به برخی از عناوین، یافته

انجام گرفته است که به نتایجی رسیدند از  خانم فاطمه هادي نژاد در مدرسه دبیرستان نمونه حدیث این تحقیق توسط
  جمله:

  چرا برخی از دانش آموزان ورزش را دوست ندارند؟

  خلقت(هر کس داراي خلقتی منحصر به فرد است)- 1

  ي مهارت هاي ورزشیرناتوانی در یادگی- 2

  محدودیت هاي جسمانی- 3

  ترس از صدمه- 4

  رس از شکست وتمسخر دیدنت - 5

  چرا برخی دانش اموزان ورزش را دوست ندارند: -

انجام - پرورش شهرستان فومندبیر تربیت بدنی آموزش و - در این مقاله که توسط خانم توران مرزبان پناه  
چون نویسنده این مقاله در  عالقه برخی دانش آموزان به ورزش دالیلی ذکر شده است.   درباره علت عدم  گرفته

  جریان کار بودند توانستن مشکالت را پیدا کنند و براي حل آن پیشنهاداتی ارائه دهند.

 

 

    توسعه ورزش در مدارس-

زیادي براي توسعه ورزش در مدارس آمده است که توسط معلمان از تمام نقاط کشور نوشته در این مقاله راهکارهاي 
   شده است.

  ؟ چرا ورزش میکنیم
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در این تحقیق در مورد مسایل فیزیکی و بدنی وبهداشتی بحث کرده است و فایده هاي ورزش را یاداور شده  نتایج 
در این مقاله درباره ي درست ورزش کردن راهاي . داده استاست و تاثیر ورزش بر تمام سیستم واندام بدن توضیح 

   زیادي پیشنهاد داده شده است.

  

   نقش فعالیت بدنی در حفظ سالمتی دانش آموزان-

در این تحقیق از کم شدن عالقه دانش آموزان به ورزش و عالقه به تلویزیون و بازي هاي کامپیوتري بحث و جستو 
و نقش والدین و مربی مدرسه را خیلی مهم دانسته . انه و مدرسه پیدا کرده استجو کرده است و علت آن را در خ

این تحقیق توسط خانم مهتاب .  است و راهکارهاي زیادي براي جذب دانش آموز به ورزش پیشنهاد داده است
  . صفرزاده خسرو شاهی جمع آوري شده است

  چرا دانش آموزان براي فعالیتهاي ورزشی انگیزه ندارند؟

در این مقاله سعی شده در بیان دالیل وراه کارهاي اجرائی که معلم تربیت بدنی می تواند براي نیل به هدف مورد 
  استفاده قرار دهد نکاتی چندارائه شده است

  این طور بیان کردن:رغبتی دانش آموزان را  در جایی از این مقاله علت بی

  رغبتی شاگردان نسبت به فعالیت هاي جسمانی به علل زیر بستگی دارد: احتماالً بی

  هدف از این فعالیت ها براي شاگردان به خوبی روشن نشده است.- 1

  اهداف فرعی براي هر جلسه تمرین نیز به روشنی بیان نشده اند. - 2

   . اف موهوم هستند ایجاد نمی شودانگیزه کافی در شاگردان به این جهت که اهد- 3

  .  زمینه هاي مشارکت وتشریک مساعی در این نوع فعالیت ها به شاگردان معرفی نشده است-4

  با مطالعه و بررسی هاي یاد شده ، جهت عالقمند نمودن دانش آموزان به انجام فعالیت هاي ورزشی در یافتیم که :

  ایجاد احساس امنیت در دانش آموزان نابینا  -
 شناخت دقیق اعضا بدن  -
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آشنایی با انجام حرکات ورزشی مقدماتی مثل لی لی کردن ، جفت پا پریدن ، حرکات شبیه حرکات  -
 حیوانات و ...

 

 

شناسایی دانش آموزانی که به دلیل مشکالت جسمانی و یا بیماریهاي خاص قادر به انجام بعضی از حرکات  -
 ورزشی نیستند.

 آگاهی دادن به والدین در زمینه اهمیت حرکات ورزشی و ضرر نداشتن آن براي فرد نابینا  -

کم بینا ) جهت فعالیت هاي گروهی ورزشی و ایجاد حس همکاري و  –گروه بندي دانش آموزان ( نابینا  -
 احساس امنیت .

 انجام بازیهاي خالقانه و متنوع  -

 ضعف و قوت دانش آموزان . تاکید بر تفاوت فردي و نقاط -

 تشویق دانش آموزان به روش هاي گوناگون  -

 استفاده از موزیک در زنگ ورزش .  -

  

  

  راه حل هاي پیشنهادي 
پس از گرد آوري داده ها ي الزم از مطالعه کتابها ، مجالت ، تحقیقات انجام شده ، پرسش نامه ، مصاحبه با 

پرداخته ، ضمن تبادل نظر همکاران به راه حل هاي پیشنهادي زیر دست دانش آموزان به تجزیه و تحلیل آن ها 
  یافتیم .

  شناساندن محیط ورزش به دانش آموزان جهت احساس امنیت . - 1
 شناساندن اعضا بدن با در اختیار قرار دادن عروسک به دانش آموزان . - 2

 استفاده از بریل و ایجاد  زوایاي مناسب و مورد انتظار از عضو مورد نظر - 3

 نشان دادن اعضا بدن برروي بدن همکالسی . - 4

 مراجعه به پرونده بینایی و بهداشتی جهت کسب اطالعات مربوط به محدودیت هاي ورزشی  - 5

 برگزاري جلسه اولیا و اگاه نمودن آنها با اهمیت ورزش و مشکالت فرزندانشان  - 6
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 تهیه تابلوي پیشرفت ورزشی دانش آموزان با دادن بر چسب  - 7

 یقی در هنگام انجام حرکات ورزشی استفاده از موس - 8
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  انتخاب راه حل ها 
  راه حل هاي انتخابی به شرح ذیل است :

 استفاده از عروسک در زنگ ورزش - 1

  استفاده از خط بریل جهت تداعی حرکت مورد نظر - 2
 شناخت اعضا ي بدن  - 3

 بازیهاي خالقانه ومتنوع مثل حرکت روي تخته تعادل ، طناب بازي با حلقه هواللوپ  - 4

 انجام بازیهایی براي گرم کردن عمومی بدن - 5

 اهدا جایزه به دانش آموزان فعال .  - 6

  

  اجراي راه حل هاي انتخابی
همه ي تالش ها و زحمات اقدام پژوهی بستگی به اجراي راه حل هاي مهم ترین بخش یک اقدام پژوهی می باشد. 

موثر دارد . از آن جا که اجراي راهکار ها در این نوع تحقیق ، نیازمند توجه بسیار بود ، بر آن شدم تا تک تک راه 
  حل ها با دقت نظر فراوان به اجرا در آوردیم که گزارش به شرح ذیل می باشد . 

  

  عروسک  اعضاي بدنشناخت  - 1
در زنگ ورزش ابتدا دانش آموزان وارد  سالن ورزشی شده  و کنار هم می نشینند .ابتدا با استفاده از عروسکهاي 
مفصلی که در اختیار شان قرار گرفت اندامهاي بدن ، تنه ،گردن و سر را بروي عروسک پیدا کردند  وسپس  مفاصل 

   را برروي مفصل عروسک اجرا کردند .مختلف را بروي ان نشان دادند و انواع حرکات آن 

  

 استفاده از خط بریل جهت تداعی حرکت مورد نظر  -٢
بروي ورق بریل با استفاده از لوح و قلم از بچه ها خواسته شد تصوبر یک آدم با تاکید بیشتر بر ترسیم دستها 

ود در دست و پا ، دانش از تصویر کاملتر و برجسته تر کردن مفاصل موج "،پاها و  گردن رسم شود . و نهایتا
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آن را راحتتر پیدا می کنند. و سپس اندام با تاکید بر مفصل در زوایاي مختلف از دانش اموز خواسته   آموزان
 شد همان شکل را در اندام  خود نشان دهد.

  

گرفتند  و با لمس بدن  در این تمرین دانش آموزان روبروي هم قرار)   شناخت اعضاي بدن(تن آگاهی -٣
یک دیگر اعضاي بدن را پیدا کرده و نام گذاري می نمودند .پس از آن مفاصل را لمس کرده و بر روي بدن 

  خود حرکات در خواست شده را  اجرا می کردند. 
  

  

  

  

  

  حرکت تک به تک مفاصل  -٤
یکی از مهمترین گرفتاریهاي کودکان نابینا عدم ایجاد حرکت در هر مفصل به طور جداگانه می باشد. به عنوان مثال  

 "حرکت شانه را تقریبا  هیچیک قادر به اجراي آن نمی باشند ویا حرکات مختص گردن را در حالتی که گردن کامال
م می دهند.در این مرحله هر دانش آموز به تنهایی تحت سفت شده و این تنه است که باعث حرکت آن می شود  انجا

آموزش حرکات قرار گرفت .با قرار دادن دست بروي مفصل و عضو مربوطه حرکت مورد نظر در عضو ایجاد گردید 
تا حس حرکت در فرد فعال گرددسپس بعد از چند بار تکرار این حرکت ، باحمایت و توصیه جهت اجراي صحیح 

  کت اقدام می نمود و به ازاي دفعات اجراي صحیح  امتیاز می گرفت. کودك به انجام حر

  

  اجراي نرمش هاي داده شده توسط مربی -۵
در این مرحله نرمش هایی که مربی به دانش آمزان به صورت کالمی می دهد و راهنمایی هاي لمسی حذف 

  می گردد انجام شد.  
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 الیت هاي نرمش صبحگاهیتنظیم جدولی به منظور ارزشیابی تشخیصی در انجام فع -۶
 

  قابل قبول   خوب   خیلی خوب    اهداف و مفاهیم 

  کسب مهارت در حرکت گردن

  حرکت شانهکسب مهارت در

چرخش دست حول کسب مهارت در 
  مفصل شانه

  خم کردن به جلو تنهکسب مهارت در 

کسب مهارت در خم کردن تنه به 
  جوانب

حرکت پا از ناحیه کسب مهارت در 
  ران

  مهارت درچرخش مچ پاکسب 

  هماهنگی حرکاتکسب مهارت در 

  

  

      

  

 تشویق ژتونی  -5
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. و همچنین با دانش مجهت تشویق دانش آموزان از روشهاي مختلف کالمی،اشاره اي،و جایزه استفاده کرد
آموزان قرار گذاشتم که به ازاي هر فعالیت خوب و دقیق،همکاري در گروه،دقیق انجام دادن تمرینات 

امتیاز کسب کردند     می توانند جایزه ي خود را  20نتیجه خیلی خوب امتیاز داده شود و زمانی که وکسب 
   انتخاب کنند.

  

  

  ) 2توصیف وضع مطلوب(شواهد
  94- 93دانش آموزان پایه اول دبستان در اوایل سال تحصیلی، همانطور که در بخش توصیف وضع موجود اشاره شد 

  در اجراي تمرینات ورزشی به طور نا کارامد ونا  صحیح در صف صبحگاه اقدام می کردند  

اما در این قسمت یعنی وضع مطلوب که مربوط به پایان سال تحصیلی یاد شده و پس از اجراي راه حل ها می باشد ، 
  شاخص هاي کیفی و کمی به شرح ذیل ارائه می گردد.نتایج حاصله در قالب 

  :92-93الف)شاخص هاي کیفی وضع مطلوب در سال تحصیلی

با بررسی مشاهده فعالیت هاي عملکردي دانش آموزان و بررسی نتایج پیشرفت ورزشی در کارنامه ماه هاي فروردین  
ها و پیشرفت آنها در درس یاد شده همچنین  جمع بندي پاسخ دانش آموزان به چگونگی انجام فعالیت و اردیبهشت،

بررسی نظر چند تن از همکاران در مورد فعالیت هاي ورزشی دانش آموزان و بررسی بازخورد مدیر آموزشگاه 
  مالحظه گردید که:

.نتایج فعالیت هاي اجرا شده قابل قبول بوده و نشانگر پیشرفت بسیار خوب دانش آموزان در درس تربیت بدنی می 1
  شد.با

  . دانش آموزان در انجام فعالیت هاي ورزشی دقت الزم را دارند.2

  . به درس تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی عالقه زیادي نشان می دهند.3
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  . بیشتر دانش آموزان بیشتر فعالیت ها را بدون راهنمایی معلم انجام می دهند.4

  خود آشنا هستند. . تا حدودي با اهمیت ورزش در سالمتی بدن و روح و روان5

  . وسایل ورزشی مدرسه را تمیز و مرتب نگه داشته اند.6

  . مقررات موجود در زنگ تربیت بدنی را از قبیل پوشیدن لباس و کفش ورزشی رعایت می کنند.7

  . با روحیه ي شاد در زنگ تربیت بدنی حاضر می شوند.8

  زیادي نشان می دهند. . در بازیها و فعالیت هاي گروهی شرکت می کنند و عالقه ي9

  . هنگام انجام فعالیت هاي ورزشی با یکدیگر همکاري می کنند. 10

  

  اعتبار بخشی به راه حل ها

در این مرحله براي اینکه یافته هاي تحقیق عملی داراي اعتبار باشد ضرورت داشت افرادي با صالحیت آن را ارزیابی 
همکاران،سرگروه آموز.شی ودبیر ورزش به عنوان ناظر و منتقد کنند.گروهی که شامل مدیر آموزشگاه، چند تن از 

  پژوهش خود انتخاب نموده تا از ابتدا همراه با پیشرفت طرح از نظرات و نقادي آنها بهره مند گردیم. 

  معیارهاي اعتباریابی این پژوهش به شرح ذیل بوده است:  

  روشن و قابل فهم بودن راه حل هاي انتخابی  .1

  جرا و عملیاتی بودن راه حل ها. قابل ا2

  . پژوهش و کاربردي بودن فعالیت ها3

  . انگیزشی و خوشایند بودن راه حل ها براي دانش آموزان پایه ي اول ابتدایی4

  . ابتکاري بودن بعضی از راه حل هاي انتخابی5
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  . پیش بینی اثر بخش بودن راه حل هاي انتخابی6

  هاي سنی دانش آموزان.  مناسب بودن راه حل ها با دوره 7

  . استفاده از نظرات همکاران8

  

   

  نتیجه گیري

  از دانش آموزان مرکز آموزشی ستایش  به ورزش عبارت اند از: علت بی عالقگی برخی

  .  ) در خانه به ورزش توجه الزم نمی شود1

  .  ) در مدارس زیاد به ورزش اهمیت داده نمی شود2

  عالقه دانش آموزان در مدارس) عدم توجه کافی به ورزش مورد 3

  در مدارس   ) عدم وجود امکانات ورزشی مناسب5

  ) عدم استفاده ي کافی از وقتی که در مدارس به ورزش اختصاص می یابد6
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  پیشنهادات و راهکارها

 با توجه به مراحل اجراي طرح و رسیدن به وضع مطلوب که  رسیدن به اجراي صحیح و کارامد حرکات ورزش
صبحگاهی  و بر اساس تجارب کسب شده در این زمینه ، نکاتی در قالب پیشنهادها و راه کارها ، به شرح زیر ارائه می 

  گردد :

در - .ورزش در یادگیري دانش آموزان تاثیربه سزایی دارد پس باید دانش آموزان را به ورزش کردن تشویق کرد  - 1
  ژه اي را به ورزش اختصاص دهند.تا در برنامه ریزي خود وقت وی- خانه و مدرسه

.ورزش که به عنوان یک تفریح سالم و جذاب است و به سالمتی روح و جسم کمک شایانی میکند پس باید به آن 2
  اهمیت داده شود
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.مربی ورزشی که براي دانش آموزان انتخاب میشود باید خوش اخالق و سخت کوش باشد تا دانش آموزان بتوانند 3
  زنگ ورزش ببرند و هم به ورزش عالقه مند شوند. استفاده مفید از

.در مدرسه باید به ورزش مورد عالقه ي دانش آموزان توجه شود,با فراهم آوردن امکانات الزم براي     دانش 4
  آموزان.

.مربی ورزش باید اهمیت برد و باخت را در دانش آموزان کم کند تا با شکست در تیم ,به ورزش بی عالقه نشوند و 5
  مورد تمسخر همکالسی هایشان قرار نگیرند.

الف . به مسئوالن محترم آموزش و پرورش پیشنهاد می گردد : با توجه به محور بودن دانش آموزان در فعایت هاي 
کالسی به صورت گروهی یا فردي و اجراي روش هاي نوین تدریس ،  نیاز به وسایل ورزشی مناسب می باشد . بر 

  می گردد مسئولین محترم امکانات مورد نیاز در این زمینه را ، مورد توجه قرار دهند . این اساس ، پیشنهاد 

ب . به سرگروه هاي آموزشی گرامی درس تربیت بدنی توصیه می شود که هنگام بازدید از مدارس مختلف ،روش 
ه و از این طریق تبادل هاي تدریس و فعالیت هاي بدیع و خالق درس تربیت بدنی را به همه ي همکاران ارائه نمود

  تجربه نمایند. 

ج . به همکاران ارجمند پیشنهاد می گردد : به اهمیت و تاثیر داشتن طرح درس قبل از تدرس توجه داشته باشند و بر 
اساس هدف و مفهوم مورد نظر روش تدریس مناسب را برگزینند و به نیازها و عالیق دانش آموزان ، تکالیف و 

ي ملموس و عینی ، متنوع و خالقانه را در نظر بگیرند . همچنین به تفاوت هاي فردي دانش فعالیت هاي عملکرد
  آموزان توجه داشته باشند . 

د . به اولیاي عزیز پیشنهادمیگردد همواره سعی کنند در انجام کارها در منزل ،به عنوان یک راهنما عمل کرده و 
  ارشان را انجام دهند . بگذارند که فرزندانشان با مسایل درگیر شده و ک

  فهرست منابع و ماخذ 

  

  ) ؛ تربیت بدنی در مدرسه ها  ؛ مجله ي آموزشی تربیت بدنی 1385رمضانی ؛ علیرضا  ؛ ( -1
  انتشارات نیکان کتاب  ؛ زنجان  ؛ مبانی اصول تربیت  ؛) 1382( ؛ حسن ؛ ملکی  - 2
 دانشگاه شیراز  ؛ شیراز ؛ تربیت بدنی در مدارس ؛) 1380( ؛ اسکندر ؛ رحیمی ارسنجانی - 3

 چاپ سیزدهم  ؛  روش تدریس تربیت بدنی در مدارس ؛  )1392( ؛ محمد ؛ نبوي - 4

 مجله آموزشی تربیت بدنی  ؛ روش تحقیق در تربیت بدنی ؛ جري آر، تاس ، جک کی نلسون - 5
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  اینترنت ؛مقاله  ؛) 1391( ؛فاطمه  ؛جامه بزرگی  - 6
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  دیدگان ناتوان (نابینایان)به بزهرویکرد حمایتی قانون آیین کیفري نسبت 

  1عباس زراعت

  2شبنم شیخی جوکندان

  چکیده

شناسی حمایتی از رهگذر تخصصی کردن سازوکارهاي حمایتی و ترمیمی خود،بر حمایت از  دیده بزه
  ترین یکی از مهم.کند )تأکید میگان ناتواندید زهب دیدگان(ازجمله، هاي خاص بزه گروه
باشد چرا که اصوالً این افراد به دلیل ناتوانان در مقابل قانون، حمایت کیفري از آنان میهاي حمایتی جنبه

- دیدهباشند. قانون آیین دادرسی کیفري در پرتو بزهتري براي قربانی شدن میهاي آسانحجر و ناتوانی طعمه

یحی به نابینایان در متون ي صردیدگان ناتوان پرداخته است. هرچند اشارهشناسی حمایتی به حمایت از بزه
دیدگان نابینا دیدگان ناتوان، مشمول بزهي اقشار بزهقانونی نشده است ولی با توجه به عام بودن قانون و گستره

مند به ناتوانان گذار حمایت کیفري خود را به صورت نظامرسد قانونتوان دانست. با این وجود بنظر مینیز می
توان به مواد دیده میبلکه به طور ضمنی و با تفسیر مبتنی بر حمایت از بزه دیده معطوف نکرده استبزه

  اي قانونی، صبغه
  محور بخشید. دیدهبزه

  دیدگان ناتوان، عدالت کیفري، سیاست جناییشناسی حمایتی، بزهدیدهبزهکلید واژه:

  

  

  
                                                             
1 هیات علمی دانشگاه کاشان .  
2 کارشناس ارشد دانشگاه کاشان                           . shabnam.sheikhi92@gmail.comemail: 
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  مقدمه

باید از تمامی حقوق اساسی که در قوانین اساسی و نابینا یک انسان و شهروند است بنابراین مانند بقیه انسان ها 
عادي براي شهرو ندان پیش بینی شده است بهره مند گردد. نابینا نه تنها از تمامی حقوق بهره مند است بلکه به 
دلیل محرومیت جسمی که دارد باید از حقوق خاصی هم برخوردار باشد تا نقصان طبیعی وي را جبران 

دي زیاد است مانند حقوق مدنی ، حقوق سیاسی ، حقوق اجتماعی ، حقوق کند.موضوع حقوق شهرون
فرهنگی ، حقوق کیفري و... همچنین حقوق نابینایان در یک تقسیم بندي به حقوق شکلی و ماهوي تقسیم می 

کشوري است که در مورد معلوالن و نابینایان قانون خاص دارد و از این  40شود.جمهوري اسالمی ایران جزو 
حقوق 1383در عداد کشورهاي مترقی وجود دارد .قانون جامع حمایات از حقوق معلوالن مصوب  جهت

متعددي را براي این گروه پیش بینی کرده است و اصالحیه این قانون نیز در حال تصویب است .یکی از 
رفته حقوق مهم نابینایان در این قانون حمایت قضایی است اما از نظر حقوقی مطالعه جدي صورت نگ

است.قانون آیین دادرسی سابق به بزه دیدگان توجه جدي نداشت اما قانون جدید تالش کرده است یزه دیده 
را محور دادرسی قرار دهد بویژه یزه دیدگانی که دچار معلولیت بوده و نیاز به حمایت بیشتري دارند. همچنین 

ي گذشته، افزایش توجه به در چند دهه هاي علوم جناییها و نظریهي آموزههاي برجستهیکی از ویژگی
ها از رویکردي دیدگان در دادگري جنایی بوده است. این نگرش نه تنها به دگرگونی اندیشهجایگاه بزه

خورد که اگر گردد، بلکه با این واقعیت پیوند میشناسی باز میفلسفی، حقوقی، به رهیافت اجتماعی و جرم
تواند نقش خود را به خوبی ایفاء کند و کارایی دیدگان توجه نکند، نمیحقوق جنایی به نقش و جایگاه بزه

ي ي نقطه، به منزله»سیاست جنایی«ي بیستم به این سو، ي سدهالزم را در مبارزه با جرم داشته باشد. از نیمه
  ي هاي حقوق جنایی و نظریهتالقی آموزه

ر چارچوب فرآیند دادگري جنایی، همواره در هدف دیدگان، دبزه شناختی، با در نظر گرفتن حقوقجرم
توان از آن به ي یک رهیافت نوآورانه، که میشناسی نیز بر پایهدیدهگیري از جرم سهم داشته است. بزهپیش

  دیدگی، گیري از بزهتوان در پیشیاد کرد، این هدف را می» شناسی حمایتیدیدهبزه«
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  ي نخست، در گرو شناسایی در وهله دیدهبزه وجو کند. حمایت ازدیدسازي جستبزه
لگوي حمایتی چندگانه است که بینی حقوقی مشخص براي او در چارچوب یک ادیده و سپس، پیشبزه

گذرانه قضائی و هاي قانونگیريهاي سیاست اجتماعی، در جهتي یکی از جنبهدولت باید آن را به منزله
  ).113.114؛ 1390اصلی، اجرایی خود بگنجاند(رایجیان 

ي ابعاد اندیشه محوري خود، که همانا معطوف شناسی حمایتی در راستاي تحقق بخشیدن به همهدیدهبزه
ي چتر حمایتی خود را تا حد امکان دیدگان است، گسترهکردن توجه عدالت کیفري به حقوق و نیازهاي بره

دیده پذیر  جامعه که  بزهبر همه اقشار آسیباز رهگذر تخصصی کردن سازوکارهاي جبرانی و حمایتی، 
ي مصداقی از دیده، به منزلهدهد.  ناتوانان بزهدیدگی قرار دارند ،گسترش  میاند یا در معرض خطر بزهشده
  اند.شناسی حمایتی قرار گرفتهدیدهپذیر، بر پایه همین طرز تفکر مورد توجه خاص بزهدیدگان آسیببزه

دیدگان ناتوان در مراحل دادرسی در نظام عدالت در پی آن هستیم تا با شناسایی حقوق بزهرو در مقاله پیش
  کیفري و ابزار 

تر به نابینایان، به حمایت از کارهایی جهت توجه بیشکننده آن در روند دادرسی عادالنه و ارائه راهتضمین
  دیدگان نابینا بپردازیمبزه

 زندگی مناسب و هم سطح سایر شهروندان فراوانی دارند مانند: معلوالن و از جمله نابینایان حقوق

از کلیه مطبوعات و انتشارات موجود در  بهره مندي    ،از کلیه مشاغل متناسب با توانمندي هایشان بهره مندي 
باشگاه ، ( از مهد کودك تا دانشگاه) به صورت رایگانآموزش مختلف سطوح تمامی در او آموزش   کشور  

  مزایاي خدمات بیمه اي خاص (تکمیلی)  ،متناسب با شرایط فیزیکیورزشی 

شبکه هاي ایمنی و خدمات اجتماعی ویژه ،دارا بودن در سطوح مختلف مدیریتی کشور داشتن جایگاه خاص
استفاده از امکانات  ،به کلیه خدمات (بالقوه و بالفعل ) ارائه شده در جامعه ،دسترسی نوع معلولیت خود 

  تفریح ، …یل پیاده رو ، پل ها ، نمایشگاه ها ، هتل ها ، هواپیما ، قطار ، اتوبوس و شهري از قب
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،داشتن مشاور،داشتن تشکل صنفی،ازدواج اولویت اول اخذ تسهیالت و امکانات الزم جهت تامین مسکن  ،
است که بعنوان و.. آنچه در این مقاله مورد نظر است حقوق نابینایان در بهره مندي از یک دادرسی عادالنه 

یک بزه دیده از نظر جرمشناسی و آیین دادرسی کیفري از آن بهره مند می باشد که موضوع یزه دیده شناسی 
  حمایتی می باشد.

  
  شناسی حمایتیدیدهتعریف بزه-1

شناسی است که به بررسی دیده، شاخه جدیدي از جرمشناسییا شناخت بزهدیدهبزه«نیا معتقد است: مرحوم کی
شود، موضوع این دانش دیده و آنچه که به او مربوط میپردازد. بنابراین، شناخت بزهبانی مستقیم جرم میقر

- نی، اخالقی و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزهزیستی، روا نوین است. در این دانش، شخصیت، صفات

  ).12، 1370نیا؛ (کی »گیرداش با مجرم مورد بررسی قرار میدیده و سهم او در تکوین جرم و رابطه

  شود. مراد از نشی است که به دو شاخه علمی و حمایتی تقسیم میشناسی دادیدهبزه 
شناسی حمایتی یا دیدهدیده در تکوین فرآیند جرم است. اما در بزهشناسی علمی، بررسی نقش بزهدیدهبزه

در تکوین جرم، او نیازمند توجه و  دیدهایدئولوژیک و یا سیاسی، سخن از آن است که فارغ از نقش بزه
نی، دیده طیف وسیعی از اقدامات را همچون حمایت پزشکی، رواحمایت است. گرچه حمایت از بزه

- ترین حمایت، حمایت اقتصادي یعنی جبران خسارت بزهگمان مهماجتماعی، حقوقی و.... در بر دارد، اما بی

- گذاران و حاکمان بوده است و امروزه با احل توجه قانوني دادگستري عمومی، مدیده است و حتی در دوره

شناسی دیدهدیدگان که متأثر از آموزهاي مختلف همچون بزههاي حمایت از بزهبعاد تازه در پرتو جنبش
  )96؛ 1389آبادي؛ حمایتی و میانجیگري کیفري و به خصوص عدالت ترمیمی است (حاجی ده

باشیم. در شناسی شاهد رویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم در گذشته میدیدهي بزهامروزه با ظهور پدیده
دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه این سیاست جدید، چشم انداز نوینی با عنوان حمایت از بزه

تحت تکفل و  دیده یا افرادشناسی حمایتی یا ثانویه، با این استدالل که بزهدیدهظهور کرده است. طرفداران بزه
، معنوي و بعضاً اند و با تحمل جرم دچار مشکالت ماديدیدگی را تجربه کردهوابسته به او، در هر مراحل بزه
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ها گذارياند، اعتقاد دارند که جامعه به طور کلی و نظام کیفري به ویژه، باید در سیاستروانی و عاطفی شده
دیدگان را پیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و و منافع بزههاي تقنینی، قضائی خود، مصالح گیريو جهت

کار براي تسکین و کیفري و مجازات بزه به جبران خسارت مادي او آن هم از طریق تشریفات طوالنی فرآیند
  ).13، 1381دیدگان بسنده نکند (رایجیان اصلی؛ تشفی خاطر بزه

دیده در این فرآیند و تحقق توجه به نقش و جایگاه بزه دیده ضرورتبنابراین حساسیت موضوع حمایت از بزه
دیدگی در واقع منجر به سازد. چرا که ارتکاب جرم و رخداد بزهدیده را نمایان میسیاست حمایت از بزه

  شود.دیده به دستگاه عدالت کیفري میمراجعه بزه

  
  شناسی حمایتیدیدهپیدایش و سیر تکاملی بزه -1-1

دیده توجه کرده بودند، یکی از این ي بسیارکم از نویسندگان به بزهي قرن گذشته تنها عدهتا قبل از نیمه
سخنانی «در کتاب خویش تحت عنوان  1782مونوئل دوالردیزابال اوریو بود که در سال نویسندگان دون
). 67؛ 1381پرادل؛ ها معرفی کرد (دیده را نیز یکی از اهداف مجازاتجبران خسارت بزه» پیرامون مجازات

جنایی؛ یعنی، به وجود آمدن جنبش ایتالیاي تحققی، در  در قرن نوزدهم، رخداد تحولی مهم در عرصه علوم
دیده از دیدگان عدالت کیفري، نقش قابل توجهی ایفاء نمود. نتیجه این تحول تر بزهمقفول ماندن هرچه بیش

کار لمبروزو متولد شد. از منظر مکتب تحققی، ر کتاب بزهنتشابا ا 1876بود که در سال » شناسیجرم«دانش 
گیرد که تأثیر یکسري عوامل یا نیروهاي جسمانی یا فیزیولوژیکی یا اجتماعی شکل میرفتار مجرمانه تحت

کار خود قربانی جرم خویش تلقی مرتکبان آن، قادر به کنترل و حتی درك آن نیستند. در این رویکرد بزه
است که با نفی اصل اختیار و آزادي اراده حقوق » مجرم به عنوان قربانی جرم«مان اندیشه شود و این همی

دیده نماید. البته نویسندگان این مکتب نیز به حمایت از بزهجزاي کالسیک، اصل اجبار را جایگزین آن می
دیده را حمایت از بزه هاي انسان شناسی جنایی،اند. از جمله انریکو فري که در کنگرهگاهی همت گماشتهگه

کار، مبارزه دیده امري جانبی و فرع بر توجه به بزهدانست، لیکن توجه این دسته از متفکران به بزهضروري می
باشد. با ورود به قرن بیستم، تحول اساسی در با وي و بزه ارتکابی، اصالح و درمان مجرم و دفاع اجتماعی می
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دیده گردید. از ل شگرف سبب بروز رویکرد متفاوت نسبت به مسأله بزهدیده ایجاد شد. این تحووضعیت بزه
به تدریج، روابط موجود قبل از عمل مجرمانه » خورشیدي 1330هاي حدود سال«اواسط سده بیستم میالدي 

ها و مطالعات شناسان را به خود جلب کرد و در فرضیهدیده مستقیم، پیش از پیش توجه جرمکار و بزهمیان بزه
دیده و خصوصیات مختلف این شخصیت و به ویژه تأثیر او در تکوین جرم مورد شناختی، شخصیت بزهجرم

زا، وارد مطالعات دیدگی در کنار عوامل جرمزا و بزهدیدهتوجه قرار گرفت. به بیان دیگر بررسی عوامل بزه
اثر » بزهکار قربانی او«تشار کتاب با ان 1984شناسی علمی در سال دیدهسان رشته بزهشناسی شد و بدینجرم

  ).47؛ 1390به وجود آمده است (زکوي؛ » فن هنتیگ هانس«

هاي عقیدتی، به ویژه طرفداران ، جریان»خورشیدي 1350هاي حدود سال«میالدي  1970هاي از آغاز سال
دیده را فتار و نقش بزهکم در برخی جرایم، رشناسی علمی، که دستدیدههاي بزهحقوق زن با انتقاد به دیدگاه

- دانستند و حتی او را مقصر در آنچه بر سرش آمده است قلمداد میتأثیر در فرآیند ارتکاب جرم نمیبی

شناسی دیدهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم را به میان آورند که بزهکردند، باعث شد بحث حمایت از بزه
  ).11.13؛ 1381حمایتی و ثانویه مشهور شد(رایجیان اصلی؛ 

- ست جنایی جوامع مختلف داشته، حمایت از بزهشناسی بر سیادیدههاي بزهیکی از تأثیرات مهمی که یافته 

ها از نشینی دولتاي از این تأثیر، عقبدیدگان و بهبود وضعیت حقوقی آنان است. در واقع بخش عمده
ي و اخذ غرامت به جاي خسارت در دیدگان در محاکمات کیفرهاي افراطی خود درکنار گذاشتن بزهسیاست

- ، در قالب کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه1980ي ها در دههطول تاریخ است. حاصل این تالش

ي سازمان ملل متحد راجع به اصول بنیادي اي، اعالمیهدر سطح منطقه 1982دیدگان جرایم خشونت بار 
، در سطع جهانی ظاهر شد. این دو سند نخستین 1985ده از قدرت استفادیدگان و قربانیان سوءعدالت براي بزه

واقع این اسناد موجب شد که براي  اند. دردیدگان اختصاص یافتهالمللی هستند که به حمایت از بزهاسناد بین
نامه، قلمرو موضوع نمونه به دنبال تصویب کنوانسیون اروپایی کمیته وزیران شوراي اروپا صدور چند توصیه

ها در زمینه ورپایی گسترش دهد و بسیاري از کشوردیدگان را فراتر از قلمرو کنوانسیون احمایت از بزه
  اي بردارند و در مسیر سیاست جنایی هاي مؤثر و سازندهدیدگان گامحمایت از بزه
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ت جنایی سازمان ملل جهانی شد و سیاس 1985مدار حرکت نمایند. این جنبش با تصویب اعالمیه دیدهبزه
دیدگان را احیا و دیده موقعیت بزهمدار پیدا کرد. این اعالمیه به عنوان منشور بزهدیدهسازمان ملل ویژگی بزه
شناسد. این اعالمیه سندي است که اصول بنیادي آن بر ها را دوباره به رسمیت میي آنجایگاه فراموش شده

  ).290؛ 1384ست(ابراهیمی؛ شناسی حمایتی بنا شده ادیدههاي بزهپایه یافته

  
  مفهوم آن يدیده و گسترهتعریف بزه -2-1
هایی است که دیده مرکب از تکواژهشود. بزهبزه در لغت به معناي گناه، خطاء، عصیان و تقصیر بکار برده می 

نظر لغوي دیده از حاصل شده است. بر این اساس بزه» دیده«ساز و پسوند صفت» بزه«از ترکیب یک اعم با نام 
  شخصی است که علیه او گناه، خطاء یا تقصیري رخ داده باشد 

  ).33؛ 1390(زکوي؛ 

شود که به دنبال رویداد است و به شخصی گفته می »victim«دیده یکی از مشتقات واژه انگلیسی واژه بزه
به کار رفته » قربانی«در نوشتگان فارسی به معناي  »victim«بیند. واژه یک جرم آسیب و زیان و آزار می

، »شودبح میآنچه یا آنکه به نیت به دست آوردن رضایت خداوند ذ«شناسی یعنی ؛ در واژه»قربانی«است. 
آنکه به دلیل قرار «، »اي، ناخواسته جان خود را از دست بدهد: قربانی تصادف.......زلزلهآنکه بر اثر حادثه«

سته و غیر ارادي در وضع دشوار و محیط نامناسب یا به موجب عمل دیگري دچار مشکل و گرفتن ناخوا
جنایی، هرگاه این آسیب و زیان یا رنج و سختی از رفتار مجرمانه انسان  در نوشتگان علوم». مصیبت شده است

). در قوانین 17؛ 1390یگویند (رایجیان اصلمی» دیدهبزه«یا » قربانی جرم«دیده سته باشد، به فرد زیانبرخا
، 284، 278، 266، 22«علیه در مواد دیده اغلب از معادل عربی آن چون مجنیجزایی، مقنن به جاي واژه بزه

و متضرر از » 1372، قانون مجازات 719، 717« و کلمه مصدوم در مواد » 1370قانون مجازات اسالمی  292
است. در اصطالح حقوقی، مؤلف ترمینولوژي حقوق،  استفاده کرده» 1290 ، ق.آ.د.ك12«جرم در ماده 

  ).621؛ 1385داند که جرمی به ضرر او واقع شده است (جعفري لنگرودي؛ را کسی می» علیهمجنی«
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ي وي عبارت است از مفهوم جرم؛ یعنی، آنکه جرم درباره» علیهمجنی«نویسند: می» علیهمجنی«در تعریف  
ن باشد مثل اکثر جرایم از قبیل، قتل، ایراد ضرب و ممکن است شخصیت انجام پذیرد. وي ممکن است انسا

  حقوقی باشد مثل جرایم علیه امنیت کشور یا کالهبرداري نسبت به یک شرکت تجاري یا اختالس.

فردي است که شخصیت وي با یک عامل علی خارجی که هم » دیدهبزه«، »1996«از دیدگاه لپزو فیلیزوال 
جامعه مشخص است، مورد تعرض و آسیب واقع شده است. با این  تعریف اگر بخواهیم  براي خود و هم براي

هاي خانوادگی، دیدگان تهیه کنیم بسیاري از افراد جامعه از جمله کودکان قربانی خشونتفهرستی از بزه
جرایم علیه کشی، قربانیان حوادث رانندگی، قربانیان قربانیان جرایم کیفري و جنایی از دزد گرفته تا آدم

گیرند. پدر بشریت، قربانیان اعمال ترروریستی، قربانیان جنگ، قربانیان حوادث طبیعی در این مقوله قرار می
دیده جرم مانند شاکی است که دیده را چنین تعریف نموده: بزههنتیگ، بزه فنشناسی، هانس دیدهعلم بزه

دیده را در مفهوم مضیق خود مطرح ساخت که ناظر بر کالبد عمل مجرمانه را تشکیل داده است. هنتیگ بزه
داند که در آن دیدگی را نوعی رویاروي میبزه» شناس کاناداییجرم«علیه است اما عزت عبدالفتاح مجنی

- ترین تعریف از بزه).سرانجام علمی133؛ 1379کند(لپز ژرار ؛ یک طرف بر طرف دیگر غلبه و لطمه وارد می

یده شخصی است که به دمطرح شده، چنین آمده است: بزه 1967در سال » مین مندلسونبنیا«دیده که توسط 
شود و عواملی با باري میبستگی در یک گروه، متحمل پیامدهاي دردآور و مشقتخاطر وضعیت فردي و وا

امر » گیريپیش«، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و حتی طبیعی دارد. از دیدگاه وي هاي فیزیکی، روانیریشه
، دیدگیهاي جامعه براي حداقل کردن قربانیان در جلوگیري از تکرار و بزهبسیار مهمی است و برآورد نیاز

  ). 35؛ 1373کند (نجفی ابرند آبادي؛ دیده واقع شدن نقش اساسی را ایفاء میتقلیل بزه

دیده شخصی است که از د، بزهتوان چنین تعریف کردیده را میبنابراین، با توجه به آنچه که گفته شد، بزه
جرم متضرر شده یا در اثر یک خسارت قطعی، آسیب به تمامیت شخصی وارد آمده باشد، مثالً تمامیت 

اش دچار اختالل شده است، اموالش را از دست دار شده، تمامیت معنوي و تعادل روانیاش خدشهجسمانی
دیدگی، نیاز به انواع دلیل وي به لحاظ تجربه بزه داده، آسیب اساسی به حقوق وي وارد شده است، به همین

هاي روانی، جسمی اشاره کرد. در این زمینه حمایت، بخصوص حمایت کیفري دارد. بر این پایه باید به آسیب
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- دیدگان عوارض روانی با آن مواجه هستند، به ویژه هنگامی که میتوان مشکالتی را تصور کرد که بزهمی

ها مربوط به ا به اطرافیان، و مراکز جبران خسارت بشناسانند. دومین نوع آسیبخواهند این عوارض ر
هاي است، این خسارت در سطع جهانی پذیرفته شده است و سومین نوع، آسیب» مالی«هاي اقتصادي خسارت

سازد که خسارت وارده به وي را، نسبت به سایر اي فرد را متأثر میها به گونهروحی است، این آسیب
  ).35، 1390ي غیرقابل جبران و غیرقابل توصیف می دانیم ( مهدي زکوي؛ ترها، در حد بیشخسارت

هاي کمسیون بررسی اصطالحات مربوط به وزارت دادگستري فرهنگستان ایران دیده که از آفرینشي بزهواژه
ل و رایج شده است. این استعما» هاي فقهی استکه از آموز«علیه خورشیدي بود به جاي مجنی 1317در سال 

خورشیدي است این  1370ي در نوشتگان علوم جنایی در آغاز دهه» نیاکی«هاي مرحوم واژه یکی از نوآوري
در » شخص«دیده با توجه به کارکرد واژه نین داخلی ما وارد نشده بود. بزهاصطالح تا آن موقع هنوز به متن قوا

بار از  31نه تنها  1375، 1370نیز شخص حقوقی است. در ق.م.اي شخص حقیقی و این تعریف در بردارنده
دیده نیز آشکارا نام برده شده، بلکه در مواردي به اشخاص حقوقی بزه» علیهمجنی«دیده، یعنی واژه حقوقی بزه

  ).36؛ 1390توجه شده است ( مهدي زکوي؛ 

اي همه اشخاص حقیقی و حقوقی، به ، بر26/1/1378به تاریخ  5079/7ي اداره حقوقی دادگستري در نظریه
در «قایل است: » مدعی خصوصی«دیده به تعبیر ما، حق اقامه دعوا به مثابه دیده از جرم یا به بزهي زیانمنزله

توانند به تبع می» صورتی که عمل متهم جرم شناخته شود، کلیه متضررین از جرم، اعم از دولت و اشخاص
وصی در دادگاه جزا اقامه دعوي نمایند و دادگاه نسبت به ادعاي آنان خصشکایت کیفري به عنوان مدعی 

کند و عنوان مدعی خصوصی بر سازمان یا شرکت یا مؤسسه دولتی که رسیدگی و حکم مقتضی صادر می
  متحمل ضرر و زیان شده است، درست است.

یم است. به دیگر سخن، این واژه نه یدگان غیرمستقددیدگان مستقیم و هم بزهي بزهدیده در بردارندهواژه بزه
دیده مستقیم و یا بستگان بزه» یکدرجه «واسطه ي بی، بلکه خانواده»دیده مستقیمبزه«دیده تنها خود بزه

دیدگی به آسیب گیري از بزهدیده یا در جریان پیشدیدگان مصیبتشخصی را که در جریان کمک به بزه
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- توان باور داشت که تقسیم کردن بزهگیرد. اگرچه میرا نیز دربر می»یممستقدیدگان نابزه«شود دچار می

اي از گشاه است اما پارهمستقیم ممکن است یک تفکیک سودمند و راهي مستقیم و نادیدگان به دو دسته
- بزه دیدگی بستگی دارد درستگاه بزهبندي به میزان فاصله از خوانویسندگان بر این باورند که چون این بخش

انجامد. ولی، وجود همین دیدگی شخص میدرنگ به بزهدیدگی مستقیم این فاصله چنان نزدیک است که بی
دیدگی از گذر یک واسط یا حائل به خانواده و بستگان او شود تا اثر و پیامد بزهدیده مستقیم سبب میبزه

شوند. در قوانین داخلی نامیده می» ستقیمدیدگان نامبزه«بخورد و به همین دلیل، این کسان، بستگان پیوند 
ي دیدهدیدگان مستقیم و نامستقیم گوناگون بوده است. درباره بزهي بزهگذار دربارههاي قانونایران، تعبیر

  توان از آن نام برد، واژه اي که در اینجا میبرجسته مستقیم، نمونه
قانون راه یافته است. در کنار این مفهوم، تعبیرهاي دیگري است که با الهام از فقه اسالمی به متن » علیهمجنی«

علیه و نیز مواردي همچون مجنی 1378و در ق.آ.د،.ك  13753.ا .مق 140مانند، تبصره ماده » مقذوف«مانند 
؛ 1390دیده مستقیم پیوند داد (رایجیان اصلی؛ ها را به مفهوم بزهتوان آنخورد. که می متضرر به چشم می

20.21.(  

دیدگان دیدگان، بزههاي  خاص بزهشناسی حمایتی، یکی از گونهدیدهدیده و بزهبا توجه به ارائه تعریف از بزه
- شناسی حمایتی است. ناتوانان نیز یکی از انواع خاص بزهدیدهناتوان است که مستحق حمایت از منظر بزه

گیرند. ناتوانی عبارت از هرگونه ورد حمایت قرا میشناسانه م هاي آسیبباشند که بر پایه مالكدیدگان می
که در . رودلمی انتظار میهاي در سطع طبیعی که از هر انسان سامحدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت

  دیدگان ناتوان خواهیم پرداخت.بحث بعدي به تعریف بزه

  

  دیدگان ناتوانبزه -3-1

                                                             
3 حد قذف براي قذف کننده مرد یازن هشتاد تازیانه است - 140ماده .   .  

اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است - 1تبصره   . 
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شرط اتخاذ هرگونه تدبیر حمایتی،مراقبتی و ترمیمی براي  از آن پیشدیدگی ناشی  تعریف ناتوانی و بزه
نخست،با ارائه تعریفی از ناتوانی و  يدیده این است که در وهله ناتوانان بزه  ویژه ناتوانان و به

ریزي و مدیریت  بتوان برنامه  پذیري ارائه شود تا در این زمینه مندي براي آسیب فردناتوان،چهارچوب ضابطه
  دپذیر اعمال کر اي را نسبت به این قشر آسیب فري شایستهکی

اند که به هر پذیر اشخاصیدیدگان خاص یا آسیبباتوجه به توضیحاتی که داده شد باید اذعان داشت که بزه
ناتوانی هم ممکن است  4نحوي توانایی محافظت از خود در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمن را ندارند.

). در واقع 45؛ 1378ائمی، قابل برگشت یا غیرقابل برگشت، ثابت یا پیش رونده باشد (میر خان؛ موقت یا د
رغم  اي موارد بهشود چرا که درپارهناتوانی نتیجه و پیامد نقض در فرد است و یک مفهوم نسبی تلقی می

اقدامات و وسایل  نقض نسبتاً شدید ممکن است ناتوانی به صورت خفیف خودنمایی کند. مثالً با وجود
یابد. پس سازد، دامنه ناتوانی کاهش میپذیر میها دور از انتظار را امکانکمکی که انجام بسیاري از فعالیت

  ).46؛ 1378ناتوانی هم تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی است (میرخان؛ 

هاي معمول و روزانه از فعالیتگردد که فرد را توان گفت، ناتوانی به شرایط جسمی و یا ذهنی اطالق میمی
ذهن، یک معلول یا جانباز جنگی، ي ذهنی یا کندافتادهدیده ممکن است یک عقبدارد و ناتوان بزهباز می
  کند.پذیر می دیدگی آسیبشنوا باشد که این وضعیت بدنی یا روانی، او را در برابر بزهبینا یا نایک نا

داشته  رگونه مقر و معلولیت این  محور از ناتوانی در تعریف نتیجهمجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز 
ها براي سهیم شدن در زندگی اجتماعی در سطحی  معلولیت،عبارت است از فقدان یا کاهش فرصت«است:

- ماده يدر تبصره 1383اردیبهشت سال  16قانون جامع حمایت از معلوالن مصوب و همچنین  »برابر با دیگران

گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی  معلول در این قانون به افرادي اطالق می«دارد: خود بیان می 1 ي
هی در سالمت و ي سازمان بهزیستی،بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأماختالل مستمر و قابل توج

اجتماعی و اقتصادي  هايبه طوري که  موجب کاهش اسقالل فرد در زمینه عمومی وي ایجاد گردد؛  کارآیی
  شود. 

                                                             
4 .1381جوانان مصوب سال وقانون حمایت از کودکان و ن  8و  1ماده  .  
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توان به  دو دسته ناتوانان جسمی و روانی تقسیم کرد. آنچه دیدگان، ناتوانان را میبا توجه به گوناگونی بزه
هاي شود ناتوان جسمی است. ناتوانان جسمی شامل آن دسته از نقایض یا محدویتمربوط به بحث ما می

شود یا هاي رزومره افراد میشود که یا مانع از انجام فعالیتفیزیگی، حرکتی و حسی مؤثر و قابل توجه می
هاي مانند حرکت و جابه جایی، نطافت کند. فعالیتها ایجاد میمشکالت جدي را براي اینگونه فعالیت

ها روزانه هستند.یکی از اشکال هایی از این فعالیتشخصی، مراقبت از خود، خوردن آشامیدن، اشتغال نمونه
می، نقض بینایی است. نابینایان در گروه ناتوان جسمی قرار دارند و با توجه به گسترش علوم نقایض جس

جنایی و تأثیر پذیري حقوق کیفري از این علوم سبب حمایت افتراقی نبست به این گروه خاص ناتوانان شده 
بلکه به طور کلی به حمایت  کند و ي مستقیم به نابینایان نمیگذار در قوانین  شکلی خود اشارهاست ولی قاون

گذار مبنی بر حمایت غیرمستقیم از توان گفت سیاست قانوناز ناتوانان پرداخته است. بنابراین با این وجود می
گذار باشد و انتظار است که قانوندیدگان نابینا، مبتنی بر  خأل حقوق کیفري شکلی ما نبست به نابینایان میبزه

  دیدگی هستند.تر در معرض بزهه اقشار داشته باشد. زیرا آنان بدلیل نابینایشان بیشتري به این دستتوجه بیش
  
  حمایت از ناتوانان در اسناد بین المللی  -2

، از محترم شمردن حق داشتن یک زندگی آبرومند 1948اعالمیه حقوق بشر در سال  25در نخستین گام، ماده 
افراد بیمار و داراي نقض عضو به روشنی نام برد. در دومین گام، و تأمین اجتماعی براي هر شخص از  جمله، 

کودکی که از نظر بدنی، «بینی کرد: نوامبر در اصل پنچم خود چنین پیش  20در » اعالمیه حقوق کودك«
فکري (روانی) یا اجتماعی ناتوان است باید تحت توجه خاص، آموزش و مراقبت الزم، متناسب با وضع 

  ).117؛ 1390زکوي؛ »(دخاص وي قرار گیر
از همه کشورها خواست تا تدابیر ملی و » اعالمیه حقوق ناتوانان«مجمع عمومی با تصویب  - 1975در سال 

این اعالمیه  13المللی مقتضی را براي فراهم کردن سازوکارهاي حمایتی براي ناتوانان، تدارك ببینند. ماده بین
ناتوان کسی است که به سبب نارسایی یا کمبود بدنی یا  «دارد: می در مقام ارائه تعریفی از فرد ناتوان مقرر

  همچنین این اعالمیه با احصاي حقوقی برراي ناتوانان
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شناسد تر هستند، به رسمیت می(از جمله حق بهرمندي از درمان پزشکی و نیز  حق  واجد صبغه رفاهی
  ).105؛ 1382(کمالی؛ 

نگرش انسانی به معلوالن را ي ها،دامنه به شمول آن بر همه انسانباتوجه  1948اعالمیه جهانی حقوق بشر 
ها باید در مواقع بیماري،نقص عضو و در  انسان«دارد: می رصراحت مقر این اعالمیه به 25گسترش داد.مادهء 
عللی خارج از اراده انسان وسایل امرار معاش از بین رفته باشد،از شرایط آبرومندانه   تمام مواردي که به

حقوق بشري براي معلوالن نقش بسزایی   اعالمیه که در گسترش تمهیدات 7 يماده».زندگی برخوردار شوند
  همه در برابر قانون مساوي بوده و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون«دارد: ایفا کرده،اشعار می

انون و نیز اعمال تبعیض نسبت به آنان در مورد این نکته یعنی عدم برابري ناتوانان در برابر ق» برخوردار شوند.
هاي متمادي در مورد ناتوانان و  طور دقیق،همان چیزي است که در سال به  هاي قانونی یابی به حمایت دست

ناتوانی آنان در عزلت قرار داده و   معلوالن از آن غفلت شده و به نوعی،این طیف از افراد جامعه راتنها به دلیل
طور خاص،در نظام  طور کلی،در سطح جامعه و به آمیز با ناتوانان به نده است.وجود برخورد تبعیضبه حاشیه را

در جامعه   هایی تنها با محرومیت دیده نه اي را فراهم کرده است که در آن،ناتوانان بزه زمینه  عدالت کیفري
و چه بسا خود را قربانی دستگاه  مانده  یند کیفري نیز از حمایت شایسته محرومآرو هستند،بلکه در فر روبه

  .کنند قضائی احساس می
  
  
  
  
  دیدگان ناتوانان (نابینایان)حمایت شکلی از بزه -3

بینی سازوکارهایی که عبارت از پیش باشددیدگان، حمایت حقوقی میهاي حمایت از بزهیکی دیگر از گونه
بویژه جبران خسارت یا تسهیل آن در سراسر دیدگان براي احقاق این حقوق و برآورده کردن نیازهاي بزه

شود.هر بینی میهاي برجسته  از حمایت حقوقی معموالً در آیین دادرسی کیفري پیشفرآیند کیفري. نمونه
گذار ناي نکرده است زیرا قانوگذار کشورما به صراحت به نابینایان در متون قانونی خود اشارهچند قانونن
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- دیدگان ناتوانان همه اقشار آسیبرا در قانون بگنجاند.  ولی با توجه به عام بودن، بزهتواند تمام جرئیات نمی

ماده یک  قوانین جامع حمایت از معلوالن مقرر شود. پذیر از جمله، نابینایان، زنان، اطفال و ....... را شامل می
هاي الزم را از  راهم وحمایتهاي الزم را براي تأمین حقوق معلوالن، ف دولت موظف است زمینه«دارد: می

دیدگان ي صریحی به اقشار خاص از بزهدر قانون حمایت از معلوالن نیز اشاره، بنابراین »آنها به عمل آورد
باشد و نباید به دلیل عدم اشاره صریح به نابینایان، نشده است . پس شامل تمامی اقشار بخصوص نابینایان می

  ي کیفري محروم کرد.دیدگان ناتوان در عرصهي بزهها را از حقوق تعیین شده براآن

دیدگان بر خالف قوانین گذشته به حمایت از بزه 1392خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
کار محوري بوده است و امري بودن خصیصه کیفري ناتوان پرداخته است . حقوق کیفري سنتی مبتنی بر بزه

شناسی حمایتی گامی به سوي دیدهشده بود. ولی با گسترش عدالت ترمیمی و بزهدیدگان مانع از حمایت بزه
- گذار کشورمان در سیاست تدوینی خود،  بزهرهآورد ترمیمی و مدارا کیفري برداشته شد. از این جهت قانون

  دیدگان ناتوان را مورد حمایت قرار داده است و به حمایت اقتراقی آنان پرداخته است. 

  
 دیدگان خاصیت افتراقی از بزهحما -1-3

کنند و اجراي دیدگان در جریان انداختن فرآیند عدالت جنایی نقش مهمی ایفاء میتردیدي نیست که بزه
کار بر پایه یک دادرسی عادالنه نیست بلکه نیازمند به رسمیت شناختن عدالت تنها در گرو به کیفر رساندن بزه

  ب یک رفتار منصفانه است دیده و حقوقی براي او در چارچوبزه
  ). 96؛ 1390(رایجیان اصلی؛ 
دیدگان ناتوان یکی از اقداماتی است که در برنامه سیاست جنایی گنجانده شده است و به حمایت از بزه

تدوین قانون مبنی به حمایت خاصی از اقشار که وضعیت خاصی نسبت به دیگران دارند و یا به عبارتی به هر 
هستند، مانند افردي که دچار نقص عقلی و حسی هستند مانند » سمی، روحی، روانی،ج«نحوي دچار نقص 

مجانین مانند نابینایان، یا افردي که دچار نقص فیزیولوژي هستند. مانند سالمندي که از نظر جمعی ناتوان است 
ی که از نظر سن، دهد و همچنین طفلو اصوالً درون خانواده و جامعه علیه او، انواع خشونت و تبعیض رخ می
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شود و پذیران شمرده میهاي بدنی، روانی، و شخصیتی با بزرگساالن متفاوت است ، در زمره آسیبویژگی
هاي کیفري افتراقی و یا ویژه است شامل این هاي خاص خود را که اصوالً حمایتگذار هم باید حمایتقانون

  ).53؛ 1390پذیر بکند (زکوي؛ اقشار آسیب
دیدگان ناتوان، از این سازي حقوق کیفري در مورد جرائم ارتکابی علیه بزهوي و شکلی، حساساز لحاظ ماه

جهت حائز اهمیت است که حقوق کیفري را نسبت به مراحل کشف و تعقیب و دادرسی در مورد جرائم 
را از رهگذر ارتکابی علیه ناتوانان و نیز تشریفات دادرسی حساس کرده و به عنوان مثال، آموزش به ضابطین 

دیدگان ناتوان و شناسایی نیازها و انتظارات ي رفتار برخورد با بزهو مقرر کردن رهنمودهایی در مورد شیوه
دانند. استفاده از ضابطین متخصص براي کشف و تعقیب جرائم ارتکاب یافته علیه ناتوانان، برآوردن آنان می

ئم ارتکابی علیه کاري در جراپایین آوردن رقم سیاه بزهها در حد امکان، که در هاي آنمطالبات و خواسته
  ).131؛ 1390کند (زکوي؛ دیدگان ناتوان کمک مؤثري میبزه
هاي محوري خود، که همانا معطوف ي ابعاد اندیشهشناسی حمایتی در راستاي تحقق بخشیدن به همهدیدهبزه

ت. سیطره چتر حمایت خود را تا حد امکان از دیدگان اسکردن توجه عدالت کیفري به حقوق و نیازهاي بزه
دیده تشدید پذیر جامعه که بزهي اقشار آسیبرهگذر تخصصی کردن سازوکارهاي جبرانی و حمایت، بر همه

گذار کشور ما نیز در تدوین قانون آ.د.ك دهد. قانوندیدگی قرار دارند، گسترش مییا در معرض خطر بزه
هاي ناتونان در دیدگان خاص پرداخته است. از جمله این تدابیر و  نیازاز بزه به این نوع از حمایت افتراقی

  حقوق جزاي شکلی عبارتند از: 
 غیر قابل گذشت بودن جرایم علیه  ناتوانان و عدم نیاز به شکایت شاکی خصوصی -1

  بکار گیري افراد خبره متناسب با نوع ناتوانی آنان؛ بزه -2
گذار دهنده توجه قانونمایت خاصی از این اقشار ناتوان پرداخته است که نشانگذار در قانون جدید به حقانون

  شناسی و دیده است با توجه به ظهور علوم جرمبه تمامی اقشار بزه
هاي شناسی و تحت تأثیر قرار دادن بسیاري از علوم جنایی به خود سبب شده است بسیاري از دادرسیدیدهبزه

این علم باشد که منطبق با موازین شرعی و اصول مسلم اسالمی است. در ادامه این  کشور اسالمی ما، متأثر از
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- دیدگان خاص است میشناسی چندین ماده از ق.آ.د.ك که مختص به حمایت از بزهدیدهبحث به تحلیل بزه

  شد.پردازیم ولی با وجود این، بهتر بود که در این ماده از نابینایان نیز نام برده می
  
اي که در ترین مادهمهم قانون آیین دادرسی کیفري: 71و  70شناسی ماده دیدهتحلیل بزه - 2-3

دیده ، در مرحله تعقیب و تحقیق از طفل و مجنون (ناتوان) بزه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
همانطور که قبالً گفته شد مقامات قضائی در صورت اعالم  5این قانون است. 70حمایت کرده است ماده 

ي قوتی براي شکایت خصوصی مکلف به شروع تحقیقات هستند. این حق انتخاب در اعالم شکایت، نقطه
دیده است که بتواند از طریق مصالحه با مجرم در قبال اعالم شکایت به احقاق حق خود اقدام کند. در بزه

قانون مذکور،  71و  70لیت و توان الزم جهت طرح دعوي نداشته باشد به استناد ماده دیده اهصورتی که بزه
ي ولی یا قیم یا نصب قیم، در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده باشد دادگاه تا حضور و مداخله

ایی را تعقیب  کند یا خود امر جزیا مداخله در آن داشته باشد شخص دیگري را به عنوان قیم موقت تعیین می
آورد. آوري و دالیل جرم و جلوگیري از فرار متهم به عمل مینموده و اقدامات الزم را براي حفظ و جمع

- دیدگان نابینا مبنی براي اعالم شکایت و تضیع حقوق آنان مورد توجه قانونتوان گفت حقوق بزهبنابراین می

  گذار قرار گرفته است.
ابعاد اندیشه محوري خود، که همانا معطوف کردن  ستاي تحقق بخشیدن به همهشناسی حمایتی در رادیدهبزه

دیدگان است، چتر حمایت خود را تا حد امکان از رهگذر هاي بزهتوجه عدالت کیفري به حقوق و نیاز
اند گسترده است. دیده شدهپذیر جامعه که بزهي اقشار آسیبتخصصی کردن سازوکارهاي جبرانی بر همه

  دیدگان خاص و ي مصداقی از بزهیده ناتوان، به منزلهدبزه
  اند.شناسی حمایتی قرار گرفتهدیدهپذیر مانند (نابینایان) مورد توجه خاص بزهآسیب

  

                                                             
باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی دیده محجور میدر مواردي که تعقیب کیفري، منوط به شکایت شاکی است و بزه. «.١

ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در  ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه به ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله
صورتی که خود مرتکب جرم شده یا در آن مداخله داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت یا خود امر کیفري را تعقیب 

».کندمی  
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یکی دیگر از قانون آیین دادرسی کیفري:  201و  200شناسی ماده دیدهتحلیل  بزه -3-3
دیدگان خاص، بخصوص ناتوانان به حمایت از بزهکه  1392مواردي که در قانون آیین دادرسی کیفري 

گذار ایران در ماده پیش، شود قانونهمانگونه که مالحظه می 6ق.آ.د.ك است 201و  200پرداخته است ماده 
جسمی حمایت کرده از طرف دیگر دامنه حمایت خود را گسترش داده، متهمین » ناتوان«دیدگان معلول از بزه

ت پوشش خود قرار داده است. افرادي که در مقام متهم، شاهد یا مطلع داراي ناتوانی و شهود و مطلعین نیز تح
  شوند.بهرمند می 201و  200دیدگان خاص از حمایت مندرج در ماده جسمی است در کنار بزه

 دیده قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشد یا کرو الل باشد،نقطه قوت این ماده در این است چنانچه بزه
دیده پذیري بزهتواند با استفاده از اشخاص خبره تحقیقات الزم را به عمل آورد. بنابراین، آسیبدادگاه می
هاي کارشناسانه و بر مبناي آموزش که دیده است به کند که شخصی خبره با بکارگیري روشایجاب می

هء پیشهرچند نقط دیده مبادرت به تحقیق کند.پذیري بزهتناسب نوع میزان آسیب ت مادگفته این است  هء قو
تواند با استفاده از اشخاص خبره تحقیقات الزم را به عمل آورد  دیده کر یا الل باشد، دادگاه می که چنانچه بزه

و بر مبناي   هاي کارشناسانه کند که شخص خبره با به کارگیري روش دیده ایجاب می و بنابراین، ناتوانی بزه
هء   دیده،مبادرت تناسب نوع و میزان ناتوانی بزه آموزشی که دیده است،به بهتحقیق کند،لیکن این ایراد بر ماد

این ماده را فقط به اشخاص کر یا الل محدود کرده است؛حال  يوارد است که مقنن گستره 200و  201
ه،ضروري است تا نیز استفاده از افراد خبر بخصوص نابینایان دیده بزه  آنکه،در مورد تحقیق از سایر ناتوانان

بار ناشی از جرم علیه فرد  جنائی و نیز شدت و ضعف آثار زیان و احوال پیش  ویژه در وقوف یافتناز اوضاع به
به دادگاه مساعدت کند.بنابراین،اختیار دادگاه در استفاده از اشخاص خبره به منظور تحقیق از ناتوانان   ناتوان

                                                             

نیست، مترجم مورد وثوق از بین بازپرس براي شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی « -200ماده  .٢
مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و  .کندمترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگري تعیین می

  »..نتداري را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیستاما

براي شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان بازپرس « -201ماده 
کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداري را رعایت مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می

 .»طور کتبی پاسخ دهند. نویسد تا به راد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سوال را براي آنان میکند. چنانچه اف
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پذیري آنان و نیازها  دیده به سبب ویژگی آسیب بزه  تحقیق از ناتوانان ساًرسد.اسا دیده،فاقد توجیه به نظر می بزه
ت  شان هاي افتراقی و خواسته باید واجد جنبهء کارشناسانه باشد تا دادگاه بتواند تصمیم را متناسب با وضعی  
مانند قانون ایران دیدگان ناتوان، هدر قانون فرانسه نیز در جهت حمایت از بزهدیده اتخاذ کند. ناتوانان بزه

  7را به آن اختصاص داده است. 102سازوکار حمایتی در نظر گرفته شده و ماده 
حمایت در خصوص :قانون آیین دادرسی کیفري 136شناسی ماده دیدهتحلیل  بزه -4-3

بازپرس براي « مقرر داشته است: 1392کیفري قانون آیین دادرسی136ي ماده دیدگان ناتوانبزهپزشکی از 
هاي آزمایش وهاي روانی و سایر معاینات ي جراحات، آثار و عالئم ضرب، صدمات جسمی، آسیبمعاینه

نتواند حضور   اگر پزشک قانونی کند.پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وي دعوت می
ر پزشکی قانونی اظهارنظ».شود. یابد و یا در جایی پزشکی قانونی نباشد،پزشک معتمد دیگري دعوت می

و   شرح شهودات و معاینات و مبتنی بر مدارك و مالحظات علمی و آزمایشگاهی  بایدمستدل،روشن و متضمن
ترتیب،درخواست قاضی از پزشک مبنی بر معاینه  گیري کافی باشد.بدین هاي جدید و نتیجه بااستفاده از روش

در راستاي تشخیص   ی است که براي قضاتهاي روانی ازجمله اختیارات صدمات جسمی و آسیب  و تشخیص
طور خاص در نظر گرفته شده تا قاضی در  به  دیده طور کلی و ناتوانان بزه دیدگان به خسارات وارد به بزه

خسارات ناشی از ي اش،امکان اظهار همه دیدهء آنها ناتوان است و به سبب ناتوانی برخورد با جرائمی که بزه
و ناشی از ناتوانی خود تلقی کرده   اي طبیعی بعضی از خساراتی را که متحمل شده مسئله جرم را ندارد یا اساساً

داند،بتواند نظر پزشک قانونی را جویا شود.در  ها و سوء رفتارها محق می و مرتکب را در اعمال آن محرومیت
شود که  ین مسئله میپذیر نبوده و منجر به ا ها رأسا از سوي قاضی امکان صورت،تشخیص این خسارت  غیر این

                                                             
7 هایابایکىازاصحابدعوا،توسط شهودبهصورتمجزاوبدونحضوراصحابدعوایاهنگاممواجههبینآن« ق.آ.د.ك.ف:  102ماده .

راتآنهاصورتجلسهتهیهمىشود گردد،استماعمىشوند؛ازاظهایبازپرسکهبوسیلهمدیردفترخودمساعدتم
-مترجمدرصورتىکه سوگندیادنکردهباشد،قسممى .بازپرسمىتواندازمساعدتیکمترجمبزرگسال،غیرازمدیردفترخودوشهودبهرهمندشود

 .خوردکههمکارىخودبادادگسترىرابر اساسشرافتووجدانخوددنبالنماید
-اناشاراتیاهرشخصصالحیتدار مسلطبهزبانیاشیوهاگرشاهدناشنواباشد،بازپرسرأسابراىمساعدتاودرهنگاماستماع،یکمترجمزب

ىکهاجازهبرقرارىارتباطباناشنوایانرامىا خوردکههمکارىخودبادادگسترىرابر دهد،تعیینمىنماید. اینشخصدرصورتىکهسوگند یادنکردهباشد،قسممى
بازپرس همچنینمىتواندازهردستگاهفنى .اساسشرافتووجدانخوددنبالنماید شاهد رامىدهد،استفادهنمایداىکهاجازهبرقرارىارتباطبا . 

»اگرشاهدناشنواباشدولى بتواندبنویسدو بخواند،بازپرسهمچنینمىتواندبااوبهصورتمکتوبارتباطبرقرارکند  
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شود،بلکه به موجب خأل آیین دادرسی کیفري خسارات وارده به  می  هایی تنها فرد ناتوان،متحمل خسارت نه
شود  حتما نظر دیدگان وارد میبخصوص در صدمات جسمی که بر چشم بزه ماند. نشده باقی می وي نیز جبران

  شود.دت  منجر به نابینایی میهاي چشمی در طول مپزشک معتمد اخذ شود زیرا عارضه

  اي مردم نهادسازمان -4
برد مسایل فرهنگی و اجتماعی جایگاه خطیر هاي مردم نهاد به عنوان نمایندگان جامعه در پیشامروزه سازمان

، مستقل از دولت بوده است و در عین غیرانتفاعی بودن در خدمت »هاسمن«و اساسی دارند. سازمان مردم نهاد 
ها، نهاد و واسط مردم هستند و مشارکت نیز یکی شود. سمنهستند به همین دلیل صداي مردم نامیده میمردم 

  عدالتی در سطع جامعه است.از بازوهاي اصلی ارتقاي سالمت و کاهش فقر و بی

ی اي که دین رکن اصلی تشکیل حکومت باشد، قریب به اتفاق نهادها و سازوکارهاي قانونتردید در جامعهبی
هاي خود که متشکل از هاي مردم نهاد نیز با توجه به ویژگیتوان در چهارچوب فقهی تبیین کرد. سازمارا می

اي در اند، سابقهمردم، متعهد به انجام امور و مصالح جمعی با هدف حمایت از اقشار خاص و منافع همگانی
م همواره بر حضور مردم در جامعه، تعاون اصول و قواعد دینی و فقهی ما خواهند داشت؛ زیرا دین مبین اسال

ي ).مداخله16؛ 1392و مشارکت آنان در امور مختلف و والیت همگانی امت اسالمی تاکید دارد (مهمدي؛ 
ها در جریان دادرسی کیفري، اعطاي نقش به ایشان در این حوزه و بهرمندي از مشارکت نهادهاي مدنی سمن

فع و مصالح عمومی نهفته است، به حکم عقل و بناي عقال نیز پذیرفته در حمایت از مواضعی که در آن منا
کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل حکم به الشرع، حکم به «ي شده است و به تبع آن مطابق قاعده

می مبناي شرعی نیز خواهد داشت؛ زیرا جرم پدیده عمومی است و مقابله آن نیازمند استفاده از تما» العقل......
  باشد.هاي اجتماعی میظرفیت

به عنوان یکی از اصول » امر به المعروف و نی از منکر«ها را در نهاد توان ردپاي سمنرسد میبه نظر می 
» والیت عدول مؤمنان«ي فقهی ها را با قاعدهاساسی تشکیل حکومت اسالمی یافت و مشارکت و فعالیت آن

  ).18، 1392توجیه کرد (مهمدي؛ 
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و  تم قانون اساسی به این مهم اختصاصی دارد. این نهاد تنها یک نهاد دینی خاص نیست بلکه پایهاصل هش
ها توان گفت ورود سمنمبناي دیگر نهادها از قبیل؛ حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و قضائی نیز هست. پس می

  در دادرسی کیفري از نظر شرعی و عقلی مشروعیت خواهد داشت.
هاي کمک مقرررات مفصلی براي حمایت از انجمن 2-21تا  2-1کیفري فرانسه در مواد قانون آیین دادرسی 

توانند ها میدیدگان مقرر داشته است؛ به موجب این مواد، در صورت وجود برخی شرایط، این انجمنبه بزه
ول به اهداف نظام توانند براي وصها میي دعوا نمایند. در واقع، این انجمننقش شاکی پیدا کرده و حتی اقامه

باشد ق.آ.د.ك.ف مثبت همین حقوق می 20-1دیده را بسیار یاري رسانند. ماده عدالت کیفري دادستان و بزه
  هرانجمنىکهبهطورمنظمبراساساساسنامه،موجودیتخودراحداقلپنجسالدرزمینه مبارزهبا« دارد:که بیان می

- دیامذهباعالمکردهباشدمىدیدگانتبعیضبهخاطرملیت،قوم،نژانژادىو کمکبهبزهتبعیض

  تواندحقوقشناختهشدهبراىمدعى خصوصىبرایمجازاتتبعیضنژادىمذکوردرمواد
-19قانونجزاومجازاتتهیهونگهدارىاوراقو تصاویرمذکوردرماده432- 7و2-225 

- همانقانونرااجرانمایدودرارتباطباصدماتعمدىواردهبهحیاتوتمامیت جسمانى،تهدیدها،سرقت226

- ىکهبهخاطرملیت،تعلقیاعدمتعلقواقعىیافرضىبهیکقوم، نژادیامذهبمعینصورتمىها،اخاذى،تخریبوانهدام

گیرداقامهدعوانماید بااینوجود،زمانىکهجرمارتکابى 
دیده،طفل فقطدرموردیکشخصواقعشدهباشد،انجمنمزبورمکلفاستموافقتشخص ذینفعراکسبکندواگربزه

  ).3؛ 1389(تدین؛ » استبایدرضایتسرپرستویانمایندهقانونىاورابدستآورد
کننده جرم در فرآیند کیفري مشارکت تواند به عنوان شاکی یا اعالمهاي مردم نهاد میبه طور کلی سازمان
کننده وقوع جرم در فرآیند کیفري مشارکت کنند  توانند به عنوان شاکی یا اعالمها میکنند. در گام اول آن
اي و امدادي مناسب را براي فري اقدامات مشاورهتوانند در طول فرآیند دادرسی کیها میو در گام دوم آن

ي اجراي احکام یاریگر مجرمان باشند توانند در طول اجراي مرحلهها میدیدگان انجام دهند. در نهایت آنبزه
ها به جامعه فراهم شود. از سوي دیگر مشارکت ي اصالح و برگشت آنتا با اتخاذ تدابیر مناسب و زمینه

ي کمک و دولتی در فرآیند دادرسی کیفري به ویژه در مرحله اجراي احکام در بردارندههاي غیر سازمان
  ).505؛ 1392مزایاي فراوانی براي دستکاه قضائی است (نجفی ابرند آبادي؛ 
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هاي مردم نهاد ي سازمانهیچ صحبتی از حضور مداخله 1378ق.آ.د.ك  1392پیش از قانون آ.د.ك مصوب 
دیده، محقق در خصوص توجه به حقوق بزه 1392هاي ق.آ.د.ك ترین نوآوريکی از مهمنشده بود. بنابراین ی
هاي غیردولتی و مردم نهاد در تعقیب مجرمین هاي سیاست جنایی مشارکتی و مشارکت سازمانساختن آموزه

هادي هاي مردم نسازمان«دارد: و تبصره آن ق.آ.د.ك در این خصوص مقرر می 66است. بر این اساس ماده 
ي حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، میحط که اساسنامه آن درباره

تواند نسبت به زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندي است، می
دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت  هاي فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل جرائم ارتکابی در زمینه

در صورتی که جرم واقع شده داراي «ق.آ.د.ك:  66ماده  1تبصره ». به آراء مراجع قضائی و اعتراض نمایند
دیده طفل، دیده خاص باشد، کسب رضایت وي جهت اقدام مطابق این ماده ضروري است. چنانچه بزهبزه

شود. اگر ولی یا سرپرست یت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ میمجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضا
هاي مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان

  ».دهندالزم را انجام می

و  دیدهجرائم خاص یا فاقد بزههاي مردم نهاد را به برخی از قانون آ.د.ك مشارکت سازمان 66با توجه به ماده 
  اند. البته در مواردي که جرائم داراي دیدگانی که ناتوانند، محدود کردهبزه
هاي مردم نهاد ضروري است. بنابراین، ها براي مشارکت سازماندیدگان خاص هستند تحصیل رضایت آنبزه

هاي غیردولتی و مردمی در فرآیند ق.آ.د.ك اقدامی مثبت در راستاي تقویت نقش سازمان 66وضع ماده 
توان گفت گیري جرم را ندارد است. در واقع میدیده که شرایط خاص براي ادامه و پیکیفري کمک به بزه

  هاي مردم نهاد متأثر از رویکرد مشارکتی سازمان
دیده در یر بزهداند بدون آنکه به نقش و تقصدیده را مستحق حمایت میشناسی حمایتی است زیرا بزهدیدهبزه

سازمان بهزیستی «دارد: قانون حمایت از معلوالن مقرر می 3پدید آمدن جرم توجه کند. در این خصوص ماده 
کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه ساالنه اقدامات ذیل را به عمل آورد: 

هاي  وردنیاز معلوالن با مشارکت خانوادهتامین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزي م -الف
معلوالن و همکاري بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز 

گسترش مراکز خاص نگهداري، آموزشی و توانبخشی معلوالن واجد شرایط  - ها. ب غیردولتی و خانواده



 

٧۵١ 
 

والن مجهول الهویه، معلوالن با ناهنجاریهاي رفتاري) با همکاري (معلوالن نیازمند، معلوالن بی سرپرست، معل
تامین و تحویل وسایل  - ها. جبخش غیردولتی و پرداخت تسهیالت اعتباري و یارانه (کمک هزینه) به آن

هاي آموزشی، حمایتی و تولیدي معلوالن و ارایه  گسترش کارگاه -کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول. د
  ». نبخشی حرفه اي به معلوالن جهت توانمندسازي آنانخدمات توا

ي وقوع جرم و در تمامی مراحل دادرسی، پذیر است که باید از لحظهدیده شخصی آسیببه طور کلی بزه
دیدگان باید در مراحل تحقیقات رعایت حقوق و ترمیم خسارت وارده بر او صورت گیرد. این گروه از بزه

رار بگیرند و یکسري توجهات خاص قانونی به ایشان بشود. از میان این گروهاي مقدماتی مورد توجه خاص ق
دیدگان دیده و همچنین بزهتوان به اطفال و زنان بزهخاص که قبالً نیز به توصیف از این گروه پرداختیم می

در آماج جرم قرار تر ها با توجه به سن، جنس، ناتوان بودن پیشناتوان خاص (نابینایان)  که اشاره کرد که آن
ق.آ.د.ك مشاهده شد  66ماده  1پذیرترند و مستحق حمایت هستند. همانگونه که در تبصره گیرند و آسیبمی

ي اطفال و زنان، بخصوص جرائم قابل گذشت، شروع دیدگان خاص مانند، جرائم علیهکه در جرائم علیه بزه
یا ولی و قیم اوست. زیرا اعالم وقوع جرم و انجام  دیدههاي مردمی منوط به کسب رضایت بزهفعالیت سازمان

نفع باشد فعالیت و مداخله در تحقیقات مقدماتی و دادرسی، باید از آغاز آن طبق قانون آ.د.م با درخواست ذي
  تواند در فرآیند کیفري مداخله یا شرکت کند.و اگر این شرط را نداشته باشد نمی

دیده وضع شده است. زیرا بسیاري از جرائم رفاً جهت حمایت از بزهتوان نتیجه گرفت که این تبصره صمی
منافی عفت که علیه زنان و اطفال است به دلیل شرایط خاص از جمله، شرایط خانوادگی، آبرو و حیثیت و یا 

ها در طول فرآیند کیفري به دلیل شرایط خاص، خواستار اعالم جرم توسط سازمان مذکور و حمایت از آن
گذار ي توجه قانوندیدگان خاص اختصاص یافته است که نشان دهندهبسیاري از مواد ق.آ.د.ك به بزه نباشند.
  دیده است.به بزه

  

  گیرينتیجه
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هاي  که با لحاظ کردن مؤلفه  محور در حقوق کیفري مستلزم آن است دیده رد بزهکارتقا بخشیدن به روی
دیدگی ناتوانان پایان بخشیده و از  ود در قبال بزهخ  دیده،حقوق کیفري به سکوت پذیري در بزه آسیب
دیده تا حد امکان بهره گیرد.حقوق کیفري از رهگذر باال  هاي خود به منظور حمایت از ناتوانان بزه ظرفیت

دیده،وي را آماج جرم خود  بزه  پذیري بردن هزینهء جرم براي بزهکارانی که با سوءاستفاده از وضعیت آسیب
تواند نقش بسزا در تقلیل یافتن  نسبت به چنین جرائمی،می  و از طریق اعمال کیفیات مشدده کنند انتخاب می

هم از منظر ماهوي و   سازي حقوق کیفري سان،لزوم حساس دیده ایفا کند.بدین علیه ناتوانان بزه  نرخ بزهکاري
توان بر لزوم  ن رهگذر میانکارناپذیر است.در ای  دیدگی ناتوانان ضرورتی هم از لحاظ شکلی نسبت به بزه
هاي ناظر به جرائم علیه  انگاري سطوح تقنینی،قضائی و اجرائی و نیز جرم يتقویت سیاست مشارکتی در همه

داراي   دیده اجراي عدالت تأکید کرد.قوانین و مقررات کیفري ایران در مورد حمایت کیفري از ناتوانان بزه
دیدگان،خود حاکی از توجه ناخودآگاه  ناظر به این طیف از بزه يدهمقررات پراکن انسجام الزم نیست و اساساً

مند در پرتو  سان،فقدان حمایت جامع و ضابطه ناتوانان است.بدین  دیدگی بزه يگذار کیفري به پدیده قانون
گذار از سیاستی خاص و از پیش  گیري قانون هاي خاص و نیز عدم بهره انگاري مقررات و جرم  وضع
گذار در راستاي حمایتی  طوالنی است که قانون  دیدگان،حاکی از راهی زي شده نسبت به این بزهری برنامه

ها،فردي گذار با مصادیقی که در آن قانون يرو دارد.برخورد موردي و پراکنده دیده،پیش مقتضی از ناتوان بزه
کردي حمایتی و  اتخاذ روي  گذار نسبت به قانون دیده شده است،شاهدي بر این مدعاست که اساساً ناتوان، بزه

گیري شفاف و مبتنی بر مبناي  پذیر داراي موضع آسیب  دیدگان هاي خاص بزه افتراقی به تناسب گونه
تنها قوانین داخلی با خألهاي  دهد که نه شناختی نیست.نگاهی گذرا به قوانین کیفري ایران نشان می دیده بزه
گذار با وضع  قانون رو هستند،بلکه اساساً دیده روبه ات حمایتی براي ناتوانان بزهشماري از منظر مقرر بی

دیده،در  حقوق کیفري را نیز در درك سیاستکیفري ما نسبت به ناتوان بزه  مقرراتی متشتت و غیرمنسجم،تابعان
- ود دارد هرچند بزهدر قانون جدید آیین دادرسی کیفري نیز همین رویه وج اي از ابهام قرار داده است. هاله

  دیدگان را مورد حمایت قرار داده است ولی 
اي براي دیدگان  ناتوان بخصوص نابینایان کمتر مورد توجه واقع شده است و حقوق  خاص و جداگانهبزه
گذار گذار و سیاست قانوناند. به عنوان مثال تشکیل دادگاه اطفال، ضرورت توجه قانونها در نظر نگرفتهآن
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دهد. ولی متأسفانه چنین تدبیري براي نابینایان در  نظر نگرفته شده است. بر حمایت افتراقی را نشان میمبنی 
دیدگان ناتوان را گذاران در تدوین سیاست جنایی خود خألهاي موجود در خصوص بزهامید است که قانون

تواند براي کارهاي  زیر میآمده راه ها کوشا باشد. با توجه به نتایج بدستاز میان بردارد و در حفظ حقوق آن
  کشا باشد.دیدگان ناتوان به حقوق خود در حقوق کیفري  و رفع خألهاي قانونی راهدستیابی بزه

  
  پیشنهادات

دیده در مقام یک باید توجه داشت که بزهدیده ناتوان:  اخالقی بزه -توجه به حقوق انسانی -1
عینی نیازمند رعایت و احترام به منزلت او در عرصه کیفري است و باید هاي مادي و انسان، عالوه بر خواسته
  ها و نیازهاي معنوي او توجه شود.دیده را به رسمیت بشناسند و به خواستهدر نخستین گام، بزه

: کارایی نظام عدالت کیفري در گرو تخصص و اشراف اندرکاران عدالت کیفريآموزش دست -2
  هاي هاي مختلف از جمله شیوههاي قضائی در زمینهقاممأموران عدالت کیفري و م

ها ضابطین دادگستري هستند که عالوه بر آموزش الزم در خصوص تخصص دهی است. از جمله آنپاسخ
ي دیده را داشته باشند. زیرا مقامات قضائی در اولین نحوهخود، آموزش الزم جهت رفتار مناسب با بزه

گذارند. فرآیند دادرسی یادآور دیده میشاکی دارند تأثیرات زیادي را بر ذهن بزه دیده یابرخوردي که با بزه
دیده است، بنابراین نحوه رفتار مقامات قضائی باید همراه با احترام و مالطفت دیدگی براي بزهي تلخ بزهتجربه

ناتوانان دارند که   به دهندگان خدمات درمانی در مراکز بهداشتی،ذهنیتی منفی نسبت ارائهو مهربانی باشد.
دیده صادق  ویژه در مورد ناتوانان بزه شود و این مسئله، به موجب اکراه آنان در ارائه خدمات مناسب می

هاي الزم را ندارند.بنابراین،به موازات  در ارائه خدمات به ناتوانانمهارت  است.همچنین،کارکنان مراکز درمانی
هم از سوي جامعه در سطح کالن و هم از سوي »دیده ناتوانان بزه مثبت نسبت به  ذهنیت«اصولی ماننداصل

درمانی به منظور ارتقاي   دهی به کارکنان مراکز خدمات لزوم آموزش«متولیان امر درمان و نیز اصل
هاي دیدگان ناتوان در گذر از این آموزشاشاره کرد زیرا بزه »دیده هاي آنان در تعامل با ناتوان بزه مهارت
  توانند به جامعه برگردند.رفتار مناسب دوباره می و الزم
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دست : شان سازگار کردن و همنواسازي آنان با عوامل محیطی و نقایص جسمی و روانی -3
هاي الزم و دیدگان نابینا در نظر بگیرند و باید آموزشاندکاران عدالت کیفري باید تدابیر مناسبی را براي بزه

  ها باشند.یطی همنوا براي آنهمچنین در صدد فراهم کردن مح

زایی براي  اشتغالهاي الزم براي نابینایان و همچنین شامل آموزش مهارت این نوع: بخشی شغلی توان -4
باشد و به کارگیري  آناندیده واقع شدن  با نوع و میزان ناتوانی آنان که ممکن است ناشی از بزه  ،متناسبهاآن
  عنوان عضوي ازنیروي کار جامعه است. به آنان

در واحدهاي درسی دانشگاه و » شناسی حمایتیدیدهبزه«گنجاندن واحد درسی مرتبط با -5
  ها.تالش جهت  ارتقاي حقوق آن

دیده ممکن است از لحاظ هر بزه  در بحران عاطفی: ایجاد مراکز مشاوره روانشناسی و مداخله-6
- دیده را آزار دهد. عدم توجه به چنین آسیبها بزهرد و رنج ناشی از آن تا مدتعاطفی دچار آسیب شود و د

  تري مواجه سازد.هایی ممکن است به اختالالت روانی بینجامد و او را با صدمات بیش

نشده باقی  مدار هیچ ضرري نباید جبران دیده دیدگاه بزهاز  دیدگان نابینا: جبران خسارت مالی بزه -7
با دیده،کمترین حقی است که او استحقاق آن را دارد. بزه  بتوان گفت که ترمیم لطمات واردشده به بماند.شاید

پذیري از ارتکاب جرم داراي درآمد  یا داراي نقش اجتماعی در دیدگان قبل از آسیبتوجه به اینکه  بزه
گذار باید بنابراین دولت و قانون دهد.پذیري و نابینا شدن تمامی این مزایا را از دست میجامعه بوده با آسیب

  ها فراهم کند.دیدگان نابینا و جبران خسارت مالی آنراهبرد مناسبی را براي بزه
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  افزایش استخدام پذیري نابینایان

  

  *دکتر فاطمه سمیعی

  

  چکیده

اي در مسیر زندگی است. به عبارت دیگر، هاي شغلی و حرفهقابلیت استخدام، توانایی فرد در تشخیص فرصت
پذیري مؤثرند. و غیر سازمانی است. عوامل مختلفی بر استخدامپذیري توانایی جذب شدن در مشاغل سازمانی استخدام

هاي شغلی اشاره نمود. از توان به روابط بین فردي، هوش هیجانی، خودکارآمدي و دانستهاز جمله این عوامل می
عداد فوق ها و استها، تواناییطرف دیگر، نابینایان به عنوان گروهی از افراد صاحب حق در جامعه ما داراي شایستگی

هاي باالتري بدست آورند. اما هاي شغلی برابر با نابینایان شرکت کنند و موفقیتتوانند در فرصتاي هستند و میالعاده
شان شود، بلکه خود نیز احساس حقارت نموده و تواناییشان نه تنها توانایی آنها در نظر گرفته نمیبخاطر نقص جسمی

نابینایان بتوانند در مشاغل مختلف که توانایی انجام آن را دارند به کار گمارده شوند، دهند. براي اینکه را بروز نمی
ترین گام در کاریابی و استخدام اهمیت داده شود و پذیري آنها بعنوان مهمالزم است در درجه اول به قابلیت استخدام

پذیري قاله به راههاي مختلف افزایش استخدامبه آنها کمک نمود تا این قابلیت را در خود پرورش دهند. لذا، در این م
  نابینایان پرداخته شده است. 

  پذیري، نابینایانها: استخدامکلیدواژه

  

  مقدمه

اشتغال و استخدام از جمله ضرورت هاي مهم جامعه انسانی می باشد. در هر جامعه اي، براي افرادي که در سن 
کار هستند، داشتن شغل و استخدام از اهمیت ویژه اي برخوردار است. با توجه به پیامدهاي ناشی از داشتن شغل، 
                                                             

استادیار گروه مشاوره  دانشگاه اصفھان *  
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برخوردارند. اهمیت اشتغال و استخدام واثرات آن،  افرادي که در اشتغال به سر می برند از سالمت و رضایت بیشتري
  ). 1393افراد انجام دهند (موسوي،  8محققان را بر آن داشته است تا تالش هایی در زمینه افزایش قابلیت استخدام

دهد که تقاضاي بازار کسب و کار در حال نوسان است و نگاهی به جهانی شدن و رشد سریع تکنولوژي نشان می
). از جمله روش هایی که سازمان ها براي انطباق 2002، 9فند خود را با این تغییرات هماهنگ سازند (ون دمافراد موظ

با تغییرات از آن استفاده کردند، سازماندهی مجدد و کاهش تعداد نیروي کار بوده است (حسن پور، زاهدي و عباسی، 
تغییراتی را در بازار کار ایجاد کرده است. سازمان ها به ). چنین تغییراتی در سازمانها و مسیر شغلی کارمندان، 1388

باشند و به راحتی بتوانند  10کارمندانی انعطاف پذیر، خالق و کارآفرین نیاز دارند که داراي مهارت هاي قابل انتقال
). تغییرات 2004، 12؛ به نقل از دیگیریپ، ون لو و ساندرز1995، 11خود را با این تغییرات دنیاي کار منطبق کنند (هیات

رود. اما این امنیت شغلی از طریق افزایش قابلیت استخدام تامین می شود. دنیاي کار ابتدا مسأله امنیت کار را نشانه می
قابلیت استخدام به عنوان توانایی فرد در شناسایی و بالفعل کردن فرصت هاي مسیر شغلی در درون و بین سازمان ها 

و موفقیت افراد در  14) این مفهوم مهمترین عامل در انطباق پذیري2004، 13و آشفرد تعریف می شود (فوگیت، کینیکی
  ). 2006در محیط کاري آشفته امروزي است (فوگیت، 

قابلیت استخدام مفهومی است که براي مواجهه با عدم امنیت شغلی مطرح شده است. زمانی امنیت شغلی با حضور 
). در آن زمان پیشرفت توسط واژه هایی مانند 2003، 15شد (فریبر و سلزمادام العمر فرد در سازمانی خاص تامین می 

و  17؛ به نقل از ام سی آردل2003، 16ثبات، امنیت کاري و پیشرفت  عمودي تعریف می شد (بروان، هکت و ویلیامز
ند (فرییر و سلز، )  و کارمندان با باال رفتن از نردبان سلسه مراتب سازمانی مسیر شغلی خود را می ساخت2006همکاران، 

). اما امروزه جهان کار با بی ثباتی، تغییر و تحول مداوم و دوره هاي بیکاري توصیف می شود. در نتیجه 2003
کارمندان و کارفرمایان براي فائق آمدن بر این جهان کار بی ثبات با چالش هایی مواجهه می شوند و دیگر نمی توانند 

                                                             
1. Employability 

2. Van Dan 
10 - Transferable skills 

2. Hyatt 
3. De Grip, Van Loo & Sanders 
1.. Fugate. Kinicki & Ashforth 

2. Personal Adaptability 
8. Forrier & Sels 

9. Brown, Hesketh & Williams 
10. McArdle 
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جربه کنند. عدم امنیت شغلی پیامدهاي منفی زیادي بدنبال دارد؛ سالمت کارکنان از امنیت شغلی را به معناي قبلی آن ت
)، 1388؛ به نقل از زاهدي، اربطانی و حسن پور، 2001، 18لحاظ روانی، روحی و جسمی به خطر می افتد (روگر

ی و حسن پور، ؛ به نقل از زاهدي، اربطان1996، 19نگرش کاري و شغلی مثل رضایت شغلی از بین می رود (مایکل
) و در نهایت عملکرد کارکنان و اثربخشی سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد (زاهدي، اربطانی و حسن پور، 1388
). با توجه به این پیامدهاي عدم امنیت شغلی، امنیت شغلی کارکنان باید به گونه دیگري تامین شود. دراین راستا 1388

م العمر به عنوان یک محافظ و تامین کننده امنیت شغلی در بازار کار مطرح می قابلیت استخدام به جاي اشتغال مادا
شود. با توجه به تغییرات و تحوالت محیط کاري و سازمانی، محیط هاي کاري و سازمان ها نیازمند کارمندانی 

با محیط هاي بی ثبات  انعطاف پذیر و انطباق پذیرند که بتوانند خود را در راستاي این تحوالت تعریف کنند و خود را
  ). 2004و در حال تغییر کاري انطباق دهند (فوگیت، کینیکی و آشفرد، 

قابلیت استخدام، توانایی فرد براي به دست آوردن استخدام اولیه، حفظ شغل،  تغییر شغل در یک سازمان و دست 
افراد شاغلی را که به دنبال شغل  یابی به شغل جدید است. این تعریف هم افراد بیکاري که جویاي کار هستند و هم

؛ به نقل از ام سی کواید و لیندسی، 1998، 20جدید یا ارتقا و موقعیت جدید هستند را شامل می شود (هلیج و پوالرد
). در قابلیت استخدام امکان حرکت مستقالنه و آزادانه افراد در بازار کار و تحقق نیروهاي بالقوه خویش است 2005

) قابلیت استخدام را یک سازه روانی اجتماعی شخص 2004و همکاران ( 21). فوگیت2005لیندسی، (ام سی کواید و 
محور می دانند که از وضعیت اشتغالی فرد جدا است. این بدان معنی است که یک فرد ممکن است قابل استخدام 

ایی شخص براي بالفعل کردن و باشد، بدون این که لزوماً در حال حاضر شاغل باشد. آن ها قابلیت استخدام را توان
  تحقق بخشیدن به فرصت هاي مسیر شغلی در درون و بین سازمان ها تعریف می کند. 

ها و صفاتی مانند هویت مسیر شغلی، انطباق پذیري، خودکارآمدي افرادي که قابلیت استخدام دارند داراي ویژگی
ایل به یادگیري، منبع کنترل درونی، هوش هیجانی بینی، گشودگی، تم)،  خوش2007و اسورك،  22(برنستون، ناسوال
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). یعنی آنچه به آنها توانایی نفوذ، قدرت و 1393و موسوي،  2010، 23هاي انسانی و اجتماعی است (اوتینوو سرمایه
بخشد و نیز شرایط سنی، تحصیالت، تجربیات کاري و آموزشی، عملکرد شغلی، هوش هیجانی و اطالعات شغلی می

). چنین 2006شناختی و مهارت ها، توانایی ها و دانش به انها بسیار کمک کننده است (فوگیت،  توانایی هاي
شایستگی هایی، فرصت هایی براي افراد در جهت تداوم شغل و توسعه مسیر شغلی فراهم می کنند (دي وس، هاو و 

تحت تاثیر قرار دادن عزت نفس ) معتقدند که قابلیت استخدام با 2006). ام سی آردل و همکاران (2011، 24هیجدن
می تواند در طول دوران بیکاري به بیکاران کمک کند. عزت نفس یک فاکتور روانشناختی بسیار مهم است که با 

تواند از آسیب دیدن عزت نفس افراد در طول دوران بیکاري بیکاري رابطه معکوس دارد.  قابلیت استخدام می
مسیر شغلی قدرتمندي هستند،  دوران بیکاري را به عنوان یک گذار مثبت  جلوگیري کند. افرادي که داراي هویت

می بینند که می توانند از آن به عنوان زمانی براي تفکر در هویت و جهت گیري مسیر شغلی خود استفاده کنند 
  ). 2004(فوگیت، کینکی و آشفرد، 

هاي شخصیتی هاي فردي و ویژگیتفاوت عالوه بر این، پژوهش ها نشان می دهند که قابلیت استخدام یک سري
کند تا اطالعات  ). به راحتی افراد را درگیر بازار کار می2012،  25دهد (نیلسون واکبرگرا هم تحت تأثیر قرار می

). در رفتار کاریابی مؤثر 2006ي کاریابی بروز دهند (ام سی آردل و همکاران، خود را باال برند و رفتارهاي خالقانه
ها و  ویژگی هاي شخصیتی، انتظارات کلی نسبت به منبع کنترل و خوش بینی، خودارزیابی مثبت، انگیزهیک سري 

). افراد با قابلیت باالي استخدام، 2006شناختی مانند سن، جنس، تحصیالت وجود دارد (فوگیت، متغیرهاي جمعیت
ار به روز کنند و بتوانند رضایت مندي و بیشتر قادرند مهارت ها و ارزش هاي خود را متناسب با نیازهاي محیط ک

)  نشان می دهد که 2006رضایت بخشی و در نتیجه سازگاري کاري را تجربه کنند. یافته هاي پژوهش ام سی کواید (
صالحیت هاي حرفه اي، مهارت هاي نرم کالمی و استفاده از برنامه هاي اندیشمندانه در ارتباط با کارفرمایان به طور 

با موفقیت در کاریابی مرتبط هستند. در اهمیت داشتن قابلیت استخدام همین بس که افراد با قابلیت استخدام معنا داري 
  ).26،2011؛ گاون2007باال، سالمت روان و بهزیستی بیشتري را از خود گزارش دادند (برنستون و مارکلوند، 
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جهت استخدام نیروهاي ماهر و کارآمد و رقابت  هابنابراین، رقابت جهانی بر سر بازارهاي جهانی، و رقابت سازمان
افراد جهت ورود به دنیاي کار باعث شده است که روانشناسان و مشاوران شغلی نیز به دنبال افزایش توانایی افراد و 

  قابلیت استخدام در خصوص ورود به دنیاي کار باشند.

شوند، معلوالن یا به طور خاص یی فراموش میاز طرف دیگر، گروهی از افراد جامعه ما که معموال در اشتغال زا
اي که دشوار و  است. وظیفه گهداري از افراد معلولافراد نابینا هستند. وظیفه جامعه حمایت همه جانبه، مراقبت و ن

امرار معاش و بیکاري نابینایان یکی از مسائل مهم و جدي مسیر زندگی آنهاست که باعث  شدنی است. فراموش
  گردد.س و ایجاد خلل در فرآیند ازدواج و ادامه تحصیل آنها مینگرانی، استر

گیرد اندك است و در اغلب کشورها  فرصتهاي استخدامی که در اختیار معلوالن قرار می) 1385به گفته محمدي (
شود که در از جمله ایران قوانینی مبنی بر الزام کارفرمایان جهت استفاده از معلولین وضع شده است. ولی گاه دیده می 

اجراي این قوانین اهمال می شود و از بکار گیري این افراد در مشاغلی که استعداد و توانایی انجامشان را دارند به 
تمام نیازها و و به این نکته توجه ندارند که یک فرد نابینا هم  خاطر نداشتن ظاهر مورد قبول جامعه، سرباز زده می شود

ش را برآورده سازد. وي به شدت امایحتاج زندگیبا اشتغال درپی این است که و امیدهاي یک فرد عادي را دارد 
  .آمیز داشته باشند خواهان استقالل است و هیچگاه دوست ندارد دیگران با او رفتاري ترحم

ثابت اهمیت توجه به اشتغال از بعد اقتصادي و اجتماعی در معلولین از افراد عادي جامعه بیشتر است زیرا به تجربه 
شده است که اثرات سوء بیکاري در بین معلولین در مقایسه با افراد غیر معلول، سریعتر آنان را به مخاطرات ناشی از 
بیکاري مواجه می سازد، از طرفی محدودیتهاي شغلی که با توجه به معلولیت آنان وجود دارد شانس انتخاب دیگر 

(محمدي،  کند زا تبدیل می به افرادي مصرف کننده و هزینهمشاغل را کاهش داده و در صورت بیکاري آنان را 
هایی که توانایی  توانند سهم کاملی در مشاغل داشته باشند یا شغل متأسفانه اغلب افراد ناتوان نمیاگرچه  ).1385

لول مهارت باید توجه داشت که افراد مع ندارند اماامکان آموزش و ارتقاء شغلی را یا  انجامش را دارند به دست آورند
بدون نیاز کمک مخصوصی، مؤثر  دیگرانتوانند همانند  هایی را دارند که همانند افراد غیرناتوان است و می و توانایی
   ).1389د (معطوفی، واقع شون
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سرمایه انسانی و اجتماعی و مخصوصاً حمایت اجتماعی می تواند به افراد براي مقابله با موقعیت هاي پراسترس 
  ) . 2011و همکاران،  28؛ کیپر2006؛ به نقل از ام سی آردل و همکاران، 1984، 27اروس و فلک منکمک کند (الز

هاي اجتماعی معلوالن و افراد نابینا باید به آنها کمک کند که قابلیت استخدام را به عنوان یک مهارت یاد حمایت
ررسی و آموزش مهارت هاي استخدام ) در پژوهشی به ب2008( 29بگیرند. قابلیت استخدام آموختنی است. پجی او

) در پژوهشی با هدف درك 2009و همکاران (30پذیري دانشجویان پرداخت و نتیجه مثبت گرفت. همچنین، ناتو 
عواملی که جهت گیري قابلیت استخدام را افزایش می دهد به بررسی تاثیر فرهنگ اشتغال، رضایت شغلی و 

پرداختند. نتایج نشان داد که داشتن فرهنگ قوي در پذیرش نقش خودکارآمدي بر جهت گیري قابلیت استخدام 
قابلیت استخدام و آموزش آن بیشتر از عوامل فردي مانند رضایت شغلی یا خودکارآمدي قابلیت استخدام را تحت 

ی با دهد. در واقع فرهنگ قوي قابلیت  استخدام با جهت گیري قابلیت استخدام ارتباط مثبت دارد، ولتأثیر قرار می
انگیزه هاي کششی کارکنانی که قصد ترك شغل خود را داشتند از طریق عوامل فردي مانند نارضایتی شغلی و نقش 

  خودکارامدي  نه با فرهنگ قوي قابلیت استخدام تبیین می شود. 

ره شغلی اي در مشاوهاي مختلف نشان داده است که قابلیت استخدام به عنوان سازهتوان گفت پژوهشبنابراین، می
هاي مطرح است که جهت ورود به شغل و ماندن در آن نقش بسیار مهمی دارد. این سازه، تحت تأثیر و تأثر ویژگی

فردي و اجتماعی قرار دارد و در گروه نابینایانی که خواهان استخدام و اشتغال هستند، باید بیش از سایرین مورد توجه 
  قرار گیرد. 

  بحث و نتیجه گیري

هاي روانی و شخصیتی افراد ثابت و غیر قابل تغییر نیست، بلکه درن امروزي اعتقاد بر این است که ویژگیدر دنیاي م
ي امروز دیگر امنیت شغلی به معناي سابق آن افکار و باورهاي آدمیان پویا و قابل تغییر است. در عرصه کار آشفته

ي شخصیتی افراد نهفته است. به عبارت دیگر، به گفتههاي روانی و تامین نمی شود بلکه امنیت شغلی در دل ویژگی
) توانایی تغییر و انطباق با شرایط کاري و افزایش قابلیت استخدام تأمین کننده 2008) و فوگیت و کینکی (2010اتینو (

                                                             
2. Lazarus & Folkman 

2. Cuyper 
3. PeggyO 

2. Nauta 



 

٧۶٣ 
 

امنیت شغلی هستند. قابلیت استخدام یک فراویژگی است و حاصل ترکیب دانش، نگرش و مهارت است و به عنوان 
؛ به نقل از ساندرز و 1988، 31گیرد (کارنرمل مهمی براي بررسی عملکرد کارمندان در بازار کار مورد توجه قرار میعا

  ). 2004دیگریپ، 

توان گفت که قابلیت استخدام یک منبع مقابله در برابر شرایط سخت اشتغال، استخدام و تغییرات بنابراین، می
  دهد. ر منفی عدم امنیت شغلی و بیکاري را کاهش میکاري و سازمانی است، به طوري که تاثی

  

قسمت مهمی از قابلیت استخدام، انطباق پذیري است. یعنی فرد بتواند خود را با شرایط جدید سازگار نماید. به 
؛ به نقل از اتینو، 1997عبارت دیگر، قابلیت استخدام توانایی فرد براي تغییر کردن و سازگار شدن است (ساویکاس 

). انطباق با تغییرات شغلی فرایندي فعال است. یعنی افراد باید خود تالش کنند تا بر مشکالت سر راه فائق آیند و 2010
هاي مختلف نشان داده است که قابلیت استخدام در مسیر زندگی مهارتی آنچه الزم است را یاد بگیرند. پژوهش

  د به این مهارت مجهز نمود. آموختنی است و همه افراد به خصوص نابینایان را بای

به منظور دستیابی  نابینایانبازپروري هاي مختلف از جمله استخدام پذیري نوعی بازپروري است. تجهیز به مهارت
به زندگی مستقل به نحوي که خود مسئول زندگی خویش بوده و به خودکفایی برسند و بتوانند به جامعه بپیوندند از 

محسوب می شود که کمک شایانی به بکارگیري این قشر از جامعه در مشاغلی که  اصول شرافت و وقار انسانی
. افزایش مهارت نابینایان براي افزایش توانایی آنها در رقابت با افراد سالم، از طریق کند توانایی انجامشان را دارند می
بت به خصوص رقابت در اشتغال نماید. تواند یک نابینا را به راحتی وارد دنیاي رقاها، میآموزش و تمرکز بر مهارت

مدت داشته باشد و رسیدن به شغل را به تأخیر اندازد، اما اندوزي آنها ممکن است فرآیندي طوالنیاگر چه مهارت
تواند ادامه فرآیند اشتغال را تسهیل بخشد. به این منظور باید بر رشد، پرورش و توسعه ضرورتی انکارناپذیر است و می

هاي شخصیتی مورد نیاز بازار کار مانند رگذار در قابلیت استخدام مانند دانش و مهارت، نگرش، خصیصهعوامل تأثی
بینی، گشودگی، تمایل به یادگیري، منبع کنترل درونی، هوش هیجانی و هویت، انطباق پذیري، خودکارآمدي، خوش

 تأکید نمود. هاي مهم زندگیهاي اجتماعی، محیطی و اقتصادي به عنوان سرمایهحمایت
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  چکیده

 منابع  وبا توجه به پیشرفت سریع تکنولوژي و لزوم استفاده از کتابخانه جهت باال بردن آگاهی عمومی افراد الزم است معماري کتابخانه ها، 
به گونه اي اطراحی شود که افراد با تواناییهاي جسمی مختلف امکان استفاده از آن را داشته باشند. این  و ... هاي بریل و صوتی کتاب آن،
ا هدف بررسی وضعیت کتابخانه ها و کتاب در ایران جهت استفاده نابینایان و کم بینایان اي جمعقاله با روش کتابخانهم آوري شده است و ب

پرداخته است و همچنین جهت بهبود شرایط کتابخانه ها همچنین گسترش کتابخانه هاي دیحیتالی و اصالح فضاهاي فرهنگی براي استفاده 
  یژه نابینایان و کم بینایان راهکارها و پیشنهاداتی را ارائه می دهد.همه افراد بو
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  کتابخانه، نابینایان، مشکالت نابینایان، خدمات ارائه شده، راهکار

  

  

  مقدمه

این مراکز توان مشاهده کرد که نوع و تعداد افرادي که به ها در گذر زمان وجود دارد، و حتی میسیر تحول کتابخانه
ها تنها محدود به شاهان و دسترسی داشتند در گذر زمان تغییر و تحول بسیاري کرده است. زمانی استفاده از کتابخانه

شد، و زمانی این استفاده در اختیار معابد بود، اما امروزه این استفاده در اختیار همگان قرار گرفته و شاهزادگان می
نظران به همه افراد است. این موضوع تا جایی پیش رفت که برخی از صاحب  ها خدمتیکی از اهداف کتابخانه

گوید: دانستند. به عنوان مثال، گابریل نوده میها را دسترسی آزادانه به منابع آن میکتابداري جایگاه اصلی کتابخانه
-ایی دیگر، جان دوري اظهار می)؛ یا در ج64: 1381(تامپسون، » وارد شوید اي شیفتگان خواندن، آزادانه وارد شوید«

هاي اطالعاتی بپردازد و از اشاعه اطالعات آن غافل بماند آوري منابع و محملاي که تنها به جمعکتابخانه«دارد که 
  ).93: 1386(مزینانی، » اي مدفون در دل خاك استهمانند گنجینه

ا تأثیرات مطلوب و مؤثري به همراه دارد؛ ههایی که ارزیابی عملکرد آنبنابراین، از جمله نهادها و سازمان
کنند، به ها در فرآیند توسعه پایدار کشورها نقش اساسی و حیاتی را ایفا میها است، زیرا کتابخانهکتابخانه

رسانی قوي و معتبر دستیابی به چنین ها و مراکز اطالعتوان ادعا نمود بدون وجود کتابخانهنحوي که می
ها با تهیه ها قلب جریان آموزش و پژوهش هستند. آننخواهد بود. از طرفی، کتابخانه پذیراي امکانتوسعه

منابع آموزشی به مثابه یک پشتیبان مستحکم در عرصه یادگیري عمل کرده و نقشی فعال و مهم در گسترش 
  .)148-132: 1384نمایند (اصنافی، کنند ایفا میرسانی میها خدمتاي که به آنعلم در جامعه

ها موظف  اي داراي حقوق برابر با دیگر افراد هستند و دولت مطابق قوانین کشورها، نابینایان در هر جامعه
همواره مشکالتی چون  نابینایان و کم بینایان، اما .ها ازائه دهند اند خدمات اختصاصی براي آن شده

 ،د کتابدار متخصصهاي بریل و صوتی، کمبو هاي مناسب، نبود منابع و کتاب نبود کتابخانه
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ترین  یکی از اصلی .گونه که باید و شاید نتوانند کتاب بخوانند موجب شده تا این گروه آن
امروزه  .است  تواند نیاز به دسترسی و بازیابی اطالعات براي این افراد را فراهم کند، کتابخانه هایی که می مکان

کشور، کتابخانه ملی ایران خدمات مختلفی را به  هاي عمومی در کشور نهادهاي مختلفی چون نهاد کتابخانه
  .کنند نابینایان ازائه می

در این مقاله تالش شده تا ضمن معرفی کتابخانه، مشکالت و خدمات ارائه شده به نابینایان و کم بینایان عزیز 
 کشورمان بپردازیم.

  پیشینه
ابتدا به بررسی وضعیت » لولین و نابینایانخدمات کتابخانه مع«)، در پژوهش خود با عنوان 1354زاده (سلطانی

گیري از روش پیمایشی، ها و مؤسساتی پرداخته که در خدمت معلوالن هستند و سپس با بهرهموجود کتابخانه
ها را براي انجام اینگونه خدمات مورد مطالعه قرار داده است. نتایج به دست آمده بیانگر این نیازهاي کتابخانه

شود، مات در کتابخانۀ گویاي مرکز رفاه نابینایان و کتابخانۀ ابایصیر اصفهان ارائه میاست که بهترین خد
- توانند پاسخگوي نیازهاي همۀ نابینایان کشور باشند و نقش اصلی بر عهدة کتابخانهولی این دو کتابخانه نمی

پیشنهادهایی براي خدمات اند و در این تحقیق هاي عمومی وملی کشور است که گامی در این راه برنداشته
  بیشتر و بهتر ارائه شده است.

بررسی مسائل کتاب و کتابخوانی در رابطه با کودکان نابینا، و «)، در پژوهش خود با عنوان 1361پهلو (فرج
بر این باور است که بیشترین امکانات براي این افراد،   در پایتخت متمرکز شده و » ناشنوا و عقب افتاده ذهنی

  آورند.به مسائل کتابخوانی آنها مسئوالن توجه کافی به عمل نمینسبت 
رسانی براي نابینایان ها و مراکز اطالعبررسی وضعیت کتابخانه«)، با عنوان 1372در پژوهش دیگري ارجمند (

هاي مخصوص نابینایان متخصص به این نتیجه رسید که هیچ کدام از پرسنل شاغل در کتابخانه» در کشور
اند و امکان دسترسی این افراد، به کتابخانه به خاطر موقعیت مکانی ( استقرار در مراکز استان) مشکل نبوده
  باشد.می
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- رسانی نابینایان و نیمهها و مراکز اطالعبررسی وضعیت کتابخانه«نامۀ خود با عنوان )، در پایان1377بشارتی (

بینایان مستقر رسانی نابینایان و نیمهخانه و مراکز اطالعکتاب 9به بررسی وضعیت » بینایان مستقر در شهر تهران
گیري از روش پژوهش پیمایشی و ابزار پرسشنامه سعی کرده است در شهر تهران پرداخته است و با بهره

تصویر روشنی از وضعیت نیروي انسانی، کتاب و نوارهاي موجود در مراکز، و سازماندهی و تجهیزات 
- درصد کتابخانه 44ائه دهد. نتایج حاصل از این پژوهش بدین قرار است که بیش از موجود در این مراکز ار

بینایان ساخته نشده است ها اختصاصاً براي نابینایان و نیمهیک از کتابخانهها با کمبود فضا مواجه هستند و هیچ
  مطلوب ارزیابی کرده است. بینایان مستقر در شهر تهران را ناهاي نابینایان و نیمهو در کل وضعیت کتابخانه

براي » هاي نابینایانعوامل افزایش ارائه خدمات کتابخانه«)، با عنوان 1387اي دیگر بشارتی (در مقاله
و » نابینا باوري«تر شدن فاصله اطالعاتی بین نابینایان و افراد نابینا به عواملی از جمله جلوگیري از عمیق

اي، و استفاده از فناوري نوین اشاره داران و نابینایان، امانت بین کتابخانهنیازهاي اطالعاتی آنها، آموزش کتاب
  کرده است.

ۀ مطالعه«)، در پژوهشی با عنوان 1383ضیائی ( اي در مورد نحوه ارائه خدمات به دانشجویان تابینا در کتابخان
کتابخانۀ مرکزي و مرکز هاي مختلف بخش نابینایان به معرفی جنبه» مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران

اسناد دانشگاه تهران و موضوعاتی چون نحوة ایجاد بخش نابینایان، امکانات و تجهیزات و چگونگی ارائه 
هاي گویا و بریل را در ایران بینا پرداخته است و وضعیت موجود کتابخدمات به دانشجویان نابینا و نیمه

گیري از منابع موجود در توانند با بهرهها میکه کتابخانه ناخوشایند و ناکارآمد دانسته و بیان کرده است
اینترنت، بهترین راه براي دسترسی سریع نابینایان به اطالعات مورد نیازشان است. وي در پایان جهت رشد و 

  ارتقاي بهتر و بیشتر ارائه خدمات، راهکارهایی پیشنهاد کرده است. 
هاي مجازي و بررسی مفاهیم یادگیري الکترونیکی و کتابخانه«)، با عنوان 1387در پژوهش دیگري اطلسی(

هاي دیجیتالی و تهیه در پی آن بوده است که با طراحی مناسب کتابخانه» بیان اهمیت آنها براي نابینایان
  توان استفاده مؤثرتري از این فناوري را براي نابینایان فراهم کرد.ابزارهاي مورد نیاز، می

نشان » هاي اطالعاتی و نابینایانبزرگراه«)، در پژوهش خود با عنوان 1377پژوهش کومبز (همچنین نتایج 
پذیر کردن هر چه بیشتر اطالعات عمل نماید. با این تواند در دسترسداده است که فناوري اطالعات می
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و استفاده از اطالعات ها و کتابداران باید با ارائه نقش محوري، تمام کاربران را در بازیابی همه، کتابخانه
  یاري دهند.

تواند ساختار جوامع هوشمند چگونه است و چطور می«)، با عنوان 1381بر مبناي تحقیقی از اسکریزوسکی (
به این نتیجه رسید که ایجاد امکانات در جوامع هوشمند، براي » براي نابینایان و معلوالن بینایی مفید باشند

ت: نخست، تدوین الگوي ساختار سیاست عمومی؛ و دوم پیوند نیازهاي نابینایان، به دو شیوه عملی اس
  وري از امکانات، و تسهیالت است.نابینایان با بخش تجاري و تولید اطالعات سرگرم کننده و بهره

به این نتیجه رسید که خدمات » خدمات به نابینایان در عصر دیجیتال«اي با عنوان )، در مقاله2006( 35تیلور
تبدیل » بریلوب«هاي بریل به کند. کتابه کنگره، به نابینایان، به سوي دیجیتالی شدن حرکت میکتابخان
هاي حجیم یافته تواند منبع مورد نیاز خود را بدون نیاز به مراجعه به کتابخانه و کتاباند و کاربر نابینا میشده

  و از آن استفاده کند.
به این » ري معلوالن از طریق دسترسی دیجیتالی به مواد یادگیريافزایش یادگی«)، در زمینه 2007( 36لوکربی

ها، نسبت هاي گویاي دیجیتالی استاندارد تهیه شود، این کتابنتیجه دست یافت که باید براي این قشر، کتاب
  دهند.به منابع چاپی، تأثیر بیشتري دارند و میزان یادگیري آنها را افزایش می

  تعاریف

بینا کسی المللی، نابینا کسی است که میزان دید اوکمتر از یک دهم و کمبا توجه به تعریف بین نابینا و کم بینا:
گیري از وسایل کمکی (عینک) میزان دید حداکثر به است که میزان دید او بیشتر از یک دهم باشد و با بهره

  سه دهم برسد.

اي از  مـعناي مـتعارف مجموعه  در« است:  آمده »کتابخانه« مدخل  رسانی در و اطالع  کتابداري  المعارف  دائره
: 1385(افشار، »شود. یمگیري سامان یافته باشند کتابخانه نامیده  ها که در یک محل به منظور بهره کتاب
  ها و دیگر مواد مشابه در آن مجموعه کتاب  که  شود می  کتابخانه به محلی گفته« در تعریف مشابهی: ).1342
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ـراي مـطالعه،  معا  »اي منظم گردآوري شـده بـاشند. تحقیق و مـراجعه به گونه از چاپی و دیداري و شنیداري ب
  ).264:  1379، (سلطان و راستین

بدون در « کند: گونه تعریف میکتابخانه را این  استاندارد  به نقل از سازمان جهانی، )8: 1376مـختاري مـعمار(
مـواد نـوشتاري یا   هـر نوع  یا  ها هاي چاپی و اداواري اي از کتاب یافته سازمان ۀنظر گرفتن عنوان هر مجموع

و رفع نیازهاي   براي استفاده  و تـسهیالتی  شنیداري و خدمات کارکنان که به منظور ایجاد تمهیدات - دیداري
  کرد کتابخانه نیزدر این تعریف عمل ».کنندگان ضروري استپژوهشی،آموزشی یا تفریحی استفاده اطالعاتی،

  .نـیاز اطـالعاتی کـاربران مورد توجه قرار گرفته است ةکنند تأمین  عنوان  به

- اي از ورقههاي چوبی یا عاجی یا مجموعهاي از لوحتعریف کتاب از دیدگاه فیزیکی و قالب آن؛ مجموعه

به نخ کشیده شده باشند. به اي همانند آن اعم از دستنویس یا چاپی است که هاي کاغذ، پوست آهو یا ماده
صفحه کمتر نیست  48هاي تاشدة بسیار که حاوي مطالب است و تعداد صفحات آن از طور معمول ورقه

  ). 262: 1379(سلطانی، 

- کند بنابراین، به هر رسانهاي است که اطالعات را مستقل میتعریف کتاب از دیدگاه محتوایی؛ کتاب رسانه

کتاب «توان کتاب اطالق کرد. از نظر هوشنگ ابرامی آن را منتقل کند می اي که حاوي مطالبی باشد و
اي گروهی است که در آن مطالبی ضبط شده و قابل استفاده باشد و بازیابی مطالب آن از نظر زمان و رسانه

  ).27: 1376مکان محدود نباشد (ابرامی، 

    ها بندي کتابخانه طبقه

بندي  دسته (اختصاصی) هاي عمومی و تخصصی ها را به کتابخانه کتابخانهتوان  شکل ممکن می  ترین کـلیدر 
   کرد.

  کتابخانه عمومی -

هاي عمومی براي استفاده همگان بود، اما امروزه در عصر انقالب تکنولوژیکی، عالوه بر در گذشته کتابخانه
جوانان، کودکان، بیماران  درآمدها، سالمندان، هاي مصرف نظیر کماین، وظیفۀ پاسخگویی به نیازهاي گروه
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کتابخانه عمومی باید "و ... را نیز بر عهده دارند. از این رو چند دهه پیش محققی در این زمینه چنین نوشت: 
  ).1371،  37(کمپل "رسانی منطقۀ نفوذ خود درآیدبه صورت مرکز زندگی اندیشمندانه و معنوي خدمات

عنوان دانشگاهی آزاد، مدرسۀ باز، مؤسسۀ باز، مؤسسۀ پرکار و هاي عمومی به در کشورهاي پیشرفته کتابخانه
کند. شود که محقق تربیت میابزار اولیۀ آگاهی و تحقیق و پژوهش و سرمایۀ عمدة فرهنگی محسوب می

- مردم از هر طبقه و صنفی براي باال بردن مهارت خود یا براي سرگرمی در اوقات فراغت به آن روي می

  ). 9: 1379آورند. (صافی، 
  هاي عمومی را با عبارات کلی زیر مشخص ساخته است:هاي کتابخانهسازمان یونسکو هدف

 العمر؛مدد به آموزش جهانی و مادام -1

 تسهیل شناسایی دستاوردهاي بشر در زمینه دانش و فرهنگ؛ -2

در دسترس ها و عقاید بشري و تجلیات فکر خالق او، آزادانه اي عمده براي آنکه پیشینه اندیشهوسیله -3
 همگان قرار گیرد.

 ها به منظور بخشیدن آرامش و لذت؛ ها و دیگر رسانهآوري کتابدمیدن روحی تازه، در بشر، با فراهم -4

 آموزان و دانشجویان؛ یاري رساندن به دانش -5

هاي المللی انجمنشناختی باب روز و تازه (فدراسیون بینآوري اطالعات فنی، علمی و جامعهفراهم -6
  ).8: 1368کتابداري، 

  کتابخانه تخصصی -
هاي خصوصی، صنعتی یا بازرگانی، فنی یا کتابخانۀ تخصصی براي پاسخگویی به نیازهاي اطالعاتی سازمان
آیند. هدف این گونه هاي مادر به وجود میعلمی، و بویژه به منظور پاسخگویی به نیازهاي اطالعاتی سازمان

و پژوهشگران را در زمینه شغلی و تخصصی یاري دهند. بنابراین تضمین  ها این است که متخصصانکتابخانه
  هایی در درازمدت، مستلزم ارزیابی علمی و مداوم است.کیفیت خدمات چنین کتابخانه

  اي است که:به بیانی دیگر؛ کتابخانه تخصصی کتابخانه
 مجموعه آن از نظر موضوع ماهیت تخصصی دارد. -1
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 دهد.ه میبه گروهی متخصص خدمات ارائ -2

 نیروي انسانی شاغل در این کتابخانه را در یک رشته موضوعی تخصص دارند. -3

پردازد تا جا که کتابخانه تخصصی بیشتر به پژوهش میدهد. از آناي ارائه میخدمات اختصاصی و ویژه -4
حقیق و کسب اند. این نوع کتابخانه، به تبه آموزش، آن را کتابخانۀ پژوهشی یا مرکز اطالعات نیز خوانده

اطالع و آموزش اختصاص دارد و براي تفریح و تفنن کارکنان سازمان ایجاد نشده است. شرط 
آوري اطالعات دقیق، جامع، سریع، و ارائه هاي تخصصی: فراهمماندگاري و استمرار و  پویایی کتابخانه

در زمینه مورد نظر  هاي چشمگیراي است که اعضاي سازمان، قادر به پیگیري پیشرفتخدمات به گونه
- سازي سنجیده و متناسب الهام و ایجاد انگیزه پژوهشی در استفادهخود باشند و حتی از راه مجموعه

  ).1387کنندگان را فراهم آورد (شاهوار، 

  نابینایی و قانون عصاي سفید

چند  انسان موجودي مادي نیست که باید فضایی روحانی را تجربه کند، بلکه موجودي روحانی است و
کند. در این صورت است که عالم محضر خداست و انسان نماینده او بر صباحی فضاي مادي را تجربه می

دلی عاشق است که براي عاشق شدن روي زمین و اشرف مخلوقات که تاج بندگی را بر سر دارد و صاحب
هاي ضا و جوارح در ردهخواهد. وقتی پاي دل به میان کشیده می شود بقیه اعخواهد بلکه دل میدلیل نمی

  گیرند.بعدي قرار می

ها و مشکالتش بیندیشیم. قالبی که با و حاال کمی هم از بعد معنوي فاصله بگیریم و به قالب انسان و نقص
هایی که دل عاشق و اندیشه واال و نیاز به هایی دارد. نقصدهی نقصوجود پذیرش روح متعالی در سرویس

 درآمدن مفاهیم آموختن، عدالت، مهربانی و... را از انسان نگرفته است.حمایت و آرزوي به فعلیت 

ها که معلول علتی جسمانی هستند. معلولیت چشم همان سلطان بدن و از خالصه اینکه در میان اینگونه نقص
ها براي معلوالن و مسئولیت سازترین آنها براي سایر افراد ترین معلولیتدست دادن بینایی یکی از سخت

  ).1390توکلی، (غالمی جامعه است
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نابینایان حق استفاده از کلیه امکانات « ؛ دکتر سخنگویی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستیبر این اساس؛ 
رفاهی معمول در جامعه را دارند و دولت موظف است که نابینایان را به مشارکت در امور دولتی تشویق کند 

مهر ماه را به عنوان بزرگداشت نابینایان و  23سئوالن دولتی همه ساله باید روز تا آنان به کار مشغول شوند. م
هاي منفی  قانون عصاي سفید به نحوي شایسته ارج نهند تا مردم با نقش اجتماعی معلوالن آشنا شده و نگرش
 »یان است.جامعه کاهش یابد. در واقع باید گفت عصاي سفید سمبل ایمنی در تردد و زندگی اجتماعی نابینا

اکتبر را نیز به عنوان  10اکتبر به عنوان روز جهانی عصاي سفید، روز  15جدا از نامگذاري « وي ادامه داد: 
سازي عموم مردم در سطح جهان نامگذاري  روز جهانی بینایی با هدف توجه به پیشگیري از نابینایی و آگاه

المللی پیشگیري از نابینایی،  کی از طرف آژانس بیناند. بزرگداشت این روز در واقع اقدام جهانی مشتر کرده
  ).1392(به دخت، » المللی است سازمان بهداشت جهانی و بعضی سازمانهاي غیر دولتی بین

  خدمات ارائه شده

هاي عمومی کشور یکی از متولیان اصلی ازائه خدمات به نابینایان است. این نهاد در این  نهاد کتابخانه -1
ویژه و تخصصی براي نابینایان ایجاد و تاکنون دو گردهمایی تخصصی راستا یک کارگروه 
هاي عمومی کشور را برگزار کرده  ها و کتابداران بخش نابینایان کتابخانه کارشناسان امور کتابخانه

هاي عمومی کشور  ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه معاون توسعه کتابخانه مجدالدین معلمی، .است
ها در کنار سایر  وید: نهاد کتابخانهگمی کند،درباره خدماتی که این نهاد به نابینایان ازائه می

هاي بریل و  ها کتاب براي این بخش .اي خود در حال تقویت بخش نابینایان است هاي کتابخانه بخش
  .هاي مختلف ارسال شده است به کتابخانه بینا و نابینا موردنیاز براي مطالعه افراد کم هاي دستگاه

تر با  داران نابینا نیز اقداماتی انجام داده تا این افراد بتوانند راحتها در زمینه جذب کتاب نهاد کتابخانه -2
  .بینا ارتباط برقرار کنند افراد نابینا و کم

هاي بریل تبدیل  زه ادبیات، رمان، دین و ... انتخاب شده و به کتاببیش از صد کتاب برتر در حو -3
 .خواهند شد
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به » خدمات ویژه«هایی است که در قالب گروهی به نام  کتابخانه ملی ایران نیز یکی دیگر از سازمان -4
 .کند اي ازائه می نابینایان خدمات کتابخانه

ترین مشکالتی که این افراد  از اصلییکی ، رییس کتابخانه حسینیه ارشاد مهرناز خراسانچی، -5
به همین دلیل ما در  .ند شناخت ناکافی از دنیاي اطرافشان استهست ویژه کودکان نابینا با آن مواجه به

کتابخانه حسینیه ارشاد به دنبال این بودیم تا این شناخت را افزایش دهیم و در پی آن هستیم تا در 
کنیم تا کودکان نابینا از نزدیک برخی اشیا را  اندازي  هایی راه ههمین راستا موزه نابینایان را با قفس

  .لمس کنند و تصوري از دنیا خود داشته باشند

 ... هاي مختلفی در شهرهایی مانند شیراز، اصفهان، کرمان، یزد و کتابخانه حسینیه ارشاد با کتابخانه -6

خوشبختانه نابینایان نیز از  .کند ال میارتباط دارد و منابع ویژه این افراد را براي این مراکز ارس
  .اي ما رضایت کافی دارند خدمات کتابخانه

بینا  کتابخانه حسینیه ارشاد هم اکنون سه نیروي نابینا دارد که به افراد نابینا و کم :گوید می خراسانچی -7
بینایان کنند. این کتابخانه در تالش است با کسب مجوز الزم با مدارس ویژه نا خدمات ازائه می

 ).1391(تبیان،  ها ازائه کند ارتباط بگیرد و خدمات الزم را به آن

هاي عمومی  ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه معاون توسعه کتابخانه، مجدالدین معلمی  -8
کتابخانه عنوان کرد و افزود:  50هاي نابینایان موجود در سطح کشور را  تعداد کتابخانه ،کشور

هاي انجام گرفته شده در راستاي تجهیز  راسر کشور نیز از دیگر اقدامهاي صوتی س تجمیع کتاب
(فارس،  گیرد هاي گویا در اختیار افراد نابینا قرار می هاي نابینایان است که به صورت کتاب کتابخانه

1394.(    

  مشکالت

هاي عمومی  ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه معاون توسعه کتابخانه، مجدالدین معلمی -1
نابینایان هاي بریل و تجهیزاتی که بتواند نیازهاي مطالعاتی  در حوزه توسعه کتاب ،کشور

ها  ها و خالءهایی داریم که براي برطرف کردن آن را پوشش دهد، ضعف و کم بینایان
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سفانه توسط أاین یک ضعف کلی در سیستم کشور است و مت  .کنیم همواره تالش می
هاي  البته نهاد کتابخانه .دکنن  ي نابینایان ازائه میسسات محدودي تهیه کتاب بریل براؤم

نابینایان کرده است. همچنین  هاي بریل و گویا براي عمومی کشور خود اقدام به تهیه کتاب
  .کنند قبولی را به این افراد ازائه می هاي خوبی وجود دارند که خدمات قابل در سطح کشور نیز کتابخانه

، کتابخانه حسینیه ارشاد تنها کتابخانه خصوصی در کشور است که از اما در کنار نهادهاي دولتی -2
  .کند بینا ازائه می خدمات مختلفی را به افراد نابینا و کم  سال پیش 20حدود 

ز آنجایی که ما یک کتابخانه خصوصی هستیم ، ارییس کتابخانه حسینیه ارشاد مهرناز خراسانچی، -3
 ژه این افراد خاص سنگین است و در این زمینه همواره با مشکالتیمین منابع مالی براي تهیه منابع ویأت

ها، تجهیزات الزم براي  هاي بریل، گرانی کاغذ دستگاه هاي تهیه کتاب دستگاه، گرانی پرینتراز قبیل (
 .مواجهیم) هاي گویا و ...  یک استودیو خوب، یافتن گوینده مناسب براي تهیه کتاب

                ها نیز یکی دیگر از مشکالت ماست که اگر امکانات  ضوعی کتابهمچنین محدودیت در گستره مو -4
  .بینا ازائه کنیم تري را به افراد نابینا و کم توانیم خدمات گسترده مالی خوبی در اختیار داشته باشیم می

مشکالتی اي دیجیتال به این افراد وجود دارد داراي  افزارهایی که براي ازائه خدمات کتابخانه نرم -5
 .کند معموالً از زبان فارسی پشتیبانی نمی است و

توان  کند که در این کتابخانه، کودکان نابینا در مقایسه با کودکان ناشنوا و کم خراسانچی تصریح می -6
اي به این افراد با وسعت کمتري انجام  برند و خدمات کتابخانه ذهنی در مهجوریت بیشتري به سر می

 .شکل نیز به دلیل همکاري نکردن مدارس نابینایان وجود داردشود. البته این م می

گوید: یکی دیگر از مشکالت این افراد به  خراسانچی همچنین با اشاره به مشکالت دیگر نابینایان می -7
هاست به همین دلیل ما در تالشیم تا عالوه براي تهیه  ویژه کودکان نابینا، کمبود سواد نوشتاري در آن

هاي بریل تبدیل کنیم تا از این طریق سواد نوشتاري  منابع کودکان را به کتاب هاي صوتی، کتاب
 ایم ها تقویت شود، در غیر این صورت ما تنها این کودکان را به سمت سواد شنیداري سوق داده آن

 ).1391(تبیان، 
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کرد: این  رکمبود کتابدار متخصص براي نابینایان اظها  مجدالدین معلمی با اشاره به مشکالت نبود و -8
  .عوامل موجب شده تا گروه نابینایان آنگونه که باید نتوانند کتاب بخوانند

بین همراه خود شخص ذره شود کهباعث می ؛نمایی شدهگراستفاده از کتب درشت خط و یا بز -9
بردار است و ها هزینهتر است. اما چاپ این کتابداشته باشد و یا اینکه حمل کتاب به نسبت آسانن
شوند و نیز شوند به عنوان مثال فقط براي مقطع ابتدایی چاپ میطور براي تمام مقاطع چاپ نمیینهم
- هاي فارسی ( بخوانیم و بنویسیم) و ریاضی را شامل میگیرد و تنها کتاببرنمی ها را درکتاب ۀهم

ده از آنها در آموز تمایلی به استفاها دارند این است که دانشدیگر اشکالی که این کتاب شوند.
آموز و جو فرهنگی کالس (البته این موضوع نسبی است و بستگی به خود دانش کالس عادي ندارد

چاپ آنها  ۀها و هزینآموز براي استفاده از این کتاباگر از عدم تمایل دانش اش دارد). حالدرسی
- مقاطع درسی چاپ نمیماند و آن هم اینکه این کتب براي همه بگذریم یک مشکل فقط باقی می

 ).1394(فارس،  شوند

یک نابینا ، ویژه نابینایان و کم بینایان» بشري«نسرین اطیابی، صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه -10
تواند نویسنده یا مسئول یک نشریه باشد اما این امکانات در جامعه براي او مهیا نیست. در شرایط می

این داستان است که روزي از خواب بیدار شوي و متوجه شوي کنونی وضعیت براي نابینا مصداق 
فروشی نشریه اي وجود ندارد، کند، رادیو نداري، در کیوسک هاي روزنامهتلویزیون کار نمی

توانی استفاده هاي خبري نداري و از امکانات رفاهی و شهروندي نمیدسترسی به کامپیوتر و سایت
 م هستی و این خیلی غم انگیز است.کنی... آن زمان تو شهروند درجه دو

گوید: متأسفانه با تأکید بر اینکه نشریات نابینایان باید مناسب حال تمامی گروه هاي سنی باشد می وي   
چنین نشریاتی براي کودکان و نوجوانان در ایران وجود ندارد و این معضل از لحاظ پرورش فکري و 

ست. ما در نشریه بشري با درخواست زیاد کودکان و نوجوانان نابینا ارتقاء دانش نوجوانان نابینا بسیار بد ا
 هایی را براي گروه سنی داشته باشیم که بسیار کم و محدود است.فقط اجازه داریم ویژه نامه
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گوید: در داند بلکه با نگاهی منتقدانه میفضاهاي فرهنگی براي نابینایان را نه تنها کافی نمی اطیابی،  -10
هاي بین المللی مثل نمایشگاه مطبوعات یا نمایشگاه قرآن یا نمایشگاه کتاب چه میزان از نمایشگاه

تولیدات به کار نابینایان می آید؟ چقدر قرآن و ادعیه و کتاب با خط بریل چاپ می شود؟ آیا در 
هاي نمایشگاهی به حضور نابینایان توجه شده است؟ وقتی براي سازي مکانانتخاب محل یا مناسب

هاي زیاد در خیابان مدت طوالنی به خاطر نابینایی وقت استفاده از تاکسی، با وجود حضور سواري
  گرفته می شود چه کسی پاسخگو و مسئول است؟

دغدغه مهم نابینایان تحصیل وي نیز   ،مصطفی فروزنده مسئول روابط عمومی مجله علم و فرهنگ -11
تلف می داند و می افزاید: در این زمینه کرده را نداشتن مجالت تخصصی در گروه هاي سنی مخ

  براي گروه کودکان و نوجوانان و قشر دانش آموز باید تالش هاي بیشتري صورت بگیرد. مخصوصاً
خود نابینایان باید  هک کید بر اینأامیر اسالمی سردبیر مجله علم و فرهنگ هم در سخنان کوتاهی با ت  -12

- فتن زمام امور خودشان محکم وارد میدان شوند میها و در اختیار گردر برطرف کردن محدودیت

چنان نابینا براي مردم جامعه ما ناآشنا است که در روز عصاي سفید براي انجام مصاحبه از او «گوید: 
پرسند: از نظر تو خدا چه رنگ است؟ آیا که تحصیل کرده و داراي فهمی انسانی و متعالی است می

ه است و... ما خیلی سعی داریم بگوییم نابینا، نابیناست و لفظ فکر می کنند نابینا مستجاب الدعو
روشندل با او سنخیتی ندارد. حتی در داشتن این اسم که نشان دهنده نوع معلولیت ماست باید با مردم 
حتی فرهنگیان مجادله و مباحثه داشته باشیم. اگر نابینا محکم در جامعه قدم بردارد و خواسته هایش 

 ).1390توکلی، (غالمی »شود.ري کند حتما پررنگ تر از آنچه اکنون است، دیده میرا بر زبان جا

 پیشنهادات

کید بر فراهم کردن امکانات الزم أملی ایران با ت هوول بخش نابینایان کتابخانئمس ایرج عنایتی، -1
به این افراد،  له براي ازائه خدماتأترین مس گوید: مهم اي به نابینایان می براي ازائه خدمات کتابخانه

  .ها به کتابخانه و منابع آن است سهولت دسترسی آن

 .دهند باید داراي راهنما و عالیم راهنمایی باشند هایی که به نابینایان خدمات ازائه می کتابخانه -2
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عنایتی معتقد است با توجه به مشکالت زندگی شهري امروزه نیاز به خدمات غیرحضوري به این  -3
شود و خدمات کتابخانه دیجیتالی به این افراد باید گسترش یابد تا  ته احساس میافراد بیشتر از گذش

  .افراد از هر مکانی قادر باشند به اطالعات موردنیاز خود دسترسی داشته باشند

کتابخانه ملی ایران منابع خود را به صورت غیرحضوري در قالب لوح فشرده براي نابینایان ارسال  -4
   .خدمات کتابخانه دیجیتالی به این افراد نیز کار بیشتري شودکند اما باید روي  می

مچنین باید براي ازائه خدمات به نابینایان مشاوران کارآزموده را به کار گرفت تا بتوانند نیازهاي ه -5
  .ها کمک کنند ع به آنباي این افراد را برطرف و در گویاسازي منا کتابخانه

سسات خصوصی ؤسفانه مأگوید: مت گویا ویژه این افراد نیز می عنایتی درباره تولید منابع بریل و -6
کنند. ما طرحی را پیشنهاد دادیم تا بر اساس آن خودمان بتوانیم کار  محدودي این منابع را تولید می

سسات ؤاز سوي دیگر اگر م .سسات خصوصی وابسته نباشیمؤگویاسازي منابع را انجام دهیم و به م
  .مل بیشتري باشند شرایط بهتري خواهیم داشتخصوصی نیز با ما در تعا

  .سازي منابع تقویت کنیم افزارهاي الزم را براي گویا باید تجهیزات و نرم -7

گسترش روزافزون فناوري دسترسی افراد را به فضاي مجازي و دیجیتالی ناگزیر کرده است به همین  -8
اي  افزارهاي کتابخانه اي براي تولید نرم افزارهاي کتابخانه کننده نرم هاي تولید دلیل الزم است شرکت

 .ویژه نابینایان وارد میدان شوند و مشکالت موجود در این حوزه را برطرف کنند

چه بر اساس قانون کید ایشان چنانأرییس کتابخانه ملی ایران و ت اسحاق صالحی،بر اساس پیشنهاد  -9
یک نسخه گویا نیز به ما تحویل دهد واسپاري هر ناشر عالوه بر تحویل یک نسخه چاپی از اثر خود 

 ).1391تبیان،  (آلی خواهیم رسید در تهیه منابع براي نابینایان به نقطه ایده 

زیادي از افراد داراي آسیب بینایی جزء دسته کم بینا هستند. آنها می توانند پیرامون خود را  طیف  -10
ها، متون ها، روزنامه. با این وجود کتاببه راحتی و بدون برخورد با موانع حرکت کنند اًببینند و نسبت

 از این رو توانند بخوانند.توانند و یا به سختی میرا با خطی که چاپ می شوند را نمی …چاپی و 
از جمله  …ها و بینهاي یک چشمی، انواع ذرهاستفاده از وسایل کمک بینایی مثل بهدید، دوربین

 ۀراهکارهایی هستند که در حال حاضر براي حل این مشکل اجرا می شوند. در کشور ما به دلیل هزین



 

٧٨١ 
 

زیاد بهدید اکثر افراد توانایی خرید آنرا ندارند و یا اگر هم داشته باشند؛ معموال نوع رایج آن، نوع 
  است که قابلیت جابجایی را ندارد. آن ثابت

تر هست اما قدري از قابلیت عمل او کنند که کم هزینهبین استفاده میحالت دیگر این افراد از ذره  -
هاي آموزان در مدارس و کالسشود؛ از این گذشته دانشکاهد و چشمش زودتر خسته میمی

  دهند.بین نشان نمیتلفیقی تمایلی به استفاده از ذره
هاي شوند. کتابتهیه می )pdfهایی که با فرمت (یا همان کتابهاي الکترونیکی و از کتاباستفاده  -

هزینه هستند و داراي انعطاف هستند یعنی اینکه به هر رنگ یا دیجیتال از لحاظ تهیه به نسبت کم
آموز با یک اندازه از متن راحت است و دانش آموز عنوان مثال یک دانشه اي قابل تغییرند. باندازه

 آید.دیگر به راحتی کنار می دیگر با یک اندازه

زمینه سفید کتاب ند و به عبارت دیگر با پسا برخی از اختالالت بینایی نسبت به انعکاس نور حساس -
زمینه و متن بر این مشکل غلبه کنند. عالوه بر این مشکل دارند بنابراین می توانند با تغییر رنگ پس

اندازه اي که مایل باشد متن مورد نظرش را چاپ کند. آموز با هر این امکان وجود دارد که دانش
آموز مشکالت این کتب نسبت به مزایاي آن بسیار ناچیز هستند. اولین چیزي که نیاز است دانش

درست است که هزینه بهدید تقریبا به اندازه یک دستگاه  داشته باشد یک دستگاه رایانه است.
دو کار را انجام بدهد ولی کامپیوتر بیش از بهدید  د نهایتاًاما بهدی ؛کامپیوتر است و شاید هم بیشتر

ها قابلیت حمل توانایی دارد. بعد از مسئله هزینه اولیه، مشکلی که دیده می شود این است که کتاب
ندارند و حداقل باید یک کامپیوتر قابل حمل (لب تاپ) داشت که براي حل این مشکل هم می توان 

(بصیر،  و سایز دلخواه چاپ کرد و به همراه داشت  نظر را به اندازه درسها و یا صفحات مورد 
1394.( 

  

  گیرينتیجه
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پیشرفت سریع فناوري و نیازهاي موجود شرایطی را ایجاد کرده است که ناگزیر از به کارگیري آن هستیم. 
ارند؛ زیرا از سویی به ها در این میان جایگاه خاصی دگیرد، کتابخانهاگرچه این امر گسترة وسیعی را در برمی

کنند و از سویی دیگر، ها ایفا میعنوان تأمین کنندگان منابع اطالعاتی نقش مهمی را در تسریع این پیشرفت
هاي به دست آمده نهایت استفاده را به عمل کوشند که از پیشرفتبراي انجام هر چه بهتر رسالت خود می

از گذشته تاکنون  در حاکم نمودن نظم و هماهنگی منطقی در آوردند. انسان به منظور ساماندهی امور خود 
ها در عصر حاضر تولید استانداردها و معیارهاي فرایند کار خویش تالش کرده است. برآیند این تالش

ها نیز کاربرد دارند مکتوبی است که عالوه بر کاربري آنها در ساماندهی امور در راستاي ارزیابی فعالیت
رسانی در جهان به ویژه پس از جنگ جهانی ها و خدمات کتابداري و اطالعشتابان فعالیت گسترش فراگیر و

در این عرصه شد. امروزه هر گونه تالش  هاي نوینآوريها، الگوها و فندوم موجب بروز ساختارها، روش
مرز و بوم  اي از جهان صورت گیرد، محدود بهدر جهت تولید، پردازش، و اشاعه اطالعات در هر نقطه

گردد و جامعه جهانی از آن برخوردار خواهد بود. این نوع تأثیر گسترده و تنوع سیاسی یا جغرافیایی نمی
هاي مدیریت اطالعات، ضرورت وجود یک رشته موازین، معیارها، و آوري اطالعات و روشاطالعات، فن

شود که به مدد آنها بتوان الگوهاي واحد، همسان و هماهنگی را براي انجام همه  استانداردهایی را موجب می
  ).1375رسانی و کتابداري طراحی نمود (الیس و نورتن، هاي اطالعفرآیندها و فعالیت

ن و بنابراین با توجه به حق استفاده همۀ افراد از کتابخانه ها باید فضایی فرهنگی براي عموم افراد بویژه نابینایا
  مند گردند.کم بینایان عزیز کشورمان فراهم آید تا آنها نیز همانند سایر افراد بتوانند از کتاب و کتابخانه بهره

  

  

 منایع:

 شناسی. تهران: انجمن کتابداران ایران.). شناختی از دانش1379ابرامی، هوشنگ ( -1
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رسانی نابینایان در کشورهاي در عها و مراکز اطالبررسی وضعیت کتابخانه). «1372الملوك (ارجند، تاج -2
نامه کارشناسی پایان». رسانی براي نابینایان در کشورحال رشد با تأکید بر ایران و پیشنهاد شبکه اطالع

 رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال.ارشد کتابداري و اطالع

تواند براي نابینایان و چطور میساختار جوامع هوشمند چگونه است و ). «1381اسکریزوسکی، استن ( -3
 18-13المقدس: الملوك ارجمند در: گزیده مقاالت ایفال (بیتترجمه تاج». معلوالن بینایی مفید باشند

 ). تهران: کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران.2000اوت 

فرایند  یادگیري الکترونیکی چیست و جایگاه کتابخانه مجازي در این). «1384اصنافی، امیررضا ( -4
 ).3( 16فصلنامه کتاب، » کجاست؟

هاي مجازي و بیان اهمیت آنها بررسی مفاهیم یادگیري الکترونیکی و کتابخانه). «1387اطلسی، رشا ( -5
 .34- 28): 13(2رسانی، یابی و اطالعماهنامه دوزبانه اطالع». براي نابینایان

  تهران:کتابخانه مـلی». رسانی ابداري و اطـالعالمـعارف کـت  کتابخانه،در دایره« ).1385ابراهیم( افشار، -6
 .1344-1342،ص 2جمهوري اسـالمی ایـران.ج 

». رسانیدر کتابخانه و مراکز اطالع 9000سازي استاندارد ایزو پیاده). «1375الیس، دبی؛ نورتن، باب ( -7
 رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی.اصغر شیري. تهران: مرکز اطالعترجمه علی

». بینایان شهر تهرانرسانی نابینایان و نیمهبررسی وضعیت کتابخانه و مراکز اطالع). «1377تی، مینا (بشار -8
 شناسی، دانشگاه تهران.رسانی، دانشکده علوم تربیتی و رواننامۀ کارشناسی ارشد کتابداري و اطالعپایان

 .40-21):2( 10ارتباط علمی، ». نابینایانهاي عوامل افزایش ارائه خدمات کتابخانه). «1387بشارتی، مینا ( -9

». بهزیستی اولین ارگانی است که باید براي نابینایان شغل ایجاد کند«)، 1392به دخت (  -10
http://behdokht.ir 

 ترجمه محمود حقیقی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.». تاریخ اصول کتابداري). «1381تامپسون، جیمز ( -11

 تهران: فرهنگ معاصر.». رسانیدانشنامۀ کتابداري و اطالع). «1379سلطانی، پوري، فروردین، راستین (  -12

نامه کارشناسی ارشد پایان». خدمات کتابخانه به معلولین و نابینایان). «1354دخت (زاده، شهینسلطانی  -13
 تهران.رسانی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه متابداري و اطالع

http://behdokht.ir
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 .34کتابداري، دفتر ». هاي عمومی در گسترش فرهنگ مطالعهتأثیر کتابخانه). «1379صافی، قاسم (  -14

اي در مورد نحوه ازائه خدمات به دانشجویان نابینا در کتابخانه ). مطالعه1383ضیایی، محمدصادق (  -15
 ).42( 38کتابداري، ». مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران

 www.persianpersia.com».گذري در مشکالت اجتماعی نابینایان). «1392نیژه (توکلی، مغالمی -16

ترجمه ». هاي عمومیرهنمودهایی براي کتابخانه). «1368المللی انجمنهاي کتابداري (فدراسیون بین  -17
 اهللا فتاحی. مشهد: آستان قدس رضوي.رحمت

بررسی مسائل کتاب و کتابخوانی در رابطه با کودکان نابینا، و ناشنوا و ). «1361عبدالحسین (پهلو، فرج  -18
 رسانی، دانشگاه تهران.نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالعپایان». عقب افتادة ذهنی

خانه ترجمه علی شکوئی. تهران: دبیر». توسعه نظامها و خدمات کتابخانه عمومی). «1371کمپل، اچ. سی ( -19
 هیأت امناي کتابخانه عمومی؛ نشر کتابخانه.

 9الملوك ارجمند. فصلنامه کتاب، ترجمه تاج». هاي اطالعاتی و نابینایانبزرگراه). «1377کوبز، نورمن ( -20
)1 :(106 – 110. 

 .نشر قو )،تهران:2ویرایش ».(درآمدي بر کتابداري«). 1376( مختاري معمار،حسین -21

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ». کتابخانه و کتابداري). «1386مزینانی، علی (  -22
 ها (سمت).دانشگاه
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  بررسی جایگاه نهاد کتابخانه در تأمین نیازهاي اطالعاتی نابینایان در جامعه

  39آمنه مرتضوي 38زادهمهران سهراب

  

  

  چکیده

نابینایان همچون سایر افراد جامعه داراي حقوق فردي و اجتماعی هستند و الزم است تا از حاشیه زندگی به متن بیایند. 
تواند در لحظه لحظه از سوي دیگر، جهان پیرامون ما عرصه تغییرات بنیادین است و دسترسی به اطالعات روزآمد می

ها استوار است، برابري نیادین دنیاي جدید بر پایه نگرش برابري انسانها اثرگذار باشدو از طرفی، نگرش بزندگی انسان
ها. اساس توسعه این است که جامعه پذیراي اندیشه برابر نه به مفهوم تساوي، بلکه به مفهوم برابري استفاده از فرصت

ها را باابعاد ی برابري انسانتوانندبه آسانها میشود و نهادهاي اجتماعی با این اندیشه همگام شوند و بستر کتابخانه
ترین ابعاد آن برابري رفع نیازهاي اطالعاتی همگان است. گوناگون و زوایاي متفاوت آن،مهیا سازند. یکی از مهم

هدف از پژوهش حاضر که به روش اسنادي انجام گرفته است بررسی جایگاه نهاد کتابخانه در تأمین این نیاز مهم 
 روزافزون سرعتی با جهان در موجود اطالعات حجم که دورانی دهد درنتایج نشان مینابینایان در جامعه است. 

 محرومیت از ناشی يورطه شدن ترعمیق از جلوگیري نابینایان براي اطالعاتی نیازهاي به توجه یابد،می افزایش
رود و انجام می شمار به هاکتابخانه تمام کتابداران ايحرفه تعهدات يزمره در نابینایان و بینایان میان اطالعاتی

  ها ضروري است. تمهیدات و اقدامات الزم در جهت استفاده مطلوب نابینایان از خدمات کتابخانه

  اي، نیازهاي اطالعاتی.بینایان، کتابخانه، خدمات کتابخانه: نابینایان، کمهاکلید واژه

                                                             
38 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان.   ms3102002@yahoo 

 
39 دانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان.   mortazavi96@gmail.com 
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  مقدمه 

 همه درونمایه و انرژي و است آمدهمی شماربه مهم مسایل یکی از آن استفاده از و اطالعات بشري، تمدن آغاز از

 آن از مؤثر استفاده و اطالعات به است. امروزه دسترسی دانش و اطالعات اجتماعی، و فرهنگی علمی هايفعالیت

 در اطالعات کسب .رودمی شماربه ايحرفه و اجتماعی زندگی در اساسی اصل یک جامعه به منزله قشرهاي براي

 اطالعات یافتن به قادر که فردي. است امروز جهان اطالعاتی با همگامی و پیشرفت براي مهم اصلی کنونی، دنیاي

 بشر بقاي ضامن یابیاطالع هايمهارت بنابراین ندارد، را بشري هايپیشرفت همگامی با توان نباشد، خود نیاز مورد

 ترین نیازهايمهم از  یکی .دارد اطالعاتی نیاز مفهوم به اشاره غالبا اطالعات، جست وجوي هاينظریه است. امروز

-کتابخانه مواد و رسانیاطالع خدمات طریق از که هستند نیازهایی اطالعاتی نیازهاي است، اطالعاتی نیازهاي انسان،

 انسان اطالعات). 151: 1391کنند (صیامیان،می ایفا را مهمی نقش خصوص این در هاکتابخانه و شوندارضاء می اي

صحیح  که مرتبط، کامل، است اطالعاتی اطالعات، بهترین و کندمی کمک تصمیم گیري صحیح و مسئله حل در را
 نیز معلولین جمله از جامعه افراد کلیه و شودمحدود نمی خاصی قشر به تنها اطالعات به نیاز تردید بی باشد. جاري و

  ).77: 1393(زرمهر،نیستند  قاعده مستثنی این از

میلیون نفر از جمعیت سراسر جهان دچار نوعی معلولیت هستند. در  500کنیم که حداقل امروزه در دنیایی زندگی می
هزار نفر و  160برند. تعداد نابینایان ساکن در کشور ایران را میلیون نفر از معلولیت بینایی رنج می 38این میان، تعداد 

). 1378، به نقل از بشارتی، 269: 1390اند (رشیدپور،هزار نفر برآورد کرده 90تا  700ور را نیز جمعیت نیمه بینایان کش
نگرش اساسی دنیاي جدید نگرش برابري دسترس پذیري است، برابري نه به مفهوم تساوي بلکه به مفهوم برابري 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد  1372ال ها براي همه افراد یک جامعه است. به دنبال این اندیشه، در دي ماه سفرصت
این مصوبه به صراحت  10و  5اصول استاندارد فراهم آوري امکانات برابر براي معلوالن را به تصویب رساند. بندهاي 

هاي مختلف ها را مسئول ارائه خدمات اطالع رسانی و دسترس پذیر کردن خدمات و منابع اطالعاتی براي گروهدولت
به مسئولیت  2008کند. پیمان نامه حقوق معلوالن سازمان ملل متحد در سال ه نابینایان معرفی میمعلوالن از جمل

  ).270: 1390ها در مورد دسترس پذیر کردن اطالعات به صورت جامع براي همه مردم تأکید کرد (رشیدپور،دولت
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-استاي اصل برابري حقوق شهروندي، میبر این اساس، نابینایان و کم بینایان نیز همچون سایر اقشار جامعه و در ر

). بر اساس آمارهاي به 662: 1393بایست همانند دیگر افراد از حقوق و مزایاي یکسانی برخوردار باشند(کوکبی، 
شود و هر دقیقه یک کودك نابینا در جهان متولد دست آمده از سازمان بهداشت جهانی، در هر ثانیه یک نفر نابینا می

میلیون کم بینا در جهان  246میلیون نفر نابیناي مطلق و  39آخرین آمار موجود حاکی از وجود  شود و همچنینمی
درصد آنها قابل پیشگیري هستند ( سازمان بهداشت جهانی،  20درصد اختالالت بینایی قابل درمان و  60است. حدود 

2014.(  

آید. در مورد تعداد نابینایان در ایران ق به دنیا میدر ایران از هزار تولد، یک کودك با اختالالت بینایی شدید و عمی
شود، متفاوت هاي مختلف ارائه میها و مؤسسهآمار دقیق و یکسانی وجود ندارد و آمار این افراد که از سوي سازمان

منتشر کرد، برآورد جمعیت نابیناي  1385هاي مجلس در گزارشی که در مرداد است به طوري که مرکز پژوهش
 مجلس هاي پژوهش نفر اعالم کرد (مرکز 707هزار و  76نفر و نابینایان شناسایی شده را  340هزار و  408را کشور 
) 1393هزار نفر ( سازمان بهزیستی کشور،  150) و سازمان بهزیستی این تعداد را بطور حدودي 1385اسالمی،  شوراي

هزار و  98، تعداد نابینایان در کشور را 1390ر سال و مرکز آمار ایران طبق نتایج آخرین سرشماري نفوس و مسکن د
  ).1390اعالم کرده است (مرکز آمار ایران،  977

با توجه به تعریف بین المللی نابینا کسی است که میزان دید او کمتر از یک دهم است و نیمه بینا یا کم بینا نیزبه فردي 
با استفاده از وسایل کمکی (عینک) میزان دید او حداکثر به شود که میزان دید او بیشتر از یک دهم است و اطالق می
 و زمان هر در فردي هر براي که ناخواسته است ايپدیده و عارضه ). نابینایی50: 1378رسد (بشارتی، سه دهم می

 اجتماعیگوناگون  هايصحنه در نابینا افراد حضور بازدارنده عامل تواندنابینایی نمی اما. دهد رخ ممکن است مکانی
 و برجسته افراد زمره در اندخود توانسته خستگی ناپذیر کوشش و تالش دیرباز با از افراد این از برخی چنانکه باشد؛
 خزائلی محمد و متقدمین از رودکی، مانند بگذارند: باقی ادبی بسیار و علمی خود آثار از و گیرند قرار اجتماع شایسته
 پوشاك و خوراك به تنها که نیست ذهنی ناتوان یک نابینا فرد .هستند ما ملی کشور از مفاخر هر دو که متأخرین از
مراکز  از یکی عنوانبه هاکتابخانه بین، این در. نیازمندند اندیشه و روح پرورش به مانند سایر افراد بلکه باشد، داشته نیاز

نهادي اجتماعی  ). کتابخانه101: 1390(فرقانی،شوند  دارعهده را رسالت این توانندمی کمک آموزشی یا و فرهنگی
است که با گردآوري، سازماندهی و نگهداري دانش مدون بشر، امکان رشد اندیشه، شکوفایی استعداد و باروري ذهن 

 در هاي نابینایانکتابخانه ). به همین منظور،96: 1387نگهبان،( کندخالق انسان پویا و جست وجوگر را فراهم می
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 کردن پر مناسب براي شرایط و امکانات ایجاد و دانش و ارتقاي علم فرهنگ، گسترش اطالعاتی، نیازهاي عرف خدمت
  ).1379 باشند (تعاونی،می آنان فراغت اوقات

ترین مشکل نابینایان در خصوص برقراري ارتباط با دنیاي پیرامون خویش، کسب اطالعات است و یکی از اساسی
هاي عمومی و اي مطالعه کتب مربوط به آن زمینه است. گسترش کتابخانهدر هر زمینهبهترین روش کسب اطالعات 

اي را براي افراد بینا فراهم آورده است و این در صورتی است که نابینایان به هاي اطالعاتی، کاوش در هر زمینهشبکه
اند ق هر انسانی است محروم بودهترین حدلیل گسترش کم امکانات عمومی براي مطالعه، از این امکان که ابتدایی

هاي نابینایان، منابع ). در حالیکه یکی از بارزترین محرومیت1385هاي مجلس شوراي اسالمی، (مرکز پژوهش
پذیري به آنها است و در دورانی که حجم اطالعات موجود در جهان با سرعتی روزافزون اطالعاتی و نحوه دسترس

اي مسلم براي جلوگیري از محرومیت اطالعاتی این گروه اي اطالعاتی آنها وظیفهیابد، توجه به نیازهافزایش می
  ).662: 1393گسترده از افراد جامعه است (کوکبی،

توانند به نابینایان خدمت کنند و دسترسی آسان به انبوه دانش بشري را ترین نهادهایی هستند که میها از مهمکتابخانه
 که دلیل این به برخوردار است، ايویژه اهمیت از افراد این براي کارآمد ايبخانهکتا خدمات میسر سازند. گسترش

 افراد براي که هاییمحمل با مقایسه شود، درمنتشر می تجاري طوربه افراد این مخصوص که اياطالعاتی هايمحمل

باید به عنوان یک مرکز سوادآموزي و ها ). در واقع کتابخانه41: 1392(فهیم نیا، است ناچیز بسیار شودمی منتشر عادي
گیري از کتابخانه و منابع را به آنها آموزش خودآموزي، در مسیر بهبود سطح سواد نابینایان عمل کرده و نحوه بهره

گیري از اي باشد که این افراد بدون توجه به معلولیت شان قادر به بهرهدهند .ارائه خدمات به نابینایان باید به گونه
شان هدایت شوند اي باشند و به فراسوي محدودیت، امکانات، تسهیالت، و سایر خدمات کتابخانهمنابع

  ).63: 1389(خسروي،

  بیان مسئله

است  "برابري دسترس پذیر"اي به نابینایان اصل ترین اصول در ارائه خدمات کتابخانهترین و کلیديیکی از مهم
براي  برابر امکانات سازي فراهم کارهاي راه 1372 ماه دي در حد،مت ملل سازمان عمومی ). مجمع1379(تعاونی،
 و رسانیخدمات اطالع تأمین مسئول را هاصراحت دولت به مصوبه این 10 و 5 بندهاي. رساند به تصویب را معلوالن

که  آورند فراهم شرایطی باید هادولت .کندمی نابینایان معرفی جمله از معلوالن مختلف هايگروه براي منابع اطالعاتی
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: 1392نباشد (قاسمی،  کار در تبعیضی و باشند داشته تسهیالت دسترسی و امکانات همه به سالم، افراد مانند نابینایان
ها و مراکز ها در راستاي ایجاد کتابخانهبا این دیدگاه و نگرش، الزم است که جدیت بیشتري از سوي دولت ).25

ها و مراکز اطالع نابینایان و نیمه بینایان صورت پذیرد. عنایت به نحوه ارائه خدمات کتابخانهاطالع رسانی مخصوص 
رسانی به نابینایان از ویژگی خاصی برخوردار است؛ زیرا از یک سو خصوصیات جسمی و مشکالت ایشان و از سوي 

هاي خاصی مراکز اطالع  رسانی با ویژگیها و دیگر اشتیاق در جهت پیشرفت و رفع نیازهاي اطالعاتی آنان، کتابخانه
  ).43: 1383طلبد (ضیایی،را می

   پیشینه

مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفت. پایان نامه  1350ها به نابینایان در ایران از دهه خدمات کتابخانه
توان در زمره نخستین را می »خدمات کتابخانه معلولین و نابینایان« ) با عنوان 1354کارشناسی ارشد سلطانی زاده (

 و ایران در هاییپژوهش نابینایان هايکتابخانه زمینه ). پس از آن در43: 1383ها در این زمینه دانست (ضیایی،تالش
  :است قرار زیر که تعدادي از آنها به گرفته صورت از کشور خارج

 کودکان با رابطه در کتابخوانی و کتاب مسایل سیبرر«عنوان  با خود ارشد کارشناسی نامهپایان در )،1361( پهلوفرج
 متمرکز پایتخت در افراد، این براي امکانات عمده که قسمت رسید نتیجه این به» ذهنی افتاده و عقب ناشنوا و نابینا،
  .آورندنمی به عمل کافی توجه آنها مسایل کتابخوانی به نسبت مسئوالن و شده

 رسانی اطالع مراکز ها وکتابخانه وضعیت بررسی«عنوان  با خود کارشناسی ارشد نامهپایان در )، 1372 ( ارجمند
 نتیجه این به» کشور در نابینایان براي رسانی شبکه اطالع پیشنهاد و ایران بر تأکید با رشد در حال کشورهاي در نابینایان
 مراکز در هاکتابخانه استقرار و اندنبوده متخصص هیچکدام نابینایان هاي مخصوصکتابخانه در شاغل پرسنل که رسید
  .است ساخته مشکل آنها به دستیابی نابینایان را استان،

 ترعمیق از جلوگیري براي» نابینایان هايکتابخانه خدمات ارائه افزایش عوامل«عنوان  با ايمقاله در )، 1387 ( بشارتی
 آموزش آنها، اطالعاتی نیازهاي و» باوري نابینا« جمله  از عواملی به بینا افراد و نابینایان بین اطالعاتی فاصله شدن

  است. کرده اشاره نوین فناوري از و استفاده اي،بین کتابخانه امانت نابینایان، و کتابداران
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 آنها اهمیت بیان و هاي مجازيکتابخانه و یادگیري الکترونیکی مفاهیم بررسی«عنوان  اي بامقاله در ) ،1387( اطلسی
 استفاده نیاز، مورد ابزارهاي وتهیه دیجیتالی هايکتابخانه مناسب طراحی با توانمی که است کرده بیان» ابینایانن براي
  .کرد نابینایان فراهم براي را فناوري این از مؤثرتر

-می اطالعات فناوري رسید که نتیجه این به» نابینایان و اطالعاتی هايبزرگراه «عنوان  با ايمقاله در )،1377 ( کومبز

 نقش ارائه با باید کتابداران و هاکتابخانه بااین همه،. کند عمل اطالعات بیشتر هر چه کردن پذیردسترس در تواند
  .دهند یاري اطالعات استفاده از و بازیابی در را کاربران تمام محوري،

 و نابینایان براي توانندمی چطور و است چگونه هوشمند جوامع ساختار« عنوان  با ايمقاله در )،1381( اسکریزوسکی 
 عملی شیوه دو به نابینایان، براي هوشمند، جوامع در ایجاد امکانات که رسید نتیجه این به» مفید باشند بینایی معلوالن
اطالعات  تولید و تجاري بخش با نابینایان نیازهاي پیوند دوم و عمومی؛ سیاست الگوي ساختار تدوین نخست،: است

  .است تسهیالت و امکانات از وريبهره و ندهسرگرم کن

 کتابخانه خدمات که رسید این نتیجه به» دیجیتال عصر در نابینایان به خدمات« عنوان  با ايمقاله در )، 2006 ( تیلور
-می نابینا وکاربر اندشده بدل» وب بریل«به  بریل هايکتاب .میکند حرکت شدن دیجیتالی سويبه نابینایان، به کنگره،

  .کند استفاده آن از و یافته حجیم هايکتاب و کتابخانه به مراجعه به را بدون نیاز خود نیاز مورد منبع تواند

 نتیجه این به» یادگیري  مواد به دیجیتالی دسترسی طریق از معلوالن یادگیري افزایش« زمینه در )، 2007 لوکربی (
 منابع به نسبت ها،کتاب این شوند؛ تهیه استاندارد دیجیتالی گویاي هايکتاب قشر، این براي باید که یافت دست
  ).103: 1390دهند (فرقانی،یادگیري آنها را افزایش می میزان و دارند بیشتري تأثیر چاپی،

  اي در رفع نیاز اطالعاتی نابینایان جایگاه خدمات کتابخانه

ترین وظایف کتابداران است. در عصري که کی از پر مسئولیتاي به نابینایان و کم بینایان، یارائه خدمات کتابخانه
تر شدن حجم اطالعات قابل دسترسی رو به افزایش است توجه به نیازهاي اطالعاتی این گروه براي جلوگیري از عمیق

رود ( ها و مراکز اطالع رسانی به شمار میاي کتابداران تمام کتابخانهشکاف اطالعاتی آنان در زمره تعهدات حرفه
). کتابخانه نهادي اجتماعی است که نقش مهمی در توسعه فرهنگی یک جامعه دارد. در میان انواع 1379تعاونی،
هاي عمومی تنها مرجعی است که تمامی افراد بدون هیچ گونه محدودیتی ها و مراکز اطالع رسانی، کتابخانهکتابخانه
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هاي عمومی فراهم کردن تمام منابع الزم براي رفع نیازهاي تابخانهحق استفاده از منابع آن را دارند. وظیفه اساسی ک
هاي مختلف جامعه است تا بتوانند از طریق مطالعه منابع آن، نیازهاي آموزشی و اطالعاتی خود را رفع افراد و گروه

انش مدون بشر، ها با گردآوري، سازماندهی و نگهداري دکرده و به صورتی سالم اوقات خود را پر کنند. کتابخانه
کند (نادري امکان رشد اندیشه، شکوفایی استعداد و باروري ذهن خالق انسان پویا و جست وجوگر را فراهم می

  ).64: 1394بلداجی،

هاي آوري اطالعات و ارتباطات و کلیه سرویسالمللی حمایت از حقوق معلوالن بر قراردادن فنکنوانسیون بین 9ماده 
اي که به آن دسترسی داشته و دچار محدودیت نگردند، اشاره دارد و راد معلول به گونهخدماتی عمومی براي اف

ها را براي این افراد به مندي از خدمات و امکانات فرهنگی مانند کتابخانهاین کنوانسیون حق بهره 30همچنین ماده 
هاي ا براي معلوالن را توسط سازمانهشناسد و فراهم کردن امکان دسترسی و استفاده از خدمات کتابخانهرسمیت می

بیانیه یونسکو، کتابخانه عمومی  1995). همچنین بر اساس ویرایش 2015داند (سازمان ملل متحد، دولتی ضروري می
محلی براي اطالعات و تولید انواع دانش قابل استفاده براي کاربران آن است. خدمات کتابخانه عمومی بدون در نظر 

جنس، مذهب، ملیت، زبان و موقعیت اجتماعی افراد، بر اساس اصل برابري دسترسی در اختیار گرفتن سن، نژاد، 
توانند از گیرد. بدین دلیل خدمات و منابع ویژه باید براي آن دسته از کاربرانی که به هر دلیلی نمیهمگان قرار می

هاي ، معلوالن یا بیماران فراهم شود. کتابخانههاي زبانیمند شوند، مانند اقلیتاي عادي بهرهخدمات و مواد کتابخانه
  ). 1995عمومی در قبال کاربران معلول خود مسئولیت خطیر و مهمی بر عهده دارند (یونسکو،

اي به خط برجسته براي دانشجویان نابینا تاسیس شد. م. در بریتانیا با مجموعه 1768نخستین کتابخانه نابینایان در 
به منظور تأمین نیازهاي  1882شد، در سال که یک کتابخانه عمومی در بریتانیا محسوب می  کتابخانه ملی نابینایان

اندازي شد. در ایاالت متحده کتابخانه اي همانند افراد بینا، راهنابینایان و کم بینایان در دسترسی به خدمات کتابخانه
م. آغاز کرد و کتابخانه ملی براي نابینایان در  1868ل اي است که خدمات به نابینایان را در سابوستون نخستین کتابخانه

  ).71: 1387م. تاسیس شد (درودي، 1897

 نابینایان مجتمع«عنوان  تحت خزائلی توسط محمد 1342 در آنها نگهداري و نابینایان براي نخستین مدرسه ایران در
ه.ش. فردي به نام کریستوفل تحت پوشش دایره اسقفی ارامنه  1298البته قبل از آن در سال  شد. تأسیس» دکتر خزائلی

در تبریز به تأسیس آموزشگاهی ویژه نابینایان دست زد و خط را به طریق ابتکاري وارد کشور نمود. سازمان بهزیستی 



 

٧٩٣ 
 

الها پیش در امر آموزش و بهزیستی کشور، وزارت آموزش پرورش استثنایی کل کشور و انجمن نابینایان ایران از س
هاي اند. عالوه بر این، دفتر ملی اطالع رسانی به معلوالن به عنوان یکی از معاونتنابینایان و کم بینایان فعالیت داشته

 اخیر قرن نیم ). در130: 1389شروع به فعالیت کرده است(نوشین فرد، 1373پژوهشی کتابخانه ملی از اوایل سال 
 مراکز و کتابخانه از شهرها بسیاري در. است بوده توسعه و پیشرفت روبه نابینایان همواره علمی و فرهنگی هايفعالیت
: 1392است (قاسمی، عرضه نشده و تدوین هافعالیت این از جامعی هنوز گزارش اما .است شده تأسیس رسانی اطالع

25.(  

ناپذیر از جامعه داراي نیازهاي اطالعاتی هستند که با توجه به  نابینایان همانند دیگر افراد جامعه به عنوان بخشی جدایی
قوه بینایی و دریافت محدودتر اطالعات از محیط پیرامون، مشکالت بیشتري در مسیر کسب اطالعات  محدودیت

 هاي خاص جهت کسب اطالعات موردمورد نیاز خود پیش رو دارند. آنها نیاز مضاعف به منابع اطالعاتی با قابلیت
). توجه به نیازهاي اطالعاتی این گروه براي 1386، به نقل از رضوي اصل، 131: 1389نیاز خود دارند (نوشین فرد،

اي میان بینایان و نابینایان در زمره تعهدات حرفه "محرومیت اطالعاتی"تر شدن شکاف ناشی از جلوگیري از عمیق
هاي اطالعاتی و ارتباطی به ویژه اینترنت موجب شده است آوريرود. رشد فنها به شمار میکتابداران تمام کتابخانه

ها و مراکز اطالع که دامنه و حجم مواد اطالعاتی قابل دسترس براي این گروه گسترش یابد. از این رو، کتابخانه
ینا تدارك ببینند. توانند خدمات مناسبی را براي افراد نابینا و کم بگیري از امکانات و تجهیزات نوین میرسانی با بهره

ها موظف هستند امکانات الزم را براي معلوالن از حقوق مساوي با سایر شهروندان برخوردار هستند و کتابخانه
دسترسی و استفاده این قشر به منابع اطالعاتی فراهم آورند؛ بطوریکه این افراد نیز بتوانند مانند سایر افراد جامعه سطح 

هاي مختلف اجتماعی فعالیت کند و براي جامعه خود مفید باشند (نوشین در حوزه دانش خود را ارتقاء داده و
  ).131: 1389فرد،

هاي عمومی در قبال این قشر بیان نمود. در بینا و نابینا را در قالب وظایف کتابخانهاي افراد کمتوان نیازهاي کتابخانهمی
-سازي و در دسترس قرار دادن آسان منابع (کتابینایان، غنیهاي مناسب جهت کتابخانه ناباین بین فراهم کردن مکان

-هاي بریل، گویا، نشریات و...) با توجه به نیازهاي اطالعاتی و اهداف عالی در جهت تعالی فرهنگ مطالعه و اطالع

عاتی با هاي اطالروز و مناسب (الکترونیکی، ارتباطی و ...)، فراهم آوري محملآورانه بهرسانی، تهیه تجهیزات فن
هاي این توجه به نیازهاي این افراد در حداقل زمان ممکن، تعیین سیاست و راهکارهاي الزم جهت شناخت توانایی

توان بیان نمود. همچنین کتابخانه باید به عنوان یک مرکز سوادآموزي و خودآموزي، در قشر به عموم مردم را می
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ه استفاده از کتابخانه و منابع را به آنها آموزش دهد. از این رو فراهم مسیر بهبود سطح سواد نابینایان عمل کرده و نحو
ها و گسترش نشر الکترونیک، کردن امکانات مطالعاتی براي نابینایان فرصتی مناسب جهت برابرسازي موقعیت

  ها براي عالقمندان خواهد بود.جایگزینی مناسب جهت مکتوبات بریل در تمامی زمینه

هاي نابینایان، امانت بین کتابخانه ( با هاي مرتبط همانند اداره کل بهزیستی و کانونها و انجمنمشاوره با سازمان
ها، نشر الکترونیک و ارسال هاي اشتراك و عضویت)، امکان دسترسی به وسایل الکترونیکی در کتابخانهصدورکارت

–ماهنامه بشري  -ي ویژه نابینایان (ایران سپیدهاآن توسط اینترنت به پست الکترونیک این قشر، اشتراك با روزنامه

هاي جدید مرتبط، و همچنین به کارگیري نابینایان در آوريفصلنامه بصیر و ...)، ورود فن –نشریه ویژه یونسکو 
 هاي پیشنهادي براي رفع نیازهاي اطالعاتی و اجتماعی آنها باشدحلتواند راهکارهاي مربوط به کتابخانه خود، می

  ).65: 1394ري بلداجی،(ناد

ها و تأثیرات آن بر تمام ابعاد جامعه، کتابخانه عمومی نیز به عنوان نهادي آوريگیري و رشد فنامروزه با شکل
ها، بدون مراجعه آوريتوانند به مدد این فناجتماعی دستخوش تغییر و تحوالت بسیاري شده است و مخاطبان می

اي به اطالعات دست یابند که این مسئله در مورد معلولین اهمیت بیشتري نات شبکهحضوري به کتابخانه ا ز طریق امکا
). در دوران افزایش فزاینده حجم اطالعات در جهان، ارائه خدمات به نابینایان و کم بینایان 16: 1388یابد (دیدگاه، می

بینا و کم بینا در جامعه و رشد و تنوع ترین وظایف کتابخانه ها و کتابداران است. افزایش افراد نایکی از پر چالش
  هاي نوین اطالعاتی است. آورينیازهاي اطالعاتی آنها مستلزم ایجاد خدمات متنوع با استفاده از فن

اند؛ اما شان از منابع گویا و بریل استفاده کردهنابینایان و کم بینایان همواره به منظور رفع نیازهاي اطالعاتی روزمره
آوري، امکان ارائه خدمات بیشتري فراهم شده است زایش حجم روزافزون اطالعات و با پیشرفت فنامروزه با اف
-آوري ویژه نابینایان را به دو بخش قطعات سخت افزاري و برنامهتوان فن). به طور کلی می132: 1389(نوشین فرد،

  هاي نرم افزاري تقسیم کرد. 

  افزارها:نرم

 خوانافزارهاي صفحهنرم •
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روند. هر متنی را که در صفحه نمایشگر نوشته شده شمار میافزارهاي ویژه نابینایان بهترین نرمافزارهاازمهمنرم این
هاي دنیا ارائه شده است. از ها به اکثر زباندهند. این برنامهباشد، به صورت بریل یا گویا در اختیار کاربر نابینا قرار می

-نابینایان به ویندوز و صفحات وب با خروجی صوتی و بریل، نرم افزارهاي دسترسیرمها میتوان به نجمله این برنامه

  افزارهاي درشت نمایی در کامپیوتر اشاره کرد.افزارهاي مبدل متن به گفتار، و نرم

 افزارهایی براي خواندن متون بینایی نرم •

افزارها براي آورد. برخی از این نرمبریل در میافزارها صفحه مورد نظر را اسکن کرده و به صورت گفتار و یا این نرم
  راحتی کم بینایان داراي قابلیت تعویض رنگ نوشته و پس زمینه نیز هست. 

 افزارهاي خاص نابینایان جهت تأمین نیازهاي ویژه آناننرم •

  دهد؛افزارهایی که ترجمه متون به بریل و ترجمه از یک زبان به زبان دیگر را انجام مینرم -
  افزار ترجمه کاربرد دارد؛شود. معموال در کنار نرمها استفاده میافزارهایی که براي ویرایش فایلنرم -
  هاي موسیقی به بریل؛ افزار تبدیل نتنرم -
کند. همچنین قابلیت زوم ها و تصویرهاي صفحه نمایشگر تلفن همراه را به گفتار بدل میافزارهایی که نوشتهنرم -

  را براي افرادي که داراي چشم ضعیف یا نیمه بینا هستند دارد.کردن صفحه 

  افزارها:سخت

 افزارهاي مستقلسخت •

  ماشین تحریر بریل: مانند ماشین تایپ ساده است و بر دو نوع است:  -
  شوند؛. دستی: به طور مستقیم و همزمان با تایپ نقاط برجسته ایجاد می1
  کند؛شود و ماشین، نقاط برجسته ایجاد میهاي الکتریکی فرستاده مییگنال. الکتریکی: همزمان با تایپ کردن، س2
  تکثیر کننده بریل؛ -
  کامپیوتر بریل گویا: داراي صفحه کلید بریل بوده و خروجی آن نیز صوتی است. -
 افزارهاي وابستهسخت •

وس هنگامی که به یک خط یا نوشته کند. این ماماوس ویژه: این وسیله به تکان و ضربه حرکت و نوشتار را گویا می -
  دهد؛کند به کاربر نابینا از طریق المسه خبر میبرخورد می
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ها و نمایشگر قابل حمل خط بریل: این نمایشگر کوچک و قابل اتصال به گوشی تلفن همراه است. از مجموعه پین -
هایی ي به نمایشگر موجب ایجاد ناهمواريهاي پالستیکی بسیار ریز ساخته شده است که بر اثر نوسان ولتاژ ورودپدال

  گردد؛شود و براي فرد نابینا قابل تشخیص میدر سطح نمایشگر می
افزارهاي سروش (سیستم کمک آموزشی لمسی گویا): سروش دستگاهی جانبی براي کامپیوتر است که به همراه نرم -

مفاهیم تصویري را به نابینایان انتقال دهد؛ به  بخشد. این دستگاه قادر استصوتی را تحقق می -گویا، آموزش لمسی
هایی که نیاز به اطالعات دارد، توضیحات بیش تري را به صورت طوري که نابینا با فشار دادن بر سطح تصویر در محل

  دارد؛گویا دریافت می
  کیبورد بریل؛ -
مانیتور و هر نوع اطالعات دیگر را برجسته نماي ماوس: این دستگاه کوچک پس از اتصال به ماوس، اطالعات روي  -

  توانند نقاشی بکشند؛دهد. همچنین با استفاده از این دستگاه، نابینایان میبه صورت بریل در اختیار نابینا قرار می
  گیرد. افزاري که براي لمس اطالعات گرافیکی روي صفحه نمایش ویندوز و یا آفیس مورد استفاده قرار میسخت -
 خاص جهت تأمین نیازهاي ویژه نابینایانافزارهاي سخت •

توانند موضع کاربر را در هر جاي کره زمین مشخص و ها میهایی هستند که به کمک ماهوارهها: دستگاهیابجهت -
 او را به نشانی که مورد نظر اوست راهنمایی کنند؛

تواند وجود اشیا و اجسامی آن می تشخیص اشیاء: دستگاه به کوچکی یک تلفن همراه طراحی شده که نابینا توسط -
هاي ویژه نابینایان در ). استفاده از این فنآوري1386متر دورتر از او قرار دارند، تشخیص دهد (فضیلت،  3را که تا 
گذاران در این حوزه قرار گیرد و در نتیجه آن امکان استفاده ها باید مورد توجه مسؤالن ذي ربط و سرمایهکتابخانه
  شود. اي و رشد و ارتقاء آنها در جامعه فراهم ارآمد نابینایان از خدمات کتابخانهبهینه و ک

هاي روز در کتابخانه، همچنین خودکارسازي کتابخانه آوريبا توجه به حرکت جهانی به سمت و سوي استفاده از فن
هاي آوريهایی با استفاده از فننابینا، تالشنابینایان جهت رفع نیازهاي اطالعاتی آنها و استفاده آسانتر افراد کم بینا یا 

-ها نشان می). بررسی65: 1394آوري آر. اف. آي. دي صورت گرفته است (نادر بلداجی،کارا و جدید و همچنین فن

دهد که یکی از مشکالت اساسی در کتابخانه نابینایان عدم توانایی فرد نابینا در انتخاب کتاب مورد عالقه و دلخواه در 
ها و اقداماتی براي رفع این مشکل صورت گرفته است؛ اما با هااست، به همین خاطر فعالیتسیستم قفسه باز کنابخانه
-شود و لزوم همخوانی و تعامل فنهاي عمومی و ناینایان از لحاظ نوع خدماتی که ارائه میتوجه به ساختار کتابخانه

ها هاي مورد نیاز و هم سنخ با محیط کتابخانهسیستمی با قابلیتهاي موجود در این نوع مراکز همچنان وجود آوري
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براي » و تلفن همراه در سیستم کتابخانه نابینایان RFIDآوري تلفیق فن«شود. بنابراین الگوي بکارگیري احساس می
  حل این مشکل ارائه شده است که به صورت نمونه در کتابخانه نابینایان شیراز اجرا گردیده است.

براي ارائه خدمات به  RFIDآوري هاي گوناگونی با استفاده از فنتحقیقاتی که تا کنون انجام شده است، فعالیتدر 
-می» تشخیص هویت بر اساس امواج رادیویی«هاي مخفف واژه RFIDافراد نابینا و قشر معلول صورت گرفته است. 

آوري عمدتا تبادل اطالعات بپردازد. کاربردهاي این فنباشد که قادر است بر اساس اتصاالت بیسیم و شناسه اشیاء به 
آوري استفاده جنبه تجاري به خود گرفت و امروزه در بسیاري از کارها از کاربردهاي صحیح این فن 1980از دهه 
 هادر کتابخانه RFIDافزار، دروازه ورود و خروج کاال اجزاي اصلی یک سیستم شود. برچسب، قرائتگر، آنتن، نرممی
  ).68: 1394باشند (نادري بلداجی،می

شود. استفاده از این آوري استفاده زیادي میها نیز از این فندارد، در کتابخانه RFIDدر میان کاربردهاي متفاوتی که 
اده اي خود تطبیق دهند. با استفسازد که این فنآوري پیشرفته را با مدیریت منابع کتابخانهسیستم کتابخانه ها را قادر می

اي به صورت خودکار، نبود صف طوالنی براي دریافت کنندگان از امکان دریافت منابع کتابخانهاز این سیستم مراجعه
منابع و وضعیت پیشرفته خدمات بهره زیادي خواهند برد. کارکنان کتابخانه براي کمک به مراجعه کنندگان زمان 

ا تحویل کتاب و منابع دیگر نخواهند داشت. سیستم امانت دهی بر و تکراري در ارتباط ببیشتري داشته و کار زمان
دهد تا بدون کمک کتابدار مدرك مورد نیاز را اي به مراجعه کنندگان این امکان را میخودکار مواد کتابخانه

-به RFIDآوري توان استفاده از فنها را میدریافت کنند. بنابراین یکی از راهکارهاي بهبود سیستم مدیریت کتابخانه

آوري در کشورهاي ). با توجه به سرعت رشد فن289: 1389شمار آورد و از مزایاي آن بهره گرفت (زلف پور،
آوري ها نیز از همین قانون پیروي کرده است. استفاده از فنهاي نو در بخش کتابخانهآوريپیشرفته، استفاده از فن

RFID مانند مدیریت اطالعات، دستیابی سریع، انتشار اطالعات و  هاییتالشی براي برطرف کردن مشکالت در حوزه
  امنیت اطالعات بوده است.

هاي نابینایان، عدم توانایی فرد نابینا در انتخاب کتاب همانگونه که اشاره شد یکی از مشکالت اساسی در کتابخانه
حلی براي رفع این مشکل با کردن راههایی براي پیدا مورد نظر در سیستم کتابخانه قفسه باز است. از این رو، تالش

و سهولت کار یا آن صورت گرفته است، اما کماکان انتخاب کتاب بوسیله کتابداران  RFIDآوري استفاده از فن
هاي ها با موضوعات مختلف در قفسهگیرد که این عمل داراي عیب ها فراوان از جمله عدم مشاهده کتابصورت می

حل مناسبی براي رفع این مشکل با توجه به و تلفن همراه، راه RFIDآوري رگیري فنتوسط کاربراست. مدل به کا
آوري موبایل و سیستم ). تلفیق فن79: 1394ها است (نادري بلداجی،هاي موجود در کتابخانهامکانات و زیرساخت
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RFID هاي افراد نابینا را در یتاي کوچکی از محدودتواند دغدغههاي انجام شده میها و توجیهبا توجه به بررسی
  ).83ها مرتفع کند (همان : کتابخانه

با در نظر گرفتن نیازهاي خاص افراد معلول به خصوص افراد داراي معلولیت بینایی به عنوان شهروندان ویژه، یکی از 
ن دسترسی آسان توانند انجام دهند، تأمیها در راستاي حرکت به سمت دولت الکترونیک میهایی که شهرداريفعالیت

افزارها، هاي الکترونیکی با کمک سختهاي سطح شهر بدون به نیاز به مراجعه حضوري، به وسیله کتابخانهبه کتابخانه
).  1388اي قابل حمل را دارند (بحري، افزارهاي صفحه خوان و نمایشگرهایی است بریلی که قابلیت اتصال به رایانهنرم

نابینا باوري و «ن فاصله اطالعاتی بین نابینایان و افراد بینا، بررسی عواملی از جمله تر شدبراي جلوگیري از عمیق
باید » آوري نویناستفاده از فن«و » ايامانت بین کتابخانه«، »آموزش کتابداران و نابینایان«، »نیازهاي اطالعاتی آنها

  ).67: 1394مورد توجه قرار گیرد (نادري بلداجی،

. هستند رسانیاطالع مراکز و کتابخانه باشد داشته جدید ورود فن آوریهاي به خاص توجه بایستی هک نهادهایی یکی از
 آنها که دنیایی .بگشایند بینایان کم و نابینایان روي به را جدیدي روز دنیاي امکانات از منديبهره با نهادها میتوانند این
 بالقوه تواند استعدادهايمی و شودمی آنها دانش افزایش و خردمندي باعث .کندمی آرزوهایشان نزدیک و آمال به را
 را افراد این توانندکه می هستند مراکزي مهمترین اطالعاتی مراکز ها وسازد. کتابخانه شکوفا را افراد این درخشان و
 به را روز فنّ آوریهاي از استفاده شرایط فوق، تهیه امکانات با توانندمی هاکتابخانه کنند  بنابراین کمک زمینه این در

 بدل سمت به را بینا کم و نابینا افراد جامعه تواندحرکت می این. کنند فراهم افراد از گروه این براي صورت مشترك
   .)78: 1393کند (زرمهر، هدایت دانش محوریت با جامعه یک شدن به

  نتیجه گیري 

نیازهاي افراد جامعه است. هر فرد به عنوان عضوي از اجتماع، ترین الزامات جوامع انسانی، پاسخگویی به یکی از مهم
اي بپیماید که با کمترین مشکل مواجه گونهنیازمند کسب اطالعات و تجربه است تا بتواند مسیر زندگی خود را به

ي که قادر مندسازي اقشار مختلف از منابع اطالعاتی است. بدیهی است فردهاي تأمین اطالعات، بهرهشود. یکی از راه
رو خواهد شد، چرا که دنیاي به کسب اطالعات نباشد در مسیر حرکت خود در جامعه با مشکالت متعددي روبه

کنونی، دنیاي اطالعات و ارتباطات است و افراد در صورت قرار نگرفتن در مسیر صحیح کسب اطالعات، به درکی 
قراري ارتباطی سازنده با محیط اطراف و مرتفع کردن صحیح از وقایع و رخدادهاي دنیاي پیرامون و به تبع آن بر



 

٧٩٩ 
 

 اطالعاتی نیازهاي است، اطالعاتی نیازهاي ، انسان ترین نیازهايمهم از نیازهاي روزمره خود قادر نخواهند بود. یکی

 خصوص این در هاکتابخانه و شوندارضاء می ايکتابخانه مواد و رسانیاطالع خدمات طریق از که هستند نیازهایی

  کنند.می ایفا را مهمی نقش

 خاصی امکانات به نیاز یا ذهنی و جسمی هايمحدودیت دلیل به افراد این. هستند جامعه از عظیمی بخش معلوالن
-می را پیشرفت نخست سخن اطالعات که سوم در هزاره. نیست اطالعات به نیاز عدم معلولیت به معناي این اما دارند،

 عنوانبه معلوالن براي مناسب امکانات بنابراین. است ضروري جامعه اقشار براي تمام جوییاطالع هايتوانمندي زند،
 و عظیم بخش عنوانبه نابینایان اهمیت نیاز اطالعاتی و شد بیان آنچه به باتوجه .است الزم جامعه، توانمند مهم و بخش

 خاصی و متفاوت امکانات با و بیشتر، اطالعاتیِ نیاز هاي جسمی،محدودیت علت به که کشور جامعه توانمندي از
است، بنابراین تأمین نیازهاي اطالعاتی  سوم در هزاره بقا الزمه و فرد هر مسلم حق به اطالعات دسترسی اینکه و دارند

 قرار خود راهبردي برنامه در را نابینایان براي ریزيبرنامه باید هااین گروه از جامعه اهمیت بسزایی دارد و  کتابخانه
  اهمیت دهند. جسمانی هايناتوانایی با سایر افراد و آنان اطالعاتی نیازهاي به و دهند

 اطالعات به هادر کتابخانه هستند، طبیعی بینایی داراي که افرادي همانند دارند حق بینایی آسیب با افراد که آنجا از
 در سعی هاکتابخانه بایستمی بنابراین دارند، از اطالعات وسیعی طیف به نیاز آنها همانند چون و داشته باشند دسترسی
با توجه به اینکه همه اقشار جامعه باید از  .باشند داشته جامعه از خاص اطالعاتی این جمعیت نیازهاي کردن برطرف

هاي جامعه گروهمند شوند، ایجاد شرایط برابر براي نابیناینان در مقایسه با سایر امکانات یکسان آموزشی و فرهنگی بهر
به منظور رسیدن موقعیت یکسان آموزشی، شغلی و اجتماعی تنها در صورتی امکانپذیر است که از نظر ابزاري و 

ها و مراکز اطالع رسانی نابینایان و کم بینایان با هدف رفع دسترسی، امکانات و شرایط یکسانی فراهم آید. کتابخانه
مفید، ارتقاء علم و دانش، اطالع رسانی ، آموزش و پر کردن اوقات  نیازهاي اطالعات، گسترش فرهنگ مطالعه

 معلولیتشان به توجه بدون آنان که باشد اي گونه به اگر نابینایان به خدمات گردد. ارائهفراغت براي این قشر ایجاد می
  است. کرده هدایت محدودیتشان فراسوي به را آنها که است رسالتی انجام باشند امکانات و منابع از گیري بهره به قادر

ها به مراجعه کنندگان نابینا و کم بینا و در پایان پیشنهادهایی در جهت رشد و ارتقاء بهتر و بیشتر خدمات کتابخانه
  گردد:فراهم آوري شرایط بهتر در جهت رفع نیازهاي اطالعاتی این کاربران ارائه می
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 نهاد شهرسازي، و مسکن سازمان در کتابخانه جهیزاتت و ساختمان بازنگري و بررسی هاي کمیته تشکیل •
  ها؛ کمیته در معلوالن فعال حضور و کتابداري جامعۀ با مرتبط هايانجمن و هاسازمان و عمومی هاي کتابخانه

 براي رسانی اطالع مراکز و ها کتابخانه تجهیزات ساختمان مورد در جامع استاندارد تدوین و بنیادي تحقیق •
  علمی؛ مختلف هاي گروه مشارکت با معلوالن

 هاي نابینایان؛ایجاد شبکه ملی یا استانی اطالع رسانی منابع اطالعاتی کتابخانه •

ها از منابع یکدیگر مطلع باشند و در صورت لزوم ها که کلیه این کتابخانهایجاد شبکه امانت بین کتابخانه •
 منابع مورد نیاز را به یکدیگر امانت دهند.

دانشگاهی به عنوان مراکز آموزشی پر تحرك و پویا، موظف هستند مواد مورد نیاز براي برنامه  هايکتابخانه •
آموزشی، و پژوهشی دانشگاه را براي همه دانشجویان فراهم کنند. متأسفانه هیچ اقدامی از این نظر براي دانشجویان 

ها را براي آنها به ها و جزوهنشجویان بینا هستند تا کتابنابینا و نیمه بینا انجام نگرفته است. دانشجویان نابینا به دنبال دا
هاي دانشگاهی است که جهت رفع نیاز اطالعاتی دانشجویان که این وظیفه کتابخانهصورت نوار درآوردند در صورتی

 نابینا و نیمه بینا اقدام کنند. 

مهم است و متأسفانه تاکنون مورد توجه  بسیار 40ها؛ موضوع نیمه بیناییتوجه به مسئله نیمه بینایی در کتابخانه •
توانند بخوانند، ولی در هاي قوي میبینقرار نگرفته است. بسیاري از نابینایان در حقیقت نیمه بینا هستند و با کمک ذره

 دانشگاهی چنین امکاناتی براي نابینایان وجود دارد. کمتر کتابخانه

اران در زمینه نحوه ارائه خدمات به کاربران نابینا و کم هاي آموزشی تخصصی ویژه کتابدبرگزاري کارگاه •
 ها؛بینا در کتابخانه

هاي آموزشی جهت آشنایی کاربران نابینا وکم بینا با کتابخانه و مراکز اطالع رسانی، خدمات برگزاري دوره •
 آنها و شیوه استفاده از انواع منابع اطالعاتی؛ 

 ها؛اقدام الزم جهت غنی کردن مجموعه کتابخانهنیاز سنجی کاربران نابینا و کم بینا و  •

 بینایان؛ هاي الکترونیکی (دیجیتال) ویژه نابینایان و کمایجاد کتابخانه •

هاي نوین اطالعاتی ویژه نابینایان و کم بینایان  براي ارائه خدمات به این کاربران در آورياستفاده از فن •
 هاي عمومی و دانشگاهی؛ کتابخانه

                                                             
40 LOW VISION 
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 ایجاد فهرستگان ملی از منابع اطالعاتی مخصوص نابینایان؛  •

 ها به صورت گویا و بریل؛شناسیتهیه منابع و کتاب •

 دسترسی به نشریات به شکل گویا؛ •

 یا و منزل نیاز نابینایان در مورد اطالعاتی منابع تحویل و گویا و بریل هايکتاب پست براي ايسامانه ایجاد •
 کار؛ محل

ها و همچنین ایجاد امکانات جهت به صورت شبانه روزي و یا حداقل دو شیفته بودن کتابخانهارائه خدمات  •
 گیري از کتابخانه نابینایان در ایام تعطیل؛بهره

قرار دادن راهنمایی به خط بریل در کنار درب ورودي کتابخانه براي راهنمایی مراجعه کنندگان به فضا و  •
 مواد کتابخانه؛ 

  م صداگذاري مقابل در ورودي اصلی، جهت تشخیص بهتر فرد نابینا؛کارگیري سیستبه •
 هایی که در طبقات مختلف قرار دارند، وجود دکمه آسانسور به صورت حروف بریل؛براي کتابخانه •

 کشی یا سنگ فرشهاي برجسته در طول مسیر از در ورودي کتابخانه تا ساختمان کتابخانه؛ استفاده از طناب •

 اي خاص به طور ساالنه اختصاص دهد.ها دولت بودجهکالت مالی کتابخانهبراي غلبه بر مش •

ریزي براي اوقات فراغت هاي الزم جهت برنامهریزيربط در برنامههاي ذيها وسازمانهمکاري وزارتخانه •
 این قشر خاص (وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و کتابخانه ملی)

بهبود و ایجاد پویایی بیشتر و برآوردن احتیاجات اطالع رسانی، همکاري و توان گفت که براي در نهایت می •
ها، نهادها، موسسات خیریه، و افراد خیر یک جامعه مورد نیاز است و انجام این مهم از عهده فرد حمایت تمام سازمان

 پذیر نخواهد بود.یا سازمان خاصی امکان

  

  

  

  منابع
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)، 1388پور وجدي، سعید؛ فرجاد، رامین؛ پرتو، سارا؛ زاهدي، حامد و گلزارنیا، مهدي (. بحري، آرمان؛ صادق1
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 “بینایان مستقر در شهر تهرانرسانی نابینایان و نیمهها و مراکز اطالعخانهبررسی وضعیت کتاب”)، 1378. بشارتی، مینا،(2
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 معلولین اي به کتابخانه خدمات ارائه در نوین فن آوریهاي کاربرد ”)، 1388فر، مرجان(. دیدگاه، فرشته و خجسته6 
  20رسانی، شماره  اطالع و یابی ، اطالع“ جسمی
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  56رسانی، شماره  اطالع و ، کتابداري“ آنها خدمات از کاربران رضایتمندي میزان بررسی و رضوي خراسان استان
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  ، توان نامه، شماره اول“ کتابخانه نابینایی”)، 1392. قاسمی، مریم،(15 

هاي عمومی استان خوزستان در مقایسه با وضعیت کتابخانه”)، 1393. کوکبی، مرتضی و احسانی، صبا،(16 
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بیناي شهر کرمان و نابینا و کممطالعه نیازهاي اطالعاتی کاربران ”)، 1389فرد، فاطمه و رضوي، سیده یلدا،(. نوشین19
  4، شماره 16هاي عمومی، دوره ،تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه“ ايها از خدمات کتابخانهگیري آنمیزان بهره
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  تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی نابینایان و کم بینایان شهر کاشان 
  41محسن شاطریان

  42امیر اشنویی 

   43محمود گنجی پور
  

  :چکیده
کیفیت زندگی، مفهومی است چند وجهی و به شدت از زمان و مکان متاثر است و مولفه ها و عوامل تشکیل دهنده ي 
آن با توجه به دوره ي زمانی و مکان جغرافیایی فرق خواهد کرد. نابینایی عارضه اي است که به هر دلیلی می تواند 

ت زندگی در افراد می شود. هدف از این پژوهش رخ دهد و این عارضه به عنوان یک سندرم، موجب افت کیفی
مقطعی برروي  -بررسی کیفیت زندگی نابینایان و کم بینایان در شهر کاشان می باشد. این مطالعه به صورت توصیفی 

، توسط پرسشگران آموزش دیده، به طور SF-36نابینا و کم بینا، با به کارگیري پرسشنامه کیفیت زندگی  122
اي مجزا از ابزار کیفیت کاشان انجام پذیرفت. داده هاي دموگرافیک، با بهره گیري از پرسشنامهمتمرکز در شهر 

و آزمون آماري تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج  SPSSزندگی، اخذ گردید. داده ها با استفاده از 
یر را بر کیفیت زندگی نابینایان و کم بینایان شهر ابعاد فیزیکی نسبت به ابعاد روانی بیشترین تاثپژوهش نشان داد که 

داده هاي مطالعه نشان داد که نابینایان تحت مطالعه، یک وضعیت ضعیفی از نظر کیفیت زندگی دارند و  کاشان دارد.
  بیشتر مشکالت آنها در وضعیت عملکرد جسمانی و سالمت روانی آنهاست.

  SF-36ایان، کاشان، : کیفیت زندگی، نابینایان، کم بینکلید واژه
  

                                                             
دانشگاه کاشان دانشیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، 41  
 پژوهشگر دوره دکتري جغرافیا، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی کاشان 42
دانشگاه پیام نور تهران جغرافیا، دکتري پژوهشگر دوره 43  
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  مقدمه
 ضروري و الزم سالمتی، مختلف در تحقیقات آن گیري اندازه که است مهمی هاي شاخص از زندگی کیفیت

(می موج فزاینده اي از ). علی رغم عدم استفاده از اصطالح کیفیت زندگی تا قرن بیستم، Park, 1995باشد 
پژوهش ها به تدریج از این حقیقت پرده برداشتند که کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامدهاي مهم در ارزیابی 
 هاي مرتبط با سالمت باشد، چنانکه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمتی نیز بر این نکته تاکید دارد

)Fayers, 2000 است که مشتمل بر دو بخش است: الف) توانایی اجراي ). کیفیت زندگی یک وضعیت رفاهی
سالمت جسمی، روانی و اجتماعی است. ب) رضایت از سطوح عملکرد، کنترل و  فعالیت هاي روزمره که همان 

)گاهی اوقات کیفیت زندگی معادل رضایت از زندگی افراد تعریف می شود و Gotay, 1992درمان بیماري(
). اهمیت سنجش Felce, 1997اد از کلیه مسایل زندگی خود می باشد(شامل طیف وسیعی از رضایت افر

کیفیت زندگی به حدي است که برخی بهبود کیفیت زندگی را به عنوان مهمترین هدف مداخالت درمانی نام می 
مختلف، در موقعیت  ). به صورت کلی کیفیت زندگی براي افرادWHO Quality of Life Group, 2000( برند

) Cummins, 2000( تعابیر متفاوتی دارد ولی اصوالً به رضایت افراد از زندگی خود بر می گردد هاي مختلف
نظران بر این نکته توافق دارند که کیفیت زندگی علی رغم عدم اجماع در تعریف کیفیت زندگی، غالب صاحب

اشد.  همانگونه که اشاره با تلفیق حقایق مثبت و منفی زندگی در کنار یکدیگر، داراي ابعاد گوناگونی می ب
گردید، کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی است که در آن درك خود فرد از توانایی کنونی و استانداردهاي ممکن 

) به عبارت دیگر علی رغم اینکه جامع بودن کیفیت زندگی بررسی Nejad, 2008( درونی نقشی اساسی دارد
براي ارتقاي آن نیازمند مهندسی معکوس و تقلیل آن به  همه جانبه ي زندگی افراد را ممکن می سازد ولیکن

 .)Tavalaee, 2007اجزاي قابل مداخله می باشیم (

 هايحیطه کنند:می تعریف چنین را زندگی کیفیت و سازنده ي موثر ) ابعاد1998( ترنر و سیمنسون تستا،

 ,testa( هستند فرد هايادراك و انتظارات باورها، از تجارب، متأثر که سالمت روانی و اجتماعی جسمی،

 متعددي ابعاد و شودمی محسوب شاخص اساسی یک زندگی کیفیت امروزه داردمی اظهار  فاسینو .)1998

)، 1994). سیال(Fassino, 2009( گیردمی بر در را فرد وجود و فیزیولوژیک، عملکرد هايجنبه مانند
، نیز کیفیت زندگی را به صورت رضایت فرد از مجموع )1989)، و ایوانز و کوپ(1998)، ایزنک(1998سینسیا(

  .جنبه هاي زندگی از جمله جنبه هاي روانی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، معنوي و جنسی تعریف کرده اند

در دنیاي امروز بهبود کیفیت زندگی در افراد ناتوان جسمی به عنوان یک هدف بازتوانی مطرح شده است 
)Bullinger, 1999 از جمله افراد ناتوان جسمی نابینایان و کم بینایان هستند که به گزارش سازمان جهانی (

درصد بوده که تقریباً برابر با شیوع نابینایی در کشورهاي  7/0شیوع نابینایی در جهان  1995بهداشت در سال 
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) Karimi Dermani, 2009( شودمی نابینایی دچار دنیا از اي نقطه در یک نفر دقیقه 5 هر خاورمیانه می باشد در
 60در ده هزار نفر بوده و با افزایش سن، این نسبت افزایش یافته تا در سن  8سال،  0- 14شیوع نابینایی در سنین 

نحوه  و رفاه اهمیت جمعیت، این چشمگیر با افزایش ) وThylefors, 1995( درهزار نفر می رسد 44سالگی به 
 معلولین تعداد افزایش علت به ). امروزهDehestani Ardakani, 2004( شودمی آشکارتر استثنایی افراد زندگی

 پزشکی توجه اخیر دهه  ي چند در که طوري قائلند به آنان زندگی کیفیت براي زیادي اهمیت ویژه نابینایان، به

کیفیت زندگی، در ). آنچه مسلم است، استفاده از Wittney, 2003دارد( تمرکز معلولین زندگی بر کیفیت بیشتر
تعیین اثر بخشی خدمات درمانی و توانبخشی بسیار کارساز می باشد و همچنین با در اختیار داشتن سطح اولیه ي 
کیفیت زندگی در مقاطع زمانی مختلف، امکان بررسی روند تغییرات با در نظر داشتن وضعیت ارایه ي خدمات 

ه شیوع نسبتا باالي نابینایی در جوامع و متفاوت بودن کیفیت ). با توجه بGuyatt, 1993( موجود، فراهم می شود
زندگی براي هر فرهنگ الزم به نظر می رسد که از طریق بررسی جنبه هاي مختلف کیفیت زندگی گروهی از 
نابینایان جامعه، گامی در جهت آشنایی بیشتر با مشکالت آنها برداشته و با برنامه ریزي صحیح و اقدام مناسب 

ن کیفیت مراقبت هاي موجود ارتقا یافته و نیز نوع مراقبت ها با تقاضاي نابینایان بیش از پیش منطبق گردد مسئولی
)Koohpayeh-Zadeh, 1999(  

آن چه مشخص بود، علی رغم بررسی ها و جست و جوهاي انجام شده، داده ها واطالعات الزم در مورد نابینایان، 
، لذا با توجه به اهمیت موضوع، این روند را اختیار کردیم که با ارزیابی در حوزه هاي مورد بحث، به دست نیامد

کیفیت زندگی نابینایان و کم بینایان کاشان، عالوه بر اینکه توصیفی از وضعیت موجود آنها ارایه نماییم، یک 
ي جاري و نیز اقدامات سطح پایه و اولیه را نیز به دست آوریم تا در پی آن قادر باشیم که تاثیر خدمات و برنامه ها

  و مداخالت ویژه را بررسی و ارزیابی کنیم.

  شناسی تحقیق روش

نابینایان و کم بینایان شهر کاشان  122مقطعی بود که بروي  -این پژوهش یک مطالعه توصیفی جامعه و نمونه: 
  به اجرا درآمد. 

: اطالعات دموگرافیک، با استفاده از یک پرسشنامه مجزا از کیفیت زندگی، اخذ شد. این اطالعات شامل، ابزار
سن، جنس، تحصیالت، وضعیت اشتغال، تاهل، درآمد و محل تولد بود. متوسط زمان این پرسشگري، براي 

یفیت زندگی نابینایان، دقیقه بود. بررسی ک 2±15دقیقه و براي کیفیت زندگی،  2±10اطالعات دموگرافیک، 
توسط ده پرسشگر با مدرك تحصیلی لیسانس، که از قبل آموزش الزم را دیده بودند، با استفاده از پرسشنامه، 

، انجام گرفت. علت تعدد پرسشگران، فشردگی مطالعه به دلیل تعداد زیاد نابینایان به نسبت SF-36کیفیت زندگی
، SF 36ز عصاي سفید) و زمان محدود براي اخذ داده ها بود.  پرسشنامه زمان حضور آنها در همایش نابینایان(رو
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 که ) استMCSروانی ( و مقیاس سالمت )PCSمقیاس سالمت جسمی ( اصلی حیطه دو در سوال 36 شامل

 سؤال)، (دو عملکرد اجتماعی سؤال)، (چهار جسمانی عوامل سؤال)، نقش (ده جسمانی عملکرد مقیاس هشت

 (چهار سرزندگی سه سؤال)، عاطفی( عوامل نقش سؤال) (پنج روانی وضعیت سالمت سؤال)، (دو جسمی درد

 مورد در سوال یک و دهد قرار می سنجش مورد را سالمت با مرتبط سؤال)  عمومی (پنج سالمت و سؤال)

 از حاصل نمره به شدن اضافه که با است گذشته سال یک در عمومی سالمت در وضعیت شده درك تغییرات
  )Walters, 2001(  شود لحاظ می کلی، زندگی کیفیت در زندگی، کیفیت و روانی جسمی ابعاد جمع

ابزار، از روش اعتبار محتوا استفاده شد. اعتبار علمی (پایایی) ابزار  در این مطالعه جهت تعیین اعتبارعلمی (روایی)
ت ایرانی در مطالعات مختلف، مورد تایید قرار با توجه به استاندارد بودن و استفاده گسترده این ابزار براي جمعی

  )Horgan, 2004( گرفته است
روش آماري: آنالیزهاي آماري، براساس ارزیابی داده هاي توصیفی و نظر سنجی و مطالعه متون مرتبط با فرضیه 

  ام پذیرفت.انج SPSSها، براي انجام تحلیل ها شکل گرفت و آزمون هاي مورد نیاز (تحلیل مسیر) در نرم افزار 

   ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها ارائه یافته
  )، خالصه اي از ویژگی هاي اجتماعی، اقتصادي و جمعیتی افراد مورد مطالعه را نشان می دهد. 1جدول(

  : ویژگی هاي اجتماعی، اقتصادي و جمعیتی افراد مورد مطالعه1جدول شماره 
variable   N %  variable   N %  
        محل تولد        جنسیت

  90.2  110  شهر    50.8 62  مرد  
  9.8  12  روستا    49.2  60  زن  
        تحصیالت        سن

  19.7  24  ابتدایی    13.1  16  15-  
  16.4  20  سیکل    31.1  38  15-25  
  45.9  56  دیپلم    27.9  34  26-35  
  8.2  10  فوق دیپلم    18.0  22  36-45  
  9.8  12  لیسانس و باالتر    4.9  6  46-55  
        شغل  4.9  6  56-64  

  25.4  31  کارمند          تاهل
  3.3  4  بازنشسته   62.3 76  مجرد  
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  51.6  63  محصل    37.7  46  متاهل  
  13.1  16  بیکار          درآمد

  3.3  4  آزاد    7.4  9 100-450  
  3.3  4  خانه دار    86.1  105  451-600  
  +601  8  6.6          

 
درصد را زنان تشکیل می دادند. میانگین سنی افراد  49.2درصد را مردان و  50.8نفر پاسخگو  122از مجموع 

سال بود. از نظر تحصیالت که به سطوح مختلف تقسیم شده بود، بیشترین فروانی نسبی  35-26مورد مطالعه بین 
درصد 37.7درصد مجرد و مابقی  62.3درصد بود. از نظر وضعیت تاهل،  45.9در این مطالعه در گروه دیپلم 

 90.2هزار تومان بوده است. از نظر محل تولد  600-451نگین درآمد افراد مورد مطالعه بین متاهل بودند. میا
درصد روستایی بودند. از نظر اشتغال که به سطوح مختلف تقسیم شده بود، بیشترین فروانی  9.8درصد شهري و 

  درصد بود. 51.6نسبی در این مطالعه در گروه محصلین 
 نابینایان بر اساس آزمون تحلیل مسیرعملکرد جسمانی هاي مسقل بر متغیر ): میزان تاثیر متغیر2جدول (

 متغیر
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) .056 .227  .248 .804 
 001. 3.265 150. 051. 166.  فعالیت هاي شدید

 000. 4.296 133. 056. 241.  فعالیت هاي متوسط

 000. 4.391 242. 066. 290.  حمل کردن وسایل

 000. 4.349 221. 050. 218.  باال رفتن از پله چند طبقه

 002. 3.102 154. 062. 194.  باال رفتن از پله یک طبقه

 000. 4.428 145. 059. 261.  خم شدن از کمر و زانو زدن

 000. 3.981 236. 071. 283.  کیلومتر 2تا  1قدم زدن حدود 

 001. 3.290 187. 072. 236.  قدم زدن حدود چند صد متر

 000. 5.430 270. 062. 339.  قدم زدن حدود صد متر

 000. 3.896 151. 062. 240.  حمام کردن و لباس پوشیدن

 



 

٨١٠ 
 

) نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر عملکرد جسمانی داشته اند. 2جدول (
بیش ترین میزان تاثیر را بر عملکرد  Beta (150/0با ضریب ( فعالیت هاي شدیدضمن آنکه، در این بین، متغیر 

، متغیر عملکرد جسمانی آنان به فعالیت هاي شدید جسمانی دارد. یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر
فعالیت انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر  150/0میزان 

انحراف استاندارد در متغیر عملکرد جسمانی خواهد شد. بعد از آن متغیر  150/0، موجب کاهش هاي شدید
بر عملکرد جسمانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف  Beta (133/0یب (با ضر هاي متوسطفعالیت

انحراف استاندارد افزایش  133/0، متغیر عملکرد جسمانی آنان به میزان هاي متوسطفعالیتاستاندارد در متغیر 
 133/0، موجب کاهش هاي متوسطفعالیتخواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 

) Betaبا ضریب ( حمل کردن وسایلانحراف استاندارد در متغیر عملکرد جسمانی خواهد شد.  بعد از آن متغیر 
، حمل کردن وسایلبر عملکرد جسمانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر  242/0

فزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد ا 242/0متغیر عملکرد جسمانی آنان به میزان 
انحراف استاندارد در متغیر عملکرد  242/0، موجب کاهش حمل کردن وسایلانحراف استاندارد در متغیر 

بر عملکرد جسمانی  Beta (221/0با ضریب ( چند طبقه ي باال رفتن از پلهجسمانی خواهد شد. بعد از آن متغیر 
، متغیر عملکرد جسمانی باال رفتن از پله چند طبقهنحراف استاندارد در متغیر تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک ا

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر  221/0آنان به میزان 
د شد. بعد از انحراف استاندارد در متغیر عملکرد جسمانی خواه 221/0، موجب کاهش باال رفتن از پله چند طبقه

( باال رفتن از پله یک طبقهآن متغیر  بر عملکرد جسمانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش  Beta (154/0با ضریب 
انحراف  154/0، متغیر عملکرد جسمانی آنان به میزان  باال رفتن از پله یک طبقهیک انحراف استاندارد در متغیر 

، باال رفتن از پله یک طبقهش یک انحراف استاندارد در متغیر استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاه
خم شدن از کمر انحراف استاندارد در متغیر عملکرد جسمانی خواهد شد. بعد از آن متغیر  154/0موجب کاهش 
بر عملکرد جسمانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد  Beta (145/0با ضریب ( و زانو زدن

انحراف استاندارد افزایش  145/0، متغیر عملکرد جسمانی آنان به میزان خم شدن از کمر و زانو زدنغیر در مت
، موجب کاهش خم شدن از کمر و زانو زدنخواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 

با  کیلومتر 2تا  1دم زدن حدود قانحراف استاندارد در متغیر عملکرد جسمانی خواهد شد. بعد از آن متغیر  145/0
قدم بر عملکرد جسمانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر  Beta (236/0ضریب (

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.  236/0، متغیر عملکرد جسمانی آنان به میزان کیلومتر 2تا  1زدن حدود 
انحراف  236/0، موجب کاهش کیلومتر 2تا  1قدم زدن حدود برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 
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) Betaضریب ( با قدم زدن حدود چند صد متراستاندارد در متغیر عملکرد جسمانی خواهد شد. بعد از آن متغیر 
قدم زدن حدود چند بر عملکرد جسمانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر  187/0

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش  187/0، متغیر عملکرد جسمانی آنان به میزان صد متر
انحراف استاندارد در متغیر  187/0، موجب کاهش مترقدم زدن حدود چند صد یک انحراف استاندارد در متغیر 

بر عملکرد  Beta (270/0با ضریب ( قدم زدن حدود صد مترعملکرد جسمانی خواهد شد. بعد از آن متغیر 
، متغیر عملکرد قدم زدن حدود صد مترجسمانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در  270/0ن جسمانی آنان به میزا
انحراف استاندارد در متغیر عملکرد جسمانی خواهد شد.  270/0، موجب کاهش قدم زدن حدود صد مترمتغیر 

گذاشته، یعنی با بر عملکرد جسمانی تاثیر  Beta (151/0با ضریب ( حمام کردن و لباس پوشیدنبعد از آن متغیر 
 151/0، متغیر عملکرد جسمانی آنان به میزان حمام کردن و لباس پوشیدنافزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

حمام کردن و لباس انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 
  تغیر عملکرد جسمانی خواهد شد.انحراف استاندارد در م 151/0، موجب کاهش پوشیدن

  
  
  
  
  

 نابینایان بر اساس آزمون تحلیل مسیر عوامل جسمانی): میزان تاثیر متغیرهاي مسقل بر متغیر 3جدول (

 متغیر

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 

Error Beta   

(Constant) -3.000 .000  
-

216874420.014 
.000 

 کاهش مدت زمان
 000. 140080014.303 342. 000. 1.000  کار

 000. 157496423.404 373. 000. 1.000  انجام کار کمتر

 000. 146726939.363 372. 000. 1.000محدود شدن به یک 
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  نوع کار
مشکل داشتن در انجام 

 000. 145951483.507 373. 000. 1.000  کار

 
) نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر عوامل جسمانی داشته اند. 3جدول (

بیش ترین میزان تاثیر را بر  Beta (342/0با ضریب ( کار کاهش مدت زمانضمن آنکه، در این بین، متغیر 
، متغیر عوامل کار کاهش مدت زمان عوامل جسمانی دارد. یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در  342/0جسمانی آنان به میزان 
انحراف استاندارد در متغیر عوامل جسمانی خواهد شد. بعد  342/0، موجب کاهش کار کاهش مدت زمانمتغیر 

بر عوامل جسمانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک  Beta (373/0یب (با ضر انجام کار کمتراز آن متغیر 
انحراف استاندارد افزایش  373/0، متغیر عوامل جسمانی آنان به میزان انجام کار کمترانحراف استاندارد در متغیر 

انحراف  373/0، موجب کاهش انجام کار کمترخواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 
) Betaبا ضریب ( محدود شدن به یک نوع کاراستاندارد در متغیر عوامل جسمانی خواهد شد. بعد از آن متغیر 

محدود شدن به یک نوع بر عوامل جسمانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر  372/0
انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک  372/0زان ، متغیر عوامل جسمانی آنان به میکار

انحراف استاندارد در متغیر  372/0، موجب کاهش محدود شدن به یک نوع کارانحراف استاندارد در متغیر 
بر عوامل  Beta (373/0با ضریب ( مشکل داشتن در انجام کارعوامل جسمانی خواهد شد. بعد از آن متغیر 

، متغیر عوامل مشکل داشتن در انجام کارثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر جسمانی تا
انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در  373/0جسمانی آنان به میزان 

  ر متغیر عوامل جسمانی خواهد شد.انحراف استاندارد د 373/0، موجب کاهش مشکل داشتن در انجام کارمتغیر 
  
  
  

 نابینایان شهر کاشان بر اساس آزمون تحلیل مسیر درد جسمانی): میزان تاثیر متغیرهاي مسقل بر متغیر 4جدول (

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) -.469 .076  -6.172 .000 
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 000. 19.260 538. 033. 632.  درد جسمانی

 000. 21.370 596. 029. 610.  در کارها اختالل

 
) نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر درد جسمانی داشته اند. ضمن 4جدول (

بیش ترین میزان تاثیر را بر درد جسمانی. یعنی با  Beta (538/0آنکه، در این بین، متغیر درد جسمانی با ضریب (
انحراف استاندارد  538/0افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر درد جسمانی ، متغیر درد جسمانی آنان به میزان 

 538/0افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر درد جسمانی، موجب کاهش 
 Beta (596/0در کارها با ضریب ( اختاللاندارد در متغیر درد جسمانی خواهد شد. بعد از آن متغیر انحراف است

در کارها ، متغیر درد  اختاللبر درد جسمانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 
کس، کاهش یک انحراف استاندارد در انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برع 596/0جسمانی آنان به میزان 

  انحراف استاندارد در متغیر درد جسمانی خواهد شد. 596/0در کارها ، موجب کاهش  اختاللمتغیر 
 نابینایان بر اساس آزمون تحلیل مسیر سالمت عمومی): میزان تاثیر متغیرهاي مسقل بر متغیر 5جدول (

 متغیر

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) .369 .140  2.637 .010 
 000. 6.409 276. 031. 202.  سالمت کلی

 000. 9.335 373. 022. 208.  زودتر از بقیه مریض

 000. 8.593 341. 027. 232.  مسالم هست

 000. 10.613 457. 023. 248.  ام رو به بدتر شدنسالمتی

 000. 9.104 324. 024. 215.  م در حد عالیاسالمتی 

 
 

) نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر سالمت عمومی داشته اند. 5جدول (
( سالمت کلیضمن آنکه، در این بین، متغیر  بیش ترین میزان تاثیر را بر سالمت عمومی  Beta (276/0با ضریب 

 276/0، متغیر سالمت عمومی آنان به میزان سالمت کلیدارد. یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 
، موجب سالمت کلیانحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 

با  زودتر از بقیه مریضاستاندارد در متغیر سالمت عمومی خواهد شد. بعد از آن متغیر  انحراف 276/0کاهش 
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زودتر بر سالمت عمومی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر  Beta (373/0ضریب (
هد یافت. برعکس، انحراف استاندارد افزایش خوا 373/0، متغیر سالمت عمومی آنان به میزان از بقیه مریض

انحراف استاندارد در متغیر  373/0، موجب کاهش زودتر از بقیه مریضکاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 
بر سالمت عمومی تاثیر  Beta (341/0م با ضریب (سالم هستسالمت عمومی خواهد شد. بعد از آن متغیر 

 341/0م، متغیر سالمت عمومی آنان به میزان لم هستساگذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 
م، موجب سالم هستانحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 

 ام رو به بدتر شدنسالمتیانحراف استاندارد در متغیر سالمت عمومی خواهد شد. بعد از آن متغیر  341/0کاهش 
بر سالمت عمومی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر  Beta (457/0با ضریب (
انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.  457/0، متغیر سالمت عمومی آنان به میزان ام رو به بدتر شدنسالمتی

انحراف  457/0، موجب کاهش ام رو به بدتر شدنسالمتیبرعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 
عالیاسالمتی استاندارد در متغیر سالمت عمومی خواهد شد. بعد از آن متغیر   Beta (324/0با ضریب ( م در حد 

، متغیر م در حد عالیاسالمتی بر سالمت عمومی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 
دارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف انحراف استان 324/0سالمت عمومی آنان به میزان 

عالیاسالمتی استاندارد در متغیر  انحراف استاندارد در متغیر سالمت عمومی  324/0، موجب کاهش م در حد 
  خواهد شد.

 نابینایان بر اساس آزمون تحلیل مسیر سرزندگی): میزان تاثیر متغیرهاي مسقل بر متغیر 6جدول (

 متغیر
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) -.849 .188  -4.527 .000 

احساس عالی نسبت به 
 000. 12.027 404. 033. 392.  زندگی

 000. 13.580 508. 031. 427.  انرژي زیادي

 000. 12.910 396. 029. 369.  نفرسوده شد

 000. 8.367 297. 033. 273.  پرنشاط و خوشحالفرد 

 
) نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر سرزندگی داشته اند. ضمن 6جدول (

بیش ترین میزان تاثیر را بر  Beta (404/0با ضریب ( احساس عالی نسبت به زندگیآنکه، در این بین، متغیر 
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، متغیر سرزندگی احساس عالی نسبت به زندگیسرزندگی دارد. یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 
انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر  404/0آنان به میزان 

متغیر سرزندگی خواهد شد.  بعد از  انحراف استاندارد در 404/0، موجب کاهش احساس عالی نسبت به زندگی
بر سرزندگی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف  Beta (508/0با ضریب ( انرژي زیاديآن متغیر 

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.  508/0، متغیر سرزندگی آنان به میزان انرژي زیادياستاندارد در متغیر 
انحراف استاندارد در متغیر  508/0، موجب کاهش انرژي زیاديرد در متغیر برعکس، کاهش یک انحراف استاندا

بر سرزندگی تاثیر گذاشته، یعنی  Beta (396/0ن با ضریب (فرسوده شدسرزندگی خواهد شد. بعد از آن متغیر 
انحراف استاندارد  396/0ن ، متغیر سرزندگی آنان به میزان فرسوده شدبا افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

 396/0ن ، موجب کاهش فرسوده شدافزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 
) Betaبا ضریب ( فرد پرنشاط و خوشحالانحراف استاندارد در متغیر سرزندگی خواهد شد. بعد از آن متغیر 

، متغیر  فرد پرنشاط و خوشحالتاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر بر سرزندگی  297/0
انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد  297/0سرزندگی آنان به میزان 

  رزندگی خواهد شد.انحراف استاندارد در متغیر س 297/0، موجب کاهش  فرد پرنشاط و خوشحالدر متغیر 
 نابینایان بر اساس آزمون تحلیل مسیرعملکرد اجتماعی ): میزان تاثیر متغیرهاي مسقل بر متغیر 7جدول (

 متغیر
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) -.483 .150  -3.218 .002 

فعالیت هاي  ومشکالت عاطفی 
 000. 26.352 953. 025. 671.  اجتماعی

فعالیت هاي  ومشکالت جسمانی 
 000. 21.267 769. 029. 611.  اجتماعی

 
) نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر عملکرد اجتماعی داشته اند. 7جدول (

بیش ترین  Beta (953/0با ضریب ( فعالیت هاي اجتماعی ومشکالت عاطفی ضمن آنکه، در این بین، متغیر 
 ومشکالت عاطفی میزان تاثیر را بر عملکرد اجتماعی دارد. یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.  953/0، متغیر عملکرد اجتماعی آنان به میزان فعالیت هاي اجتماعی
، موجب کاهش فعالیت هاي اجتماعی ومشکالت عاطفی یک انحراف استاندارد در متغیر  برعکس، کاهش
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فعالیت هاي  ومشکالت جسمانی انحراف استاندارد در متغیر عملکرد اجتماعی خواهد شد. بعد از آن متغیر  953/0
حراف استاندارد در بر عملکرد اجتماعی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک ان Beta (769/0با ضریب ( اجتماعی

انحراف استاندارد  769/0، متغیر عملکرد اجتماعی آنان به میزان فعالیت هاي اجتماعی ومشکالت جسمانی متغیر 
کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر  فعالیت هاي  ومشکالت جسمانی افزایش خواهد یافت. برعکس، 

  عملکرد اجتماعی خواهد شد.انحراف استاندارد در متغیر  769/0، موجب کاهش اجتماعی
  

 نابینایان بر اساس آزمون تحلیل مسیرعوامل عاطفی ): میزان تاثیر متغیرهاي مسقل بر متغیر 8جدول (

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta   

(Constant) -1.000 .000  
-

222464293.799 .000 

زمانی  کاهش مدت
 000. 417058936.537 442. 000. 1.000  که صرف کار

 000. 419654304.441 437. 000. 1.000  انجام کار کمتر

فعالیت ها با دقت 
 000. 428555354.802 439. 000. 1.000  کمتر

 
) نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر عوامل عاطفی داشته اند. 8جدول (

بیش ترین میزان تاثیر  Beta (442/0با ضریب ( کاهش مدت زمانی که صرف کارضمن آنکه، در این بین، متغیر 
، کاهش مدت زمانی که صرف کارمتغیر  را بر عوامل عاطفی دارد. یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف  442/0متغیر عوامل عاطفی آنان به میزان 
انحراف استاندارد در متغیر عوامل  442/0، موجب کاهش کاهش مدت زمانی که صرف کاراستاندارد در متغیر 

بر عوامل عاطفی تاثیر گذاشته،  Beta (437/0با ضریب ( انجام کار کمترعاطفی خواهد شد. بعد از آن متغیر 
 437/0، متغیر عوامل عاطفی آنان به میزان  انجام کار کمتریعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

،  انجام کار کمترانحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 
فعالیت ها با دقت انحراف استاندارد در متغیر عوامل عاطفی خواهد شد. بعد از آن متغیر  437/0موجب کاهش 

بر عوامل عاطفی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر  Beta (439/0با ضریب ( کمتر
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انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.  439/0، متغیر عوامل عاطفی آنان به میزان فعالیت ها با دقت کمتر
انحراف  439/0، موجب کاهش فعالیت ها با دقت کمتربرعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 

  استاندارد در متغیر عوامل عاطفی خواهد شد.
  
  
  
  
  
  
  

 نابینایان بر اساس آزمون تحلیل مسیرسالمت روانی ): میزان تاثیر متغیرهاي مسقل بر متغیر 9جدول (

 متغیر
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) -.696 .206  -3.371 .001 
 000. 7.047 279. 036. 257.  یک فرد عصبی

 000. 7.592 332. 034. 255.  دلتنگ و گرفته

 000. 12.060 424. 027. 330.  احساس آرامش و راحتی

 000. 8.440 423. 040. 337.  دلشکستگی و افسرده

 000. 7.668 293. 033. 254.  احساس خستگی

  
) نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر سالمت روانی داشته اند. 9جدول (

بیش ترین میزان تاثیر را بر سالمت  Beta (297/0با ضریب ( یک فرد عصبیضمن آنکه، در این بین، متغیر 
، متغیر سالمت روانی آنان به میزان عصبییک فرد روانی دارد. یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

یک فرد انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر  297/0
دلتنگ و انحراف استاندارد در متغیر سالمت روانی خواهد شد. بعد از آن متغیر  297/0، موجب کاهش عصبی
سالم Beta (332/0با ضریب ( گرفته ت روانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر بر 

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس،  332/0، متغیر سالمت روانی آنان به میزان  دلتنگ و گرفته
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انحراف استاندارد در متغیر  332/0، موجب کاهش دلتنگ و گرفتهکاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 
بر سالمت روانی  Beta (429/0با ضریب ( احساس آرامش و راحتیمت روانی خواهد شد.بعد از آن متغیر سال

، متغیر سالمت روانی آنان احساس آرامش و راحتیتاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 
احساس یک انحراف استاندارد در متغیر انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش  429/0به میزان 

انحراف استاندارد در متغیر سالمت روانی خواهد شد. بعد از آن متغیر  429/0، موجب کاهش آرامش و راحتی
بر سالمت روانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف  Beta (423/0با ضریب ( دلشکستگی و افسرده

انحراف استاندارد افزایش  423/0، متغیر سالمت روانی آنان به میزان سردهدلشکستگی و افاستاندارد در متغیر 
 423/0، موجب کاهش دلشکستگی و افسردهخواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر 

 Beta (293/0با ضریب ( احساس خستگیانحراف استاندارد در متغیر سالمت روانی خواهد شد. بعد از آن متغیر 
، متغیر سالمت احساس خستگیبر سالمت روانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در  293/0روانی آنان به میزان 
  ر متغیر سالمت روانی خواهد شد.انحراف استاندارد د 293/0، موجب کاهش احساس خستگیمتغیر 

  
 نابینایان بر اساس آزمون تحلیل مسیربعد فیزیکی ): میزان تاثیر متغیرهاي مسقل بر متغیر 10جدول (

 متغیر
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

(Constant) -3.752 .179  
-

20.927 .000 

 PF .452 .029 .302 15.337 .000 عملکرد جسمانی

 RP .531 .018 .614 30.086 .000عوامل جسمانی 

 BP .444 .020 .423 22.526 .000درد جسمانی 

 GH .557 .027 .405 20.310 .000سالمت عمومی 

 
فیزیکی داشته اند. ضمن ) نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر بعد 11جدول (

بیش ترین میزان تاثیر را بر بعد فیزیکی دارد.  Beta (302/0آنکه، در این بین، متغیر عملکرد جسمانی با ضریب (
در متغیر عملکرد جسمانی، متغیر بعد فیزیکی آنان به میزان  انحراف  302/0یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد 

برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر عملکرد جسمانی، موجب  استاندارد افزایش خواهد یافت.
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انحراف استاندارد در متغیر بعد فیزیکی خواهد شد. بعد از آن متغیر عوامل جسمانی با ضریب  302/0کاهش 
)Beta (614/0  ،بر بعد فیزیکی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر عوامل جسمانی

کاهش یک انحراف  614/0متغیر بعد فیزیکی آنان به میزان  انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، 
انحراف استاندارد در متغیر بعد فیزیکی خواهد شد. بعد  614/0استاندارد در متغیر عوامل جسمانی، موجب کاهش 

یر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف بر بعد فیزیکی تاث Beta (423/0از آن متغیر درد جسمانی با ضریب (
انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.  423/0استاندارد در متغیر درد جسمانی، متغیر بعد فیزیکی آنان به میزان 

انحراف استاندارد در متغیر  423/0برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر درد جسمانی، موجب کاهش 
بر بعد فیزیکی تاثیر گذاشته،  Beta (405/0بعد از آن متغیر سالمت عمومی با ضریب (بعد فیزیکی خواهد شد. 

انحراف  405/0یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سالمت عمومی، متغیر بعد فیزیکی آنان به میزان 
ومی، موجب کاهش استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر سالمت عم

  انحراف استاندارد در متغیر بعد فیزیکی خواهد شد. 405/0
  
  
  
  
  
  

 نابینایان شهر کاشان بر اساس آزمون تحلیل مسیربعد روانی ): میزان تاثیر متغیرهاي مسقل بر متغیر 12جدول (

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) -1.120 .160  -6.997 .000 

 VT .285 .027 .332 10.394 .000سرزندگی 

 SF .295 .033 .267 8.968 .000عملکرد اجتماعی 

 RE .365 .022 .513 16.928 .000عوامل عاطفی 

 MH .393 .033 .398 11.985 .000سالمت روانی 
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مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر بعد روانی داشته اند. ضمن ) نشان می دهد که تمامی متغیرهاي 12جدول (
بیش ترین میزان تاثیر را بر بعد روانی دارد. یعنی با  Beta (332/0آنکه، در این بین، متغیر سرزندگی با ضریب (

تاندارد انحراف اس 332/0افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سرزندگی، متغیر بعد روانی آنان به میزان 
 332/0افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر سرزندگی، موجب کاهش 

) بر  Beta (267/0انحراف استاندارد در متغیر بعد روانی خواهد شد. بعد از آن متغیر عملکرد اجتماعی با ضریب 
متغیر عملکرد اجتماعی، متغیر بعد روانی آنان بعد روانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در 

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر  267/0به میزان 
انحراف استاندارد در متغیر بعد روانی خواهد شد. بعد از آن متغیر  267/0عملکرد اجتماعی، موجب کاهش 

بر بعد روانی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در  Beta (513/0عوامل عاطفی با ضریب (
انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس،  513/0متغیر عوامل عاطفی، متغیر بعد روانی آنان به میزان 

ر بعد انحراف استاندارد در متغی 513/0کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر عوامل عاطفی، موجب کاهش 
بر بعد روانی تاثیر گذاشته، یعنی با  Beta (398/0روانی خواهد شد. بعد از آن متغیر سالمت روانی با ضریب (

انحراف استاندارد  398/0افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سالمت روانی، متغیر بعد روانی آنان به میزان 
 398/0رد در متغیر سالمت روانی، موجب کاهش افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندا

  انحراف استاندارد در متغیر بعد روانی خواهد شد.
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 نابینایان کاشان بر اساس تحلیل مسیرکل ابعاد کیفیت زندگی ): میزان تاثیر متغیرهاي مسقل بر متغیر 13جدول (

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) -1.184 .119  -9.966 .000 

کل ابعاد فیزیکی 
PCS 

.603 .022 .661 27.397 .000 

کل ابعاد روانی 
MCS 

.668 .028 .581 24.090 .000 

  
) نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر کیفیت زندگی داشته اند. 13جدول (

بیش ترین میزان تاثیر را بر کیفیت  Beta (661/0آنکه، در این بین، متغیر کل ابعاد فیزیکی با ضریب (ضمن 
زندگی دارد. یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر کل ابعاد فیزیکی، متغیر کیفیت زندگی آنان به 

انحراف استاندارد در متغیر کل ابعاد انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش یک  661/0میزان 
  انحراف استاندارد در متغیر کیفیت زندگی خواهد شد.  661/0فیزیکی، موجب کاهش 

بر کیفیت زندگی تاثیر گذاشته، یعنی با افزایش یک  Beta (581/0بعد از آن متغیر کل ابعاد روانی با ضریب (
انحراف استاندارد افزایش  581/0یفیت زندگی آنان به میزان انحراف استاندارد در متغیر کل ابعاد روانی، متغیر ک

انحراف  581/0خواهد یافت. برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر کل ابعاد روانی، موجب کاهش 
  استاندارد در متغیر کیفیت زندگی خواهد شد.
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  بینایان) تاثیر متغیرهاي موثر بر کیفیت زندگی نابینایان و کم 1نمودار (
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  نتیجه گیري
مفهوم کیفیت زندگی نابینایان ابعاد گوناگون وبسیار وسیعی دارد وسهم ما این است که این مفهوم راازدیدگاه خود یعنی با 

بررسی کنیم واز این طریق ،بکوشیم جامعه ي خود را از توجه به نیاز ها وشرایط اجتماعی وفرهنگی وملی واقلیمی خویش 
مشکالت بزرگی که امروزه جوامع صنعتی باآن دست به گریبانند مصون بداریم زیرا به گفته ي  مبتال شدن به مصیبت ها و

زایش جامعه ي ما در حال حاضر در مرحله اي است که با سرعت درمسیر اف ."عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد"شاعر 
مسائل کنونی غرب درس بگیریم .جامعه هاي صنعتی  اما در این مرحله الزم است که از مشکالت و کمیت ها پیش می رود.

بی توجهی به کیفیت بود که آنها را به بن  غرب،چنان که می دانیم تا همین چندي پیش تنها به فکر افزایش کمیت ها بودند و
کیفیت زندگی نابینایان در حقیقت حاصلی از مجموعه  ي ذوقیات واحساسات ".هاي کنونی سوق دادنارسایی ها وبست

به صورتی  هاي معنوي که عالم درونی ما را می سازد به موجودیت فرهنگی وتاریخی ما شکل می دهند وارزش وعواطف و
آینده برمی گزینیم اثر می  هایی که ما برايراه تصمیم ها و جهت گیري ها و تعیین همه ي معیارهاي زندگی و نامرئی، در

گذارد. از این روکیفیت زندگی نابینایان ما حاصل همه چیز هایی است که مربوط به ویژگی هاي و خصوصیات جامعه ي 
  ماست. 

دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر بعد فیزیکی داشته اند. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان می
بیش ترین میزان تاثیر را بر بعد فیزیکی دارد. بعد  Beta (302/0، در این بین، متغیر عملکرد جسمانی با ضریب (ضمن آنکه

بر بعد فیزیکی تاثیر گذاشته، بعد از آن متغیر درد جسمانی با ضریب  Beta (614/0از آن متغیر عوامل جسمانی با ضریب (
)Beta (423/0 بر بعد فیزیکی تاثیر گذاشته، بعد ) از آن متغیر سالمت عمومی با ضریبBeta (405/0  بر بعد فیزیکی تاثیر

  گذاشته است.
همچنین نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر بعد روانی داشته 

ترین میزان تاثیر را بر بعد روانی دارد. بعد از آن  بیش Beta (332/0اند. ضمن آنکه، در این بین، متغیر سرزندگی با ضریب (
بر بعد روانی تاثیر گذاشته، بعد از آن متغیر عوامل عاطفی با ضریب  Beta (267/0متغیر عملکرد اجتماعی با ضریب (

)Beta (513/0 ) بر بعد روانی تاثیر گذاشته، بعد از آن متغیر سالمت روانی با ضریبBeta (398/0 تاثیر  بر بعد روانی
  گذاشته است.

در نهایت نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل، تاثیر آماري معناداري بر متغیر کیفیت زندگی 
بیش ترین میزان تاثیر را بر  Beta (661/0نابینایان داشته اند. ضمن آنکه، در این بین، متغیر کل ابعاد فیزیکی با ضریب (

بر کیفیت زندگی نابینایان تاثیر  Beta (581/0ابینایان دارد. بعد از آن متغیر کل ابعاد روانی با ضریب (کیفیت زندگی ن
  گذاشته است.
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در آخر با توجه به اینکه در این تحقیق ابعاد فیزیکی نسبت به ابعاد روانی بیشترین تاثیر را بر کیفیت زندگی نابینایان و کم 
ولین امر خصوصاً اداره بهزیستی پیشنهاد می شود به ابعاد فیزیکی شامل عملکرد جسمانی، بینایان شهر کاشان دارد به مسئ

عوامل جسمانی، درد جسمانی و سالمت عمومی توجه ویژه اي مبذول دارند تا نابینایان و کم بینایان همانند سایر شهروندان 
  تري برخوردار گردند.بتوانند از کیفیت زندگی مطلوب

  پیشنهادات
  ویژه به نابینایان و خانواده آنان به علت مسائل و مشکالت خاص ایشان.توجه 

  تالش در جهت گسترش حضور نابینایان در عرصه هاي مختلف اجتماع و افزایش تعامالت و ارتباطات اجتماعی آنان.
  حفظ منزلت و جایگاه اجتماعی نابینایان با انجام اقدامات فرهنگی.

  ایشان. ي طح سالمتی نابینایان و خانوادهحفظ و ارتقاء کیفیت زندگی و س
  ایشان.ي  ارزیابی و تامین نیازهاي سالمتی، درمانی و تجهیزات پزشکی، معیشتی و رفاهی نابینایان و خانواده

تدوین و تالش در جهت تصویب آخرین استانداردهاي جهانی ارائه خدمات به نابینایان در کشور استانداردهاي ارائه خدمات 
  ایان.به نابین

  ایشان. ي بررسی و شناخت نیازها و چالش هاي آینده نابینایان و خانواده
  تالش در جهت تحقق بخشیدن به قوانین و برنامه هاي مصوب حمایتی پیش بینی شده در قوانین کشوري.

  تالش در جهت مناسب سازي مبلمان شهري با استفاده از آخرین تکنولوژي هاي روز دنیا.
  در زمینه تولید انواع نرم افزار و سخت افزار ها و تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان.مطالعه و پژوهش 

 .ورزشیفرهنگی و فراهم نمودن شرایط الزم جهت حضور گسترده نابینایان در عرصه هاي 

 ارزیابی تغییرات ناشی از خدمات توان بخشی در مهارت هاي زندگی وکیفیت زندگی.
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  آنها در کاهش مشکالت نابینایی هاي نوین براي افراد با نقص بینایی و نقش معرفی فناوري

  1حمیدرضا شریفی

  2فرهاد مهکی 

  چکیده
استفاده نابینایان و کسانی که به هر صورت دچار نقص در قدرت بینایی خود هستند در استفاده از تکنولوژي روز دنیا و صنایع 

 160هاي این قشر عظیم را افزایش داده است. در واقع چیزي حدود  ها و استعداد با آن به صورت چشمگیري توانمنديمرتبط 
میلیون نفر در کل جهان به نابینایی و کم بینایی  مبتال هستند و استفاده از تکنولوژي جهت کاهش مشکالت این قشر  180تا 

افزارهاي نوین  افزارها و سخت هاي مختلف سعی در ابداع نرم و تخصصها  شود. محققین در رشته یک ضرورت محسوب می
اند و امروزه شاهد تحولی در این حوزه هستیم در این پژوهش به معرفی  براي کاهش مشکالت افراد با نقص بینایی کرده

وشمند بریل، لنز گوگل، هاي ه بریل، اسکنر بریل،  تلفن خواهد شد.  انگشتانه آوردها پرداخته برخی از مهمترین این دست
هوشمند مخصوص نابینایان  ازجمله مواردي هستند که در این پژوهش مورد بررسی و   افزارها و دوچرخه بریل نویس، نرم
  اند. معرفی قرار گرفته

  افزار هاي نوین، نقص بینایی، نرم افزار، سخت فناوريها  کلیدواژه

  

 

  

  
                                                             

1 کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران    
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2                                                                                                             کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران 
mahakif@yahoo.com                                                                                                       
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  مقدمه

در هر سنی ممکن است با عوارض و  1رود. از دست دادن بینایی شمار می پنجگانه انسان بهترین حواس  بینایی یکی از مهم
دهند،  تاثیر قرار می اي همراه باشد. عواقب ضایعات بینایی که سالمت جسمی و روانی فرد را تحت  مشکالت اولیه و ثانویه

هاي  کارهاي خانه، امور شخصی و سایر جنبهوسیع هستند و شامل: عدم استقالل فرد و نیازمند شدن به کمک در انجام 
عالقگی نسبت  هاي اجتماعی و مذهبی، ایجاد مشکل در خواندن، بی زندگی روزانه، انزواي اجتماعی، عدم شرکت در فعالیت

قراري، بروز ضایعات شناختی، آسیب وضعیت عملکردي، افت عملکرد، افزایش وابستگی به دیگران وامید   ها، بی به فعالیت
). افراد داراي نقص بینایی مشکالت ارتباطی زیادي را  3،2008؛موجون و سوزا2008و همکاران، 2باشد( الم به آینده می کم

کنند مشکالت تطابق با فقدانبینایی، افسردگی، اضطراب، خستگی و نارضایتی اجتماعی فاکتورهایی هستند که  نیز تجربه می
  ).4،2004نگکند(هیر و براونی سالمتی فرد را متأثر می

و  5لئو شود(دي ازدست دادن بینایی باعث ایجاد مشکالتی در زمینه استخدام، خودکفایی و عزت نفس فرد می 
اي بر توانایی فرد در عملکرد روزمره دارند به عنوان یک  ). از آنجا که ضایعات بینایی تأثیر قابل مالحظه1999همکاران،

) از میان افراد مبتال به 2007). طبق گزارش النگالن و همکارانش(6،2008ورلشوند(برگر و پ عامل مهم ناتوانی تلقی می
هاي مزمن، افراد مبتال به ضایعات بینایی بعد از افراد مبتال به سکته و سندرم خستگی مزمن، داراي بیشترین مشکالت  بیماري

هاي مربوط به  شود با چالش نایی می). وقتی فردي دچار نابی2007و همکاران، 7بوئر در ابعاد مختلف زندگی هستند(دي
رو  اجتماعی، استفاده از تکنولوژي کمکی و سالمت روانی روبه -تحصیالت، استخدام، تحرك، اجتماعی شدن، رشد روانی

هاي اجتماعی، روانی   ها ممکن است به صورت انکار، خشم و ترس یا افسردگی ظاهر شود که حمایت شود و این تنش می
  ).2005و همکاران، 9ممکن است بر سازگاري فرد اثر بگذارد(هایمز 8و وجود الگوهاي نقش بیمار - مثبت پزشک

                                                             
1-Vision Loss 

2-Lam 
3-Mojon & Sousa 

4-Heire & Browning 
5-De Leo 

6-Bergger & Porell 
7-De Boer 

1-Rol model 
2-Hayeems 
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هاي جدید  یک فرایند پیچیده است  سازي و حفظ توانایی افراد نابینا براي عملکرد مستقالنه با استفاده از فناوري ذخیره 
هاي زندگی نابینایان  بیشتر شده است،  چالشکه مستلزم همکاري متخصصان مختلف است. در دهه اخیر توجه به مسائل و 

طور دقیق بررسی کرده، نشان می دهد که  اي که تجارب افراد داراي ضایعات شدید بینایی در حیطه تحرك را به نتایج مطالعه
یک ها  اند در حالی که تحرك در اغلب فعالیت هاي تحرکی را تجربه کرده کنندگان دامنه بسیار وسیعی از محدودیت شرکت

  عامل اساسی است.

است. این  بینایان داشته الکترونیک و کامپیوتر تأثیرات مهمی بر آموزش نابینایان و کم دست آمده در زمینه هاي به پیشرفت 
اند. فناوري به ما امکان داده  ها با استفاده ازفناوري، دنیاي عقالنی و تحرك افراد مبتال به نقص بینایی را گسترش داده پیشرفت
تا یک شکل ارتباط را به شکل دیگر تبدیل کنیم  و در اختیار افراد نابینا و کم بینا قرار دهیم به عنوان مثال الفباي  است

هاي معتبر  مکتوب را به الفباي بریل یا زبان شفاهی تبدیل کنیم. در این پژوهش با جستجو در منابع اطالعات علمی و سایت
 ي ابداع شده براي زندگی بهتر افراد داراي نقص بینایی معرفی شوند.ها ترین فناوري است تا جدید سعی شده

 1انگشتانه بریل
دهدانگشت  است که به کاربراجازه می نیاتوري به کاررفتهیدراین انگشتانه ویژه،یک فناوري م. این انگشتانه یک  برگردان  کننده حروف بریل  است

این دستگاه که روي انگشت اشاره قرارمی  .بازخوردلمسی به صورت خط بریل حس کندخودراروي یک واژه معمولی سربدهدوآنرابه خاطریک 
هاي کاغذي  تواندبه صورتی اساسی زندگی نابینایان رامتحول کندوبه آنهااین امکان رابدهدکه بالمس نمایشگرهاي لمسی ویاصفحات کتاب گیردمی

 می کنداندبایکدیگرارتباط برقرار که دراین انگشتانه به کاررفته حسگرهایی .معمولی حروف وکلمات رابه صورت حروف بریل بخوانند
یک دوربین ویدیویی درداخل این انگشتانه  .کنند طرف واژگان رارمزگشایی وازطرف دیگراین واژگان رابه حروف لمسی بریل تبدیل می وازیک

ین پردازشگرکه بایک پایگاه داده ارتباط داردحروف بریل رابه ا. دهد وجودداردکه متن راشناسایی می کندوآنرابه یک پردازشگرداخلی انتقال می
توان به دریافت آخرین اخبارویا بازخوردهاونظرهاي وبالگهاازراه  ازدیگرامکانات این انگشتانه می .دهد سرانگشت دست کاربرنابیناانتقال می

 .نی راازراه بلوتوث دریافت کرده وبه متون لمسی بریل تبدیل کندهاي مت هاویاپیام تواندکتاب همچنین این دستگاه می .اشاره کرد RSS هاي فایل

 2تلفن همراه بریل

این تلفن همراه یک صفحه . تلفن همراه  مخصوص نابینایان را ابداع کرده استاي طراح کره "سئونکئون پارك"
این طراح بااستفاده ازماده پالستیک فعال الکتریکی توانسته است فناوري  .نمایشگرویک صفحه کلیدباحروف بریل دارد

این فناوري،یک عملکردویژه است که به تلفن همراه اجازه می  .اي به نام بازخوردلمسی عمل کردي رافعال کند ویژه
ه این ترتیب ب .دهددرزمان واقعی هرنوع متنی راازطریق یک بازخوردغیرصوتی لمسی وبرپایه کدبریل نشان دهد

                                                             
3-Braille Thimble 

1-Braille mobile phone 
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هارابخواندوبنویسدبلکه میتواندبرروي تلفن همراه خودبازي کندویاواردسرویس هاي آنالین ساده پیامکاربرنابینامیتواندنه تنها
  شرکت سامسونگ این تلفن همراه ویژه نابینایان راتولید کرده است.. بشود

. به دست طراحان کره اي توسعه داده شده استیک تلفن همراه دیگرویژه نابینایان است که 1تلفن همراه هوشمندبریل
این تلفن همراه بریل نیزکه درحال حاضردرحدیک . طراحی کرده اند "ائونسولیئوم" و "یونگسئونگکیم" تلفن همراه رااین 

سپس یک . کندطرح مفهومی است راهنماي صوتی وخطوط بریل رابراي ارتباط برقرارکردن باکاربراستفاده می
نیبریلیک سیگنال صوتی راازراه بلوتوث به هدست دستگاه که کاربرآنراروي گوشهاي خودگذاشته است نمایشگرسیلیکو

هاي ذخیره شده وپیامهاي متنی  ارسال میکندوبه این ترتیب نابینامی تواند مطالب نوشته شده تلفن همراه شامل شماره تلفن
  رابخواند

 چاپگرواسکنربریل

کندوازطریق یک 3عنوان دستگاهی است که قادراست متنی راکه باحروف معمولی نوشته شده است اسکن 2بریل لمسی
هاي دیجیتالی است،متن راشناسایی کرده وسپس متن رابه حروف بریل تبدیل  بازشناسی کاراکترهاي نوري که استانداردچاپ

اینحروفبریلبررویسطحدستگاهظاهرمی. کند
هاعالوهبرچاپمعمولیهمزمانبهصورتخطوطبریلویاکتابهایصوتیمنتشر امروزهبسیاریازکتاب.احتیبخواندشوندوکاربرمیتواندمتنرابهر

هاواطالعیههاتاآگهیشونداماایندستگاهالکترونیکیکوچکقادراستهرنوعمتنیازروزنامه می
الحاضرایندستگاهتنهایکطرحمفهدرح.ترکند هایدیواریرابهخطبریلتبدیلکندوارتباطنابینایانرابهطورقابلملموسیبادنیایافرادبینامحکم

 ومینوآورانهاستامابیشکظرفچندساآلیندهمیتواندبهعنوانیکدستگاهکاربردیدراختیارنابینایانقرارگیرد.

 4بریلنویس

توانندارتباط نابینایان را با دنیاي بیرون بیشتر  ایدستگاهراطراحیکردندکه می گروهیدیگرازطراحانکره
 .اند کنند.ایندستگاهترکیبیازچاپگربریلوتختهبریالستکهاکنوندریکدستگاهواحدعرضهشده

. کند اینطرحمفهومیازحدودششدکمهاستفادهمی. ایندستگاه،قابلحملوسریعبودهواستفادهآسانیدارد
کاربربرایاستفادهازایندستگاهیکورقهکاغذراوارددستگاه بریل نویس میکندوباضربهزدنبهاینشش 

 .نویسد سادگیمتنخودرامیوبهراًدکمهفو
  .ایندستگاهمتحوالنهبهویژهبرایافرادیکهتازهنوشتنباخطوطبریلراآغازکردهاندبسیارقابالستفادهوسادهاست

                                                             
2-Braille Smartphone Viom 

3-Haptic Braille 
4-Scan 

1-Braille Stapler 
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  1لنز گوگل
گوگل،اختراعلنزتماسی هوشمندیرابهثبترساندهاستکهباتعبیهیکدوربینفوقکوچکدرآن،امکاندیدنرابراینابینایانفراهممی 
 .آورد

تواندسامانهعینکگوگلرابهطورقابلتوجهیک رایساختلنزیبایکدوربینتعبیهشدهدرآنخبردادهاست؛پیشرفتیکهمیاینشرکتازبرنامهخودب
توانندباآنببینند.  رابرایکاربرفراهمآوردهوحتینابینایانمی "سوپرزوم" ویژگیمنحصربهفردیکهامکان. وچککند

ي  .براینابینایانفراهمآوردتواندبیناییرابهشکلجدیدی آمریکااینسیستممی2براساساعالممرکزمالکیتمعنو
توانددرپیادهروراهبرودوبهطورایمنیبهتقاطعنزدیکشود.  زندمی بهعنوانمثال،یکنابیناکهلنزتماسیدوربیندارگوگلرابهچشممی

هایتصویریپردازششدهتبدیلکندبهطوریکهوقتیعابرنابینایپیاده هایخامتصویریدوربینرابهداده تواندداده گراینلنزتماسیمی لفهتحلیلؤم
 .دهد شوداینسیستمنزدیکشدنیکخودروبهتقاطعراخبرمی روبهتقاطعوچهارراهنزدیکمی

هاراپردازشکردهود تباطحاصلکندتارایانهتلفنهمراهدادهتواندباتلفنهوشمندار ایکهمی سیماستبهگونه هایبی اینلنزهمچنیندارایقابلیت
هاست؛تواناییکهبهصورتبالقوهبرایافرادنابیناکاربردا گویدهمچنیناینسیستمقادربهتشخیصچهره گوگلمی.ستوراتصوتیبهکاربربدهد

 .ردتابتوانندافرادراتشخیصدهند

 افزار همیار نرم

ه کندکهدرمحیط بیناکمکمی یکراچیطراحیوتولیدشدهوبهافرادنابیناوکمافزارهمیاربراینابینایانتوسطدانشگاهعلموهنروفناور نرم
کندو اینبرنامهساعتوزمانغروبخورشیدرابهکاربرگزارشمی.ایناآشنامثالًزمانمسافرتبتوانندبهراحتیرفتوآمدکردهومسیرشانراگمنکنند

هایآنالیند اینبرنامهبهنقشه.ودراپیداکننددهدکهبدوننیازبهکمکافراددیگربهراحتیازمنزلخارجشدهوراهخ بهافرادنابیناایناطمینانرامی
ترینهتلبر رفتنباهشدارهایصوتیگوشیخود،مسیرشانراپیداکنندوپیشازتاریکیهوابهمنزلیانزدیک توانندهنگامراه سترسیداردوکاربرانمی

 سند.

 3ساختدوچرخههوشمندویژهنابینایان

اي را  محققان انگلیسی دوچرخه
 .کند راصوت،امکاندوچرخهسواریمستقلبراینابینایانرافراهممیایازحسگرهایف رونماییکردندکهباکمکآرایه

ت . برایتشخیصموانعدرمسیرحرکتدوچرخهسواراستفادهشدهاست4درایندوچرخهازحسگرهایفراصو
گ .شود باکمکاینفناوري،امکاندوچرخهسواریمستقلبرایکمبینایانونابینایانفراهممی ه5جانل : کندتأکیدمی1،مدیربنیادخیری

                                                             
2-google 

3-Patent Bolt 
1-Ultra Bike 

2-Supersonic 
3-John Legg 
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باتوجهبهروندسریعپیرشدنجمعیتدرکشورهایپیشرفتهوبروزمشکالتبیناییمرتبطباافزایشسن،توسعهفناوري
این دوچرخهکهدرمرکزعلمیگالسکورونماییشد،می .بیناونابینابسیارضروریاستهایجدیدبرایتسهیلزندگیمستقالفرادکم

 ایجادکند.تواندانقالبیدرسازگاریافرادنابیناباشرایطزندگیعادیبدوننیازبهکمکسایرین

  

Argus II 

 20 نتیجه  Argus IIبرایاستفادهدراروپاتاییدیهگرفتهاست 2011 درنوعخوداولیناستودرسال Argus II اینفناوریبهنام
. سالتحقیقعلمیدرخصوصاندامظریفوعمدتاپیچیدهچشماست

 3000 درحالحاضرحدود. بیشترینکارآییاینفناوریبرایبیمارانیخواهدبودکهبهشکالرثینابیناییدارند
 Argus II اینفناوریازدوقسمتپیوندپروتز. نفردرآمریکابهیکبیماریچشمیکهباعثازبینرفتنشبکیهمیشود،مبتالهستند

 Argus II باجایگزینییکسریالکترودهادرداخلچشم،پروتز .درداخلچشمویکعینکتشکیلشدهاست

 Argus II قسمتدیگر .کند بهمغزمنتقلمیاًکندوایناطالعاترافورنارساییشبکیهرادرانتقاالطالعاتدرموردنوروتاریکیجبرانمی

. ازیکعینکتشکیلشدهاست
 .کندهاییاستکهاطالعاتاشیایمقابالفرادرابهرایانهکوچکیکهبررویعینکتعبیهشدهاست،منتقلمی اینعینکدارایدوربین
سیمبهپروتزیکهدرچشمکارگذاشتهشده،منتقلمی اطالعاتبهصورتبی

 "مارکهومایون" دکتر .اراینامکانرامیدهدکهدرنهایتنور،تاریکیواشکالراببیندهایالکتریکی،بهبیم شودومغزباارسالیکسریپالس
: درمورداینفناوریگفت "سی.اس.یو" ازدانشکدهپزشکیکک

هابهمغزوبهچشمهارابفهمیم،میتوانیمازآنبرایسایرب هایبدنادامهدهیموزبانجدیدالکتریکیپالس اگربهابداعایننوعفناوریبرایسایربخش
 Argus II گویندکهبرخیکاربران بااینوجودمحققانمی .کند موبدینترتیبجهانونحوهارتباطمانباآنتغییرمیهایبدننیزاستفادهکنی خش

. توانندحروفیبهبلندیچنداینچراتشخیصدهند می
 .رود هاوکارآییآتیآنبهشمارمی بهگفتهمحققاناتکایایندستگاهبهیکرایانهخارجیعاملمهمیبرایموفقیت

 ینابودندبااستفادهازاینوسیلهمیتوانندرنگهایمختلفراتشخیصدهند.بهگفتهآنهادرآیندهبیمارانیکهزمانیناب

  

  
                                                                                                                                                                                                    

 RNIB-4بنیاد خیریه



 

٨٣٣ 
 

  

  

 
 کالهالکترونیکبرایراهنمایینابینایان

اینکالهباشناساییم.هابازکند توانددنیایجدیدیراپیشرویآن اندکهمی  بیناساخته دانشمندانکالهالکترونیکیجدیدیبرایافرادنابیناوکم
هایخیابانی،مسیرهایپررفتوآمده ها،چاله کندراهدرستراپیداکنندوبههنگامعبورازتقاطع هابهافرادنابیناکمکمی سیرهایمختلفدرخیابان

. هاراتهدیدنکند یچمشکلیآن
بهاینافرادپیشنهادمبهترینمسیررا دهد، هایریاضیانجاممی هاییکهبراساسفرمول ریزي کالهجدیدبااستفادهازحسگرهایدقیقخودوبرنامه

ایکهدراینکالهبهکاررفته،قادراستبهصورتمجازیوالکتر سیستمپیشرفته.سازد هارابهدوچشمالکترونیکیمجهزمی کندودراصل،آن ي
  هاباشد. رفتن،مراقبآن هاآموزشدهدوبههنگامراه ونیکیدرزمانبسیارکوتاهتماممسیرهایاطرافنابینایانرابهآن

  ساعت هوشمند بریل
 .یلمخصوصنابینایانمحصولیکشرکتکرهجنوبیاستتااینقشرازجامعهمحدودیتکمتریرااحساسکننداولینساعتهوشمندبر

کندزیرااینافرادتنهاقادربهخواندنصفحاتیهستندکهبهصورتب صفحاتلمسیبراینابینایانکاربردینداشتهوآنهارابامشکالتبسیاریمواجهمی
. ریلنوشتهشوند
 .دهد هایمتفاوتیرادراختیارکاربرانشقرارمی یکردهکهقابلیتایساعتهوشمندیراتولیدوروانهبازارفناور امایکشرکتکره

. تواندنگاهنابینایانبهدنیایاطرافخودرادگرگونکند عرضهشده استکهمی «Dot» اولینساعتهوشمندبریلمخصوصنابینایانبانام
. تواندهمانندیکابزارآموزشیبراینابینایانعملکند اینساعتارزانقیمتمی

 .شوند هابهاینسبکنوشتهمی اییهستندکهبهصورتبریلنوشتهشدهباشندودرصدمحدودیازکتابه زیرانابینایانقادربهمطالعهکتاب
. هایدیجیتالرابرایکاربرانشبهنمایشبگذارد تواندکتاب هاییبانقاطتغییرکنندهاستکهمی اینساعتهوشمنددارایسلول

یابندتاشخصقادر دنقاطکاهشیاافزایشمیهایاینساعتدارایششنقطهفعالهستندکهبرایانتقالمفاهیمبهشخصنابیناهربارتعدا هرکدامازسلول
 .شود روزیکبارشارژمی5اینگجتپوشیدنیهر. بهخواندنمتونبهصورتبریلباشد

  . اینساعتمیتواندامکاناتدیگریمانندارسالودریافتپیامکیاحتیکوککردنساعترانیزبرایکاربرانشرقمبرند
  
  

  XploRعصاي سفید
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ی فرداستفادهکنندهرابهدربخان1نسلجدیدیازعصایویژهنابینایانوکمنابینایانساختهشدهکهبهلطفمجهزبودنبهسیستمموقعیتیابجهان
کندفناوریتشخیصچهرهوسیستمم هدوستانوآشنایانمیرساند.بدونشکمهمترینبخشیکهدراینعصایسفیدپیشرفتهنظرهارابهخودجلبمی

تاپیشازایننسخه .وقعیتیابجهانیآناست
ایباقابلیتانتقالموقعیتمحیطاطرافبهفردنابیناوکمبیناازطریقامواجمافوقصو هشدهبودکهدرتازهترینآنهانمونهئوتیازعصایسفیداراهایمتفا

 .تولیزربودهاست

اندکهبهلطفتجهیزاتالکترونیکینصبش تریساخته اماحاالگروهیازمحققاندانشگاهبیرمنگامانگلیسگامیبهجلوترگذاشتهوعصایمدرن
 .تواندمحلزندگیافرادموردنظرشازجملهدوستانوآشنایانراردیابیکند دهدرآنفرداستفادهکنندهمی

. نکتهجالبتوجهدیگردرخصوصاینفناورینوین،سیستمتشخیصچهرهآناست
دگاهاطالعاتینصبشدهدرآنکهانبوهیازتصاویرمربوطبهدوستانوآشنایانکاربررادرخودذخیرهدارد،فردنابینامیتواندازفاصلهبهلطفپای

. شودکهمدنظرشبودهاست متریمطمئنشودباشخصیروبرومیه
ویژگهایبهکاررفتهدراینعصایجدیدازدیگر ارزانبودنفناوري.کند دراینشرایطعصاباایجادلرزشیمحسوسفرداستفادهکنندهرامطلعمی

 یهایمهمآنبهشمارمیآید.

 ي مخصوص نابینایان  جلیقه

هاهمچونلیزر،امواجفراصوتیویااشعهمادونقرمزدرسرتاسرجهانبرایکمکبهراهرفتنافرادنابیناوکسانی تاکنون،بسیاریازانواعفناوري
. اند  شدهي جایگزین براي عصاي سفید  اند دانشجویان فلسطینی موفق به ساخت جلیقه کهمشکلبیناییدارندآزمایششده

: گوید یکیازاستفادهکنندگانکهازاینجلیقهراضیاست،می
تواندجایمانعپیشرورادرچپ تواندجایگزینیبرایچوبدستیباشدکهمااغلبدرزندگیروزانهازآناستفادهمیکنیمبااینمزیتکهمی اینجلیقهمی«

 .العادهاست  فوق. یاراستیاجلونیزبهمابگوید
. کند،بشنود ،صدایمتصلبهسیستمیکهاوراراهنماییمیاستفادهکنندهازجلیقههمچنینمیتواندازطریقگوشی

 .دهد اینسیستمهمچنینمجهزبههشدارصوتیاستکهظرفیتباتریراقبالزاستفادهفوریازانرژیذخیرهشده،بهاستفادهکنندهخبرمی
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مهم کسانی است که به بازتوانی و نوتوانی هاي  بکارگیري فناوري مدرن براي افزایش توانایی افراد نابینا یکی از دغدغه
اندیشند. استفاده از فناوري ا براي نابینایان و پاسخ به برخی از نیازهاي آنان با استفاده از  افراد و گروههاي خاص، می

 محققین در سراسر دنیا هاي نوین عصر اطالعات نیز موضوعی است که در همین عرصه مورد توجه قرار گرفته است. پدیده
ي کاهش مشکالت نابینایان را فراهم  آوردهاي علمی زمینه ترین دست گیري جدید اند تا با بکار سعی کرده

ن هاینرمافزاریتقسیمکردواگریکسازما توان بهدوبخشقطعاتسختافزاریوبرنامه نمایند.دریکنگاهکلیتکنولوژیویژهنابینایانرا می
تواند از این تقسیم بندي سود  این دسته از افراد خدمات ویژه ارائه کند میتصمیم بگیرد با مجهزشدن به تکنولوژي نابینایان به 

ها زمینه حضور هرچه بیشتر نابینایان در جامعه فراهم خواهد شد و این افراد خواهند  . با استفاده درست از این تکنولوژيجوید
 توانست همانند افراد بینا نیازهاي خود را برآورده کنند. 
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  پذیري در نابینایان شناسی فرایند جامعه آسیب
  

  1الهام شفایی مقدم
  2آبادي زهرا فرقانی نوش

  
  :چکیده

ترین معلولیت حسی است. بدون بینایی درك فرد از دنیاي اطرافش متفاوت خواهد بود و همین  نابینایی شایع
پذیري، عدم سازگاري، عدم  عاطفی و اجتماعی مانند آسیب در فرایند جامعهتواند منجر به مشکالت  امر می

ترین مشکالتی که در  یکی از عمده نفس پایین در فرد شود. فعالیت، فقدان عالقه به دیگران، افسردگی و عزت
فرد، پذیر شدن و سازگاري اجتماعی  آید، اختالل و آسیب در جامعه نتیجه ي آسیب بینایی براي فرد پیش می
هاي اجتماعی توسط خانواده، آموزش و پرورش و دیگر نهادهاي  در نتیجه آموزش نامناسب و ناقص مهارت

گیري و مشکالت  پذیري نادرست و ناکامل این قشر جامعه، سبب انزواي اجتماعی، گوشه مسئول است. جامعه
ا ابتدا با تعریفی از نابینایی و فرایند شود. در همین راستا، در این مقاله کوشیده شده ت ها می روحی و روانی آن

  پذیري قشر نابیناي جامعه تشریح گردد. هاي فرایند جامعه پذیري، مشکالت و آسیب جامعه
  
  

  واژگان کلیدي:
  هاي اجتماعی. پذیري، سازگاري اجتماعی، مهارت نابینایی، جامعه

                                                             
  )eshafaiy@yahoo.com( مسائل اجتماعی ایراندانشجوي دکتري بررسی  ١

  )z.forghani67@yahoo.com( کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی  ٢
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  :مقدمه
زندگی انسانی رسیده است. با حذف حیات اجتماعی از حیات انسانی، انسان موجودي است که در سایه ي حیات اجتماعی به 

شود خویشتن را بسازد و به اصول و ضوابط و حقوق فردي و اجتماعی آشنا شود. حیات اجتماعی  آدمی هرگز موفق نمی
ه اختالل مورد نظر شود که عامل پدید آورنده و یا عارض ها در مواردي و به علل مختلفی دچار عوارض و اختالالتی می انسان

). از میان حواس پنجگانه انسان، بینایی یکی از 105: 1393نامیم (مدرس مقدم و حاتمی،  را، بیماري یا آسیب اجتماعی می
اي همراه  رود. از دست دادن بینایی در هر سنی ممکن است با عوارض و مشکالت اولیه و ثانویه ترین حواس به شمار می مهم

دهند، وسیع هستند و شامل عدم استقالل  بینایی که سالمت جسمی و روانی فرد را تحت تأثیر قرار می باشد. عواقب ضایعات
هاي زندگی روزانه، افزایش وابستگی به  فرد و نیازمند شدن به کمک در انجام کارهاي خانه، امور شخصی و سایر جنبه

بی، ایجاد مشکل در خواندن، بی عالقگی نسبت به هاي اجتماعی و مذه دیگران، انزواي اجتماعی، عدم شرکت در فعالیت
ها، بی قراري، بروز ضایعات شناختی، آسیب وضعیت عملکردي، افت عملکرد، امید به کم به آینده، داشتن آرزوي  فعالیت

دهد  می). در واقع، بینایی به فرد اجازه 30: 1390، به نقل از عسگري و دیگران،2008و دیگران،  1باشد (الم مرگ و غیره می
هاي اجتماعی، عناصر مهمی  ها و تعامل که به کشف محیط بپردازد و با اشیا و افراد گوناگون تعامل برقرار کند. این اکتشاف

کند تا از طریق فراهم  شوند. بینایی به افراد کمک می براي تحول بهینه یک فرد و سازگاري اجتماعی وي، محسوب می
و اشیا مورد عالقه و محیط دسترسی پیدا کنند، همچنین به طور غیرمستقیم به تحول  آوردن انگیزش براي حرکت، به افراد

کند. فقدان بینایی مانعی براي ادراك و شناخت، یادگیري و سازمان دهی محیط از سوي  ها در ابعاد مختلف کمک می آن
و اشیایی که در محیط وجود دارند، باز  افراد و سازگاري با آن است؛ زیرا فقدان بینایی فرد را از دسترسی کافی به افراد

). به عبارت دیگر، آسیب بینایی در افراد به ویژه در کودکان موجب عدم توازن شناختی، 26: 1384ملکی رنجبر، ( دارد می
شود و  هاي مذکور، منجر به تأخیر در تحول اجتماعی می شود. ایجاد اختالل در مهارت عاطفی، زبانی، اجتماعی و حرکتی می

). چرا که کودك براي دسترسی به 1385گیرد (کریمی درمنی،  امکان تعامل سالم با دیگران را از فرد آسیب دیده بینایی می
محیط به سه عامل نیاز دارد: اول عالقه فعال به محیط، دوم آمادگی زیستی و در آخر هم محیط قابل دسترس. کودکانی که 

ها  بینند که مانع دستیابی آسان آن اي را جلوي روي خود می این سه عامل موانع عمده مبتالبه آسیب بینایی هستند در ارتباط با
توان گفت که آسیب بینایی در هر سنی  ). به طور کلی می26: 1384، به نقل از ملکی رنجبر، 1999، 2شوند (شان به محیط می

سیب بیشترین ضربه را در سنین کودکی و نوجوانی و تواند مشکالت و مسائلی را براي فرد به همراه داشته باشد، اما این آ می

                                                             
1 Lam 
2 Shon 
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شناسی فرایند  کند. در همین راستا، در ادامه به آسیب پذیري وارد می در مرحله سازگاري اجتماعی و به فرایند جامعه
  شود. پذیري نابینایان پرداخته می جامعه

  :1نابینایی
ف را بر عهده دارد. چشم عضوي است که از بدو تولد همراه ترین وظای حس بینایی یکی از بارزترین حواس است که بنیادي
شود که در آن فرد قادر است  به وضعیتی گفته می 2کند. بینایی بهنجار با سایر حواس شناخت ما را از دنیاي اطراف میسر می

: 1393قدم و حاتمی، مدرس م( ي احتیاجات بینایی خود را در فاصله نزدیک و فاصله دور، در زندگی روزمره اجرا نماید همه
اصطالحی پذیرفته شده است که به همه سطوح کاستی بینایی اشاره دارد. این اختالل معادل با نابینایی  3). اختالل بینایی106

شوند اغلب  هایی که نابینا پنداشته می تواند انجام بعضی کارها را مشکل یا ناممکن سازد. حتی آن نیست. کاهش بینایی می
توان با یک برچسب مطلق  وت بین روشن و تاریک را تشخیص دهند. در مورد همه افراد داراي اختالل بینایی نمیتوانندتفا می

شود. اختالل بینایی عبارت است از بدکاري چشم  ها و نیازهاي بسیار متفاوتی دیده می قضاوت کرد. در میان این گروه توانایی
فردي که داراي اختالل بینایی است، رشد نابهنجار، بیماري یا آسیبی دارد که  شود. یا عصب بینایی که مانع دید طبیعی فرد می

  ).26: 1384دهد (ملکی رنجبر،  ها را کاهش می در عمل توانایی چشم
 شود. استفاده می  8و کم توان در بینایی 7، دید کم6، نابینا، کم بینا5، معلول بینایی4هایی همچون، معیوب بینایی در تعریف نابینایی از واژه

). هر یک از این 1378، 11کنند (هاالهان و کافمن تقسیم می 10و نابینایی قانونی 9تعاریف ابتدایی، نابینایی را به دو دسته نابینایی آموزشی
  شوند. هاي متفاوتی از بینایی می این اصطالحات داللت بر مشکالت بینایی معنی دار دارند و شامل درجه

شد (تعاریف قانونی)، اما امروزه به  ها تأکید می طبقه بندي کودکان نابینا صرفاً به میزان بینایی آن در گذشته براي تعریف و
شود (تعاریف آموزشی). چرا که تمایل به تعیین تأثیرهاي محدودیت  چگونگی استفاده از حس بینایی اهمیت بیشتري داده می

). از نظر آموزشی 1380ن وجود دارد (نادري و سیف نراقی، هاي ضروري از جمله خواندن و نوشت بینایی بر کسب مهارت
هاي پزشکی یا  توان با درمان ها را می شوند. دسته اول کسانی هستند که نقص بینایی آن هاي مختلف تقسیم می نابینایان به گروه

رود و لذا در  تشان از بین میتوان استثنایی خواند، زیرا با رسیدگی به موقع، مشکال عینک برطرف کرد. اینگونه افراد را نمی

                                                             
1 Blind 
2 Normal vision 
3 Visual impairment 
4 Visually impaired 
5 Visually handicapped 
6 Partially sighted 
7 Low vision 
8 Visually disabled 
9 Legally blindness 
10 Educational blindness 
11 Hallahan and Kauffman 
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گیرند. دسته دوم گروهی هستند که با اینکه از بینایی مختصري برخوردارند، اما پس از  هاي بینایی نیز قرار نمی آمار معلولیت
ا کم بینا یا شان از افراد عادي کمتر است. اینگونه افراد ر ها طبیعی نیست و بینایی معالجه و استفاده از عینک نیز میزان بینایی آن

توانند خواندن را یاد بگیرند.  نامند که از طریق وسایل ذره بینی یا کتبی که با حروف درشت چاپ شده است، می نیمه بینا می
ها نیست، به همین علت  دسته سوم کسانی هستند که در حال حاضر به یاري هیچ وسیله و درمانی امکان افزایش بینایی آن

ند. نقص بینایی این افراد به قدري شدید است که مجبورند به سایر حواس تکیه کنند و خواندن را به وسیله  نام ها را نابینا می آن
). تعاریف قانونی که 1378هاي صوتی) یاد بگیرند (هاالهان و کافمن،  هاي سمعی (نظیر روش ي خط بریل یا استفاده از روش

ت و میزان دید است براي ا شامل ارزیابی رود تا معلوم شود شخص مشمول امتیازاتی که قانون  ین منظور به کار میهایی از حد
ارائه کرده است  1934شود یا خیر؟ انجمن روان پزشکی آمریکا این تعاریف را در سال  براي افراد نابینا معین کرده است می

شود که دید  قانونی به کسی گفته می). بر اساس این تعریف، فرد نابیناي 27: 1384و هنوز هم مورد قبول است (ملکی رنجبر، 

یا کمتر باشد.  �����و بینایی او علیرغم برخورداري از امکانات چشم پزشکی مانند عینک و غیره در یک چشم یا هر دو چشم، 
ادر متري) دید با تعریف فوق، فرد نابینا تنها ق 70قدمی (یا حدود  200توان در  به عبارت دیگر، آنچه را که با چشم عادي می

ها از  متري) یا نزدیکتر ببیند. گروهی از افرادي که داراي نقص بینایی هستند، اما میزان دید آن 7قدمی (یا حدود  20است در    ).57-59: 1377گردند (افروز،  کمتر است، جزء افراد نیمه بینا محسوب می ����بیشتر از   �����
باشد. نزدیک بینی، دوربینی و  ها و اشتباهات انکسار نور می ارساییترین مشکالت حس بینایی در نتیجه ن به طور کلی عمده

هاي  تواند عوامل مهمی در ایجاد نقیصه بینایی باشند. البته این قبیل نارسایی تاربینی از جمله خطاهاي انکسار نور بوده و می
هاي مذکور از جمله عوامل مهم  اییباشند. در کنار نارس هاي مختلف قابل اصالح و جبران می بینایی معموالً توسط عینک

اند از تراخم، آب سیاه، آب مروارید و بیماري قند. به طور کلی نابینایی و  دیگر که در ایجاد نقص بینایی مؤثر هستند عبارت
ا بعد از تواند قبل از تولد، هنگام تولد و ی نیمه بینایی یا ارثی و مادرزادي است و یا اکتسابی. به عبارت دیگر، عوامل آن می

گردد.  تولد باشد. اختالالت ارثی مانند آب مروارید است و یا زمانی که نقص بینایی به علت سیفلیس ارثی عارض می
شود.  هاي بینایی است که به علت آبله و مخملک و غیره حاصل می اختالالت اکتسابی مانند تراخم و بعضی از ناهنجاري

به علت جراحات چشم، تصادفات و ضایعات مغزي و عصبی، مسمومیت الکی  همچنین نقص و اختالالت بینایی ممکن است
ها عامل دیگر عارض گردد  و ده Aهاي اعصاب مانند مننژیت و تومورهاي مغزي (غدد مغزي) و فقدان ویتامین  و بیماري
  ).60و  59: 1377(افروز، 
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میلیون نفر در دنیا  124میلیون نفر در سراسر جهان، نابینا و حدود  37نزدیک به  WHO(1( جهانیطبق نظر سازمان بهداشت 
درصد از کل افرادي که از نظر بینایی ناتوان و یا نابینا هستند، در  90). بیش از 2006هاي بینایی هستند ( دچار انواع نقص

ن جهانی بهداشت اعالم نمود که در صورت ). سازما1391دیگران،  کنند (سرابندي و کشورهاي در حال توسعه زندگی می
تعداد  2020ادامه روند کنونی، هر ساله یک تا دو میلیون نفر به جمعیت نابینایان دنیا افزوده خواهد شد؛ به طوري که تا سال 

  ).1386دیگران،  نابینایان به دو برابر افزایش خواهد یافت (استادي مقدم و

  :2پذیري جامعه
 توان می رو  این از. آموزد می را »شدن اجتماعی« انسان آن طی در که شود می شناخته روندي عنوان  به غالباً پذیري جامعه
. گذارند می فراگیري حال در را نوجوانی و کودکی دوران ویژه  به انسان زیرا دانست، فراگیري مترادف را پذیري جامعه
. گیرد برمی در را ناخودآگاهانه جریانات هم و است آگاهانه و خودآگاهانه هاي ریزي برنامه شامل هم پذیري جامعه
 که هایی کنترل و انتظارات طریق از ضرورتاً که دانست انسان دادن شکل و مراقبت راهبردي،« توان می را پذیري جامعه
 توسط بار اولین براي پذیري جامعه در واقع، اصطالح ).4: 1372مرادزاده،( »گیرد می صورت نمایند، می اعمال وي بر دیگران

  به افراد هاي خواسته و احساس آن، در که روندي« را پذیري جامعه راس. است شده برده کار به آمریکایی محقق ،3راس 
 ابتداي در). 32: 1382زنگنه،( »کند می تعریف باشد، هماهنگ و دمساز جامعه یا گروه نیازهاي با که گیرد می شکل اي گونه
 با تنگاتنگ ارتباط در پذیري جامعه« شد گفته و گرفت خود به تري کامل و جامع تعریف پذیري جامعه اصطالح بیستم، قرن

با این تعاریف از جامعه  ).153: 1374 ،4کراوس و دوچ( »دارد قرار انسان شخصیت ساختار و جامعه هنجارهاي جامعه، ساختار
ارتباطی میان فرد و جامعه است و در طول حیات انسان این فرایند اجتماعی شدن یک فرایند دو جانبه پذیري می توان گفت، 

گیرد. به طور کلی  در قالب این فرایندها صورت می 5یابد و سازگاري اجتماعی در دو مقوله یادگیري و یاد دادن ادامه می
ن روانی و عملکردهاي موجود زنده براي ادامه حیات مفید خود به سازگاري با محیط پیرامون خویش نیازمند است. سازما

اي طرح ریزي شده است که به خوبی قادر باشند، این انطباق و سازگاري را در سایه تفکري صحیح براي  جسمانی ما به گونه
  ).184: 1390ما به ارمغان بیاورند (آذین و موسوي، 

 مدرسه، برادري، -خواهر فرزندي، – پدر هاي نظام با فرد آن دنبال به و شروع مادري – فرزند نظام از غالباً پذیري جامعه فرایند
 همان به باشد، بیشتر مختلف هاي محیط کردن درونی فرایند اندازه هر. شود می مواجه غیره و اي حرفه هاي گروه همساالن، گروه
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 بتواند فرد تا دهد می اجازه خود این و گشت خواهد انضمامی شرایط از تر مستقل و یافته  تعمیم شخصیتی تمایالت نیز نسبت
در این میان، هر گونه  ).228: 1375 چلبی،( شود مواجه گوناگون اجتماعی هاي نقش از ناشی تقاضاهاي با تري مؤثر صورت به

پذیري و سازگاري را با نقص و مشکالتی همراه  اي که جامعه تواند در این فرایند اختالل ایجاد کند، به گونه نقص جسمی می
  کند.

شود فرد ناایمنی و وابستگی بیشتري احساس کند و افرادي که  ، ناتوانی بدنی موجب می1روانشناسی فردي آدلربر اساس نظریه 
این شرایط اگر به خوبی از طرف والدین و دیگران  کنند. در داراي نقص بدنی هستند، در برابر مسائل زندگی احساس ناتوانی می

ند نقص بدنی خود را جبران کنند، بلکه برناتوانی و احساس ناشی از آن نیز توان مهم، راهنمایی و ترغیب نشوند نه تنها نمی
 و این دو به طور کامل به نیز، حکایت از این دارد که بین تن و رفتار پیوندي متقابل وجود دارد 2افزایند. نظریه روانشناسی تن می

تواند به  دهد که نمی اي در موقعیت وابسته قرار می گونههاي رفتاري و طرد اجتماعی، فرد ناتوان را به  اند، نارسائی هم وابسته
، 3برند (مک دانیل بسیاري از اهدافش دسترسی پیدا کند. افرادي که ناتوانی خفیف دارند از ناکامی و ناسازگاري بیشتري رنج می

 4گیري اضطراب اجتماعی). به عبارت دیگر، باورهاي منفی درباره  ي توانایی و لیاقت فردي، یک نقش اساسی در شکل 1976
اضطراب اجتماعی، اغلب منجر به اجتناب از دامنه ي ). احساس ناراحتی ناشی از 741: 1997، 5کند (راپی و هیم برگ ایفا می

گردد و پیامدهایی همچون عملکرد ضعیف تحصیلی، افسردگی و سوء مصرف مواد را در پی دارد  وسیعی از تعامالت اجتماعی می
  ).112: 1390 (رضوي و دیگران،

یکی از نقایص جسمی که تأثیرگذاري بسیاري بر سازگاري فردي و اجتماعی دارد، نابینایی است. وقتی فردي دچار نابینایی 
اجتماعی، استفاده از تکنولوژي  –هاي مربوط به تحصیالت، استخدام، تحرك، اجتماعی شدن، رشد روانی  شود با چالش می

ها ممکن است به صورت انکار، خشم و ترس یا افسردگی ظاهر شود که  شود و این تنش کمکی و سالمت روانی روبرو می
الگوهاي نقش ممکن است بر سازگاري فرد اثر بگذارد  بیمار و وجود –هاي اجتماعی، روابط مثبت پزشک  حمایت

رشد اجتماعی کودکان استثنایی را بررسی کردند و به  1988و همکارانش در سال  6مورفی). 30: 1390(عسگري و دیگران،
زیرا رشد اجتماعی به  این نتیجه رسیدند که این کودکان از رشد اجتماعی بسیار کمتري نسبت به کودکان عادي برخوردارند؛

د و چون چنین کودکانی در تقلید ناتوان هستند، پذیر وسیله تقلید و مشاهده رفتار دیگران و از راه انتقال فرهنگ صورت می
). 9: 1387کجباف و رستمی، ( هاي الزم را در این زمینه کسب کنند، بنابراین رشد اجتماعی کمتري دارند توانند مهارت نمی
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امل، نگرش تواند ش شوند، این علل می هایی می به بیان دیگر، افراد نابینا به علل متعدد و متفاوت، دچار مشکالت و آسیب
هاي افراطی و همدلی بی مورد والدین  منفی جامعه به نابینا، تصویر ذهنی جامعه درباره درمانده و وابسته بودن نابینایان، حمایت

هاي چشمی  )، دریافت نکردن بازخورد چشمی درباره ي رفتارهایشان، فقدان سرمشق گیري، نداشتن مهارت2005، 1(آلبرت
ها را با  ابی و تعیین محل افراد، طرد و واکنش منفی اولیه والدین به فرزند نابینایشان زیرا فرزندشان آنویژه، ناتوانی در موضع ی

ها ممکن است زیاد سؤال  کند و طرد توسط همتایان بیناي خود زیرا که آن لبخند و تماس چشمی مناسب تقویت و دلگرم نمی
ها و  )، طرد به علت آگاهی کم درباره بازي1988، 3؛ کورژالز2001، 2کنند یا عواطف نامناسب از خود نشان دهند (واالس

: 1390شود (شریفی درآمدي،  هاي بیناي خود را جلب کنند، می توانند توجه همبازي ها، چراکه اغلب کم رواند و نمی نقش
47.(  

کودکان نابینا تصویر ذهنی از این زمینه معتقد است که چون  ) همچنین، در91: 1373، به نقل از خجسته مهر، 1988کورژالز (
  در آنان بسیار کند است. 4کنند، آهنگ خودشکوفایی ساختار بدنی خود را فقط از طریق لمس کردن درك می

همانگونه که بیان شد، اجتماعی شدن یک فرایند دو جانبه ي ارتباطی بین فرد و جامعه است. به همین دلیل فرایندي پیچیده به 
، چگونگی برقراري ارتباط با سایر افراد و سازگاري 5هاي اجتماعی گوناگونی دارد. کسب مهارتآید که ابعاد  شمار می

). در ادامه، مشکالت و مسائل افراد نابینا در این سه 26: 1386ي این ابعاد هستند (خدایاري فرد و دیگران،  اجتماعی، از جمله
  شود. پذیري بررسی می بعد اصلی و عمده فرایند جامعه

  هاي اجتماعی: رتمها -
گیرد تا ایفاي نقش  ها و رفتارهاي فرد شکل می ها، نگرش ها، انگیزه اجتماعی شدن فرایندي است که در آن هنجارها، مهارت

هاي اجتماعی و  کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیري مهارت
هاي اصلی رشد اجتماعی به خصوص در بین کودکان و نوجوانان  تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه چگونگی برقراري ارتباط و

شود؛ رفتارهایی که  هاي اجتماعی به رفتارهاي آموخته شده و مقبول جامعه اطالق می شود. بنا به تعریف، مهارت محسوب می
هاي منفی بیانجامد  هاي مثبت و پرهیز از پاسخ بروز پاسخ تواند با دیگران به نحوي ارتباط متقابل برقرار کند که به شخص می

شود که شالوده ارتباطات موفق و رو  به رفتارهایی گفته می هاي اجتماعی ). به عبارت دیگر، مهارت1985، 6(کارتلج و میلبرن
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اي است که  وخته شده). بنابراین، مهارت اجتماعی مجموع رفتارهاي آم1384و دیگران،  1دهند (هارجی در رو را تشکیل می
هاي نامعقول اجتماعی خودداري کند. همکاري،  فرد را قادرمی سازد با دیگران رابطه ي اثر بخش داشته و از واکنش

مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضاي کمک کردن، تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی 
. یادگیري رفتارهاي فوق و ایجاد رابطه اثربخش با دیگران یکی از مهمترین هایی از این نوع رفتار است کردن، مثال

  )2: 1384بیابانگرد، ( دستاوردهاي دوران کودکی است
) و یادگیري در محیط 2001، 2اند در ایجاد رابطه با همساالن (آشر و تیلر کودکانی که مهارت اجتماعی کافی کسب کرده

چرا که مهارت اجتماعی به  تر از کودکانی هستند که فاقد این مهارت هستند. ) موفق2003، 3آموزشی (واکر و هوپس
کند تا با دیگران رابطه اثربخش داشته باشد. اغلب کودکان در ارتباط با اطرافیان (والدین، خواهران،  کودك کمک می

نیز مهارت  )1989( 5ر نظر استرایر). د2001، 4گیرند (پاولس و الیوت برادران و همساالن) این مهارت را بدون تالش فرا می
این مدل، سازگاري به توانایی و ظرفیت کودك  اجتماعی، سازگاري متقابل کودك با محیط و در رابطه با همساالن است. در

ها شامل  هاي موجود یک بافت اجتماعی دارد. این نشانه در پیش بینی کردن، جذب نمودن و عکس العمل نشان دادن به نشانه
باشد. در این فرایند رشد عاطفی و اجتماعی کودك دخالت دارد، توانایی کودك یا  اطفی یا رفتار همساالن میحاالت ع

نوجوان در انتخاب رفتار مناسب و ارزشیابی در مورد روابط اجتماعی و ساختار گروه، میزان مهارت و قابلیت اجتماعی را 
) معتقد است حتی در 141: 1387، به نقل از خوشکام و دیگران، 2007( 6). کلست3و  2: 1384سازد (بیابانگرد،  مشخص می

هاي اجتماعی، براي ورود به  اي از مهارت هایی که براي افراد حمایت کننده زیادي وجود دارد، کودکان باید خزانه محیط
  ستقل شوند.هاي اجتماعی را داشته باشند تا بتوانند تعامالتی پایدار ایجاد کنند و از لحاظ اجتماعی م عرصه

ها یی هستند که بتوانند روابط اجتماعی مثبت و مفید  اي از توانایی هاي اجتماعی مجموعه توان گفت، مهارت به طور کلی می
را آغاز و حفظ نمایند، دوستی و صمیمت با همساالن را گسترش دهند، سازگاري رضایت بخشی را در جامعه ایجاد کنند، 

، به نقل 2001ا با شرایط وفق دهند و تقاضاهاي محیط اجتماعی را بپذیرند (گرشام و دیگران، به افراد اجازه دهند که خود ر
) همه کودکان، موفق به فراگیري این 1999( 7). با این وجود، به به اعتقاد گرشام و الیوت39: 1386از نادري و دیگران، 

هایی در زمینه  تلف مثل افرادي با آسیب بینایی، ضعفهاي مخ شوند. در این میان اکثریت افراد با ناتوانی ها نمی مهارت
کنند (کف  دهند. افراد با آسیب بینایی مشکالتی را در ارتباط با دنیاي بیرون تجربه می هاي اجتماعی از خود نشان می مهارت
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). این افراد با 2007، 2شود (تریف ) که باعث ایجاد محدودیت در برقراري ارتباط و تعامل با دیگران می2004، 1و دي کوایس
). 142: 1387ها و مشکالت منحصر به فرد در گذار از مراحل زندگی رو به رو هستند (خوشکام و دیگران،  انواعی از چالش

هاي اجتماعی انفعالی رفتار کنند  هاي دیداري (نابینا و کم بینا) گرایش دارند که در موقعیت همچنین، افراد با آسیب
ها ممکن است فاقد مجال و توانایی اکتساب  ) چرا که بر اساس میزان آسیب دیداري، آن1980و دیگران،  3(اورهارت
، 1991و دیگران،  4دیگران باشند (اروینهاي اجتماعی، همانند  ي رفتار سایرین در موقعیت هاي اجتماعی از راه مشاهده مهارت

  ).4: 1388، به نقل از اسدي و دیگران، 1986، 5هاررل و استراوس
ها در اکتساب  هاي اجتماعی دچار مشکل هستند. از آنجایی که آن اکتساب و به کارگیري مهارت گاهی در راد نابینااف

اي، ارتباط از طریق نگاه، دریافت بازخورد و  هاي چهره هاي بینایی، سرمشق گیري، حالت رفتارهاي اجتماعی از طریق نشانه
هاي اجتماعی را به خوبی کسب نکرده باشند یا به  رند، ممکن است مهارتهمچنین توانایی در تعیین محل افراد، مشکل دا
  ).30: 1386، به نقل از به پژوه و دیگران، 1996، 6طور کامل در آنان رشد نیافته باشد (مک کاسپی

ر توانایی ساله هلندي را مورد بررسی قرار داد. پژوهش وي ب 24تا  14نوجوان با آسیب بینایی  316) در پژوهشی، 1997کف (
هاي اجتماعی و منابع حمایت اجتماعی و عاطفی تمرکز داشت. نتایج  نوجوانان در برقراري و حفظ روابط، ایجاد شبکه

هاي اجتماعی کوچکتري نسبت به همساالن بیناي خود تشکیل  پژوهش وي نشان داد که نوجوانان آسیب دیده بینایی شبکه
کودك با آسیب  112) با اجراي یک تحقیق کیفی روي تعامل اجتماعی 2001( 7داده بودند. همچنین، مک گاها و فاران

بینایی (کودکان نابینا و کم بینا) نشان دادند که این کودکان مشکالت فراوانی در روابط متقابل با دیگران، به ویژه با همساالن 
). 31: 1386به پژوه و دیگران، (هستند  هاي اجتماعی نیز خود دارند. همچنین، چنین کودکانی داراي نقایصی در رشد مهارت

هاي اجتماعی مناسب، یک عامل  توان گفت، براي یک فرد آسیب دیده بینایی، کفایت اجتماعی و کسب مهارت بنابراین می
کلیدي براي مفهوم خود مثبت، عزت نفس باالتر، رفتارهاي مثبت و ابراز خود بیشتر و توانایی در پذیرش ناتوانی به عنوان 

ی از وجود خود است. در حالی که انزواي اجتماعی و فقدان حمایت اجتماعی کافی میان نوجوانان با آسیب بینایی بخش
، به نقل از به پژوه و دیگران، 2000، 9؛ روزنبالم1997، 8ممکن است منجر به عزت تفس پایین آنان شود (ولف و ساکس

1386 :31.(  
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هاي اجتماعی  ) معتقد است که آموزش مهارت110: 1393مدرس مقدم و حاتمی، ، به نقل از 2004( 1در همین راستا، واگنر
شود. همچنین، افزایش بازخوردها و  به نوجوانان نابینا، منجر به کاهش وسیعی از رفتارهاي پرخاشگرانه و ناسازگارانه آنان می

جتماعی، مفهوم خود مثبت و باال رفتن عزت هاي تعاملی بیشتر به این افراد، افزایش کفایت ا ها و ارائه فرصت تقویت کننده
  نفس در آنان را، در پی دارد.
هاي دیداري را در  هاي اجتماعی و به ویژه جرئت ورزي، قادر است نوجوانان دچار آسیب به بیان دیگر، تقویت مهارت

 ). با وجود این ،1997، 2مکند، یاري دهد (مک برو ها را احاطه می سازگاري اجتماعی و غلبه بر شرایط ناخوشایندي که آن
اند، هنوز ممکن است در عملکرد مناسب  هاي اجتماعی الزم را نیز به دست آورده هاي دیداري که مهارت افراد دچار آسیب

هاي ناکامی موقعیتی، فقدان بازخوردهاي  تواند ناشی از نشانه هاي بین فردي با مشکل مواجه باشند. این امر می در زمینه
هاي دیداري در  هاي منفی در قبال افراد دچار آسیب تعامالت، رفتارهاي نامناسب در افراد بینا و وجود نگرشصادقانه از 

ها و عواطف معیوبی را توسعه دهند که  جامعه باشد. افراد نابینا ممکن است بر اساس تعامالت منفی با افراد بینا، شناخت
، به نقل از 1992کند. (ساکس و ولف،  ندگی واقعی دچار بازداري میهاي اجتماعی را در شرایط ز استفاده از این مهارت

  ).5و  4: 1388اسدي و دیگران، 

  :3سازگاري -
زاي زندگی،  هاي استرس شود که فرد براي اداره کردن موقعیت مفهومی عام است و به همه راهبردهایی گفته می سازگاري

). بر 39: 1386، به نقل از نادري و دیگران، 2003، 4ادوك و سادوكبرد (س شامل تهدیدهاي واقعی یا غیرواقعی به کار می
آید که فرد  اي از رفتارهاي آموخته شده است و ناسازگاري زمانی به وجود می ، سازگاري مجموعه5اساس رویکرد یادگیري

ي یادگیري در بروز هاي الزم براي تطابق با مشکالت روزمره زندگی را یاد نگرفته باشد. به طور کلی فرایندها مهارت
هاي اجتماعی الزم را فرا  هاي سازگارانه یا ناسازگارانه نقش اساسی دارد و افراد براي سازگاري مطلوب باید مهارت پاسخ

  ).1383، 6گیرند (فیرس و تیموتی
دارد و شخصیت رفتار آدمی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله خانواده، مدرسه، گروه همساالن و سایر عوامل اجتماعی قرار 

رسد که بین او و محیط پیرامونش تعادل و تعامل مناسبی صورت پذیرد. فشارهاي اجتماعی به  انسان در صورتی به کمال می
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شود؛  وضوح تأثیر فراوانی بر رفتار فرد دارد. از طرفی دیگر انسان موجودي انعطاف پذیر است. او نه تنها با محیط سازگار می
بنابراین سازگاري و هماهنگ شدن با خود و محیط پیرامون خود  کند؛ هاي خود دگرگون می خواستهبلکه محیط را بر طبق 
زند. هر انسان  اي ضرورتی حیاتی است، تالش روزمره آدمیان جملگی بر حول سازگاري دور می براي هر موجود زنده

کند، برآورده  ر محیطی که در آن زندگی میکوشد، نیازهاي متنوع و گاه متعارض خود را د هوشیارانه یا ناهوشیارانه می
ها و اعتقادات حاکم،  آموزشگاهی، ارزشهاي تربیتی، عوامل  سازد. در شکل گیري سازگاري اجتماعی عواملی چون شیوه

). بعضی از محققان، سازگاري اجتماعی 185: 1390آذین و موسوي، ( گروه همساالن، خانواده و آموزش و پرورش مؤثر است
دانند. از نظر آنان مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در  دف با مهارت اجتماعی میرا مترا
) 1996( 1ي خاص اجتماعی به طریق خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد. در حالی که اسلوموسکی و دان زمینه

بینی کند، رفتار خود سازد تا رفتار دیگران را درك و پیش  دانند که افراد را قادر می سازگاري و مهارت اجتماعی را فرایندي می
  )26: 1386را کنترل و تعامالت اجتماعی خود را تنظیم کنند. (خدایاري فرد و دیگران، 

کرد که در آن، تجارب یادگیري اجتماعی شخص، توانایی و اي تعریف  توان فرایند پیوسته در واقع، سازگاري را می
اي  توان به ارضاي نیازها پرداخت. هرگاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه سازد که از آن طریق می هایی را فراهم می مهارت

ونی و حمایت خارجی دچار اختالل شود که ناخوشایندي به وي دست دهد، براي ایجاد توازن نیازمند به کارگیري نیروهاي در
است؛ در این صورت اگر در به کارگیري ساز و کارهاي جدید موفق شود و مسئله را به نفع خود حل کند، فرایند سازگاري 

).با 1385ایجاد شده است. ابعاد سازگاري شامل سازگاري اجتماعی، عاطفی، جسمانی و اخالقی است (مظاهري و همکاران، 
عوامل متعددي نیز در سازگاري شخصی و از سازگاري اجتماعی و ابعاد آن، می توان گفت که توجه به تعاریف ارائه شده 

اند.  ها تأکید کرده هاي مختلف تربیتی، روانشناختی و جامعه شناختی بر آن ها و دیدگاه اجتماعی افراد نقش دارند که نظریه
کنند که هر  ي عمده تقسیم می را به شش دستهاجتماعی ) در مروري جامع عوامل مؤثر در سازگاري 2000و همکاران ( 2ایواتا

  اند از: اند. این عوامل عبارت ها نیز به عوامل جزئی تري تقسیم شده یک از آن
ي نادرست و بد، محرومیت از خواب و خستگی روانی، فرایندهاي  هاي جسمانی ناشی از نقص عضو، تغذیه الف) محرومیت
  هاي مغزي. زا و آسیب عاطفی آسیب

ب) عوامل روانی، اجتماعی، محیطی نظیر تغییرات سریع و مهم اجتماعی نظیر بیکاري، جنگ، بالیاي طبیعی، از هم پاشیدگی 
  کانون خانواده، فقر و اعتیاد.
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کودك، طرد کردن فرزندان، حمایت افراطی،  –ج) عوامل تربیتی نظیر الگوهاي نادرست خانوادگی، فقدان رابطه والد 
  هاي غیرواقع گرایانه ي والدین و کمبود ارتباط. فی، خودمختاري بیش از حد کودك، انتظارات و خواستههاي عاط محرومیت

هاي بی کفایت، از هم پاشیده، ضد اجتماعی و آسیب روانی اولیه و عدم ثبات  د) ساختار خانوادگی ناسازگار در خانواده
  عاطفی و روانی والدین به خصوص مادر.

هاي زندگی  هاي ناسالم، تقاضاهاي شغلی و تحصیلی و پیچیدگی ندگی جدید صنعتی مانند رقابته) فشارهاي ناشی از ز
  جدید.

و) عوامل ژنتیکی و ارثی نظیر اختالالت جسمی، روانی و عاطفی ارثی که زمینه را براي رفتارهاي بزهکارانه و ناسازگاري 
  کنند. اجتماعی فراهم می

باشد که  هاي جسمانی ناشی از نقص عضو می مؤثر در سازگاري اجتماعی، محرومیتهمانگونه که گفته شد، یکی از عوامل 
هاست. الزم به ذکر است، نابینایی بر شیوه یا نحوه انجام کارها تأثیر داشته و برقراري  نابینایی یکی از مهمترین آن محرومیت

ها، عالیق و مشاغلش  اي توانایی دهد تا اندازه کند. فردي که بینایی خود را به عللی از دست می ارتباط را دچار مشکل می
بایست با توجه به شرایط فعلی به تدریج خود را سازگار و آماده نماید. نابینایی، لزوماً همراه با ناسازگاري  کند. لذا می تغییر می

است که چگونگی قدرت هاي خانواده و اجتماع هم  العمل باشد. در واقع تا حدودي این رفتار و عکس عاطفی و اجتماعی نمی
  ).105: 1393مدرس مقدم و حاتمی، ( نمایند سازگاري و انطباق افراد نابینا را مشخص می

) در مطالعه خود دریافتند که افراد نابینا به طور ذاتی در زمینه سازگاري روانی و اجتماعی 1390و همکارانش ( 1پادروند
مشکلی ندارند و اگر ناسازگاري دیده شود، این ناسازگاري بیشتر انعکاس دهنده برخورد جامعه با این افراد است. به عبارت 

باشد و به دلیل  ر تعامالت اجتماعی به علت تعامالت نامناسب جامعه با این افراد میهاي افراد نابینا د گیري دیگر، بیشتر کناره
  هاي کافی در خزانه رفتاري این افراد نیست. نبود مهارت
هاي خانواده و اجتماع است که چگونگی قدرت سازگاري و  العمل تا حدودي این رفتار و عکس توان گفت که در واقع، می

نماید. به طور مثال چنانچه یک فرد نابینا در محیط نابینایی زندگی کند، هرگز فردي ناتوان  ا مشخص میانطباق افراد نابینا ر
شود که به طور کامل در تمامی  کند، نابینایی او باعث می محسوب نخواهد شد. حال که در یک محیط بینا زندگی می

العاده باشد استثنایی بودن نابینا بیشتر بارز  یط نیز فوقهاي اجتماعی شرکت نکند. زمانی که انتظارات و توقعات مح فعالیت
هاي سازگاري مناسب یک عامل کلیدي براي به  براي یک فرد با آسیب بینایی، کسب مهارت). پس 60: 1377گردد (افروز،  می
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ر پذیرش ناتوانی به مثابه مثبت و عزت نفس باالتر، رفتارهاي جامعه پسند، ابراز خود بهتر و توانایی د 1"مفهوم خود"دست آوردن 
  بخشی از وجود وي است.

کند که ممکن است بر  هاي انسان با محیط را دستخوش اختالل می از طرف دیگر، فقدان حس بینایی، بسیاري از سازگاري
شکل گیري هویت و نحوه رویارویی با رویدادهاي پر استرس تأثیر بگذارد و منجر به افسردگی شود. هر فرد در طول 

بینایی هاي جسمانی است و از طریق حس  کند که مهمترین بخش آن مربوط به ویژگی گی، تصویري از خود را درونی میزند
شود و اساس شکل گیري هویت در نوجوانی است. احتماالً افراد با آسیب بینایی با تصویر بدنی منفی، اغلب از خلق  حاصل می

در واقع، وقتی  ).42: 1391باط اجتماعی با دیگران گریزان هستند (قریشی راد، برند و از ارت منفی، افسردگی و اضطراب رنج می
نوجوان این فرصت را دارد تا  رسد در تالش براي کسب استقالل از والدین است. در این دوره، کودك به نوجوانی می

که بین منفعل بودن و  هاي خود آلها موفق نبوده است را پرورش دهد. او با کشمکش ایده  هاي قبل در آن هایی که سال زمینه
ها رو به روست، اما شرایط  گیرند، رو به روست. نوجوان داراي اختالل بینایی نیز با این کشمکش پذیري قرار می مسئولیت

ی دهد نوجوانان نابینا از وابستگ براي او متفاوت است. او استقالل کمتري دارد و بیشتر به دیگران وابسته است. تجربه نشان می
افتد. این آزادي به تأخیر افتاده ناشی  ها به تأخیر می خورند؛ و مرحله جدایی از والدین در آن و منفعل بودن ضربات زیادي می

). به 2002، 2دهند (دارو فعالیت مستقل را به او نمیکنند و اجازه  از وجود مشکل در والدین یا سایر اطرافیان است که اعتماد نمی
که در تشکیل هویت و انتقال از دوره کودکی به جوانی موفق نیستند با  )، نوجوانان نابینا و نیمه بینا2002( 3تراتاعتقاد الیزابت اس

ها  مشکالتی همچون، سرکوب عواطف و احساسات، گوشه گیري، ایجاد واکنش دفاعی و مقصر دانستن دیگران در عدم موفقیت
  ).30و  29: 1384شوند (ملکی رنجبر،  رو به رو می

معتقد است که بازتاب هاي فطري کودك در طی یک سري مراحل تدریجی، از شکل انعکاسی خارج شده و کودك  4پیاژه
که پایه و اساس هوش او را تشکیل  یابد هایی دست می سرانجام با هماهنگی دست، پا، چشم و سایر اعضاي بدن به مهارت

اي نزدیک  حرکتی و سازگاري با یکدیگر رابطه –هاي روانی  ) این مهارت1933( 6). در نظریه گزل1377، 5دهد (فالول می
هاي حرکتی ضعیف باشد، ممکن است در سازگار شدن با محیط پیرامون و همساالن  دارند، زیرا کودکی که در مهارت

نابینا به منزله  افرادتوان گفت، تحرك و جهت یابی که براي  ). پس می120: 1388مشکل پیدا کند (حمیدپور و دیگران، 
باشد. در نتیجه، از مهمترین عوامل بروز مشکالت  خمیرمایه زندگی است، در جهت همین سازگاري فردي و اجتماعی می
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خواهد  هاي جهت یابی براي فرد نابینا که می جسمی و روانی براي نابینایان محدودیت تحرك در آنان است. کسب مهارت
اي در رشد استقالل، کسب مفهوم خود و بهداشت روانی او  زیر این مهارت نقش عمدهمستقل حرکت کند ضروري است، 

تر با  تواند به صورتی مؤثر و واقعی هاي جهت یابی دارد، به هنگام حرکت می دارد. فرد نابینایی که آگاهی عملی از مهارت
ري بهتري با آن پیدا کند. جهت یابی یعنی اینکه محیط ارتباط برقرار کند؛ و درنتیجه تسلط بیشتري بر آن داشته باشد و سازگا

فرد براي تعیین وضعیت خود و در ارتباط با اشیا محیطش از حواس خود استفاده کند. هدف نهایی جهت یابی و حرکت این 
تی ایمن، است که نابینا بتواند در هر محیطی اعم از آشنا و ناآشنا با استفاده از این دو مهارت (جهت یابی و حرکت) به صور

). در همین ارتباط، هاالهان و کافمن هم معتقدند که احتماالً 1380مؤثر، موزون و مستقل عمل کند (اعتباري و دیگران، 
ها در حرکت به اطراف در  مهمترین توانایی براي سازگاري موفقیت آمیز غالب افراد آسیب دیده بینایی، تحرك و مهارت آن

  )10: 1387محیط خود است (کجباف و رستمی، 

  تعامالت و روابط اجتماعی: -
توانند  بیان کننده این موضوع است که چگونه افراد در یک موقعیت مشابه، به رغم داشتن تجربه مشابه، می 1نظریه ذهن
 نیز نامیده شده است، 3توانایی نظریه ذهن که ذهنی سازي ).2010دیگران،  و 2هاي ذهنی متفاوتی داشته باشند (داهلگرن حالت

دهد که در اجتماع و در  شود. این توانایی به ما امکان می دیگران مطرح می به صورت بازنمایی پیوسته وضعیت ذهنی خود و
ذهن بازنمایی کنیم و واکنش مناسب نشان دهیم. نظریه  ها را در هاي آن ها و هدف ها، باورها، گرایش تعامل با دیگران اندیشه

و  4تماعی و الزمه درگیري در رفتارهاي اجتماعی رقابت آمیز است (گریگوريذهن پیش نیازي براي درك محیط اج
دهند (مائز و  را تحت تأثیر قرار می تحول اجتماعی و هیجانی کودکان 5هاي حسی ). در این میان، ناتوانی2002دیگران، 
هاي اجتماعی را مشاهده  تعامل ). به این صورت که کودکان نیاز دارند براي اجتماعی شدن، به طور مستقیم2004، 6گریتنز

کنند در حالی که کودکان داراي ناتوانی حسی مانند، کودکان مبتال به آسیب بینایی دسترسی محدودي به اطالعات دیداري 
هاي اجتماعی که بعدها در تحول نظریه ذهن  شود تعامل این کمبود اطالعات دیداري باعث می در جریان تحول خود دارند؛

، به 2004و دیگران،  7داشته باشند (گرین تحت تأثیر قرار گیرد و این کودکان در تحول نظریه ذهن مشکالتیاهمیت دارد، 
  ).220: 1390نقل از مشهدي و دیگران، 

                                                             
1 Theory of Mind (TOM) 
2 Dahlgren 
3 Mentalizing 
4 Gregory 
5 Sensory disabilities 
6 Maes and  Grietens 
7 Green 
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براي اینکه تعامل اجتماعی به صورت مناسب تحقق یابد،  ) هم3: 1384، به نقل از بیابانگرد، 1999( 1طبق نظریه کریک و داج
محرك اجتماعی به درستی مشاهده و رمزگردانی شده و با دیگر اطالعات مربوطه مقایسه و تفسیر گردد. هر الزم است که 

چه محرك اجتماعی بهتر پردازش شود، مهارت اجتماعی کودك بیشتر و تعامل او با دیگران موفقیت آمیزتر خواهد بود. 
کند که رشته عملکرد خود را متصل  با ارزش بودن میمعتقد است که فرد در صورتی احساس  2همچنین در این زمینه، برگ

به منشأ محکم و استوار و قابل قبولی بر اجتماع ببیند. بنابراین هر قدر عمل انجام شده با معیارهاي فردي و اجتماعی مطابقت 
، به دنبال ). به همین دلیل1374بیشتري داشته باشد، احساس اعتماد به نفس بیشتري فراهم خواهد شد (اسالمی نسب، 

شود. فشار و  کند و بیشتر وابسته به کمک می هاي اجتماعی کمتر شرکت می مشکالت ناشی از ضایعه بینایی، فرد در فعالیت
و دیگران،  3به عنوان سدي براي زندگی اجتماعی اینگونه افراد است (براوور ها تنش وابسته بودن و ناتوانی در تشخیص چهره

  ).30: 1390دیگران،، به نقل از عسگري و 2005
شود،  ها می هاي روانشناختی کودکان نابینا که باعث عدم تعامل اجتماعی آن ) نیز، یکی از ویژگی2002به اعتقاد کف (

کنند  تأخیرات رشدي و عدم درك زبان بیانی در ارتباطات است. به بیان دیگر، این کودکان بیشتر وقت را به تنهایی سپري می
هایی از  ها در درك بخش ان بدن و تغییرات بدنی خود، براي انتقال پیام استفاده کنند. عالوه بر این، آنو قادر نیستند از زب

ها در مقایسه با  هاي طرف مقابل و ابراز عواطف مشکل دارند و این موارد، باعث گوشه گیري آن پیام، تعبیر و تفسیر واکنش
ها و مسائل، کودکان نابینا بر  ). در نتیجه این ناتوانی154: 1389شمیان، شود (بهرامی احسان و بنی ها همتایان بیناي خود می

اساس تجارب اولیه خود، طرحواره اي متخاصم از جهان در ذهن خود شکل داده و بر اساس آن نیات دیگران را غیردوستانه 
، به نقل 2003، 4د (اسکالتز و شاوارزیابی کرده و احتمال دارد که با رفتارهاي جسارت آمیز و پرخاشگرانه واکنش نشان دهن

  ).48: 1390از شریفی درآمدي، 
و دوره نوجوانی،  هاي نخست زندگی، نقش خانواده بر شخصیت کودك از همساالن مهمتر است و به تدریج در سال

رفتن سن  کند. همراه با باال هاي گروهی، از نظر تأثیر بر شخصیت نوجوان نقش محوري پیدا می همساالن، مدرسه و رسانه
هاي منحصر به فرد در  یابد. همساالن از راه نوجوان، نقش همساالن به عنوان عامل تقویت کننده و الگو افزایش می

). حال 8: 1387(کجباف و رستمی،  هاي یکدیگر دخالت دارند ها و نگرش گیري شخصیت، رفتار اجتماعی، ارزش شکل
هاي  کند. براي مثال، والدین قادر نیستند با هیجان کودك را مختل می -والد هاي مؤثر همچون نابینایی، تحول تعامل اي ضایعه

هاي خاص براي برقراري ارتباط و تعامل با کودکشان هستند  منفی کودك نابیناي خود سازگار شوند و یا فاقد مهارت

                                                             
1 Crick and Dodge 
2 Berg 
3 Brouwer 
4 Schultz and shaw 
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اکتساب  کودکان نابینا دربه همین دلیل  ).220: 1390، به نقل از مشهدي و دیگران، 2006، 2لویک- ؛ راچ1993، 1(دورن
هاي اجتماعی، نه تنها  هاي اجتماعی ممکن است مشکالتی داشته باشند. کودکان فاقد سطوح باالي مهارت ها و مهارت تعامل

(مانند احساس غمگینی،  3تعامل موفقیت آمیزي با همساالن خود ندارند، بلکه رفتارهاي مشکل آفرین درونی سازي شده
هاي ضعیف  شده (مانند پرخاشگري جسمانی یا کالمی، مهارت 4رفتارهاي مشکل آفرین برونی سازيافسردگی، تنهایی) و 

). این تجربه 1387، به نقل از عبدي، 2005و دیگران،  5کنند (والثال ارتباط و بحث کردن با دیگران) را نیز بیشتر تجربه می
منفی در کودکان نابینا  8گیري یک حرمت خود و شکل 7ودو انتظارات منفی جامعه، به فقدان اعتماد به خ 6شکست، بازخورد

).  در واقع، نوجوانانی که 2004دهد (مائز و گریتنز،  شود و همه این موارد خطر مشکالت رفتاري را افزایش می منجر می
ند از طریق توان توانند به خوبی با محیط خود سازش کنند و همینطور می اند، می هاي اجتماعی الزم را کسب کرده مهارت

هاي تعارض آمیز کالمی و فیزیکی اجتناب کنند. در نتیجه، رفتارهایی از خود نشان  برقرار کردن ارتباط با دیگران، از موقعیت
شود. اما  اجتماعی، نظیر پذیرش توسط همساالن و رابطه مؤثر با دیگران می –دهند که منجر به پیامدهاي مثبت روانی  می

شوند، از طرف همساالن  هاي رفتاري مبتال می اند، اغلب به اختالل تماعی الزم را کسب نکردههاي اج کسانی که مهارت
آیند (به  اي به خوبی کنار نمی شوند، در میان همساالن و بزرگساالن محبوب نیستند و با معلم و یا سایر افراد حرفه پذیرفته نمی

شود که  یی به عنوان یک مانع در تعامالت اجتماعی باعث میتوان گفت که نقص بینا ). پس می30: 1386پژوه و دیگران، 
نابینایان نسبت به هم سن و ساالن خود ارتباط اجتماعی کمتري داشته باشند و چون ادراك از خود و برداشت فرد از خود 

ذارد (افروز، گ داراي بار قوي اجتماعی است، لذا روي بعد عاطفی ارزشیابی خود یا همان عزت نفس آنان نیز، تأثیر می
1377.(  

اند، دوستان اندکی دارند، احساس ناتوانی و حقارت  هم بر این نظر است که نوجوانان نابینا از نظر اجتماعی منزوي 9لونفلد 
). در حالی که نوجوان نابینا براي تأمین 48: 1390کنند که نشان دهنده کمبود پذیرش اجتماعی است (شریفی درآمدي،  می

همساالن ممکن است به  نیازمند برقراري ارتباط با همساالن و شرکت در جمع آنان است. این تعامل و ارتباط باحس امنیت، 
هاي بدنی، عدم مطابقت  ها و ژست دالیلی همچون، محدودیت در تقلید بینایی، تفسیر غلط یا مورد توجه واقع نشدن حرکت

                                                             
1 Doren 
2 Roch-Levecq 
3 Internalized 
4 Externalized 
5 Walthall 
6 Attitude 
7 Self-confidence 
8 Self-esteem 
9 Lowend 
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، 1الگوي موجود اجتماعی، با مشکل رو به رو شود (مک اویسوز سیستم رفتار اجتماعی، ارتباط چشمی و ارتباط چهره با
  ).29: 1384، به نقل از ملکی رنجبر، 2002

  
  
  

                                                             
1 Mackevicius 
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  نتیجه گیري:
شود، نقص حسی است. یکی از این نقایص،  هایی که منجر به استثنایی شدن فردي در مقایسه با دیگر افراد جامعه می یکی از تفاوت

  اي از زندگی افراد، احتمال بروز آن امکان پذیر است. وامل مختلف و در هر دورهنقص حس بینایی است که بر اثر ع
هایی  ها و مقوله توان گفت که این قشر از جامعه در مؤلفه بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده در رابطه با نابینایان، می

یت اجتماعی، روابط اجتماعی و دوستی، همچون: جرئت مندي، استقالل و خودمختاري، کسب شغل و تجربیات شغلی، کفا
). همچنین، کمبود تحرك، ضعف 142: 1387ارتباطات غیرکالمی، با مشکالت و مسائلی رو به رو هستند (خوشکام و دیگران، 

در پیشرفت اطالعات، فقدان ادراك بینایی خوشایند، کمبود تفریح، کمبود فقدان احساس امنیت مالی، وابستگی فردي و 
هاي  یز از جمله مواردي است که اینگونه افراد، با آن مواجه هستند. از بین موارد گفته شده، یکی از مشکالت و آسیباجتماعی ن

عمده و اصلی افراد با آسیب بینایی، ایجاد رابطه و تعامل اجتماعی مقبول و مناسب با دیگر افراد جامعه است که این خود نتیجه 
هاي ناشی از آن،  شر از جامعه است. این افراد به دلیل این نقص جسمی خود و محرومیتپذیري این ق آسیب در فرایند جامعه

ها و قوانین  توانند هنجارها، ارزش اغلب توسط خانواده، مدرسه، دیگران مهم و به طور کلی اجتماع، آنگونه که باید نمی
بل با دیگران نیستند که این سازگاري عاطفی و اجتماعی ي اجتماعی و متقا اجتماعی را فرابگیرند. در نتیجه، قادر به ایجاد رابطه

شوند و در مواقعی، رفتارهاي رشدنیافته و ضد  سازد. این افراد معموالً منزوي و گوشه گیر می هایی روبه رو می آنان را با دشواري
  دهند. اجتماعی و نامناسبی را از خود بروز می

گیرد. اول عوامل خانوادگی نظیر  ایان به واسطه سه دسته عوامل شکل میکند ناسازگاري نابین ) خاطر نشان می2002کف (
ها، دوم عوامل فردي و هیجانی مانند عزت نفس پایین و سوم، عوامل  به جاي آن هاي والدینی نامناسب و توقعات نا مهارت
ها. بدین  آمدن با بحرانهاي ضروري اجتماعی براي کنار  اي از قبیل فقدان محیط حمایتی و نبود آموزش مهارت مدرسه

تواند بر سازگاري وي در ابعاد گوناگون تأثیر قطعی داشته باشد، به ویژه اگر اختالل بینایی  ترتیب نوع محیط کودك نابینا می
  ).49: 1390تر کند (شریفی درآمدي،  ها را پیچیده این سازگاري

فت خود ناگریز است که در جامعه با دیگران و در بین پس از آنجایی که انسان به دلیل اجتماعی بودن، براي رشد و پیشر
وي را با یک سري از مسائل اجتماعی، از قبیل تعامل با دیگران مواجه خواهد  اي همچون نابینایی، افرادي زندگی کند، ضایعه

هاي اجتماعی  تتوان با افزایش و تقویت مهار بنابراین، می ها جهت ادامه حیات ضروري است؛ کرد که حل موفقیت آمیز آن
و تنظیم رفتار پرورش داد و همچنین، طرحواره ي ناسازگاري که عموماً کودکان  ها را در مدیریت هاي آن این افراد، توانایی

توان با کسب شناخت بیشتر از روحیات  به عبارت دیگر، می و نوجوانان نابینا از جهان پیرامون خود دارند را تغییر و بهبود داد؛
ها برداشت  رفاهی و از همه مهمترتعامالت اجتماعی آن هایی براي ایجاد تسهیالت آموزشی، فرهنگی، ابینایان گامو نیازهاي ن
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چرا که این گروه از معلوالن هم بخشی از جامعه هستند که با وجود محدودیت قادرند در چرخاندن چرخ جامعه دست یاري 
  ولد و پویایی داشته باشند.بگشایند و همراه سایر اقشار جامعه زندگی اجتماعی م
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  :منابع
بررسی علل نابینایی و )، 1386.استادي مقدم، هادي؛ خباز خوب، مهدي؛ هرویان، جواد؛ یکتا، عباسعلی؛ مهدیزاده، علیرضا (1

 .56-60، صص 1، دوره هشتم، شماره توانبخشی، 1385 آموزان مدارس نابینایان مشهد در سال کاهش شدید دید در دانش

روانی  )، بررسی و مقایسه جرأت ورزي، اضطراب، افسردگی و فشار1388.اسدي، جوانشیر؛ رضایی، رقیه؛ ترابی، اسماعیل (2
  .3-13، صص 94و  93، شماره تعلیم و تربیت استثناییافراد نابینا و بینا،  در

  ، تهران، انتشارات مهرداد.روانشناسی اعتماد به نفس)، 1374اسالمی نسب، علی (
، تهران، و جهت یابی حرکت)، 1380عتباري، بتول؛ کریمی، اشرف؛ انتظاري، بلقیس؛ عقیل زاده، نرگس خاتون (.ا3

  انتشارات آموزش و پرورش کودکان استثنایی.
، چاپ شانزدهم، تهران، اي بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی مقدمه)، 1377.افروز، غالمعلی (4

  تهران.انتشارات دانشگاه 
)، بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاري اجتماعی دانش آموزان مقطع 1390.آذین، احمد؛ موسوي، سید محمود (5

  .183-200، صص 1، سال بیست و دوم، شماره جامعه شناسی کاربردي)، 1388متوسطه شهرستان فریدونشهر (سال 
هاي  )، بررسی اثربخشی آموزش مهارت1386کتا، محسن (.به پژوه، احمد؛ خانجانی، مهدي؛ حیدري، محمود؛ شکوهی ی6

  .29-37، صص 3، دوره اول، شماره پژوهش در سالمت روانشناختیاجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان نابینا، 
)، اثربخشی روش ابراز وجود بر عزت نفس و سالمت عمومی دانش 1389.بهرامی احسان، هادي؛ بنی هاشمیان، کورش (7

  .153-161، صص 2، سال دهم، شماره ي کودکان استثنایی پژوهش در حیطهاي عادي، آموزان نابین
، هاي اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی نابینا، ناشنوا و عادي شهر تهران قایسه مهارتم )،1384( لیاسماع.بیابانگرد، 8

  .1-14، صص 1، سال پنجم، شماره پژوهش در حیطه کودکان استثنایی
بررسی و مقایسه استعدادهاي چندگانه )، 1390.پادروند، حافظ؛ شریفی درآمدي، پرویز؛ رضایی فرد، اکبر؛ عفیفی، حسین (9

شناسی افراد  روان، 90 - 91 گاردنر در دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی
 .91-107، صص 4، سال اول، شماره استثنایی
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  نقش کتابخانه ها در تامین نیازهاي اطالعاتی کاربران نابینا و کم بیناعنوان: 

  نویسندگان: 

 مجید شیرزاد - 1

شناسی دانشگاه پیام نور و دانشجوي دکتري دانشگاه شیراز، تهران، ایران عضو هیئت علمی رشته علم اطالعات و دانش
mshm1362@yahoo.com 

 نیر ترقی خواه دیلمقانی - 2

نور، تهران، ایران  شناسی دانشگاه پیامعضو هیئت علمی رشته علم اطالعات و دانش
taraghikhah57@yahoo.com 

 محمد عالنی آرانی - 3

شناسی دانشگاه پیام نور مشهد اطالعات و دانش کارمند دانشگاه کاشان و دانشجوي دکتري رشته علم
alaee62@gmail.com 

 چکیده :
  هدف از این تحقیق، مرور نیازهاي اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه ها در تامین آنهاست. هدف: 

 براي باید جامعه و دارد تعلق ها انسان همه به که است سلبی قابل غیر حق ها آگاهی و اطالعات به دستیابی حق شناسی: روش
 راه بپردازند، خود اطالعاتی نیازهاي تامین به سالم افراد همانند نیستند قادر خاصی شرایط در یا و طبیعی دالیل به که کسانی

   است. گرفته انجام اي کتابخانه یا سندي روش با تحقیق نمایند.این فراهم را امکانات و هموار را ها
ایی هستند باید همانند دیگر اعضاي جامعه از خدمات یکسانی در دسترسی به اطالعات ه افرادي که داراي آسیب ها: یافته

  و در کتابخانه ها موارد کمی از خدمات یافت می شود. روز آمد برخوردار باشند
عاتی آنها منابع اطالعاتی ویژه نابینایان و منابع موجود در کتابخانه ها کافی، به روز و پاسخگوي نیازهاي اطال نتیجه گیري:

نیست. بنابراین در این خصوص الزم است انواع منابع اطالعاتی مانند کتاب بریل، گویا، الکترونیکی و دیجیتال مخصوص 
  نابینایان فراهم شود.

  اي. کتابخانه خدمات اطالعاتی، نیازهاي ،بینا کم و نابینا کاربران ها: کلیدواژه
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  مقدمه:

استفاده از آن یکی از مسائل مهم بشمار می آمده است و انرژي و درون مایه همه فعالیت از آغاز تمدن بشري اطالعات و 
فرهنگی و...، اطالعات و دانش است. اکنون دسترسی به اطالعات و استفاده موثر از آن براي قشرهاي جامعه به - هاي علمی

ه بیان شد می توان نتیجه گرفت کسب منزله یک اصل اساسی در زندگی اجتماعی و حرفه اي به شمار می رود. از آنچ
اطالعات در دنیاي کنونی، اصلی مهم براي پیشرفت و همگامی با جهان اطالعاتی امروز است. فردي که قادر به یافتن 
اطالعات مورد نیاز خود نباشد، توان همگامی با پیشرفت هاي بشري را ندارد، بنابراین مهارت هاي اطالع یابی ضامن بقاي 

). نظریه هاي جستجوي اطالعات، غالبا اشاره به مفهوم نیاز اطالعاتی دارد. تداوم حیات هر 1391است(صیامیان، بشر امروز
ارگانیسم زنده منوط به ارضاي نیازهاي آن است. یکی از مهمترین نیازهاي انسان به عنوان یک ارگانیسم زنده و پیچیده، 

  نیازهاي اطالعاتی است.

بازتابی از اوضاع اجتماعی زمان خود بوده اند. رشد فرهنگی یک جامعه موجب غناي کتابخانه هاي کتابخانه ها همواره 
 و  ها کتابخانه ناشی از ضعف فرهنگی جامعه مربوطه است. انتشار روز افزون کتاب آن و در مقابل کم مایگی و رکود

اندن در بین قشرهاي مختلف جامعه زمینه ها می شود و براي ترویج خو نشریات ادواري موجب رونق کیفی و کمی کتاب
مناسبی را فراهم می کند. زمانی که خواندن رونق یابد، جامعه به شکوفایی فرهنگی رسیده است، از این رو کتابخانه و اجتماع 
 از گذشته تاکنون همپاي هم پیش رفته اند و یکی بر دیگري اثر بخشیده است. به طوري که پیوسته انحطاط یکی با زوال

  . ) 7،ص 1382(عماد خراسانی،  این با ترقی آن همراه بوده است. دیگري و رشد
نیازهاي اطالعاتی نیازهایی هستند که از طریق خدمات اطالع رسانی و مواد کتابخانه اي ارضا می شوند و کتابخانه ها در این 

کتابداري و اطالع رسانی به طور گسترده، به خصوص نقش مهمی را ایفا می کنند. در تعریفی دیگر، نیازهاي اطالعاتی در 
عنوان آنچه که در ارتباط با جستجوي اطالعات، تعیین نیازهاي اطالعاتی کاربران و استفاده از اطالعات است، تعریف می 

  ).2011شود(بورلی،

کانات خاصی دارند، اما معلولین بخش عظیمی از جامعه هستند. این افراد به دلیل محدودیت هاي جسمی و یا ذهنی نیاز به ام
این معلولیت به معناي عدم نیاز به اطالعات نیست. در هزاره سوم که اطالعات سخن نخست پیشرفت را می زند، توانمندي 
هاي اطالع جویی براي تمام اقشار جامعه ضروري است. بنابراین امکانات مناسب براي معلولین به عنوان بخش مهم و توانمند 

  ). 1380ارجمند،جامعه، الزم است(
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با توجه به آنچه بیان شد و اهمیت رفتار و نیاز اطالعاتی نابینایان به عنوان بخش عظیم و توانمندي از جامعه که به علت 
محدودیت هاي جسمی، نیاز اطالعاتی بیشتر، و با امکانات متفاوت و خاصی که دارند و اینکه دسترسی به اطالعات حق مسلم 

ر هزاره سوم است، بنابراین تامین نیازهاي اطالعاتی بدون آگاهی از نیازهاي واقعی این گروه از جامعه هر فرد و الزمه بقا د
امکان پذیر نیست و اگر بدون در نظر گرفتن آن اقدام به اطالع رسانی و تامین امکانات شود، این اقدامات مفید فایده نخواهد 

  ).2005بود. (آدامز،

ماع براي تامین نیازهاي اطالعاتی و مطالعاتی خود باید چاره اي بیندیشد و کسی که توانایی هر فرد به عنوان فردي از اجت
، 1386کسب اطالعات را نداشته باشد در مسیر حرکت خود در اجتماع با مشکالت بسیاري رو به رو می شود(رضوي اصل،

ي انسان ها باید از فرصت هاي برابر با سایر اقشار )  نابینایان و کم بینایان نیز همچون سایر اقشار جامعه طبق اصل برابر62ص
جامعه بهره مند شوند. ارائه خدمات به نابینایان باید به گونه اي باشد که این افراد بدون توجه به معلولیت شان قادر به بهره 

یت شوند. گیري از منابع، امکانات، تسهیالت و سایر خدمات کتابخانه اي باشند و به فراسوي محدودیت شان هدا
  )63، ص1388(خسروي،

  تاریخچه:

در دوران افزایش فزاینده حجم اطالعالت در جهان، ارائه خدمات به نابینایان و کم بینایان یکی از پرچالش ترین وظایف 
مستلزم کتابخانه ها و کتابداران می باشد. افزایش تعدا افراد نابینا و کم بینا در جامعه و رشد تنوع نیازهاي اطالعاتی آن ها 

  ).1386ایجاد خدمات متنوع با استفاده از فن آوري هاي نوین اطالعاتی است.(رضوي اصل، 

م. در بریتانیا با مجموعه اي به خط برجسته براي دانشجویان نابینا تاسیس شد. کتابخانه  1767نخستین کتابخانه نابینایان در سال 
کشور به سیستم هاي پیشرفته خدمت رسانی به نابینایان و کم بینایان مجهز م. تاسیس شد این  1882ملی نابینایان بریتانیا در 

م. خدمات به نابینایان را آغاز کرد و کتابخانه ملی براي نابینایان در سال  1868شده است. در آمریکا کتابخانه بوستون در سال 
خانه کنگره هدایت می شود.(نوشین م. تاسیس شد امروزه خدمات کتابخانه ملی براي نابینایان از طریق کتاب 1897
  .)1389،130فرد،

 :تعریف

ها تجربه می کند و انعکاس تعامل و ی یاهایی است که فرد به عنوان نتیجه اختالالت یا ناتوان در واقع معلولیت پیامد محرومیت
عی و انطباق فرد با محیط است. معلولیت، ایفاي نقش عادي فرد را با توجه به سن، جنس و عوامل اجتما
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هاي  محدود می سازد. معلولیت به معناي عام عبارت است از هر گونه اختالل یا نارسایی درساختمان یا فعالیت  وي  فرهنگی
 هاي مغزي و روانی. معلولین می توانند شامل موارد زیر باشند: عادي بدن از جمله فعالیت

  افرادي که به طور مادرزادي نقص عضو دارند. •
  براثربیماري ، قدرت حرکت خودرا ازدست داده اند.افرادي که  •
  افرادي که به هر علتی، صدمه جسمی دیده د قدرت حرکت از آنان سلب گردیده است. •
  نابینایان، چه مادرزادي و چه براثر سانحه •
  ناشنوایان، چه مادرزادي و چه براثر سانحه •
  )150، ص1380افراد عقب مانده ذهنی( صمدي،  •

  نایانکتابخانه هاي نابی

 و فرهنگ بینایان،گسترش نیمه و نابینایان اطالعاتی نیازهاي رفع چون: اهدافی با نابینایان رسانی اطالع مراکز و ها کتابخانه
 حجم وجود با اما آیند. می بوجود آنان فراغت اوقات پرکردن براي مناسب شرایط و امکانات ایجاد و دانش و علم ارتقاء
 و روشندالن میان اطالعاتی شکاف موجب و گرفته قرار بینایان وکم نابینایان اختیار در زآنا اندکی قسمت اطالعات وسیع
 از اطالعاتی منابع به دسترسی عدم دلیل به را مطالعه یعنی خود تفریح بهترین گروه این   ترتیب بدین شود. می سالم افراد
  دهند. می دست
 می خود وظیفه جامعه نهادهاي و ها دانند.ارگان نمی جامعه مطرودین - آنها ذهنی یا جسمی ناتوانی علت به را معلولین امروزه
 .نمایند خدمت افراد این به توانند می هستندکه نهادهایی مهمترین از ها وکتابخانه کنند یاري و افرادکمک این به دانند

  )1372، (مرادي
 جدید دنیاي بنیادین نگرش ازطرفی و باشد، ثرگذارا ها انسان زندگی لحظه لحظه در تواند می روزآمد اطالعات به دسترسی

 با اجتماعی نهادهاي و شود برابر اندیشه پذیراي جامعه که است این توسعه اساس است. استوار ها انسان برابري نگرش پایه بر
  شوند. همگام اندیشه این

 رسالت ایفاي در کتابخانه که گفت توان می اشدنب بینایان وکم نابینایان ي نیازها با متناسب ها کتابخانه در موجود اگرمنابع
 بریل کتب تعدادي تهیه و کرد فراموش عادي افراد با را نابینایان اطالعاتی نیازهاي تشابه نباید است.هرگز مانده ناکام خویش

 ضرورت آورد. شمار به نابینایان مخصوص  اطالعاتی منابع تهیه عنوان به را ابتدایی و سطحی محتواي با دي سی و نوار  و
 با منابع و امکانات کمبود که شود می مشخص زمانی نابینایان، مخصوص منابع آوري درفراهم مناسب و دقیق برنامه یک ارائه
   گردد. لحاظ نیز  آنها از استفاده در نابینایان آموزش و توانایی عدم و آمیخته درهم منابع این از گیري بهره تجهیزات کمبود
 و منابع تناسب موارد، تمامی  رأس در باید بینایان، وکم نابینایان نیاز مورد تجهیزات و منابع تهیه جهت ریزي برنامه در

 مجموعه بر عالوه نابینا یک نمود. تهیه را آنها عالقه و نیاز مورد منابع و نظرگرفته در کنندگان مراجعه نیازهاي با را تجهیزات
  ).1379 (تعاونی، باشد  داشته دسترسی نیز الکترونیکی و گویا منابع به باید درشت چاپ و بریل کتب
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ارائه خدمات کتابخانه اي به نابینایان و کم بینایان یکی از پرچالش ترین وظایف کتابخانه ها و کتابداران است. در عصري که 
جتناب از عمیق تر حجم اطالعات در جهان به سرعت افزایش می یابد، برطرف نمودن نیازهاي اطالعاتی این گروه براي ا

علم اطالعات و دانش شدن شکاف ناشی از محرومیت اطالعاتی میان افراد سالم و ناسالم جامعه در زمره تعهدات حرفه 
، افق هاي جدیدي را 2است. از سوي دیگر پیشرفت هاي فن آوري و نظام هاي اطالع رسانی الکترونیکی به ویژه وب  شناسی

بر روي معلوالن باالخص نابینایان گشوده است. فن آوري هاي موجود در زمینه نظام ها و شبکه هاي رایانه اي امکان تهیه 
نواع قالب هاي جایگزین چاپ (بریل ، گویا ، چاپ درشت ) فراهم می متون، اطالعات و داده هاي کتاب شناختی را در ا

  .کند

  خدمات اطالع رسانی به نابینایان

اولین مرحله در خدمات اطالع رسانی به نابینایان، باور شناخت و درك آنها به صورت بنیادین و همچنین شناخت پارامترهاي 
  نیازهاي اطالعاتی آنان است.اجتماعی و داشتن شاخص هاي مناسب براي جوابگویی به 

عامل بعدي شاخص آموزش است. آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف هر سازمان است که موجب توانمندي نیروي انسانی 
  ).211،  1382در سازمان و موفقیت هاي آینده را تضمین می کند (عماد خراسانی، 

بخانه ها است، کاربرد فن آوري به شکل هاي مختلف است. کتمسئله دیگري که امروزه تمامی افراد جامعه را درگیر کرده ا
بخانه ها است و استند. کابرد فن آوري در خدمت رسانی به افراد از اصول پذیرفته شده جهانی در کتینیز از این امر مستثنی ن

نابینایان نیز صادق  نقطه عطفی در استقالل بخشیدن جهت بازیابی اطالعات و دسترسی آسان و سریع است. این امر در مورد
است. اما تا زمانی که به عنوان یک ضرورت شناخته نشود، همپاي دیگر موارد مطرح شده، و در قالب فعالیت هاي جانبی 
باشد، امکان ایجاد بستري مناسب براي استفاده از فناوري اطالعات براي همسان سازي نابینایان با محیط پیرامون خود مانند 

  خواهد داشت.افراد عادي وجود ن

  خدمات عمومی :
خدمات عمومی کارهایی است که کتابخانه به طور مستقیم براي اعضاء و مراجعان خود به منظور عالقمند کردن مردم به 
کتابخانه و کتابخوانی در داخل و خارج از کتابخانه عرضه می دارند در واقع تالش پیش بینی شده اي است با هدف بهره 

ز امکانات و مجموعه کتابخانه براي تامین نیازهاي اطالعاتی جامعه، بهبود اوقات فراغت افراد و گیري مفید و صحیح ا
همچنین ایجاد و حفظ تفاهم و هماهنگی دو سویه میان کتابخانه و استفاده کنندگان که به شکل هاي مختلف و متداول مانند: 

  امانت، کار مرجع و پاسخگویی و ... صورت می گیرد .
هدف خدمات عمومی در واقع ایجاد هماهنگی با هدف نسلی است که براي رویارویی صحیح با پدیده هاي مختلف 
اجتماعی و نو آوري هاي عصري که بدان تعلق دارد. نیازمند است که با انواع میراث فرهنگی مکتوب، یافته هاي تحقیقاتی 
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به منظور دریافت نکته ها و آگاهی هاي الزم بخواند، بررسی کند  نوشته شده، منابع مآخذ موجود و قابل دسترسی آشنا شود و
  )27، ص همانو بهره مند شود. (

خدمات عمومی عالوه براین که موجب شناساندن کتابخانه ها در جامعه مربوط متشکل از هر طبقه و قشري می شود و با 
یابد. در کار انتخاب صحیح و تهیه مجموعه مناسب  این شناسایی، تعداد اعضاء و مراجعان به کتابخانه ها نیز افزایش می

کتابخانه نیز تاثیر به سزایی دارد. زیرا از این طریق می توان، خواسته ها، هدفها و نگرشهاي مراجعان و استفاده کنندگان را 
مورد نظر تهیه و تنظیم هاي  دریافت و در پی آن برنامه ها ي دراز مدت کتابخانه را مبتنی بر نیازهاي روز آمد آنان و اولویت

  )28، ص همان(  .نمود
در برنامه ریزي جهت تهیه منابع و تجهیزات مورد نیاز نابینایان و کم بینایان، باید در راس تمامی موارد، تناسب منابع و 

ینا عالوه بر مجموعه نظر گرفته و منابع مورد نیاز و عالقه آنها را تهیه نمود. یک ناب تجهیزات را با نیازهاي مراجعه کنندگان در
  کتب بریل و چاپ درشت باید به منابع گویا و الکترونیکی نیز دسترسی داشته باشد .

براي نابینایان محدودیت منابع مناسب که باید به خط بریل و یا چاپ درشت (مخصوص افراد کم بینا) و یا بر روي محمل 
ترسی به اطالعات و همگامی با دیگر اقشار اجتماع ناکام می گذارد هاي شنیداري و یا ترکیبی از این دو باشد، آنان را در دس

کسب اطالعات دقت بیشتري کنیم،  این ناکامی زمانی قابل درك می شود که به تفاوت میان یک فرد بینا با یک فرد نابینا در
ز دیدن یک تصویر می یک فرد با دید طبیعی با دیدن یک تصویر می تواند اطالعات بسیاري را دریافت کند، حتی پس ا

تواند درباره آن یک داستان بسازد، اما یک فرد نابیناو یا کم بینا از چنین نعمتی محروم بوده و باید از سایر افراد کمک بگیرد 
  ).1372،41(مارشال، 

قادر به بهره گیري از شان  ارائه خدمات به نابینایان اگر به گونه اي باشد که آنان بدون توجه به معلولیت نکته اي این است که
منابع و امکانات باشند انجام رسالتی است که آنها را به فراسوي محدودیتشان هدایت کرده است، و اینجاست که خدمات 

  در کتابخانه تحقق می یابد . عمومی براي نابینایان

هایی به خط بریل، نوار  بریل، مجلههایی با چاپ درشت و خط  نابینایان یا افراد داراي معلولیت دیداري، از موادي چون کتاب
یافته با  هاي انطباق هاي آموزشی، و بازي هاي گویا)، صفحات موسیقی، مجموعه کاست از منابع داستانی و اطالعاتی (کتاب
کنند.  هاي معمول کودکان اما با تصاویر بزرگ و حروف چاپی واضح استفاده می نیازهاي کودکان، از قبیل شطرنج و کتاب

هاي راهنما به خط  هاي بسیار و میزهاي بزرگ براي مطالعه مورد نیاز است. نشانه هاي پرحجم به خط بریل، قفسه جلهبراي م
اي مورد نیاز  منظور سازماندهی مواد کتابخانه افزارها به گردد و وسایل شنیداري براي نرم ها نصب می ها و قفسه بریل بر کتاب

  است.

در کتابخانه ها به نحو موثري در پیشبرد اهداف مربوط به نابینایان مفید باشد، باید موارد  براي این که ارائه خدمات عمومی
  زیر رعایت گردد:
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براي بهره گیري از تجهیزات و یا ابزارهاي ویژه نابینایان و ناشنوایان از قبیل رایانه هاي مجهز به برنامه هاي گویا  آموزش:-  
نظام نمایش تلویزیونی داده ها و... می توان  مونیتورهاي لمسی، استفاده از امکانات گرافیکی،سازي، رایانه هاي برجسته نگار، 

از جمله برنامه هاي آموزشی کتابخانه هاي عمومی باشد. این آموزش می تواند شامل مراجعه کنندگان نابینا و ناشنوایان، 
  والدین مربیان و حتی کتابداران کتابخانه باشد.

ویژه براي معلوالنی که استفاده از چاپ کاغذي  جاي چاپ معمولی، دستیابی به کتابخانه را به اپ الکترونیکی بهاستفاده از چ -
توانند از چاپ الکترونیکی بر روي صفحه فشرده،  ها می اکنون کتابخانه سازد. هم تر می پیوسته برایشان مشکل است آسان

  ونیکی، و خطوط تلفن (براي فرستادن دورنگار) استفاده کنند.هاي الکتر هاي پیوسته، مجالت و روزنامه کاتالوگ

مشاوره با سازمان ها و انجمن هاي مرتبط همانند اداره کل بهزیستی، کانون نابینایان و خود نابینایان در خصوص تهیه  -
   منابع

صوتی امکان پذیر است ولی می  امانت بین کتابخانه اي: البته در زمینه امانت بین کتابخانه اي در خصوص کتب و نوارهاي-
توان با صدور کارت هاي اشتراك و عضویت، امکان دسترسی به وسایل الکترونیکی را در کتابخانه هاي متفاوت براي این 

  قشر مهیا ساخت .

  فصل نامه بصیر }–نشریه ویژه یونسکو  –ماهنامه بشري  –اشتراك با روزنامه هاي ویژه نابینایان {ایران سپید -

آوري کرد و وسایل الزم را  توان به زبان اشاره یا همراه با زیرنویس جمع ها را می اي از نوارهاي ویدئویی یا فیلم وعهمجم-
ناپذیر  کننده ناشنوا دارد اجتناب اي که مراجعه براي مشاهده آنها فراهم آورد منابع بصري غیرچاپی در مجموعه هر کتابخانه

  است.

توانند توسط آن از تلفن استفاده کنند در کتابخانه الزم است. عالئم اخطار قابل  شنوایان میوجود دستگاه مخصوصی که نا· 
  هاي اضطراري آگاه شوند. مشاهده باید در کتابخانه نصب شود تا مراجعان ناشنوا از مشکالت و موقعیت

 .تواند مفید باشد هنگ ناشنوایان میهایی مرتبط با فر گویی و برنامه هایی به زبان اشاره، مانند قصه بینی برنامه پیش-  

منابع چاپی باید در سطوح مختلف با توجه به توانایی خواندن آنان تهیه شود و متن باید طوري تنظیم شود که به آسانی قابل 
ه دیدن باشد. منابع غیر چاپی باید دامنه گسترده اي از رسانه هاي مناسب را پوشش دهد و همچنان شامل منابع براي استفاد

فردي، استفاده گروهی و یا دیداري باشد. کتابداران مرجع همچنین باید به منابع کامپیوتري که عموم مراجعه کنندگان در 
کتابخانه به آن دسترسی دارند توجه کنند. ممکن است ابزارهاي تطبیقی که قابلیت استفاده از رایانه رابراي معلوالن فراهم می 
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کارت برنامه سازگار که گزینه هاي مختلف کامپیوتر رابراي فرد با معلولیت جسمی و یا ذهنی  مورد نیاز باشد مانند نیز کند
  . )257، ص1385، (بکوویترقابل استفاده می سازد

  نرم افزارها و سخت افزارهاي مخصوص نابینایان و کم بینایان:

سایت ها براي کاربران نابینا وجود دارند و هم اکنون نرم افزارهاي ویژه اي با قابلیت خواندن صوتی متون موجود در وب 
برخی نرم افزارهاي دیگر نیز به بزرگ کردن بخش هاي مختلف هر وب سایت جهت بازدید افراد کم بینا می پردازند اما 
مشکل کار اینجاست که این قبیل نرم افزار ها معموالً در وب سایت هاي شلوغ با طراحی هاي گرافیکی پیچیده کارایی 

  ی نداشته و افراد نابینا و کم بینا نمی توانند از آنها براي خواندن اطالعات وب سایت هاي پیچیده استفاده کنند .چندان

نابینایان و کم بینایان همواره به منظور رفع نیازهاي اطالعاتی روزمره شان از منابع گویا و بریل استفاده کرده اند، اما امروزه با 
ات و با پیشرفت فن آوري، امکان ارائه خدمات بیشتري فراهم شده است. بطور کلی می توان افزایش حجم روزافزون اطالع

  این فناوري ها را به دو بخش برنامه هاي نرم افزاري و قطعات سخت افزاري تقسیم کرد:

  نرم افزارها:

نی را که در صفحه نمایشگر نرم افزار صفحه خوان: از مهم ترین نرم افزارهاي ویژه نابینایان به شمار می روند. هر مت - 1
نوشته شده باشد، به صورت بریل یا گویا در اختیار کاربر نابینا قرار می دهد. این برنامه ها به اکثر زبان هاي دنیا ارائه 

 شده است.

نرم افزارهایی براي خواندن متون بینایی: این نرم افزارها صفحه مورد نظر را اسکن کرده و بصورت گفتار یا بریل در  - 2
 می آورد و داراي قابلیت تعویض رنگ زمینه یا پس زمینه نیز می باشد.

نرم افزار صوتی: براي متون فنی که داراي پارامترهاي تحلیل صدا است، بکار می رود. مثال توان یک عدد را با  - 3
 صداي بلند و اندیس را صداي زیر ادا می کند.  

 گر تلفن همراه را به گفتار تبدیل می کند.نرم افزارهایی که نوشته ها و تصویرهاي صفحه نمایش - 4

  سخت افزارها:

 ماشین تحریر بریل که مانند ماشین تایپ ساده است و بر دو نوع دستی و الکترونیکی می باشد. - 1

 کامپیوتر بریل گویا که داراي صفحه کلید بریل بوده و خروجی آن نیز صوتی می باشد. - 2

 را گویا می کند. ماوس ویژه که با تکان و ضربه حرکت و نوشتار - 3
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 سخت افزاري که براي لمس اطالعات گرافیکی روي صفحه نمایش ویندوز و یا آفیس مورد استفاده قرار می گیرد. - 4

متر دورتر از او قرار دارند را  3دستگاه تشخیص اشیا که نابینا توسط آن می تواند وجود اشیا و اجسامی را که تا  - 5
 ) 1386تشخیص دهد(فضیلت،

  نتیجه گیري:

 از گروهی ومعلولین است شده پذیرفته همگان براي نیز اطالعات از برخورداري حق اجتماعی، حقوق سایر کنار در مروزها
 شرایط کردن فراهم با بکوشندکه باید جوامع و است محترم جامعه افراد سایر همانند آنها براي حق این هستندکه جامعه
 موجود ایشان براي چاپی هاي ازکتاب استفاده امکان نابینایی علت به که لینمعلو از گروهی مطالعه کافی، ابزارهاي و مناسب
  کنند. فراهم را نیست

منابع اطالعاتی ویژه نابینایان و منابع موجود در کتابخانه ها کافی، به روز و پاسخگوي نیازهاي اطالعاتی آنها نیست. بنابراین 
کتاب بریل، گویا، الکترونیکی و دیجیتال مخصوص نابینایان فراهم  در این خصوص الزم است انواع منابع اطالعاتی مانند

شود. ابزارها و فناوري هاي مورد استفاده در کتابخانه ها نیز وضعیت مناسبی ندارند، یا موجود نیستند یا محدود هستند، 
ن نیز از وجود چنین ابزارهایی بی کاربران و حتی برخی از کتابداران مهارت کار با این ابزارها را ندارند، و برخی از کاربرا

اطالعند. از آنجا که فناوري اطالعات می تواند در دسترس پذیر کردن هر چه بیشتر اطالعات عمل کند، بنابراین الزم است 
یرد. که کتابخانه ها این ابزارها و فناوري ها مانند رایانه، پادکست ها و کتابخوان ها و... را براي استفاده نابینایان بکار گ

  ).1393آموزش استفاده از این ابزارها براي نابینایان، کتابدارانو اطالع رسانان الزم است(صیامیان،

نقش کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی در برطرف کردن نیازهاي اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی گویاي آنست که 
کنند و نیازهاي اطالعاتی آنها را تامین و به نیازهاي ویژه  کتابخانه ها نتوانستند رضایت کاربران را در این خصوص جلب

نابینایان توجه کنند. دسترسی سخت به کتابخانه ها و فضاي نامناسب و نبود امکانات و تجهیزات مناسب در کتابخانه ها و عدم 
  ).162فهرست جامع، مهمترین عوامل در نارضایتی مراجعین از کتابخانه ها و خدمات آنهاست. (همان،

در کل می توان گفت کتابخانه ها باید برنامه ریزي براي نابینایان را در برنامه راهبردي خود قرار دهند و به نیازهاي اطالعاتی 
آنان و سایر افراد با ناتوانایی هاي جسمانی اهمیت دهند. از آنجا که تحقیقات انجام شده بصورت خاص در موضوع نیازهاي 

وانایی هاي جسمی بسیار کم بوده، پیشنهاد می شود پژوهش هاي بیشتري در این حوزه با رویکرد اطالعاتی کاربران با نات
  کیفی در سطح شهري،استانی و کشوري انجام شود تا نیازهاي اطالعاتی اقشار خاص جامعه در هز سطحی شناسایی شود.

  پیشنهادها:
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داراي بینایی طبیعی هستند در کتابخانه ها به اطالعات دسترسی از آنجا که افراد با آسیب بینایی حق دارند همانند افرادي که 
داشته باشند و چون همانند آنها نیاز به طیف وسیعی از اطالعات دارند، بنابراین می بایست کتابخانه ها سعی در برطرف کردن 

و تقویت نقاط مثبت و در  نیازهاي اطالعاتی این جمعیت خاص داشته باشند و براي رفع کاستی ها و کمبودهاي مشاهده شده
  جهت رشد و ارتقاي بهتر و بیشتر خدمات به مراحعه کنندگان نابینا و کم بیناي کتابخانه ها، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

 تماس با مراجعه کنندگان نابینا و کم بینا و مطلع کردن آنها از خدمات جدید کتابخانه ها - 1

 ري نابینایان و معرفی فناوري نوینتهیه خبرنامه ها در اشکال مورد بهره گی - 2

 برگزاري دوره هاي آموزشی ویژه نابینایان از جمله دوره آشنایی با کاربرد رایانه براي نابینایان - 3

 رساندن منابع به نابینایان و کم بینایان از طریق پست، کتابخانه سیار یا یکی از کارکنان کتابخانه - 4

 این کتابخانه معرفی و آشنا کردن موسسات و افراد خیر با - 5

 تهیه تازه هاي کتاب به صورت بریل و گویا - 6

 دسترسی به نشریات به شکل گویا - 7

 برگزاري تورهاي داخلی جهت آشنایی نابینایان  - 8

 استفاده از فن آوري هاي نوین اطالعاتی ویژه نابینایان و کم بینایان براي ارائه خدمات به آنها در کتابخانه ها - 9

 کم بینا و اقدام الزم جهت غنی کردن مجموعه کتابخانهنیازسنجی کاربران نابینا و  - 10
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  تاملی جامعه شناختی وضعیت اعتماد اجتماعی نسبت به افراد نابینا و کم بینا 

  در شهر فارسان

   1دکتر ستار صادقی ده چشمه

  2دکتر مهران سهرابزاده

 

 چکیده: 

اعتماد اجتماعی امروزه در جامعه به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم وموضوعات اجتماعی مطرح است و به انحاء مختلف 
در نظریه هاي جامعه شناسی کالسیک و معاصر بخصوص بعنوان مهمترین بعد سرمایه اجتماعی مطرح بوده و هست . این 

تا به شیوه پیمایشی، وضعیت اعتماد اجتماعی نسبت به افراد نابینا و کم بینا در شهر فارسان را مورد تحقیق بر آن است 
نفري شهروندان فارسانی  به طور خالصه نشان داد که میزان اعتماد 220بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از یک نمونه 

ی بوده و این اعتماد بر حسب تحصیالت وقومیت و دیگر شهروندان فارسانی نسبت به افراد نابینا و کم بینا در حد مطلوب
متغیر هاي زمینه اي متفاوت نیست و ازطرف دیگر تحقیق نشان داد هر چه افراد در جامعه بیشتر احساس امنیت کنند، 

صداقت و اعتمادشان نیز به این قشر جامعه بیشتر می شود. به عالوه هر چه افراد احساس کنند افراد نابینا و کم بینا از 
  دیگر ارزش هاي اخالقی بیشتري برخوردار باشند، بر میزان اعتماد مردم نسبت به آنان افزوده می شود.

 کلید واژه : 

  نابینا، کم بینا، اعتماد اجتماعی،  ارزش هاي اخالقی، سرمایه اجتماعی    

  

  

                                                             
 . استادیار و عضو ھیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان  1
 . استادیار و عضو ھیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان  2
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  طرح مساله

در جامعه شناسی، از اهمیت و جایگاه مهمی بر خوردار شده و بسیار بر سر   1در چند سال اخیر ،موضوع اعتماد اجتماعی
و برنارد  1979نیکالس لوهمان در  :زبانها افتاده است .در آغاز قرن بیستم ،امور حاشیه اي و شخصی برخی اندیشمندان مانند

گردید.مطالعات جامعه شناختی در مورد باعث رشد و تعهد عقالنی آنها در ارائه مقاالتی در زمینه اعتماد  1983باربر در 
اعتماد در مقایسه با مفاهیم روانشناختی اجتماعی ،اقتصاد یا علوم سیاسی،از استقالل قابل مالحظه اي برخوردار بوده و از نظر 
علمی و نظري داراي زمینه هاي متنوعی است.این مطالعات از رویکردیهاي نظري و روش شناختی مختلف همانند تئوري 

تخاب عقالنی،فرهنگ گرایی،کارکردگرایی،کنش متقابل نمادین وپدیدارشناسی نشأت می گیرد. با وجود تفاوت هاي که ان
بین رویکردهاي مختلف وجود دارد،باید از لزوم اعتماد و حضور آن در همه روابط انسانی و عدم امکان برقراري روابط 

اعتماد،سخن گفت.بدون اعتماد زندگی روزمره به سادگی امکان پذیر اجتماعی پایدار بدون برخی از عناصر و معانی مشترك 
نیست و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود موضوعی که گرچه در چند سال اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته ولی 

است.سرمایه اجتماعی  ریشه فکري آن به سالها پیش برمی گردد.  اعتماد اجتماعی بعنوان مهمترین بعد سرمایه اجتماعی،مطرح
هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی دارد به یکی از خود امروزه به دلیل اهمیت و کارکردهایی که در زمینه

ترین مفاهیم علوم اجتماعی و پژوهشهاي توسعه تبدیل شده است. وجود ماهیت بسیار فردگرایانۀ بحث انگیزترین و جنجالی
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یاي جدید بخصوص در کشورهاي صنعتی از دالیل توجه بدان و عناصر مهم آن چون اعتماد اجتماعی روابط اجتماعی در دن
است.در مثال هیوم مشکل کشاورزان در این بود که بر اثر بی اعتمادي ،حتی کارهاي کشاورزي هم با مشکل روبرو خواهد 

ابراین هیوم می خواسته با این مثال بر اهمیت و اثرات شد و بر اثر اعتمادي به همدیگر ،بهره وري نیز افزایش خواهد یافت .بن
مثبت اعتماد در روابط و فعالیتها ،اشاره نماید. یکی از اقشار مهم جامعه را نابینایان و کم بینایان تشکیل می دهد . اصوال در 

ژه نابینایان و کم بینای ان چه دیدگاهی دارندو چقدر جامعه بسیار مهم است که مردم یک جامعه نسبت به افراد معلول و بویِ
نسبت به آنان اعتماد دارند؛ زیرا اعتماد مبناي چسب و پیوند اجتماعی است ،هر چه افراد نسبت به نابنایان و کم بینایان اعتماد 

مردم  بیشتري داشته باشند بهتر می توانند نسبت به آنها ارتباط برقرار کنند . نگارنده این تحقیق بر آن است که وضعیت اعتماد
نسبت به نابینایان و کم بینایان در شهر فارسان را بررسی نماید.تا هم وضعیت اعتماد و هم برخی عوامل مرتبط و اثر گذار بر 

  اعتماد مردم را نسبت به نابینایان و کم بینایان  شناسایی نماید.

  

  مبانی نظري 

است و حضور آن در جامعه، ضامن حفظ و تعادل جامعه است. در   1اعتماد اجتماعی جزء اصلی سرمایه اجتماعی     

دنیاي مدرن ما شاهد تحوالت همه جانبه در عرصه هاي مختلف اجتماعی هستیم و همه انسانها در قالب ساختارهاي که خود 
بیشتر از طبیعت ایجاد نموده اند، براي رسیدن به مرحله متکامل تري می کوشند و در تالشند تا به کمک تکنولوژي هرچه 

بهره کسی کنند و در قلمرو جهانی عرض اندام نمایند؛ در مقابل این همه تالش و تحول، عرصه اجتماعی نیز دستخوش 
، نگرشها، بینشها، نیازها، روابط، رفتار، وظایف و نهادهاي اجتماعی دستخوش تحول  2دگرگونی و تحول شده است. ارزشها

مکش  بین پیشرفت و ماندگی که براي خیلی از مردم دنیا سودمند افتاده است، شاهد تحوالتی اند و البته در میان این همه کش
در عرصه اجتماعی در جهت بی سامانی و کشمکش و رشد آسیبها و مسائل اجتماعی نیز هستیم که بدان سبب جامعه شناسان 

دهنده را به میدان طلبیده است. جهانی شدن و علماي علوم اجتماعی را از یک طرف و همه نیروهاي رسمی و غیر رسمی نظم 
سود و سرمایه و بازار، جهانی شدن مسائل و آسیبها را به همراه داشته، بحران در اقتصاد و پیشرفت، بحران قدرت و مشروعیت 

و سایر را به همراه داشته، تحوالت عجیب و غریب تکنولوژي، تحول در پارامترهاي اجتماعی را به همراه داشته و این همه 
موارد دیگر ضمن تایید دیدگاه سیستمی اجتماعی، لزوم تحول در اندیشه و تفکر و همچنین تغییر در راهکاري ساماندهی 
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اجتماعی را نیز الزامی ساخته است. اعتماد اجتماعی با توجه به کارکردها و اهمیتی که در پاسخ به مسایل فوق داشته مورد 
) حکومت دموکراتیک (پاکستون، 2005؛ کوك، 1974اصلی گفتمان همکاري (ارو،  توجه قرار گرفته است؛ زیرا شاکله

). اعتماد همچنین جزء ضروري سرمایه 1995) و توسعه اقتصادي است(فوکویاما، 1999؛ اوسالنر، 2000؛ پاتنام، 2002
سی همانند؛ گمینشافت ). که ریشه در ایده هاي کالسیک هاي جامعه شنا2000و پاتنام،  1999اجتماعی است (پاکستون، 

) دارد. اعتماد اجتماعی از جمله الزامی 1963) و فرهنگ مدنی (آلموند و وربا، 1993)، جامعه مدنی (کالهون، 1957(تونیس، 
ترین مفاهیم و منابع اجتماعی در دوران جدید بدل شده و به نظر می رسد وزن و اعتبار و هزینه هاي بی اعتمادي در دوران 

الست که به جرأت می توان گفت، بحران بی اعتمادي ازجمله خطرناك ترین بحران ها در عصر مدرن براي جدید چندان با
همه حوزه هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی است؛ بعنوان مثال اگر مردم متوجه شوند که دولتشان به آنها دروغ می 

می کند، آن گاه نمی توان انتظار توسعه اقتصادي در چنین گوید و در حال انجام کاري به غیر از آن کاري باشدکه ادعا 
جامعه اي را داشت. وجود اعتماد در یک جامعه به افراد این امکان را می دهد که با خیالی آسوده توانایی هاي ذهنی و فکري 

  خود را به کار گیرند و حتی امکان نوآوري نیز داشته باشند و با مردم بهتر تعامل نماید. 

را در همه زمینه   1اجتماعی به عنوان یک منبع ارزشمند رفتار، کنش و تعامل اجتماعی را تسهیل، مشارکت اجتماعی اعتماد

هاي اجتماعی، افزایش، هزینه هاي رفتار را کاهش و روابط اجتماعی را افزایش و درنتیجه میزان سامان اجتماعی را بهبود می 
  بخشد.

اخالقی اعتماد و رابطه آن با اجتماع مدنی، اهمیت اعتماد را در احساس بهتر نسبت به  ) در بحث از پایه هاي2001اوسالنر،(
دیگرانی می داند که متفاوت از ما هستند و معتقد است این امر، اشتراکات مدنی را بین افراد مختلف افزایش می دهد. اعتماد، 

محل اختالف می نماید. زمانی که در مواجهه با افرادي افراد را عالقمند و متمایل به جستجوي زمینه هاي مشترك در موارد 
هاي متفاوت از ما دارند، نوعی نگرانی و ترس از استثمار و رابطه نابرابر وجود دارد، اعتماد به افراد شناخته شده  که ارزش

د به افراد دیگر گره برخواهد بود. ریسک و مخاطره الزمۀ پیشرفت است. و ریسک با اعتما محدود خواهد شد و این امر هزینه
جمعی،   تر هستند و تصمیمات خورد. اعتماد به فرض خوش بینانه در مورد جهان بستگی دارد. جوامع اعتماد کننده، مدنی می

زمانی که مردم اعتماد کننده هستند، آسان تر انجام می شود، کارکردهاي دولت در جو اعتماد مثبت تر است، کمک کردن 
ت از آنها هستند، بیشتر است، تجارت دامنه وسیعتر دارد و در نتیجه رشد اقتصادي و موفقیت بیشتر است. به دیگرانی که متفاو

  ).2005اعتماد در جوامع جمع گرا که ارزش هویت درون گروهی باالتر است، آسان نیست(اوسالنر، 
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باور در ذهنشان ریشه کند که بدون همکاري،  کنند تا ارتباط برقرار کنند، ارتباط برقرار می کنند تا این انسان ها اعتماد می
مشارکت و همفکري کاري از پیش نخواهند برد ... گوویر از اندیشمندان اجتماعی با هر گونه جداسازي بین دنیا و زندگی 

  ).1385روزمره انسان با زندگی رسمی مخالف است و عامل اتصال این دو جلوه از زندگی را اعتماد می داند (حامدي، 

  ر کلی در نظریه هاي مربوط به اعتماد بر عوامل زیر تأکید شده است؛بطو

کند، صداقت و اخالق و ویژگی هاي اخالقی، دانش و  محیط اجتماعی، تجاربی که فرد در محیط اجتماعی کسب می
ي اجتماعی، آگاهی، منزلت و طبقه اجتماعی، جامعه پذیري، شغل و جنسیت، نوع حکومت و نوع جامعه(باز یابسته)، آسیبها

نظم اجتماعی، بهداشت و سالمت فردي و اجتماعی، روابط با دوستان و دیگر اقشار اجتماعی، وضعیت خانواده، نگرش 
اجتماعی، (اعتماد به عنوان یک نگرش، داراي ماهیت ارزشگذاري است که نسبت به یک موضوع، شخص یا هدفی صورت 

).  در شرایط آنومی یا 100: 1380. (باللی، 1)1994ري و سالمت  (نیچهوف، ). اعتماد بیما1997گیرد) (فالکو و فرانچی،  می
شود. در چنین شرایطی اعتماد  در هنگام تضاد هنجاري، خاص گرایی در جامعه زیاد شده، پس دایره دوستی محدود  می

رایندهاي کار، عقالنیت، روابط ف 4، امنیت، کار و سازمان،3)، همکاري،10: 1380(باللی،  2یابد متقابل تعمیم یافته کاهش می
). روابط گروهی و... ازجمله مواردي بودند که مورد تأکید قرار گرفته اند. زتومکا دالیل توجه به 1989(فیلیپس،  5فردي 

  نماید: مفهوم اعتماد در جامعه شناسی و مباحث مربوط به فرهنگ را چنین مطرح می

اعتماد یکی از جهات  -2اعتماد بعد مهمی از فرهنگ مدنی تلقی می شود و آن را پیش شرط عمل سیاسی می داند.  - 1
مهم جامعه مدنی است، از این رو داراي معناي خاص فرهنگی است ، به این معنی که اجتماع منسجم،متعهد و وفادار نسبت به 

 -3و اعتماد عمودي در بین نهادهاي مختلف نمی تواند وجود داشته باشد.  اقتدار سیاسی ،بدون اعتماد افقی افراد نسبت به هم
اعتماد با ارزشهاي فرامادي ارتباط دارد.ارتباط با اجتماع،انسجام و هماهنگی  - 4اعتماد یک بعد مهم سرمایه فرهنگی است. 

براي مشارکت سیاسی،معامالت  اعتماد بخشی از توانایی مدنی است. پیش شرطی - 5بین شخصی بر اهمیت آن داللت دارد. 
                                                             
1 تروري گوویر در کتاب اعتماد اجتماعی و جوامع انسانی،اعتماد را پایه و اساس زندگی اجتماعی و آن را همانند خوشبینی براي ( 

)کند سی فرض میسالمت روانی، اسا  
2 اعتمادي را افزایش  اي مثل جامعه خیابانی، بی اي، (گوویر معتقد است خرده فرهنگهاي حاشیه ). فرهنگهاي حاشیه116: 1375چلبی، ( 

دهد) می  
3 )1996(افراد داراي میزان اعتماد باال، بیشتر متمایل به همکاري اند) (سی، پارکز، آر، هنیگر،    

4 اند، اما روابط مبتنی بر اعتماد در اشکال سازمانی نامتمرکز جدید  بر اعتماد سنتی مانع از تغییر و تحول سازمانی(اگرچه روابط  مبتنی  
 الزم اند. بخصوص براي هماهنگی و یکپارچگی)
5 باشد) (اعتماد باعث حدف یا کاهش موانع ارتباطی افراد می   
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اعتماد یکی از شاخص هاي مهم و ضروري سرمایه اجتماعی -6تجاري و تمایل به قبول فن شناختیهاي جدید تلقی می شود. 
  ).15- 16: 1999است و با مشارکت به هم گره خورده اند.(زتومکا، 

تواند درباره  ماد به افراد خاص قضاوت کند، میتواند در جامعه به راحتی در مورد میزان ارزش اعت درحالی که کنشگر می
توانند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت به  ها و باورهایی باشد، همچنین می ارزش اعتماد نسبت به دیگران نیز داراي ایده

اد نام برد؛ این نظامهاي انتزاعی، نظیر نهادها نیز داراي باورهایی باشد؛ از این فرایند می توان تحت عنوان سطح نهادي اعتم
) در فرایند توسعه اجتماعی 104: 1380پور،  نامد( شارع همان چیزي است که گیدنز آنرا ایدة اعتماد به نظام هاي تخصصی می

یابد و آمادگی فرد براي برقراري ارتباط  میزان عضویت اعضاي جامعه و گروهها، سازمانها و انجمنهاي مختلف افزایش می
). از دیگر متغیرهاي مهم و اساسی، در 12، 1375ترتیب اعتماد اجتماعی متقابل افزایش می یابد(چلپی، شود و بدین  بیشتر می

بحث اعتماد اجتماعی، متغیر احساس امنیت وجودي است: یعنی اطمینانی که بیشتر افراد به تداوم تشخیص هویت خود و دوام 
متقابل به اشخاص و محیط زندگی که براي مفهوم اعتماد هاي اجتماعی و مادي اطراف خود دارند، احساس اعتماد  محیط

بسیار مهم است، براي احساس امنیت هم اهمیت اساسی دارد. به همین دلیل این دو احساس(امنیت و اعتماد) پیوند نزدیکی با 
  هم دارند؛ اما این امنیت نه یک پدیدة شناختی، بلکه عاطفی است و در ناخودآگاه ریشه دارد.

است و مسلماً در فضایی که بیشتر ارزشهاي   1ز متغیرهاي اساسی مرتبط با اعتماد اجتماعی، فضاي سالم اخالقییکی دیگر ا

اخالقی مثبت وجود دارد، روابط اجتماعی عمیق تر و اعتماد اجتماعی بیشتر است و براساس دیدگاه هاي نظري، اعتماد 
، مشارکت سیاسی و دموکراسی، توسعه اجتماعی، افزایش اجتماعی با متغیرهاي دیگري چون: سالمت فردي و اجتماعی

سرمایه گذاري، گسترش روابط اجتماعی، عدالت و برابري، جایگاه و پایگاه اجتماعی و..در رابطه بوده و در زمینه هاي 
مود؛ درغیر این مذکور داراي کارکرد مثبت بوده و این متغیرها خود برافزایش اعتماد موثر بوده اند که بایستی بدانها توجه ن

صورت شکاف بین مردم با همدیگر و مردم با نهادها و ارگانها و مسئولین حاصل می شود، که نتیجه آن ایجاد نگرانی 
سیاسی  –اجتماعی است و در آن صورت از میزان جمع گرایی کاسته شده و آن به تبع خود کاهش میزان مشارکت اجتماعی 

  همراه خواهد داشت. اقتصادي و انسجام اجتماعی را به  –

بنابراین مفهوم اعتماد اجتماعی که امروزه خود به یک نظریه اجتماعی تبدیل شده است، شاخص اساسی سرمایه اجتماعی 
است که خود نیز در سال هاي اخیر بدل به یکی از مشهورترین مفاهیمی شده است که از نظریه جامعه شناسی به عرصه زبان 

اي براي جامعه شناسان ندارد و خاستگاه بسیاري از  و به رغم شهرت اخیرش نکات واقعاً تازهروزمره نیز وارد شده است 
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اي  هاي جامعه شناسان کالسیک چون دورکیم، وبر، مارکس و...دارد. می توان گفت دریچه معرفها و محتواي آن در اندیشه
شود. به تعبیر دیگر مفاهیم  طرح شده بودند، نگاه میجدید است در جامعه شناسی که از آن به مفاهیم و موضوعاتی که قبالًَ م

اند بلکه نوع نگاه پژوهشگر اجتماعی جدیدتر شده است و آن را بازخوانی و دوباره سازي  اجتماعی مورد نظر عوض نشده
ي نیست و تواند تبعاتی مثبت براي فرد و جامعه داشته باشد، حرف تازه ا کند، اینکه مباشرت و مشارکت در گروه ها می می

  گردد. اش به تاکید دورکیم بر حیات گروهی به عنوان پادزهري براي بی هنجاري و هویت یافتگی و خودکشی برمی پیشینه

بعالوه رگه هایی از موضوعات مرتبط با اعتماد اجتماعی در اندیشه هاي فالسفه اجتماعی کالسیک و اصحاب مکتب قرارداد 
هاي جامعه شناسان کالسیک  وجود دارد و بعد از آن همانطور که ذکر شد در اندیشه اجتماعی همانند الك، روسو و دیگران

و معاصر چون دورکیم، وبر، پارسونز، زیمل، کلمن، بوردیو، پاتنام و... پیگیري شد. این نگاه کلی بر نظریه هایی بود که مورد 
  توجه قرار گرفته اند.

اندازهاي نظري در مورد اعتماد اجتماعی می توان در یک  موجود و تعدد چشمافزون بر این با توجه به دیدگاه هاي نظري     
  تقسیم بندي دیدگاه هاي نظري مطرح است را بدین شیوه نیز مطرح کرد:

گرایانه انسانها را  در یک طرف اندیشمندانی چون کلمن، بال، دویچ و جانسون هومنز،...قراردارند که با رویکردي مبادله
کنند. در این دیدگاه ریسک  و حسابگر و نفع گرا پنداشته و کنشهاي آنها را براین اساس تبیین و تفسیر میموجوداتی معقول 

و مخاطره بسیار مورد توجه است؛ بنابراین در این دیدگاه، سود و نفع شخصی و مخاطره از مباحث محوري آن است هرچند 
بت به اعتماد و اغراق در تواناییهاي شناختی افراد است. در این ). رویکردي کامال حسابگرانه نس1999از نظر کرامر(کرامر، 

  دیدگاه تعامالت عاطفی و اظهاري میان افراد نادیده گرفته شده است.

هاي کنش می شود  به عنصر حسن ظن در روابط مبتنی بر اعتماد و کنش ارادي و داوطلبانه اشاره  دسته دوم که شامل نظریه
عتماد مستلزم اتکا به دیگران و واگذاري منابع به آنهاست. در این دیدگاه اعتماد به چگونگی شکل پذیرند که ا کنند و می می

  شود نه سود و منفعت. گیري احساسات و عواطف مثبت فرد به سایر اعضاي جامعه مربوط می

د، گیدنز اریکسون و ان دسته سوم: اندیشه هایی هستند که به ماهیت و چگونگی شکل گیري پدیده اعتماد نیز توجه کرده
اند؛ که در سطح  روانشناسان که بعد روانشناختی و جامعه پذیري در شکل گیري اعتماد را لحاظ نموده اند از آن جمله

شخصیتی، روانشناختی، عناصر ذهنی وروانی اعتماد را مد نظر قرارداده به طوري که برخی تجارب گذشته و اولیه در دوران 
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اش با والدین را مورد تاکید قرارداده اند البته گیدنز همانند اعتماد در جامعه مدرن به  و رابطهکودکی، شکل گیري شخصیت 
  مفهوم اعتماد در سطح کالن نیز پرداخته است.

هایی است که ساختارهاي کالن، نظم اجتماعی، هنجارها و ارزشهاي  توان بدان اشاره نمود، اندیشه و دسته دیگري که می
  دهند. (دورکیم، وبر، پاتنام،پارسنز،گیدنز، کلمن، بوردیو، فوکویاما) د را مورد توجه قرارمیاجتماعی در اعتما

اي نیازمند داشتن دیدگاهی پارادایمی و تلفیقی است  از این رو بررسی و سنجش مفهوم اعتماد به عنوان یک مفهوم بین رشته
اعتماد در سطح روابط فردي و خرد که مورد توجه که همه سطوح و مکتبهاي نظري در مورد اعتماد را شامل شود. چه 

هاي خردنگري چون مبادله و کنش متقابل است، چه سطح میانی که مورد توجه نظریه هاي برد متوسط و روانشناسی  نظریه
هاي ساختی و  اجتماعی است و در آن تعامالت در روابط بین گروهی مورد توجه است و چه سطح کالن که شامل نظریه

  اقتصادي و اجتماعی و بالعکس مورد توجه است. –ي است و اعتماد در سطح نهادها و ساختهاي سیاسی کارکرد

از میان عوامل مرتبط با کاهش و افزایش اعتماد و توجه به اندیشه هاي مطرح شده، موارد زیر بیشتر مورد تأکید قرار گرفته 
پارسنز، اوسالنر، فوکویاما، جانسون، تونیس) کارایی حکومت و  است: ارزش هاي اخالقی (میزتال، گیدنز، دورکیم، وبر، افه،

عملکرد آن (وبر، گیدنز، پاتنام، کلمن، افه، فوکویاما)، امنیت (گیدنز، لوهمان) دینداري (فوکویاما، گیدنز، افه، وبر، دورکیم، 
از طریق حق شناسی، انجام  میزتال). قانون گرایی ، رعایت هنجارهاي رسمی در برآوردن انتظارات فردي یا جمعی است

). و قانون گریزي 1382وظیفه،قانع بودن به حقوق خویش و عدم تعرض به مصالح گروهی و اجتماعی است (صمدي، 
مترادف با نظم گریزي است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق دیگران، عدم انجام تکالیف، گریز از مسئولیت و 

) و علل ضعف رعایت قانون در جامعه را باید در نظام حقوقی و اداري 1380حمتی،وصول به مقصود به هر طریق ممکن(ر
یافت. ملوین سیمون، در تبیین زمینه هاي آن معتقد است، بوروکراسی مدرن، شرایطی را ایجاب کرده است که انسان ها قادر 

). بنابر این اینکه مردم ببینند و با تمام 12:1372به فراگیري نحوه کنترل عواقب و نتایج اعمال و روشهاي خود نیستند (سفیدي،
  وجود احساس کنند که در جامعه قانون رعایت می شود،شرایط اعتماد در کنشهایشان نیز بیشتر خواهد شد.  

از دیگر متغیر هاي مهم و اساسی که مورد بررسی قرار می گیرد: پنداشت مردم از وجود ارزش هاي اخالقی در جامعه 
بینایان ،  احساس اجراي عدالت در جامعه،  پنداشت از مذهبی بودن آنان  است،( به تبع اندیشه دورکیم از نابینایان و کم 

وجدان جمعی مورد توجه بوده) که به نظر می رسد افراد هر چه تصور کنند که جامعه اي آکنده از ارزش هاي اخالقی و 
اعتماد نیز در آن جامعه افزایش می یابد. ارزشهایی مانند: دینی است و در آن عدالت به خوبی اجرا می شود، سطح عمومی 
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راستگویی، پاکدامنی،وفاي به عهد، عدم چابلوسی، عدم دورویی، وجود یکرنگی، عدم ریا و تملق ، توجه به منافع 
اس )  در این حالت که افراد در جامعه احس91:1375دیگران،احترام به دیگران،خوشرفتاري،انصاف و...(محمدي شکیبا،

امنیت می کنند و احساس امنیت البته با توجه به دیدگاه گیدنز، از مهم ترین مقوله هاي دوران متجدد است. هر چه در جامعه 
موارد مذکور کم باشد هراس، بیشتر و اعتماد کمتر می شود. توزیع عادالنه درآمدها و امکانات میان طبقات و اقشار مختلف 

)، از طرف دیگر بی عدالتی و نابرابري از مهم ترین مصائب 209: 1370لت است (تودارو، اجتماعی از مهم ترین مباحث عدا
و مشکالت است که هیچ کس از آن خشنود نیست و روح و دل مردم را می آزارد. بر همین اساس مردم بیشتر تشنه عدالت و 

ر تاریخ بشري بیانگر تالش هاي بسیار براي برابري اند و هر جا که صحبتی از آن بشود، بی سرو پا بدان سو می شتابند. سی
). در جامعه نیز 21: 1383تحقق عدالت است و در این میان مبانی اسالمی درخشندگی خاص و بی نظیري دارند. (پورعزت، 

چنین دیدگاهی وجود دارد که افرادي که عادل ترند قابل اعتمادترند. در مورد دینداري و پنداشت از دیندار بودن مردم 
ی کردن آن بسیار مشکل است.جا معه نیز وضع به همین منوال است. گرچه سنجش نیت مردم و کم  

  گردد. ها، تعریف زیر از اعتماد اجتماعی ارائه می براساس این چارچوب تئوریک و جمع بندي نظریه

سط جامعه نسبت به افراد، اعتماد اجتماعی، نوعی نگرش یا حسن ظن، باور، رابطه و کنش مثبت مبتنی بر انتظار فرد یا متو
گروه ها، نهادها و سازمان ها در یک جامعه است که کنش و روابط فردي و جمعی را نسبت به همدیگر و سازمانها و 

کند و یک موضوع بسیار مهم و  نهادهاي اجتماعی و به طور کل زندگی جمعی را تسهیل می کند و مردم را امیدوار می
ی معاصر آن را بسیار ضروري دانسته اند. در این تحقیق اعتماد اجتماعی نسبت به جامعه ضروري است که متفکران اجتماع

  نابینایان و کم بینایان و برخی عوامل موثر بر آن بررسی شده است.

  فرضیه ها

  میزان اعتماد اجتماعی نسبت به افراد نابینا و کم بینا بر حسب متغیرهاي زمینه اي متفاوت است. -
 به افراد نابینا و کم بینا و وضعیت احساس امنیت پاسخگویان در جامعه رابطه وجود داردبین اعتماد نسبت  -

 بین پایبندي افراد نابینا و کم بینا به ارزشهاي اخالقی و اعتماد نسبت به آنان رابطه وجود دارد. -

 بین وضعیت دینداري افراد نابینا و کم بینا و اعتماد نسبت به ایشان رابطه وجود دارد. -

  ش تحقیق ،جامعه آماري و حجم نمونهرو
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اند که حجم نمونه نیز  روش انجام این پژوهش پیمایشی بوده و کلیه شهروندان شهر فارسان جامعه آماري پژوهش تشکیل داده
نفر از شهروندان است که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و به شیوه سهمیه اي متناسب با هر گروه سنی و  220تعداد 

  نیز از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شد. محله انتخاب شدند. اطالعات مورد نیاز 

  

  یافته ها

  

  توزیع پاسخگویان بر حسب سن و وضعیت تحصیلی -1جدول

 درصد وضعیت تحصیلی درصد گروههاي سنی ردیف

 2/6 بی سواد 3/6 سال 18- 19 1

 2/16 ابتدایی و راهنمایی 5/37 20- 29 2

 9/25 متوسطه 2/25 30- 39 3

 5/19 کاردانی 8/16 40- 49 4

 6/27 کارشناسی 6/8 50- 59 5

 8/3 کارشناسی ارشد و باالتر 6/5 سال 60باالي  6

 8 حوزوي   7

 100  100 جمع 8

سال قراردارند،  20-40درصد) در گروه سنی بین  60مالحظه می شود  بیشتر پاسخگویان (حدود  - 1همانطور که در جدول 
گروه هاي سنی و جنسی به شکل متناسب انتخاب شدند، ترکیب جمعیتی  نیز به از آنجا که انتخاب حجم نمونه برحسب 
در گروه هاي سنی باالي 7همین صورت است. از طرف دیگر حدود  درصد  30سال و  60درصد پاسخگویان بی سواد(عمدتاً 

  اند. درصد داراي مدرك کارشناسی بوده 6/27متوسطه و 

  

  ت اعتماد نسبت به نابینایان و کم بینایان برحسب وضعیت تحصیلی براي بررسی تفاو fآزمون -2جدول شماره 
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 f df sig میانگین گروهی میانگین وضعیت تحصیالت

  بی سواد
  ابتدایی و راهنمایی

  متوسطه
  کاردانی
  کارشناسی

  کارشناسی ارشد و باالتر
 حوزوي

459/3  
486/3  
509/3  
571/3  
542/3  
413/3  
518/3 

  /153بین گروهها 
  
  
  

 /426 در گروهها

  
  
  

358/ 

  
  
  
6 

  
  
  

905/ 

براي بررسی تفاوت میانگین اعتماد بر حسب وضعیت تحصیلی برابر  fشود مقدار مالحظه می 2همانطور که در جدول شماره 
/ بدست آمده که مؤید عدم تفاوت میانگین اعتماد اجتماعی نسبت به نابینایان 905/ و سطح معنی داري بدست آمده برابر 358

 Dunnetts'cز آزمون و کم بینایان برحسب وضعیت تحصیلی است. از آنجا که آزمون همگنی واریانس ها معنی دار نبود ا
هاي چندگانه نشان داد که میانگین اعتماد اجتماعی در هیچ کدام از گروه هاي در پس آزمون استفاده شده که نتایج مقایسه

  تحصیلی تفاوت معنی داري نداشت. 

  اجتماعی  براي بررسی تفاوت اعتماد اجتماعی نسبت به نابینایان و کم بینایان برحسب طبقه fآزمون  -4جدول شماره 

 df f sig میانگین گروهی میانگین طبقه اجتماعی

  باال
  متوسط
  پایین
 جمع

42/3  
55/3  
43/3  
52/3 

  /943بین گروهها
  

 /423در گروهها 

2 237/2 108/ 

براي بررسی تفاوت اعتماد نسبت به نابینایان و کم بینایان برحسب  fمالحظه می شود مقدار 3همانطور که در جدول شماره 
؛ لذا فرض تفاوت اعتماد اجتماعی برحسب  = sig/108درصد معنی دار نیست  95که در سطح  23/2طبقه اجتماعی برابر 

بینیان متفاوت نبوده  طبقه اجتماعی تأیید نشد؛ به عبارت دیگر اعتماد اجتماعی در طبقات مختلف، نسبت به نابینایان و کم
  است. 

  آزمون ضریب همبستگی براي رابطه بین احساس امنیت شهروندان و اعتماد نسبت به نابینایان و کم بینایان-4جدول شماره 

 sig مقدار آزمون  نام آزمون 
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 /r 000/=366 همبستگی پیرسون 

آزمون رابطه بین احساس امنیت و اعتماد نسبت به مالحظه می شود ضریب همبستگی براي 4همانگونه که در جدول شماره 
که حاکی از رابطه مثبت بین احساس امنیت و اعتماد اجتماعی  نسبت به آنان است و این  r/=366نابینایان و کم بینایان برابر 

ماد اجتماعی به عبارتی با افزایش میزان احساس امنیت، میزان اعت  …/=sigدرصد معنی دار بوده است  95رابطه در سطح 
  شود. نسبت به نابینایان و کم بینایان نیز افزوده می

آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین دینداربودن نابینایان و کم بینایان واعتماد نسبت به  5جدول شماره 
  آنان

 (سطح معنی داري) sig مقدار آزمون  نام آزمون 

 /r 000/=566 همبستگی پیرسون

هاي اجتماعی  ها و پدیده دین در کشورهاي شرقی خاصه در ایران از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده و اثرگذار در دیگر زمینه
کند. همانطور که در جدول  ها را دچار مشکل می فرهنگی این سرزمین، تحلیل –است و کنارگذاشتن آن از ساختار اجتماعی 

مالحظه می شود مقدار ضریب همبستگی بدست آمده براي آزمون رابطه بین دینداري افراد  نابینا و کم بینا و اعتماد  5شماره 
ت به این قشر از جامعه است که این رابطه در که بیانگر رابطه مثبت بین دینداربودن آنان و اعتماد نسب r/=566اجتماعی، برابر

به عبارتی با افزایش میزان دینداري آنان ، میزان اعتماد نسبت به ایشان نیز بیشتر می sig  …/=درصد معنی دار بوده  95سطح 
  شود.

نا  و اعتماد نسبت آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین قانونگرا بودن افراد نابینا و کم بی- 6جدول شماره
  به آنها

 (سطح معنی داري)Sig مقدار آزمون  نام آزمون 

 …/ r/=535 همبستگی پیرسون 

رابطه بین قا نونگرا بودن  و اعتماد نسبت به افراد نابینا و کم بینا  مورد آزمون قرارگرفته است. ضریب  6در جدول شماره  
/بوده که بیانگر رابطه مثبت بین قانونگرایی واعتماد 05و سطح معنی داري نیز کمتر از   r/=535همبستگی به دست آمده برابر

نسبت به افراد نابینا و کم بینا دارد؛ به عبارت دیگر جامعه به طریقی بیان می دارد که افراد معلول نابینا و کم بینا نیز قانونگرا 
  آنها نیز افزایش می یابد بوده زیرا هرچه قانون گرا تر باشند ،اعتماد نسبت به 
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آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین ارزشهاي اخالقی در جامعه و اعتماد اجتماعی   -7جدول شماره 
  نسبت به افراد نابینا و کم بینا

 (سطح معنی داري)Sig مقدار آزمون  نام آزمون 

 …/ r/=55 همبستگی پیرسون 

نابینا و کم بینا به  ارزشهاي اخالقی درجامعه و اعتماد نسبت به آنان  رابطه وجود دارد. مقدار بین وجود و پایبندي افراد 
که بیانگر رابطه مستقیم و با جهت مثبت بین وجود ارزشهاي اخالقی در  r/=55ضریب همبستگی براي بررسی رابطه آنها برابر 

به  …/=sigدرصد معنی دار بوده است  95که این رابطه در سطح  جامعه نابینایان و کم بینایان و اعتماد نسبت به آنان  است
عبارتی هر چه ارزشهاي اخالقی مثبت در جامعه نابینایان و کم بینایان بیشتر شود یا هرچه  اخالقی تر باشند، میزان اعتماد 

  اجتماعی شهروندان نسبت به آنان  بیشتر می شود.

  

  

  نتیجه گیري 

دد ارائه شده مالحظه شد که اعتماد یک نوع نگرش، باور، اعتقاد، کنش مبتنی بر احساس خطر، با توجه به تعاریف متع     
آرامش اجتماعی، کار کرد اجتماعی، شرط بندي کنش آتی، احساس و حسن ظن و رابطه مثبت مبتنی بر انتظار فرد یا متوسط 

در محدوده کوچک یا جهانی است  که زندگی و هاي یک جامعه  ها، سازمان افراد جامعه نسبت به کنش فرد، افراد، گروه
  شود.  کنش جمعی یا عدم کنش یا تأمل و تاخر در آن را موجب می

در جامعه شناسی، مفهوم اعتماد هم به عنوان ویژگی افراد، ویژگی ارتباطات اجتماعی و هم ویژگی سیستم اجتماعی یا تأکید 
فردي و اجتماعی مفهوم سازي شده است. بررسی مفهوم اعتماد، نشان هایی در سطح  بر رفتار مبتنی بر تعامالت و سوگیري

دهد که این مفهوم در اشکال مختلف؛ اما مرتبط به هم تجلی یافته و از لحاظ نظري همواره مورد توجه اندیشمندان علوم  می
)، جرمی  1380لینسون، کا هابز، روسو، الك ( اجتماعی بخصوص جامعه شناسان کالسیک بوده است. در نزد فالسفه اي چون

، اعتماد به نهاد سیاسی،  شود؛ چندان که در نظریه روسو هایی از مفهوم اعتماد دیده می ) نیز رگه 1370کاپلستون،  بنتام (
). توجه دورکیم براي رهایی جامعه از نابهنجاري  1370کاپلستون،  واگذاري تمام حقوق به نهاد سیاست یا فرمانروا است. (

روکس  را بگیرد. ( هاي جدیدي است که بتواند با برقراري انسجام ارگانیکی جاي قدرت و نفوذ اخالقی قدیمی ایجاد نهاد
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داد ممکن نیست مگر اینکه مردم در مورد اینکه  ) به عقیده دورکیم در جامعه رقابتی مدرن جامعه مبتنی بر قرار 1370:15برو،
) که  هاي حرفه اي گروه هاي جدید ( ، اعتماد داشته باشند. وي وجود ساختهمنوعانشان پاي بند به انجام قراردادشان هستند

 2و جامعه  1) تونیس در بحث از اجتماع 1371:391دید. (ترنر،  باید در جهت جلوگیري از نابسامانی ظهور نماید را ضروري می
یابد در صورتی که یک جامعه با توافق  معتقد است: یک اجتماع در اثر نوعی توافق احساس یا عاطفه افراد وحدت می 2

) بر اساس منطق تونیس روابط مبتنی بر اعتماد تنها در گمینشافت وجود  1370:105رسد. (باتومور،  عقالنی به یگانگی می
گردد؛ اعتماد مبناي انسجام اجتماعی و از سوي ارزشهاي دینی و اخالقی  نمیدارد. به نظر او اعتماد به طور مصنوعی ایجاد 

توانند  کند؛ بر عکس افراد خود محور و حسابگر مدرن نمی گردد و آن نیز به نوبه خود روابط اعتماد را تسهیل می تقویت می
توان گفت که در کنش  ماکس و بر میها نزد  ) با توجه به دسته بندي کنش 1380:59مورد اعتماد قرار گیرند. (میزتال، 

هدفمند عقالنی و در کنش سنتی، اعتماد و اطمینان، خود بسنده هستند. پایداري این دو نوع کنش با همنوایی تقویت 
گردد:  توانند خود بسنده باشند تنها دو نوع رابطه اجتماعی ممکن می گردد. بر این اساس از آنجا که تنها دو نوع کنش می می

انجمنی و رابطه اجتماعی. فرایند بروکراسی شدن و عقالنی شدن ممکن است به مشروعت بدون اعتماد بیانجامد... رابطه 
) وبر در نظام دیوانساالري مدرن خصوصیاتی از قبیل: کارایی، دقت، ثبات، قابلیت اعتماد، سنجش پذیري  68: 1380(میزتال، 

هر کنش متقابلی باید همچون مبادله قلمداد گردد و یکی  3ر گئورگ زیمل ). به نظ 103: 1374و سودآوري را ستود (ریتزر، 
شود. بنابراین اعتماد ضرورتاً  از شرایط مبادله، اعتماد است که توسط رفتارهاي ناخودآگاهانه و غیر ارادي و هیجانی سست می

رایی در جامعه مدرن نیاز به اعتماد را یک خطر است که همواره در معرض خیانت قرار دارد. به اعتقاد او عدم قطعیت و فردگ
) و مبادله  327: 1994ویگینز،  )، در نظر پیتر بال، مبادله اجتماعی متضمن اعتماد است. ( 1380:63میزتال،  سازد ( دو چندان می

: 1375 چلبی، شود. ( اجتماعی از طریق نوعی اعتماد اجتماعی، تفکیک نقش و وابستگی متقابل موجد انسجام در جامعه می
) و به همین منوال اعتماد اجتماعی مورد توجه دانشمندان اجتماعی معاصر مانند پاتنام ،بوردیو،کلمن و دیگران قرار گرفته  26

و هریک به نحوي بر اهمیت آن اشاره نموده اند. بر همین اساس اعتماد نسبت به گروهها و اقشار اجتماعی بسیار مورد توجه 
ه نابینایان و کم بینایان از اهمیت بیشتري برخوردار است ؛ نتایج این پژوهش در شهرفارسان از است.خاصه اعتماد نسبت ب

توابع استان چهارمحال و بختیاري نشان داد که میزان اعتماد نسبت به جامعه نابینا و کم بینا در این شهر در وضعیت مطلوبی 
ومیت و سایر متغیر هاي زمینه اي متفاوت نبوده است؛ از است. و اعتماد نسبت به این قشر جامعه بر حسب تحصیالت و ق

طرف دیگر تحقیق نشان داد که هر چه افراد نابینا و کم بینا بیشتر به ارزش هاي اخالقی، قانون گرایی و دینداري پایبند تر 
                                                             

Gemeinschaft (community)-8 
Gesellschaft (society)-9 

Georg Simmel-3 
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تر احساس امنیت کنند ، بر باشند مردم به آنان بیشتر به آنان اعتماد می کنند. از طرفی نیز هرچه مردم خودشان در جامعه بیش
 اعتمادشان نسبت به این قشر از جامعه بیشتر اعتماد پیدا می کنند. بنابر این اعتماد نسبت به افراد نابینا و کم بینا ، با وجود اینکه

  که در حد مطلوبی است ، خود تابعی از شرایط مطلوب جامعه و وضعیت مطلوب این قشر نیز است.

  منابع

-  
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  انقالب اسالمی.
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  ،  تهران :نشر نی.تحلیل اجتماعی در فضاي کنش). 1385ی،مسعود .(چلب-

 ، ترجمه باقر پرهام، تهران: کتابسراي بابل.دربارة تقسیم کار). 1369دورکیم، امیل. (-
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  بینایان با افراد عادي (بینا) کیفیت زندگی نابینایان و کم  مقایسه

  
 1دکتر مجید صدوقی

  2علیمه حق پناه
  3حسین علیزاده

  

  چکیده

نابینایان هاي روانشناختی زندگی  نابینایی به دلیل محدودیت هایی که در حوزه هاي اجتماعی، شغلی، مالی و نیز جنبه
ایجاد می کند می تواند به عدم استقالل و انزواي اجتماعی نابینایان انجامیده و به طور کلی کیفیت زندگی آنان را 

بینایان و مقایسه آن با افراد بینا است. روش  کاهش دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی نابینایان و کم
نفر بینا) به روش  41نفر نابینا و کم بینا و  38نفر ( 79باشد. تعداد پژوهش از نوع عادي با طرح پس رویدادي می 

) پاسخ دادند. داده ها WHO-QoL-BREEF( نمونه گیري در دسترس  انتخاب شدند و به پرسشنامه کیفیت زندگی
شان داد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج ن SPSS-18با استفاده از روش تحلیل واریانس در نزم افزار 

بینایان با افراد عادي (بینا) تفاوت معناداري وجود ندارد. دالیل احتمالی کیفیت  بین کیفیت زندگی نابینایان و کم
  بینایان در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است. زندگی مطلوب نابینایان و کم

  : نابینایی، کم بینایی، کیفیت زندگی.هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه

                                                             
1 دانشگاه کاشان يار روانشناسیاستاد   
2 يروانشناس يکارشناس   
3 يد بھشتیکودک و نوجوان دانشگاه شھ ينیبال يارشد روانشناس يکارشناس يدانشجو   
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) WHOسازمان بهداشت جهانی ( 1995بیناي زیادي در سراسر دنیا وجود دارد به طوریکه در سال  نابینا و کمافراد 
میلیون نفر اختالالت شدید  110میلیون نفر نابینا در دنیا وجود دارد. همچنین گزارش شد که  1/37تخمین زد که 

؛ به نقل از: بشارتی و همکاران). از دست دادن 1995، بینایی دارند که در ریسک باالي نابینایی قرار دارند (تیلفورس
اي همراه باشد. عواقب ضایعات بینایی که سالمت  بینایی در هر سنی ممکن است با عوارض و مشکالت اولیه و ثانویه

دهند وسیع هستند و شامل عدم استقالل فرد و نیازمند شدن به کمک در  جسمی و روانی فرد را تحت  تأثیر قرار می
هاي زندگی روزانه، انزواي اجتماعی، عدم شرکت در فعالیتهاي  نجام کارهاي خانه، امور شخصی و سایر جنبها

قراري، بروز ضایعات شناختی،  ها، بی عالقگی نسبت به فعالیت اجتماعی و مذهبی، ایجاد مشکل در خواندن، بی
مید کم به آینده، داشتن آرزوي مرگ، آسیب در وضعیت عملکردي، افت عملکرد، افزایش وابستگی به دیگران، ا

؛ به نقل از عسکري و همکاران، 2008، 1باشد (موجون افزایش خطر تصادف با وسایل نقلیه، افتادن و شکستگی می
1390.( 

هاي خود محدودیت  تر باشد، فرد به میزان بیشتري در فعالیت ها نشان داده است هر قدر اختالل بینایی جدي پژوهش
، 2گیرد (فرنر، رادبرگ و کسل تري قرار می شناختی در وضعیت پایین از نظر مالی، اجتماعی و روان دارد و همچنین

دهد. کیفیت زندگی،  رسد اختالالت بینایی، کیفیت زندگی را تحت  تأثیر قرار می ). به طور کلی، به نظر می1995
باشد.  بعد ذهنی که شامل اهمیت و رضایت می) 2) بعد عینی و 1اشاره به بهزیستی فرد داشته و داراي دو بعد است: 

وري، صمیمت، امنیت،  که شامل بهزیستی مادي، سالمتی، بهره  مؤلفه است 7اما در مجموع، کیفیت زندگی شامل 
 ).2013و همکاران،  3باشد (مئول داشتن جایگاهی در جامعه و بهزیستی هیجانی می

بینا، نسبت به همتایان بیناي خود، در دو مؤلفه از کیفیت زندگی  مدهد که بزرگساالن نابینا و ک ها نشان می پژوهش 
بار بیشتر  5تا  2) این افراد بین 2تر است.  ها پایین ي رضایت از زندگی آن ) میزان نمره1گیرند:  تري می نمرات پایین

بینا وجود  ابینا و کمهایی که در مورد کیفیت زندگی افراد ن احتمال دارد که دچار افسردگی شوند. همچنین نگرانی

                                                             
1 mojon 
2 Furner, Rudberg, & Cassel 
3 Meule 
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کند و در نتیجه خطر  دارد، به این دلیل است که با کاهش کیفیت زندگی، سالمت جسمانی نیز کاهش پیدا می
  ).2011، 1کند (براون و برت میر در این افراد افزایش پیدا می و مرگ

دهد. براي  را تحت  تأثیر قرار می هاي متعددي از زندگی افراد بینایی، جنبه دهد که نابینایی و کم ها نشان می پژوهش
باشند و این  هایی از زندگی دچار مشکالتی میبینا در جنبه ) معتقدند که افراد نابینا و کم2011مثال براون و برت (

  باشد: ها را کاهش دهد که شامل موارد ذیل می تواند کیفیت زندگی آن مشکالت می

باشند.  هایی روبرو می هاي خود با محدودیت بینا در انجام فعالیت ا و کمها: افراد نابین ) محدودیت در انجام فعالیت1
داري و امور بیرون از خانه ممکن است با  براي مثال در انجام کارهایی مثل امور شخصی و کارهایی مثل خانه

تأثیر بیشتري  هایی روبرو شوند. همچنین مشکالت بینایی، در مقایسه با سایر مشکالت رایج وابسته به سن،  دشواري
  ).1995گذارد (فرنر و همکاران،  بر توانایی فرد در انجام امور خود می

بینایی با همچنین ممکن است که زندگی اقتصادي فرد را تهدید کند. در  ) مشکالت مالی و اقتصادي: نابینایی و کم2
و  2بینند (هورویتز هاي مالی بیشتري می بینایان درآمد کمتر و درعین حال صدمه مقایسه با افراد عادي، نابینایان و کم

  ).2005همکاران، 

ها نشان داده است که مشکالت بینایی با کاهش روابط اجتماعی همراه است  )  تأثیر بر منابع اجتماعی فرد: پژوهش3
قرار دهد تواند بهزیستی فرد را تحت  تأثیر  کند، که این مساله می که به تبع آن، حمایت اجتماعی نیز کاهش پیدا می

  ). 2001، 3(میتچل

شناختی فرد نظیر خودکارآمدي، یعنی توانایی  تواند منابع روان شناختی فرد: مشکالت بینایی می )  تأثیر بر منابع روان4
اند که کنترل کمتري بر روي زندگی و  بینا گزارش کرده کنترل جریان زندگی خود، را کاهش دهد. افراد نابینا و کم

  ).2011گذارد (براون و برت،  ها  تأثیر منفی می ي خود بر کیفیت زندگی آن که این مساله به نوبه محیط خود دارند،

ها روبرو هستند، توجه و  بینا و همچنین مشکالتی که با آن در مجموع، با توجه به تعداد قابل مالحظه افراد نابینا و کم
تا با آگاهی از آنها بتوان اقدام به بهبود کیفیت  رسد فهم مسایل و مشکالت این افراد بسیار ضروري به نظر می

                                                             
1 Brown & Barrett 
2 Horwitz et al. 
3 Mitchel 
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بینا نمود. متاسفانه در کشور ما خالء وجود چنین پژوهش هایی که بتواند به شناخت مسایل  زندگی افراد نابینا و کم
شود. پژوهش حاضر در صدد آن است که به بررسی کیفیت زندگی افراد نابینا و  نابینایان کمک نماید، احساس می

ي پژوهش حاضر عبارت است از   پرداخته و کیفیت زندگی آنان را با افراد عادي (بینا) مقایسه نماید. فرضیه بینا  کم
  ها تفاوت معناداري وجود دارد بینا در مقایسه با همتایان عادي آن اینکه بین کیفیت زندگی افراد نابینا و کم

  روش 

ي  ي پژوهش حاضر شامل کلیه (گذشته نگر) است. جامعه اي پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح علی مقایسه
ي پژوهش حاضر  ي زنان و مردان عادي شهرستان کاشان است. نمونه بیناي و همچنین کلیه مردان و زنان نابینا و کم

ر نفر از مردان و زنان عادي (غی 41نفر از مردان و زنان نابیناي شهرستان کاشان و همچنین  38عبارت است از تعداد 
  اند. بینا) شهرستان کاشان که به صورت تصادفی و با روش نمونه در دسترس انتخاب شده نابینا و کم

  ابزار پژوهش

 1فرم کوتاه–ي کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی  ها، از پرسشنامه به منظور سنجش کیفیت زندگی آزمودنی
سوالی  100توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، فرم  1996شود. این پرسشنامه در سال  استفاده می

تر از آن، فرم کوتاهی نیز از آن تهیه شد که در  ي آسان این مقیاس را ساخته شد، که چند سال بعد براي استفاده
سوال تشکیل شده است که کیفیت زندگی  26نامه از شود. این پرسش پژوهش حاضر از این فرم کوتاه استفاده می

سنجد. پرسشنامه مذکور از چهار خرده مقیاس تشکیل شده است که شامل: خرده  کلی و عمومی فرد را می
ي  باشد. همچنین داراي یک نمره هاي سالمت جسمی، سالمت روان، روابط اجتماعی و سالمت محیط می مقیاس

نفر از مردم تهران انجام  1167به منظور بررسی اعتبار و روایی، این مقیاس بر روي  باشد. کلی کیفیت زندگی نیز می
، 73/0، سالمت روان 77/0هاي سالمت جسمانی  گرفت که پایایی آزمون از طریق بازآزمایی براي خرده مقیاس

  ).1384به دست آمد (نجات و همکاران،  84/0و سالمت محیط  55/0روابط اجتماعی 

  نتایج

 شاخص هاي توصیفی مربوط به مؤلفه هاي کیفیت زندگی در نابینایان و کم بینایان و افراد بینا 1جدول 

                                                             
11 WHO Quality of Life-BREF 
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انحراف  میانگین  گروه متغیر
 استاندارد

 حداکثر حداقل

  کیفیت زندگی جسمی
 43/96 86/17 02/18 37/64 نابینا

 43/96 86/17 44/14 88/60 بینا

  کیفیت زندگی روانی
 5/87 3/8 11/18 15/60 نابینا

 5/87 3/8 86/16 9/56 بینا

  کیفیت زندگی اجتماعی
 100 25 18/15 69/64 نابینا

 100 25 04/19 97/60 بینا

  کیفیت زندگی محیطی
 25/81 25 47/15 01/55 نابینا

 38/84 75/18 70/15 08/57 بینا

  کیفیت زندگی کلی
 100 5/12 82/21 10/67 نابینا

 100 00/0 44/20 19/62 بینا

  

افراد نابینا و کم بینا در ابعاد کیفیت زندگی جسمی، روانی، اجتماعی و  شود مشاهده می 1همانگونه که در جدول 
کیفیت زندگی محیطی از میانگین باالتري برخوردار است. به عبارت دیگر، در کیفیت زندگی کلی و افراد عادي 

  جز در مؤلفه کیفیت زندگی محیطی، نابینایان در همه مؤلفه هاي کیفیت زندگی از میانگین باالتري برخوردارند. 

  

  نابینایان و افراد بیناهاي مؤلفه هاي کیفیت زندگی در  نتایج تحلیل واریانس به منظور مقایسه میانگین 2جدول 

سطح  Fمجموع     میانگین  منبع تغییرات متغیر
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  معناداري مجذورات

  کیفیت زندگی جسمی
 37/240 بین گروهی

90/0 34/0 
 52/264 درون گروهی

  کیفیت زندگی روانی
 87/306 بین گروهی

005/1 31/0 
 25/305 درون گروهی

  کیفیت زندگی اجتماعی
 52/272 بین گروهی

91/0 34/0 
 14/299 درون گروهی

  کیفیت زندگی محیطی
 66/84 بین گروهی

348/0 55/0 
 14/243 درون گروهی

  کیفیت زندگی کلی
 47/475 بین گروهی

06/1 30/0 
 05/446 درون گروهی

  

یک از ابعاد کیفیت  هیچدر بین افراد نابینا و کم بینا با گروه افراد عادي  شود مشاهده می 2همانگونه که در جدول 
  زندگی جسمی، روانی، اجتماعی، محیطی و کیفیت زندگی کلی تفاوت معناداري وجود ندارد.

  

 بحث و نتیجه گیري

یافته هاي مطالعه حاضر نشان می دهد که در هیچ یک از مؤلفه هاي کیفیت زندگی شامل مؤلفه هاي کیفیت زندگی 
کلی تفاوت معناداري بین گروه افراد نابینا و کم بینا با گروه  جسمی، روانی، اجتماعی، محیطی و کیفیت زندگی

افراد عادي (بینا) وجود ندارد. بر اساس یافته هاي به دست آمده از پژوهش حاضر، نابینایان و کم بینایان کیفیت 
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یت ها و امور زندگی خود را به خوبی افراد بینا ارزیابی کرده و معلولیت جسمی خود را مانعی جدي براي انجام فعال
اند. نتیجه بعضی از تحقیقات یافته هاي پژوهش حاضر را تایید می کند. افتخار و همکاران  زندگی خود ندانسته

تفاوت  دریافتند که  در پژوهشی با عنوان بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و همساالن بیناي آن ها)  2002(
ي دیگري آدیگان،  . در مطالعهاز لحاظ کیفیت زندگی وجود ندارد دينابینا و عا قابل مالحظه اي بین دو گروه

ادولیه، الپیدو، الوکره که کیفیت زندگی نابینایان در آبادان را نشان می داد، کیفیت زندگی کلی نابینایان خوب 
ك و برآورد شده است. اما  از سوي دیگر برخی پژوهش ها با یافته هاي مطالعه حاضر همحوانی ندارد ( پار

، نیرماالن و 2008؛ یاوا، هنیس، نمیشر، لسکی، ،2010؛ پاکلینگتون تراست، 2011؛ براون و بارت، 2015همکاران، 
). در توجیه یافته هاي پژوهش 1391؛ سرابندي، کمالی، مبارکی، 2002، ، برومن و همکاران، 2005همکاران، 

ضو جامعه نابینایان و کم بینانان بودند و این امکان را حاضر می توان عنوان کرد که اکثر افراد نمونه این پژوهش ع
داشتند تا در فعالیت هاي آموزشی و تفریحی مختلف شرکت کنند و مهارت هاي مورد نیاز خود را یاد بگیرند. براي 
مثال کالس هاي کامپیوتر، چرم دوزي، سرایندگی، اردو، کالس هاي ورزشی و... براي این گروه از افراد در نظر 

رفته شده است که می تواند  تأثیرات مثبت بسیاري داشته باشد. شرکت در فعالیت هاي مختلف روحیه همکاري را گ
در این افراد تقویت کرده و یادگیري مهارت هاي مختلف را افزایش می دهد، احساس انزوا، تنهایی و نداشتن 

اهش داده و موجب می شود افراد نابینا با در ارتباط مناسب که از موانع رسیدن به کیفیت زندگی مطلوب است را ک
نظر نگرفتن محدودیت هاي خود به عنوان مانعی جدي به انجام فعالیت هاي مورد عالقه خود بپردازند، احساس مفید 
بودن داشته باشند و از زندگی لذت ببرند. همچنین شرکت در فعالیت هاي فیزیکی نیز  تأثیرات مثبت بسیاري بر 

نابینایان و کم بینایان داشته است. توانایی افراد نابینا  براي شرکت در فعالیت هاي ورزشی، تفریح و کیفیت زندگی 
سرگرمی و فعالیت هاي اوقات فراغت و آسودگی می تواند بر کیفیت زندگی  تأثیر گذار باشد. همچنین افرادي که 

اند کیفیت زندگی باالتري را گزارش  ي داشتهفعالیت فیزیکی بیشتري دارند و در فعالیت هاي جامعه مشارکت بیشتر
). از طرفی نمونه شرکت کننده در این پژوهش شامل جوانان و بزرگساالن بوده و اکثر آنها  2013اند (کاثرل،  کرده

 در شهر زندگی می کنند که در مقایسه با افراد کهن سال نابینا و کم بینا و  نابینایان و کم بینایانی که  در مناطق دور
) 2013از شهر زندگی می کنند با مشکالت کمتري در حوزه هاي رفت و آمد و ارتباطات روبه رو هستند. کاثرل (

عنوان می کند آن دسته از نابینایانی که بیان داشته اند حمل و نقل به آسانی در دسترس نیست ممکن است در 
ا در صورت وجود، بسیار بی برنامه است. به نظر شهرهایی زندگی کرده باشند که  حمل و نقل یا اصال وجود ندارد ی
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رسد یکی دیگر از علل احتمالی عدم تفاوت معنادار  کیفیت زندگی در بینایان و نابینایان این این است که  می
هایی است که روحیه  تعدادي از افراد این نمونه شاغل بوده و از لحاظ مالی خودکفا بوده اند و داشتن شغل از ویژگی

به زندگی افراد نابینا و کم بینا را افزایش داده و در نتیجه کیفیت زندگی این گروه از افراد جامعه را بهبود می  و امید
بخشد. پژوهش ها همچنین نشان داده است که اشتغال به کار با کاهش پریشانی هاي روان شناختی مرتبط است 

  ).2015(کیمارولی و وانگ، 

یاري از پژوهش هاي انجام گرفته که کیفیت زندگی نابینایان و کم بینایان را کم از طرف دیگر، در حالی که در بس
؛ 2012تر از افراد عادي برآورد کرده است نمونه ها از بین افراد کهنسال انتخاب شده اند (استن، بروث سنتو و ویچ، 

). در پژوهش 2002کاران، ؛ برومن و هم2008؛ یاوا و همکاران، 2010؛ پاکلینگتون تراست، 2011براون و برت، 
هاي یاد شده عنوان شده است که باال رفتن سن و ناتوانایی هاي در پی آن مشکالتی را براي کهن ساالن پدید می 
آورد. همچنین، نابینایی به دنبال بیماري هاي چشمی ناشی از کهولت سن کیفیت زندگی این بیماران را تحت  تأثیر 

ه هاي پژوهش حاضر از گروه جوانان و بزرگساالن می باشند. البته باید اذعان داشت قرار داده است. درحالی که نمون
که این پژوهش با محدودیت هایی رو به رو بوده است. از جمله اینکه تعداد نمونه نابینایان و کم بینایان پژوهش 

تر  ان در حجم نمونه وسیعحاضر محدود بوده و پیشنهاد می شود در پژوهش هاي آتی ، بررسی کیفیت زندگی نابینای
  صورت گیرد. 
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 بینا ي حمایت اجتماعی ادراك شده و رضایت از زندگی در افراد نابینا و کم رابطه

  
 1دکتر مجید صدوقی

  2حسین علیزاده
  3علیمه حق پناه

  

  چکیده

تواند به منبع مهمی  نقص آن میکند و  حس بینایی نقش مهمی در برقراري رابطه در محیط اجتماعی و فیزیکی افراد ایفا می
براي تنش و فشار روانی تبدیل شده و رضایت از زندگی را به مخاطره اندازد. میزان آسیب پذیري افراد نابینا به عوامل 

ها و مشکالت ناشی  تواند به عنوان سپري در برابر چالش رسد یکی از مهمترین عواملی که می متعددي بستگی دارد. به نطر می
ینایی به حفظ بهزیستی روانی و رضایت از زندگی کمک نماید، حمایت اجتماعی ادراك شده توسط نابینایان است. از ناب

بینا انجام شده است. به این  پژوهش حاضر با هدف  تعیین رابطه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در افراد نابینا و کم
هاي حمایت  روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه نفر از افراد نابیناي شهرستان کاشان به 38منظور، 

ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی  و رضایت از زندگی در افراد  اجتماعی و رضایت از زندگی پاسخ دادند. تحلیل داده
  ست.بینا رابطه معناداري وجود دارد. نتایج تلویحی این یافته مورد بحث قرار گرفته ا نابینا و کم

  بینایی هاي کلیدي: حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی، نابینایی، کم واژه

 

  مقدمه

پردازند. در این میان، دسترسی و کسب  هاي خود به برقراري ارتباط با محیط می ها و خواسته انسان ها به منظور رفع نیاز
ها، حس بینایی  د که یکی از مهمترین آنهاي مختلف وي صورت بگیر ي حس هرگونه اطالعات در انسان بایستی به وسیله

کند؛ چرا که این حس، به ترین ارتباط را بین انسان و محیط برقرار می باشد. حس بینایی از این جهت مهم است که عمیق می

                                                             
1 استاديار روانشناسي دانشگاه کاشان   
2 دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني کودک و نوجوان دانشگاه شھید بھشتي   
3 کارشناسي روانشناسي   
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 کند. در افرادي که داراي اختالالت بینایی سرعت اطالعات محیط پیرامون نظیر: عمق، روشنایی، ثبات و رنگ را فراهم می
ها، نظیر شنوایی و المسه، جبران شود. بنابراین، این ناتوانی بر رشد و تکامل  هستند، این حس بایستی توسط دیگر حس
  ).1385گذارد (احمدپناه،  ادراکی، شناختی و اجتماعی فرد تاثیر می

گیرد.  ر نظر میسازمان بهداشت جهانی، سالمت روانی را به عنوان یکی از عوامل ضروري براي سالمت عمومی فرد د
، 1باشد، نه اینکه صرفا عدم بیماري را سالمت بدانیم (بولدرو و فالون سالمت، به معناي بهزیستی جسم، ذهن و جامعه می

؛ 2012اند که رضایت از زندگی، با سالمت روان رابطه دارد (پورسردار و همکاران،  ). تحقیقات زیادي نشان داده1995
). رضایت 2014، 3کارلیر ، استیفن2014؛ طاهري و همکاران، 2010و همکاران،  2؛ قوباك2009فر،  محمدي کردتمینی و علی
ترین ارزیابی فرد از شرایط زندگی خود در نظر گرفت. به بیان دیگر؛ در صورتی که فرد  توان به عنوان جامع از زندگی را می

بپردازد، در این صورت به رضایت از زندگی رسیده  با در نظر گرفتن تمام ابعاد زندگی خود به صورت یک کل، به ارزیابی
  .)2000، 4است (داینر

باشد. منظور از حمایت اجتماعی،  تواند بر رضایت از زندگی تاثیر بگذارد، حمایت اجتماعی می از جمله عواملی که می
به بیان دیگر، حمایت اجتماعی یک کنند.  قابلیت و کیفیت ارتباط با دیگران است که منابعی را در مواقع مورد نیاز فراهم می

شود که  در نهایت  پذیري، احساس عشق و حرمت نفس می ي مثبت، خویشتن کمک دوجانبه است که سبب ایجاد خودپنداره
). تحقیقات نشان داده است که وجود حمایت اجتماعی تاثیر 1391شود (بهروزي،  موجب خودشکوفایی و رشد فرد می

گذارد؛ در مقابل، حمایت اجتماعی پایین یا عدم حمایت اجتماعی، با کاهش  روان فرد میبلندمدتی بر سالمت جسم و 
  ).2002سالمت جسمانی و روانی فرد رابطه دارد (هوگان و همکاران، 

شود. به بیان  پردازان حمایت اجتماعی معتقدند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد، حمایت اجتماعی محسوب نمی نظریه
ها را به عنوان منبعی در دسترس و مناسب براي رفع نیاز خود  روابط، منبع حمایت اجتماعی نیستند، مگر آن که فرد آن دیگر،

شود که نامناسب و بد موقع است،  هایی به فرد می ). به همین دلیل است که گاهی کمک1387ادراك کند (قائدي و یعقوبی، 
گرچه حمایت اجتماعی صورت گرفته است، اما ادراك فرد آن را نپذیرفته است. یا اینکه بر خالف میل فرد است؛ در اینجا ا

لذا در بحث حمایت اجتماعی، ادراك فرد از حمایت است که اهمیت دارد که به آن، حمایت اجتماعی ادراك شده گفته 
دهد که اختالالت  حقیقات نشان می). نتایج ت2005اي  دارد (بوئرنر و کیمارولی،  شود. این موضوع در نابینایان اهمیت ویژه می

                                                             
1 Boldero & Fallon 
2 Ghubach 
3 Stephan-Carlier 
4 Diener 
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باشد که این مساله  بینایی با کاهش روابط اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراك شده در ارتباط می بینایی نظیر نابینایی و کم
است که کاهش حمایت اجتماعی  دهد. همچنین بعضی تحقیقات نشان داده شناختی فرد را تحت تاثیر قرار می بهزیستی روان

  ).2011، 1شود (براون و برت بینا می شده منجر به کاهش کیفیت زندگی افراد نابینا و کمادراك 

بینا، با رضایت از  ي افراد نابینا و کم به همین دلیل پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراك شده
تماعی ادراك شده با توجه به کارکردهایی که ها بپردازد. فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه حمایت اج زندگی آن
  بینا رابطه دارد. تواند با میزان رضایت از زندگی افراد نابینا و کم دارد، می

  روش

ي مردان و زنان نابینا و  ي پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی است. جامعه
بیناي شهرستان کاشان به  نفر از مردان و زنان نابینا و کم 39ان آنها نمونه اي به تعداد بیناي شهرستان کاشان که از می کم

و مقیاس  2مقیاس خانواده- در دسترس انتخاب شدند. و پرسشنامه حمایت اجتماعی   گیري صورت تصادفی و با روش نمونه
فاده از روش تحلیل رگرسیون (به روش ورود و با است SPSS-22رضایت از زندگی پاسخ دادند. داده ها با کمک نرم افزار 

  همزمان داده ها) مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.

  ابزارها

  الف) پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده

سوالی است که براي سنجش میزان ارضاي فرد از حمایت  20ي  پرسشنامه  (PSS-FS)پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده
باشد.  باشد که از اعتبار باالیی برخوردار می می 90/0ي ضریب آلفا  رسشنامه از طریق محاسبهخانواده است. اعتبار این پ

زمان به دست آمد که روایی این پرسشنامه نیز تایید شده است (ثنایی،  همچنین روایی این پرسشنامه، از طریق روایی هم
1379.(  

  ب) مقیاس رضایت از زندگی

پردازد.  باشد که در یک طیف لیکرت به بررسی میزان رضایت از زندگی فرد می ی میسوال 5ي  این مقیاس، یک پرسشنامه
هاي بسیاري مورد استفاده قرار گرفته است، در ایران هنجاریابی شده است. اعتبار این پرسشنامه  این پرسشنامه که در پژوهش

                                                             
1 Brown, & Barrett 
2  Perceived Social Support - family Scale (PSS-FS) 
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ست. همچنین روایی این پرسشنامه از گزارش شده ا 82/0و 87/0از طریق ضریب هماهنگی درونی و بازآزمایی به ترتیب
ي شادکامی آکسفورد و  طریق روایی همگرا و واگرا محاسبه شده است. به این صورت که نمرات این پرسشنامه با پرسشنامه

به دست آمده است. بنابراین این  63/0و  73/0ي افسردگی بک محاسبه شد که ضریب همبستگی آن به ترتیب  پرسشنامه
  ). 1389منصور،  عتبار و روایی مورد نظر برخوردار است (هومن، شیخی، احدي و سپاهپرسشنامه، از ا

  نتایج

 شاخص هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی زندگی در نابینایان و کم بینایان 1جدول 

  کشیدگی  کجی حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیر

  64/0 -93/0 13 36 99/4 78/26  حمایت اجتماعی

رضایت از 
  زندگی

36/16 07/4 23 7 31/0-  28/0-  

  

و میانگین رضایت از  78/26شود میانگین حمایت اجتماعی افراد نابینا و کم بینا برابر با  مشاهده می 1همانگونه که در جدول 
  باشد. می 36/16زندگی آنان برابر با 

و مجذور ضریب همبستگی یا  40/0همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی برابر با 
درصد واریانس مشترك  16می باشد و نشان می دهد که رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی،  16/0ضریب تبیین برابر با 

  تماعی قابل تبیین است. درصد از واریانس بر اساس حمایت اج 16داشته و بنابراین 

  

  نتایج تحلیل رگرسیون براي پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس حمایت اجتماعی

  سطح معناداري  B β  t  متغیر

  013/0  62/2  40/0  49/0  حمایت اجتماعی
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تواند  میمعنادار است و p >05/0در سطح  t=94/5و  β=40/0دهد حمایت اجتماعی با   همانگونه که جدول فوق نشان می
  بینی نماید. رضایت از زندگی را پیش

  

 گیري بحث ونتیجه

بینا رابطه  دهد که حمایت اجتماعی ادراك شده با رضایت از زندگی در افراد نابینا و کم هاي پژوهش حاضر نشان می داده
کند و با کاهش آن،  یدارد. به بیان دیگر، با افزایش حمایت اجتماعی ادراك شده، رضایت از زندگی فرد افزایش پیدا م

 1هارت لون و رین )، مک1999ها، با پژوهش هاي ماریت و یوهانی ( کند. این یافته رضایت از زندگی نیز کاهش پیدا می
باشد. بوئرنر و کیمارولی  بینا همخوان می ) در مورد افراد نابینا و کم2013) و جناآبادي (2005)، بوئرنر و کیمارولی (2001(
هاي خود نشان دادند که حمایت اجتماعی ادراك شده باعث افزایش بهزیستی روانی در بزرگساالن نابینا  ش) در پژوه2005(

) نیز نشان دادند که حمایت اجتماعی ادراك شده با عزت نفس نوجوانان نابینا و 1999شود. ماریت و یوهانی ( بینا می و کم
ن داد که حمایت اجتماعی ادراك شده با رضایت از زندگی و اعتماد به ) نیز نشا2013بینا رابطه دارد. همچنین، جناآبادي ( کم

  باشد. بینا در ارتباط می نفس افراد نابینا و کم

دهد که کاهش حمایت اجتماعی ادراك شده، با افزایش شیوع اختالل افسردگی عمده، اختالل اضطراب  ها نشان می پژوهش
دهد که بین حمایت  ها نشان می مانی فرد رابطه دارد. همچنین، پژوهشفراگیر،  فوبی اجتماعی و مشکالتی در سالمت جس

لون و  ). مک2010، 2ي معناداري نیز وجود دارد (مواك و اگراوال ي باال و سالمت جسمانی، رابطه اجتماعی ادراك شده
بینایی که عالوه  د مسن نابینا و کماند، نشان دادند که افرا ) در پژوهشی که بر روي افراد مسن نابینا انجام داده2001هارت ( رین

بر حمایت اجتماعی خانواده، از حمایت دوستان نیز برخوردار بودند، بهتر با نقص خود کنار آمده بودند و همچنین بهزیستی 
  شناختی بهتري داشتند. روان

هاي  ها، کمک اجتماعی از نظر آنبینایان میانسال نشان داده است که بهترین نوع حمایت  بعالوه، تحقیقات در نابینایان و کم 
ها  هاي آن بینا، توانایی باشد. همچنین در صورتی که دیگران، مخصوصا خانواده و دوستان فرد نابینا و کم ها می خانواده به آن

ان گیرد. در تبیین این مساله، شاید بتو ترین حالت خود قرار می ترین و منفی را دست کم بشمارند، حمایت اجتماعی در ضعیف
                                                             
1 McIlvane, & Reinhardt 
2 Moak & Agrawal 
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شوند. در نتیجه این  گفت افرادي که دچار مشکالت بینایی هستند، در تعامالت خود با خانواده و جامعه دچار نقایصی می
ها  شود که از لحاظ اجتماعی در خود فرو رفته و تعامالت اجتماعی خود را کاهش دهند. از طرفی پژوهش مساله باعث می

هارت،  لون و رین کند (مک ی، تعامالت و روابط  فرد نیز افزایش پیدا مینشان داده است که با افزایش حمایت اجتماع
بینا در صورت دریافت حمایت اجتماعی، روابط اجتماعی و تعامالت خود را  ). به همین دلیل است که افراد نابینا و کم2001

  .گردد ها می ي خود باعث افزایش سالمت روان آن دهند که این مساله به نوبه افزایش می

ي دیگري که باید مد نظر داشت این است که با کاهش حمایت اجتماعی ادراك شده، رضایت از زندگی فرد نابینا و  مساله
بینا به  توان نتیجه گرفت که هرگونه کمک و حمایتی که به فرد نابینا و کم کند. از این موضوع، می بینا نیز کاهش پیدا می کم

ي حمایت اجتماعی ادراك شده باشد. به بیان دیگر، در صورت  شود، بایستی در سایه میمنظور افزایش سالمت روان فرد 
ي کافی  عدم وجود حمایت اجتماعی ادراك شده در فرد، هرگونه مداخله و اقدام دیگري ممکن است بی فایده باشد یا نتیجه

  را در بر نداشته باشد.

بینا  ز این موضوع نیز، اهمیت فراوانی دارد. بسیاري از اطرافیان فرد نابینا و کمبینا ا واطرافیان افراد نابینا و کم  آگاهی خانواده
ي فراوانی نیز هستند که اگر چه حمایت اجتماعی الزم  آورند. همچنین عده حمایت اجتماعی الزم را براي فرد به وجود نمی

ه نیست. به بیان دیگر، فرد، حمایت را ادراك آورند، اما این حمایت براي فرد، از نوع ادراك شد را براي فرد به وجود می
کند و در نتیجه اقدام دیگران اثربخشی الزم را نخواهد داشت. به همین دلیل خانواده و اطرافیان فرد، نباید صرفا به  نمی

بینا ابراز  حمایت خود بسنده کنند، بلکه بایستی در این مساله که حمایت خود را به صورت ادراك شده براي فرد نابینا و کم
  تواند حایز اهمیت باشد. سد که آموزش خانواده و اطرافیان فرد می کنند، تفکر کنند. به همین دلیل، به نظر می

هایی داشته است، اما کمبود  هاي مربوط به سالمت روان پیشرفت هاي اخیر پژوهش توان گفت اگرچه در سال در مجموع می
شود. به همین دلیل بهتر  الت بینایی، به خصوص در کشور ما، به خوبی احساس میهایی مانند اختال ها در حوزه این پژوهش

هاي آتی، به بررسی نقش  شود که در پژوهش هاي بیشتري در این موضوع صورت بگیرد. پیشنهاد می است که پژوهش
نین از آنجایی که حمایت بینا پرداخته شود. همچ اي حمایت اجتماعی ادراك شده در سالمت روان افراد نابینا و کم واسطه

ي فرد پرداخت و  هاي بعدي به آموزش خانواده توان در پژوهش گیرد، می اجتماعی توسط خانواده و اطرافیان فرد صورت می
  بینا ارزیابی نمود. تاثیر آن را در افراد نابینا و کم
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  عوامل موثر برکیفیت زندگی در افرادنابینا و کم بینا
  

  3، محبوبه زارع2،اعظم رحیمی قزاان 1دکتر مجید صدوقی                                                                 
  
  

  چکیده:
مطالعات اخیر  گیرد.تحت تاثیر متغیرها و عوامل بسیاري قرار می کهکیفیت زندگی داراي ابعاد گسترده و گوناگونی است 

-هاي اجتماعی واستقالل او را کاهش میاند که نقص بینایی کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار داده و فعالیتنشان داده

ایه در مورد موضوع کیفیت زندگی ارائه شده و سپس به تحلیل برخی عوامل موثر دهد. در این مقاله نخست برخی تعاریف پ
انجام این مطالعه  پرداخته شده است.و اشتغال  سن، جنس، سطح تحصیالتبینا مانند بربهبود کیفیت زندگی افراد نابینا و کم

بعد به دست آید و نیز با تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت  هايریزياي براي مداخالت و برنامهشد که سطح اولیهخواهد موجب 
  . دادها جهت زندگی آنان به برنامه

  گیري شده است.ها و مقاالت در باب موضوع بهرهاسنادي است و از منابع علمی، کتابخانه -پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

 کلید واژه ها: کیفیت زندگی ،افراد نابینا و کم بینا

  مقدمه

 رافرامیگیردکه وجودتان زیادي واضطراب بروید،استرس راه راببندیدودرخیابان چشمانتان چندلحظه براي اگرفقط
 سخت جسمی شویدویابه برزمین رونقش پیاده درکفا ی آب دهدودرجوي رخ تان براي ناگواري اتفاق مباداهرلحظه

 راکه هستندوآنچه محروم بینایی ازنعمت که است کسانی اززندگی اي اینهاگوشه.ببینید برخوردکنیدوآسیب
 دنیاي باشدکه شایدکافی چندلحظه کنندواین می تجربه که عمراست کردیدآنهایک تجربه شماتنهادرچندلحظه

 .باشید کرده هستندرادرك مواجه خودباآن زندگی درطول روزه آنهاهمه که ورنجی افرادنابینارابشناسیدوسختی

 خودارتباط پیرامونی میشودبسیارراحتترباجهان موجب که است انسان يبرا بسیاربزرگی نعمت بینایی وتوان قدرت
 آفتاب روشناي به اندامادلی مانده محروم دیدن ازنعمت مختلف دالیل به هستندکه کسانی میان برقرارکنیم،دراین

 به نیزبراي سالم انسانهاي حتی برخوردارندکه دیگري ندارنداماازتواناییهاي بینایی اگرچه هستندکه دارند،آنهاروشندالنی
  .کنند آنهابایدبسیارتالش آوردن دست
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). نابینایی و کم 1385یا کمتر باشد(دبیري،  200/20شخصی از لحاظ قانونی نابینااست که میزان دید او با اصطالح چشم برتر 
به شمار می بینایی دو موضوع مهم سالمتی، اقتصادي، و اجتماعی درکشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه 

میلیون نفر در سراسر جهان نابینا هستند و حدود  38). طبق نظر سازمان سازمان جهانی بهداشتنزدیک به 1386آید(شهریاري،
درصد از کل افرادیکه از 90میلیون نفر در دنیا داراي نقص شدید بینایی هستند که تعداد آنها رو به افزایش است. بیش از  110

  ) .1387ستند درکشورهاي در حال توسعه زندگی می کنند(خباز و همکاران،لحاظ بینایی ناتوان ه

بسیاري از افراد جامعه از جمله نابینایان و کم بینایان ، در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی هاي الزم و اساسی هستند و 
ده است. نابیناي یک وضعیت جدي است که همین امر آنها را در مقابله با مسائل و مشکالت زندگی روزمره آسیب پذیر نمو

می تواند تعادل روانی و سازمان یافتگی کلی شخصیت فرد نابینا را تحت تاثیر قرار دهد، اما نابینایی به خودي خود مونجر به 
تاثیر  این امر نمی شود، بلکه نگرش فرد نابیناست که در سازمانیافتگی شخصیت او تاثیر می گذارد. بعضی افراد نابینا تحت

نگرش منفی به نابینایی، مستعد و مبتال به افسردگی و سایر مشکالت عاطفی می شوند و هر چه طول مدت افسردگی بیشتر 
  ).1379شود، سازمان شخصیت فرد نابینا در یک الگوي افسردگی سازمان می یابد(سلبی،

هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است. به در طی چند دهه ي اخیر سالمت به عنوان یکی از حقوق اساسی انسانها و یک 
بیان دیگر آدمی براي برآوردن نیازهاي اساسی و بهبود کیفیت زندگی خود نیاز به برخورداري از بهداشت و دسترسی به 

  ).1995امکانات بهداشتی دارد(پارك وپارك،

مطالعات مختلف نشان داده است که نقص بینایی کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرا داده و فعالیتهاي اجتماعی و استقالل او 
  را کاهش می دهد. 

کیفیت زندگی پدیده اي چند بعدي شامل ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی است که پهنه وسیعی از طیف زندگی فرد را در 
) نیز 1982ین ابعاد همچنین بر کل کیفیت زندگی در افراد متفاوت گوناگون است.در این رابطه فالنگان(بر میگیرد که تاثیر ا

بیان می دارد که افراد جامعه از لحاظ میزان تاثیر عوامل مختلف بر روي کیفیت زندگی با یکدیگر تفاوت دارند و کلیه این 
  ).1996نیست(الیور و دیگران، ابعاد داراي تاثیر یکسان و مشابهی بر روي کیفیت زندگی

).سازمان جهانی 1991امروزه بهبود کیفیت زندگی افراد ناتوان جسمی به عنوان یک هدف بازتوانی به شمار می رود(بولینگر،
بهداشت اعالم نمود که در صورت ادامه روند کنونی، هر ساله یک تا دو میلیون نفر به جمعیت نابینایان دنیا افزوده خواهد 

  شد.

 درمقایسه وفراغت افراددرابعاداجتماعی،تحرك زندگی کیفی میشودسطح باعث بینایی نقص دادندکه نشان سل وهمکارانها
 خطی ارتباط بینایی کاهش دادندکه نشان مطالعهاي طی یابد. برنر وهمکاران بیشترکاهش وعاطفی باابعادخودمراقبتی

 بینایی کم افرادداراي دادکه نیزنشان انفرددارد. المورکس وهمکار زندگی کیفیت باکاهش ومستقیمی
 کردندکه گزارش اي دارند. فینگر وهمکاران طی  مطالعه بیشتري محدودیت وعاطفی شدیددرابعادتحرك،اجتماعی
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 پایینتري زندگی کیفیت داراي اجتماعی فعالیتهاي ومحدودیت عاطفی ازنظرتحرك،وضعیت بینایی معلولیت افرادداراي
 دارگزارش رامعنی زندگی وکیفیت بینایی حدت بین رابطه اي نیزدرمطالعه افتخاروهمکاران .هستند افرادسالم به نسبت

 زندگی کیفی سطح دچارکاهش افرادسالم به نسبت داري طورمعنی به بیناونابینادربعدتحرك افرادکم درآن کردندکه
  ).  1392بودند(سرابندي و همکاران،

 فرد،می وتحرك اجتماعی روانی،مشارکت روزمره،حاالت برفعالیتهاي بینایی عملکردهاي تأثیرنقص ومیزان رابطه بررسی
 واقتصادي،ویژگیهاي اجتماعی شرایط که ازآنجایی .بسیارمثمرثمرباشد مناسب خدمات ارایه ریزیهاونحوه توانددربرنامه

 زندگی کیفی ووضع روزمره درفعالیتهاي سالمتی ونقص بیماري برروي محلی بومیوراهکارهاي فردي،ارزشهاوهنجارهاي
 بیناونابینادرکشورهاي درافرادکم زندگی کیفی دروضعیت ینایی نقصب تأثیرنوع تعیین مؤثراست،بنابراین شدت افرادبه
 امکانات دهی وسازمان بخشی توان هاي برنامه خواهدبودتاارایه وحایزاهمیت بسیارضروري متفاوت وبافرهنگهاي مختلف
  .)1392شود(سرابندي و همکاران، افرادهدایت این زندگی کیفی لتأثیرگذاردروضعیت وامع کاهش درجهت

  

  مواد و روش ها

تحلیلی واز نوع مقطعی بود از منابع کتابخانه اي، مقاله ها و پژوهش هاي ارائه  - در پژوهش حاضر که  یک مطالعه توصیفی
  شده در اینترنت بهره گیري شد. 

  

  

  یافته ها

ارزیابی مراقبت هاي سالمتی و بینایی به طور فزاینده اي بر روي معیار کیفیت زندگی به عنوان معیاري براي در دهه اخیر، 
  ).2008نتایج برنامه هاي مراقبتی متمرکز شده است(کویک و همکاران،

شی تا در واقع شاخص کیفیت زندگی می تواند نشان دهد که اقدامات تخصصی، مداخالت درمانی و همکاري هاي بین بخ
  ).1998چه حد در درمان و ارتقاي سطح زندگی شخصی واجتماعی این گروه از معلولین موثر بوده است(کالین،

هاسل و همکاران نشان داده اند که نقص بینایی باعث می شود سطح زندگی کیفی افراد در ابعاد اجتماعی، تحرك و فراغت 
 اي طی مطالعه)1993). برنر و همکاران (2006ش یابد(هاسل وهمکاران،در مقایسه با ابعاد خود مراقبتی و عاطفی بیشتر کاه

  ).1391فرددارد(سرابندي و همکاران، زندگی کیفیت باکاهش ومستقیمی خطی ارتباط کاهش بینایی دادندکه نشان
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ت زندگی دانش نتایج به دست آمده از پژوهش  ها حاکی از آنست که بین استفاده از سبکهاي مقابله اي مساله مدار با کیفی
آموزان نابینا  ارتباط معنادار وجود دارد. بدین معنا که با افزایش استفاده از سبکهاي مقابله اي مساله دار میزان کیفیت زندگی 

) اعتقاد دارند که افرادي که از این راهبرد استفاده می کنند، به طور فعال می 1988افزایش می یابد.الزاروس و فولکمن(
  ).1391یت استرس زا تغییر ایجاد کنند، که این امر از طریق مهارتهاي حل مساله انجام می شود(پارسایی،کوشند در موقع

) بخصوص نابینایان مورد توجه محققان بوده است. بیشتر  1981همچنین مطالعه مهارت هاي اجتماعی کودکان معلول(گرشام،
؛به نقل 1983و هامفیل،1983،کودین،1991داده اند(بایبرشات،پژوهش ها نابینایان را داراي کاستی مهارت اجتماعی گزارش 

  ).1381از شمیم،
تحقیقات متعددي در زمینه ي تاثیر مهارت هاي اجتماعی بر تطابق، سازگاري،موفقیت تحصیلی کودك معلول، و ایجاد رابطه 

حائز اهمیت بوده و تاثیر آموزش  با همساالن انجام شده است و در این راستا آموزش مهارت هاي اجتماعی به کودکان معلول
). با توسعه آموزش فراگیر تلفیق کودکان معلول در 1999بر مهارت اجتماعی کودکان نابینا را مثبت گزارش کرده اند(ارین،

). در این راستا آموزش تطابق و سازگاري به نابینایان براي ایجاد اشتغال و 1989مدارس عادي مورد توجه بوده است(فرایدمن،
  ). 1381) اهمیت فراوان یافته است(شمیم،1988دگی مستقل (زل ساك و همکاران،زن

 کاظمیوآتشپور است. درپژوهش زندگی مهارتهاي آموزش کشوربیانگراثربخشی وخارج متعدددرداخل همچنیین مطالعات
رابندي و (س.است شده الزهرا(س) اصفهان مرکزفاطمه نابیناي دختران ورزي جرات افزایش شدآموزش،باعث مشخص
  ).1392همکاران،
 میزان سازگاري افزایش زندگی،باعث مهارتهاي )،آموزش1389آمده ازپژوهش پورسید وهمکاران( بدست نتایج براساس

 مستعلمی،اعرابی،کاظمیوآتشپور تحقیقات بانتایج پژوهش این بینا می شود. نتیجه نابینا و کم دانشجویان
 منشاتغییرات،ازجمله میتواند احتماال آموزش.دارد مخوانی ههلگسونوبایبرشات،ساجديودیگران،

 شودافرادازجمله نابینایان می باعث آموزش .میشود سازگاري افزایش خودباعث نوبه امربه تغییردرنگرشهاوباورهاباشدواین
وبراي  شده نایل ازخودشناسی حدي خودرابشناسندوبه وضعف قوت ازخودپیداکنند،نقاط بیشتري بینایان،شناخت وکم
 ازش ترس طورصحیح پذیرد،باآنهابه درنتیجه،فرد واقعیتهارابهترمی .کنند خوداقدام قوت نقاط وتقویت ضعف نقاط اصالح
 تواندتاثیرمثبت گروهی،خودمی آموزش ماهیت .شود می فشارروانی وکاهش سازگاري افزایش امرباعث یابدواین می

 مشابه نیزمشکالتی کنند دیگران افراداحساس تک تک واینکه افراددرگروه شدن داشته باشد؛زیراجمع سازگاري درافزایش
موثراست  باآن وکنارآمدن واقعیت قبول افزایش ودرنتیجه منفی ازروحیه وکاستن فشارروانی باآنهادارند،خوددرکاهش
  ).1389(پورسید و همکاران،

افراد  که دارند،هنگامی فردي ومیان اجتماعی اساساماهیت گویند،اکثر مشکالت می)2000فال(ولندرت،برگ زمینه دراین
 کنندوازطریق همانندسازي سایرافراددرگروه سازنده شوندباویژگیهاي گیرند،قادرمی قرارمی گروهی مشاوره درجلسه
 دهدتافردراههاي می دست فرصتی به گروه .آورند دست خودبه ازمشکالت صحیح رفتار دیگران،درك مشاهده

  ).1389آورد(پورسید و همکاران، دست خودبه وحلمشکالت بادیگران رابراي ارتباط جدیدورضایتبخشتري
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 یتوانبخش کمک ازخدمات که يدادکه افراد نانشانیناب نیمعلولی زندگ تیفیک برروي یتوانبخش اثرخدمات یبررسهمچنین 
 هیارا شدکه داده استلمک نشان درمطالعات .هستند بهتري یزندگ تیفیک تیوضع داراي یتوجه مندهستندبطورقابل بهره

 رقابلیمطالعه، تاث نیا جینتا یاست. بررس آنهارادربرداشتهی زندگ تیفینابهبودکیب ناوکمیناب نیمعلول به یتوانبخش خدمات
نقش  .دهد یم نشان نیمعلول یزندگ یواجتماع ، تحرك،فراغتیرادرابعادخودمراقبت یبخش توان خدمات مالحظه

مشارکت  تواندباعث یم یواجتماع درابعادتحرك افرادبخصوص یزندگ یفیک تیدربهبودوضع شده هیارا موثرخدمات
 بودن محروم .کند زفراهمیآنهان لیوتحص اشتغال تیبهبود وضع رابراي نهیگرددوزم افراددرجامعه نیشترایب یاجتماع

 ازدرمان،ترس خود،ترس یینایب نقص به فرد نسبت ودرك توجه عدم همچون یلیدال تواندبه یم یبخش توان افرادازخدمات
 باالي نهی،هزیتوانبخش افرادباخدمات ییبودن آشنا امتفاوتی پزشک ارجاعازطرف اعدمیناویناب عنوان شدن به یازمعرف
  .)1392زباشد (سرابندي و همکاران،ین ربطیذ نیمسئول ازطرف خدمات یوکاف مناسب هیاعدم ارایو خدمات
خدمات  هیدرجامعه،ارا افرادمعلول مشارکت بربرابرسازي فرصتهاولزوم یمبن بهداشت یجهان سازمان هیتوص به با توجه امروزه
فردمعلول  یوانسان یاجتماع حقوق احقاق سمت به کوکارانهیصرفا ن بصورت خدمت هیوازارا شده دگرگون یتوانبخش

 .اوباشد یزندگ تیفیفردوارتقاءک توانمندسازي ددرجهتیبای توانبخش خدمات هیکردارایرو نیاست،بنابرا داده رجهتییتغ

 عی، توزیتوانبخش برخوردارازخدمات نايیناب معلوالن یزندگ یفیبرارتقاء ک یمبن پژوهش نیا جینتا به وباتوجه دگاهید نیباا
ی توانبخش ازخدمات منطقه نیدرا انینایاکثرناب نکهیا به با توجه .ندارد یهیتوج چیه جاي خدمات نیا ونامناسب اندك
 ارضروريیبس تیوضع نیا لیدال یوبررس مقوله نیا استگزاران بهیوس نیشترمسئولیب هرچه هستند،لزومتوجه محروم

  .)1392است(سرابندي و همکاران،
 مشاهده زندگی کیفیت دروضعیت داري معنی تحصیالت،تفاوت افرادازنظرسطح )بین1392درمطالعه سرابندي و همکاران(

 دیپلم مدرك افرادداراي به نسبت بهتري زندگی کیفیت داراي توجهی طورقابل وباالتربه لیسانس تحصیالت افرادداراي .شد
 گزارش آنان .داد دارنشان رامعنی زندگی وکیفیت تحصیالت رابطه وهمکاران امینی مطالعه نتایج .بودند وزیردیپلم
 کارشناسی مدرك ازافرادداراي داري طورمعنی به دیپلم وفوق دیپلم باتحصیالت درنابینایان زندگی کیفیت نمره کردندکه
 رامعنی زندگی وکیفیت تحصیالت رابطه هم وهمکاران پورکاخکی درویش مطالعه .ارشدپایینتراست وکارشناسی
دارند، درواقع  بهتري تحصیالت،افرادعملکردجسمی سطح باافزایش شدکه گزارش مطالعه دراین .کرد دارگزارش
 کیفی بیشتروبهبودوضعیت نفس اعتمادبه تواندسبب بهترمی وشغلی اجتماعی موقعیت آن دنبال افرادوبه وآگاهی تحصیالت
  ).1392شود(سرابندي و همکاران، زندگی

 بطورمعناداري درزنانی زندگ تیفیک تیوضع دادکه )نشان1392مطالعه سرابندي و همکاران( جیعالوه بر این نتا
 اختالف ازمطالعات یبعض.دهندیم نشان یزندگ تیفیباک تیجنس راازنظررابطه یج متفاوتیمطالعات،نتا .است نترازمردانییپا
 نتريییپا یزندگ تیفیک یتوجه بطور قابل زنان هم نکرده اند ودرمواردي معنادارگزارش ومردان زنان نیراب یزندگ تیفیک

 یزندگ تیفیافراددرک یزندگ طیمح یستم ارزشیوس یفرهنگ هاي نهیزم موثربودن به باتوجه.دادند نشان مردان به نسبت
  .خواهدبود هیتوج قابل متفاوت جینتا نیا است متفاوت عوامل نیا گوناگون که درجوامعییوازآنجا
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 وورزشی تفریحی وفضاهاي ازامکانات دربرخورداري باسایرافرادجامعه برابرنابینایان قرارگیرد،حقوق بایدموردتوجه که آنچه
 ایجادمحیطهاي یعنی سازي مناسب.قرارگیرد امرموردتوجه مسئوالن شهریبایدازسوي مبلمان سازي مناسب درقالب که است
 ویژه به افرادجامعه تمامی براي زندگی کیفیت ارتقاي ازراهکارهاي یکی همگان،این براي دسترسی ویاتسهیل مانع بدون

 خوداعم پیرامون خطردرمحیط وبدون بایدقادرباشندآزادانه آحادجامعه همه.ونابینااست معلولیت افرادداراي
 .خودبرخوردارشوند اجتماعی حقوق ترددکنندوازهمه ومعابرشهري عمومی ختمانهاواماکنازسا

 عمومی ونهادهاي دولتی وسازمانهاوشرکتهاي ها،مؤسسات وزارتخانه تمام گویدکه می معلوالن ازحقوق حمایته جامع قانون
 امکان کنندکه عمل نحوي به خدماتی ومعابرووسایل عمومی ساختمانهاواماکن هستنددرطراحی،تولیدواحداث موظف
 .شود فراهم افرادعادي همچون معلوالن ازآنهابراي مندي وبهره دسترسی

ــوعات  شیبدار،ســـرویس  عبارتندازآسانسور،باالبر،ســـطح  عمـــومی  ســـاختمانهاواماکن  درداخـــل  ســـازي  مناســـب  موضـ
 شـهري  معـابر  درسـطح  سازي مناسب موضوعات عمومی،خودپردازها،همچنین نابینایان،تلفن مسیر بهداشتی،بازشوها،ورودي،

 تیرچـــــراغ ازقبیـــــل(  رو درپیـــــاده وموانــــع  محدودکننـــــده معابروپیادهروها،تقاطعها،پلهایارتباطی،عوامـــــل نیزشــــامل 
 بـین  وفاصـله  کفپـوش  هـا،نوع  درمسـیرتقاطع  یمسیرنابینایان رو،استانداردها رووپیاده سواره سازي ،همسطح...)برق،کنتورگازو
 .ختهااستزیرسا آنهادرمعابرونوع

عصاي ویژه نابینایان به عنوان یک وسیله کمکی مهم در تحرك و جهت یابی براي افراد با آسیب شدید بینایی تلقی می 
گردد. با وجود پیشرفتهاي علمی و فنی، عصا همچنان بهترین وسیله براي شناسایی مسیر و موانع در رفت و آمد نابینایان به 

کشورها، بویژه در کشورهاي پیشرفته دنیا نابینایان و کم بینایان براي نیل به استقالل در رفت و شمار می رود. امروزه در اکثر 
آمد بیشتر، از عصا استفاده می نمایند. متأسفانه به علت نگرش منفی جامعه نسبت به نابینایان پذیرش استفاده از عصا از سوي 

ن عالقه مند به یادگیري فنون تحرك و جهت یابی و استفاده از عصا بوده نابینایان بسیار دشوار بوده و تنها عده معدودي از آنا
که این امر باعث محدودیتهاي زیادي در نیل به استقالل فردي در امر ایاب و ذهاب دوستان نابینا گردیده است. خوشبختانه 

مناسب تر، براي ابراز وجود آنان در  در دو دهه اخیر بویژه در چند سال گذشته با تغییر نگرش نابینایان و فراهم شدن شرایط
جامعه، عالقه مندي و تمایل نابینایان به استفاده از عصا به عنوان یک وسیله کمک توانبخشی افزایش یافته و این امر موجب 
 شده تا به طور روزافزون عده زیادي از نابینایان ضمن آموزش، مهارتهاي الزم را در امر تحرك وجهت یابی به دست آورده

و به استقالل موردنظر نایل آیند. استقالل در ایاب و ذهاب نابینایان، فعالیتهاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي آنان را گسترش 
 .داده است

اکتبر است، به نام روز جهانی عصاي سفید  15مهرماه را که مطابق با  23در اهمیت استفاده از عصاي سفید همان بس که روز 
امگذاري نموده اند و یکی از بندهاي قانون عصاي سفید استفاده عموم نابینایان از عصا بوده و در جاي دیگر و امنیت نابینایان ن

 .در همین قانون سایر اعضاي جوامع را ملزم به رعایت حال استفاده کنندگان از عصا می نماید
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دارد. از آن جمله سگ راهنما، که در  امروزه امکانات متنوعی به عنوان یک وسیله کمک توانبخشی براي نابینایان وجود
خیلی از کشورهاي پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد، عصاهاي الکترونیکی، عینکهاي خاص که داراي سیستمهاي فرستنده 

ن طور و گیرنده می باشد. حتی با بهره گرفتن از فرستنده گیرنده هاي ماهواره اي نابینایان می توانند جهت یابی نمایند. اما هما
که گفته شد، هنوز عصاها معمولی بهترین، مناسب ترین و ارزانترین وسیله براي ایاب و ذهاب نابینایان است که به راحتی قابل 

  .تهیه می باشد. قابل ذکر است که عصاي ویژه نابینایان انواع بسیار گوناگون از حیث رنگ، دسته، نوك و اتصاالت دارد

  
  نتیجه گیري
  شد هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل افزایش کیفیت زندگی در نابینایان و کم بینایان بوده است. همانطور که بیان

  نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف را به اختصار  در ذیل بیان می کنیم.
 می زندگی روزمره فعالیتهاي نحوه  روي بینایی ازعوامل هریک که متفاوتی وتأثیرات پژوهش این نتایج به باتوجه

 است کننده تعیین عاملی آن وشدت بینایی نقص افرادنابینا،نوع براي مختلف خدمات درارایه شودکه می گیري گذارد،نتیجه
  .گردد فردبایدلحاظ بینایی محدودیت نوع به افراد،باتوجه به رسانی درخدمت فردیت وعامل
   .است بسیارضروري معلولین به خدمات نیزدرارایه جنسیت عامل به توجه

به دلیل کم بودن تحرك و جابجایی دانش آموزان نابینا خانواده ها و مسئولین کوشش بیشتري در زمینه ایجاد تسهیالت حمل 
  ونقل فرد یواجتماعی خاص نابینایان نمایند.

   .است جدي وهشداري کننده جامعه نابینایان بسیارنگران درمیان تحصیالت پایین وجودسطح همچنین
گیري از پیشرفت مشکالت بینایی و به کارگیري ابزار کمک بینایی نوین می توان کیفیت زندگی بهتري را عالوه براین با پیش

  براي این گروه فراهم نمود.
  همچنین باید از نظرات نابینایان در زمینه ابعاد گوناگون کیفیت زندگی بهره گیري شود.

پایینتري  زندگی وتحرك ، کیفیت دربعدخودمراقبتی محیطیدید افرادبامشکل نشان دادکه مطالعه این عالوه بر این نتایج
 وبه دنبال فردشده وانزواي حضوردراجتماع عدم تواندباعث وخودمراقبتی، می تحرك عدم.دارند مشکل افرادبدون به نسبت
 خودمراقبتیو  درابعادتحرك بینایی میدان نقص توجه تأثیرقابل باتوجه به .باشد داشته رادرپی عاطفی ایجادتاثرات آن

 خشی توانب ارایه خدمات تأثیرگذار،درنحوه عامل یک عنوان درافرادبه وجوداین نقص کردن درافرادموردمطالعه،لحاظ
  .خواهدبود وضروري بسیارمهم

  
 استفاده جهت وآموزش سازي نابیناوکم بینا،فرهنگ معلولین براي خدمات پژوهش،گسترش نیا نتایج به باتوجه درنهایت
 شنهاد مییپ نهیزم نیشتردرایب پژوهشهاي انجام نیوهمچن اشتغال تیووضع التیتحص ،ارتقاءسطحیینایکم ب لیازوسا معلولین
  .شود
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  منابع

 اننابی آموزان دانش زندگی کیفیت ،بررسی( 1381 )زاده،جلیل هیوکوهپا هی،مرضیونجوم افتخار،حسن-

  4 ،شماره7 تهران،جلد وبالینی روانپزشکی آنها،مجله بیناي وهمتایان
 رفتارقاطعانه،ابرازوجود،گوش نفس،افزایش نفس،اعتمادبه عزت :زندگی مهارت .)1387آتشپورسیدحمید،کاظمیاحسان ( -

  ابوعطا؛ :اصفهان .یحوصلگ وبی کسالت بااحساس موثر،مقابله دادن
نابینا،دانشگاه آزاد )،بررسی رابطه سبک هاي مقابله اي با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر 1391پارسایی،فرزانه،(-

  واحد مرکزي-اسالمی
)،بررسی اثر استفاده از خدمات 1392سرابندي،امین ،مبارکی، حسین، کمالی، محمد، چابک، علی، سلطانی، شاهین،( -

  4، شماره 7دانشگاه تهران، دوره - توانبخشی در کیفیت زندگی نابینایان،مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین
 .نابینایان زندگی وکیفیت بینایی عملکردهاي نقص بین رابطه بررسی). 1391حسین  ( محمد،مبارکی سرابندیامین،کمالی -

  6، شماره  8درعلوم توانبخشی، دوره  پژوهش
) ،  بررسی مهارتهاي اجتماعی در گروهی از دانش آموزان نابینا از نظر معلمان،مجله روان شناسی و علوم 1378شمیم،سیما( -

  1دوم، شماره  تربیتی ، سال سی و
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  مقایسه رضایت از زندگی افراد نابینا و کم بینا با افراد عادي
  

  1مجید صدوقی
  چکیده

اند و در نتیجه شادکامی و سالمت روانی آنان را به  هاي فراوانی که نابینایان در زندگی روزمره با آن مواجه با توجه به چالش
هدف پژوهش حاضر بررسی  وردار است.یت از زندگی در میان نابینایان از اهمیت باالیی برخرضابررسی اندازد،  مخاطره می

ینایان و مقایسه آن با افراد بینا بود. روش پژوهش از نوع توصیفی با طرح پس رویدادي بود. ب یت از زندگی نابینایان و کمرضا
نفر) بطور تصادفی و به روش نمونه گیري در دسترس  انتخاب شدند و به  79نفر بینا (جمعاً  41نفر نابینا و کم بینا و  38تعداد 

مورد  SPSS-18استفاده از روش تحلیل واریانس در نرم افزار ) پاسخ دادند. داده ها با SWLSپرسشنامه رضایت از زندگی(
بینایان با افراد عادي (بینا) تفاوت  یت از زندگی گروه نابینایان و کمرضاتجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین 

بینایان مورد بحث و  و کممعناداري وجود ندارد. تلویحات نظري و عملی این یافته در مورد رضایت از زندگی نابینایان 
  کنکاش قرار گرفته است.

  بینایان  رضایت از زندگی، نابینایان و کم واژه هاي کلیدي

  

  مقدمه

 سالمتی،اقتصادي مهم دوموضوع بینایی وکم نابینایی.بیناونابیناهستند کم ناتوانی،معلولین افرادداراي گروه ازبارزترین یکی
 سازمان تعریف طبق).2012و همکاران،  2(رمضانی آیدشمارمی توسعه به ودرحال یافته توسعه درکشورهاي واجتماعی
. دیداري محرك یادرك بصري توانایی دادن ویااز دست دردیدن ازناتوانی است عبارت ) ،نابینایی2004جهانی( بهداشت

و  درصدازکودکان12به طورمتوسط استثنایی و پرورش آموزش وکارشناسان نظران صاحب هاي هاوپژوهش طبق بررسیبر
 درصدرانابینایان2تعدادحدود ازاین. دهند می تشکیل استثنایی آموزان رادانش مدارس ن آموزا دانش
 نفردرسراسرجهان میلیون38به  نزدیک بهداشت جهانی نظرسازمان طبق).  2003 ،3ورتز و گیرند(کاالتا،تامپکینز دربرمی

، 4(تیلور و همکاران است تعدادآنهاروبه افزایش هستندکه دیدبیناییش نقص میلیون نفردردنیاداراي110نابیناهستندوحدود
(تابارا،  کنند می زندگی توسعه درحال هستنددرکشورهاي ناتوان ازلحاظ بینایی که افرادي درصدازکل90از بیش). 2001

                                                             
  استادیار روانشناسی دانشگاه کاشان ١

  
 
2Ramezani 
3Culatta,  Tompkins,&Werts 
4Taylor 
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 4/4تا  3/0 حدود توسعه درحال آسیایی درکشورهاي نابینایی شیوع .)2002، 2؛ یانککسو2005، 1الشیکه و شوافس
 ). 2001، 4؛داندونا، داندونا و سرینیواس1994 و همکاران، 3(باسانهو است شده درصدگزارش

 درافرادمبتالبه است ممکن متفاوت ادراك خواهدبود. این بسیارمتفاوت مان وازافراد پیرامون ماازخودمان ادراك بینایی بدون
 مانع یک عنوان به بینایی ).نقص1997، 5شود (بیرد، میفیلدوبارکر واجتماعی عاطفی بروزمشکالت سبب بینایی هاي اختالل

 باشندوچون داشته کمتري اجتماعی خودارتباط وساالن همسن به نسبت نابینایان شودکه می باعث اجتماعی درتعامالت
 آنان عزتنفس خودیاهمان ارزشیابی بعدعاطفی است،لذاروي اجتماعی بارقوي فردازخودداراي ازخودوبرداشت ادراك

 مثال عنوان به روانی،نابینایان ویژگیهاي برروي شده انجام مطالعات ازجمله).1379، تاثیرمیگذارد (افروز
(براي مثال نفس )واعتمادبه1384)،رشداجتماعی (رستمی،1382نفس (شیرانی، )عزت1383افسردگی(بهرامیپوروارغنده،

(به نقل از لطفی و  خودهستند خاص کاربردي ازافرادنیازمندروشهاي گروه این که است آن )،گویاي1381،مستعلمی
 )1392همکاران، 

 20آوردوتنها می دست به بینایی حس وازطریق مشاهده وسیله به راازمحیط اطالعاتدرصد 80طورطبیعی به انسانهمچنین، 
 بینایی دادن دیرنابیناباازدست شخص).  1387داورمنشوبراتی،(کند می خودکسب سایرحواس راازطریق اطالعاتدرصد
 اوکه.سازد رابراوواردمی بسیاري امرفشارروانی این شود،که می خودمحروم پیرامون محیط اطالعاتدرصد 80ازکسب
 اکنون برخورداربوده بسیاري وازنعمات داشته مناسبی کرده،شغل وآمدمی رفت دیده،مستقل چیزرامیه قبالهم

 خودراغیرممکن اهداف به بگیرد،دستیابی تواندبیندیشد،تصمیم نمی.بیند می ضمح ودرتاریکی خودراازوجودآنهامحروم
 زیادي اوبااسترس هرحرکت.شود ازاودورنمی اي لحظه نگرانی.شود می ودرمانده هدف بی بیند،پس می رفته وآنراازدست

 می وآشنایان ازدوستاند.شو ومحدودمی پیداکرده اوکاهش اجتماعی تعامالت شوددرنتیجه می ومنزوي افسرده.است همراه
 می خانواده بااعضاي.دوش وپرخاشگرمی بدبین.کند اوترحم اوراببیندوبه نابینایی باوضعیت نداردآشنایی دوست.گریزد

 نمی وارده وفشارروانی اضطراب این دهدودرنتیجه می اوراافزایش براطرافیان براووهمچنین وارده نیزفشارروانی این جنگد،که
 پیرامون اطالعاتمحیطدرصد  20 یتواند نم یعنی.مندشود بهره نحومطلوب خودبه... و نوایی،المسه،بویاییش توانداز

 یافقدان نقیصه جبران براي باقیمانده ازحواس چگونه یادنگرفته اوهمچنین.نماید کسب طورکامله ب سایرحواس خودراازطریق
. به دهد انجام نتواندعملکردخودرابطورکامل هرعلتی اوبه باقیمانده ازحواس هریک است کندیاممکن استفاده    بینایی حس

 همراه عاطفی انگیزه،مشکالت ازعدم هستندناشی مواجه باآن دیرنابینایان ازجمله معلولین که ومشکالتی مسائلنظر می رسد 
 ووضعیت حیطبام سازگاري خود،عدم معلولیت ازواقعیتهاوپذیرش آنان شناخت ،عدم)1390،خدابخشی( بامعلولیت
  باشد. می برآنان غیرمنطقی تفکرات ن بود جدیدوقالب

                                                             
1Tabbara, El sheikh, & Shawafs 
2Yankexu 
3Baasanhu 
4Dandona, Dandona, Srinivas 
5Baird, S. M, Mayfield, P. & Barker 
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هاي  نابینایی به دلیل محدودیت هایی که در حوزه هاي اجتماعی، شغلی، مالی و نیز جنبهدر مجموع، به نظر می رسد 
از زندگی آنان منجر به کاهش سالمت روان و  در نهایت کاهش رضایت روانشناختی زندگی براي نابینایان ایجاد می کند 

 خودجلب رابه ازمحققان بسیاري توجه امروزه که است روانی سالمت هاي کننده بینی ازپیشی یک1اززندگی رضایتشود.
 نگرش شامل درونی بهزیستی هاي ازمؤلفه یکی عنوان به اززندگی رضایت). 1998، 2(پاوت، دینر و سو است نموده

 آموزشی وتجربه خانوادگی زندگی زندگی،همچون هاي ازجنبه خودویابرخی زندگی کلیت به ونسبت عمومی فرد،ارزیابی
 نسبت آگاهانه قضاوت( شناختی شکل به است ازخودممکن شخص تعریف،ارزیابی این طبق).1999(دینر و همکاران،  است
 به.باشد) خود بازندگی ناخوشایندوخوشایندافراددرمواجه وخلقیات هیجانات تجربه( عاطفی صورت ابه) یزندگی جوانب به
 راتجربه وخشم غمگینی مثل هیجاناتیی دوگاهگاهکن راتجربه باشدوخوشی خودراضی اززندگی اغلب اگرکسی نحوکه این

 راتجربه اندکی وعالقه باشدوخوشی خودناراضی برعکس،اگراززندگی. باالخواهدداشت درونی نماید،بهزیستی
، 3(مظفري و هادیانفراست پایینی درونی بهزیستی نمایدداراي سرااحسا واضطراب خشم منفی،مثل پیوسته نمایدوهیجانات

 اش درموردبهزیستی شخص شود،ودیدگاه نمی وپایداردرنظرگرفته درونی صفت یک اززندگی رضایت بنابراین). 2003
  ). 2009، 4(سوامی و چاماروپرمیوزیک برخورداراست اي برجسته ازاهمیت

 خودراازخوشبختی ذهنی درك آن افرادبرپایه که داردومعیارهایی اي اماپیچیده نزدیک باارزشهاارتباط اززندگی رضایت
 غم رودواحساس شمارمی به برترزندگی هدف اززندگی ورضایت شادکامی تجربه.است کنند،متفاوت می ارزیابی

 شخص آرزوهاي میان توازن بازتاب اززندگی رضایت.شوند می فردشمرده وظایف انجام درراه مانعی اغلب وناخرسندي
 بیشترگردد،رضایتمندي وي عینی فردووضعیت آرزوهاي سطح میان شکاف هرچه،دیگر بیان به.باشد اومی فعلی ووضعیت
 اززندگی بعدرضایت سه داراي اززندگی رضایت که است ازآن حاکی شواهدتجربی).2006، 5(زاکی یابد می اوکاهش

 می حال فشارزاي بهترباموقعیتهاي مقابله به آینده به نسبت وخوشبینانه مثبت دیدگاه. است وآینده گذشته،حال
 اززندگی،مفیدومناسب رضایت سازه درسنجش وخوشبینانه امیدوارانه دیدگاه دادندکه نشان الزاروس،گانروفولکمن.انجامد
 توانندباتجارب اندمی کرده تجربه زندگی اولیه افراددرمراحل که هاییی هاونارضایت زندگی،رضایت پیشین تجارب.باشند می
 تکالیف موفقیتهاوشکستهادرانجام پیشینه.باشد داشته دنبال فردبه وبیماري سالمت براي باشدوپیامدهایی متفاوت ایشان بعدي
 وامیدتحت کپارچگی احساسی اورادرزمینه یابدوواقعیت می فردانعکاس وآینده حال اجتماعی – روانی

 ).2008، 6(بخشی پور افرادمتأثرمیسازد آن وروانی جسمی سالمت ترتیب بدین.دهد تأثیرخودقرارمی

بینا که در  رضایت از زندگی در سالمت روانی افراد، به ویژه افراد نابینا و کمبا توجه به اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده 
 -معه ایران به ویژه در جا - معرض مخاطرات روانشناختی بیشتري قرار دارند متاسفانه پژوهش چندانی که به این موضوع 

                                                             
1life satisfaction 
2Pavot, Diener, Suh 
3Mozafari, Hadianfar 
4Swami V, Chamorro-Premuzic 
5Zaki 
6Bakhshipour 
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و خالئ ناشی از کمبود چنین اطالعاتی به منظور درك صحیح از مسایل نابینایان و برنامه ریزي پرداخته باشد وجود ندارد 
شود. بنابراین،  پژوهش حاضر در پی آن است  مناسب به منظور ارتقاي کیفیت و رضایت از زندگی آنان به خوبی حس می

بیناي و مقایسه آن با افراد بینا بپردازد تا از این رهگذر به درك بهتري از این  ادنابینا و کمکه به بررسی رضایت از زندگی افر
 مولفه کلیدي در نابینایان و کم بینایان  دست یابد.

  روش 

ي مردان و زنان  ي پژوهش حاضر شامل کلیه اي (گذشته نگر) است. جامعه پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح علی مقایسه
نفر  38ي پژوهش حاضر عبارتست از تعداد  ي زنان و مردان عادي شهرستان کاشان بود. نمونه بیناي و همچنین کلیه ا و کمنابین

بینا) شهرستان کاشان که به  نفر از مردان و زنان عادي (غیر نابینا و کم 41از مردان و زنان نابیناي شهرستان کاشان و همچنین 
  اند. دسترس انتخاب شده صورت تصادفی و با روش نمونه در

  ابزار پژوهش

) استفاده شد. این مقیاس، یک SWLSي رضایت از زندگی ( ها، از پرسشنامه به منظور سنجش رضایت از زندگی آزمودنی
پردازد. این پرسشنامه که  باشد که در یک طیف لیکرت به بررسی میزان رضایت از زندگی فرد می سوالی می 5ي  پرسشنامه
هاي بسیاري مورد استفاده قرار گرفته است، در ایران هنجاریابی شده است. اعتبار این پرسشنامه از طریق ضریب  در پژوهش

گزارش شده است. همچنین روایی این پرسشنامه از طریق روایی همگرا  82/0و 87/0نی و بازآزمایی به ترتیبهماهنگی درو
ي افسردگی  ي شادکامی آکسفورد و پرسشنامه و واگرا محاسبه شده است. به این صورت که نمرات این پرسشنامه با پرسشنامه

به دست آمده است. بنابراین این پرسشنامه، از اعتبار و  63/0و  73/0بک محاسبه شد که ضریب همبستگی آن به ترتیب 
  ). 1389منصور،  روایی مورد نظر برخوردار است (هومن، شیخی، احدي و سپاه

  نتایج

 شاخص هاي توصیفی مربوط به مولفه هاي رضایت از زندگی در نابینایان و کم بینایان و افراد بینا 1جدول 

 حداکثر حداقل ردانحراف استاندا میانگین  گروه متغیر

  رضایت از زندگی 
 23 7 07/4 36/16 نابینا

 25 5 64/4 92/15 بینا
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و رضایت از زندگی افراد  36/16شود  رضایت از زندگی افراد نابینا و کم بینا  برابر با  مشاهده می 1همانگونه که در جدول 
افراد نابینا و کم بینا اندکی باالتر از جمعیت بیناست. آزمون می باشد. به عبارت دیگر، رضایت از زندگی  92/15بینا برابر با 

  بررسی شده است. 2معناداري این تفاوت در جدول 

  

  هاي رضایت از زندگی در نابینایان و افراد بینا نتایج تحلیل واریانس بمنظور مقایسه میانگین 2جدول 

مجموع   منبع تغییرات متغیر
  مجذورات

مجموع     میانگین
 مجذورات

F  سطح
  معناداري

  رضایت از زندگی
 84/3  84/3 بین گروهی

00/2 65/0 
 19/19  62/1477 درون گروهی

  

شود بین گروه افراد نابینا و کم بینا با گروه افراد عادي در رضایت از زندگی تفاوت  مشاهده می 2همانگونه که در جدول 
  معناداري وجود ندارد.

  گیري بحث و نتیجه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان رضایت از زندگی در افراد نابینا و عادي تفاوت معناداري ندارد. و نابینایی به رضایت 
 جهانی به افرادنسبت مثبت نگرش هاي اززندگی،ازمولفه رضایتاز زندگی پایین تر در افراد نابینا و کم بینا نیانجامیده است. 

 هیجان همراه به که است هرانسان فردبراي ومنحصربه ذهنی مفهوم یک اززندگی رضایت .کنند می زندگی درآن که است
 رداززندگی قضاوتکلیف اززندگی دیگر،رضایت عبارت به.دهد می راتشکیل ذهنی زیستی به جزءاساسی سه ومنفی مثبت
 شکاف هرچه.اواست فعلی ووضعیت شخص آرزوهاي میان توازن بازتاب)1386زکی،ان (پژوهشگر ازنظربرخی که است
 انسانهاازرشدفردي،اجتماعی درونی رضایت.یابد می اوکاهش بیشترشود،رضایت وي عینی فردووضعیت آرزوهاي سطح میان

).با توجه به اینکه نابینایان در پژوهش حاضر عمدتا از اعضاي 2006 فانک،هوبنرووالویس،( گیرد می نشات سازشی ومنابع
اند از این رو احتماال به دلیل  ینایی بوده و یا شاغل بوده اند و بنابراین از شبکه گسترده روابط اجتماعی برخوردار بودهبجامعه نا

داشتن خودپنداره مثبت و منابع حمایت اجتماعی از سرزندگی  و نشاط بیشتري برخوردار بوده و توانسته اند به نحو مناسب 
  بینایی مقابله نموده و بنابراین از رضایت از زندگی باالتري برخوردار باشند. هاي زندگی حاصل از نا تري با چالش
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 ازخودپیروي والدین ازحمایت ادراك به توان می جمله ازآن داردکه رابطه اززندگی بارضایت متعددي عوامل
 اهداف) 2014کامفیلدواسپوسیتو،(اقتصادي -اجتماعی وضعیت)2014؛دیستوسامدال،1392فرد،حجازي،صادقیوشیرزادي(

 پیشرفت ازاهداف ،حمایت)2012دیست،دانیلسنوسامدال،(روانشناختین بنیادی ازنیازهاي وحمایت پیشرفت
 .کرد اشاره) 2014دیستوسامدال،(

دهد که صرف وجود یک نقص حسی و محدودیت ها و مشکالت ناشی از آن، بهریستی و  همچنین، پژوهش حاضر نشان می
شود و نحوه مقابله آن از جمله عوامل مهم تعیین کننده در پیامدهایی است  رضایت از زندگی فرد با مخاطره جدي مواجه نمی
هاي فرد به  اي فراوانی وجود دارند که در کیفیت واکنش عوامل واسطه که افراد آن را تجربه خواهند کرد. به عبارت دیگر،

 که رفتاريتوان به نقش خودپنداره اشاره کرد.  کنند. براي مثال می هاي عمده زندگی نظیر نابینایی نقش ایفا می چالش
 تحت طورمستقیم دهد،به ازخودنشان میها  و از جمله در مقابله با مشکالت و کاستی مختلف هاي هرفرددرموقعیت

 ذهنی وتواناییهاي ظاهري از ویژگیهاي وجودخوداعم کل اگرفردبه.وجودخوددارد ازکل که وي است أثیرتصوروپنداريت
 درتعامل شودوي می وموجب ورفتارش منعکس درمجموعۀاعمال منفی برداشت باشد،این وجسمی،تصورمنفی داشته

که  دهندافرادي می نشان تحقیقات.دهد را ازخودنشان الزم ،نتواندسازگاريکننده محروم باموقعیتهاي یادر رویارویی بادیگران
 جامعه نمی خودراعضومؤثروموردقبول که طوري کنند،به ارزشی می وبی کفایتی بی دارند،احساس پایینیه خودپندار
. عوامل متعدد )1386نیستند (شولتز،  روزمره زندگیرد واسترس اضطراب یاکاهش تحمل براي درونی منابع دانندوداراي

دیگري نیز وجود دارند که در میزان تاثیرپذیري فرد از معلولیت یا نقص بدنی موثرند که پرداختن به همه آنها از حوصله این 
  باشد. مجال خارج است و مستلزم انجام پژوهشهاي مستقل می

هاي  ها و چالش نا و کم بینا به دلیل محدودیترفت افراد نابی نکته قابل توجه دیگر این پژوهش آن است که اگرچه انتظار می
فراوان ناشی از نقص حسی خود از میزان رضایت از زندگی کمتري نسبت به افراد عادي برخوردار باشند اما پژوهش حاضر 

لیم و سازد که قضاوت در مورد مسائل،صرفا بر مبناي عقل س چنین تفاوتی را نشان نداد. این یافته این نکته را خاطرنشان می
گیري غلط و برنامه ریزي نامناسب و ناکارامد بیانجامد.  کننده بوده و به نتیجه تواند گمراه بدون وجود شواهد تجربی می

 هاي گیري نتیجه طورکلی هستندوبه ترحم نیازمندومستحق افرادي نابینایان باورندکه براین مردم اغلبهمچنانکه 
 شوند،نامی رومی روبه افرادنابیناباآن که هایی ازنابینایی،دشواریها،کاستیهاوسرخوردگی خویش تصورذهنی خودرابراساس

 روانی،اشتغال روزمره،تحصیل،حاالت زندگی براي حس ازاین محرومیت شدکه نبایدمنکردشواریهاومحدودیتهایی البته.نهند
 گوناگون هاي درحیطه نابینایان که چشمگیري موفقیتهاي به باتوجه.کند ایجادمی نابینایان زندگی طورکلی وبه

 بهنجار،پذیرفتهه صخصی ویژگی یک عنوان بایدبه اند،نابینایی آورده دست وورزشی به علمی،آموزشی،فرهنگی،هنري
ه وپرداخت ساخته اغلب که یاساختگی غیرواقعی وآنهاراازنیازهاي کنیم را درك نابینایان واقعی نیازهاي میتوانیم شود،آنگاه

 .ماهستند،تمیزدهیم ذهن
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 بینایان اي در  امور نابینایان و کم تجربه      

  1محسن صدیقی مشکنانی      
   2آبادي نصراهللا رضایی حسین      

 

  
 

    

   چکیده
بینایان است که در قالب تعدادي اصل ارائه شده است. گرچه ارائه هر مورد،  نابینایان و کم هاي ما در مورد گیري اي از نتیجه این مقاله حاوي مجموعه

بندي و حاصل  ایم. درواقع این اصول جمع متکی به استدالل و بعضی شواهد است ولی ما براي اثبات هیچ یک از آنها کار پژوهشی انجام نداده
بینایان و بهبود زندگی آنها است. این اصول به طور طبیعی پیشنهادهاي  ت نابینایان و کمتجربه بیست و دو سال همکاري ما براي کاهش مشکال

  هاي اجرایی مرتبط دارد. امیداست که انتقال این تجربه بتواند کمک کننده باشد. هاي آنها و دستگاه بینایان، خانواده مشخصی را براي نابینایان و کم

  اصل. تجربه، نابینا و کم بینا، کلید واژگان

  مقدمه 
  سابقه 

گرفتم که آقاي  گردد. به عنوان دانشجوي کارشناسی ارشد باید درسی را می برمی 53- 52آشنایی ما، به عنوان نویسندگان مقاله، به سال تحصیلی 
که در دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول شدم؛  73-72رضایی به عنوان دانشجوي سال آخر، کمک استاد بود. آن موقع ایشان بینا بود. سال تحصیلی 

سال دوباره ایشان را دیدم. که متأسفانه نابیناي کامل بود. از آن موقع ارتباط من با او و دوستان او که بعدها  20وسط یک دوست مشترك، بعد از ت
وي ي من ادامه یافته است. در این مدت تمرکز اصلی ما ر انجمن موج نور اصفهان را شکل دادند؛ شروع شد و تا امروز این همکاري داوطلبانه

بینایان و تسهیل زندگی آنان بوده است و خوشبختانه به انجام کارهاي  گیري از رایانه و فن آوري اطالعات براي کمک به نابینایان و کم بهره
  ) متعددي منجر شده است.  www.mnsi.irهاي صوتی خود آموز (انجمن علمی، فرهنگی موج نور اصفهان  آموزشی و تألیف کتاب

  منظور از اصل
ایم که کارکرد مثبت آنها در کمک به نابینایان و کم بینایان براي ما کامال روشن، بدیهی و مبنایی است. و در این  در طول این مدت به نکاتی رسیده
  کنیم.  مقاله با عنوان اصل به آنها نگاه می

                                                             
1 sdighim@gmail.comwww.sdighim.ir 

 
2 انجمن موج نور اصفھان   
Rezaey1330@gmail.com 

http://www.mnsi.ir
mailto:sdighim@gmail.comwww.sdighim.ir
mailto:Rezaey1330@gmail.com
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  ارتباط این اصول با یکدیگر
بینایان و تالش براي بهبود شرایط آنها بوده است.  ین اصول به نوعی به هم مرتبط هستند؛ چرا که علت وجودي آنها نابینایان و کمطبیعی است که ا

  ي عملی قرار گیرد.  ي آنها مورد توجه و استفاده توان هریک را مستقل از دیگري نگاه کرد. بهترین حالت این است که همه می

تر است؛ چرا که در عمل مبناي توجه  هاي بنیادي از همه مهم مورد توجه نبوده است. اما به لحاظ اهمیت، اصل انتخاب در نگارش این اصول ترتیب
بینایان، به دلیل  به اصول دیگر و تمام ارکان زندگی است. قابل توجه است که اصول ذکر شده براي بینایان هم قابل استفاده است. اما نابینایان و کم

  که دارند؛ نیاز بیشتري به رعایت این اصول دارند.  هایی محدودیت

  اصل ابتدا معرفی شده و پس از بیان ضرورت و اهمیت آن، بعضی نکات اجرایی فهرست شده است.  در ادامه، هر

  اصل قبول
  معرفی

ه باشند. و وجود این مسئله را همان قدر که بینا و نابینا، و افراد مرتبط، دیدي واقعی و عملی به مسئله داشت اصل قبول گویاي این نکته است که کم
ست. هست قبول کنند و بپذیرند. طبیعی است که قبول مسئله به معنی تسلیم شدن نیست؛ بلکه برعکس، اولین پیش نیاز براي اقدامات صحیح آینده ا

  اید: هاي زیر رو به رو بوده احتماال شما هم با مثال

  کند. هان میاي که کودك نابیناي خود را پن خانواده •
 کند. خانواده یا فرد نابینایی که به دلیل مشکل نابینایی از ارتباط با دوستان و اقوام پرهیز می •

  کند. فردي که به دلیل نابینا شدن با همه قطع ارتباط می •
  ست. کند آسمان به زمین آمده ا بیند؛ خیال می یا وقتی فردي ریزش غذا از ظرف برادر یا خواهر نابیناي خود را می •
توانم خلبان شوم و این در حالی است که بخش اعظم بینایان از آزمایش  گوید؛ من اگر بخواهم می نابینایی که می •

 توانند عبور کنند. مسلما اعتماد به نفس، بسیار مثبت است. پزشکی این شغل نمی

 داند. یا نابینایی که خود را از همه طلبکار می •

 موردي براي خود قایل  است.  نابینا، انتظارات بیاي که به دلیل داشتن  یا خانواده •

 یا این تصور که مدرك دکترا تضمینی براي داشتن یک شغل خوب است. •

  یا دروغ گفتن به نابینا و سوء استفاده از نابینایی او. در تعریف یک فیلم تا موارد خانوادگی و اجتماعی. •
  اصل قبول، تکیه بر واقع بینی دارد. نه افراط و نه تفریط. 
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  دلیل ضرورت و اهمیت 
 علت ضرورت و اهمیت این اصل در تأثیر آن براي طراحی و انجام هرگونه اقدام اجرایی براي بهبود شرایط است. همچنان که در هرکاري یک گام

ایط آن است. ما باید با جهان واقع، آن طور که هست روبرو شویم. عدم واقع نگري اصلی، تحلیل مورد، براي رسیدن به درك صحیح از مسئله و شر
  ي آن عملکرد نامناسب در دراز مدت خواهد بود.  به نوعی گول زدن است. اشتباه گرفتن مورد است و نتیجه

  نکات اجرایی 
  شود: با توجه به مطالب فوق نکات اجرایی زیر پیشنهاد می

 ي امور. درك درست شرایط.  هی نابینا با جمع. نه جدا ماندن و نه وارد شدن در همهتالش براي حضور و همرا •

تالش نابینا براي درك صحیح شرایط، چه از خود و چه از مخاطبان. براي درك دیگران یک راه بسیار ساده وجود دارد که خود را در  •
 جاي او قرار دهیم. 

طبیعی است که عدم تبعیض به این معنی نیست که رفتار با آنان باید مثل رفتار با بینایان باشد. تالش براي عدم تبعیض در تعامل با نابینایان.  •
هاي متفاوت و کار  تر این است که با روش تر و سخت براي مثال اینکه معلم به دلیل نابینایی نمره دهد؛ اصال درست نیست. کار درست

 ود به وجود آورد.آموز نابیناي خ بیشتر، توان بینایان را براي دانش

  دروغ نگفتن به نابینا.  •

  اصل ارتباط با بینایان
  معرفی

بینایان باید قدرت ارتباط، تعامل و همکاري با بینایان را داشته باشند. براي مثال باید بتواند ارتباط متنی  اصل ارتباط گویاي این است که نابینایان و کم
  با بینا داشته باشد.

  دلیل ضرورت و اهمیت
شود چه در خانواده و چه در اجتماع با  ). به این ترتیب نابینا ناچار می1390خوشبختانه تعداد نابینایان خیلی کمتر از بینایان است (مرکز آمار ایران، 

ابینا با بینا به یک باید بینایان در تعامل باشد. و اگر بحث اشتغال را در نظر بگیریم (که نقش محوري در رفع دیگر مسائل نابینا دارد)؛ قدرت تعامل ن
تر عمل کند، احتمال به دست آوردن موقعیت شغلی بهتري را خواهد داشت. در بین انواع  شود. و هرچه در انواع ارتباط با بینایان موفق تبدیل می

  اي برخوردار است. ارتباط، توان ارتباط مکتوب از جایگاه ویژه

  نکات اجرایی
تعامالت بین نابینایان هم از نظر حجم، قیمت و سرعت استفاده، در بسیاري از کشور هاي  جهان مطلوب استفاده از نمایشگربریل حتی در  •

 نیست بنابر این توصیه ي ما استفاده از رایانه ي عادي است.

 نابینایان باید بتوانند با متون بینایی کار کنند. آن را بخوانند و تولید کنند.  •

 ي حروف کار کند. ي مکتوب مثل عنوان بندي و اندازه هاي ارائه باید بتواند با انواع ویژگینه تنها متن ساده، بلکه نابینا  •

 دهد. استفاده از خدمات فن آوري اطالعات به خوبی ملزومات ذکرشده را پاسخ می •
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  بینایان مطلوب نیست. هاي خاص نابینایان وکم با توجه به ضرورت تعامل با بینا، درست کردن مجموعه •

  مندياصل توان
  معرفی

کند، توانمند باشد. این توانمندي باید به  بینا باید به طور عملی، در انجام کاري که قبول می اصل توانمندي گویاي این نکته است که نابینا و کم
  اي باشد که به ویژه در گرفتن شغل، او را در مقایسه با بیناي رقیب، در عمل توانمندتر نشان دهد.  گونه

  اهمیتدلیل ضرورت و 
بینا دارد. بنابراین گرفتن شغل براي او حیاتی است. از سوي دیگر مشکل بیکاري براي  موضوع اشتغال، نقش محوري در دیگر مسائل نابینا و کم

و آمد و جهت هایی که یک نابینا مثال براي رفت  بینایان هم هست در نتیجه براي هر شغل داوطلبان بیناي متعدد هم وجود دارد. به عالوه با دشواري
ایم (قانون جامع حمایت از حقوق  ها دیده وضع کار دولتی را هم طی سالنیست. ییي پیش فرض هیچ کارفرما یابی دارد، به طور عادي گزینه

ی کار کند یا بینا باید به طور عملی توانا شود تا در بخش خصوص تر شود. بنابراین نابینا و کم ). ضمن اینکه دولت ناچار است کوچک1383معلولین، 
  خودش کار تولید کند. مدرك داشتن به هیچ وجه کافی نیست.

  نکات اجرایی
 ها، براي خود نابینا و براي دست اندرکاران، توانمندي عملی باید هدف اصلی باشد.  در تمام طول آموزش •

 هایی که کاربرد عملی براي نابینا ندارد به طور وسیع باید حذف شود.  در این راستا آموزش •

 ي عملی از رایانه و فن آوري  اطالعات و به ویژه استفاده از وب و حضور در آن باید تجهیز شوند.  بینایان براي استفاده تمام نابینایان و کم •

 کار از راه دور، جداگانه مطرح شده است.  •

  بینا هست ضروري است. هایی که تنها در اختیار نابینا و کم توجه ویژه به قابلیت •

  رگیري فن آوري  اطالعاتکا اصل به
  معرفی
  دهد.  ي اصل به کارگیري فن آوري  اطالعات روي مجهز شدن نابینا به امکانات متعددي است که فن آوري  اطالعات در اختیار او قرار می تکیه

  دلیل ضرورت و اهمیت
ار نقش ابزار در ساده کردن کار و ضرورت به کارگیري آن برکسی پوشیده نیست. و هر جا کار بزرگتر یا توان کمتر شود؛ ضرورت به کارگیري ابز

خود را  شود ولی براي حمل ده تن بار نیاز به ابزار، به روشنی ي نقلیه احساس نمی شود. براي مثال در حمل یک کیلو بار، نیاز به وسیله تر می روشن
ترین  ترین و متنوع ي نقلیه ابزاري براي کاهش دشواري حرکتی اوست. فن آوري  اطالعات منعطف سال، نیاز به وسیله دهد. براي یک کهن نشان می

اریم که این دهد. یکی از مهمترین موارد، کاهش مشکالت نابینایی با جایگزینی صداست. توجه د امکانات مورد نیاز را در اختیار نابینا قرار می
ي مردم است. اما نابینا و  ها مورد نیاز همه گذارد. این ویژگی امکانات متعدد را با قیمت کم، با یادگیري نسبتا ساده، سبک و کم حجم در اختیار می

  تر است.  بینا به دلیل ناتوانی در بینایی، این خدمات برایش واجب کم
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جا،  روز و در همه  کانات و تمام قدرت ارتباطی آن با وب، در اسرع وقت، در تمام اوقات شبانههاي همراه، در عمل تمام این ام با وجود گوشی
نظیري است که باید از آن براي تسهیل امور آنها استفاده کرد؛ چه در تحصیل، چه در کار  بینا قرار گیرد. این فرصت بی تواند در اختیار نابینا و کم می

  و چه در زندگی.

  نکات اجرایی
 نابینایی با مرتبط اندرکاران بینا دارند؛ براي خود آنها، و براي تمام دست هایی که نابینا یا کم لب باال تأثیرات اجرایی بسیار مهمی را براي خانوادهمط
  .دارد

  کنیم. در زیر به بعضی موارد اشاره می

اي مثال به عنوان اسباب بازي کودك بینا با فن آوري  اطالعات باید هرچه زودتر شروع شود. بر ارتباط نابینا و کم •
 بینا. نابینا یا کم

 بینا دارند باید با استفاده از فن آوري  اطالعات مأنوس باشند چرا که: هایی که نابینا یا کم خانواده •

 شود. بینا به استفاده می موجب تشویق نابینا یا کم-

 کند. تر و مؤثرتر می حمایت از او را ساده-

 کند. تر می بینا را ساده یا کمارتباط با نابینا -

 در نظام آموزشی، حتی از پیش از دبستان، باید اقدام کرد. •

 ها و دروس دیگر، مورد استفاده قرار گیرد. آموزش و استفاده از فن آوري  اطالعات در تمام فعالیت •

 ها به کمک فن آوري  اطالعات انجام شود. امور آموزشی و دیگر فعالیت •

 ن آوري  اطالعات، محتواي مورد انتقال الزم است باز نگري شود. با وجود امکانات ف •

بینا مورد توجه جدي قرار گرفته و از استانداردهاي  استانداردهاي فن آوري  اطالعات براي حمایت از نابینا و کم •
 افزار و محتوا حمایت شود. کنندگان نرم اجباري براي تولید

 ي و استفاده از فن آوري  اطالعات بدانند.تک تک نابینایان خود را موظف به یادگیر •

استفاده از فن آوري  اطالعات و حضور در وب را محیط تولید و حضور در بازار کار، حتی حضور در بازار دنیا  •
  بدانند. 
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  اصل مسئولیت زندگی
  معرفی

هاي خود را  زندگی خود هستیم و نه دیگران. و همچنین گویاي این نکته است که ما نباید فعالیتاین اصل گویاي این نکته مهم است که ما مسئول 
پیگیر  به خاطر انتظار از دیگران به طور نامحدود به عقب بیندازیم. طبیعی است که باید با دیگران همکاري کنیم (اصل هم افزایی؛ باید مدافع و

  شده است متوقف کردن مسئولیت خود و مسئول دانستن دیگران است. حقوق خود باشیم. چیزي که در اینجا نفی 

  دلیل ضرورت و اهمیت
دانیم؛ نتواند یا نخواهد کاري انجام دهد، حاصل کار؛ در جا زدن است. از همه بدتر حالتی است که انتظارها  اگر کسی را که مسئول شرایط خود می

گویند  می 1منتظر نفر دوم است؛ نفر دوم منتظر نفر سوم؛ و نفر سوم منتظر نفر اول. این را بن بستیک حلقه بسته را تشکیل دهد. براي مثال، نفر اول 
  ي معروفی است که همواره یا راهی هست که باید دنبال کنم و اگر راهی نیست؛ باید راهی بسازم.  تواند تا ابد ادامه یابد. این جمله و می

  نکات اجرایی
 کنیم. تعیین کنیم؛ حتی براي کارهایی که خودمان براي خودمان تعیین می (dead line)ي زمانی  باید محدوده •

 ایم واقعا کار کنیم.  گفته و عمل ما با هم تطابق داشته باشد. براي برآورده شدن قولی که داده •

امه از سوي دیگر در انتخاب افراد و در تعامالت با آنها، یکی بودن گفته و عمل آنها را مالك مهمی براي اد •
 همکاري بگیریم.

 شود؛ کلید کار قطع انتظار است. یادمان باشد که ما خود مسؤل خودمان هستیم. وقتی در جایی به قولی عمل نمی •

 ایم عجله نکنیم.  عملی مخاطب مطمئن نشده ي زمانی سپري نشده است یا به نوعی از بی تا موقعی که محدوده •

 نیم.عملی و انتظار براي شغل دولتی را رها ک بی •

 عملی و انتظار براي اینکه فالن وزارت یا فالن نهاد مردم نهاد و یا فالن شخص براي ما کاري کند را رها کنیم.  بی •

  هاي قابل دسترس استفاده کنیم.  ابتدا گام برداریم و در مسیر، از تک تک پتانسیل •

  اصل تکیه بر نوع به جاي مورد
  معرفی

وگفته است که این جعبه حاوي یک ضبط صوت است. در اینجا بدون اینکه کوچکترین کاري انجام دهیماز اي به ما داده  فرض کنیم دوستی هدیه
ضبط صوت را  (type)دانیم چون نوع  هایی دارد و حتی براي کار با آن آمادگی داریم. این را می دانیم که این هدیه چه توانایی هم اکنون می

هایی که داریم به ویژه در موضوع آموزش و در درك شرایط، به نوع توجه کنیم. و با رسیدن به  فعالیت گوید که در شناسیم. این اصل به ما می می
نیاز شویم. براي مثال ممکن است سعی کنیم جزییات چگونگی استفاده از مترو را در دو ایستگاه مبداء و مقصد خاصی  نوع، از ورود به جزییات بی

                                                             
1 dead lock 
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زم است. اما توجه به نوع ما را به این نکته باید برساند که مترو سواري در همه جاي دنیا سیر مشابهی که داریم دنبال کنیم. این کامال ال
  . (Sadighi&Rezaey, 2006)دارد

  دلیل ضرورت و اهمیت
ا به دلیل محدودیت بینایی بین ها خیلی خیلی کمتر است. نابینا یا کم ي اصلی در تعدد موردهااست. موردها خیلی خیلی زیاد هستند؛ اما تعداد نوع نکته

رسد. به بینش از مجموعه  شود، بدون ورود به جزییات به درك کلی می فرصت لمس و امتحان کردن موردها را ندارد. وقتی نوع برایش مطرح می
ها با هم ارتباط  است که خیلی از نوع ي دیگر این ي مهم و قابل استفاده کند.  نکته تر می ي کار را براي بینا ساده رسد. این بینش از مجموعه، ادامه می

هایی که براي قطار  کنیم که مترو نوعی قطار هست؛ بالفاصله بسیاري از ویژگی بري دارند. براي مثال وقتی توجه می دارند. به ویژه ارتباط ارث
تر از توجه به همه  تر و ارزان ت. در نتیجه سریعها توجه کنیم. که مواردکمتري اس شود. در اینجا فقط باید به تفاوت شناختیم براي ما روشن می می

  کند.  چیز است و تالش کمتري را طلب می

  نکات اجرایی
 بینا همواره براي دید گرفتن باید تالش کنند.  نابینا و کم •

از موردها بینا در ارتباط هستند به ویژه افراد خانواده و معلمین، باید سعی کنند  تمام کسانی که به نوعی با نابینا و کم •
 بینا به روشنی نشان دهند. بندي را براي نابینا و کم بندي برسند و جمع به جمع

بینا با دیگران  تواند کمک کننده باشد. چه در تعامالت نابینا و کم بري می استفاده از روابط تشابه، تناظر، تقارن، ارث •
 و چه در تحلیل و رسیدن به درك درست و چه در طراحی.

جهت با اصل توجه به نوع است.  بندي درست، دقیقا همسو و هم بندي و توجه ویژه به طبقه طبقهتمرین براي  •
 بندي درست هم توجه شده است.  شود؛ در عمل به طبقه که هر جا به نوع توجه می همچنان

  هاي بنیادي اصل انتخاب
  معرفی

هایی که در عمل در تک تک  هاي بنیادي است. انتخاب مورد انتخاب هاي بنیادي، توجه دادن به دقت و تصمیم آگاهانه در تأکید اصل انتخاب
  ). مثل:112-95: 1393گذارند (صدیقی مشکنانی،  هاي روزانه شخص تأثیر می انتخاب

  هایی که شخص در مورد خودش دارد؛ ازجمله:  انتخاب •
 ي شاد و عالی داشته باشد. اینکه بخواهد روحیه-

 رام خودش را داشته باشد و خودش را عزیز بدارد.عزت نفس داشته باشد؛ اینکه احت-

 اعتماد به نفس داشته باشد: اینکه خودش را قبول داشته باشد و به خود اعتماد کند.-

 هاي عالی داشته باشد و واقعا بخواهد که به آنها برسد. اینکه هدف-
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 در مورد نیتش. •

 در مورد فکرش.  •

 در مورد اینکه توجهش به کجا باشد. •

 چگونگی برنامه دادن به ضمیرنا خودآگاهش.در مورد  •

 در مورد اخالق و رفتارش. •

 ي کار و بازارش. در مورد مخاطبان، محدوده •

  دلیل ضرورت و اهمیت
 تمام در چرا و چون  هاي دیگر و در عمل تأثیر بی هاي فوق، تأثیر بی چون و چراي آنها در تک تک انتخاب ضرورت و اهمیت توجه به انتخاب

راي ب. است نابینایی مشکل از غیر این. کند می نگاه دنیا به روحیه همین با دارد منفی ي روحیه که کسی مثال براي. بیناست کم و نابینا زندگی شئون
  ي منفی دارد. یا براي خودش ارزش قایل  نیست.  اینکه این را بیشتر حس کنیم؛ فرد بینایی را در نظر بگیرید که روحیه

  نکات اجرایی
هاي بنیادي با بصیرت و آگاهانه تصمیم بگیرد. بداند که گرفتاري در این  بینا باید در مورد انتخاب ا یا کمخود نابین •

 تر است. تر است. اما خوشبختانه مداواي آنها بسیار عملی بینایی گاهی صدمه زننده موارد از گرفتاري نابینایی و کم

داشته باشند و براي آن واقعا مشاوره بگیرند و تالش کنند. با  بینا به این مشکالت توجه ویژه اطرافیان نابینا و کم •
 شوند بیشتر باید همراهی کرد. کسانی که با حادثه دچار نابینایی می

آموز لطمه نزد. هیچ محتواي علمی این  به ویژه مدرسان باید توجه کنند که گفتار و رفتار آنها به شخصیت دانش •
  لم بخواهد باورهاي شخص را خورد کند. ي آن مع ارزش را ندارد که به واسطه

  اصل تعامل و کار از راه دور
  معرفی

شود ابتدا فکر کنیم که آیا راهی هست که بدون خروج از پایگاه خود، این مورد را  این اصل بر این نکته تأکید دارد که وقتی موردي مطرح می
  رفت و آمدها را کاهش دهیم؟انجام دهیم و یا به طور مناسب اداره کنیم؟ آیا راهی هست که 

  دلیل ضرورت و اهمیت
  پرهیز از رفت آمد دالیل روشنی دارد. از جمله:

 پرهیز از ترافیک و پرهیز از تبعاتی مثل هزینه، زمان و آلودگی. •

 پرهیز از مشکالت جهت یابی. •

 روها. پرهیز از مشکالت آماده نبودن عناصر شهري براي رفت و آمد، مثل وضعیت پیاده •
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 دارد.  بینا را در مقایسه با رقیب بینا، عقب نگه می هایی که نابینا و کم ز از ویژگیپرهی •

  بینا. وجود ابزارهاي متمرکز و امکان افزایش قدرت اجرایی نابینا و کم •
  نکات اجرایی

 ي او براي آمادگی ارتباط و کار از راه دور: بینا و خانواده تالش نابینا و کم •

 تدارك ملزومات فیزیکی.-

 تدارك قابلیت کار با رایانه.-

 وب.  آشنایی براي حضور در محیط-

 آشنایی با قواعد کار از راه دور.-

 و مهمتر از همه فکرو کار براي ارتباط با کارفرمایان و مشاغلی که قابلیت انجام از راه دور را دارند.-

 بینا. ویی و تعامل براي نابینا و کمس هاي مرتبط (مثل دبستان و دبیرستان) براي هم ها و محیط تالش خانواده •

 تالش نهادهاي مسؤل در بهزیستی و کار براي حمایت از فعالیت راه دور. مثل حمایت قانونی و حمایت مالی.  •

  افزایی اصل هم
  معرفی
ینایان با یکدیگر، بلکه کار جمعی افزایی بر این نکته تأکید دارد که براي توفیق بیشتر باید به کار جمعی روي آورد. نه تنها کار جمعی ناب اصل هم

تواند بسیار فراتر از حاصل جمع تک  شوند تجربه نشان داده است که حاصل کار، می ها با هم جمع می نابینایان با بینایان و یا با معلوالن. وقتی توانایی
  ها باشد. تک توانایی

  دلیل ضرورت و اهمیت
ي  توانیم این نقیصه ها و ملزومات مورد نیاز براي کار و توفیق را نداریم. با کار جمعی می قابلیتنکته اینجاست که معموال به صورت انفرادي تمام 

هم مهم را برطرف کنیم. ممکن است فردي صاحب ایده باشد؛ فردي توان تخصصی براي انجام داشته باشد؛ فرد دیگري بتواند مشتري و بازار را فرا
  کند. باید کار جمعی را تمرین کنیم. 

 کات اجرایین

 هایی که مکمل یکدیگر باشند. پرهیز از جمع افراد همسان؛ در عوض فکر و تالش براي تشکیل جمع •

 هاي کاري. تمرین کار جمعی، در خانواده، در مدرسه و در محیط •

 تمرین کار جمعی در محیط وب. •

 رها کردن تنگ نظري.  •

 همکاري.داشتن قرارهاي مشخص کاري و ثبت این قرارها از ابتداي  •
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 رعایت قرارهاي کاري.  •

 ي خود با دیگران. عدم مقایسه •

  اصل فکر، نوآوري و کارآفرینی
  معرفی

دانیم که خودمان مسئول هستیم و نباید  دانیم. اصل مسئولیت را می دانیم. مشکل عمومی بیکاري را می بینا را می جایگاه و اهمیت اشتغال نابینا و کم
رساند که باید کاري کنیم و براي هرکاري، قبل از آن باید فکر داشت. هیچ دلیلی وجود  . اینها ما را به این نتیجه میعمل منتظر این و آن بمانیم بی

بینا براي فکر بیشتر باشد. به عالوه او این  بینا کمتر از بینا باشد. برعکس، به خاطر تمرکز شاید قدرت نابینا و کم ندارد که قدرت فکر نابینا یا کم
  را دارد که حمایت دیگران را جلب کند. قابلیت 

  دلیل ضرورت و اهمیت
ایم. بنابراین اگر بخواهد اتفاق  افتیم که نتایج آن را شاهد بوده ي گذشته می اگر فکر نو و هم افزایی نباشد، به ناچار در مسیرهاي آزموده شده

  جدیدي بیفتد، از راه فکر و نوآوري است. 

  نکات اجرایی
 دن و حل مسئله از موضوعات درسی قرار گیرد. الزم است فکر کر •

 الزم است موضوعات کارآفرینی در موضوعات درسی قرار گیرد. •

 ها را در خود به وجود آورد.  بینا تالش کند این قابلیت هر نابینا و کم •

 بینا براي همکاري با دیگران و کار جمعی فکر و تمرین کند.  هر نابینا یا کم •

 داشته باشند.  TRIZهاي مرتبط، مثال آموزش  نند نقش مهمی در برگزاري دورهتوا نهادهاي مرتبط می •

  گیري خالصه و نتیجه
شود خود شخص،  بینایان و نابینایان، اصولی ارائه شود که توصیه می سال کار براي کاهش مشکالت کم 22ي  در این مقاله سعی شد با تکیه بر تجربه

ط، همواره مورد توجه قرار دهند. امید است که گام مثبتی در جهت حفظ و انتقال تجربه براي بهبود شرایط اندرکاران مرتب خانواده و همچنین دست
  بینایان باشد.  نابینایان وکم

  مراجع
مد.»مهندسی و مدیریت زندگی: راهنماي انتخاب«)، 1393صدیقی مشکنانی، محسن ( تهران: نشر م ،  

(April 2006), “ICT skills for the Blind: Object Oriented Approach”, SadighiMoshkenani, M. and Rezaey, N. 
IEEE Proceedings of ICTTA’06, Damascus, Syria. 



 

٩٣٨ 
 

  ).1383قانون جامع حمایت از معلولین (
http://semnan.behzisti.ir/modules/ShowFramework.aspx?FrameworkPageType=SEC&RelFacilityId=156

&BlockId=110&ContentId=2730  ، 94/  6/  11آخرین بازدید.  

  .94/  6/  10بازدید در تاریخ  ،h�p://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1187)، آمار معلولین 1390مرکز آمار ایران (

  

http://semnan.behzisti.ir/modules/ShowFramework.aspx?FrameworkPageType=SEC&RelFacilityId=
http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1187
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  چکیده

منظور  ي حاضر بهضروري است. مطالعه شانيهامعلوالن جهت رفع نیازبا وضعیت ها ناسب ساختمانتشناخت میزان  مقدمه

 .ه استبه خدمات شهري انجام گرفتمعلوالن بررسی وضعیت اماکن عمومی شهر قم و دسترسی 

و  ؛ آسانسوررمپ؛ منظم . بازرسیه استانجام شد 1393پژوهش حاضر، توصیفی مقطعی است که در سال  شناسیروش

-هاي قابلهاي مخصوص؛ نقشه حمامو   توالت، دستشوییتابلو، عبور؛ هاي قابلپارکینگ؛ در ؛معلولینمناسب تختخواب 

پایایی لیست  .متغیرهاي مورد بررسی بود ،و عالئم حسی در پلکان شدهقبل ضبطهاي ازتشخیص با حس المسه، دستورالعمل

شکل مذهبی؛ آموزشی؛ خدماتی؛ درمانی؛ اقامتی و تفریحی، بهي ها). ساختمان85/0با آزمون مجدد بررسی شد(همبستگی

گردیده ها از آمار توصیفی استفاده براي نمایش داده و 20SPSSافزار نرماز ها تجزیه و تحلیل دادهبراي  د.تصادفی انتخاب ش

  .است

ها و عدم دلیل اجراي ناقص آنسازي، بهوجود قوانین مناسبا ب فاقد بازرسی بود. هاآني همهمطالعه شد که مرکز 219 نتایج

  ي معلولین نیست.هاي عمومی قم مناسب استفادههنوز ساختمانو شهرداري نظارت بهزیستی 

  دار.خدمات شهري، معلوالن، صندلی چرخ گانواژکلید

  مقدمه
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دلیل باشد. همه این افراد بهمی 1بینایان و نابینایانکنندگان از ویلچر و کمافراد معلول مورد نطر در این تحقیق شامل استفاده

-ي ما دارند. که مطابق با قوانین بینکامل جسمانی نیاز به محیطی استاندارد و متفاوت از محیط فعلی جامعهنقص در سالمتی 

  باشد.المللی این نیاز از حقوق قانونی آنان (حقوق بشر) می

  اند:ي خود نابیبایان را به دو دسته کلی تقسیم کردهفرزین و شیبانی در مقاله

 د هر گونه توانایی دید هستند.گروه نابینایان مطلق؛ که فاق .1

توان اي کم است که میها به اندازهدرصد نابینا نیستند، اما توانایی دید آن 100طور گروه نابینایان قانونی: که به .2

  ).4: 1389گفت قادر به دیدن نیستند (فرزین و شیبانی، 

، جهت درك و رفع این افراد (معلوالن)ي استفادههاي شهري براي ها و فضابودن ساختماناز آنجا که شناخت میزان مناسب

دلیل دارا بودن جمعیت هایی چون قم بهکار در کالن شهررسد، ضرورت اینهاي این افراد در جامعه ضروري به نظر مینیاز

ممکن است. در یرشود. این شناخت بدون مطالعات میدانی تقریبا غچندان میتر، دوبیش باال و به تبع آن تعداد افراد معلولِ

ها است و بنابراین مکانی براي تحقق دانیم که شهر فقط یک سیستم کالبدي یا طبیعی نیست، بلکه بستر زندگی انسانواقع می

ریزي شهري باید فراتر از شود. از این نظر برنامهها و جستجوي سعادت و رضایت آنان محسوب میها، بروز خالقیتآرمان

ها باید با ها و طراحیریزيهاي اجتماعی، فرهنگی و روانی مردم پاسخ بگوید. لذا برنامهبه خواست اهداف کالبدي و فنی،

  هاي جسمی تمامی مردم نیز سازگار باشد.ویژگی

تواند کنندگان، فضا میهاي استفادهکند که بدون توجه به نیازتأکید می -ریزي و طراحی محیطیمحقق برنامه -جان لنگ

یاد فیزیولوژیکی و روانی به انسان وارد کند. طراحی استاندارد محیط که براي افراد با قابلیت فیزیولوژیک باال حتی صدمات ز

  . )1383، کند (لنگ جانهاي زیادي ایجاد میشود، براي ناشنوایان، نابینایان و افراد با مشکل حرکتی محدودیتطراحی می

                                                             
1 . blind and low vision 
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چون سایرین، نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و اند که همز افراد جامعهناتوانان جسمی، معلوالن و جانبازان، بخشی ا

هاي ي طراحی، معماري و شهرسازي، بسیاري از فضاخصوص در نحوهخدمات عمومی هستند؛ اما وجود برخی موانع به

هاي دسترسی افراد معلول اختن نیازهاي سبز را فاقد شرایط الزم براي برآورده سها و فضاویژه معابر عمومی، پاركشهري، به

  ).11: 1383چی، نموده است (حنا

ها براي پیشرفت و تحقق اهدافشان نیاز به مشارکت مردم در امور دولت دارند و شعار جامعه شناسان دریافتند که دولتجامعه

: 2010محمودي، برابر باشند ( با هر توانایی داراي حق ي افراد در هر سن، جنس وشود که همهبراي همه زمانی محقق می

20 -18( .  

هاي در دسترس براي معلوالن) یا (زندگی مستقل)، فلسفه و عملی است که به افراد معلول اختیار عمل سازي فرصت(برابر

، هريشان اعمال نمایند (بابایی اگذاري، انتخاب و نظارتشان را در تمام ابعاد زندگیسازد تا تأثیردهد و توانمندشان میمی

1387(.  

خواهی زندگی کنی. به این معنا که اختیار داشته باشی، کسانی که به تو اي که میزندگی مستقل این است که بتوانی به شیوه

ها را انتخاب نمایی. این مفهوم الزاماً به معناي انجام عمل خاصی نیست بلکه بدین ي کمک آنکنند و شیوهکمک می

  .)1382، ي خود نظارت و کنترل داشته باشی (کدیورمعناست که بر زندگی هر روزه

هایی مناسب و مطلوب براي تمام ها در استفاده از فضاهاي شهر حقوق برابر دارند، بنابراین ایجاد فضااز آنجا که ساکنان شهر

هاي ی از برنامهپذیر نطیر کودکان، سالخوردگان و ناتوانان جسمی، بخشهاي آسیبهاي سنی و جنسی و به ویژه گروهگروه

دهد ایجاد چنین فضاهایی در شهر، عالوه بر ایجاد کنش ي جهانی نشان میشود. مطالعات گستردهي شهري قلمداد میتوسعه

هاي خاص در استفاده از فضاهاي عمومی شهر کاسته، زمینه را جهت تعامل اجتماعی و نشین شدن گروهاجتماعی، از حاشیه

  .)45:  1387، رفیعیانشهر فراهم خواهد کرد (بازتولید فرهنگ اجتماعی 
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 90دهند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی درصد آنان را کودکان تشکیل می 30ترین اقلیت جهان هستند و معلوالن بزرگ

  . )1385، پورگونه خدمات مددکاري دسترسی ندارند (حیدردرصد آنان به علت فقر به هیچ

% از مردم جهان، به نوعی گرفتار معلولیت جسمی هستند و در ایران به دلیل 13و به عبارتی % 10ها مطابق با آخرین آمار

  .)1999صحرایی، جنگ تحمیلی، جانبازان را نیز باید بر تعداد معلولین عادي جامعه افزود (

رساندن به سبب آسیب تواندي قابل توجه در هر جامعه، به دو صورت میسازي محیط براي این عدهبنابراین عدم استاندارد

  جامعه شود:

  استفاده از نیروي انسانی معلولین؛به حاشیه راندن و عدم .1

بودن محیط شهر براي معلوالن، موظف یا مجبور به همراهی آنان به ازاي هر معلول، یک فرد سالم، به دلیل نامناسب .2

 در جامعه است.

شود؛ هاي دیگر جامعه میکنندگان معلولین، در بخشهمراهی هايگیري از تواناییاین امر از یک سو منجر به عدم بهره

- کند و باعث سرخوردگی آنان از حضور در جامعه، گوشهو از سوي دیگر معلولین را افرادي مزاحم و وابسته جلوه می

هاي مانبودن ساختکه به بررسی میزان مناسب(هدف)  شود. لذا در این مقاله بر آن شدیمها میگیري و انزواطلبی آن

و چگونگی دسترسی معلوالن به خدمات عمومی در این شهر هاي کشور، شهرعمومی شهر قم، به عنوان یکی از کالن

  بپردازیم. امید است بتوانیم در این زمینه مؤثر واقع شویم.

  پیشینه

تلفیق افراد داراي ناتوانی در ترین موانع بر سر راه زاده و همکاران؛ معماري موجود، یکی از مهمبر اساس تحقیق رویا قاسم

دسترسی به وسایل ها و عدمکننده در این تحقیق که محرومیت از حضور در برخی مکانبستر عادي جامعه است. افراد شرکت
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شان گاه باید ساختار فیزیکی اماکن عمومی شهر و سیستم اند؛ معتقدند براي حل مشکلحمل و نقل عمومی را تجربه کرده

  .)1389 ،و دیگران زادهقاسمري نیز، مد نظر قرار گیرد (حمل و نقل شه

بخت و همکاران، طی تحقیقی که در شهر ساري انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اماکن عمومی شهر مهدي گلستانی

  .)9:  1390و دیگران، بختگلستانیدار نیست (کننده از صندلی چرخي معلولین استفادهساري هنوز مناسب استفاده

هاي طراحی شده، مربوط به در نظر السادات مجیدي طی تحقیق خود دریافت که عمده مشکالت فرد معلول در مسکنفاطمه

سازي فضا براي معلولین نه تنها در ها است. مناسبدسترسی و چرخش ویلچر در فضانگرفتن ابعاد ویلچر و به تبع آن عدم

تر از آن انجام شده و در سطح شهر، محالت، اماکن عمومی و تجاري نیز تمهیدات ر مقیاسی بزرگمقیاس مسکن بلکه باید د

ها را در و تجهیزات کاملی را اندیشید؛ این اقدام باعث افزایش مشارکت معلولین در شهر شده و حفظ و تقویت حضور آن

علولین، بازگردانیدن معلولین به اجتماع، زندگی و ساختن محیط براي مدر واقع سازگار و مناسب ها منجر خواهد شد.شهر

  .)7- 8: 1391، مجیديفعالیت است (

ها و تجهیزات چه ساختماناگرهاي شهر زنجان گرفت، این است که اي که فاطمه زندیان از تحقیق خود در کتابخانهنتیجه

باشند، اما با ولین در وضعیت متوسط به باال میپذیري براي معلرسانی شهر زنجان از نظر دسترسها و مراکز اطالعکتابخانه

هاي موجود، هاي کتابخانه باید بر اساس استانداردها و بخشوضعیت مطلوب انطباق صد درصد ندارند و در نتیجه تمامی فضا

  .)5:  1390، زندیان(سازي قرار گیرد مورد بررسی و بهینه

 –آنجایی که بخشی از نیروهاي فعال جامعه، داراي محدودیت جسمی پژوهش سید باقر حسینی و همکارش نشان داد که: از 

هاي شهري که افراد از این طریق خود را وارد زندگی اجتماعی کرده و در ارتباط با دیگران قرار حرکتی هستند، طراحی فضا

هاي مسکونی (فضاهاي فضاهاي دسترسی بالفصل گیرند، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. در واقع با طراحی محیطمی

ي افراد داراي تر نیازي به کمک یا دخالت افراد دیگر در زندگی روزمرهي معابر و...) دیگر کمها، شبکهعمومی، همسایگی

طور مستقل و بدون کمک دیگران براي این افراد قابل دسترس حرکتی خواهد بود و محیط فیزیکی؛ به –محدودیت جسمی 
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گوي نیاز سایر مردم کند، جوابترین افراد را برطرف میهاي ناتوانهاي فیزیکی که نیازجه داشت محیطخواهد بود. باید تو

  .)10: 1387، ملکینوروزیانو  حسینیباشد (نیز می

ي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري نویسند: از زمان تدوین اولین مجموعهزاده و همکارش در تحقیق خود میرفیع

-قابل انکار است، ناکامگذرد، اما آنچه در طول این مدت کامالً مشخص و غیرسال می 15ن در ایران، بیش از براي معلوال

هاي عمومی بوده که تردد و باشد و شاهد این ادعا وضعیت فعلی معابر و فضاها در مقام اجرا میبودن این دستورالعمل

  .)47: 1383، ماندگارو  زادهرفیعه است (ممکن ساختي معلوالن را از آنان عمالً غیراستفاده

هاي شهري) قادر به میزبانی از معلوالن نیست و به هاي شهري نیز همانند دیگر تأسیسات اجتماعی (کاربريمتأسفانه پارك

  .)243: 1376، رئیسی دهکرديرساند (ي کافی نمیها بهرهآن

هاي ان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که: در مجموع، پاركهاي اصفهمسعود تقوایی و همکاران در تحقیقی که در پارك

و دیگران،  تقواییبخشی برخوردار نیست (خاص، از وضعیت مطلوب و رضایتي افراد ناتوان و با معلولیتشهر براي استفاده

1389 :16(  

ي توانند گردآورندهی از شهر، که میهایها به عنوان فضاکند که: پاركگیري میپاریزي از تحقیق خود چنین نتیجهمیمندي

اي در تعامالت اجتماعی شهروندان و از جمله معلولین دارند و در نتیجه هاي مختلف جامعه باشند، اهمیت ویژهطبقات و گروه

ي بسیاري از مشکالت روحی و کاهند و به این ترتیب زمینهپذیر جامعه میگیر شدن و انزواطلبی این قشر آسیباز گوشه

  .)8: 1391، پاریزيمیمنديکنند (روانی این قشر عزیز را از بین برده یا تعدیل می

ي راحت و مستقل افراد جانباز و معلول، هاي ورزشی براي استفادههاي تحقیق سهرابی و همکاران در مورد طراحی فضایافته

-سازي میفی به این معیار که در واقع همان مناسبدهد و اینکه لزوم اهمیت دادن کاعدم توجه کافی به این معیار را نشان می

  .)19: 1390و دیگران،  سهرابیباشد، بسیار فاکتور مهم و سودمندي است (

شده در سطح شهر، بدون توجه هاي کنوي ساختهرسند که: بسیاري از فضابمانیان و همکاران طی تحقیق خود به این نتیجه می

هاي فراوان که در مواقع ي سختیشوند. بنابراین، این قشر ناتوان با مشاهدهایان ساخته میبه ضوابط و مقررات معلولین و نابین
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 -تواند تنزل سطح فرهنگینشینی و عزلت اختیار کرده و همین مسئله میحضور در بستر شهر با آن مواجه هستند، گوشه

  .)6-7:  1390و دیگران،  بمانیاناجتماعی جامعه را سبب گردد (

ي این گروه، مشکالت ترین مسئلهي مشکالت معلوالن به دست آمده، مشخص گردیده که عمدههایی که در زمینهبا بررسی

روحی و روانی و بیش از همه عدم اعتماد به نفس و همچنین زمان بیکاري فراوان در مقایسه با افراد عادي جامعه است. 

مندي از امکانات ورزشی و بهرهوسایل ایاب و ذهاب و مشکل عدم همچنین سایر مسائل اجتماعی از قبیل مشکالت استفاده از

اند که مشکالت روانی یک شناسان اثبات کردهها باشد. جامعهي ایام فراغت آنکنندهتواند پرتفریحی است که به خوبی می

تواند اثرات فرد است، میگیري آن طلبی و گوشهآمیختگی او با محیط اطراف خود و انزواي عدمموجود معلول که زائیده

  .)3: 1387، پورناپذیري بر جامعه و مناسبات حاکم بر آن داشته باشد (بهمنجبران

-درصد این افراد هنوز احساس می 60کنند که بیش از معلول گزارش می 150و همکاران در انگلستان با مصاحبه با  1بروملی

اند ضوابط خرید سرپوشیده ساخته شدههاي جدیدي که به عنوان مراکزساختمانکنند که در محیط شهري ناتوان هستند. البته 

، به نقل از 2007بروملی و دیگران، ي شهر مشکل دارند (هاي حومهرفت و آمد و مغازههاي پراند، اما خیابانرا رعایت نموده

  .)1389بخت و دیگران، گلستانی

انجام شده » داری و دسترسی آن براي افراد معلول بر روي صندلی چرخاماکن مذهب« تحت عنوان  2تحقیقی توسط کلمان

پذیري آن هیل نیویورك، از نظر میزان دسترسمکان مذهبی در دیکس 10بخش ساختمانی در  6است، که در این تحقیق، 

ها، پذیر، وروديهاي دسترسدار مورد بررسی قرار گرفت، که شامل فضاي پارکینگ، مسیربراي معلولین روي صندلی چرخ

 6دسترسی به خدمات، سالن اجتماعات مرکزي و اتاق استراحت بوده است. در هیچ یک از اماکن مذهبی مورد بررسی، 

  . ) 1390، به نقل از زندیان،1997کلمان، پذیر نبودند (بخش مورد نظر به طور کامل دسترس

  روش بررسی

                                                             
1 - Bromely 
2 - Tara Danielle Coleman 
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هاي پژوهش، . نمونهه استدر شهر قم انجام شد 1393ماه خرداد، تیر و مرداداین مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که در 

ي منابع مربوطه و مشورت لیستی با مطالعه. چکمی باشدهاي با مصرف عمومی، اعم از دولتی و غیر دولتی ساختمان

ساختمان  5ها، گردآوري داده لیست، دو هفته بعد از پایانچک 1. براي آزمون پایاییه استمتخصصین در این زمینه تهیه شد

هاي حاصله با آزمون همبستگی پیرسون محاسبه شد طور تصادفی، انتخاب و بررسی شد. دادهبه ساختمان دولتی 5دولتی و غیر

  .گردیده استها و متناسب با نوع خدمت ارزیابی ها در مقایسه با استاندارد). وضعیت این ساختمان 85/0(همبستگی 

  تهیه شد :با عناوین زیر » ها) شرط واجب (شاخص«  12ها، تاندارداز میان اس

ي اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، در سراسر کشور بر نامهوجود بازرسی منظم: نظارت بر اجراي آیین- 1

، اصفهانیاید (نصري سازمان بهزیستی بوده و سازمان یاد شده موظف است گزارش خود را به هیئت وزیران منعکس نمعهده

1390(. 

( یعنی با طول بیش از یک متر و  1:20تر از دسترسی با یک شیب بزرگدار (رمپ): هر قسمتی از یک راه قابلسطح شیب- 2

بینی شود. حداکثر شیب رمپ ترین شیب ممکن براي هر رمپ باید پیششود. کممتر) رمپ نامیده میسانتی 20ارتفاع بیش از 

متر باشد.  12تا  9متر یا به طول سانتی 76باشد. حداکثر سرباالیی براي هر گذر، بایستی  1:12ي جدید، بایستی هادر ساختمان

 3دار بیش از متر و براي سطوح شیبسانتی 120درصد با عرض حداقل  8متر طول، حداکثر شیب  3دار تا براي سطوح شیب

متر به عرض مفید آن اضافه و نیم درصد از شیب آن سانتی 5یش طول، متر)، به ازاي هر متر افزا 9متر طول (تا حد مجاز 

لغزنده، ثابت، سخت و صاف باشد. در صورتی دار نباید داراي شیب عرضی باشد. کف سطح باید غیرکاسته شود. سطح شیب

ي دستگیره در نصب میلهمتر است، سانتی 185کند و طول افقی آن بیش از متر را طی میسانتی 25که سطح، ارتفاعی بیش از 

 ).1385،جغتاییو  طرفین آن الزامی است (برجیان

                                                             
1 - Reliability 
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متر باشد و به صورت اتوماتیک عمل سانتی 80سطح ورودي باشد. حداقل عرض مفید در آن، آسانسور آسانسور باید هم- 3

ي لغزنده باشد. دستگیرهمتر باشد. پوشش کف آسانسور محکم، ثابت و غیرسانتی 110×140کند. حداقل ابعاد مفید اتاقک 

کننده از کف، در داخل و خارج آن هاي کنترلي دکمهمتري تعبیه شود. فاصلهسانتی 85ي آن در ارتفاع کمکی در دیواره

 3متر و حداقل قطرش سانتی 5/1ها به خط بریل مجهز باشد؛ حداقل برجستگی آن متر باشد. دکمهسانتی 120الی  100بین 

هاي آسانسور باید مجهز به ي وروديآن متضاد رنگ زمینه باشد. به سیستم صوتی گویا مجهز باشد. کلیهمتر و رنگ سانتی

 152تابلو مشخصات طبقه با خط بریل بوده و در طرفین ورودي نصب شده باشند. خط مرکزي این عالئم از کف بایستی 

 متر ارتفاع داشته باشد.سانتی

ي هاي عمومی که براي استفادههایی از ساختمانهاي شهري و قسمتي اماکن، فضاکلیهتابلو  و عالئم مخصوص معلولین: - 4

ي افراد معلول مشخص شوند. به منظور المللی ویژهي عالئم بیناند، باید به وسیلهي افراد معلول طراحی و تجهیز گردیدهویژه

 گذاري در طول مسیر پرداخت.ها به عالمتها و رنگاز چراغهاي عمومی، الزم است با استفاده بینا به مکانهدایت افراد نیمه

 244تر از دسترسی نباید کمپارکینگ مخصوص معلولین: پارکینگ باید در فضاي سرپوشیده باشد. پهناي پارکینگ قابل- 5

معلولین مشخص شده هاي عمومی، باید مختص معلولین و با عالئم ویژه ها در پارکینگ% تعداد پارکینگ2متر باشد. سانتی

 باشد.

متر باشد. در اتاقک دوش، بایستی یک صندلی سانتی 91.5× 91.5حمام مخصوص معلولین: اتاقک دوش بایستی به ابعاد  - 6

ي اتاقک دوش، نصب شده و تا عمق شدهمتر از کف تمامسانتی 48.5ارتفاع متر و حداکثرسانتی 43ارتفاع نشیمن با حداقل

ها قرار گیرد. در دیوار اتاقک متداد یابد. این صندلی باید در روبروي شیر و دوش آب یا سایر کنترلکامل اتاقک دوش ا

-هاي آب قابلمتر باشد. شیرسانتی 3.8ي آهنی نصب شود. فضاي بین دستگیره و دیوار بایستی دوش بایستی دستگیره یا میله

  چشمی الکترونیکی باشد. ي اهرمی، فشاري وتواند از نوع دستهقبول براي نصب، می

متر قرار گیرد تا امکان سانتی 120× 75ي دستشویی باید در فضایی به ابعاد دستشویی (روشویی) مخصوص معلولین: کاسه- 7

ي دستشویی الزامی متر از کف تا پایین لبهسانتی 75بینی فضاي آزاد، به ارتفاع حداکثر دستیابی از روبرو را فراهم آورد. پیش
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تواند از هاي آب دستشویی میمتر باشد. شیرسانتی 45متر و براي نوك پا، سانتی 20مق فضاي آزاد براي زانو باید است. ع

کن برقی نباید بیش نوع فشاري، دسته اهرمی و چشمی الکترونیکی باشد. ارتفاع جاي صابون(مایع دستشویی)، حوله و خشک

 متر باشد.سانتی 100از 

-هاي عمومی الزامی است. کف سرویسبهداشتی براي افراد معلول در ساختماني سرویسن: تعبیهتوالت مخصوص معلولی- 8

بهداشتی به سمت بیرون باشد. در سرویس 150×170بهداشتی ي فضاي سرویسلغزنده باشد. حداقل اندازهبهداشتی باید غیر

 30ي متر از کف و با فاصلهسانتی 45ی به ارتفاع فرنگي توالتمتر باشد. کاسهسانتی 80باز شود و عرض مفید آن حداقل 

 70ي توالت فرنگی و پشت آن، در ارتفاع هاي دستگیره در یک طرف کاسهمتر از دیوار مجاور باید نصب شود. میلهسانتی

 متري از کف باید نصب شود.سانتی

دار مفید هر لنگه در براي عبور صندلی چرخ دار: حداقل عرضکننده از صندلی چرخعبور براي افراد استفادهدرهاي قابل- 9

متر سانتی 2المقدور بدون آستانه باشد و در صورت داشتن آستانه نباید ارتفاع آن بیش از ها باید حتیمتر است. درسانتی 80

. که هاي چرخان، گردشی، کشویی و..ها ضروري است. در صورت استفاده از دري کمکی بر روي درباشد. نصب دستگیره

 ي افراد معلول الزامی است.بینی یک در معمولی براي استفادهقابل استفاده است، پیشبراي افراد معلول غیر

 داراي اهرم جهت کم یا زیاد کردن ارتفاع آن باشد. تختخواب با قابلیت تنظیم ارتفاع براي معلولین: تختخواب،- 10

هاي ساختمانی، جایی که پیدا شده: در مجتمعهاي از قبل ضبطعملتشخیص با حس المسه، یا دستورالهاي قابلنقشه- 11

-هاي قابلي دانشگاه)، نقشهي متداول، ضرورت داشته باشد (به طور مثال: محوطهنظر به شیوههاي مستقر موردکردن محل

یی بسیار مفید باشد. تواند براي افراد داراي نقص بیناشده، میهاي از قبل ضبطتشخیص با حس المسه، یا دستورالعمل

  هایی که بتواند به راحتی توسط افراد داراي نقص بینایی تشخیص داده شود، مانند عالئم جهتی، مفید هستند.عالمت

ها و بینا: وجود عالئم حسی در کف قبل از ورود به پلکان و در پاگردوجود عالئم حسی در پلکان براي افراد نابینا و کم12

 ).100-212: 1385،جغتاییو  بینایان، الزامی است(برجیانر به نابینایان و کمآخرین پله براي هشدا
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آورده  امتیاز، 0امتیاز؛ و وجود ندارد 1امتیاز؛ وجود دارد ولی استاندارد نیست  2ي استاندارد است رتبه 3هر شاخص در 

 –بررسی به وجود آن شاخص نیازي نیست نیاز است در مواردي که در مرکز موردي بیو گزینه و امتیاز (نمره) داده شد؛

آورده شد. به غیر از  1شدهدر قالب مقادیر گم -طبقه که نیازي به وجود آسانسور نیست 3تر از هاي کممثال در ساختمان

. 3شده؛ و هاي از قبل ضبطتشخیص با حس المسه، یا دستورالعملهاي قابل. نقشه2.وجود بازرسی منظم؛ 1 -شاخص 3

  0امتیاز و وجود ندارد  2ي وجود دارد، که فقط در دو رتبه -بیناالئم حسی در پلکان، براي افراد نابینا و کموجود ع

  امتیاز، آورده و ارزیابی شد.

هاي آموزشی، ساختمان ؛شاخص 10هاي مذهبی، اعم از حرم حضرت معصومه (س)، مسجد و امامزاده، داراي ساختمان

هاي خدماتی، شامل بانک، فروشگاه، پاساژ، ادارات دولتی شاخص؛ ساختمان 10نشگاه، داراي شامل آموزشگاه، مدرسه و دا

هاي درمانی، شامل بیمارستان، درمانگاه، کلینیک دندانپزشکی، رادیولوژي، شاخص؛ ساختمان10و خصوصی داراي

هاي شاخص و ساختمان 12اي هاي اقامتی، شامل هتل، دارشاخص؛ ساختمان 12فیزیوتراپی، مطب و داروخانه، داراي 

  شاخص بود. 10تفریحی، شامل رستوران، پارك و سینما، داراي 

  بود. 24امتیاز مراکز اقامتی و درمانی ، و حداکثر20امتیاز مراکز آموزشی؛ تفریحی؛ خدماتی و مذهبیحداکثر

  هاي بررسی شده. توزیع مراکز  بر اساس شاخص1جدول

  مرکز

  شاخص

  
 مراکز
  درمانی

  
مراکز 
  اقامتی

  
  مراکز آموزشی

  
مراکز 
  خدماتی

  
مراکز 
  تفریحی

  
مراکز 
  مذهبی

شاخص منهاي دو شاخصِ حمام 12(10  12  12  تعداد

  مخصوص و تختخواب)

10  10  10  

  

                                                             
1 - Missing Values 
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  . توزیع مراکز بررسی شده2جدول

هاي  -لیست

شده  -تهیه

-اجازه با 

مسئول  ي 

ي حضوري پر شد. البته ناگفته نماند که هر ساختمان و در مواردي هم که نیازي به دخالت مسئولین نبود به صورت مشاهده

دولتی و غیره، مسئولین اجازه ، رستوران، سینما، مدارس غیرهتلها، بخصوص مراکز خصوصی مثل در برخی ساختمان

دادند و ما مجبور بودیم که به صورت ناشناس و به عنوان مشتري به آنجا مراجعه کرده و بالفاصله بعد از خروج بازرسی نمی

  شود.کز خودداري میها بکنیم. که به خاطر تعهدات اخالقی از ذکر اسامی آن مرااز ساختمان، اقدام به ثبت داده

شد و از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، ماکزیمم و مینیمم) براي نمایش  20نسخه  SPSSاطالعات وارد نرم افزار 

  .ه استها استفاده شدداده

 یافته ها

مرکز %)  36( 80%) مرکز خدماتی،  32(71%) مرکز آموزشی،  15(32%) مرکز مذهبی،  5(11مرکز، شامل  219 

  %) مرکز تفریحی، بررسی شدند. 7( 15%) مرکز اقامتی، و  5(10درمانی،

-شاخص، از شاخص 6بودن یا نبودن شده را  از حیث داراهاي بررسیآید، شرایط ساختمانکه در ادامه می 4و  3هاي جدول

شود، چون در ها متعاقباً توضیح داده میهیافت 1شاخصی که در بند  4دهد. ها، نشان میبررسی و استانداردي موردگانه 12هاي 

-ها ذیالً مییافته 3و  2هاي ها در جدول اجتناب شد. همچنین دو شاخصی که در بندهیچ مکانی مشاهده نشد، از آوردن آن

  شد. ها آورده نمرکز(فقط در دو مرکز نیاز است که باشند)، در جدول یافته 10ها در نیاز به وجود آنآید، به دلیل عدم

 

  مراکز

  
 مراکز
  درمانی

  
مراکز 
  اقامتی

  
مراکز 
  آموزشی

  
مراکز 
  خدماتی

  
مراکز 
  تفریحی

  
مراکز 
  مذهبی

 
  مجموع

  219  11  15  71  32  10  80  تعداد

  100  5  7  32  15  5  36  درصد
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ي بهزیستی بود. تابلوي مخصوص معلولین؛ عالئم حسی در شده فاقد بازرسی از سوي مسئولین اداره% مراکز بررسی100 - 1

هایی شده، شاخصهاي از قبل ضبطتشخیص با حس المسه، یا دستورالعملهاي قابلبینایان؛ و نقشهپلکان براي نابینایان و کم

 شت. هستند که در هیچ مکانی وجود ندا

(که  1هاتختخواب با قابلیت تنظیم ارتفاع براي معلولین و حمام مخصوص معلولین، دو شاخصی است که فقط در بیمارستان- 2

-بیمارستان مورد 8مراکز اقامتی نیاز به وجودشان است. از  دربررسی در قالب مراکز درمانی بود) وهاي مورداز ساختمان

درصد مراکز  اقامتی 100استاندارد بود. %) مجهز به تخت غیر63واحد ( 5استاندارد و %) مجهز به تخت 37واحد ( 3بررسی، 

 استاندارد بود.شده، داراي تخت غیربررسی

-%) بیمارستان دیگر هم به صورت غیر50(4%) بیمارستان اصالً وجود نداشت و در 50(4حمام مخصوص معلولین در - 3

 ها فاقد حمام مخصوص معلولین بود.%) از آن60مرکز( 6استاندارد و داراي حمام غیر%) 40مرکز اقامتی ( 4استاندارد بود. 

هاي حاصل از تحقیق حاضر دار شاخصی است که جهت ورود افراد ویلچري به هر ساختمانی الزم است. یافتهسطح شیب- 4

%) داراي سطح 26مرکز ( 57دار؛ %) فاقد سطح شیب61مرکز ( 134مرکز):  219شده (دهد که از کل مراکز بررسینشان می

% مراکز 40% مراکز آموزشی؛72دار استاندارد، است. درواقع %) داراي سطح شیب13مرکز ( 28استاندارد و دار غیرشیب

 دار است.% مراکز مذهبی، فاقد سطح شیب73% مراکز درمانی و 59% مراکز خدماتی؛ 63% مراکز تفریحی؛ 47اقامتی؛ 

هاي شهر قم از لحاظ دهد که ساختمانمتوسط و ضعیف نشان می ،آل هر مرکز، به سه قسمت عالیهتقسیم امتیاز اید- 5

 6.6تا  0: مراکزي که از 3بر  20است؛ با تقسیم  20آل مراکز آموزشی ضعیف هستند. امتیاز ایده بودن براي معلولینمناسب

کنند، متوسط و دریافت می 13.2تا  6.7؛ مراکزي که از کنند، از لحاظ مناسب بودن براي حضور معلولین، ضعیفدریافت می

 1.4آل، امتیاز ایده 20، مراکز آموزشی از  2کنند، عالی هستند. در وضعیت موجوددریافت می 20تا  13.3مراکزي که از 

 ولین است.بودن این مراکز براي حضور معلي وضعیت (بسیار) ضعیف و نامناسبدهندهاند که نشانامتیاز دریافت کرده

                                                             
  ها (در این قسمت) درصد معتبر است.هاي ذکر شده براي بیمارستاندرصد - ١

.3مراجعه شود به جدول - 2  
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کند که به وضوح بیان می 1آل و وضعیت موجود)شده (وضعیت ایدهآل و کسبهاي ایدهدر واقع اختالف امتیاز

ي سازي شده باشد، فاصلهآلی که باید براي افراد معلول مناسبها و محیط ایدههاي عمومی شهر قم با استانداردساختمان

 بسیار دارد.

  1393ي شهر قم، برحسب داشتن سه شاخص، سال خدمات عمومی مورد مطالعه هاي: توزیع ساختمان3جدول

  مراکز

  2متغیر

 مراکز
  آموزشی

مراکز 
  اقامتی

مراکز 
  تفریحی

مراکز 
  خدماتی

مراکز 
  درمانی

مراکز 
  مذهبی

  

  

-سطح شیب

  3دار

  )9(1  )15(12  )11(8  )0(0  )30(3  *)12(4  استاندارد است

  )18(2  )26(21  )26(18  )53(8  )30(3  )16(5  استاندارد نیست

  )73(8  )59(47  )63(45  )47(7  )40(4  )72(23  وجود ندارد

  )100(11  )100(80  )100(71  )100(15  )100(10  )100(32  مجموع

  

پارکینگ 
مخصوص 
  معلولین

  )9(1  )0(0  )0(0  )0(0  )0(0  )0(0  استاندارد است

  )0(0  )5(4  )3(2  )13(2  )20(2  )13(4  استاندارد نیست

  )91(10  )95(76  )97(69  )87(13  )80(8  )87(28  وجود ندارد

  )100(11  )100(80  )100(71  )100(15  )100(10  )100(32  مجموع

  

-هاي قابلدر

  عبور معلولین

  )9(1  )20(16  )34(24  )47(7  )40(4  )10(3  استاندارد است

  )91(10  )31(25  )17(12  )33(5  )30(3  )6(2  استاندارد نیست

  )0(0  )49(39  )49(35  )20(3  )30(3  )84(27  وجود ندارد

                                                             
.1مراجعه شود به نمودار - 1  

2 - Variable 
3 -Ramp 
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  )100(11  )100(80  )100(71  )100(15  )100(10  )100(32  مجموع

  

  مقادیر به صورت تعداد (درصد) نشان داده شده است. *

  1393ي شهر قم، برحسب داشتن سه شاخص، سال هاي خدمات عمومی مورد مطالعه: توزیع ساختمان4جدول

 مرکز

  متغیر

مراکز 
  آموزشی

مراکز 
  اقامتی

مراکز 
  تفریحی

مراکز 
  خدماتی

مراکز 
  درمانی

مراکز 
  مذهبی

  

آسانسور 
مناسب 

معلولین 
ویلچري و 

  نابینایان

  )13(1  )28(17  )31(10  )71(5  )78(7  )*6(2  استاندارد است

  )0(0  )37(22  )28(9  )29(2  )22(2  )22(7  استاندارد نیست

  )87(7  )35(21  )41(13  )0(0  )0(0  )72(23  وجود ندارد

  )27(3  )25(20  )55(39  )53(8  )10(1  )0(0  نیاز است**بی

  )100(11  )100(80  )100(71  )100(15  )100(10  )100(32  مجموع

  

دستشویی 
مخصوص 
  معلولین

  

  )9(1  )0(0  )0(0  )0(0  )10(1  )0(0  استاندارد است

  )0(0  )2(1  )0(0  )0(0  )0(0  )0(0  استاندارد نیست

  )91(10  )98(56  )100(34  )100(15  )90(9  )100(32  وجود ندارد

  )0(0  )29(23  )52(37  )0(0  )0(0  )0(0  نیاز استبی

  )100(11  )100(80  )100(71  )100(15  )100(10  )100(32  مجموع

  

  

فرنگی توالت

  )0(0  )3(2  )0(0  )0(0  )10(1  )0(0  استاندارد است

  )18(2  )39(22  )0(0  )0(0  )70(7  )0(0  استاندارد نیست

  )82(9  )58(33  )100(34  )100(15  )20(2  )100(32  وجود ندارد
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مخصوص 
  معلولین

  )0(0  )29(23  )52(37  )0(0  )0(0  )0(0  نیاز استبی

  )100(11  )100(80  )100(71  )100(15  )100(10  )100(32  مجموع

  

  (درصد معتبر) نشان داده شده است.* مقادیر به صورت تعداد

ي دیگر (استاندارد است، استاندارد نیست و وجود ندارد)، درصد معتبر است. به گزینه 3هاي ذکر شده در نیاز است، از مجموع مراکز کم شده و درصدي بیهاي درج شده در گزینه** عدد

مرکز  10نیاز است از مجموع ي بی% ذکر شده در گزینه10طبقه بودن ساختمانش، نیاز به آسانسور نداشت. بنابراین  3تر از %) مرکز به دلیل کم10(1مرکز اقامتی بررسی شده،  10طور مثال: از 

ها به عنوان مقادیر نیازتأثیر بوده است. (درواقع بیها محاسبه شده و درصدشان بینیازتأثیر بوده و در قسمت مجموع، فقط تعداد بیي دیگر بیده است و درصدش در سه گزینهمحاسبه ش

  اند).گمشده در نظر گرفته شده

بودن براي معلوالن شهر قم، در سال امتیاز مناسبلحاظ دریافت بررسی، از ي خدماتی موردگانه: توزیع مراکز شش5جدول 
1393  

  مرکز

  وضعیت

مراکز 

  آموزشی

مراکز 

  اقامتی

مراکز 

  تفریحی

مراکز 

  خدماتی

مراکز 

  درمانی

مراکز 

  مذهبی

  20  24  20  20  24  20  (ایده آل)وضعیت مطلوب

  1.9  1.3  1.4  2.7  6.3  1.4  وضعیت موجود

ي بین وضعیت فاصله

  موجود و وضعیت مطلوب

18.6  17.7  17.3  18.6  22.7  18.1  

 

  1393ها، در سال بررسی شهر قم، بر اساس امتیازي موردگانه: وضعیت مراکز شش1نمودار
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-گیري میدهد و نتیجهها میاز افراد معلول، به دولت آبادي در تحقیق خود سهم عمده را در توسعه و حمایترمضانی قوام 

ي حضور آنان در امور مدنی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و کند که رسیدگی به مشکالت اجتماعی شدید معلولین و توسعه

با این نظر  نویسندگان تحقیق حاضر نیز .)32: 1390، آباديرمضانی قوامفرهنگی، در گرو اتخاذ تدابیر مناسب دولت است (

ي شهرداري را از سازي اماکن یعنی سازمان بهزیستی و ادارهاجرایی براي ناظران مناسبموافقند و عالوه بر آن اعمال ضمانت

دانند، چرا که با گذشت چندین سال از تصویب قوانین مربوطه، شاهد عدم بازرسی بهزیستی در سازي میملزومات مناسب

فاقد رعایت  تأسیسِهاي تازهکار براي ساختمانکه مکلف به عدم صدور پایان نیزداري اماکن سطح شهر بودیم و شهر

  برداري کرده است.کار و مجوز بهرهي معلولین است، عمالً اقدام به صدور پایانسازي جهت استفادههاي مناسباستاندار

انجام وظایف قانونی)، کارکرد مقابل عدماجرا ( مجازات در تجربه نشان داده است که صرف وجود قانون، بدون ضمانت

سال از تصویب قانون جامع حمایت از  10و  1ي سوم توسعهسال از تصویب قانون برنامه 14چرا که با گذشت ؛ چندانی ندارد

ي بهزیستی و شهرداري، ي معلوالن نیست. ادارههنوز مناسب استفادهقم  هاي عمومی شهر ، اکثر ساختمان2حقوق معلوالن

  اند.ویا وظایف قانونی خود را به کلی فراموش کردهگ

در مقابل عدم انجام وظایف خود مؤاخذه و تنبیه خواهد شد،  که دانستي بهزیستی و شهرداري میواضح است که اگر اداره

ما به عنوان  سازي هم داریم.اجرا، نیاز به فرهنگ هاي عمومی شهر چنین نبود. البته در کنار ضمانتاکنون اوضاع ساختمان

ها را توانیم آنکه خود را در جایگاه معلولین قرار دهیم، میافراد سالم جامعه و مسئولین به عنوان مسئول، تنها در صورتی

درك کنیم و در جهت رفع مشکالتشان بکوشیم. باید توجه داشت که معلولین نیز مانند سایرین مالیات خود و عوارض دولتی 
                                                             

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور به تصویب مجلس شوراي اسالمی  يسوم توسعه يقانون برنامه 193 بند ج ماده 1379در سال  - 1
رسید. در این بند تأکید شده است که به منظور ارتقاي کمی و کیفی خدمات توانبخشی و دسترسی عموم مردم به این خدمات و تحقق 

 سازي اماکن عمومی و خصوصی در طول آن برنامه صورتجامعه، مناسب مشارکت آنان در يها براي معلوالن و توسعهتساوي فرصت
   ). 1382ي سوم توسعه، (قانون برنامه پذیرد

هاي این قانون و تبصره 2 يماده. به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید 1383در سال» قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  « - 2
زمینه تأکید نموده است. مسؤلیت هماهنگی و  هاي مختلف در اینمعلوالن و وظایف ارگانسازي محیط براي آن به ضرورت مناسب

سازمان بهزیستی گذاشته شده  يآن به دولت به عهده يو ارائه هها در این خصوص و تهیه گزارش مربوطنظارت بر عملکرد دستگاه
ها و اماکن کار براي آن تعداد از ساختماني احداث و پایانانهها موظفند از صدور پرواین ماده، شهرداري 2ي بر اساس تبصرهاست. 

  ).27: 1390اصفهانی، (نصرهاي تخصصی مربوط به معلوالن را رعایت نکرده باشند، خودداري نماید عمومی و معابري که استاندارد
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ترین حقوق شهروندي که امکان تردد و حمل و نقل در شهر است، همچون ارند که حداقل از کمپردازند و حق درا می

در اعتال و  رنگیپراي که دارند هنوز هم نقش ها همان افرادي هستند که به رغم مشکالت عدیدهسایرین برخوردار باشند. این

چندان زیاد در مقایسه با سایر و معلول هستند که با امکاناتی نهها، ورزشکاران جانباز ي بارز آن. نمونهدارندسربلندي کشور ما 

-کنند. بسیاري از این افراد فراتر از انسانورزشکاران همواره در مسابقات پاراالمپیک از اعتبار و حیثیت ورزش ایران دفاع می

ي خود در قبال ترین وظیفهکه کوچک انصافی استاین بی .اندبودن، جانبازانی هستند که در راه تعالی کشور ما معلول شده

داري آنان داده و فقط به ساختن مراکز نگهگونه انجامسازي محیط شهر براي حضورشان در جامعه را اینها، یعنی مناسبآن

دچار  کنیم و انتظار داریم کهایم. درواقع با این کار آنان را افرادي ناتوان که نیاز به مراقبت دارند جلوه میاکتفا کرده

  افسردگی هم نشوند.

خواهد، ي معلولین نمیخواهد. شهر، ساختمان، خیابان، مسیر یا پارك ویژهي مردم نمیمعلول فضایی خاص و جدا از بقیه

هایی زنده، پویا و کارآ در کنار سایر مردم نیاز دارد تا تعامالت اجتماعی او در بستري یکسان ولی مناسب بلکه معلول به فضا

 ).1385سرمدي، بیاتهایش شکل بگیرد (با نیاز

  پیشنهادات

 ها و معابر عمومی شهر.انجام تحقیقات آتی در شهر قم با محوریت بررسی خیابان-

هاي اماکن عمومی، که مانع حضور معلوالن در جامعه استفاده از نتایج تحقیقات توسط مسئولین براي دانستن ضعف-

 است. 

- سازي ساختمانزیستی و شهرداري، توسط دولت و واگذاري مسئولیت نظارت بر مناسباي، مستقل از بهتشکیل کمیته-

 ها به آن.

هاي سازي توسط سازندگان ساختمانهاي مناسباجرا در مجلس، در قبال عدم رعایت شاخصطرح و تصویب ضمانت-

 جدید.

 ي شهر قم.شدههاي از قبل ساختهسازي کلیه ساختمانمناسب-
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  تشکر و قدردانی

بررسی در این هاي عمومی موردمسئولین محترم ساختمان از را خود صمیمانه دانند تشکرمی الزم خود بر مقاله نویسندگان
 .دارند اند، ابرازکرده یاري را ما مسیر در این که عزیزانی و دوستان تمامی و تحقیق
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 فر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.ي معماري ، علیرضا عینیآفرینش نظریه، )1383لنگ ( جان، -

  –هاي جسمی سازي مسکن و شهر براي افراد داراي ناتوانیمناسب")، 1387( ملکی سعیدنوروزیان و سید باقر ،حسینی-

، شماره 19علم و صنعت ایران، جلد المللی علوم مهندسی دانشگاه ي بین، نشریه"تهران) 8ي موردي: منطقه (نمونه حرکتی

 ب.  - 10

، مجموعه مقاالت "سازي محیط شهرينقش آگاهی عمومی و آموزش تخصصی در مناسب")، 1383چی، سیمین (حنا-

 18و  17توانان جسمی، مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن، هاي عمومی قابل دسترسی براي کمگارگاه تخصصی طراحی فضا

 ماه.آذر

سازي محیط ، تهران، همایش ملی مناسب"حرکتی -سازي محیط زندگی معلولین جسمیمناسب")، 1385( الهام ،پورحیدر-

 شهري.

، مجموعه مقاالت "هاي اجراییسازي معابر پیاده، مشکالت و راهکارپیوسته")، 1383( ماندگار مهران و ندا ،زادهرفیع-

 .18و  17توانان جسمی، کمکارگاه تخصصی طراحی فضاهاي عمومی قابل دسترسی براي 

هاي هاي مؤثر بر مطلوبیت فضاسنجش شاخص")، 1387احمدوند یزدان ( و سیفایی مهسا ؛رضازاده راضیه ؛مجتبی ،رفیعیان-

 تهران، مجله نامه هنر.، "»زنان«هاي خاص اجتماعیعمومی شهري از منظر گروه

ي علمی پژوهشی رفاه ، فصلنامه"المللدر حقوق بینحمایت از حقوق معلولین "محمد حسین،  ،آباديرمضانی قوام-

 .45اجتماعی، سال یازدهم، شماره 

معبرهاي معماري و ساختمانی، تهران، انتشارات سازمان حمل و نقل و )، معلوالن و سد1376( بهمن ،رئیسی دهکردي-

 ترافیک تهران.

رسانی عمومی و دانشگاهی شهر زنجان ها و مراکز اطالعنهو تجهیزات کتابخا میزان انطباق ساختمان"، )1390( زندیان فاطمه-

، "ها و معلولینحرکتی از دیدگاه کارشناس معماري، مسئوالن کتابخانه –المللی براي معلوالن جسمی هاي بینبا استاندارد

 .2مدیریت اطالعات سالمت، دوره هشتم، شماره 
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 ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران.ي سوم توسعهه)، قانون برنام1382(  ریزيسازمان مدیریت و برنامه-

بررسی وضعیت جانمایی بنا و ")، 1390( حسینی فاطمه سادات و پور محمدجوادي ؛محمدکاشف میر ؛پوریا ،سهرابی-

دیریت ورزشی، شماره ي م، نشریه"المللیهاي ملی و بینسازي (دسترسی) اماکن ورزشی ارومیه با توجه به استانداردمناسب

10. 

، هنر و "ادراك نابینایان از معماري و ضوابط و الگوهاي طراحی براي آنان ")، 1389علی و شیبانی ارغوان (فرزین، احمد-

 .61-72، 13معماري، باغ نظر، سال هفتم، شماره 

دسترسی به امکانات جامعه "قنبري سحر،  و فالحی خشکناب مسعود ؛چابک علی ؛کمالی محمد ؛رویا، زادهقاسم-

پژوهشی رفاه  - ي علمی ، فصلنامه"هاي افراد داراي ناتوانی براي تحقق حقوق آنشدهبخشی از نیازهاي احساس

  .36اجتماعی، سال دهم، شماره 

 )، روانشناس اخالق، تهران، نشر آگه. چاپ دوم.1382( پروین ،کدیور-

دسترسی به خدمات شهري براي افراد "کوثریان مهرنوش، و اده مهرانزمجتهد ؛ربیعی خدیجه ؛مهدي ،بختگلستانی-

 .43پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره  - ي علمی ، فصلنامه"دار در ساريکننده از صندلی چرخاستفاده

 ني موردي مسکن جهت بهبود کیفیت زندگی جانبازان و معلوالبررسی و مطالعه"،)1391( الساداتفاطمه،مجیدي-

 .15ي علمی پژوهشی طب جانباز، سال چهارم، شماره ، مجله"حرکتی)-(جسمی

-، جستار"هافضاهاي سبز تفرحی، اوقات فراغت شهروندان، حضور معلولین در این فضا")، 1391( صدیقه ،پاریزيمیمندي-

 .38و  37هاي هاي شهرسازي، شماره

 ولین مصوبات مجلس شورا، قم. دفتر فرهنگ معلولین.گذاري براي معل)، قانون1390( اباذر ،اصفهانینصر-

بررسی مناسب بودن آسانسورهاي استان مازندران براي  ")، 1389( زاده مهرانمجتهد ؛ربیعی خدیجهبخت، مهدي؛ گلستانی-

 .179تا  167 :13، شماره 4، اخالق پزشکی، دوره "1389دار در سال استفاده نابینایان و افراد استفاده کننده از صندلی چرخ
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سرمایه ي اجتماعی، حلقه مفقوده در تبیین هراس اجتماعی و احساس شادي (مطالعه 
  موردي نابینایان مدرسه استثنایی مردانی آذر تبریز)

  1دکتر محمد عباس زاده
  2دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

  3آرزو موسوي
  4مرتضی مبارك بخشایش

  
  چکیده:

  
مهمترین مولفه هاي سالمت روانی می باشند. تحقیقات متعدد نشان داده است که سرمایه هراس اجتماعی و احساس شادي از 

ي اجتماعی نقش غیر قابل انکاري در از بین بردن هراس اجتماعی و تقویت احساس شادي در میان گروههاي مختلف جامعه 
رخورد با موقعیتهاي اجتماعی دچار هراس و بر عهده دارد. یکی از این گروهها، نابینایان می باشند که احتمال می رود در ب

دستپاچگی شده و در مسیر زندگی خود با توجه به وضعیت جسمی شان، احساس شادي نکنند. در همین راستا در مقاله ي 
حاضر تالش شده است به دو سوال عمده، شناسایی میزان سرمایه ي اجتماعی، هراس اجتماعی و احساس شادي در میان 

ابیناي مورد بررسی و همچنین نقش سرمایه ي اجتماعی در تبیین هراس اجتماعی و احساس شادي با استفاده از دانش آموزان ن
  نظریه هاي صاحب نظرانی مانند ایزورکان، بوردیو، کلمن، ریچاردز، کاواچی و ... پاسخ داده شود.

آموزان نابیناي مدرسه استثنایی مردانی آذر به  اطالعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته از دانش
صورت تمام شماري گردآوري شده است. یافته هاي تحقیق نشان داد، رابطه ي معنادار و معکوسی بین هراس اجتماعی و 
سرمایه  ي اجتماعی وجود دارد و تقویت سرمایه ي اجتماعی موجب کاهش هراس اجتماعی در بین نابینایان می شود. 

براساس یافته هاي تحقیق افزایش میزان سرمایه ي اجتماعی، موجب افزایش میزان احساس شادي در بین نابینایان و  همچنین 
از  38/0از تغییرات متغیر هراس اجتماعی و  26/0بالعکس می گردد. براساس نتایج حاصل از انجام تحلیل رگرسیونی، 

  ایه ي اجتماعی می باشد. تغییرات متغیر احساس شادي مربوط به تاثیر متغیر سرم

                                                             
1  m.abbaszadeh2014@gmail.com                       دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز 
2       aghdam1351@yahoo.com                               دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز 
3  arezoomsv1@yahoo.com                                            کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تبریز 
4 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز               m.mobarak2012@yahoo.com 
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  هراس اجتماعی، احساس شادي، سرمایه ي اجتماعی، نابینایان. :کلید واژه
  

  مقدمه و بیان مسئله
سالمتی روح، تضمینی براي داشتن جامعه اي سالم با ارتباطاتی سالم است. روحی که بیمار باشد، جسم را نیز دچار   

ح و روان انسان را می تواند تحت تاثیر قرار دهد، اضطراب و هراس است. بیماري خواهد کرد. یکی از بیماري هایی که رو
اضطراب و ترس یکی از بزرگترین دشمنان مسیر رشد و ترقی بشر بوده و چه بسا می تواند مسیر حال و آینده او را با 

شادي و نشاط نیز فاصله  تاثیرگذاري بر تصمیم و انتخاب بشري تغییر دهد. روشن است که در چنین حالتی زندگی انسان از
می گیرد. بدون وجود احساس شادي در زندگی، فرد دچار احساس سرخوردگی شده و ادامه  ي زندگی براي وي مالل آور 

  می شود. 
است که در صورت عدم توجه به آن، می تواند فرد را با مشکالت عدیده اي  1یکی از انواع این اضطرابها هراس اجتماعی

). بررسی 116: 1386ختالل یکی از شایع ترین اختالل هاي کودکی و نوجوانی است (دادستان و همکاران، مواجه کند. این ا
ها نشان می دهد، افرادي که داراي اختالل هراس اجتماعی می باشند، زمانی که با موقعیت هاي ترس آور اجتماعی روبرو می 

آنان افزایش می یابد و با عملکرد آنان تداخل می یابد (زیو و شوند، توجه به خود و دسترسی به افکار و احساسات منفی در 
). در واقع، هر وقت نگرش فرد نسبت به خود منفی باشد، این نگرش 72: 1390همکاران، به نقل از بختیارپور و همکاران، 

  منفی در شکل گیري عکس العمل فرد نسبت به موقعیت تنش زا اثر خود را نشان می دهد.
، ناشی از نوعی اختالل به نام هراس اجتماعی باشد که با ترس بارز و 2، یکی از علل عدم وجود سالمت روانبه نظر می رسد

پایدار از یک  یا چند موقعیت یا عملکرد اجتماعی مشخص می شود و در آن، شخص یا با افراد نا آشنا و غریبه مواجه است 
وقعیت هایی شخص می ترسد به گونه اي رفتار کند که موجب یا ممکن است مورد کنجکاوي آنها قرار گیرد. در چنین م

 می رنج اجتماعی هراس از جمعیت% 3/13 ). حدود84: 1391تحقیر و شرمندگی خود گردد (حیدري و علی پور خدادادي، 
 هراس. گیرد می قرار روانشناختی هاي اختالل ترین شایع ردیف در اجتماعی هراس که شود می باعث موضوع این برند،

. است سال 18- 29 جوانان میان در آن شیوع میزان بیشترین حال، این با شود؛ می آغاز بزرگسالی دوران در معموال اجتماعی
 و زن بین تفاوتی چندان اجتماعی هراس در است، غالب آن در ها خانم نسبت معموال که اضطرابی اختالالت بقیه برخالف
 اختالل که دهد می نشان اخیر برآوردهاي). 283: 1390همکاران، و آقاخانی( است 1 به 4/1 آن نسبت و شود نمی دیده مرد
 این ،%)4 تا 3 حدود( است شده داده تشخیص مدرسه نیز سنین کودکان میان در مشکالت ترین شایع از یکی اجتماعی هراس
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 هراس شیوع میزان دیگر، تحقیقی در همچنین ).4: 2005 ،1آلفانو( افزایش می یابد% 15 تا 10 به نوجوانان بین در میزان
   ).63: 1391 همکاران، و کرمی( اند داده گزارش درصد 16 تا 5 از نوجوانان و جوانان بین را در اجتماعی

با توجه به شیوع باال و تداخل جدي با زندگی شخصی و حرفه اي فرد، این اختالل مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است 
و همکارانش نشان داد، هراس هاي اجتماعی و ساده، شروع اولیه شان  2). مطالعه ي ریجر36: 1389(طاهري فر و همکاران، 

). نتایج 1693: 2001و همکارن،  3در دوره نوجوانی است و می تواند زمینه را براي اختالالت بعدي فراهم کند (روسا کروم
نوع اختالل دیده می شود (کسلر و همکارن، به نقل از  تحقیق کسلر و همکارانش حاکی از آن است که قبل از افسردگی، این

). این امر ضرورت اهمیت و توجه به اختالل اضطراب اجتماعی را نشان می هد؛ چرا که می تواند 27: 2010، 4کریستین روم
بعد از افسردگی تحقیقات انجام گرفته نشان می دهند، اختالل هراس اجتماعی  زمینه بروز افسردگی را نیز در پی داشته باشد.

%)، سومین اختالل شایع روانی در آمریکا می باشد (کسلر و همکاران، به نقل از داداش زاده و 14%) و وابستگی به الکل (17(
  ).112: 1388همکاران، 

احساس شادي، یکی از هیجانات مثبت در مقابل هیجانات منفی چون افسردگی، اضطراب و یاس می باشد. همانطوري که 
ی و یاس بر روي عملکرد افراد تاثیر منفی می گذارد، توجه به شادي و نشاط اجتماعی نیز عملکرد و بهره وري افراد افسردگ

را تحت تاثیر مثبت قرار داده و باعث افزایش آن در جامعه شده و راه را براي توسعه و پیشرفت جامعه هموار می کند. نشاط 
راد را تحت تاثیر مثبت خود قرار داده و در افرادي که نشاط اجتماعی باالیی اجتماعی قبل از هر چیزي روابط اجتماعی اف

وجود دارد، اعتماد اجتماعی هم در حد باالیی دیده می شود. وقتی که اعتماد اجتماعی در حد باال باشد، تعامل افراد و میزان 
جتماعی باالتري مهیا می سازد. چنانچه ونهوون مشارکت اجتماعی آنها بیشتر شده و زمینه را براي همبستگی بیشتر و انسجام ا

) مطرح می کند، شادي فعالیت فرد را می انگیزد و روابط اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. همچنین شادي باعث 1993(
داده  می شود که نگرش افراد به محیط پیرامون مثبت تر شده و زودتر در تعارضات اجتماعی به توافق برسند. آمارهاي پایگاه

از صد، جز کشورهاي متوسط از لحاظ شادي و در ردیف  51) نشان می دهد، ایران با نمره 1995-2005شادمانی در جهان (
  ).4: 1387ممالکی چون فیلیپین، هند، لهستان و کره جنوبی قرار دارد (موسوي، 

مل موثر بر رفتار اجتماعی انسان ها، نقش به عنوان یکی از عوا 5با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد، سرمایه ي اجتماعی
تعیین کننده اي در غلبه بر هراس اجتماعی و به تبع آن، ایجاد احساس شادي در افراد داشته باشد؛ مولفه هاي سرمایه ي 
اجتماعی، از جمله: اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی، از جمله متغیرهایی هستند که نقش غیر قابل انکاري در روابط 
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جتماعی انسان ها دارند. به طوري که، وجود اعتماد در بین افراد، می تواند زمینه ساز احساس امنیت خاطر آن ها شده و در ا
ارتقاي سالمت روان افراد و در راس آن، کاهش اضطراب و افزایش احساس شادي نقش بسزایی داشته باشد. مشارکت و 

که وجود آن ها، نشان دهنده روابط اجتماعی قوي فرد بوده و به تبع آن از  انسجام اجتماعی نیز از جمله مولفه هایی هستند
  هراس اجتماعی پایین و احساس شادي باال خبر می دهد. 

اما نکته ي حائز اهمیت این است که، همه افراد جامعه به یک میزان از سالمتی جسمی برخوردار نیستند و نابینایان یکی از 
مشکالت بیشتري نسبت به افراد سالم روبرو هستند. در واقع، مهارت هاي ارتباطی کودکان آسیب مهمترین اقشاري اند که با 

ي بینایی متفاوت از دیگران است و در تکالیفی که مستلزم تفکر انتزاعی می باشد، ضعیف تر عمل می کنند. آنان در  دیده
). نابینایی و کم بینایی 10: 1384، به نقل از بیابانگرد، 1لارتباط با محیط بیشتر به شیوه اي مشخص عمل می کنند (هامیل و برات

درصد کل  90دو موضوع مهم سالمتی، اقتصادي و اجتماعی در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. بیش از 
). 48: 1392 افرادي که از نظر بینایی ناتوان هستند، در کشورهاي در حال توسعه زندگی می کنند (سرابندي و همکاران،

مطالعات مختلف حاکی از آن است که نقص بینایی، کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده و فعالیت هاي اجتماعی و 
  استقالل آنها را کاهش می دهد (همان منبع). 

قعیتهاي اجتماعی یکی از تصوراتی که در مورد نابینایان وجود دارد، احتمال دچار هراس و دستپاچگی شدن در برخورد با مو
است. همانطور که یافته هاي تحقیقات متعدد نشان داده است، سرمایه ي اجتماعی موجب کاهش هراس اجتماعی می شود و 
کسانی که از سرمایه ي اجتماعی باالتري برخوردارند، در برخورد با موقعیت هاي اجتماعی کمتر دچار ترس و دستپاچگی 

تحقیق حاضر به دنبال آن است، این است که آیا سرمایه ي اجتماعی در مورد همه گروه  می شوند. یکی از سواالت مهمی که
هاي اجتماعی از جمله نابینایان صدق می کند؟ و در صورت صدق آیا سرمایه ي اجتماعی می تواند هراس اجتماعی نابینایان 

ي اجتماعی کمتر نسبت به سایر گروههاي را کاهش دهد؟ همچنین یکی از احتماالت دیگر در مورد نابینایان، احساس شاد
اجتماعی است و تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که نقش سرمایه ي اجتماعی در احساس شادي نابینایان 

  چیست؟ و آیا سرمایه ي اجتماعی می تواند احساس شادي را در  نابینایان، همانند سایر گروه هاي اجتماعی تقویت کند. 
  ري پیشینه نظ

اضطراب و ترس از بزرگترین دشمنانی هستند که بشر مجبور است با آن روبرو شود؛ اضطراب درباره ي آسیب پذیري 
خودمان و ترس براي بقاي خود. در این میان، بعضی از مردم از چیزهایی می ترسند که هرکس دیگري نیز از آن ها 

از چیزهایی می ترسند که از نظر دیگران دالیلی جزئی  هراسناك است و این یک میراث همگانی است. ولی برخی از مردم
دارند و قابل اعتنانیستند. این افراد، اشخاصی هستند که از بیماري ترس مرضی رنج می برند و حتی از فکر کردن به اعمال 
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و حتی تنها قدم کامال عادي مانند خرید کردن، مسافرت کردن با وسایل نقلیه عمومی، سینما رفتن، غذا خوردن در رستوران 
زدن در خیابان رنج می برند و دچار درماندگی بی اندازه هستند. افراد مبتال به ترس مرضی، با دو منبع ایجاد کننده ي ترس 
روبرو هستند و از آن ها رنج می برند؛ اول، موقعیتی که چنین ترس هایی را براي آنها ایجاد می کند و دوم، آگاهی درباره 

این چنین ترس هایی را ندارند و این که مردم بر این باور باشند که افراد مبتال به ترس مرضی، احمق، اینکه مردم دیگر 
اختالل هراس  اجتماعی که به عنوان فوبیاي اجتماعی نیز شناخته می شود، اولین  ).7-8: 1372ضعیف و کودن هستند (میچل، 

). این نوع 282: 1390تقل مطرح شد (آقاخانی و همکاران، به عنوان یک تشخیص خاص و مس 1960بار در اواخر سال هاي 
  ).112: 1388اختالل سومین اختالل روانی شایع در آمریکا می باشد (داداش زاده و همکاران، 

عبارت «هراس یا اضطراب اجتماعی، یکی از انواع اضطراب هایی است که برخی افراد با آن روبرو هستند. هراس اجتماعی، 
فرد مبتال به فوبیاي اجتماعی سعی می کند ». «رمنطقی و پایداري که معموال به خاطر دیگران به وجود می آیداست از ترس غی

از موقعیتی که در آن ممکن است از سوي دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد و نشانه هایی از اضطراب از خود بروز دهد یا با 
وردن و نوشیدن در جمع، استفاده از توالت عمومی و هر نوع دست پاچگی رفتار کند، اجتناب ورزد. صحبت کردن، خ

این افراد با حساسیت افراطی خویش ». فعالیتی که باید در حضور دیگران صورت گیرد، آن ها را به شدت مضطرب می کند
  ).166: 1386که شدیدتر از خجالت یا کم رویی است با مشکالت زیادي مواجه اند (دیویسون و همکاران، 

، برخی از ترس هاي اجتماعی رایج را این »زندگی بدون ترس«در کتاب خود تحت عنوان  2و جین بایر 1فنسترهایم هربرت
ترس از این که اشخاصی متوجه حاالت  -2ترس از این که کسی به دقت ما را نگاه کند  -1گونه فهرست بندي می کند: 

 -5ترس از غافلگیر شدن  -4ن، آزادي خود را از دست بدهیم ترس از این که در هنگام رابطه با دیگرا -3عصبی ما شوند 
ترس از کنار نیامدن با  - 7ترس از انجام دادن کاري به تنهایی  - 6(مثل ترس از عصبانیت و انتقاد)  ترس از احساسات منفی

 جلوه کردن، (مثل ترس از منزوي شدن، ترس از مکث در صحبت کردن، ترس از مورد عالقه نبودن، ترس از احمق دیگران

  ). 194-198: 1384ترس از انجام کار اشتباه و مواردي از این قبیل) (فنسترهایم و همکاران، 
احساس شادي به عنوان نقطه ي مقابل احساس اضطراب و نا امنی روانی، یکی از مولفه هایی است که وجود آن   

به احساسات و عواطف توجه خاصی نشان می دهند و  سالمت روان افراد را نشان می دهد. در ارائه ي تعریف از شادي برخی
در تعریفش شادي را چنین  3شادي را به عنوان احساسات مثبت و یا هیجانات مثبت قلمداد می کنند. بطوري که برادبورن

مطرح می کند: شادي عبارتست از میزان احساسات مثبت (خوشی، لذت و ...) منهاي احساسات منفی (ترس، استرس، دلهره 
...).  بعضی نیز تعریف شناختی از شادي ارائه می دهند. در این دسته از تعاریف ارزیابی مثبت و رضایت از کل زندگی  و
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مطرح است. در تعاریفی دیگر نیز از ترکیب آنها استفاده می شود. آنچه مسلم است این است که شادي به طور کلی، حداقل 
بت، نبود تاثیرات منفی و رضایت. هریک از سه جزء یاد شده قسمت مهمی از سه جزء تشکیل شده است، وجود هیجانات مث

از ساختمان شادي را تشکیل می دهد. دو مولفه ي اول منعکس کننده ي جنبه هاي عاطفی بوده و به خوشی و لذت مربوط 
حال حاضر و گذشته می شود، در حالی که مولفه ي سوم عمدتا شناختی است و بر اساس ارزیابی از شرایط زندگی فرد در 

مربوط می شود. اجزاي مربوط به خوشی و لذت شادي به افزایش احساسات مثبت و کاهش احساسات منفی اشاره داشته در 
مقابل، در زمینه مولفه شناختی شادي ناهمگونی نسبی وجود دارد. این مولفه به دستیابی به هدف با تاکید بر رضایت از زندگی 

). در این قسمت نظریه هاي مربوط به چگونگی رابطه بین 223: 2011و همکاران،  1می شود (گروبرو معنا در زندگی مربوط 
  متغیر سرمایه ي اجتماعی با متغیرهاي هراس اجتماعی و احساس شادي اشاره می شود:

  سرمایه ي اجتماعی و هراس اجتماعی
فردي حاصل می شود. چیزي که در هراس هراس اجتماعی ناشی از محیط هاي اجتماعی و در نتیجه روابط بین   

اجتماعی به صورت نهفته وجود دارد، ترس از ارزیابی نامناسب دیگران است. مشخص است که مشکالت در روابط بین 
فردي مانند اضطراب اجتماعی، حساسیت به اضطراب، عزت نفس پایین و حساسیت بین فردي براي اواخر دوره ي نوجوانی 

که اواخر دوره نوجوانی داراي پیامدهاي مهمی براي توسعه سالمت جسمی، روانی و اجتماعی در بسیار مهم است؛ چرا 
سراسر طول عمر انسان است. لذا در اواخر نوجوانی، احساسات اضطراب و اجتناب اجتماعی مربوط به احساس انزواي 

  ).338: 2011، 2اجتماعی آن ها می باشد (ایروزکان
یک مفهوم جامعه شناختی است که «یکی از سرمایه هاي ارتقا دهنده ي روابط متقابل انسانها  سرمایه ي اجتماعی به عنوان

چیزي «اشاره به ارتباطات درون و بین شبکه هاي اجتماعی دارد. تعاریف مختلفی در این باره ذکر شده است؛ در واقع 
مفهوم چند ). 52: 2011ایمان دوست،  بافنده» (براي مشکالت جامعه مدرن معرفی شده است» همچون دواي همه دردها

وجهی سرمایه ي اجتماعی، مفهومی میان رشته اي است و یکی از نقاط قوت این مفهوم، استفاده آن در زمینه هاي مختلفی 
چون اقتصاد، بهداشت عمومی، برنامه ریزي شهري، جرم شناسی، معماري و روانشناسی اجتماعی و نیز علوم سیاسی و جامعه 

و همکاران معتقدند که سرمایه ي اجتماعی که در  3آدلر ).77: 2013منشا آن است می باشد (انصاري و همکاران،  شناسی که
اشاره دارد که توسط تاروپود روابط اجتماعی تولید می شود و » 4حسن نیت«شبکه اي از گروه ها و تیم ها ایجاد می شود، به 
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و  2). ولکاك85: 2010و همکاران، 1ر و همکاران، به نقل از امریکمی تواند باعث تسهیل عمل یا کنش فرد شود (آدل
  ).79: 2013در تعریف از سرمایه ي اجتماعی، آن را عامل تسهیل کننده اقدامات جمعی می دانند (انصاري، 3نارایان

اي مشترك به اعتقاد بر این است که از طریق عضویت در سازمان ها و شبکه هاي مختلف، افراد، منافع مشترك و هنجاره
اشتراك گذاشته را توسعه داده و از این راه، اعتماد متقابل و درك متقابل تفاوت هاي فرهنگی را سبب می گردند؛ چیزي که 

معتقد است که تنها  5). در این رابطه، فوکویاما11: 2002، 4می تواند ارتباط قابل توجهی با سبک زندگی داشته باشد (کوین
برخی از هنجارها و ارزش هاي مشترك باید به عنوان سرمایه ي اجتماعی در نظر گرفته شوند. هنجارهایی که تولید سرمایه ي 

، به 1997اجتماعی می کنند، باید شامل فضایلی چون: گفتن حقیقت (راستگویی)، تعهدات و روابط متقابل باشد (فوکویاما، 
، سرمایه ي اجتماعی در برگیرنده روابط اجتماعی ارزشمند بین آدم ها است 7از نظر بوردیو ).1645: 2005، 6نقل از دورالف

سرمایه ي اجتماعی مجموعه «). بوردیو در تعریف سرمایه ي اجتماعی می نویسد: 725: 1386است (بوردیو، به نقل از ریتزر، 
ا و کم و بیش نهادینه شده روابط دوجانبه آشنایی و شناخت، ي منابع واقعی یا مجازي است که از طریق داشتن شبکه هاي پای

). از نظر بوردیو، سرمایه ي 36- 35: 1387(بوردیو، به نقل از نوغانی و اصغر پور، » براي یک فرد یا گروه انباشته می شود
تماعی امکان پذیر می اجتماعی دو مولفه دارد: اول، منبعی است که ارتباط با آن از طریق عضویت در گروه و شبکه هاي اج

شود و دوم، حجم سرمایه ي اجتماعی اي که به تملک یک کارگزار انسان در می آید، به اندازه اي بر شبکه هاي ارتباطی 
مبتنی است که او می تواند بسیج کند. بوردیو اعتقاد دارد که این کیفیت بوسیله کلیت ارتباطات بین کنشگران حاصل می 

یک کیفیت معمول گروه باشد. انجمن هاي داوطلبانه، اتحادیه هاي تجاري، احزاب سیاسی و انجمن شود، نه آنکه فی نفسه 
هاي سري همگی نمونه هایی جدید از تجسم سرمایه ي اجتماعی به شمار می روند. عضویت در گروه ها باعث ایجاد سرمایه 

هد بود (بوردیو، به نقل از ماجدي و همکاران، ي اجتماعی می شود که داراي اثرات تکثري بر شکل هاي دیگر سرمایه خوا
، سرمایه ي اجتماعی را بر مبناي کارکرد آن تعریف می کند. به نظر او، سرمایه ي اجتماعی، نهاد 8). کلمن95-94: 1385

ي بلکه مجموعه اي از نهادهاي گوناگون است که دو عنصر مشترك دارد: اوال همه ي آن ها مشتمل بر جنبه ا واحدي نیست،
ثانیا کنش هاي معین افرادي را که درون ساختار هستند، تسهیل می کند. سرمایه ي اجتماعی  از ساختارهاي اجتماعی هستند،
یعنی تحقق اهداف معینی را که در نبود آن محقق نمی شوند، امکان پذیر می گرداند  مولد است؛ مانند دیگر اشکال سرمایه،
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). از نظر او، سرمایه ي اجتماعی زمانی به وجود می آید که روابط بین 3- 5: 1386 (کلمن، به نقل از رحمانی و همکاران،
). سرمایه ي اجتماعی براي کنش گران 464: 1377افراد به شیوه اي دگرگون می شود که کنش را تسهیل می کند (کلمن، 

اد، به عنوان سرمایه ي اجتماعی در پی تعهد و اعتماد را به بار می آورد؛ یعنی به نوعی مشارکت و همکاري را در سایه اعتم
روابط دو جانبه و توسعه اجتماعی می داند. عواملی که سبب ایجاد  دارد. کلمن، سرمایه ي اجتماعی را منبعی براي همکاري،

هنجار ها (کلمن، به نقل از  -4اطالعات  -3ایدئولوژي  -2کمک  -1و گسترش سرمایه ي اجتماعی می شوند عبارتند از :
). کلمن دو نوع سرمایه ي اجتماعی را از هم تفکیک می کند: سرمایه ي اجتماعی در داخل خانه و 189-190: 1384، کلدي

سرمایه ي اجتماعی خارج از خانه. سرمایه ي اجتماعی داخل خانه، زمانی است که والدین با یکدیگر و با بچه هایشان می 
تعامالت والدین و کودکان درون خانواده، سرمایه ي اجتماعی درون گذرانند (ارتباط درون خانواده)؛ به عبارت دیگر، 

خانواده به شمار می آید. سرمایه ي اجتماعی بیرون خانواده، به روابط خارج از خانه، در درون اجتماع کلی تر می پردازد که 
د. سرمایه ي اجتماعی هنجارهاي قوي تري براي کمک به اعضاي خانواده نسبت به اعضاي غیرخانواده به وجود می آور

بیرون خانه شامل ارتباط با گروه ها و نهادها از جمله خویشاوندان و همسایگان و ارتباط با اولیاء و مربیان و مسئوالن مدرسه 
  ). 130: 1387است (کلمن، به نقل از نازك تبار و همکاران، 

رد. از نظر او، سرمایه ي اجتماعی آن دسته از از سرمایه ي اجتماعی شباهت زیادي به تعریف کلمن دا 1تعریف پاتنام   
ویژگی هاي سازمان اجتماعی است که هماهنگی و همکاري را براي سود متقابل تسهیل می کند که عبارتند از: شبکه ها، 

ی ). از نظر پاتنام، شبکه هاي رسمی و غیر رسم191: 1384هنجارهاي متقابل و اعتماد اجتماعی (پاتنام، به نقل از کلدي، 
در هر جامعه اي اعم از مدرن و سنتی وجود دارد که در دو نوع افقی و عمودي هستند. در شبکه هاي  ارتباطات و مبادالت،

افقی، شهروندانی عضویت دارند که در وضعیت برابر هستند. در شبکه هاي عمودي هم شهروندانی عضو هستند که در 
موفقیت نهادي آن در اجتماع  اتنام، هر چه ساختار سازمان افقی تر باشد،وضعیت نابرابر نسبت به هم سر می برند. از نظر پ

بیشتر خواهد شد. از نظر او، مهم ترین هنجارهاي معامله متقابل نیز هنجارهایی هستند که مهمترین سودمندي آن ها تقویت 
هی از مبادالت اجتماعی مرتبط اعتماد، کاهش هزینه هاي معامالت و تسهیل همکاري است. این هنجارها با شبکه هاي انبو

هستند و هر یک دیگري را تقویت می کنند. پاتنام، اعتماد اجتماعی را ناشی از دو منبع؛ یعنی هنجارهاي معامله ي متقابل و 
شبکه ي مشارکت مدنی می داند. از نظر او، اعتماد، همکاري را تسهیل می کند و هر چه اعتماد در یک جامعه باالتر باشد، 

ل همکاري هم بیشتر خواهد بود. او اضافه می کند که نبود این ویژگی ها در برخی از جوامع، عهدشکنی، بی اعتمادي، احتما
). 192- 193: 1384فریب و حیله، بهره کشی، انزوا، بی نظمی و رکود به دنبال خواهد آورد (پاتنام، به نقل از کلدي، 
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اجتماعی و سالمت روان معتقد است: بررسی ها نشان می دهد که هر چه افراد ، در رابطه با تاثیر متقابل سرمایه ي 1وایتفورد
به لحاظ اجتماعی منزوي تر باشند از سالمت روانی کمتري برخوردارند و به عکس هر چه پیوستگی اجتماعی بیشتر باشد آن 

اور است که سرمایه ي اجتماعی تنها به ، بر این ب2). روز48جامعه سالم تر خواهد بود (وایتفورد، به نقل از بهزاد ، بی سال: 
وسیله عضویت در نهادها به دست می آید. وي معتقد است که شبکه هاي سرمایه ي اجتماعی به طور خاص در فراهم آوردن 

  ).145: 1387حمایت هاي روانی و عاطفی، نقش موثري در ارتقاء سالمت روانی افراد دارند (ایمان و همکاران، 
به عنوان یکی از ابعاد اصلی سرمایه ي اجتماعی است که خود داراي ابعادي است؛ دسته بندي هایی که در  3اعتماد اجتماعی

تواند بین شخصی، اجتماعی و تعمیم یافته باشد. در دسته بندي  رابطه با ابعاد اعتماد صورت گرفته نشان می دهد که اعتماد می
اما چیزي که  دین، بین شخصی، اجتماعی و نهادي انجام گرفته است.هاي مختلف این دسته بندي به صورت چهار وجهی: بنیا

سطح فرد با گروه  در همه دسته بندي ها به چشم می خورد، این است که این اعتماد می تواند هم در رابطه ي دو نفر، هم در
از ارکان اساسی یک ارتباط سالم و هم در رابطه ي فرد با  سازمان مطرح باشد. این امر نشان می دهد که اعتماد به عنوان یکی 

 مطرح است؛ چرا که بدون وجود عنصر اعتماد یک رابطه دوام و قوام نمی یابد.

اعتماد از گذشته هاي دور در جوامع انسانی نقش ایفا کرده است، اما در دوران کنونی بر نقش و اهمیت آن افزوده «  
ین شخصی بیشتري در بین مردم وجود داشته است. در آن جوامع، شده است. گفتنی است در جوامع گذشته یا سنتی، اعتماد ب

احتماال نیازي به ابعاد گسترده تر اعتماد نبوده است؛ زیرا مردم بیشتر با کسانی ارتباط داشته اند که به نوعی با آن ها آشنا بوده 
دارد، نه آن هایی که خیر و خوبی را  اند. جامعه اي که از نعمت اعتماد برخوردار است (یعنی دید مثبتی به همه مردم وجود

فقط براي آشنایان خود می خواهند)، نظم، هماهنگی و همبستگی بیشتري وجود خواهد داشت و از نظر اقتصادي کارآمدتر 
(شارع پور و » خواهد بود، دموکراسی بهتر جریان خواهد داشت و افراد آن جامعه از سالمت بیشتري برخوردار خواهند بود

). بنابراین، اعتماد اجتماعی یکی از ابعاد مهم زندگی بشري را تشکیل می دهد؛ به طوري که در جامعه 1: 1390 همکاران،
کنونی، پیشرفت و ترقی زمانی میسر خواهد بود که در تعامالت اجتماعی افراد، اعتماد متقابل برقرار باشد (اینگلهارت، به نقل 

  ).268: 1383از عباس زاده، 
توان احساسی تلقی کرد که فرد یا افراد درباره چیزي دارند؛ درواقع، یک نگرش مثبت به فرد یا امري خارجی اعتماد را می 

، با طرح مبادله و بیان منافع 4). زیمل269: 1383است و مبین میزان ارزیابی از پدیده اي است که با آن مواجهیم (عباس زاده، 
هاي مبادله قلمداد کرده است. به اعتقاد او، بدون اعتماد عمومی افراد به  پشت سر آن، اعتماد را یکی از مهم ترین ضرورت
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در باب کارکرد اعتماد معتقد است که  1). لوهمان272: 1383یکدیگر، جامعه تجزیه می شود (زیمل، به نقل از عباس زاده، 
ست که در آن انتطارات، اعمال و رفتار نبود اعتماد در جامعه مشکل آفرین است. از نظر او، اعتماد یک ساز و کار اجتماعی ا

انسان ها هدایت و تنظیم می شود. از نظر او یکی از پیامدهاي اعتماد به یکدیگر گسترش همکاري و مشارکت اعضاي جامعه 
نظر ). او معتقد است که اعتماد را باید در رابطه با مخاطره در نظر گرفت. از 272: 1383است (لوهمان، به نقل از عباس زاده، 

 ). به102: 1389او اگر شخصی از کنش خودداري کند، مخاطره اي نیز نخواهد کرد (لوهمان، به نقل از کتابی و همکاران، 
 بیگانگی و میزان شده همدیگر از جامعه اعضاي دوري و انزوا به جامعه منجر یک در پایین اجتماعی اعتماد ،2زتومکا نظر

  ).4: 1390ه نقل از بنی فاطمه و همکاران،دهد (زتومکا، ب می افزایش را اجتماعی
فقدان شبکه هاي حمایت کننده و گسست روابط بین فردي و افول اعتماد بین فردي، قادر است از تظاهرات    

توانمندي هاي فردي در عرصه هاي اجتماعی بازداري کند؛ در واقع، بی اعتمادي و گسست اجتماعی، فرصت جرات آوري 
سان می گیرد. در پژوهشی نشان داده شد که هر چه افراد به لحاظ اجتماعی منزوي تر باشند از سالمت و خودابرازي را از ان

روانی پایین تري برخوردارند؛ در واقع سرمایه ي اجتماعی با نقشی که در سالمت روانی دارد می تواند عوامل استرس زا را 
). در واقع، کاهش اعتماد 147: 1391روشاهی وهمکاران، در زندگی کاهش داده، خطر این عوامل را کم کند (بهادري خس

بین اعضاي جامعه، انزوا و به تبع آن بیگانگی اجتماعی را در پی دارد. مفهوم بیگانگی اجتماعی از جمله مفاهیمی است که 
ع، بیگانگی ). در واق35: 1388ریشه هاي عمیقی در نظام فرهنگی و اجتماعی و ادبیات مکتوب جوامع دارد (صالح نژاد، 

اجتماعی وضعیتی است که در آن هر فرد در رابطه با خود، دیگران و جامعه، به اشکال گوناگون احساس بی قدرتی، احساس 
: 1389وتنفر از خود را بروز می دهد (نادري و همکاران،  6، تنفر فرهنگی5، انزواي اجتماعی4، احساس بی معنایی3بی هنجاري

معنی احساس انفصال، جدایی و عدم پیوند ذهنی و عینی بین فرد و محیط پیرامون او (یعنی جامعه، ، بیگانگی را به 7). میچل33
  ).33: 1389انسان هاي دیگر و خود) تعریف می کند (نادري و همکاران، 

ن ، با تاکید بر عامل اعتماد به عنوان شاخص ملی سرمایه ي اجتماعی در هر جامعه اي، این نکته را خاطر نشا8کاکس   
می سازد که در صورت وجود اعتماد بین افراد، ارتباط اعضاي خانواده، دوستان، همسایگان، همکاران، مراقبان بهداشت، هم 
گروه ها و اجتماعات موثرتر می شود. در صورتی که فقدان اعتماد، با عدم پیروي از قوانین، رفتار ضد اجتماعی، خودکشی، 
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خواهد بود. به نظر او، بسیار مشکل است که جماعتی را بدون آنکه اعتمادشان را خشونت و سایر مشکالت اجتماعی همراه 
و  1جلب کرده باشیم بتوانیم متقاعد کنیم که سبک زندگی سالم تري در پیش گیرند. از این رو گسترش شعاع اعتماد

ی هاي روانی و اجتماعی را در همکاري اعضاي یک جامعه، غناي سرمایه ي اجتماعی و به تبع آن کاهش اختالفات و نابسامان
)، در رابطه با مرز اعتماد معتقد است که هر جامعه 1995). فوکویاما (49پی خواهد داشت (کاکس، به نقل از بهزاد، بی سال: 

و هر فرهنگی داراي مرز اعتماد است؛ به طوري که مردم نسبت به افراد درون مرز اعتماد بیشتري نسبت به افراد خارج از مرز 
). توسعه اعتماد در طول زمان، از طریق برخوردها و تعامالت مکرر است. 463: 2009، 2رند (فوکویاما، به نقل از استینمندا

). اعتماد در نظریه هاي مبادله و کنش متقابل 150: 2004و همکاران،  3بنابراین، ارتباطات باز کلید توسعه اعتماد است (لوتانز
عتماد سبب تداوم و تکرار رفتار و کنش می گردد. در قضایاي تبادلی هومنز (موفقیت، نیز مورد توجه است؛ چندان که ا

تایید) نیز در صورتی که فرد به پاداش هاي مورد نظر دست نیابد، احساس  -سیري و پرخاشگري -محرك، ارزش، محرومیت
، مبادله اجتماعی متضمن اعتماد است 4وبی اعتمادي و ناامیدي و حتی واکنش هاي پرخاشگري را در پی دارد. از نظر پیتر بال

و مبادله از طریق نوعی اعتماد اجتماعی، تفکیک نقش و وابستگی متقابل، موجد انسجام در جامعه است (کتابی و همکاران، 
)، بدگمانی منجر به انزوا می شود، انزواي مزمن خطر افسردگی و روان پریشی را 2005( 5). از نظر پیلگریم102: 1389
یش می دهد. وقتی افراد بخشی از شبکه اجتماعی حمایتی گروه هاي اولیه هستند خطر هر دو کاهش می یابد (پیلگیریم، افزا

درواقع، انزوا یکی از نشانه هاي بارز اضطراب اجتماعی می باشد که طبق  ).36: 1391به نقل از رضوي زاده و همکاران، 
  آن است، وجود اعتماد اجتماعی بین اعضاي یک گروه و جامعه است.نظریات مطرح شده یکی از عواملی که باعث کاهش 

  سرمایه ي اجتماعی و احساس شادي
، دوستی ها، احساس کنترل 6) سرمایه اجتماعی یا همبستگی اجتماعی را چگونگی شبکه روابط اجتماعی2000ریچاردز (

سرمایه انسانی (سطح تحصیالت، درآمد، موقعیت شخصی و اعتماد اجتماعی می داند. به عقیده او سرمایه اجتماعی بیش از 
 ).53: 1381اجتماعی فرد و...) بر میزان شادمانی افراد جامعه اثر می گذارد (میرشاه جعفري و همکاران، 

، سرمایه اجتماعی به منابع قابل دسترس در درون ساختار هاي اجتماعی از قبیل اعتماد، هنجار هاي روابط 7به اعتقاد کاواچی
به نظر  ).31: 2001، 9و اهداف مشترك که افراد را براي انجام کنش هاي جمعی آماده می کند، اشاره دارد (کاواچی8لمتقاب
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، سرمایه اجتماعی داراي یک بعد ساختاري (شبکه ها، معاشرت، زندگی انجمنی و مشارکت مدنی) و یک بعد 1تردي هارفام
و درگیري مدنی دریافت شده) می باشد. هارفام سپس مطرح می کند شناختی (حمایت درك شده، اعتماد، انسجام اجتماعی 

ترنز نیز  ).4: 2003، 2که سرمایه اجتماعی می تواند عوامل استرس زا و عوامل خطر زا را در رابطه با سالمتی کاهش دهد (ترنر
سمی و غیررسمی، نیز سرمایه اجتماعی را به معنی عضویت افراد در گروه هاي رسمی و غیررسمی و همچنین نهادهاي ر

درجه انسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی، تراکم عضویت اجتماعی در گروه هاي محلی، کلیسا، انجمن هاي داوطلبانه، 
روابط و پیوندهاي اجتماعی متقابل و اعتماد اجتماعی در نظر می گیرد. از نظر وي، سرمایه ي اجتماعی ممکن است استرس 

باعث مریضی، افسردگی می شود. گرانت و توماس بر این باورند که سرمایه اجتماعی  روانی ایجاد کند و استرس روانی
عوامل استرس زا را در زندگی کاهش داده و خطر این عوامل را کم می کند. همچنین، سرمایه اجتماعی می تواند حوادث 

هر چند که شادي به وسیله حاالت  ).2135: 2003، 3دادن شغل در زندگی را کاهش دهد (هارفام منفی زندگی چون از دست
حاالت تاثیرگذار مثبتی چون خوش بینی، تفکر مثبت و ادراك شخصی از رفاه مشخص می شود، ولی منابع مختلفی همچون 

  ).1190: 2008و همکاران،  4شرایط اجتماعی در تولید شادي موثر می باشند (کریستی میزل

  پیشینه تجربی
انجام شده پیرامون سرمایه ي اجتماعی و متغیرهاي هراس اجتماعی و احساس در این قسمت به برخی از کارهاي تجربی 

  شادي اشاره می شود:
با  1383، در سال »بررسی اضطراب و عوامل موثر بر آن در بین پرستاران«مشکانی و کوهدانی در تحقیق خود تحت عنوان 

یجه رسیدند که بین رضایت از وضعیت اقتصادي، رضایت نفر از پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی، به این نت 267نمونه 
شغلی، اعتیاد به داروهاي روانگردان، بیماري مزمن یا صعب العالج در آزمون شونده، بیماري مزمن و صعب العالج در 

اعتیاد به  خانواده با اضطراب آشکار رابطه معناداري وجود دارد، اما بین اضطراب پنهان با میزان رضایت از وضعیت اقتصادي،
عاطفی، وجود بیماري هاي مزمن یا صعب العالج در آزمون شونده رابطه معناداري  -داروهاي روانگردان، وضعیت خلقی

  ).47- 53: 1383وجود ندارد (مشکانی و کوهدانی، 
ی رابطه اضطراب اجتماعی، امیدواري و حمایت اجتماعی با احساس ذهن«عسگري و شرف الدین در تحقیقی تحت عنوان 

نفر از دانشجویان زن و مرد دانشگاه خوزستان انجام دادند. نتایج نشان داد که بین  340، با نمونه »بهزیستی در دانشجویان
اضطراب اجتماعی و احساس ذهنی بهزیستی رابطه منفی معناداري وجود دارد، ولی بین امیدواري و حمایت اجتماعی با 
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دار وجود دارد. همچنین، نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که امیدواري و احساس ذهنی بهزیستی رابطه چندگانه معنی 
حمایت اجتماعی، پیش بینی کننده احساس ذهنی بهزیستی می باشند ولی اضطراب اجتماعی در پیش بینی کنندگی احساس 

 ).25-36: 1389ذهنی بهزیستی نقشی ایفا نمی کند (عسگري و شرف الدین، 

، در سال »تفاوت هاي سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی در دوره نوجوانی«ی را تحت عنوان گراوند و همکارانش تحقیق
ساله با روش نمونه گیري تصادفی چند مرحله اي از  16-17و  14- 15، 12- 13نفر در سه گروه سنی  500با نمونه  1389

ساله نسبت به دو گروه سنی دیگر،  12- 13دانش آموزان شهر تهران انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که نوجوانان 
میانگین باالتري در هر دو بعد شناختی و رفتاري اضطراب اجتماعی به دست آوردند. همچنین میانگین نمره هاي دختران در 
هر سه گروه سنی در مقایسه با پسران در بعد رفتاري اضطراب اجتماعی باال بود در حالی که در بعد شناختی، اضطراب 

 ).165- 174: 1389عی بین دو جنس تفاوت وجود نداشت (گراوند و همکاران، اجتما

انجام دادند.  1387محمد تقی ایمان و همکارانش، تحقیقی را در زمینه ارتباط سرمایه ي اجتماعی و سالمت روان در سال 
» نشگاه هاي تهران و شیرازبررسی تطبیقی سرمایه ي اجتماعی و سالمت روانی دانشجویان غیر بومی دا«عنوان این تحقیق 

نفر نمونه از دانشجویان دو دانشگاه تهران و شیراز به شیوه تصادفی سیستماتیک انجام گرفت. نتایج  500است. این تحقیق، با 
حاصله از این تحقیق نشان می دهد که احتمال ارتقاء سالمت روانی دانشجویان تحت تاثیر متغیرهایی چون سرمایه ي 

راد، میزان درآمد خانوادگی و قومیت آن ها می باشد. نتیجه گیري کلی از این تحقیق نشان می دهد که هر اجتماعی، سن اف
اندازه افراد در ساختار اجتماعی موجود داراي سرمایه ي اجتماعی باالتري باشند، سالمت روانی آن ها در وضعیت بهتري 

 ).143-169: 1387قرار خواهد گرفت (ایمان و همکاران، 

نقش سرمایه روانشناختی در بهزیستی روانی با توجه به «تحت عنوان  1391می نصرت آباد و همکاران تحقیقی را در سال هاش
، انجام داده اند. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که سرمایه روانشناختی و مولفه هاي »اثرات تعدیلی سرمایه ي اجتماعی

اجتماعی از یک سو و بهزیستی روانشناختی با سرمایه ي اجتماعی رابطه مثبت و معنی  آن با بهزیستی روانشناختی و سرمایه ي
داري وجود دارد. بر اساس داده هاي به دست آمده از این تحقیق، افرادي که سرمایه روانشناختی مطلوب تري داشتند و از 

باالتري نیز برخوردارند (هاشمی نصرت آباد و سرمایه ي اجتماعی باالتري بهره مند هستند، از بهزیستی روانشناختی بهتر و 
 ).123- 144: 1391همکاران، 

تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان شادکامی توسط کشاورز و وفاییان در بین شهروندان یزدي انجام 
فی و با استفاده از پرسشنامه نفر از مردم شهر یزد به شیوه  نمونه گیري تصاد 453گرفته است. در این پژوهش میزان شادي 

آکسفورد  مورد مطالعه قرار گرفتند. برخی نتایج این تحقیق نشان داد که بین روابط اجتماعی و خانوادگی و  نمرات 
  ).51: 1386شادکامی، ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد( کشاورز و وفاییان، 
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به  1387موثر بر شادي در سطوح خرد و کالن  در سال  موسوي در تحقیقی تحت عنوان بررسی جامعه شناختی عوامل
نفر  را از شهرستان هاي تهران، یزد، اردکان و میبد به روش  386بررسی این موضوع پرداخته است. وي در تحقیق خود 

-1996 ملی(سال- پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. همچنین، قسمتی از کار ایشان شامل تحلیل ثانویه اي از نوع عرضی
) بوده است. یافته هاي این تحقیق در سطح خرد حاکی از آن است که در سطح خرد، بر اساس آزمون شادکامی 2001

و پایین تر از حد متوسط بوده است. در بررسی عوامل موثر بر شادمانی  28/42آکسفورد، میانگین شادمانی افراد نمونه برابر با 
ص شد انزواي اجتماعی در سطح خرد و سرمایه اجتماعی در سطح کالن داراي به روش رگرسیون چندمتغیره همچنین مشخ

اثرات مستقیم و قابل توجهی بر شادمانی می باشند که این نتیجه نشان می دهد، روابط همراه با اعتماد را می توان به عنوان 
طه نشان داد خانواده و دوستان به عنوان یکی از مهمترین تعیین کننده هاي شادمانی باز شناخت. بررسی هاي بیشتر در این راب

عمده ترین منبع تامین کننده شادمانی مورد نیاز افراد بشمار آمده که در شرایط فعلی، اغلب به عنوان پناهگاهی در مقابل 
 ). 1387ناامنی، آنومی و نامالیمات ناشی از محیط هاي خارجی نقش خود را ایفا می کنند(موسوي، 

 4درجه اي، تحقیق مفصلی راجع به میزان شادمانی مردم  12با ستفاده از یک پرسشنامه  1965در سال  1برادبرن و کاپلوتیز
آمریکا انجام داده اند. آنها پژوهش خود را تحت عنوان گزارش هایی درباره شادمانی مطرح نموده اند.  2منطقه از ایلینویز

بین عواطف مثبت و عواطف منفی است. از دیگر نتایج تحقیق  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شادمانی حاصل تعادل
آنها این است که فعالیت، مشارکت اجتماعی و موقعیت اجتماعی نسبت به عوامل محیطی، تاثیر بیشتري در افزایش شادمانی 

 ). 16: 1383افراد دارند (جعفري و همکاران، 

شادمانی انجام داد. ابزار او از یک پرسشنامه سه درجه اي ) تحقیقی را تحت عنوان مشارکت اجتماعی و 1967( 3فیلیپس
نفر بود نتیجه  750آمریکا و حجم نمونه این پژوهش  4تشکیل شده بود. جامعه آماري او شامل افراد بزرگسال شهر نیوهمشایر

و  این پژوهش این بود که مشارکت اجتماعی موجب افزایش سطح شادمانی و سایر عواطف مثبت می گردد(جعفري
 ). 17: 1383همکاران، 

) در پژوهشی تحت عنوان فعالیت اجتماعی و شادمانی به این نتیجه رسیده اند که فعالیت اجتماعی 1992( 5کوپر و همکاران 
(فعالیت هاي گروهی) با میزان نشاط رابطه مستقیمی دارد و هرچه تعداد فعالیت ها بیشتر باشد بر شادي افراد افزوده می شود 

  ). 17: 1383همکاران،  (جعفري و
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تحت عنوان نقش ساختارها و روابط اجتماعی در شادمانی و ناشادمانی انجام  2006در سال  1تحقیقی توسط هالر و هادلر
گرفته است. این پژوهش در یک تحلیل مقایسه اي بین المللی به این مساله پرداخته که چگونه روابط و ساختار اجتماعی می 

ا شادمانی را تولید کنند. تز مهم و محوري این تحقیق این است که شادمانی و رضایت از زندگی باید به توانند شادمانی و ن
عنوان محصول ویژگی هاي فردي از یک سو و روابط و ساختار اجتماعی از سوي دیگر مورد بررسی قرار گیرد. یک مورد 

ماحصل یک فرایند مادي و داشته ها و خواسته هاي از تفاوت هاي میان شادمانی و رضایت از زندگی این است که اولی 
اجتماعی و دومی حاصل یک تجربه مثبت، بویژه در روابط صمیمانه و نزدیک می باشد. تمرکز این تحقیق بر روي شرایط 
اجتماعی خرد و کالن است که بوجود آورنده و یا از بین برنده شادمانی و رضایت هستند. فرض بر این گرفته می شود که 
روابط اجتماعی زیاد و نزدیک، مشارکت و موفقیت شغلی، ریشه هاي فرهنگی،  مذهب و مشارکت در آن ها می توانند 
موجد شادي و رضایت از زندگی باشند. در ابعاد کالن، موقعیت اقتصادي، ساختار اقتصادي نسبتا برابر، یک دولت رفاه 

اد کالن بیشتر بر رضایت از زندگی تاثیر گذار می باشند تا شادمانی. در خوب و دموکراسی نیز می تواند تاثیر گذار باشند، ابع
کشور بر اساس داده هاي پیمایش ارزش هاي جهانی،  41این تحقیق یک رگرسیون چندگانه مقایسه اي در تحلیل شادمانی 

یک فرد به طور  در دنیا انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مشارکت اجتماعی در سطح خرد و مشارکت فرهنگی
  ).90: 1389گسترده اي بر شادمانی وي تاثیر گذار است (نورآذر، 

پوتنام و همکاران در تحقیقی که با همکاري دانشگاه هاروارد و مرکز بشر دوستی ایندیانا انجام دادند، دریافتند که افرادي که 
رابطه برقرار کنند، نسبت به افرادي که از نظر مالی غنی از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتري دارند و بهتر می توانند با مردم 

  ).53: 1381تر، ولی روابط اجتماعی مطلوبی ندارند، شادمان تر هستند (میرشاه جعفري و همکاران، 
  با توجه به مطالب ارائه شده در بخش پیشینه نظري و تجربی تحقیق می توان اذعان کرد که: 

سرمایه ي اجتماعی به عنوان یکی از متغییرهاي تاثیر گذار بر هراس اجتماعی، خود شامل ابعاد چندي از جمله: اعتماد، 
مشارکت و انسجام اجتماعی می باشد. همانطوري که اشاره شد، سرمایه ي اجتماعی به روابط اجتماعی افراد مربوط می شود 

جریان روابط خود با دیگران کسب می کنند. به عنوان مثال وجود اعتماد در و گویاي میزان سرمایه اي است که افراد در 
روابط اجتماعی باعث تسهیل روابط می گردد. افرادي که از اعتماد اجتماعی باالیی در در روابط بین فردي، گروهی و 

می دهد که پیامد چنین  سازمانی برخوردارند، باعث اضطراب ناشی از کنش متقابل آنها کاهش قابل مالحظه اي را نشان
حالتی، ارتقاي مشارکت افراد در سطح جامعه و کاهش انزواي اجتماعی می باشد. در واقع، وجود انسجام اجتماعی و اعتماد 
در روابط بین افراد باعث ارتقاي جرات و خود ابرازي فرد می شود و این امر موجب اعتالي سالمت روان افراد و کاهش 

                                                             
1  . Haller and Hadler 
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می گردد. در این زمینه از نظریه هاي ایزورکان، آدلر، فوکویاما، بوردیو، کلمن، پاتنام، وایتفورد، روز، میزان هراس اجتماعی 
  زیمل، لوهمان، زتومکا، میچل، ولکاك، نارایان، لوتانز، کاکس، پیتربالو و پیلگریم استفاده شده است. 

اعی افراد، بر احساس شادي آن ها نیز موثر است. در از طرفی دیگر، سرمایه ي اجتماعی عالوه بر تاثیرگذاري بر هراس اجتم
واقع، سرمایه ي اجتماعی هم در روابط بین فردي و گروهی و هم شخصی (سالمت روان و ارتقاي شادي افراد) موثر می 

ي باشد که نظریه هاي مطرح شده تاییدي بر این ادعا است. نظریه پردازان این حوزه، متذکر شده اند که میزان سرمایه 
اجتماعی افراد تعیین کننده میزان شادي آنها می باشد. بنابراین، اعتماد در جامعه مدرن، یکی از عوامل تأمین کننده شادمانی 
افراد تلقی می شود. زمانی که در روابط بین افراد اعتماد وجود داشته باشد، زمینه احساس امنیت روانی و آرامش در تداوم 

ی آید. مشارکت اجتماعی به عنوان یکی دیگر از ابعاد سرمایه ي اجتماعی، می تواند زمینه ساز روابط براي فرد به ارمغان م
کارهاي تیمی و نیز ورزش هاي دسته جمعی بوده و در ارتقاي احساس شادي افراد موثر باشد. بنابراین، اعتماد، انسجام و 

ند موثر واقع گردند و از انزواي اجتماعی آن ها که مشارکت اجتماعی هر سه در ارتقاي روحیه نشاط و شادي افراد می توا
زمینه ساز افسردگی می باشد، جلوگیري کنند. در این زمینه، از نظریه هاي ریچاردز، کاواچی، هارفام و ترنر استفاده شده 

  است. مدل تحلیلی زیر نشان دهنده رابطه بین سازه هاي مورد بررسی می باشد:
  
  
  
  
  
  

  ). مدل مفهومی رابطه بین سرمایه ي اجتماعی با هراس اجتماعی و احساس شادي1شکل شماره (

  فرضیه هاي پژوهش
  بین سرمایه ي اجتماعی و هراس اجتماعی رابطه وجود دارد.-
  بین سرمایه ي اجتماعی و احساس شادي رابطه وجود دارد.-

  روش شناسی تحقیق
روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش بر اساس هدف تحقیق از نوع کاربردي بوده، جامعه آماري مورد مطالعه، شامل تمام 
دانش آموزان مجتمع استثنایی مردانی آذر شهر تبریز می باشد و نمونه مورد مطالعه شامل تمامی دانش آموزان نابیناي این 

سرمایه ي 
 احساس شادي اجتماعی

 هراس اجتماعی
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مورد مطالعه قرار گرفته اند، همچنین داده هاي تحقیق به روش مصاحبه نیمه مجتمع می باشد که به صورت تمام شماري 
  ساختار یافته گرد آوري شده است.

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
سرمایه ي اجتماعی، مجموعه هنجارهاي موجود در سیستم هاي اجتماعی است که موجب ارتقاي سرمایه ي اجتماعی: 

ردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه هاي تبادالت و ارتباطات می گردد (الوانی و سطح همکاري اعضاي آن جامعه گ
  ).12: 1385شیروانی، 

متغیر نام برده، متغیر مستقل در تحقیق حاضر می باشد که با معرف هاي میزان تایید از سوي دوستان نابینا تعریف عملیاتی: 
تایید از سوي جامعه، میزان تایید از سوي رسانه ها، میزان توجه از سوي و غیر نابینا، میزان تایید از سوي خانواده، میزان 

  مدیریت مدرسه، میزان توجه از سوي بستگان عملیاتی شده اند. 
: هراس اجتماعی، یکی از انواع اختالل هاي اضطرابی است که ویژگی تشخیصی اصلی آن ترس بارز و هراس اجتماعی

که در آن ها احتمال دستپاچگی براي شخص وجود دارد. این افراد موقعیت هاي پایدار از موقعیت هاي اجتماعی است 
اجتماعی را زیان بار می دانند و بر این باورند که رفتارشان از نظر اجتماعی پیامدهاي مصیبت باري خواهد داشت (هافمن و 

  ).35: 1389لو، به نقل از طاهري فر و همکاران، 
عنوان متغیر وابسته یا تابع است، با معرف هاي سرخ شدن فرد هنگام صحبت کردن در  : این متغیر که بهتعریف عملیاتی

جمع، اجتناب از رفتن به مهمانی، ترس از صحبت با غریبه ها، ترس از زیر نظر بودن، عرق کردن در برابر دیگران، ترس و 
  استخراج شده است. 1Spinاساس مقیاس اجتناب از حضور در مهمانی و گردهمایی ها عملیاتی شده است. این معرف ها بر 

شادي فراتر از  دریافت لذت هاي فوري و لحظه اي می باشد. شادي حالتی  2با توجه به تعریف مارتین احساس شادي:
است که فرد در آن حالت، به این احساس و باور  می رسد که زندگی او در مسیري صحیح و خوب جریان دارد (علوي، 

1388 :96 .(  
این متغیر نیز جزء متغیرهاي وابسته در تحقیق حاضر می باشد که با معرف هاي احساس شادي بی نهایت، تعریف عملیاتی: 

راضی بودن از همه چیز، عشق ورزیدن به زندگی، احساس در اوج بودن، احساس نشاط به طور مداوم و همیشه خندیدن 
  عملیاتی شده است.

  کیفیت وسیله اندازه گیري:

                                                             
1 .Social Phobia Inventory 
2 - Martin 
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سواالت از روش اعتبار محتوایی استفاده شده و براي سنجش قابلیت اعتماد وسیله اندازه گیري  1ور سنجش اعتباربه منظ
استفاده گردیده و نتایج آزمون آلفاي  3)، یعنی همبستگی درونی گویه هاي هر متغیر از ضرایب آلفاي کرونباخ2(پایایی

  کرونباخ در حد نسبتا مطلوب گزارش شده است.

  اي توصیفی تحقیقیافته ه
اکثر پاسخگویان به لحاظ جنس، مرد بوده و پایه تحصیلی بیشتر نمونه مورد مطالعه مقطع راهنمایی می باشد.   

ساله و بزرگسال ترین  13وضعیت تاهل نمونه مورد مطالعه نشان داد که تمامی پاسخگویان مجرد هستند. جوانترین پاسخگو 
سالگی  18قرار دارد. همچنین براساس یافته هاي تحقیق فراوانی پاسخگویانی که در سن سالگی  26نمونه مورد مطالعه در سن 

قرار دارند، از بقیه سنین بیشتر است. تقریباً اکثر پاسخگویان سابقه معلولیت خانوادگی نداشته ولی سابقه معلولیت فامیلی در 
  درصد پاسخگویان گزارش شده است.  50

می  07/14اس اجتماعی نشان داد، مقدار میانگین به دست آمده سازه هراس اجتماعی برابر با نتایج تحلیل توصیفی متغیر هر
کمتر است. بدین معنا که میزان هراس اجتماعی دانش آموزان مورد مطالعه کمتر از حد  5/16باشد که از میانگین طیفی خود 

بینایی بهره مند نبود ولی نشانه هایی مبنی بر سرخ شدن  مورد انتظار می باشد. هر چند که نمونه مورد مطالعه تحقیق از وضعیت
فرد نابینا هنگام صحبت کردن در جمع، اجتناب از رفتن به مهمانی، ترس از صحبت با غریبه ها، ترس از زیر نظر بودن، عرق 

نند سایر افرادي بود کردن در برابر دیگران، ترس و اجتناب از حضور در مهمانی و گردهمایی ها و مانند آن در بین آنها ما
  که از نعمت بینایی برخوردار بودند.

حاکی از آن است که  20و مقدار میانگین طیفی  35/20بررسی توصیفی متغیر احساس شادي با مقدار میانگین به دست آمده 
وص افراد احساس شادي در بین نمونه مورد مطالعه در حد مورد انتظار وجود دارد. شاید تصور عمومی در جامعه در خص

نابینا، مخصوصا براي آنهایی که در سن جوانی هستند، این باشد که آنها بیشتر اوقات افرادي منزوي و غمگین هستند و از 
ناراحتی هایی این چنینی رنج می برند، ولی همانطور که یافته هاي توصیفی تحقیق نشان داد، در بین دانش آموزان نانبیناي 

ون احساس رضایت، عشق ورزیدن به زندگی، احساس در اوج بودن، همیشه خندیدن و ... در مورد مطالعه، احساساتی همچ
  زندگی آنها موج می زند. 

بزرگتر است، بنابراین براساس اطالعات حاصل از تحلیل توصیفی، سرمایه ي اجتماعی  5/24از مقدار میانگین طیفی  92/24
و نشانگر آن است که معلولیت بینایی دانش آموزان مورد مطالعه  دانش آموزان مورد مطالعه در حد مطلوبی قرار دارد

محدویتی در روابط اجتماعی براي آنها ایجاد نکرده و از توانایی برقراري ارتباطات اجتماعی آسان و کم هزینه با اطرافیان و 
                                                             
1 . Validity 
2 . Reliability 
3 . Cronbach Alpha 
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مانند بقیه افراد جامعه مورد تائید  جامعه خود برخوردارند و در یک کلمه می توان گفت براساس یافته هاي تحقیق نابینایان نیز
  و مورد توجه جامعه هستند.

  یافته هاي استباطی دو متغیره
براي سنجش همبستگی بین متغیرهاي سرمایه ي اجتماعی با هراس اجتماعی و احساس شادي از ضریب همبستگی پیرسون و 

استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد: با توجه به براي بررسی میزان تاثیر سرمایه ي اجتماعی بر آنها از آزمون رگرسیون 
می  05/0اینکه سطح معنی داري بدست آمده براي بررسی رابطه بین دو متغیر سرمایه ي اجتماعی و هراس اجتماعی کمتر از 

دانش آموزان  باشد، بنابراین وجود رابطه معنادار و معکوس با شدت متوسط بین این دو متغیر به تائید رسید. بر این اساس
نابینایی که از سرمایه ي اجتماعی باالیی برخوردار هستند، میزان هراس اجتماعی در بین آنها کمتر بوده و برعکس به هر 

  میزان که سرمایه ي اجتماعی کمتر باشد، احتمال افزایش میزان هراس اجتماعی تقویت می شود.
تغیر احساس شادي و سرمایه ي اجتماعی نشان داد، با توجه به اینکه نتایج حاصل از تحلیل استنباطی بررسی رابطه بین دو م

و شدت همبستگی باال به صورت مستقیم مورد تائید قرار گرفته است،  05/0رابطه بدست آمده بین دو متغیر با احتمال خطاي 
وصا، نابینانیان، منجر به می توان نتیجه گرفت که افزایش میزان سرمایه ي اجتماعی در میان افراد داراي معلولیت، مخص

افزایش شادي اجتماعی در بین آنها می گردد. چرا که براساس یافته هاي تحقیق، شادي اجتماعی در میان افرادي کمتر 
  مشاهده می شود که از سرمایه ي اجتماعی باالیی برخوردار نیستند.

  
  اجتماعی و احساس شادي هراس باسرمایه ي اجتماعی  بین پیرسون همبستگی آزمون خالصه .)1( شماره جدول

  متغیر
  سرمایه ي اجتماعی
  ضریب تبیین تعدیل شده  ضریب اطمینان  تایید یا عدم تایید sig  ضریب پیرسون

  264/0  95/0  تایید  035/0  -567/0  هراس اجتماعی
  383/0  95/0  تایید  011/0  656/0  احساس شادي

  
از تغییرات متغیر هراس اجتماعی و  264/0)، 1در جدول شماره ( براساس نتایج حاصل از انجام آزمون رگرسیون مندرج

   از تغییرات متغیر احساس شادي مربوط به تاثیر متغیر سرمایه ي اجتماعی می باشد. 383/0

  بحث و نتیجه گیري
سالمت روان افراد جامعه، همانند سالمت جسم آن ها موضوع قابل تاملی است. اضطراب به عنوان یکی از عوامل  بحث

مهمی است که وجود یا عدم وجود آن، از معیارهاي اساسی سالمت روان افراد می باشد. همچنین، روان سالم، از شادي و 
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س به دور است. همانطور که اشاره شد، فقدان هراس اجتماعی به نشاط الزم برخوردار است و از نشانه هاي افسردگی و استر
عنوان یکی از ابعاد اضطراب، نقش مهمی در سالمت روان و بهبود سالمت اجتماعی افراد دارد. در واقع، هر عاملی که از 

طبق آنچه گفته شد، میزان هراس اجتماعی افراد بکاهد، عنصري مهم است که باید مورد تاکید قرار گرفته و ارتقاء یابد. 
سرمایه ي اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین عواملی است که با این متغیر رابطه غیر قابل انکاري دارد. تحقیق حاضر با 
هدف مشخص کردن نقش سرمایه ي اجتماعی در بررسی هراس اجتماعی  و احساس شادي در بین دانش آموزان استثنایی 

ذیرفت. در همین راستا، دانش آموزان نابیناي مدرسه مورد نظر، به روش تمام شماري و با مردانی آذر شهر تبریز انجام پ
استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي ذکر شده نشان 

برخوردارند، هراس اجتماعی در آنها کمتر مشاهده می شود داد، دانش آموزان نابینایی که از میزان سرمایه ي اجتماعی باالیی 
و برعکس، براساس یافته هاي تحقیق هراس اجتماعی در بین دانش آموزان نابینایی که از میزان سرمایه ي اجتماعی کمتري 

مایه ي اجتماعی برخوردارند، بیشتر مشاهده می شود. یکی دیگر از متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق بررسی رابطه بین سر
و احساس شادي بود. براساس گزارش هاي تحقیق دانش آموزان نابینایی که از سرمایه ي اجتماعی باالتري برخوردارند، 
شادي اجتماعی آنها بیشتر می باشد و برعکس. بنابراین طبق یافته هاي تحقیق با تقویت سرمایه اجتماي در بین دانش آموزان 

  می توان از هراس اجتماعی کاهست و شادي اجتماعی را در بین آنها تقویت کرد.داري معلولیت خاص بینایی 
یافته هاي حاصل از بررسی رابطه بین سرمایه ي اجتماعی با هراس اجتماعی با نظریات ایزورکان، آدلر، فوکویاما، بوردیو، 

وتانز، کاکس، بالو و پیلگریم همسویی نشان کلمن، پاتنام، وایتفورد، روز، زیمل، لوهمان، زتومکا، میچل، ولکاك، نارایان، ل
) و هاشمی نصرت 1387)؛ ایمان و همکاران (1389داد. همچنین با کارهاي پژوهشی انجام شده توسط عسگري و همکاران (

  ) در یک راستا می باشد.1391آباد و همکاران (
س شادي همسو با نظریه ها و یافته هاي همچنین، نتایج حاصل از بررسی فرضیه، رابطه بین سرمایه ي اجتماعی با احسا

)؛ 1387)؛ موسوي (1386ریچاردز، کاواچی، هارفام و ترنر و کارهاي پژوهشی انجام شده توسط کشاورز و همکاران (
)؛ 1383)، به نقل از جعفري و همکاران (1967)؛ فیلیپس (1383)، به نقل از جعفري و همکاران (1965برادبرن و همکاران (

)، پوتنام و 1389)، به نقل از نورآذر (2006)، هالر و همکاران (1383)، به نقل از جعفري و همکاران (1992اران (کوپر و همک
  )، می باشد.1381همکاران (بی تا)، به نقل از میر شاه جعفري و همکاران (

ده از روابط بین انسان ها، با هم از دیدگاهی وسیع، افراد به عنوان حلقه هاي سازنده جامعه و جامعه به عنوان الگویی گرد آم
در ارتباط متقابل می باشند. روشن است که، وقتی افراد سازنده جامعه از روان سالم و به طور اخص از روابط اجتماعی سالم 
برخوردار نباشند، جامعه بشري نیز با مشکالت عدیده اي مواجه خواهد شد. در واقع، سالمتی روح، تضمینی براي داشتن 

اي سالم با ارتباطاتی سالم است؛ روحی که بیمار باشد، جسم را نیز دچار بیماري خواهد کرد. انزوا و گریز فرد از جامعه 
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دیگران، نه تنها براي خود فرد مشکل ساز است، بلکه براي اطرافیان و جامعه اي که با آن در ارتباط است نیز مشکل آفرین 
ران یکی از مهم ترین عوامل بهبود فرد دچار این اختالل می باشد. زمانی که فرد در می شود. بنابراین، بهبود روابط فرد با دیگ

روابط با دیگران احساس امنیت روانی داشته باشد، با آرامش خاطر بیشتري به کنش متقابل خود ادامه می دهد. اعتماد، نیرویی 
ال تداوم روابط اجتماعی به صورت امن آرامش بخش براي فرد دچار هراس اجتماعی است که در صورت وجود آن، احتم

براي فرد فراهم می شود و به تبع آن رابطه امن براي انسان پیام آور شادي و نشاط است. همچنین، زمانی که بین فرد با دیگران 
نوعی انسجام و همبستگی وجود داشته باشد، در فرد دچار این اختالل، نوعی حس همدلی و نزدیکی با دیگران شکل می 

  رد که نتیجه این امر، بهبود روابط اجتماعی فرد با اعضاي آن گروه است. گی
افراد نابینا به عنوان قشر مهمی از افراد جامعه که با مشکالت خاصی روبرو هستند، نیازمند داشتن زندگی شاد و فارغ از  

ان یکی از مهم ترین عناصري اضطراب هستند. طبق بررسی هاي انجام شده در پژوهش حاضر، سرمایه ي اجتماعی به عنو
است که در صورت ارتقاي آن، بسیاري از مشکالت مربوط به سالمت روان این افراد حل می شود. گسترش روابط اجتماعی 
در افراد نابینا مساوي با کاهش انزواي آن ها و افزایش حس همدلی با دیگران و آرامش و شادي آن ها است. در راستاي 

  ي بهبود سالمت روان افراد و کاهش هراس اجتماعی افراد نابینا، می توان پیشنهادات زیر را ارائه کرد: نتایج حاصل شده، برا
Ø .تقویت روابط مشارکت آمیز در مدارس نابینایان 

Ø  تالش جهت ایجاد فرصت هاي اشتغال براي افراد نابینا، جهت کاهش هراس اجتماعی و افزایش مشارکت آن ها در
 سطح جامعه.

Ø  سازي براي ارتقاي روابط اجتماعی افراد بینا و نابینا.فرهنگ 

Ø .تقویت کارهاي تحقیقی تیمی 

Ø .تقویت فرهنگ راستگویی و صداقت در راستاي تقویت اعتماد اجتماعی افراد 

Ø .تقویت ورزش هاي تیمی جهت ارتقاي سطح انسجام و مشارکت اجتماعی 

Ø ماعی افراد در راستاي افزایش احساس شادي در ایجاد اردوهاي تفریحی دسته جمعی جهت تقویت مشارکت اجت
 بین نابینایان.
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  چکیده
هاي مهم در  استفاده معلوالن، یکی از اولویت منظور بهسازي مکان هاي فرهنگی و تاریخی  توجه به مسیله مناسب

هاي گوناگون، موجب  است. در این کشورها، بیان مطالبات شهروندان معلول در قالب تشکل افتهی توسعهکشورهاي 
سازي  ارتقا فرهنگ عمومی و تغییر نگاه اقلیتی به معلوالن شده است. تا آنجا که امروزه بحث درباره چرایی مناسب

  تسهیالت الزم داده است.  جادیو اسازي  جاي خود را به چگونگی مناسب
ها و مراکز فرهنگی کشور  سازي موزه ه با هدف استفاده از تجارب جهانی، ضمن تمرکز بر رویکرد مناسباین مقال

پردازد. بررسی و ارزیابی  سازي براي نابینایان می هاي مناسب فرانسه به مطالعه موردي موزه لوور و معرفی شیوه
تواند راه گشاي مدیران،  هاي جهان است می ترین موزه دستاوردهاي موزه لوور که یکی از بزرگترین و پربیننده

  هاي کلی یاري کند.  ها را در ترسیم خط مشی ها و بناهاي تاریخی باشد و آن گران موزه طراحان و مرمت
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  مقدمه

ها، مفهوم  اي نزدیک به هفت دهه دارد. در خالل این دهه المللی، سابقه ، در سطح بینمعلوالن حقوقتوجه به 
مجال بروز پیدا » قابل دسترسی سازي«و » سازي مناسب«و موضوعاتی نظیر  قرارگرفته استمعلولیت مورد بازنگري 

اي یافته و  والن جایگاه ویژهسازي مکان هاي فرهنگی به منظور دسترسی آسان معل اند. در این میان بحث مناسب کرده
است. عوامل متعددي چون تحوالت جهانی و توجه به حقوق فردي و  هاي مهم توسعه بدل  شده به یکی از شاخص

اجتماعی شهروندان و پیشرفت علم و دانش و اهمیت آموزش در افزایش آگاهی عمومی از جمله عواملی هستند که 
بررسی موضوع معلولیت، پیش از هر چیز الزم است به تغییر تدریجی مفهوم اند. در  بوده مؤثردر این تغییر نگرش 

رابطه مستقیم  شده ارایههاي مختلف از معلولیت  معلولیت و تلقی جامعه از معلوالن پرداخت. زیرا تعریفی که در دوره
تغییر تدریجی این  به این موضوع از آن جهت داراي اهمیت است که پرداختنبا جایگاه معلوالن در آن عصر دارد. 

 معنا موجب تحوالت وسیعی در کیفیت زندگی فردي و اجتماعی معلوالن شده است.

  
 تغییر تدریجی نگاه به معلولیت: از مفهوم تا رویکردها -1

شد. معلوالن همراه  می کاربرده بهو ناتوانی معادل معلولیت  فبه معناي ضع débilitéي قرون وسطی واژه  در فرانسه
ها  گرفتند و تنها نهادهاي دینی مانند کلیسا خود را در قبال آن ها در یک گروه قرار می با بیماران و فقرا و با آن

هتل خدا، براي پذیرش بیماران، » hôtels-Dieu«یی به نام ها مکاندانستند. در ابتداي قرون وسطی  مسیول می
یی لو سنشد. وضعیت نابینایان در شهر پاریس تا حدي یک استثنا بود زیرا در قرن سیزدهم،  سیتأسمعلوالن و فقرا 

ها را از معلوالن  داد و آن بیمارستان پانزده بیست را بنا کرد که سیصد نابیناي فقیر شهر پاریس را در خود جاي می
هاي مختلف خانه به خانه  . نابینایان در گروهبخشید ها هویتی متمایز می کرد و به آن حرکتی و فقرا و بیماران جدا می

 : Zina Weygnad, 2009گذراندند ( تقسیم آن در بین خود روزگار می و باکردند  آوري می نان و پول جمع

در همه دوران قرون وسطی و حتی در قرون بعد از آن روند به حاشیه راندن معلوالن و ناتوانان جامعه همچنان .) 71
لویی چهاردهم بیمارستان عمومی سلپتریر را بنا کرد و به دنبال آن دستور تخریب   1655در سال  ادامه پیدا کرد.

نام مکانی در پاریس بود که متکدیان شهر در آن سکونت داشتند و با » کور دمیراکل«را صادر کرد. » کور دمیراکل«
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سکونت داشتند، به دستور شاه، یا روانه  کردند. به دنبال تخریب این مکان، افرادي که در آن گري می تمارض تکدي
فرستاده شدندتا در کنار معلوالن سکونت کنند. بیست سال بعد  زندان شدند یا کشته شدند و یا به بیمارستان سلپتریر 

شدند و به این ترتیب  داده يجایک ساختمان به این مجموعه افزوده شد و زنان و کودکان خیابانی به زور در آن 
  شدند. شدگان جامعه در یک جا نگهداري می همراه سایر رانده معلوالن به

. فقرا تحت سرپرستی حکومت قرار دیفرارسقرن روشنگري و دوره غلبه عقل و دانش  کم کمپس از لویی چهاردهم 
 . در این دوران با پیشرفت تدریجیقراردادندگرفتند و نهادهاي مختلف ناشنوایان و نابینایان را مورد حمایت خود 

  کم بین معلوالن و مجرمین و فقرا تمایز قایل شدند. علم و دانش جستجو براي عوامل ایجاد معلولیت آغاز شد و کم
ها را تنها  جامعه در قرن هجدهم، براي معلوالن به طور عام و نابینایان به طور خاص، هویت فردي قایل نبود و آن

ی معرفی نشده بود. پزشکان، معلمان و روانشناسان درست هبشناخت که آن نیز  هاي مختلف بازمی تحت عنوان گروه
هاي فراوانی  ها به بطن جامعه تالش معدودي سعی در بازشناساندن افراد معلول داشتند و براي آموزش و هدایت آن

ه ها هنوز راهی دراز در دستیابی به حقوق فردي و اجتماعی معلوالن مانده بود زیرا ب هاي آن تالش رغم بهکردند. 
هاي متمول بود و اکثریت در انزوا به سر  آموزش و پرورش معلوالن منحصر به شمار اندکی از خانواده معمولطور
  کردند. بردند و با سختی زندگی می می

 جامعهکردند و از  دوستی نسبت به فقرا و ناتوانان دعوت می در قرن هجدهم نهادهاي بشردوستانه، مردم را به نوع
والنتن هوي یکی  ).Catherine Dupart, 1993 : 69ها را مثل خودشان و برادرشان بدانند ( خواستند تا آن می

اولین  1784از اولین کسانی بود که به زندگی اجتماعی و فرهنگی نابینایان توجه خاصی مبذول داشت. او در سال 
ی یک علممدرسه نابینایان را بنا کرد که امروزه با نام انستیتوي ملی کودکان نابینا هنوز مشغول فعالیت است. آموزش 

یی با خطوط ها کتابتماعی نابینایان بود. آموزش در این مدرسه، بر اساس گام بزرگ جهت استقالل فرهنگی و اج
ترین انجمن نیکوکاري فرانسه،  ، اولین و قدیمی»بشردوستی  موسسه«برجسته بود که به سرپرستی هوي و با حمایت 

  تهیه شد.
بیناي همین مدرسه تغییر در جهت آموزش اختراع خط بریل توسط لویی بریل، دانشجوي نا نیتر بزرگپس از وي 

هایی تألیف  در نیمه اول قرن نوزدهم بود. در این دوره نابینایان با هدف بازشناسی هویت خود به جامعه بینا کتاب
  کردند.
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شد. این  1889کم منجر به تشکیل اولین انجمن نابینایان در سال  آگاهی هویتی که در نابینایان شکل گرفت کم
هاي مشابه بودکه  که خود نابینا بود ایجاد شد و شروعی براي تشکیل انجمنانجمن توسط موریس دوالسیزران 

  هاي دیگر دادند.  بعضی تا مدت طوالنی به کار خود ادامه دادند و بعضی دیگر منحل شدند و جاي خود را به انجمن
 1921. در سال شد هاي حمایت از معلوالن افزوده می هاي نخست قرن بیستم نیز همچنان به تعداد انجمن در دهه

فدراسیون سانحه دیدگان مشاغل، چهار سال پس از آن فدراسیون براي الحاق افراد ناشنوا و نابینا به جامعه،در سال 
انجمن کمک به مسلولین و معلوالن و سپس  1958تا  1957هاي  انجمن  معلوالن حرکتی و در خالل سال 1933

سازمان ملی والدین کودکان استثنایی یکی پس از دیگري شکل  1960انجمن فرانسوي براي مبارزه با میوپاتی و در 
ها نقش مهمی در بازشناسی هویت معلوالن و معرفی  . حضور این انجمن)Gardien Eve, 2010: 91(گرفتند 
بود اما در  شده ختهیبرانگها داشت. هر چند در طی چندین سده حساسیت جامعه نسبت به معلوالن  هاي آن توانایی

هاي اجتماعی  ها در صحنه شناخت و پذیراي حضور آن ها را به طور کامل به رسمیت نمی واقعیت هنوز جامعه آن
  نبود. 

  
 »سازي مناسب«به رسمیت شناختن مطالبات معلوالن و تصویب قانون  - 1-1

 ◌ٔ نهیدرزمشناس  ، فیلسوف و مردمHenri-JaquesStiker, 2005 : 264)مطابق نظر هانري جک استیکر(
ي  سابقه ي پایانی جنگ جهانی اول و افزایش بیها سالمعلولیت و ناتوانی، نقطه عطف توجه به مطالبات معلوالن، به 

گردد. پس از پایان جنگ، جامعه نسبت به سربازانی که سالمتی و توانایی خود را براي دفاع از  مصدومین برمی
هاي  ها به رسمیت شناختن حضورشان در فعالیت کرد و یکی از اولویت احساس دین می کشور از دست داده بودند

کرد  ها و استاندارهایی را طلب می ها بود. اما سامان دهی زندگی معلوالن ویژگی اجتماعی و جلوگیري از انزواي آن
 بود. شده ها کمتر شناخته که در آن سال

هاي دفاع از حقوق معلوالن حرکتی، با اعتراض به شرایط نامساعد،  نمیالدي، تعداد زیادي از انجم 1960در دهه 
 1975سازي بناها جهت دستیابی آسان شدند. اما بیش از یک دهه طول کشید تا فرانسه، در سال  خواستار مناسب

 ي مکان هاي عمومی به منظور دستیابی آسان معلوالن کلیه» سازي مناسب«قانونی را تصویب کند که مطابق آن 
ناگفته پیدا است که تصویب  باعث پیشرفت بسیاري در این زمینه شد.» سازي مناسب«الزامی شود. قانونی شدن 

  تواند موانع و مشکالت موجود در راه عملی شدن آن را از میان بردارد.  قانونی یک اصل نمی
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در سطح ملی و » ازي براي همهس مناسب«ی دو مانع عمده بودند که تنها ارتقا ي فرهنگ فنبودجه و مشکالت  نیتأم
از این دو عامل، تلقی و تعریف معلولیت بود که تا آن زمان  تر مهمداد.  المللی اجازه غلبه بر این مشکل را می بین

  شد. هنوز معادل با نقص و ناکارآمدي در نظر گرفته می
 
  معناي معلولیت فیبازتعر -1-2

ي قرار گرفت. از دهه نود بازنگر مورد جیتدر به معلولیت وجود داشتتعاریفی که از ناتوانی و  از این زمان به بعد
را مطرح » کننده موقعیت ناتوان«اصطالح ، ی بیمارستان شهر سنت اتینبخش توان، پزشک و رییس بخش »پیر مینر«

و تنها مربوط به  هیسو کاي ی . مطابق نظر او، معلولیت مسیله(Pierre Minaire, 2012 : 214-222),کرد 
شخص معلول نیست بلکه یک متغیر است که تا حدود زیادي به موقعیت و محیط پیرامون فرد بستگی دارد. نظر مینر 

  در آن زمان کمتر مورد توجه واقع شد.
سازي را تسریع کرد. سازمان بهداشت جهانی،  المللی نیز تحوالتی ایجاد شد که توجه به مسیله مناسب در عرصه بین

بندي  با تغییراتی بدل  به طبقه 2001المللی از معلوالن را ارایه کرد که در سال  بندي بین نخستین طبقه 1980در سال 
کارگیري زبان  اي درباره سالمتی ارایه داد و به بندي اطالعات گسترده شد. این طبقه 1(عملکرد، ناتوانی و سالمتی)

هاي بهداشتی را در سراسر جهان فراهم آورد. در  هاي سالمت و مراقبت مشترك استاندار، امکان ارتباطات در زمینه
این شیوه نه تنها سالمتی و بیماري مورد توجه قرار گرفت بلکه آنچه فرد برخالف داشتن ضعف و اختالل قادر به 

زندگی مستقل  هاي افراد معلول، فراهم آوردن شرایط و محیطی که امکان انجام است نیز تشریح شد. با تبیین توانایی
نام گرفتند » کننده ناتوانموقعیت « براي معلوالن،  نامناسبها بدهد؛ میسر شد. در این زمان موانع و شرایط  را به آن

برطرف کردن  سرانجام گریدها پیش از این بیان کرده بود. به عبارت  سال» پیر مینر«یعنی همان مفهومی که 
فضاهاي عمومی و شهري در مرکز توجه واقع شد و نه خود معلولیت. در ها و مشکالت محیطی مربوط به  ناسازگاري

هاي ویژه بلکه به عضوي از جامعه که باید شرایط براي  این تلقی جدید، معلوالن نه یک گروه نیازمند به مراقبت
  شدند. ها مهیا شود به رسمیت شناخته  پذیرایی آن

  
  »براي معلوالنسازي  مناسب«به جاي » سازي براي همه مناسب« -2

                                                             

1 ICF:International Classification of Functioning disability and health 



 

٩٩٣ 
 

متنی » سازي مناسب«ي  هاي مرتبط با مسیله ، وزارت فرهنگ و ارتباطات و سایر وزارتخانه2000در فرانسه از دسامبر 
ها و گذرها، وسایل نقلیه  ها، فضاهاي شهري، راه ارایه دادند که مطابق با آن، دسترسی آسان به اماکن، ساختمان

یی که داراي معلولیت دایمی (حسی، حرکتی یا ناشی از پیري) ، ها آنن همه شد. بنابرای عمومی یا خصوصی میسر می
هاي دیگر (همراه داشتن  ناتوانی موقت (بارداري، مصدومیت ناشی از تصادف و حوادث)، یا داراي محدودیت

  ها و فضاها را داشتند.  کوك خردسال، کالسکه ... ) بودند امکان استفاده مستقل از این مکان
گرفت چرا  تنها براي معلوالن نبود و افراد بسیاري را در برمی» سازي مناسب«که مشخص است از این پس  هگون همان

سازي باشد. این تغییر  و نیازمند به استفاده از تسهیالت مناسب توان کمزمانی  توانست یمکه هر عضوي از جامعه 
تسهیالت  کنندگان استفادهاز این به بعد  را تا حدود زیادي تسریع کرد، زیرا» سازي مناسب«نگرش، پیشرفت 

شدند. به عنوان نمونه در  اقلیت کوچک معلوالن نبودند و درصد بیشتري از افراد جامعه را شامل می» سازي مناسب«
ي مانند فرانسه، رشد جمعیت و افزایش امید به زندگی، باعث افزایش تعداد سالمندان شده است. ا افتهی توسعهکشور 

% 18سال از 60)، تعداد افراد سالمند باالي INSEEعات انستیتو ملی آمار و مطالعات اقتصادي فرانسه (مطابق مطال
این آمار نشانگر افزایش  1% خواهد رسید.32به  2050رسید. این میزان در سال  2000 در سال% 21به  1970در سال 

هاي حرکتی، ضعف بینایی و شنوایی متعاقب سالمندي  امید به زندگی است اما به همان میزان به معنی افزایش ناتوانی
است. عالوه بر سالمندي، عوامل دیگري نیز وجود دارند که افراد از سنین مختلف را نیازمند استفاده از خدمات 

هاي قلبی، عروقی و تنفسی یا حتی همراه داشتن  ناشی از حوادث، بارداري، بیماري کند. مصدومیت سازي می مناسب
تلقی شد  صرفه به مقرونامري الزم و از نظر اقتصادي » سازي مناسب« بیترت نیا بهکودك خردسال این موارد هستند. 

  و اهمیت و لزوم آن کمتر مورد بحث و تردید واقع شد.
  روندي برابرمعلوالن و اعطاي حقوق شه -2-1

برابري حقوق، «در فرانسه قانون دیگري تصویب شد که  2005فوریه  11براي همه در » سازي مناسب«با طرح مسیله 
  را در نظر داشت. 2»ي مساوي، احترام به حق مشارکت و رعایت حقوق شهروندي معلوالنها فرصتایجاد 

                                                             
  :١٣٩٤.٣.١٣شده است، دسترسی در تاریخ.  بینی آن از سایت انستیتو ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسھ استخراج این آمار و پیش ١

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T12F032 
2 LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T12F032


 

٩٩۴ 
 

ستیابی معلوالن به بناها و مکان هاي عمومی و وسایل براي د» سازي مناسب«که خواستار  1975قانون جدید با قانون 
نقلیه عمومی و خصوصی بود؛ تفاوت اساسی داشت. این بار سطح باالتري از مطالبات مطرح شد و با تکیه بر اصل 
عدم تبعیض، حقوق شهروندي یکسان و دستیابی به همه بناها و خدمات براي معلوالن در نظر گرفته شد. به عبارت 

هاي برابر با افراد سالم جامعه، براي  از همه امکانات، خدمات و فرصت بتوانند دیباوالن مطابق قانون دیگر معل
  مند شوند.  زندگی، تحصیل و اشتغال بهره

  هاي فرهنگی مکان» سازي مناسب« -3

هاي  برابري حقوق، ایجاد فرصت«سازي است.در قانون  ي مهم بحث مناسبها چالشدسترسی به فرهنگ یکی از 
ي بناهاي  همه» سازي مناسب«اصولی مبنی بر » مساوي، احترام به حق مشارکت و رعایت حقوق شهروندي معلوالن

هاي ي جدید باید به نیازوسازها ساختي  است. مطابق با این اصول، همه شده میتنظعمومی اعم از قدیمی و جدید 
شوند که اجازه ورود معلوالن به » سازي مناسب«دستیابی مطابق قوانین پاسخ گو باشند. بناهاي قدیمی هم باید طوري 

هاي  براي بازسازي ساله دهیک مهلت  2005هاي ساختمان که براي عموم آزاد است را بدهد. از سال  ي قسمت همه
ها  و آسان باشد بلکه آن ریپذ امکانورود افراد معلول باید  تنها نهمناسب در نظر گرفته شد. همین طور مطابق قانون، 

هاي مختلف دسترسی داشته  مستقل به قسمت طور بهی در ساختمان حرکت کنند و تا حد امکان راحت بهباید بتوانند 
  باشند. 
زي و مسیله حفظ سا سازي مکان هاي تاریخی و میراث فرهنگی برقراري تعادل بین مناسب مسیله در مناسب نیتر مهم

سازي مشکل باشد  ی یا به دالیل امنیتی و حفاظتی مناسبفنو صیانت از میراث فرهنگی است. زمانی که از نظر 
افتند. مرکز  اتفاق می ندرت بهبه زمان دیگري موکول خواهد شد. البته مواردي از این دست استثنایی هستند و  ناچار به

-بناي تاریخی 100از وزارت فرهنگ و ارتباطات است مسیولیت بررسی  يا رمجموعهیزبناهاي ملی فرانسه، که 
  هاي این مرکز به شرح زیر است: مسیولیت نیتر مهمی طورکل بهدولتی را دارد. 

 حفاظت، مرمت و رسیدگی به بناهاي تحت نظارت -

  ها ها و جذب بیشتر بازدیدکنندگان و جلب رضایت آن معرفی و نمایش بنا -
 فرهنگ نشر و توسعه  -
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 آمده دست به. زیرا در بسیاري از موارد، تجارب ستا ها آنمشکل اصلی در مدیریت بناها تفاوت، تنوع و گوناگونی 
در بناي دیگر نیست. به عبارت دیگر هر بنا مسایل خاص خود را دارد و فایق  استفاده قابلیک بنا » سازي مناسب«در

کاهش  طور نیهمها، و  ژه ریزي و اجراي پرو براي سهولت در برنامه طلبد. اما ی جداگانه میحل راهها  آمدن بر آن
هاي معلوالن براي بازسازي  انجمن نیتر بزرگاحتمال خطا، مرکز ملی بناهاي فرانسه از اطالعات، مشورت و کمک 

  کند. ساختن بناها استفاده می استفاده قابلو 
باعث ارایه خدمات بهتر و » سازي مناسب«ها در مراحل مختلف  ارتباط نزدیک با معلوالن و استفاده از نظرات آن

هاي متعدد مدافع  و دسترسی به فرهنگ را براي تعداد زیادي از افراد جامعه میسر کرده است. انجمن  کاربردي شده
هاي شهرهاي کوچک و  اند. امروزه موزه ها ایفا کرده حقوق معلوالن نقش بسیار مهمی در دستیابی به مطالبات آن

دهند. در این میان انواع  بزرگ فرانسه خدمات و تسهیالت متنوعی براي پذیرش همه افراد جامعه ارایه می
ها در پذیرش معلوالن  ترین موزه موزه فرانسه و یکی از موفق نیتر مهمدر موزه لوور که » سازي مناسب«

  وان نمونه عینی شایان معرفی است.است؛چشمگیر و به عن
  
  در موزه لوور» سازي مناسب«تمهیدات  -3-1

فرانسه بود و  امپراتورانهاي اصلی شاهان و  بدل  به موزه شود یکی از اقامتگاه 1793لوور پیش از آنکه در سال 
و  داکردهیپآن افزایش  ؛ وسعتشده يبازسازاي دفاعی. ساختمان لوور بارها و بارها دستخوش تغییر و  قلعه تر شیپ

هاي مختلف تاریخ معماري فرانسه شده است. تاریخ موزه لوور از آن جهت داراي  بدل  به محلی براي تجلی دوره
هزار اثر  وپنج یس، مترمربع 60000اهمیت است که با تاریخ فرانسه عجین شده است. امروزه موزه در مساحتی معادل 

هایی از  ترین آن بیش از هفت هزار سال قدمت دارد. آثار شامل مجموعه دیماست که ق داده يجاهنري را در خود 
  هاي باستانی است. آثاري از تمدن طور نیهممیالدي و  1848هنرهاي غربی از قرون وسطی تا 

هاي دایم موزه شامل هشت قسمت شرق باستان، مصر باستان، یونان، اتروسک و روم باستان، مجموعه  مجموعه
قسمتی از موزه  ها نیانقاشی، مجموعه مجسمه، اشیاء هنري، هنرهاي گرافیک و هنرهاي اسالمی است. عالوه بر 

 داکردهیپا، اقیانوسیه و آمریکا اختصاص بخشی به آثار هنري آفریقا، آسی طور نیهممربوط به تاریخ لوور است و 
شود که در ارتباط با  ي دایم، در هر فصل، تعداد زیادي نمایشگاه موقت برگزار میها مجموعهاست. در کنار 
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شده » سازي مناسب«هاي مختلف معلوالن  ه . این مجموعه عظیم براي گروستا ها آنشناساندن  منظور بهها و  مجموعه
   و قابل بازدید است.

  شده » سازي مناسب«پذیرش و خدمات  -
که در بانک  شده گرفتهکلی دو نوع خدمات متفاوت در نظر  طور بهبراي بازدیدکنندگان با توجه به نوع درخواست، 

ي ها قسمتاطالعاتی موزه واقع در هرم ورودي قابل دسترسی است. دسته اول خدمات مربوط به دسترسی آسان به 
  توان به موارد زیر اشاره کرد: مله میمختلف موزه است. از آن ج

(معلوالن حسی، حرکتی، ذهنی و  توان کمهاي  بندي شده براي همه گروه ورود خارج از نوبت و اولویت -
 سالمندان)

 و سگ راهنما  دار چرخاجازه ورود با صندلی  -

 توان و صندلی تاشو در قسمت ورودي براي افراد کم دار چرخامکان امانت صندلی  -

 امکان حضور همراه براي افراد ناتوان  -

هایی است که امکان برقراري ارتباط با آثار را براي همه بازدیدکنندگان  سازي دسته دوم خدمات مربوط به مناسب
  سازد.  میسر می

  سازي شده براي نابینایان خدمات مناسب -
دان دید ناقص و کوچک و یا نابینایی مطلق افرادي که به دالیل گوناگون، دچار کم بینایی، دید ناواضح، تاربینی، می

  گیرند.  اند تحت عنوان نابینایان در موزه مورد پذیرش قرار می شده
کنند از طریق حس المسه، شنوایی و  نابینایان اطالعاتی را که افراد بینا از طریق چشم و دیدن و خواندن درك می

تواند  فرد نابینا اطالعات لمسی قابل دریافت در موزه را میکنند. توجه به این نکته مهم است که  بویایی دریافت می
بارها و بارها مرور کند اما اطالعات شنیداري ناپایدار هستند و بسته به توانایی افراد در تمرکز و یادآوري قابل مرور 

حتوایی آثار به هم در ربط موضوعی و م تر مهمباشند. نکته قابل توجه این است که ابعاد، فاصله و تابلوها و از همه  می
محیطی مانند موزه تنها از طریق یک واسطه به افراد نابینا قابل انتقال است. معرفی کامل یک اثر به فرد نابینا، شامل 

ها عالوه بر طوالنی شدن زمان بازدید موجب خستگی و مالل  حجم انبوهی از اطالعات است که ارایه همه آن
هاي مختلف  از طریق ارتباط مستمر با گروه معموالًاطالعاتی انتخاب و ارایه شوند  بازدیدکننده خواهد شد. اینکه چه
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شود. خدمات مختلف دیگري نیز جهت سهولت  ها اجرا می نابینایان قابل شناسایی است و به طور معمول در موزه
  شود. شده است که به اختصار به آنها اشاره می بازدید نابینایان در نظر گرفته

  آثار زیر نویس •
کامپیوترهاي کالسیک است دو روشی هستند  انواع تجزیه و تحلیل صدا که قابل نصب روي افزار نرمخط بریل و  

  اند.  ها را دچار تحول کرده که ارتباط نابینایان با زیرنویس
ط در ي این خها نابینایان ممکن است با خط بریل آشنایی داشته باشند اما نکته قابل توجه این است که سمبول

ي مختلف معانی متفاوت دارند. به این ترتیب بریل چینی با بریل فرانسوي متفاوت است. به عبارت دیگر بریل ا زبانه
مشترك قابل فهم براي همه نابینایان وجود ندارد. بنابراین معرفی با خط بریل روشی است که شاید قابل استفاده براي 

  گیرند.  که امروزه مورد استفاده قرار می همه نابینایان نباشد اما جز روش هایی است
تجزیه و تحلیل صدا است که  اطالعات نوشتاري یا دیداري را به صوت بدل   افزار نرمروش دیگر استفاده از 

تواند داراي صداي زنانه یا مردانه باشد. در  دهد به انتخابِ شنونده می کند. رباتی که اطالعات صوتی ارایه می می
 که یدرصورت؛رضایت دارند  شده ارایهنابینا صورت گرفته از اطالعات صوتی  کنندگان استفادهتحقیقی که از 

). البته Valérie Chauvey, 2010 : 44کنند( بازدیدکنندگان بینا صدا را کمی آزاردهنده توصیف می
ضبط و در اختیار کنند تا با صداي خودشان اطالعات را  هایی وجود دارند که از افراد داوطلب دعوت می انجمن

  کنندگان نابینا قرار بدهند.  درخواست
  راهنماي موزه و ارایه خدمات به بازدیدکنندگان نابینا •

هاي موزه توسط راهنمایان است. معرفی آثار موزه به نابینایان باید به  هاي رایج ، معرفی مجموعه یکی از روش
 تیدرنهاابعاد و اندازه آن باشد و  طور نیهمبا آن و   یشابطه اي باشد که فرد نابینا قادر به درك فضاي موزه و ر شیوه

  بتواند درکی واضح از اشیا به نمایش درآمده به دست بیاورد. 
  سالن لمسی و ارتباط مستقیم با آثار •
برند اما یکی از  حس المسه براي برقراري ارتباط با محیط پیرامون و اشیا بهره می ازکه اشاره شد نابینایان  طور همان

ها، ممنوعیت لمس کردن است. این موضوع  ها به منظور حفظ آثار و جلوگیري از صدمه به آن تمهیدات موزه
  نابینا با آثار موزه باشد.  دکنندهیبازدتواند یک مانع بزرگ در راه ارتباط مستقیم  می
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مجهز به سالن لمسی است که همه بازدیدکنندگان اعم از نابینا و بینا ها  ه لوور همانند بسیاري دیگر از موزهموز
توانند در کارگاه آن شرکت کنند و در بازآفرینی آثار هنري موزه مشارکت نمایند. دز این قسمت  می

اه توانند به آثار که  به طورعمده موالژهایی از رزین یا گچ هستند و نمونه اصلی آن در نمایشگ بازدیدکنندگان می
دایمی موزه موجود است؛ دست بزنند؛ ابعاد آن را از طریق حس المسه درك کنند و بافت و جنس آن را با نوك 

  انگشتان حس کنند. 

  
  
  
  
  
  

بعضی از آثار بدون اینکه آسیب ببینند در موارد استثنایی قابل لمس کردن هستند و امکان آن براي  ها نیاعالوه بر 
  شود تا خود بدون واسطه با اثر ارتباط برقرار کند.  بازدیدکننده نابینا فراهم می

ممنوعیت لمس کردن هر چند مانعی بزرگ در ایجاد ارتباط نابینایان با اثر است اما عامل بازدارنده نابینایان براي 
% 55.4جواب  گرفته انجامنابیناي فرانسوي  وهفت پنجاهاز صد و  2010رفتن به موزه نیست. در تحقیقی که در سال 

% از افراد هم یک بازدید 18.5مثبت بود. » د به موزه برویددوست داری«  سؤالی به نظرخواهدر  کننده شرکتافراد 
اند که کارکنان موزه نسبت به ممنوعیت دست زدن به آثار انعطاف  کرده دیتأکاند و  ی داشتهادماندنی بهالعاده و  فوق

  ).  Valérie Chauvey, 2010 : 46( دارند راالزم 
  سازي شده براي نابینایان  انتشارات مناسب •

  بازدید در گالري لمسی موزه لوور،  -
 موزه لوور "لمس کنیم براي اینکه ببینیم"آتلیه  -

  E. Revault, A. Dequierمنبع تصاویر: 
 )در کاتالوگ موزه لوور یدسترس قابل(
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هاي این مجموعه  منتشر کرده است. کتاب» نگاهی دیگر«اي به نام  ور، به منظور معرفی تکمیلی آثار،مجموعهموزه لو
 طور نیهمهاي مجموعه داراي متنی با خط درشت و  است. بعضی از قسمت استفاده قابلبراي نابینایان و ناشنوایان 

مندان به  دي براي همه عالقه وتی بر روي یک سیها برجسته هستند. کتاب ص بریل است. تصاویر نیز در بعضی قسمت
  ی است.دسترس قابلموزه 

کنند. در  توان یا معلول از موزه دیدن می با توجه به امکانات موجود در موزه، هر ساله افراد بسیاري در موقعیت کم 
هاي  . به علت سیاست1اند شده رشیپذنفر در موزه  15000یعنی مجموعاً  توان کمگروه معلول و  776، 2013سال 

اي بود که در سال  که در بیست سال گذشته مورد توجه قرار گرفته موزه لوور یکی از پنج موزه» سازي مناسب«
 50000معادل » میراث فرهنگی براي همه«را به خود اختصاص داد. جایزه » میراث فرهنگی براي همه«جایزه  2013

هایی که خدمات بهتر و بیشتري به   ات، به طور به موزهیورو است که هر ساله وزارت فرهنگ و ارتباط
 کند.  دهند؛ تقدیم می بازدیدکنندگان معلول و در موقعیت ناتوان ارایه می

  
  نتیجه

آورد و  هاي فرهنگی یک هدف دو منظوره است: از سویی امکان استفاده همگان را فراهم می مکان» سازي مناسب«
ابت سازنده بین نهادهاي مختلف فرهنگی است. هر چند در بعضی موارد از نظر از سوي دیگر عاملی براي ایجاد رق

هاي همراه  ها، ناتوانان، بیماران، خانواده هاي آن بر و گران است اما همه افراد اعم از معلوالن و خانواده اقتصادي هزینه
کند.  مکان هاي فرهنگی بدل  می با کودکان خردسال و تعداد زیادي از افراد جامعه را به بازدیدکنندگان بالقوه

تمهیدات در نظر گرفته براي معلوالن، قابل استفاده براي سایر بازدیدکنندگان نیز هستند. به عنوان نمونه ابزار به کار 
گرفته شده براي معرفی مکان هاي فرهنگی به ناتوانان ذهنی قابل استفاده براي گروه کودکان خردسال یا دانش 

سازي شده براي نابینایان مانند لمس کردن آثار یا  هاي مناسب است. به همین ترتیب روش  ینآموزان مقاطع پای
باشد و امکان برقراري ارتباطی نو با  می دکنندهیبازدهاي  ه هاي آموزش و ساخت ماکت قابل ارایه به همه گرو کارگاه

رسانی به  موجب خدمات» سازي مناسب«گفت ؛توان  می گرید عبارت بهدهد.  ها می اي متفاوت را به آن آثار و تجربه
سازي گواه این است که افزایش آگاهی و حساسیت عمومی  تاریخ مناسببررسی بخش بزرگی از شهروندان است. 

                                                             
  قابل دسترسی در: ٢٠١٣ھای موزه لوور در سال  گزارش فعالیت ١

http://www.louvre.fr/sites/default/files/rapport_activite/fichiers/pdf/louvre-rapport-d-activites-2013.pdf  

http://www.louvre.fr/sites/default/files/rapport_activite/fichiers/pdf/louvre-rapport-d-activites-2013.pdf
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هاي معلوالن و ایجاد تسهیالت الزم براي شکوفایی  توانمندي بر هیتکنسبت به زندگی معلوالن جامعه از یک سو و 
  سازي است.  هاي مناسب ها بهترین راهگشاي برنامه این توانایی
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LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

  
102/jo/texte-http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/2/11/2005   

 
 

  2013هاي موزه لوور در سال  گزارش فعالیت -

-http://www.louvre.fr/sites/default/files/rapport_activite/fichiers/pdf/louvre
2013.pdf-activites-d-rapport  

 سایت موزه لوور -

www.louvre.frr   
  

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/2/11/2005
http://www.louvre.fr/sites/default/files/rapport_activite/fichiers/pdf/louvre
http://www.louvre.fr
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  هاي شهري  یابی نابینایان در فضا دیرك موزیکال: طرحی براي تسهیل جهت
  

  1فاطمه عبداللهی مقدم ماسوله
 
 

  2علی زمانی فرد
 
  

سازي فضاهاي شهریاست. این طرح با توجه به  دیرك موزیکال، نتیجه تحقیق و بررسی نگارنده، جهت مناسب
یابی ارائه شده است. تبدیل  هاي آنان، به منظور تامین امنیت و تسهیل جهت نیازسنجی نابینایان و با تاکید بر توانمندي

رو به یک راهنماي موزیکال، ضمن ایجاد فضاي موسیقایی آرام وافزایش غناي  دیرك مشخص کنند حریم پیاده
هاي پایدار  سادگی طرح، مقرون به صرفگی، استفاده از انرژيمحیط شهري مورد استفاده شهروندان نابینا و بینا است. 

  هاي دیرك موزیکال است. و سازگاري با محیط زیست از ویژگی
  

سازي، طراحی شهري، فضاي شهري، انرژي پایدار، جهت یابی نابینا، دیرك  نابینا، مناسب کلمات کلیدي
  موزیکال.

 
  
  
  

                                                             
  نوبلودانشگاه گر -دانشجوي دکتري تاریخ هنر ١

  ، مدرسه عالی معماري گرونوبل»طراحی براي معماري« اي  کارشناسی ارشد حرفه
Fatemeh.abdollahi@gmail.com 

 عضو هیئت علمی دانشگاه هنراستادیار،  ٢

Ali.zamanifard@gmail.com 

mailto:Fatemeh.abdollahi@gmail.com
mailto:Ali.zamanifard@gmail.com
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 مقدمه 

یابد و کارآمدي خواهد داشت. بر این اساس  هاي معلولین قابلیت اجرایی می اناییهر طرح و اثري تنها با تکیه بر تو
هایی که سبب راحتی و تسهیل عبور و  برایبهبود کیفیت زندگی نابینایان در فضاي شهري و پیشنهاد و یا طرح روش

ه همین منظور، براي است. ب هاي آنها مورد توجه قرار گرفته ها و مهارت مرور آنها شود، شناخت کامل توانایی
طراحی دیرك موزیکال بخشی به بررسی شیوه نابینایان در برقراري ارتباط با دنیاي پیرامون و تصور و درکشان از 

  است.  آن، اختصاص یافته
  

  طراحی دیرك موزیکال
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  : دیرك موزیکال1تصویر

  
 اهداف -1

هاي  موجود درمعابر، گذرها، میادین و به طور کلی قسمتسازي مبلمان شهري  هدف اصلی طرح، مناسب
مختلف شهر گرونوبل به منظور استفاده معلولین بود. این طرح با همکاري شهرداري و مدرسه عالی معماري 

  ارائه شد. » طراحی براي معماري«به دانشجویان رشته کارشناسی ارشد  2009در سال  1شهر گرونوبل
  شد: د مورد توجه واقع میدر طراحی سه اصل کلی بای

 طراحی و اجرا با تکیه بر مبلمان شهري موجود   •

 گی در مرحله تولید و اجرا  مقرون به صرفه •

 گی در مصرف انرژي مقرون به صرفه •

                                                             
سوئد و سازی شده اروپا را بھ خود اختصاص داد و بھ این ترتیب بعد از شھر گوتبرگ  رتبھ دوم شھرھای مناسب ٢٠١٣شھر گرونوبل در سال  ١

  قبل از شھر پزنان لھستان قرار گرفت.
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 ، توجه به جنبه زیبایی و کارآمدي  •

سازي و از سوي  جهت مناسب 1مرحله اول طرح، شامل دو قسمت بود. از یک سو مشاهده و بررسی مبلمان شهري
  دیگر نیازسنجی معلولین در عبور و مرورو و استفاده از مبلمان شهري. 

  شوند: بندي می هاي مختلفی طبقه مبلمان شهري در فرانسه، داراي تنوع فراوانی هستند و در گروه
 گاه و... مبلمان جهت استراحت شامل نیمکت، میز و صندلی، تکیه •

 کنندگان از وسایل نقلیه عمومی هبان براي استفاد سایه •

 اند مانند انواع سطل آشغال وسایلی که به منظور حفظ پاکیزگی شهر کار گذاشته شده •

 هاي نصب شده در فضاي عمومی وسایل روشنایی عمومی، انواع چراغ •

 تابلوهاي اطالع رسانی و تبلیغاتی  •

 ها  تجهیزات بازي کودکان در پارك •

رو مثل جایگاه پارك دوچرخه، دیرك و  و تعیین حریم خیابان و پیادهتجهیزات مخصوص وسایل نقلیه  •
  تجهیزات تعیین حریم.

سازي انتخاب کردم. زیرا دیرك تقریباً در  رو را جهت مناسب از میان انواع مبلمان شهري، دیرك تعیین حریم پیاده
شود.  یرهاي پرتردد کار گذاشته میهاي خلوت و در مس اي شهر وجود دارد و در خیابان همه قسمتهاي اصلی و حاشیه

شوند و در عین حال از  نابینایان با استفاده از ضربات مکرر عصا بر قسمت پایینی دیرك، از امتداد مسیر مطمئن می
ورود به خیابان در امان می مانند. ویژگیهاي ظاهري دیرك از قبیل ابعاد و فرم آن در عین سادگی کارآمد است و از 

  سازي برخورداراست. اي مناسبجذابیت کافی بر
  نیاز سنجی نابینایان -2

هاي  شهري با هدف تسهیل عبور و مرور افراد نابینا، پیش از هر چیز نیازمند شناخت توانایی  طراحی فضا و مبلمان
شود و قبل از هر گونه طراحی باید به آن  یابی و حرکت است. سوال اساسی که مطرح می ها در درك فضا، جهت آن

کند در حالیکه این فضاها، به طور پیش فرض، با  داد این است که چطور فرد نابینا در فضاهاي شهري تردد میپاسخ 
هایی  اند. به عبارت دیگر، در نبود حس بینایی چه توانایی تکیه بر حس بینایی و براي افراد بینا طراحی و اجرا شده

  سازند؟ را میسر میشوند و مسیریابی و شناخت محیط پیرامون  جایگزین آن می
                                                             

  اند. اده عموم کار گذاشته شدهمبلمان شهري یعنی همه اشیائی که در فضاي شهري براي استف١
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براي پاسخ به این سواالت، نتیجه تحقیقات راشل توماس، جامعه شناس البراتوار کرسون شهر گرنوبل، مورد استفاده 
). تحقیق راشل توماس گزارش مستقیم از تجربه و درك Rachel Thomas, 1999 : 9-24است( قرار گرفته

  آورد.  از محیط پیرامون خود به دست می هایش فضایی است که یک نابینا با تکیه بر توانایی
شهر   2»گروه روشنفکران نابینا و کم بینا«و انجمن 1»والنتن هوي«ها مصاحبه با اعضاي انجمن  براي انجام این تحقیق ده

یابی و جابجایی افراد نابینا در شهر بود. هر کدام  ي جهت گرونوبل انجام گرفت. هدف از این تحقیق تشخیص شیوه
ساعت طول کشیده است. در این تحقیق بعد از انجام مصاحبه چهار جابجایی در شهر به  1دقیقه تا  45ها  حبهاز مصا

  کننده پیشنهاد شده است: افراد شرکت
  اول: جابجایی در یک مسیر آشنا 

  براي اولین جابجایی سه مسیر توسط دو نابیناي مادرزاد و یک فرد نابیناي غیر مادرزاد انجام شد.
  دوم: جابجایی در یک مسیر ناآشنا 

بینا و یک  این جابجایی در محدوده مخصوص تردد افراد پیاده واقع درمرکز شهر گرونوبل انجام شد و دو فرد کم
  نابیناي مادرزاد در آن شرکت کردند. 

  سوم: جابجایی در یک مسیر مشخص براي دو فرد نابینا
براي دیگر کامالً ناشناس. این آزمایش بر روي یک نابینایی غیر مادرزاد و  این مسیر براي یکی از دو نابینا آشنا بود و

  بینا صورت گرفت.  یک فرد کم
  چهارم:راهنمایی یک فرد بینا با چشمان بسته در یک مسیر آشنا

دو فرد نابیناي غیرمادرزاد به طور جداگانه یک فردبینا(شخص مصاحبه کننده) را با چشمان بسته همراه خود به 
  صد رساندند.مق

خواسته شد تا چگونگی جهت یابی و حرکت در مسیر را تشریح کنند.   کننده ها از افراد شرکت در طی این جابجایی
هاي شخصی فرد نابینا در حرکت در فضاهاي شهري بود. با  هدف از این روش شناسایی عناصر فیزیکی و توانایی

                                                             
1Valentin Haüy, 

توسط موریس دوالسیزران تاسیس شده است. ھدف از تشکیل این انجمن حمایت افراد نابینا برای دسترسی  ١٨٨٩در سال » والنتن ھوی«انجمن 
  بھ فرھنگ و اشتغال است کھ تا بھ امروز بھ فعالیت خود ادامھ داده است. 

2Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes de Grenoble 
، یک گروه کوچک متشکل از دانشجویان و روشنفکران نابینا بھ قصد از بین بردن فاصلھ بین دنیای نابینایان و افراد بینا این ١٩۴٩سال  در

  انجمن را تاسیس کردند کھ ھنوز فعال است. 
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ها  هاي حسی آن رفتارهاي عمومی آنها در جهت یابی، تواناییضبط توضیحات نابینایان و همینطور بررسی عادات و 
 باشد.  مورد بررسی قرار گرفتند که به شرح زیر می

  
  خوانش توپوگرافی شهري  :حرکت در یک مسیر مشخص

دهد و فاصله را  کند، موانع احتمالی را تشخیص می یک شهروند بینا با تکیه بر حس بینایی، مسیر را شناسایی می
هاي ذهنی مسیریابی را  هاي دیگر(المسه، بویایی، شنوایی) با کمک توانایی سنجد. اما در غیاب حس بینایی، حس می

بندد که  سازند. بر اساس تحقیق راشل توماس یک نابینا براي تردد در یک مسیر شیوه دیگري را به کار می ممکن می
  به شرح زیر است:

 به خاطر سپاري •

  سپارد.  ش از طی کردن یک مسیر آن را به خاطر میفرد کم یا نابینا پی 
شود که براي  روش به خاطرسپاري براي افراد نابینا تقریباً یکی است. درابتدا مسیر با یک راهنما یا همراه طی می

سهولت در به خاطر سپاري نباید بیش از پانزده دقیقه طول بکشد. حفظ مسیر دو مرحله دارد، اول آشنایی عمومی با 
ها و  کند. در این مرحله اسامی خیابان یر، نقطه شروع و پایان آن و محور اصلی که این دو نقطه را به هم مرتبط میمس

شوند: به  یابی چند نشانه ثابت انتخاب می شوند. در مرحله دوم، براي تسریع در جهت ها به ترتیب حفظ می تقاطع
  ه که نشان از وجود کافه در نبش خیابان سوم است و ...عنوان نمونه، فواره آب بعد از خیابان اول، بوي قهو

  انتخاب مسیر •
راه را ترجیح  هاي پیاده هاي آرام و محدوده شود که اشخاص کم یا نابینا، براي عبور و مرور مکان معموالً تصور می

هاي  ه خیاباندهند اما بر اساس تحقیق انجام شده این پیش فرض، اشتباه است. مسیرهاي پر رفت و آمد، حاشی می
ها به عنوان یک عامل صوتی  هاي انتخابی نابینایان براي تردد است زیرا صداي عبور اتومبیل بزرگ و بلوارها مکان
دهد که  نابینایان از تردد  کند. تحقیق نشان می رو امنیت تردد را تامین می سازد و وجود پیاده جهت یابی را آسان می

  کنند.  کنند  و تنها در صورت لزوم آن را انتخاب می شانه صوتی پایدار، دوري میها و فضاهاي سبز فاقد ن در پارك
  تعریف هندسی مسیر  •

دهند مسیر خود را با خطوط راست تعریف کنند. به عنوان نمونه اگر قرار باشد از  بینا ترجیح می افراد نابینا و کم
  کنند. طوط مستقیم، تعریف میاز شهر به سمت دیگر بروند تا حد امکان مسیر را با خ اي گوشه
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  Uیا Lیابی نباشد از روش  در فضاهایی مثل میدان عمومی یا باغ که امکان جستجوي خط راست براي جهت
هاي موجود و به خاطر سپاري آنها سعی در ایجاد یک مسیر راست و سپس  کنند. یعنی با تکیه بر نشانه استفاده می

  شود.  این روش مانع از سردرگمی آنها در میانه راه مییک چرخش به سمت راست یا چپ می کنند. 
  هاي کوچک  تقسیم مسیر به قسمت •

شود و با کمک  یابی، مسیر به تکه هاي کوچکتر تقسیم می براي به خاطر سپاري و همینطور براي تسهیل در جهت
بعدي،از کنار فواره آب تا اولین ایستگاه شود. به عنوان نمونه از این پیاده رو تا پیاده رو  ها به خاطر سپرده می نشانه

  اتوبوس، از جلوي کافه تا اولین خیابان...
  

  دریافتن و درك مسیر: جسم هوشیار و فضاي شهري 
اي است که روانشناسی تجربی مورد مطالعه قرار داده است. این مطالعات  درك فضا در نبود حس بینایی مسئله
یابی تاکید دارند اما مطابق تحقیق راشل توماس حس بویایی، حس المسه و  معموالً بر تاثیر حس شنوایی در مکان

  تغییرات حرارتی نیز موثر هستند. 
  

  ي شهريها مسیریابی: حرکت و نشانه
اي براي تشخیص مسیر  توانند وسیله شوند، می مبلمان و تمهیدات شهري همان اندازه که مانع و خطر محسوب می

هاي کوچک یا حجیم موانعی هستند که ممکن است سر راه نابینا سبز  درست باشند. مبلمان شهري غیرمنقول با اندازه
متر و اجسام  2.20رسانی با ارتفاع بیش از  ابلوهاي اطالعهاي نگهدارنده ت شوند. مبلمان شهري کوچک شامل دیرك

متر است. عناصر شهري حجیم شامل ایستگاه  0.90متر و طولی معادل یا بیش از  0.30داخل زمین با ابعاد بیش از 
اتوبوس ، کابین تلفن  خودپرداز بانک و ... هستند. عناصر کوچک معموالً به طور غیر منتظرهتوسط نابینا حس 

شوند. جلوگیري از برخورد  دیدگی می شوند و باعث توقف ناگهانی، تردید در تشخیص و یا افتادن نابینا و آسیب می
  با این موانع تنها از طریق به یادسپاري در هنگام مرور مسیر یا استفاد از عصاي سفید ممکن است. 

کنند اما یک مانع  ر و مرور را سخت میاما مبلمان شهري حجیم خطر کمتري دارند، هرچند که در بعضی مواقع عبو
توانند مبلمان  شوند. افراد کم بینا که قادر به دیدن مرز اجسام و تیرگی و روشنایی هستند می خطرناك محسوب نمی

 شهري بزرگ را تشخیص بدهند و با نوك عصاي سفید حدود آن را درك کنند. 
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شنیداري است. درك -برند مبتنی بر توانایی لمسی کار می اما روشی که افراد نابینا براي تشخیص مبلمان حجیم به
حضوراین مبلمان از فاصله نزدیک از طریق صوت امکان پذیراست. زیرا حضور یک حجم بزرگ در فضا، کیفیت 

کند  رسد، تغییر می دهد. به عبارت دیگر صداي برخورد پی در پی عصا با زمین به جسم حجیم می صوت را تغییر می
  شود. ا تشخیص تغییر صدا متوجه حضور یک حجم میو نابینا ب

برد. به این معنا که او حساسیت خاصی نسبت  اي براي حرکت بهره می المسه-عالوه براین فرد نابینا از توانایی حسی
شود و از طریق اشیاء پیرامونش  به دما و حرکت هوا دارد و قادر به درك هوایی است که با حرکت بدنش جابجا می

شود، نابینا را از حضور مانع  شود. حس برخورد که از تغییر فشار بر روي اپیدرم پوست ایجاد می انده میبازگرد
کند. این حساسیت لمسی به طور قابل توجهی در قسمت پیشانی قوي است. یکی از افراد نابیناي  حجیم آگاه می

مترجلوي شما است، شما آن را  سانتی 0.70یک مانع بزرگ به اندازه «دهد:  کننده در تحقیق، توضیح می شرکت
دهد البته  کند و روي پیشانی شما را فشار می حس می کنید، مثل اینکه یک حجم بزرگ به سمت شما حرکت می

  ». شود این صدا نیست بلکه فشار است، که حس می
» ادراك صورت«نوانشود که در ادبیات روانشناسی از آن به ع نامیده می» حس مانع«این حساسیت خاص به طور عام 

  پذیر است.  شود. به نظر می آید این شیوه دریافت از طریق همکاري حواس مختلف امکان یاد می
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طراحی -3

 
  هاي کم تردد : مسیریابی با دیرك موزیکال در مکان2تصویر

کند بلکه حس بویایی،  خود استفاده نمیهاي انجام گرفته، فرد نابینا براي جابجایی، فقط از حس شنوایی  بنابر بررسی
توان گفت، حرکت در فضاي  کنند. به طور خالصه می حس المسه و حساسیت حرارتی نیز نقش مهمی ایفا می

حرارتی است که با هم یا پی - اي از حسهاي شنوایی المسه و حسی یابی و طی مسیر به وسیله مجموعه شهري، جهت
شوند. از این جهت فرد نابینا به  هاي دیگر بیدار می غیاب حس بینایی، همه حسشوند. در  کار گرفته می در پی به

ها، اصوات موجود در فضا و حتی حرارت و جابجایی هوا حساسیت باالیی دارد.  کیفیت فضاسازي، عطرها، رایحه
خلوت و ساکت  شود این است که نابینایان از مسیرهاي فرعی، نتیجه دیگري که از تحقیق راشل توماس استخراج می

  کنند. که فاقد عناصر صوتی ثابت براي مسیریابی هستند اجتناب می
یابی شکل گرفت و از آنجا که در بررسی رفتار عمومی نابینایان در تردد  بنابراین ایده اولیه ایجاد صوت براي جهت

رك صوتی به نظرم بسیار برند، طرح دی یابی و امتداد مسیر سود می شهري مشاهده شد که از دیرك براي براي جهت
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هاي متفاوتی ایجاد کرد و هر گذر را با  توان روي سطح دیرك طرح به منظور ایجاد تنوع و همینطور زیباسازي می
تواند براي معلولین ذهنی،  ). در این صورت دیرك می6یک طرح خاص از گذر و خیابان دیگر متمایز کرد (تصویر 

ها باید  شد و مسیریابی را براي آنها آسان کند. طرحسالمندان دچار فراموشی خفیف و براي کودکان قابل استفاده با
  اي اجرا بشوند که مقاومت و استحکام دیرك را از بین نبرند. به گونه

  جمع بندي:
نکته مهمی که در طراحی دیرك موزیکال در نظر گرفته شد،الحاق نابینایان در جامعه و پرهیز از هر روشی بود که 

کند. دیرك موزیکال در عین حال که براي افراد نابینا قابل استفاده است باعث  آنان را از سایر شهروندان متمایز
شود و براي همگان قابل  زیبایی شهر شده، و آرامش موسیقایی آن باعث ارتقا کیفیت صوتی در فضاهاي شهري می

مصرف انرژي نیز شود بنابراین از نظر  استفاده است. از آنجا که حتی جریان مالیم باد باعث حرکت بادآویز می
  باشد. بر نمی کامال مقرون به صرفه است و نگهداري و تعمیر آن هزینه
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 : تکمیل دیرك با اضافه کردن شبکه فلزي در قسمت باالیی5تصویر

  

 
  هاي متفاوت بر روي بدنه دیرك : ایجاد طرح6تصویر

: ماکت تھیھ شده و نمایش ٤تصویر
نحوه بھ کار گذاشتن بادآویز در 

 داخل دیرک
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 زمینه ها و عوامل اجتماعی مؤثر بر کاهش یا افزایش کیفیت زندگی افراد نابینا و کم بینا

  عباسعلی فراهتی

  سمیرا حاجی بیکی

  چکیده

کیفیت زندگی به عنوان مفهوم وسیعی از سالمتی مورد توجه قرار گرفته است. بدون شک،وجود معلولیت بینایی در امروزه 
  افراد نابینا و کم بینا کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.

انجام گرفته است.روش پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در افزایش و کاهش کیفیت زندگی افراد نابینا و کم بینا 
  این تحقیق توصیفی تحلیلی و بر اساس یافته هاي کتابخانه اي صورت گرفته است.

براساس یافته هاي به دست آمده،نگرش هاي نادرست اجتماعی و نا آگاهی والدین،که خود در به وجود آمدن ضعف عزت 
ام را می توان از عوامل مؤثر در کاهش سطح زندگی این نفس،عدم استقالل و ناسازگاري در افراد نابینا و کم بینا که هر کد

  افراد دانست،نقش مؤثري دارند.

بر این اساس آموزش مهارت هاي زندگی و اجتماعی،مشاوره،تغییر نگرش مردم نسبت به نابینایان، قرار دادن حقوق هم سطح 
  ي دارد.با بینایان براي آنها و . . . در ارتقاي کیفیت زندگی نابینایان نقش مؤثر

  کلیدواژه ها

  نابینا، کم بینا، کیفیت زندگی، عوامل اجتماعی.

 مقدمه

بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، درك افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی 

وعی ذهنی است و دیگران نمی که در آن زندگی می کنند، اهداف انتظارات استانداردها و الویت هاي ایشان است. پس موض

  )Bushnell ،Patric ،Bonomi، 2000توانند آن را مشاهده کنند و بر درك افراد از جنبه مختلف زندگی استوار است. (
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در دنیاي امروز بهبود کیفیت زندگی در افراد ناتوان جسمی به عنوان یک هدف بازتوانی مطرح شده 

یان یکی از شایع ترین و مهم ترین گروه هاي معلولین جسمی، نابینایان ) در این مBullinger،Breslow،1991است.(

وضعیتی » کوري«یا » نابینایی) «Karimi، 2002دقیقه یک نفر در نقطه اي از دنیا دچار نابینایی می شود. ( 5هستند. در هر 

) که با 1392عصبی باشد. (تیموري، است که بیمار در آن ادراك بینایی ندارد و علت آن می تواند عوامل فیزیولوژیکی و یا 

 Dehestani، 2004افزایش چشمگیر این جمعیت اهمیت رفاه و نحوه زندگی افراد استثنایی آشکارتر می شود. (

Ardakani(  

هدف از این تحقیق بیان زمینه ها و عوامل اجتماعی مؤثر بر کاهش یا افزایش سطح کیفی زندگی افراد نابینا و کم بیناست. 

ر ناتوانی در پیدا کردن راهکارهاي مناسب غلبه بر نداشتن اعتماد به نفس و مشکالت در روابط بین فردي با مشکل آن ها د

) و بدین ترتیب ابعاد گوناگون سازگاري افراد نابینا و کم بینا با خود، خانواده و جامعه به 1381مواجه می شوند. (مستعملی، 

اي ابراز وجود، عزت نفس، و مسئولیت پذیري تأثیر مثبت و معنادار داشته خطر می افتد. آموزش مهارت هاي زندگی بر

) و اجراي برنامه آموزش مهارت هاي اجتماعی نیز بر میزان سازگاري افراد نابینا مؤثر است. 1388است.(ساجدي و دیگران، 

خود به خدمات مشاوره نیاز دارند. عالوه بر این، افراد کم بینا و نابینا براي تأمین سالمت روحی و بهبود کیفیت زندگی 

)1995 ،Roy ،Brown .زیرا  سبب کنترل رفتار و باال بردن اعتماد به نفس در آن ها می شود (  

گاهی وجود یک کودك معلول در خانواده و رشد او در دوران بلوغ و جوانی از تجربیات اضطراب آور در خانواده است. 

)2006 ،Marciaا با باال بردن آگاهی والدین در مورد )  که این امر باعث کاهش کیفیت زندگی آن ها می شود. ام

اضطراب، تسهیل دسترسی به اطالعات مناسب و توصیه به درمان نه تنها براي خود والدین مفید است بلکه براي کودکان آن 

طمئن بین والدین و کودك و در ها نیز مفید است و حمایت والدین در ارتباط با اضطراب شدید می تواند منجر به ارتباط م

  ) Duncanson، 2006نتیجه افزایش کیفیت زندگی او می شود. (
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نداشتن امکانات نیز می تواند از دیگر عواملی باشد که سطح کیفی زندگی افراد داراي اختالل بینایی را کاهش می دهد. بنابر 

عی از خدمات براي آن ها دست یافتنی شود. همچنین این امکانات جدید باید به گونه اي بهره برداري شود که طیف وسی

افزایش وسایل کمک بینایی در افزایش کیفیت زندگی آن ها اهمیت زیادي دارد؛ اما وجود این وسایل به تنهایی کفایت نمی 

  کند؛ بلکه دولت ها موظفند با تأمین حقوق و حمایت از آن ها به بهبود سطح کیفی زندگی آن ها بپردازند.  

  شینه ي تحقیقپی

با توجه به بررسی هاي انجام شده، تاکنون درباره کیفیت زندگی نابینایان و کم بینایان مطالعه جامعی صورت نگرفته است. اما 

  مطالعات پراکنده اي مرتبط با این موضوع انجام شده است.

زندگی دانش آموزان نابینا با همتایان بیناي بررسی مقایسه اي کیفیت  ") در پژوهشی با عنوان 1380کوهپایه زاده و دیگران (

به مطالعه مقایسه کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا با همتاي بیناي آن ها در شهر تهران پرداخته و نتیجه گرفته است  "آن ها 

فیت درصد کی 25درصد کیفیت زندگی پایین و  25که حدود نیمی از دانش آموزان نابینا کیفیت زندگی متوسط و حدود 

  زندگی باال دارند.

بررسی ارتباط اضطراب والدین و کیفیت زندگی نابینایان مؤسسه آموزشی  ") در پژوهشی با عنوان 1386کریمی و دیگران (

به مطالعه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که  "1386ابا بصیر شهر اصفهان در ابعاد خود مراقبتی، تحرك و فراغت سال 

عد خود مراقبتی وجود دارد.رابطه معنی داري  بین اضطراب والدین و کیفیت زندگی نابینایان در ب  

اثر بخشی برنامه آموزش مهارت هاي زندگی بر میزان سازگاري دانشجویان ") در پژوهشی با عنوان 1389پورسید و دیگران (

سازگاري کلیه دانشجویان نابینا و کم بیناي به مطالعه اثر بخشی برنامه آموزش مهارت هاي زندگی بر میزان  "نابینا و کم بینا

دانشگاه هاي اصفهان پرداخته و نتیجه گرفته است برنامه آموزش مهارت هاي زندگی روشی مؤثر بر افزایش سازگاري 

  دانشجویان نابینا و کم بینا است.
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به  "در کیفیت زندگی نابینایان بررسی اثر استفاده از خدمات توانبخشی  ") در پژوهشی با عنوان 1392سرابندي و دیگران (

معلول نابینا و کم بینا تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر زاهدان  121مطالعه تأثیر خدمات توانبخشی در ابعاد کیفیت زندگی 

پرداخته و نتیجه گرفته است افرادي که از خدمات کمک توانبخشی بهره مند هستند به طور قابل توجهی داراي وضعیت 

  بهتري هستند.کیفیت زندگی 

مطالعات انجام شده در این زمینه تنها به موارد نام برده خالصه نمی شود؛ اما مرور مطالعات گذشته نشان می دهد که هر یک 

از پژوهش هاي انجام شده در زمینه کیفیت زندگی نابینایان و کم بینایان تنها به بررسی یک عامل در سطح کیفی زندگی 

پرداخته است. در ادامه سعی می شود تا به بررسی جنبه هاي مختلف مؤثر در افزایش یا کاهش سطح  نابینایان و کم بینایان

  کیفیت زندگی نابینایان و کم بینایان پرداخته شود. 

  روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوري اطالعات کتابخانه اي است. ابزار گردآوري 

بکه هاي اینترنتی، بانک هاي اطالعات و مقاالت پژوهشی است. روش تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از رهگذر اطالعات نیز ش

  تنظیم و تحلیل مناسب اطالعات، از منابع و مآخذ اصیل صورت گرفته است.

  عوامل اجتماعی مؤثر در کاهش و افزایش کیفیت زندگی افراد نابینا و کم بینا

است که نقص بینایی زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و فعالیت هاي اجتماعی و استقالل او را مطالعات مختلف نشان داده 

) به همین دلیل، ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی در افراد 1997؛ ویست و همکاران، 1998کاهش می دهد. (کلین و همکاران، 

  )1991توانبخشی به شمار می رود. (بریسلو و همکاران، داراي ناتوانی امروزه به عنوان یک هدف در برنامه باز توانی و 

  بر این اساس در ادامه چند عامل مؤثر در کاهش و افزایش کیفیت زندگی افراد نابینا و کم بینا بیان خواهد شد:

  نگرش به ناتوانی
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کم توان در فرهنگ ما با وجود پیشرفت هایی که در جامعه ما رخ داده و می دهد هنوز دیدگاه هاي سنتی نسبت به افراد 

غالب است، نگرشی که نگاهش به ناتوانی ها و محدودیت هاي آن هاست نه استعدادها و قابلیت هاي آنان، چنین نگرشی 

  آنقدر نفوذ عمیقی یافته است که به خانواده ها هم انتقال پیدا کرده است.

را مشکل بزرگی جهت طرد شدن از سوي دیگران  اکثر والدین از شنیدن کم توانی فرزندشان دگرگون می شوند و این امر

) یکی از این کم توانی ها نابینایی و کم بینایی است که امروزه تعداد بیشتري از 1384؛ کمالی، 1382می دانند. (حسینی طاها، 

  افراد و خانواده هایشان را دچار چنین مشکالتی کرده است.

ن از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت زندگی چنین افرادي باشد خدمات یکی از راه هاي مقابله با چنین مشکلی که می توا

  مشاوره است.

) Brown،1995افراد نابینا و کم بینا براي تأمین سالمت روحی و بهبود کیفیت زندگی خود به خدمات مشاوره نیاز دارند. (

ا نمایند کیفیت زندگیشان را ارتقاء بخشند. زیرا مشاوران می کوشند تا با آشنا کردن این افراد با نقش هایی که قادرند ایف

  )1382(خواجه حسینی، 

عالوه بر این خدمات مشاوره خانواده ها را با توانایی هاي فرزندانشان که می تواند در خدمت جامعه قرار گیرد آشنا می کند 

  )1384؛ کمالی، 1382و اطالعات الزم در این زمینه را به آن ها می دهد. (حسینی طاها، 

ما آنچه مسلم است این مطلب است که ارائه خدمات مشاوره در کنار خدمات توانبخشی و مددکاري اجتماعی می تواند در ا

ارتقا بخشیدن به کیفیت زندگی افراد کم توان به ویژه افراد کم بینا و نابینا بسیار مؤثر و سودمند واقع می شود. (اللهیاري، 

  )1ایرانمنش، دوره ششم، شماره 

  نفسعزت 
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هاي شخص در مورد ارزش   ) عبارت است از ارزشیابی فرد درباره خود و یا قضاوت1967نفس از نگاه کوپراسمیت، ( عزت 

هاي اجتماعی مناسب، یک عامل کلیدي براي مفهوم   خود. براي یک فرد آسیب دیده بینایی، کفایت اجتماعی و مهارت

راز خود بیشتر و توانایی در پذیرش ناتوانی به عنوان بخشی از وجود خود نفس باالتر، رفتارهاي مثبت و اب  خود مثبت، عزت

نفس پایین  است. انزواي اجتماعی و فقدان حمایت اجتماعی کافی میان نوجوانان با آسیب بینایی ممکن است موجب عزت 

  .)2004، واگنر، 2000، روزنبالم1997، ولف و ساکس، 1992آنان شود (ککلیس و ساکس، 

بینایی (نابینا، آسیب بینایی شدید و آسیب بینایی نیمه شدید)  نوجوان با آسیب  316آوري شده از  هاي جمع ) داده1997کف (

هاي  ساله هلندي را مورد بررسی قرار داد. پژوهش وي بر توانایی نوجوانان در برقراري و حفظ روابط، ایجاد شبکه 24تا  14

تمرکز داشت. نتایج پژوهش وي نشان داد که نوجوانان آسیب دیده بینایی اجتماعی و منابع حمایت اجتماعی و عاطفی 

(نقل از به پژوه، خانجانی، حیدري،   .تري نسبت به همساالن بیناي خود تشکیل داده بودند هاي اجتماعی کوچک شبکه

ندگی افراد نابینا و ) که این خود نشان دهنده عزت نفس پایین آنهاست که عاملی براي کاهش کیفیت ز1387شکوهی یکتا، 

  کم بینا به شمار می آید. 

) در تحقیق 2000اما معلمان و خانواده فرد نابینا و کم بینا نقش بسیار مهمی در افزایش عزت نفس او دارند. ویچروسکی (

  خود نشان می دهد که آموزش مهارت هاي زندگی موجب ایجاد و افزایش عزت نفس می شود.

اجتماعی و میان فردي گفته می شود که می تواند به  –به گروه بزرگی از مهارت هاي روانی اصطالح مهارت هاي زندگی 

افراد کمک کند تا تصمیمات خود را با آگاهی اتخاذ کنند، به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند، مهارت هاي مقابله اي و 

ارت هاي زندگی می توانند اعمال شخصی و مدیریت شخصیت خود را گسترش دهند و زندگی سالم و بارور داشته باشند. مه

اعمال مربوط به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوري هدایت کنند که به سالمت بیشتر منجر شود و سالمت 

  )2003بیشتر یعنی آسایش بیشتر جسمانی، روانی و اجتماعی. (یونیسف، 
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ثیر آموزش مهارت هاي زندگی بر سالمت روانی و عزت نفس دانش )، به بررسی تأ1385به همین دلیل حقیقی و همکاران (

آموزان دختر سال اول متوسطه شهر ایالم پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت هاي زندگی موجب 

  افزایش سالمت روانی و عزت نفس دختران گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.

رت هاي زندگی  آموزش مهارت هاي اجتماعی نیز سبب باالتر رفتن عزت نفس در افراد نابینا و کم بینا عالوه بر آموزش مها

  شده و در نتیجه با باال رفتن عزت نفس آن ها کیفیت زندگی آن ها نیز تا حدودي افزایش می یابد. 

وزان نابینا، کاهش وسیعی در رفتارهاي ) نیز بر این اعتقاد است که با آموزش مهارتهاي اجتماعی به دانش آم2004واگنر (

پرخاشگرانه و ناسازگارانه آنان ایجاد می شود. همچنین با افزایش بازخوردها و تقویت کننده ها و ارائه فرصتهاي تعاملی بیشتر 

رفت به این افراد، نه فقط منجر به افزایش کفایت اجتماعی، مفهوم خود مثبت و عزت نفس در آنان می شود، بلکه به پیش

) که این ها می توان عواملی 1387تحصیلی در آنان نیز منجر خواهد شد. (نقل از به پژوه، خانجانی، حیدري، شکوهی یکتا، 

  براي ارتقاي سطح کیفی زندگی افراد داراي نقص بینایی باشد.

  تعادل روانی

ت فرد نابینا را تحت تأثیر قرار دهد، نابینایی یک وضعیت جدي است که می تواند تعادل روانی و سازمان یافتگی کلی شخصی

اما نابینایی به خودي خود سازمان یافتگی شخصیت فرد نابینا را از بین نمی برد، بلکه نگرش فرد نابیناست که در سازمان 

سایر  یافتگی شخصیت او تأثیر می گذارد. بعضی افراد نابینا تحت تأثیر نگرش منفی به نابینایی مستعد و مبتال به افسردگی و

مشکالت عاطفی می شوند و هر چه طول مدت افسردگی بیشتر شود، سازمان شخصیت فرد نابینا در یک الگوي افسردگی 

  )  1379سازمان می یابد. (سلبی، 

عالوه بر این مورفی در مطالعه خود بیان می کند والدینی که کودك معلول و از جمله کودك نابینا دارند وظایف والدي 

اضافه تري نسبت به سایر والدین دارند، این وظایف می تواند شامل تالش جهت افزایش یادگیري کودك در زمینه فعالیت 
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وردن و . . .) و مستقل شدن باشد و والدینی که دچار مشکالت روانی مانند هاي اجتماعی، خود مراقبتی(لباس پوشیدن، غذا خ

اضطراب و استرس هستند؛ نمی توانند وظایف والدي خود را به خوبی ایفا کنند و این امر ممکن است منجر به تخریب و 

  )Murphy،2006 کاهش فعالیت هاي اجتماعی کودك و توانایی کودك براي مراقبت از خود گردد. (

در مؤسسه ابا بصیر شهر اصفهان صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که رابطه  1386بر این اساس طبق پژوهشی که در سال 

عد خود مراقبتی وجود دارد. (کریمی و دیگران،  به 7، 1386معنی داري بین اضطراب والدین و کیفیت زندگی نابینایان در ب (

عد خود مراقبتی کاهش می یابد. طوري که با افزایش اضطراب والدین کیفیت  زندگی نابینایان در ب  

عد فراغت کیفیت زندگی نابینایان مشاهده شد که نتایج مطالعات بیان می کند  همچنین رابطه معکوس بین اضطراب والدین و ب

بروز  که محدودیت و حمایت افراطی واکنش هایی هستند که والدین کودکان معلول جهت کاهش رنج و اضطراب از خود

) که خود 7، 1386می دهند و این دو از عواملی هستند که منجر به کاهش توان خود مراقبتی می گردد، (کریمی و دیگران، 

  در کیفیت زندگی افراد نابینا و کم بینا نقش به سزایی دارد.

ل می کند که ممکن همچنین می توان گفت فقدان حس بینایی بسیاري از سازگاري هاي انسان با محیط را دستخوش اختال

  است بر شکل گیري هویت و نحوه ي رویارویی با رویدادهاي پر استرس تأثیر بگذارد و منجر به افسردگی شود.

احتما الً افراد با آسیب بینایی با تصویر بدنی منفی، اغلب از خلق منفی، افسردگی و اضطراب رنج می برند و از ارتباط 

  )1391(قریشی راد،  اجتماعی با دیگران گریزان هستند.

)  خاطر نشان می کند طرحواره ناسازگاري نابینا از طریق سه دسته عوامل شکل می گیرد. اول، عوامل خانوادگی 2002کف (

نظیر مهارت هاي والدینی نامناسب و توقعات نا به جاي آن ها، دوم عوامل فردي و هیجانی مانند عزت نفس پایین و سوم 

فقدان محیط حمایتی و نبودن آموزش مهارت هاي ضروري اجتماعی براي کنار آمدن با بحران ها.  عوامل مدرسه اي از قبیل

  )1390(به نقل از شریفی درآمدي، 
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هر یک از این عوامل  افسردگی، اضطراب و ناسازگاري  که نتیجه نقص بینایی در افراد نابینا و کم بیناست، می تواند در 

  م بینایان سهم بسزایی داشته باشند.کاهش کیفیت زندگی نابینایان و ک

مطالعات متعدد در داخل کشور نشان دهنده اثر بخشی آموزش مهارت هاي زندگی و اجتماعی بر افزایش کیفیت زندگی 

  افراد نابینا و کم بینا است.

ه الزهرا ) مشخص شد آموزش، باعث افزایش جرأت ورزي دختران نابیناي مرکز فاطم1387در پژوهش آتش پور و کاظمی (

ساله ي شهر اصفهان، تأثیر آموزش مهارت  18- 4) در تحقیقی روي نوجوانان دختر 1380(س) اصفهان شده است. اعرابی (

) نیز در بررسی تأثیر آموزش مهارت هاي 1387هاي زندگی را در افزایش سازگاري نوجوانان تایید کرده است. ساجدي (

ز وجود دختران نابیناي مرکز توانبخشی در اصفهان نتیجه گرفت که آموزش زندگی بر روابط بین فردي، عزت نفس و ابرا

  مهارت هاي زندگی، روابط بین فردي، عزت نفس و توان ابراز وجود را افزایش می دهد.       

بنابراین باید کالس هاي آموزشی دوره اي مشاورین براي والدین در رابطه با راهکارهاي تعدیل اضطراب، سازگاري با 

شکالت و حفظ بهداشت روانی تشکیل دهند و اهمیت سازگاري با مشکالت و تعدیل اضطراب را در ارتقاي توانایی هاي م

  )  1386،7کودك نابینا و رسیدن وي به یک زندگی مستقل را براي والدین توجیه کنند. ( کریمی و دیگران، 

به منظور اصالح رفتارهاي ناسازگار به کار می رود. آموزش مهارت هاي اجتماعی بخشی از برنامه تعدیل رفتار است که 

) نتایج پژوهش هاي بسیاري نیز نشان می دهند که سازگاري در ابعاد گوناگون با رشد مهارت هاي 1390(شریفی راد، 

شخاص و اجتماعی ارتباط مستقیم دارد که الگوي رفتاري معقول و مناسب فرد را براي مثال دانش آموزي نابینا در مواجه با ا

  ) Holling ،Ekhar، 793،2007-784 وظایف گوناگون معین می کند. (

آموزش باعث می شود افراد از جمله نابینایان و کم بینایان شناخت بیشتري از خود پیدا کنند، نقاط قوت و ضعف خود را 

  بشناسند و به حدي از خودشناسی نائل شوند و براي اصالح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود اقدام کنند. 
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طور صحیح تر سازش می یابد و این امر باعث افزایش سازگاري و در نتیجه فرد واقعیت ها را بهتر می پذیرد، با آن ها به 

کاهش فشار روانی می شود. ماهیت آموزش گروهی خود می تواند تأثیر مثبت در افزایش سازگاري داشته باشد؛ زیرا جمع 

در کاهش فشار شدن افراد در گروه و اینکه تک تک افراد احساس کنند دیگران نیز مشکالتی مشابه با آن ها دارند، خود 

) 8، 1389روانی و کاستن از روحیه منفی و در نتیجه افزایش قبول واقعیت و کنار آمدن با آن مؤثر است. (پورسید و دیگران،

  و این امر سبب ارتقاي سطح کیفی زندگی آن ها می شود.

ازي و همچنین تغییر و اصالح به نظر می رسد افزایش مهارت هاي اجتماعی در رشد توانایی هاي مربوط به مدیریت رفتار س

طرحواره ي ناسازگاري که کودکان و نوجوانان نابینا از جهان پیرامون خود دارند، مؤلفه هایی اساسی در مداخالت پیشگیرانه 

  )2002ودیگران،  Barreraو درمانی براي آن هاست. (

طالعات و توانایی هاي الزم براي ) نیز هدف از آموزش مهارت هاي اجتماعی را فراهم آوردن ا2006ساکس و ولف (

نوجوانان نابینا و آسیب دیده ي بینایی می دانند به طریقی که آنها در موقعیت هاي اجتماعی احساس دلگرمی و راحتی داشته 

  ) 1387باشند. (نقل از به پژوه، خانجانی، حیدري، شکوهی یکتا، 

)، پیشگیري 2008در کاهش استرس (سپولودا و همکاران،  همچنین طبق نتایج به دست آمده آموزش مهارت هاي زندگی نیز

) و 1380)، افزایش سازگاري اجتماعی (اعرابی، 2005از رفتارهاي جنسی پر خطر در میان نوجوانان (مگنانی و همکاران، 

  ) مؤثر واقع شده است.1381افزایش سالمت روانی در آن ها (آقاجانی، 

نشان داده شده که با ارائه  2008رت هاي اجتماعی ، در مطالعه کویک در سال عالوه بر آموزش مهارت هاي زندگی و مها

  خدمات توانبخشی کیفیت زندگی معلولین نابینا در ابعاد عاطفی و فعالیت هاي روزانه به طور قابل توجهی بهبود می یابد.

ی، کاهش عملکرد فرد و کاهش نشان داد که معلولیت بینایی باعث افسردگ 2001استل مک نیز در مطالعه اش در سال  

  کیفیت زندگی می شود و ارائه خدمات توانبخشی باعث بهبود عملکرد و افزایش کیفیت زندگی می شود. 
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در مقایسه عوامل فردي، آموزشگاهی و خانوادگی مهمترین تأثیرات از سوي متغیرهاي خانوادگی کیفیت و درجه سازگاري 

شود. به عبارت دیگر این خانواده ها هستند که بزرگ ترین نقش را در پیشگیري از کودکان و نوجوانان نابینا مشاهده می 

ناتوانی براي فرزندان نابینایشان دارد. این امر یکبار دیگر اهمیت توجه و رسیدگی به وضعیت خانوادگی افراد نابینا را براي 

ی آنها را مورد تأکید قرار می دهد. (گلچین، ارتقاي سطح سازگاري ایشان و به طور کلی باال بردن کیفیت و رضایت زندگ

84(  

از این روست که باید مسئوالن امر از لحاظ اقتصادي و باال بردن آگاهی عمومی و تخصصی خانواده هاي افراد نابینا و کم بینا 

  چاره اندیشی کنند.

  تحرك

هش کیفیت زندگی آن ها می شود. نقص تحرك یکی از عمده ترین مشکالت در نابینایان و کم بینایان است که سبب کا

) در مقایسه کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا با همتایان بیناي 1380طبق پژوهش انجام شده توسط کوهپایه زاده و دیگران (

آن ها در شهر تهران این نتیجه گرفته شد که کیفیت زندگی در دانش آموزان نابینا و بینا تنها در حوزه تحرك با یکدیگر 

  معنی دار داشته است. تفاوت

بر این اساس توصیه می شود خانواده ها و مسئولین امر بر توسعه تسهیالت حمل و نقل فردي و اجتماعی خاص نابینایان بیش 

) و با مناسب سازي فضاي عمومی شهري، معابر شهري، پیاده روها 1380از پیش اهتمام ورزند. (کوهپایه زاده و دیگران، 

  تر افراد نابینا و کم بینا بردارند.قدمی در تحرك آسان 

همچنین مؤسسات توانبخشی می توانند با آموزش هر چه بیشتر مهارت هاي تحرکی و جهت یابی به افراد داراي نقص بینایی 

  به بهبود تحرك و باال رفتن کیفیت زندگی آن ها کمک کنند، زیرا این امر سبب استقالل آن ها می شود.
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عد حرکتی آن ها در این راستا استفاده  از تجربیات و نظرات نابینایان و کم بینایان در ابعاد مختلف کیفیت زندگی از جمله در ب

  سبب تصمیم گیري بهتر براي بهبود تحرك و باال بردن کیفیت زندگی آن ها می شود.

  وسایل کمک بینایی و کمکی نابینایان

ایی نقش بسیار مهمی در افزایش کیفیت زندگی این افراد دارد. از این با توجه به شیوع کم بینایی و نابینایی، وسایل کمک بین

رو با پیشگیري از پیشرفت نقایص بینایی و تصحیح هر چه کامل تر کاهش بینایی با استفاده از وسایل کمک بینایی جدید و 

  )1380مناسب می توان کیفیت زندگی بهتر را براي این گروه مهیا نمود. (کوهپایه زاده و دیگران، 

تأثیر استفاده از این وسایل در باال بردن کیفیت دید این بیماران در مطالعات مختلفی به اثبات رسیده است. استفاده از وسایل  

کمک بینایی تأثیر چشمگیري در پیشبرد کیفیت زندگی کم بینایان دارد و به استقالل بیشتر آن ها کمک بسزایی می کنند، 

یت زندگی این بیماران را در ابعاد مختلف افزایش داده و باعث باالتر رفتن استقالل فردي این استفاده از این وسایل کیف

بیماران، ارتقاي کیفیت انجام کارها، باالتر بردن سالمت روانی، سالمت بینایی و سالمت عمومی آن ها می شود. (فریدونی و 

  )  1392همکاران، 

همچنین بهبود کیفیت وسایل کمکی نابینایان رابطه مستقیمی با بهبود کیفیت زندگی آن ها دارد، زیرا بهبود کیفیت این   

وسایل سبب عملکرد بهتر نابینایان و در نتیجه سبب رضایت آن ها می شود؛ لذا مسئوالن و متخصصان در این زمینه براي 

نابینایان در توسعه مهارت هاي خواندنی، حسی، حرکتی، خود مراقبتی، خانه  رسیدن به وسایل بهتر و بیشتر براي کمک به

داري، ارتباطات و تفریحی باید تالش بیشتري داشته باشند، زیرا مجموع آن ها زندگی بهتر و آسان تر براي نابینایان را به 

  دنبال دارد. 
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آنهاست و چه بسا لوازم بسیاري وجود دارد که بعضی از اما آنچه در تهیه این وسایل براي نابینایان مهم است هزینه هاي 

نابینایان و خانواده هاي آن ها  به دلیل هزینه هاي سنگین آن قادر به تهیه آن ها نمی باشند که این امر توجه مسئوالن دولتی و 

  خیرین محترم را برمی تابد.

  حقوق نابینایان و کم بینایان

ت زندگی نابینایان و کم بینایان تأثیر می گذارد حقوق تعیین شده براي آن ها و یکی دیگر از عواملی که در سطح کیفی

اجرایی شدن آن است، زیرا نابینایان و کم بینایان داراي حقوقی هستند که تنها براي آن ها بایگانی و ثبت شده است و به طور 

  کامل به اجرا در نیامده است.

ي نقص بینایی آشنایی همگان با حقوق آنهاست، که وظیفه اي است بر عهده رسانه اولین و مهم ترین نکته درباره افراد دارا

هاي جمعی تا عموم مردم را با حقوق معلوالن بویژه نابینایان و کم بینایان آگاه کرده و آن ها را به رعایت و احترام به این 

  حقوق تشویق نمایند. 

ید از زیت ن دارد؛ روامعلوالنشان از توجه خداوند به حقوق نابینایان  و ابن سعد در طبقات الکبري نیز روایتی آورده است که 

  د : وـی شـنقل م؛ست ده احی بون وکاتبااز که یکی ؛ بن ثابت

بر ن را یشاران این حالت من ن ایددبا داد. ست ن دیشاای به ـبیهوشو که حالت غش دم بوا خدل سود رنزدر میگوید من  

رج ین حالت خات از اسپس حضردم. بوه ندیدن یشاي از ران ارـنگین تـز سـیچ چیـهن ماز ینار دادم و در اقرد خوران 

جاهدونَ نوشتم: «ي کتف شتردر من نیز ؛ ید بنویسزند دفرموو دند ـش الْم رَرِ و ی الضَّ رُ أُول ی ینَ غَ ن م نَ الْمؤْ ونَ مدقاع ي الْ وِ تَ سال ی

ه یلِ اللَّ بِ ی س ؛ 95ء: لنسا[ا» ف[  

؟ چه کنم، کنمد نم جهاانمی توو من که نابینایم ا، پیامبر خدد: ايکرض عرد نجا حاضر بوآکه م مکتوام بن م این هنگادر ا

ن ـ اـیشران انگینی ـست و حاالن همادند و فتاابیهوشی و ش ـت غـحالآن ه ـبت رـحضره اـبن یافت، دوقتی سخنش پایاو
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ان و گفتم بخورا چه ، آن یددند: اي زفرموند و مدش آه هوـبت رـپس حضـشد. س بر من ظاهراول ـ مرتبه از ی  سنگینتر ـحت

رَرِ« رت اـه عبـکد رـمر کت احضرم،؛ نداخوق را ه فوـیآن ـم ی الضَّ رُ أُول ی ینَ « از بعد را » غَ نم ن من نیز چناو ضافه کنم ا» الْمؤْ

  )160، ص4دم. (طبقات الکبري، جکر

قوق نابینایان می بینیم در بسیاري از کشورها نابینایان مانند سایر معلوالن از حقوق شهروندي خود با وجود توجه خداوند به ح

  محروم هستند. 

ازجمله حقوق افراد داراي نقص بینایی که نادیده گرفته می شود تخصیص سه درصد از مجوزهاي استخدام دولتی به معلوالن 

و جامعه نابینایان نیز از بیکاري گسترده در میان معلوالن استثنا نیست. در حالی است که این قانون هنوز به خوبی اجرایی نشده 

که آن ها نسبت به سایرین باید هزینه هاي اضافی از بابت معلولیت بپردازند. هزینه هایی که باید بابت مناسب نبودن فضاي 

  ر امکان عمومی پرداخت کنند. شهري، امکانات تحصیلی، وسایل حمل و نقل عمومی و نبودن امکانات رایگان د

به همین دلیل اشتغال، مناسب سازي فضاي شهري و دسترسی به کتب و سایر منابع اطالعاتی از مهم ترین درخواست هاي 

افراد نابینا و کم بینا از مسئوالن امر است؛ و این در حالی است که نابینایان حقوق مساوي با سایر مردم در استفاده از مکان ها، 

  مزایا و تسهیالت دارند و این چیزي است که مورد غفلت همگان قرار گرفته است.

مهر هر  23و چه خوب است مسئوالن در این حوزه و عموم مردم جامعه به جاي توجه به نابینایان و کم بینایان تنها در روز 

  ندگی با کیفیت بهتر براي آن ها فراهم شود.سال، به حمایت از حقوق ایشان در تمام سال بپردازند تا با رعایت حقوق آن ها ز

  نتیجه

کیفیت زندگی امروزه یکی از پیامدهاي مهم بهداشتی و سالمتی است و بسیار به آن پرداخته شده است. بویژه کیفیت زندگی 

که سبب کاهش  در افراد داراي ناتوانی جسمی که از جمله آن ها نابینایان و کم بینایان هستند. در این پژوهش چند عاملی را

و افزایش کیفیت زندگی این گروه می شود، مورد بررسی قرار دادیم، که ازجمله آن ها برخورد هاي عموم مردم با آنهاست 
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که متأسفانه در برخی موارد به گونه اي با نابینا و کم بینا رفتار می کنند که گویی هیچ توانایی ندارد. اما ارائه خدمات مشاوره 

  واده هایشان آن ها را با توانایی هاشان آگاه می سازد.به آن ها و خان

عزت نفس پایین در این افراد نیز از دیگر عوامل کاهش کیفیت زندگی آن ها است که آموزش مهارت هاي زندگی و 

  مهارت هاي اجتماعی به آن ها موجب افزایش عزت نفس و توانایی ابراز وجود در آنها می شود.

ه اضطراب، استرس و افسردگی در افراد داراي نقص بینایی و خانواده هاشان سبب کاهش کیفیت عدم تعادل روانی ازجمل

زندگی آن ها می شود، که برگزاري جلسات مشاوره و آگاهی بخشی به آن ها سبب تعادل روانی آن ها و در نتیجه بهبود 

  کیفیت زندگی آن ها می شود.

یکی دیگر از مشکالت روانی آن ها می باشد که با آموزش مهارت هاي اجتماعی  همچنین ناسازگاري در افراد نابینا و کم بینا

  و بهبود سازگاري آن ها سطح کیفی زندگی آن ها نیز افزایش خواهد یافت.

عالوه بر این ها، ارائه خدمات توانبخشی و وسایل کمک بینایی و وسایل کمکی نابینایان و رعایت حقوق این افراد در کیفیت 

  ها نقش بسزایی دارد. زندگی آن
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Abstract 

Today quality of life has became the center of attention as a broad concept of health. It goes 

without saying that the visual impairment in blind and partially-sighted people has a negative 

impact on the quality of their life. The present study has made an attempt to investigate 

increase or decrease in the quality of life of blind and partially-sighted people. The descriptive-

analytic  method is applied in the study and the data is  based on literature review. The findings 

reveal that some social factors such as wrong social attitudes, parents' lack of awareness which 

leads to low self-esteem, incompatibility and lack of independence in blind and partially-sighted 

people which contributes greatly to the decrease of their quality of life .Therefore, teaching 

them social and individual life skills, consultation, changing people's attitude towards  blind and 

partially-sighted people, equalizing their social rights with sighted people and so forth, have 

remarkable impacts on enhancing the quality of life in blind and partially-sighted. 

http://www.riec.ac.ir
http://www.occ.org.nz
http://www.yale.edu.com
http://www.ncbi.nlm.nihgov
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  روانی ورزش بر روي نابینایان - اثرات اجتماعی

  1اله زادهآمنه فضل 

  چکیده

متفاوت ممکن است در افراد  این ادراك. بدون بینایی ادراك و تفکر از خود و از افراد پیرامون بسیار متفاوت خواهد بود
  .سبب بروز مشکالت عاطفی و اجتماعی شود ؛شوند می دهم درصد کودکان استثنایی را شامل مبتال به اختالل بینایی که یک

 است عاملی ورزش، تردید بی؛ شود می احساس سالم افراد از بیشتر بسیار معلول افراد در آن سالمتی تاثیر و ورزش به نیاز
 در وسیعی سطح در معلول افراد امروزه. سازدمی مستقل فعالیتها انجام در را آنان و کشاندمی جامعه سطح به را معلوالن که

. لذا هدف پژوهش این است که اثرات اند شناسانده جامعه به را خود هویت و دارند شرکت مسابقات و اجتماعی هاي فعالیت
اجتماعی روانی ورزش را بر نابینایان بررسی کند و روش آن به صورت اسنادي(کتابخانه اي) است. روش تحقیق مورد نظر به 

  کتابخانه اي است.-صورت اسنادي

  روانی- : نابینایی، ورزش، اثرات اجتماعیکلید واژه

  مقدمه

انسانها نیازهاي گوناگون دارند و هر روز مقداري از وقت و انرژي خود را صرف تالش در تامین نیازها می کنند. هر همه 
ها موجودي براي حفظ خود و تامین نیازهایش تالش می کند تا با محیطی که در آن زندگی می کند سازگار شود؛ این تالش

اري انسان دو جنبه دارد؛ سازگاري انسان با خویشتن و سازگاري انسان با در انسان جریانی پویا و بدون انقطاع است. سازگ
دیگران. درون و بیرونی که انسان باید با آن سازگار شود در حقیقت دو روي یک سکه است و با هم روابطی بسیار پیچیده و 

مک می کند تا با در اختیار نزدیک دارند. همه ما گاهی در زندگی با چالش ها و مشکالتی مواجه می شویم که به ما ک
داشتن مهارتهایی که به ما کمک می کند به بهترین شکل ممکن از عهده حل مشکالت خود برآییم(پورسید و 

  ). 8:1389همکاران،

بسیاري از افراد نابینا در رویارویی با مسایل و مشکالت زندگی فاقد توانایی هاي اساسی اند و این امر آنها را در مقابله با 
تواند تعادل روانی و سازمان یافتگی کلی کالت روزمره آسیب پذیر کرده است. نابینایی یک وضعیت جدي است که میمش

                                                             
 کارشناسی ارشد جامعھ شناسی، دانشگاه الزھرا  .1
 a. fazlolahzade@yahoo.com*پست الکترونیکی: 

mailto:fazlolahzade@yahoo.com
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شخصیت فرد نابینا را تحت تاثیر قرار دهد، اما نابینایی به خودي خود سازمان یافتگی شخصیت فرد نابینا را از بین نمی برد، 
فتگی شخصیت او تاثیر می گذارد. بعضی افراد نابینا تحت تاثیر نگرش منفی به بلکه نگرش فرد نابینااست که در سازمان یا

نابینایی مستعد و مبتال به افسردگی و سایر مشکالت عاطفی می شوند و هر چه طول مدت افسردگی بیشتر شود سازمان 
  ).1379شخصیت وي در یک الگوي افسردگی سازمان می یابد(سلبی،

بر روي نابینایان موضوع این تحقیق است که سعی دارد تا به این امر بپردازد ورزش  بر  روانی ورزش -اثرات اجتماعی 
  رفتارهاي اجتماعی و روانی افراد نابینا اثرگذار است.

البته . در تغییر رفتار اجتماعی فرد موثر است د وورزش عامل فرهنگی است که در روند اجتماعی شدن تاثیر بسزایی دار
 .استشخصیت اجتماعی فرد و فرهنگ و ارزش هاي رایج جامعه وابسته  دگرگونی رفتاري به

 ،بروز شخصیت اجتماعیباعث تغییر در بخشی از رفتارهاي اجتماعی می شود ازجمله  شرکت در محیط هاي ورزشی 
زنده شدن حس و  توانایی برقراري روابط اجتماعی، قضاوت اجتماعی، بروز استعدادهاي اجتماعی، احترام به قوانین اجتماعی

عنوان یک رسانه ه در میان بیماران متداول است که ورزش ب لذا عالوه بر اثر اجتماعی ورزش، .اجتماعی پذیري مسئولیت
کردها به درمان مشکالت روانی  یکی از جدیدترین روي ود کنبردن خلق به خوبی سالمت عمومی عمل می الخوب براي با

  ورزش وسالمت روان). .آموزش و پژوهش فدراسیون نابینایان و کم بینایانکمیته (تخصوصا اضطراب و افسردگی اس

از میان حواس پنج گانه انسان ،بینایی یکی از مهمترین حواس به شمار می رود. عواقب و ضایعات بینایی که سالمت 
شدن به کمک در انجام کار  جسمی و روانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند وسیع هستند و شامل: عدم استقالل فرد و نیازمند

خانه، امور شخصی و سایر جنبه هاي زندگی روزانه، انزواي اجتماعی، عدم شرکت در فعالیت هاي اجتماعی و مذهبی، ایجاد 
مشکل در خواندن، بی عالقگی نسبت به فعالیتها، بی قراري، بروز ضایعات شناختی، آسیب وضعیت عملکردي، افت 

دیگران، امید کم به آینده، داشتن آرزوي مرگ، افزایش خطر تصادف با وسایل نقلیه، افتادن و  عملکرد، افزایش وابستگی به
  ).27:1390شکستگی است(عسکري،شفارودي و همکاران،

افراد داراي نقص بینایی مشکالت ارتباطی زیادي را تجربه می کنند. مشکالت تطابق با فقدان بینایی، افسردگی، اضطراب، 
  ). hier,browning:2004,113کند(اجتماعی فاکتورهایی هستند که سالمتی فرد را متاثر می خستگی و نارضایتی
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-deleo,hickey:1999:339نابینایی باعث ایجاد مشکالتی در زمینه استخدام، خودکفایی و عزت نفس می شود(

دارند در نتیجه به عنوان یک علت مهم ). از آنجا که نابینایی تاثیر قابل مالحظه اي بر توانایی فرد در عملکرد روزمره 344
 ).berger,porell:2008,504..همان و..5ناتوانی تلقی می شوند(

نابینایی به عنوان یکی از شدیدترین ناتوانایی هایی که فرد، خانواده اش و جامعه را متاثر می کند شناخته شده است. تاکید 
دارد از قبیل: استفاده از خدمات مختلف، تغییر مکان زندگی(اسباب  هاي زیادي را با خود به همراهشده که نابینایی هزینه

کشی به منزل جدید)، خریدن تجهیزات جدید، تطابق و به سازي منزل و استفاده از ابزارهاي مخصوص 
  ).berzin,lafuma,2005:112نابینایی(

نسبت به هم سن و ساالن خود ارتباط نقص بینایی به عنوان یک مانع در تعامالت اجتماعی باعث می شود که نابینایان 
اجتماعی کمتري داشته باشند و چون ادراك از خود و برداشت فرد از خود داراي بار قوي اجتماعی است؛ لذا روي بعد 

  ).1384:438عاطفی ارزشیابی خود یا همان عزت نفس آنها تاثیر می گذارد(مستعلمی و همکاران،

ورتی احساس با ارزش بودن می کند که رشته عملکرد خود را متصل به منشا ) اظهار می دارد که فرد در ص1982برگ(
محکم و استوار و قابل قبولی بر اجتماع ببیند. بنابراین هر قدر عمل انجام شده با معیارهاي فردي و اجتماعی مطابقت بیشتري 

  ).438داشته باشد احساس اعتماد به نفس بیشتري فراهم خواهد شد(همان،

ز اهمیت است ولی چون مبناي تربیت جسمی و روحی در سنین یورزش در تمام دوران زندگی انسان ها حابه طور کلی 
أمین سالمت جسمی و روحی تل بود. ورزش  در یجوانی گذاشته می شود باید اهمیت بیشتري در این دوران براي ورزش قا

اقتصادي وضع خانوادگی، وراثت و نظایر آن با استفاده از  آنان تأثیر بسزایی دارد.   بسیاري از آثار نامطلوب محیط اجتماعی، 
ورزش می تواند کاهش یابد یا حتی به طور کلی از میان برود.  تربیت بدنی و ورزش اگر به طور اصولی و بر اساس یک 

اعی و اصالح برنامه منظم و صحیح استفاده شود در تحقق بسیاري از نیاز هاي مهم دوران جوانی،  شناخت زندگی سالم اجتم
  .) 1387یا جلوگیري از رفتار هاي انحرافی نقش موثري می تواند داشته باشد (قنایی،  

  طرح مساله

-رشدروانی شدن، اجتماعی تحرك، استخدام، تحصیالت، به مربوط هاي چالش است با نابینایی دچار فردي وقتی

 و خشم صورت انکار، به است ممکن ها تنش این و می شود روبرو سالمت روانی و کمکی تکنولوژي از استفاده اجتماعی،
 بر است ممکننقش  الگوهاي وجود و بیمار – پزشک مثبت روابط اجتماعی، حمایتهاي که شود ظاهر افسردگی یا ترس
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 کند، می متأثر را جامعه و اش خانواده فرد، که هاي ناتوانایی شدیدترین از یکی عنوان به نابینایی.  بگذارد اثر فرد سازگاري
    .است شده شناخته

 .  دارد بهتري موقعیت تربیتی، هاي شیوه سایر به نسبت مواردي چنین در ها، ارزش توسعۀ در خود اثربخشی نظر از ورزش
 فرد بنابراین .بگیرد یاد را آنها با شدن رو روبه نحوة باید فرد .برانگیزاست هیجان و سخت هاي موقعیت از انسان پر زندگی

 انسان که هایی درس .کند مقاومت آنها مقابل در تنهایی به که باید شود می روبه رو زیادي هاي موقعیت با کردن ورزش با
 افرادي .کندمی کمک آنی و آتی زندگی در صحیح اخالقی هاي قضاوت و ها تصمیم گرفتن در او به گیرد می ورزش از
 هاي صفت  گیرند؛ قرار جامعه احترام مورد و الیق مربیان نظر زیر اگر کنند؛می شرکت ورزشی هاي برنامه در که

 روان سالمت بهبود باعث که آموزند می گروه مصلحت خاطر به را سازي مطیع و ها هیجان مهار قوانین، پذیرش، خودنظمی
  .شوند می

 .می شود حاصل خودکامیابی درنهایت و پرکاري و سرشاري،  زندگی به زیاد میل بدنی، فعالیت و کردن ورزش با
  .شود مثبت خودپندارة آمدن وجود به سبب و درونی قدرت احساس اعتماد، باعث است ممکن ورزش در موفقیت

با   روانی به صورت عام براي کلیه افراد چه –با توجه به نقش و اهمیت ورزش در توسعه و تقویت قواي جسمانی و روحی 
 ورزش به صورت خاص براي افراد با معلولیت در کمک به بهبود معلولیت و چه بی معلولیت و نیز اهمیت و ضرورت

 عارضه ها و بیماري هاي آنها همچنین ،شرفت مشکالت فیزیکی و حرکتی یوضعیت جسمانی و پیشگیري از وخامت و پ
 از ورزشی به عنوان یک امر حیاتی یدان هايایجاد انگیزه و تشویق و امید به زندگی از طریق جذب و حضور آنها در م

  .اهمیت ویژه برخوردار است

 عنوان یک رکن اساسی وحیاتی برايه صورت عام ونیز به عنوان یک ضرورت و نیاز در زندگی همه افراد به ورزش ب
تسهیالت  افرادي که جهت حرکت و حضور در فعالیتهاي اجتماعی به ویژه ورزش نیازمند به وسایل کمک حرکتی و

  خوردار است.  ند از اهمیت خاصی برهستاجتماعی 

متفاوت ممکن است در افراد  این ادراك. بدون بینایی ادراك و تفکر از خود و از افراد پیرامون بسیار متفاوت خواهد بود
  .شوند، سبب بروز مشکالت عاطفی و اجتماعی شود می دهم درصد کودکان استثنایی را شامل مبتال به اختالل بینایی که یک
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 است عاملی ورزش، تردید بی.  شود می احساس سالم افراد از بیشتر بسیار معلول افراد در آن سالمتی تاثیر و ورزش به نیاز
 در وسیعی سطح در معلول افراد امروزه سازد.می مستقل فعالیتها انجام در را آنان و کشاندمی جامعه سطح به را معلوالن که

  .اندشناسانده جامعه به را خود هویت و دارند شرکت مسابقات و اجتماعی هاي فعالیت

  اهداف تحقیق

 اثرات اجتماعی ورزش بر روي نابینایان -  1

 اثرات روانی ورزش بر روي نابینایان -  2

  سوال تحقیق

  تاثیرات ورزش برروي نابینایان چگونه است؟ 

  اثرات اجتماعی روانی ورزش بر روي افراد

ورزش در تامین نیاز افراد، تکامل اجتماعی، کسب صفات اجتماعی و آگاهی از تواناي هاي بالقوه جسمانی و در شکل 
اجتماعی موثر است. شرکت مداوم و مستمر در فعالیتهاي  -گیري، تغییر و تقویت بسیاري از توانایی ها و ویژگی هاي روانی

اجتماعی، به کسب صفات اکتسابی کمک می کند. زیرا فعالیت هاي  جسمانی و ورزشی بر اساس روند یادگیري و تکامل
ورزشی و کسب مهارتهاي نه صرفا حرکتی، بلکه اساسا روانی و اجتماعی، در انبوهی از محرکهاي مثبت و منفی، انواع 

اعتماد به نفس،  درگیري ها و تعامالت عاطفی و هیجانی ناشی از رقابت و مسابقه می تواند در تعادل و ثبات هیجانی، رشد
اجتماعی فعالیتهاي  - تصور بدنی و اجتماعی و میزان اجتماعی بودن فرد نقش سازنده و مثبتی داشته باشد. اثرات روانی

جسمانی و ورزشی همیشه بیش از اثرات جسمانی مورد توجه روان شناسان بوده است. شرکت در چنین فعالیتهایی به فرد 
ستقیم و تعامل واقعی برقرار سازد و نیازهاي روانی خود را مانند رقابت، دوستی، جلب امکان می دهد با دیگران تماس م

توجه، مقبولیت گروهی و نیاز به وابستگی، تضاد، ابراز و کنترل هیجان، رکوردشکنی، ماجراجویی و امنیت برآورده سازد. 
اند حاصل شود. احساس ارزشمندي براي سالمت روان از موضوع هایی است که در اثر شرکت در فعالیتهاي ورزشی می تو

همه افراد بسیار مهم است و فعالیتهاي ورزشی شاید بتواند از راه هاي متفاوت به احساس مثبت فرد از خود و خودپندارهاي 
اجتماعی  -بهتر در فرد کمک کند. چنین احساسی می تواند زمینه و بستر پدید آمدن تغییر و تحول بسیاري از صفات روانی

شود. برخی از محققان معتقدند که ورزش عاملی براي جذب شدن به جامعه است و امکان فرونشستن تنش هاي برآمده  فرد
  از زندگی را فراهم می سازد. 
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  فواید فعالیت بدنی

بعد روانی: کاهش اضطراب و استرس، کاهش افسردگی و پرخاشگري، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس، افزایش 
  شادابی و طراوت، افزایش تحمل در برابر مشکالت. 

بعد اجتماعی: مسولیت پذیري، تقویت هدایت و رهبري در خود، جامعه پذیري، امید به زندگی، افزایش خوش بینی و 
  ی، افزایش هم دلی و صمیمیت و دوستی.اعتماد اجتماع

ورزش و فعالیت بدنی ضامن سالمتی است. سالمتی نیز ناشی از تعادلی است که در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی ایجاد 
  ). ورزش می تواند بر رفتارهاي اجتماعی و روانی افراد نابینا اثرگذار باشد.39و38:1392می شود(سواري،

شناسد و ممکن است بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، ملیت، مذهب، نژاد و طبقه اجتماعی و اقتصادي نابینایی مرزي نمی 
  ).1392:45افراد را مبتال سازد. بنابراین نابینایی ضربه مخربی است به تصور خود یک انسان و خود بودنش(لطفی و محمدي،

ترحم هستند و به طور کلی نتیجه گیري هاي خود را براساس  اغلب مردم بر این باورند که نابینایان افراد نیازمند و مستحق
تصور ذهنی خویش از نابینایی و مشکالتی که افراد نابینا با آن روبرو می شوند بنا می نهند. محرومیت از حس بینایی براي 

ند.با توجه به کزندگی روزمره، تحصیل، حاالت روانی، اشتغال و ورزش و به به طور کلی زندگی نابینایان ایجاد می
موفقیتهاي چشمگیري که نابینایان در حیطه هاي گوناگون علمی، آموزشی، فرهنگی، هنري و ورزشی به دست آورده اند 
باید به عنوان یک ویژگی به هنجار پذیرفته شود؛ آن گاه می توانیم نیازهاي واقعی آنها را درك کنیم(ورتز، 

  ).1390تامپکینزوا.کاالتا،

ل زیاد به زندگی، سرشاري و پرکاري ودر نهایت خودکامیابی حاصل می شود. موفقیت در ورزش با ورزش کردن می
  ).1381ممکن است باعث اعتماد، احساس قدرت درونی و سبب به وجود آمدن خودپنداره مثبت شود(خلجی و صادقیان،

هش یا افزایش آنها می شود. افرادي معلولیت عاملی است که بر تمام حیطه هاي متغیرهاي روانی اثر گذار است و باعث کا
که به اختالالت بینایی مبتال هستند براي ارضاي نیازهاي طبیعی خود دچار مشکالتی می شوند که افراد عادي کمتر با آن روبه 

). ورزش از نظر اثربخشی خود در توسعه ارزشها در چنین مواردي نسبت به سایر شیوه ها 1375رو هستند(جاللی فراهانی،
عیت بهتري دارد. زندگی انسان پراز موقعیت هاي سخت و هیجان برانگیز است. فرد باید نحوه روبرو شدن با آنها را موق

یادبگیرد. بنابراین فرد با ورزش کردن با موقعیت هاي زیادي درگیر می شود که باید به تنهایی در مقابل آنها مقاومت کند. 
در گرفتن تصمیم ها و قضاوت هاي اخالقی صحیح در زندگی آتی و آنی  درس هایی که انسان از ورزش می گیرد به او
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کمک می کند. بنابراین ورزش باعث بهبود سالمت روان و مهار هیجان و جامعه پذیري می شود(الولی، کریمر، موران و 
  ). 1390ویلیامز،

رفع و درمان کند،  ورزش و  یکی از روش هایی که می تواند بسیاري از ضعف ها و کمبود هاي جسمانی و روانی را
تفریحات سالم است.   تربیت بدنی و ورزش گذشته از جبران ضعف ها و حفظ تندرستی،  افراد را براي زندگی،  تالش و 

  ).1387(جمشیدي،اهداف مشترك آماده می سازد

  اثرات اجتماعی ورزش

و  مطالعه براي فردي منحصر به فرصت که است نهادي میان و روابطاجتماعیساختارهاي الگومند، هاي فعالیت عرصه ورزش
را در بر  ايثانویه  یا اولیه از اشتغال ايدرجه که است فعالیتی آورد. ورزشمی فراهم اجتماعیحیات هاي پیچیدگی فهم

 بسیار شفافاشکال در مورد تحقیق براي فرصتی چنان نیستند. ورزش ازآن گرفتنپیشیقادر به نهادي دیگر شرایط داردکه
 میدانی تحقیق مثال عنوانه دیگر، ب عبارت به .یافت توانها یا موقعیتها نمی در دیگر نظام آورد کهمی فراهم ساختار اجتماعی

در دیگر ابعاد  توانمی سختی به کهچیزي ؛آوردمی فراهم شدهکنترل را در شرایط و رقابتیافتهتضاد ساخت امکان در ورزش
رفتاري،  فرهنگها، فرآیندهاياجتماعی، خردههايسازمان از طریق هدف به گروهی، نیلیافت. پویایی اجتماعی حیات

 شناختیجامعه از موضوعاتاندکی تعداد  سازمانی، فقطهايو شبکه پذیريیافته، جامعهساخت اجتماعی، نابرابريپیوستگی
رفتار و  ساختار یا اشکال که است این نگرش این فرض کرد. پیشآنها را مطالعه ورزشی هايدر محیط توانمی هستند که
 دیگر، ورزش عبارتهستند. بهاجتماعی هايزمینه  موجود در سایر رفتار و تعامل شبیه ورزشی هايموجود در محیط تعامل

  .استاز جامعه کوچکی جهان ،نهادها همانند دیگر 

  تأثیر ورزش در اجتماعی شدن

و  1960پژوهش هاي اجتماعی شدن در ورزش با توسعه ي جامعه شناسی ورزش ارتباط مستقیم داشته است.  طی دهه 
مطالعات اغلب . براي تبیین جنبه هاي گوناگون شرکت در فعالیت هاي ورزشی تالش بسیاري شده است 1970اوایل دهه 

یندهاي شرکت در ورزش یعنی اینکه چگونه و آ اجتماعی شدن در ورزش حول دو مسأله متمرکز بوده است.  یکی پیش
تحت چه شرایطی شخص به ورزش رو می آورد و دیگري پیامد هاي شرکت در ورزش.این دو فرایند را اجتماعی شدن در 

نامیده اند.   لذا در اغلب منابع دو عنوان اجتماعی شدن در ورزش  نقش اجتماعی و اجتماعی شدن از طریق نقش اجتماعی نیز
در اولی فرد در نقش ورزشی مانند ورزشکار اجتماعی می شود و در  .و اجتماعی شدن از طریق ورزش به چشم می خورد

 می تصور که اردد اشاره انضباط، جوانمردي ماننددومی به یاد گیري نگرش ها،  ارزشها،  مهارت ها و گرایش هایی کلی 
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 و ها نگرش،  باورها بر ورزش تأثیر از است عبارت ورزش طریق از شدن اجتماعی آید. حاصل ورزشی هاي فعالیت در شود
…   

چنین پنداشته می شود که در درس هایی که از شرکت کردن در ورزش می آموزیم به سایر جنبه هاي اجتماعی انتقال 
  پذیر است و از این طریق فرد را براي شرکت موفقیت آمیز در آن زمینه ها یاري می دهد.  

ورزش کسب می کنند (عبدلی،   دانیش اظهار می دارد که کودکان مهارت هاي ارتباط و تصمیم گیري را با شرکت در
دانش به ویژه تربیت بدنی در قبول مسولیت براي پرورش و القاي ارزش هاي اجتماعی در افراد جامعه  .) 139و 136 : 1386

آموزان مدارس سهیم بوده و به عنوان عاملی در جهت تقویت ارزش هاي اجتماعی و رفتار هاي مطلوب انسانی موثر 
  .) 11 : 1373است(عزیز آبادي فراهانی،  

« اهتمام به موضوع اجتماعی شدن و رابطه ي آن با ورزش زمانی به اوج خود رسید که سمیناري بین المللی با موضوع  
در کانادا برگزار گردید به این نتیجه رسید که فرهنگ  1971بر پا شد این سمینار که در سال » شدن از طریق ورزشاجتماعی 
  .) 200: 1383(انور الخلولی، استعاملی مهم در اجتماعی شدن فرد  ،بدنی

یز و مسابقه اي که سر تمدن فقط در سایه برتري و ارزش واالي قهرمانی یعنی بازي رقابت آم" به عقیده ي راجر کایو آ 
روند اجتماعی شدن  .) 93 : 1370(توماس،  "چشمه ي دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است به وجود آمده است

شود و موجبات رشد و تکامل حرکتی در دوره کودکی و مشارکت  کودکان با فعالیت هاي اولیه ورزشی آنان آغاز می
  .) 1387:474کند(ام.  هی وود، ورزشی آنان در سال هاي بعد را فراهم می 

  اثرات روانی ورزش

  تأثیر ورزش در کاهش افسردگی

ورزش باعث شادي و نشاط و باال بردن اعتماد به نفس می گردد زیرا افراد افسرده یا اعتماد به نفس  به عقیده ي محققین،
نان بسیار پایین است.   ورزش احساس رضایت باطنی شخص را باال برده و فرد حس می کند که به آندارند یا میزان آن در 

  .) 1386موقعیت هایی دست یافته است(فراهانی، 

دقیقه ورزش در روز می تواند آثار  30ورزش در درمان بسیاري از بیماري ها از جمله افسردگی تأثیر به سزایی دارد.  
درمانی و داروهاي ضد افسردگی کاهش دهد.  به گزارش پایگاه اینترنتی  -ي برخی روش هاي روانیافسردگی به اندازه



 

١٠۴۴ 
 

دقیقه ورزش می تواند آثار و عوارض  35تا  30بررسی روان پزشکان نشان می دهد روزانه  مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس،
  است.تداول و مصرف برخی داروهاي افسردگی افسردگی تا نصف کاهش دهد و این کار برابر با تأثیر روش هاي درمانی م

  فواید ورزش در بهبود افسردگی 

  ه ي غم واندوهظاحساس کاهش قابل مالح- 1

  افزایش اعتماد به نفس- 2

  ایجاد احساس موفقیت- 3

  .)1387افزایش خالقیت هاي فردي(رضوانی،  - 4

در معالجه افسردگی بسیار موثر است بلکه ترین تحقیقات کلینیکی مشخص شده است که ورزش نه تنها  در یکی از جالب
نقش به سزایی در جلوگیري از بازگشت این بیماري دارد و با توقف انجام حرکات ورزشی خطر بروز عالیم افسردگی 

  . افزایش چشم گیري خواهد داشت

  تأثیر ورزش در کاهش اضطراب

د و آن چه در یک موقعیت خاص الزم است استرس هنگامی رخ می دهد که فرد احساس کند بین قابلیت هاي فردي خو
  )116 : 1382توازن وجود ندارد، در عین حال پیامد عمل نیز مبهم باشد.  ( س.  رابرتس و همکاران،  

در زمانی که احساس نگرانی و اضطراب پیش می آید انسان باید به کار و فعالیتی مشغول شود چون معموالً ذهن انسان در 
دراین میان هر قدر کار و فعالیت حالت سرگرم کنندگی بیشتري  .چند موضوع متفاوت فکر کند یک لحظه نمی تواند به

در واقع خواهیم  تر با افکار اضطراب زا مبارزه کند.   این عمل باعث خواهد شد راحت. داشته باشد موثرتر خواهد بود
وص ورزش کردن باعث خواهد شد فرد در در این خص توانست ذهن خود را از درگیر شدن با افکار منفی منحرف کنیم.

دهد که ورزش  مواجه با شرایط اضطراب زا خونسردي و آرامش بیشتري داشته باشد.   تحقیقات کارشناسان نشان می
  .) 1388تأثیرات فیزیولوژیکی بر بدن دارد که این تأثیرات فیزیو لوژیک فراهم کننده آرامش در افراد هستند ( پناهی،  

عمل بدون استرس امکان پذیر نیست و در بین جوامع بشر به در ،روزه دانستن راه و روش زندگی و پیشرفتدر دنیاي ام 
ازسوي تکان یم دابه طورصورت قانون در آمده است. نظام پیچیده ي کنونی ما چنان است که دستگاه عصبی ما در طی روز 
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عضالنی ما دائماً در حالت تنش به  -گاه هاي عصبیهاي استرس زاي کوچک و بزرگ بسیارزیادي بمباران می شود و دست
روبرو هستند.وازآنجایی که امروزه مسأله  افرادباآن سر می برند.در نتیجه استرس یکی از عمومی ترین مشکالتی است که

هایی  تمرین و ورزش یکی از ساده ترین ابزار  ؛سالم زیستن و رابطه ي آن با فعالیت هاي بدنی اهمیتی اساسی یافته است
است که استرس را کنترل می کند.   ما می دانیم که ورزش مداوم بدنی در صورتی که به درستی انجام شود و با بیماري 
شخص در تضاد نباشد در نگهداري سالمت جسم و روان و بهزیستی فرد و پیشگیري از بسیاري از بیماري ها،  یکی از مهم 

عیتی است که فعالیت بدنی،  استرس عاطفی را به طور موثر می نشاند و بسیاري از ترین عوامل به شمار می رود.   و این واق
پیامدهاي نا خوشایند آن را خنثی می کند اگر چه ورزش مشکالت کاري را حل نمی کند و یا وقتی در ترافیک قرار گرفته 

ند مطمئناً به دلیل فعل و انفعاالتی که در بدن ایم کار پلیس راهنمایی و رانندگی را انجام نمی دهد و راه را براي ما باز نمی ک
  .آن به یک مسأله مزمن جلوگیري کنیمبدل صورت می گیرد به ما کمک می کند که از عهده فشار روحی بر آییم و از 

  

  تأثیر ورزش در شخصیت 

چنانچه تربیت بدنی در یک جامعه مطابق با  . بیان کننده ي رشد صحیح و طبیعی روانی افراد است ،شخصیت اجتماعی
اصول این علم در نظر باشد،  افراد ورزشکار را از فرد گرایی و خود محوري خارج کرده و رشد روحیات طبیعی را در فرد 

ر آنها بهبود می بخشد که در نتیجه شکوفا شدن این استعداد، فرد باسایر افراد اجتماع آسانتر ارتباط بر قرار کرده و در کنا
  .) 20 :1373زندگی می نماید(عزیز آبادي فراهانی، 

شخصیت را روش و شیوه خاص هر فردي در جستجو براي پیدا کردن و تفسیر معناي "جرج کلی از روانشناسان معروف،   
مطالعات انجام یافته نشان می دهد که ورزشکاران و قهرمانان، با شهامت و فدا کار می باشند و بر  ."زندگی تعریف می کند

   .) 172و171: 1381اراده خود تسلط دارند(کوشافر، 

بازي و ورزش پیوند تنگاتنگی با رشد و تکامل شخصیت کودك دارند و آن را به مرحله نضج و آگاهی اجتماعی می 
پژوهشگران تحقیقات فراوانی پیرامون نقش بازي وگیم ها در اجتماعی شدن و همچنین درباره این مسأله به انجام  .رسانند

رسانده اند که چگونه فعالیت هاي بدنی، روي هم رفته در تکوین تصویر روشنی از بدن در ذهن کودك، که به تصویر بدن 
بدنی و در نتیجه مفهوم خود پنداره بر پایه ي آن استوار است و معروف است، تأثیر می گذارد.  تصویري که مفهوم خود 

فرصت پر باري براي خود شکوفایی  به طور عام نخستین خشت بناي شخصیت کودك به شمار می آید.  فعالیت حرکتی
ن کودك فرا هم می آورند.   کودك در ضمن پرداختن به بازي تجربه هاي پیروزي و شکست را از سر می گذراند و ای
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تجربه ها در گسترش تصورات او و پیوند دادن مفاهیم و اهداف و چشم انداز هاي وي با واقعیت خویش تأثیر می گذارد و 
ادراك واقع بینانه و غیر مبالغه آمیز او از حدود و توانایی هاي جسمش را افزایش می دهد که این خود،  شخصیت اجتماعی 

س می بخشد و باعث دور شدنش از خصلت هایی چون خود شیفتگی و غرور می او را نضج می دهد و به وي اعتماد به نف
  .)83و 82 : 1383گردد بی آنکه از ارزش او چه در برابر خودش چه در برابر دیگران چیزي بکاهد(انور الخلولی،  

ت. این شناخت چند دیدگاهی نیز اعتقاد دارد که ورزش به عنوان واسطه و عامل ارتباط بین فرد با خودش یا دیگران اس 
درباره ارتباط ورزش با صفات شخصیتی،  آیزاك با . جنبه اي می تواند در ساز گاریهاي اجتماعی و شخصیت دخیل باشد

گرد آوري لیست مهمی از نتایج تحقیقات ورزش و شخصیت بیان کرد که سه زمینه خوب از شخصیت در رابطه با ورزش از 
سایکوتیسم وجود دارد و برخی از صفات، حاالت و خلق و خوي ارتباط خوبی با رفتار قبیل برون گرایی،  روان رنجوري و 

تغییرات ناشی از ورزش در شخصیت به تدریج و آهسته و پس از سالها روي می دهد، زیرا « ورزشی دارند.وي می گوید: 
  .)61و  60: 1386عبدلی، »(ورزش اعمال سیستم عصبی سمپاتیک، انتظارات و ارزش ها را تغییر می دهد. 

  تاریخچه ورزش معلولین در کشور

در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران،  افراد معلول اغلب با موانع و مشکالتی براي مشارکت در ورزش و فعالیتهاي 
جامعه مواجه هستند و این ممکن است شامل مسائل پیچیده اي از جمله نگرش نسبت به معلولیت، سیستم هاي تربیت بدنی، 

امکانات و تجهیزات باشد. یکپارچه سازي افراد با معلولیتهاي مختلف و  دسترسی به زیرساخت هاي ورزشی از جمله خدمات،
گنجاندن آنها در شاخه هاي مختلف ورزشی، تمرکز اصلی در دهه هاي اخیر بوده است و فرصتهاي جدیدي را براي 

ین موانع عبارت مشارکت و رقابت ایجاد کرده است. در سطح انفرادي افراد معلول ممکن است با موانعی مواجه شوند که ا
است از: عدم شناخت و آگاهی از ورزش معلولین؛ فرصتهاي محدود براي مشارکت، آموزش و رقابت؛ کمبود امکانات در 
دسترس ازجمله ورزشگاهها و ساختمانها؛ محدودیت وسایل حمل و نقل در دسترس؛ محدود بودن عوامل روانشناختی و 

ن و خود معلولین نسبت به معلولیت و دسترسی محدود به اطالعات و منابع. جامعه شناختی از جمله نگرش والدین، مربیا
ورزش براي افراد معلول در سه سطح المپیک با هدف قرار دادن ورزشکاران معلول در جامعه شکوفا شد: المپیک ناشنوایان؛ 

  المپیک معلولین جسمی، حرکتی و نابینایان و المپیک براي معلوالن ذهنی. 

به فدراسیون ورزشهاي جانبازان و  1359به طوررسمی تاسیس گردید و در سال  1358والن ایران در سال فدراسیون معل
معلوالن تغییر نام داد و فعالیتهاي خود را در دو بخش همگانی و قهرمانی در کشور آغازکرد حاصل این تالش تا به امروز 

رشته در فدراسیون جانبازان در سطح کشور  15ون نابینایان و رشته در فدراسی 8رشته ورزشی که  23منجر به تشکیل و توسعه 
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و کسب عناوین قهرمانی جهان و پاراالمپیک است و نیز حضور در باالترین سطح مدیریتی و تصمیم گیري در هیأت حاکمه 
جایگاه ویژه کشورمان راآشکار می سازد(لیموچی،اولین همایش ملی شهر  IPC کمیته بین المللی پاراالمپیک

  ).13،10وورزش:

  پیشینه

)، اعتماد 1384از جمله مطالعات انجام شده بر روي ویژگی روانی اجتماعی نابینایان به عنوان نمونه رشد اجتماعی(رستمی؛ 
و شفیع  1382) و هم چنین اثر ورزش بر خودپنداره بدنی (اسماعیلی؛1382)، عزت نفس(شیرانی؛1381به نفس(مستعلمی؛

  ).1392ثر فعالیت بدنی بر روي خودپنداره نابینایان(لطفی و محمدي؛) و به خصوص ا1383زاده؛

  روش شناسی

  الگوي روشی در این تحقیق به صورت اسنادي کتابخانه اي است.

  

  خالصه و نتیجه گیري

ورزش و فعالیت بدنی در صورتی که به صورت منظم و مستمر صورت گیرد آثار مفیدي در فرد برجاي می گذارد.   آثار 
عی و روانی ورزش در فرد عبارت است از: کمک به فرد در جریان اجتماعی شدن و سازگاري با محیط،  کمک به فرد اجتما

درتکامل شخصیت مناسب،  پر کردن اوقات فراغت و جلوگیري از انحرافت اجتماعی به خصوص در دوران جوانی، تصحیح 
گران، کمک به فرد در جریان فرهنگ سازي و داشتن و تکمیل اخالق مناسب و آماده کردن فرد براي رعایت حقوق دی

فرهنگی مناسب.   همچنین هنگام ورزش با توجه به فعل و انفعاالتی که در بدن صورت می گیرد بیماریهایی از قبیل : 
  افسردگی،  اضطراب و استرس، آلزایمر که در طول عمر به سراغ آدمی می آیند به تدریج از میان می روند.

ورزش می تواند تاثیر مثبتی بر زندگی افراد معلول داشته باشد همانگونه که می تواند نقش کلیدي در زندگی و جوامع 
افراد غیر معلول بازي کند. نیاز به ورزش و تاثیر سالمتی آن در افراد معلول بسیار بیشتر از افراد سالم احساس می شود. بی 

 به سطح جامعه می کشاند و آنان را در انجام فعالیت ها مستقل می سازد. تردید ورزش عاملی است که معلوالن را 

مطالعات نشان داده است که فعالیت بدنی و ورزش معلوالن موجب مشارکت و در نتیجه بهبود وضعیت عملکردي و 
وضعیت کیفیت زندگی و همچنین منجر به بهبود سطح سالمت جسمی و رفاه روحی و ذهنی می شود. لذا باعث بهبود 
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جسمانی و حالت عمومی در بیماران روانی با اختالالت افسردگی و اضطراب می شود. عالوه بر این، ورزش و فعالیت بدنی 
با بهبود آگاهی اجتماعی و ارتقاء اعتماد به نفس مرتبط است و می تواند کمک به توانمند سازي افراد معلول از جمله نابینایان 

  کند.
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امکان سنجی استفاده از زبان نشانه ها براي الگودهی ذهنی به نابینایان در فضاهاي 
  جدید

  
  2د دیواندري، جوا1فرح فالح فر

  
  
 
  

  چکیده 
ها عدم امکان تصویرسازي کلی از فضا است و یکی از مسایل اصلی نابینایان با توجه به فقدان قوه بینایی در آن

این امر خود موجب معضالتی مثل عدم شناخت کاربري فضا، وسعت آن، فضاهاي هم جوار، مسیرهاي 
ها در بناهاي مختلف امکان الگودهی مشابه و آشنا ها و طرحبا توجه به تنوع کاربري .حرکت و مکث است

ها باید شوند. این نشانهتر میبراي کمک به نابینایان وجود نخواهد داشت. بنابراین نقش جزئیات پررنگ
عملکردي مثل دگمه برجسته عدد پنج در صفحه کلید تلفن را داشته باشند، تا ضمن خوانایی و وضوح بخشی 

  گیري طراحی زیادي را نیاز نداشته باشند.به کل فضا هزینه و در
هاي مختلف در بخش هاي انتخاب روش تحقیق شامل دو بخش است: در بخش نخست تعدادي از نشانه

شوند مصالح ویژه، پخش اصوات خاص، فضاهاي واسط، استفاده از عناصر طبیعی در قالب جدولی معرفی می
  نابینایان میزان کارایی موارد بخش اول بررسی خواهد شد.و در بخش دوم طی مصاحبه با شماري از 

  در نهایت پاسخ مصاحبه شوندگان نابینا میزان امکان پذیري چنین طرحی را بیان خواهد کرد.
  

  نابینایان، الگوهاي ذهنی، زبان الگوها، نشانه   :کلیدي هاي واژه
  

                                                             
1 (، *کارشناسی ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز  farrahfallah@ymail.com( 

 
2 (عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی کاشان ،   j.divandari@gmail.com( 
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  مقدمه 
هاي روانی است که توسط یا الگوي ذهنی، نوعی فرآوري ذهنی شامل یک سري دگرگونی 1نقشه ادراکی

هاي دار کردن، ذخیره کردن و بازنمایی اطالعات مربوط به مکانیک شخص به وسیله دریافت کردن، قاعده
وسیله  گیرد. انسان با شناسایی محیط بههاي هر روزه وي صورت میها در محیطهاي پدیدهمرتبط و ویژگی

جا پردازد و سپس خود را در محیط جابهها به تشخیص محیط میعناصر و اجزا آن و نحوه و الگوي ارتباط آن
پردازد. این فرایند را به ها در ذهن خود به تفسیر محیط مینکند. او با به خاطر سپردن اجزا و بازنمایی آمی
  )28: 1389توان نقشه ادراکی نامید. (پورجعفر،اي میگونه

  
  
  
  

  
  
افتد. اول فرایند یعنی دریافت کردن به سختی اتفاق می در مورد اشخاص نابینا به علت فقدان قوه بینایی مرحله 

در مراحل بعد ادراك فرد نابینا با اي است که این امکان را تقویت کند. در این صورت بنابراین نیاز به واسطه
-کند. شخص نابینا اگراطالعات الزم در اختیارش قرار گیرد مییک شخص عادي تا حدود زیادي برابري می

تواند درست مانند یک فرد عادي رفتار کند. با این شرایط او به راحتی در محیط موقعیت خود را تشخیص 
  ) 128: 1391کند.  (نیک رفتار،دهد و حرکت میمی

هاي و همکارانش از ویژگی 2ها هستند. چنانچه هتیکی از ابزارهاي موثر در کسب اطالعات از محل، نشانه
تر نقشه ها به توانمند ساختن شخص در کدگذاري روابط فضایی بین اشیا و مسیرها و نیز توسعه آساننشانه

بنابراین ایده اصلی در این تحقیق بکارگیري زبان ) 35: 1389کنند. (پورجعفر،ادراکی از یک منطقه اشاره می
  ها است.نشانه

 

                                                             
1 Cognitive map 
2 Heth 

: 1مرحله 
دریافت  

کردن

: 2مرحله 

قاعده دار  
کردن

: 3مرحله 
ذخیره کردن

: 4مرحله 
بازنمایی 
اطالعات

 مراحل فرایند نقشھ ادراکی یا الگوی ذھنی - 1 شکل
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  1نشانه -1
کند. نشانه خطاب ها داللت مینشانه چیزي است که نزد فردي خاص به چیزي دیگر در بعضی وجوه و قابلیت
ا آن را آورد که میافته به وجود می به کسی است یعنی در ذهن آن فرد چیزي معادل یا شاید یک نشانه توسعه

گر به چیزي غیر از خودش تلقی ) هر چیزي که به عنوان اشاره61: 1387نامیم. (چندلر،تفسیر نشانه نخستین می
تواند نشانه باشد. ما این چیزها را به طور کامالً ناخودآگاه از طریق ارتباط دادن آن با نظام آشنایی از شود می

  )41: 1387ندلر،کنیم. (چقراردادها به عنوان نشانه تعبیر می
توان دید، شود. این مادیت را مینشانه از مادیتی برخوردار است که با یک یا چند حس از حواس ادراك می

هایی ) اولویت در بحث ما با نشانه18: 1389توان لمس یا مزمزه کرد. (پور جعفر،شنید، استشمام کرد و می
  است که بیش از یک حس را درگیر کنند. 

  ها بسیار اهمیت دارد.مند کردن نشانهبندي و قاعدهستردگی این موضوع دستهبا توجه به گ
  انواع نشانه -1-1

را » نماد«درصورتی که نشانه مشابه موضوع نباشد و بر اساس قرارداد اجتماعی به آن نسبت داده شود  آنگاه 
هایی از موضوعی اما اگر ویژگیخواهیم داشت که براي فهم آن نیاز به آگاهی از این قاعده اجتماعی داریم 

افتد. گویند و فرایند ادراکش با حواس پنجگانه اتفاق میمی» شمایل«که به آن اشاره دارد را شامل شود به آن 
 1387شود. (چندلر،خوانده می» نمایه«هاي طبیعی، و در نهایت اگر نشانه جزي از موضوع باشد، مثل نشانه

:67-66(  
  ابعاد نشانه -1-2

که فقدان توانایی بینایی در  2ین پژوهش دو محور اصلی وجود دارد. اول جمعیت مخاطب یعنی نابینایاندر ا
کند. در این شرایط چهار حس دیگر ها ایجاد میهاي ادراکی براي آناین قشر از افراد جامعه محدودیت

(چه باز و چه بسته) است. با یابند. دوم زمینه یا بستر مطالعه که شامل فضاهاي انسان ساختاهمیت ویژه می
  توانند طبیعی یا مصنوع باشند. ها میتوجه به این گستره نشانه

  
  
  
  
  

                                                             
1 Nes�a�na(-e)=sign 

 
2 کم بینایان در این مقاله تنها گروه اول یعنی نابینایان مادزاد مد نظر است. با این حال  - 3غیرمادرزاد و نابینایان  -2نابینایان مادرزاد  -1ي از میان سه دسته 

ها براي هر دو گروه دیگر نیز کارا خواهند بود.نهاي مناسب آبه دلیل عدم تصویر ذهنی این گروه از بدو تولد و فقدان هرگونه توانایی بینایی نشانه  
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  نابینایان -2
است که بدانیم نیازها و هاي بدست آمده کارایی براي نابینایان است. پس بسیار مهم ترین وظیفه نشانهاصلی

هاي صورت گرفته معضالت این گروه در برخورد با انواع بسترهاي انسان ساخت جدید چیست؟ طبق مصاحبه
  اند:با نابینایان توسط نگارنده مهمترین مسایل به این شرح

ي درك از بزرگترین مشکالت نابینایان در برخورد با فضاهاي وسیع است. در حقیقت یکی از ابزارها  - 1
رود و محیط براي این قشر، محدود کردن و بعد تجربه محیط است که در فضاهاي بزرگ این امکان از بین می

  شود. یا دردسر آفرین می
ترین نکته، اول یافتن محل ورود و خروج و بعد ها: در هر مجموعه کلیديهاي تغییر جهت و وروديمحل - 2

د. به گفته خود نابینایان با مشخص شدن ورودي بسیاري از مشکالت افتنقاطی است که تغییر مسیر اتفاق می
  شود. مسیریابی برطرف می

  هاي تغییر سطوح: یعنی دستگاه پله، آسانسور یا رمپ. یافتن محل - 3
ها و اي بدون حفاظ، ارتفاعات بدون نرده، شکستهاي پرخطر مثل سطوح شیشهمشخص بودن محل - 4

  و معضل حرکت در فضاهاي باز بدون متمایل شدن به چپ و راست است.ها هاي جدارهزدگیبیرون
هاي ذکر شده در خطوط باال فعال باشند. عالوه بر ها باید درحوزهها براي نابینایان آنجهت کارایی بیشتر نشانه

  هایی در زمینه درك انواع نشانه نیز دارند که به شرح زیر است:موارد ذکر شده نابینایان محدودیت
  هاي ادراك نابینایان حوزه -2-1

ها محیط را ها دارند که به کمک آننابینایان به عنوان یک قشر ویژه بسترهاي خاصی براي درك انواع پدیده
  بندي و ایجاد قلمرو محیطی هستند.ها زمانکنند. دو نمونه از مهمترین آنبراي خود تحلیل می

اي براي تشخیص موقعیت به کمک ابعاد زمانی عنوان نشانه رعایت مدول زمانی مساوي در فضاهاي مشابه -
هاي مساوي در مسیرهاي طوالنی براي ایجاد تنوع و نشانه پدید هاي متکی بر مدولفضا است. قرار دادن نشانه

یابی زمانی نابینا آوردن فواصل زمانی مساوي و یا محدودتر در حرکت نابینا و در نتیجه باال بردن دقت مکان
) گام شماري یکی 166: 1391آید. (فرزین،سیر از عوامل هدایت نابینا بر اساس مدول زمانی به حساب میدر م

ها هاي نابینایان براي پیدا کردن موقعیت است. براي مثال یکی از نابینایان شمار تعداد دقیق گامدیگر از روش
فضاهاي داخلی را در خاطر داشت و از از ورودي محل کار خود تا شروع تغییر جهت در مسیر و از آنجا تا 
  کرد.آن به عنوان ابزاري مطمئن براي بررسی جهت یابی خود عنوان می

ھا در دو سطح گستره نشانھ - 2 شکل
 مخاطب و عرصھ
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البته این گام شماري با ابزار عصا توامان عملکرد صحیحی دارد. نابینایان براي قابل فهم کردن محیط با  -
حرکت دادن عصا براي راهیابی در  کنند. این کار از طریقاي در اطرافشان تعریف میعصاي خود محدوده

افتد. عصا با هر قدم که متر در هر طرف اتفاق میسانتی 30متر در جلو و سانتی 46اي به اندازه تقریبی محوطه
  )9: 1370کند. (سورنسن،دارد به جلو و عقب هم حرکت میشخص نابینا برمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي نابینایان هاي نشانهمحدودیت -2-2
  در مورد انتخاب نشانه براي جامعه مذکور باید به این نکات توجه کرد:

ها نباید به تعداد زیاد و پیچیده باشند تا موجب سردرگمی نشوند. با مطالعه در مورد نابینایان به این نشانه - 1
هاي هدایت کننده قرار دارد زیرا تنوع رسیم که براي این افراد نباید عالیم متنوعی در کف یا در میلهنتیجه می

  )129: 1391کند. (نیک رفتار،ها ایجاد میي تشخیص آناي را در قوهو تعدد این عالیم مشکالت عدیده

  هاي گویا براي مخاطبان استفاده شود.تا حد امکان از نشانه - 2
ها اساساً به یکدیگر نشانه 1ها با هم مرتبط و یا الاقل درگیر باشند. از دیدگاه سوسررت امکان نشانهدر صو - 3

-ها فهم میگردد، بلکه در ارتباط با دیگر نشانهاي به خودي خود دریافت نمیشوند. هیچ نشانهارجاع داده می

  )47-49: 1387شود. (چندلر،معین می هاي کل نظامي آن بادیگر نشانهشود. ارزش یک نشانه توسط رابطه
  انواع و ابعاد نشانه نابینایان -3

هاي بندي در مورد نشانهها به جمعها و بررسی نقاط مشترك میان آناز مجموع مباحث دو بخش ابعاد و انواع نشانه
ها را در نظر گرفتیم. همناسب که براي نابینایان قابل درك باشند رسیدیم. مطابق جدول ذیل، سه دسته از انواع نشان

ها مطابق تعریف باید از قراردادهاي آن قشر خاص یعنی نابینایان کمک گرفت. مهمترین قرارداد در در دسته نماد
طور ها را داریم. همانمیان این گروه خطوط بریل و محدودهاي در معرض عصاي سپید است. در گروه دوم شمایل

هایی مثل رایحه، کند. بنابراین نشانهاز واقعیت است که حواس را درگیر میکه در تعریف آمده بود شمایل نمودي 
                                                             

١ Ferdinand de Saussure 
 

راھیابی با عصای حدود تقریبی  - 3 شکل
 )١٩: ١٣٧٠بلند(سورنسن،
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شود. و در نهایت گروه سوم یا نمایه را داریم که عین یا بخشی از یک مزه، صوت، بافت و حرارت را شامل می
وعه را بازسازي رسد: اول ماکتی که عیناً فضاي مجممحیط واقعی است. با توجه به این شرایط، دو ایده به ذهن می

  کند و دوم استفاده از خود اجزا طبیعی و مصنوعی محیط به عنوان نشانه (براي مثال یک درخت یا دستگاه پله).
 انواع نشانه-1 جدول

  انواع نشانه
  نمایه  شمایل  نماد

خطوط  •
  بریل

  عصا سپید •

عوامل محرك  •
حواس مختلف به 
جز بینایی (المسه، 
شنوایی، بویایی، 

  چشایی)

استفاده از  •
 ماکت 

 برخی اجزا بنا •

  عناصر طبیعی •

 
 

  نظر نابینایان -4
هاي گذشته با شرایط مطلوب نابینایان در این بخشی به نوعی مباحث مطرح و جمع بندي شده در بخش 

ها است و بیشتر شود. روش بررسی مکالمه با اشخاص نابینا و نظرخواهی در مورد هریک از گزینهسنجیده می
-اند. در عین حال در برخی موارد به گزارشات مکتوب روانها با توجه به تجربیات شخصی بیان شدهپاسخ

  شود.به عنوان یک منبع قابل استناد اشاره می 1شناسان و یا جامعه شناسان بزرگ مثل ادوارد هال
  نمادها -4-1

ها اند؛ اما این امر توجیه مناسبی براي استفاده فراوان از آنهها به بخشی از زندگی نابینایان بدل شددر کل نماد
خوانند ولی نیست. افراد نابینا اگر تعداد حروف و اعداد برجسته کم باشد به راحتی و بالمس کردن آن را می

د. شونرو میتر باشد هنگام خواندن با مشکل زیادتري روبهها طوالنیاگر تعداد حروف و اعداد بیشتر و متن
ها باید با دقت اند که قابل درك هم باشند. و محل آنهاي بسودنی فقط در صورتی قابل استفادهچون عالمت

باید دقت کرد.  خطوط بریل). پس در استفاده از نمادهایی مثل 129:  1391بسیار انتخاب شود. (نیک رفتار،
شند. براي مثال از خط بریل در کنار دستگاه ها باها و نمایهبهتر است این نمادهاي قراردادي در خدمت شمایل

کند و هم براي سایر را تسهیل می پله براي اعالم طبقات استفاده شود. با این روش هم به خاطر سپردن نشانه
 بینا موثر خواهد بود.مخاطبان اعم از بینا و کم

رین نکته حفظ قلمرو تعریف در مورد عصا که به عضو کمکی براي بسیاري نابینایان مادرزاد بدل شده مهمت
  شده با عصا است. تنها نکته این است که عصا لزوماً همواره در کنار نابینایان نیست.

                                                             
1 Edward L. Hall 
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  شمایل ها -4-2
ها در این دسته قرار دارند. درگیري حواس مختلف گویاترین روش در درك و به یک سري از بهترین نشانه

هاي ها از بخش. از میان انواع حواس نیز بیشترین دریافتها خصوصاً براي نابینایان استخاطر سپاري نشانه
  المسه و شنوایی است.

   حس المسه - 4-2-1
باشند . اما با این حال این قبیل افراد از نابینایان منبع خوبی از اطالعات در زمینه حساسیت به پرتو حرارتی می
کنند، مگر گاه در مورد آن صحبت نمی لحاظ تکنیکی و فنی از این حساسیت خودشان بی اطالع هستند و هیچ

هایی که پردازند. این موضوع در طی مصاحبهاي که به جستجو در زمینه احساسات دمایی خود میدر لحظه
ها بر روي استفاده ترتیب داده شده بود آشکار شد. آن 1توسط ادوارد هال و همکار روانکاوش وان برادي

ها ها نابینایان به جریان هوا در اطراف پنجرهکردند. در جریان مصاحبهاشخاص نابینا از حواسشان تحقیق می
ها ها را در حرکت این افراد و در نبود قدرت بینایی متذکر شدند و گفتند که پنجرهاشاره کردند و اهمیت پنجره

بیرون از اتاق حفظ سازد تا جایگاه خودشان را درون اطاق یافته و همچنین تماسشان را با محیط ها را قادر میآن
ها تنها پرتو حرارتی یا هاي مکرري تشریح شده که در آنهاي متوالی با این گروه، نمونهکنند. در نشست

شدند. دیوار آجري کردند، بلکه براي حرکت در فضا به کمک گرفته میتشعشعی حاصله از اشیا را کشف می
-یکی از نابینایان به عنوان عالمت و نشان به حساب می ها قرار داشت، برايکه در قسمت شمالی یکی از خیابان

قابل ذکر است که در  )80: 1384کرد. (هال،رو پخش میآمد چرا که حرارت وگرما را بر تمام عرض پیاده
شوندگان به درك شروع فضاي بسته مصاحبه نگارنده نیز به این تاثیرات اشاره شد، براي مثال یکی از مصاحبه

از وزش نسیم خنک از داخل فضاي سرپوشیده و تفاوت آن با دماي بیرون و در زمستان  در فصل تابستان
کرد. اما بالعکس یعنی گرماي خارج شده از طریق روزن ورودي و اختالف دما با هواي سرد بیرون اشاره می

سیم اشاره شد و یا نتیجه به قوت مطالب باال نبود. براي مثال به اثر پنجره تنها در صورت باز بودن آن و وزش ن
اي که به تازگی خاموش شده اشاره زا هستند، مثل بخاري روشن و یا رایانهتنها از اثر حرارتی اشیایی که حرارت

  شد.
ها پاسخگو نیستند. اما در ترکیب با موارد دیگر بسیار کارا ي محیطبنابراین اثرات حرارتی به تنهایی در همه 

هنما در نقاط حساس و خطرناك باید داراي عالیم حسی باشند تا نابینایان را آگاه هاي راها و نردههستند. میله
 )50: 1369نمایند. (حبیبی،

بخش دیگري از ادراکات المسه مربوط به خصوصیات بافت سطوح است. بافت به طور عمده بوسیله حس 
حس المسه است که ما را قادر به  هاي حاصله ازگردد. به غیر از چند استثنا خاطرهالمسه ارزیابی و احساس می
کند. تا کنون تنها تعداد بسیار قلیلی از طراحان نسبت به اهمیت بافت توجه بیشتري درك و ارزیابی بافت می

                                                             
1 Warren Brodey 
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-اند و استفاده از آن در معماري عمدتاً بر حسب تصادف و بدون قاعده است. به عبارت دیگر بافتنشان داده

ها به ندرت به صورت آگاهانه و با استفاده از دانش انسان شناسی یا اخل آنهاي موجود بر روي ساختمان یا د
  )83: 1384شود. (هال،اجتماعی به کار گرفته می

هاي مختلف مصالح چه از نظر ابعاد و زبري بافت و چه از نظر خواص االستیک و انعطاف پذیري براي نسبت 
ها مطابق یک نظم و یک هدف باشد، در درك ی آنادراك نابینایان باارزش است و در صورتی که قرارده

  )162: 1391پور،مکانی نابینا از طریق حس المسه بسیار مفید است. (سامانیان
  

  هاي مختلف نابینایانبررسی مناسب بودن یا نامناسب بودن کفپوش -2 جدول

فرش 
با پرز 
  بلند

فرش 
با پرز 
  کوتاه

کفپوش 
با 

خاصیت 
  فنري

کفپو
ش 

  سخت

کفپو
ش 
  صاف

کفپو
ش 
لغزند
  ه

-قابل  نامقبول

  قبول
-قابل  خوب  خوب

  قبول
نامقبو
  ل

  )186: 1370(برگرفته از سورنسن،
  

همان طور که قبالً ذکر شد یکی از مسایل اصلی نابینایان در درك شروع دستگاه پله است. براي این معضل 
ها است. در این زمینه یکی از نابینایان به پیش از شروع پلهبهترین راه استفاده از بافت متفاوت در کف سازي 

تجربه مطلوب خود در دانشگاه شیراز به دلیل توجه به تغییر کف سازي در نزدیکی دستگاه پله اشاره کرد. این 
ها نیز کف افتد. در تغییر جهتها اتفاق میهاي فرش شده از طریق یافتن ریشه فرشتاثیر کف حتی در محیط

  ها بسیار موثر است.ي متفاوت و یا استفاده از بافت مصالح ویژه در جدارهساز
  
  
  
  
  
  
  
  

  حس شنوایی - 4-2-2

تغییر کفسازی برای - 4 شکل
  ) (http://www.momtaznews.comنابینایان

http://www.momtaznews.com)
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نابینایان به تجربه خود در برخورد براي اشخاص نابینا فضاي زنده اکوستیکی بسیار مهم است. براي نمونه یکی از 
کند که همواره از پژواك صداي ناشی از برخورد پاشنه کفش و عصایش به باز با فضاهاي ناآشنا چنین اشاره می

ها در فضاي باز و یا کف زدن در بردو یا پژواك صدا در شروع تغییر سطوح مثل پلهیا بسته بودن فضا پی می
شود. هاي مسیر و شکست دیوارها میها موجب درك تغییر جهتکاس صدا در آنهاي بسته که تغییر انعمحیط

کرد که حجم میزان و حجم صدا نیز خود گویاي بزرگی یا کوچکی فضا است. مثالً یکی از نابینایان اظهار می
کند محل جدید ابعادي در حد یک مغازه کوچک دارد و یا یک پاساژ صدا به راحتی براي او مشخص می

  شود. گ دارد. البته قابل ذکر است که این ادراك در فضاهاي بسیار شلوغ و توام با همهمه دچار اختالل میبزر
در خصوص نوع صدا پیچش صدا بعد از کف زدن، گویاي خالی بودن فضا و بدون مبلمان بودن آن است اما 

ال به توانایی نابینایان در درك در فضاهاي پرشده از مبلمان صدا چنین شرایطی ندارد. در تحقیقات ادوارد ه
) از سوي دیگر 52: 1384شود. (هال،موقعیت اشیا اتاق از طریق توجه بیشتر به فرکانس صوتی باال اشاره می

هاي صوتی که براي نابینایان مورد استفاده کند که عالمتسورنسن در کتاب معماري براي معلوالن اظهار می
توانند صداهایی را که پایین باشند چون نابینایان سالخورده به سختی می گیرند باید داراي فرکانسقرار می

توان چنین نتیجه گرفت که توجه به باال یا پایین رو میاین) از4:  1370فرکانس باال دارند بشنوند.(سورنسن، 
  بودن فرکانس نخست این که کارکرد صدرصدي ندارد ودیگر آن که  تابعی از کاربري محیط است.

  حس بویایی - 4-2-3
هاي تاثیر گذار حس بویایی است که بیشتر در دو حوزه کاربرد دارد. اول در فضاهاي باز و یکی دیگر از حس

شوند، در چنین فضاهایی به خاطر هاي مختلف کاشته می ها با رایحهسبزي که گیاهان مختلف و انواع گل
براي نابینایان امکان پذیر است. مورد دوم گذر از کنار  هاوسیله رایحههاي مختلف به ها و موقعیتسپاري جهت

روها است. براي نمونه رایحه نان تازه نانوایی به راحتی تفاوت هاي متفاوت در پیادههایی با کاربريمغازه
کند بدون اینکه نیاز به قوه بینایی کاربري آن را با مغازه عطر فروشی که در کنار نانوایی مستقر شده مشخص می

  باشد.
  نمایه ها -4-1

ها را به حداقل در طی صحبت با تعدادي از نابینایان به مواردي اشاره شد که امکان استفاده از برخی ایده
تواند بسیار مفید هایش میرسید وجود کلیتی مشابه از بناي اصلی و عرصهرساند. براي مثال در ابتدا به نظر می

در ورودي بنا براي اشخاص نابینا کافی نیست و حتماً نیاز به  ماکتباشد. اما درحقیقت وجود صرف یک 
اعم از طبیعی و  اجزا ساختمانتوضیحات کامل و گویا در مورد آن هست. در مقابل برخی وضوح 

تواند بسیار کارساز باشد چنانچه فردي به وجود دو درخت با قطرهاي متفاوت و چند گام فاصله مصنوعی می
هایی تر بخشکرد. اما از این عناصر مشخصیک محوطه باز و ساماندهی نشده، اشاره می اي دربه عنوان نشانه
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ها یا حداقل آگاهی از پله و آسانسور در فضاي داخلی هستند. نزدیک بودن و در دسترس بودن آنمثل دستگاه
 ها است. سازي و عالمت در جدارههاي دیگر مثل کفها توسط نشانهشروع آن

  جمع بندي -5
توان چنین استنتاج هاي انجام شده و توضیحات میبه طور کلی از مجموعه مطالعات صورت گرفته، مصاحبه

کرد  که استفاده از زبان نشانه براي نابینایان وجود دارد و از سه دسته کلی معرفی شده؛ بهترین و بیشترین 
ا هستند. اما نکته اصلی در کارایی هریک هها است و در مرحله بعد، نمادها و نمایهها از بخش شمایلدریافت

  هاي مختلف دیگر است. ها، ترکیب شدن با نشانهاز مجموعه
  
  
  
  
  
  

  
  

  افتد:در نقشه کلی در ذهن نابینایان، عموماً به شرح زیر اتفاق می
هاي حوزه بویایی، المسه و شنوایی است که همگام با نمادي مثل باز اولویت با شمایلدر خصوص فضاهاي  -

کنند. براي مثال فرد نابینا فاصله خود تا صداي آب را از عصاي سپید در حوزه ادراکی گام شماري عمل می
  سپارد. کند و در خاطر میطریق گام شماري با عصا نشانه گذاري می

ولویت اول کف زدن و یا شنیدن انعکاس صوت ناشی از برخورد عصا با کف است ( اما در فضاي بسته ا -
فرضاً دستگاه پله  -هایی مثل اجزا بنادر گام بعد یافتن نمایه - البته در مواردي تغییرات دمایی نیز کارساز است

اجزا بنا نیاز به مهم است تا تصویر سازي فضا بر اساس این دو مرحله صورت بگیرد. براي یافت  - یا آسانسور
  ها است.هایی مثل کف سازي و کار روي جدارهنمادهایی مثل خط بریل و شمایل

v بندي فضایی بسیار اهمیت دارد. منظور ها با زمانباید به این نکته نیز توجه کرد که همگام شدن نشانه
  هاي مکث، تغییر جهت و اخطار استها در محلاز این جمله قرار گرفتن نشانه

  منابع:
  ـ کتاب1

)، نشانه هاي شهري (تعاریف، گونه شناسی، مکان یابی، برنامه 1389پور جعفر، محمد رضا و مهدي منتظرالحجه، ( .1
 ریزي و طراحی)، تهران: انتشارات طحان.

مرتبھ بندی انتخاب نشانھ ھا  - 5 شکل
 بر اساس تحقیقات

1
• شمایل

2
• نماد و نمایه 
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 )، ساختمانهاي عمومی و معلولین، تهران: انتشارات مرکز.1369حبیبی، محسن و گیسو قائم، ( .2
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  )، مبانی نشانه شناسی، مهدي پارسا، تهران، انتشارات سوره.1387چندلر، دانیل، ( .4
  )، معماري: فرم، فضا و نظم، زهره قراگزلو، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1378دي.کی.چینگ، فرانسیس، ( .5
)، کتاب معماري براي معموالن، فرح حبیب، راما فیاض، تهران، مرکز نشر 1370سورنسن، رابرت جیمز، ( .6

  دانشگاهی تهران.
  )، زبان فضا، دکتر علیرضا عینی فر، مهندس فواد کریمیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1391السون، برایان، ( .7

  ـ مقاله2
 .209-210 صص: ، 3، نما، “نایی، ادراك حسیخلق فضا، سکوت بی”)، 1391سامانیان پور، فرناز و علی عندلیب، ( .1

، نما، “ادراك نابینایان از معماري و ضوابط و الگوهاي طراحی براي آنان”)، 1391فرزین، احمد و ارغوان شیبانی، ( .2
  . 209- 210 صص:، 3

  .209- 210 صص:، 3، نما، “طراحی ارتباطات عمودي براي معلوالن”)، 1391نیک رفتار، وجیهه، ( .3
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

The feasibility of using the signs,s language to giving mental pattern to the blind in 
the new spaces  

  
  

fallah far farrah _divandari javad  
Abstract 
One of the main problems of  blind people due to the lack of vision in them is the 
impossibility of general illustration of space, and this causes problems such as lack of 
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user understanding of space, size, adjacent spaces, motion paths and pause. Due to the 
variety of applications and drawings in different buildings , it is impossible to give 

similar and familiar pattern to help the blind . So the role details become bolde. These 
symbole must work such as the outstanding button of number five in telephone keypad, 
while readability and clarity of the whole space,  dosent need cost and great design clash. 
The method consists of two parts: the first part  introduce a number of different 
symptoms in the selection of special materials, special sound playback, intermediate 
spaces, use of natural elements that are presented in a tabular format and in the second 
part by a seies of interviews with a number of Blind the performance of the first section 
will be checked. 
Finally, the respondents' answers, the feasibility of such a project will represent blind. 

 
Keywords: blind, mental models, language models, signs 
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  افراد نابینا و کم بینا اي  بررسی فرایند توانمندسازي حرفه

 هاي شغلی به جهت حضور در عرصه

  1نوي اعظم قلعه

  چکیده

ی دیدگاهجامعه را بر آن داشته است تا ، ي اجتماع هاي جدید به عرصه وژيتکنولورود هاي علمی و  پیشرفت

چون  نیز همو کم بینایان  نابینایانته باشند. گفتنی است داشو کم بینایان  نابینایان ویژه معلولین به هاي توانمنديمتفاوتی به 

 اي مناسب جهت رسد برنامه بازار کار و اشتغال هستند؛ از این رو ضروري به نظر میخواهان ورود به  دیگر اقشار جامعه

در این پژوهش بر آن خواهیم  ح گردد.هاي مختلف شغلی، طر براي ورد به عرصهبینایان  اي نابینایان و کم توانمندسازي حرفه

، به بیان ابینایان و کم بینایاني فرایندي مناسب به منظور توانمندسازي ن تحلیلی، با هدف ارائه –بود به روش توصیفی 

خود را در  راهکارهاي پیشنهادي پایان نیز . در بپردازیم بینایان ایجاد بستر مناسب براي اشتغال نابینایان و کمدر هاي مهم  زمینه

  نماییم. ارائه میجهت اجرایی شدن این فرایند 

  

 بینایان، شغل، بازار کار، توانمندسازي نابینایان، کم کلیديواژگان 
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امروزه مدیریت نیروي انسانی در صنعت و اقتصاد یک جامعه و کشور از اهمیت ویژه اي برخوردار است و نقش 

و فرهنگ یک جامعه دارد.  در این راستا مدیریت نیروي انسانی آسیب دیده و معلول در بسزایی در پیشرفت و تعالی اقتصاد 

اقتصاد و صنعت به تدریج جاي خود را باز کرده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.  نابینایان و کم بینایان نیز جزئی 

لوالن را شامل میشوند.  این افراد یا به هنگام کار در از نیروي انسانی معلول به شمار می آیند که درصد قابل توجهی از مع

کارخانجات و محیط کار نابینا شده اند و یا در اثر عوامل ژنتیکی و حوادث این مجموعه انسانی به صورت پتانسیل نیروي 

دارد که با برنامه انسانی نابینا متقاضی ورود به عرصه کار و اشتغال هستند.  در اینجاست که مدیریت نیروي انسانی وظیفه 

ریزي صحیح و آموزش مهارتهاي الزم و فراهم نمودن امکانات و شرایط مساعد و برابر براي این قشر بتواند از امکانات و 

  پتانسیل هاي نیروي انسانی آسیب دیده و معلول به نحو احسن استفاده کند.

هایی شد که  ها و محدودیت رحمند. البته نباید منکر دشوارياغلب مردم بر این باورند که نابینایان افرادي نیازمند و مستحق ت

محرومیت از این حس اساسی براي زندگی روزمره، تحصیل ، اشتغال و به طور کلی زندگی نابینایان ایجاد می کند. 

تا این تنها منظري محدودیتها و محرومیتهایی که فرد نابینا را به استفاده از امکانات و آموزشهاي ویژه ملزم می کند. اما طبیع

   .نیست که از آن می توان به نابینایی نگریست

به طور کلی افراد نابینا با مشکالت اقتصادي بسیاري به دلیل بیکاري و عدم اشتغال مواجه هستند. که در این میان زنان نابینا 

در تحقیق خود مشاهده کرد که افراد نابینا در زمینه  وي ).  84: 2003نسبت به مردان مشکل بیشتري دارند. ( هوتن ویل ، 

تی شبیه به سایر ناتوانی هاي شدید مثل افراد داراي فلج مغزي، کوادري پلژیا و عقب  مشکل اقتصادي و عدم اشتغال وضعی

و افراد معلول بیشترین اند که افراد نابینا در بین سایر افراد عادي  ) نیز تأیید کرده1997مانده ذهنی دارند. کریچنر اشمیدل (

درصد افراد داراي  80ـ 70حدود  1997مشکالت را در زمینهء اشتغال و نگهداري شغل دارند؛ آنها بیان کرده اند که در سال 

درصد  کاهش پیدا کرده است ( مک نیل  60این عدد به حدود  2001مشکالت بینایی سن اشتغال بیکار بوده اند. اگر در سال 
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ت افراد عادي و افراد معلول بیشترین  2001ن همه طبق گزارش مک نیل در سال ) با ای 2001،  افراد نابینا نسبت به سایر جمعی

   .نرخ بیکاري را دارند

ت کشور حدود  نابینا 13/0نفر (یعنی  231/94با توجه به ارقام و اعداد ارائه شده توسط مزکز آمار ایران از کل جمع (

نفرشان در سن اشتغال قرار دارند ولی اینکه  39و345سال در نظر بگیریم  60تا  18اگر سن اشتغال را باشند. و از این تعداد  می

چه تعداد و چه درصدي مشغول به کارند هیچ اطالع و آمار دقیقی در دست نمی باشد؛ ولی مشاهدات نگارنده حاکی از آن 

تند و از این تعداد هم بسیاري از آنها علی رغم تحصیالت باال است که تعداد بسیاربسیار اندکی از این افراد مشغول به کار هس

این در حالی است که تمام آنهایی که نابینا می .در مشاغل بسیار سطح پایین یا مشاغل غیر مرتبط مشغول به کار می باشند

اي می توانند به کار خود باز  نباید بدون شغل بمانند حتی آنهایی که بینایی خود را از دست می دهند بی هیچ وقفه شوند لزوماً

ت شغلی نیست.همان طور که نابینایی به تنهایی عامل عدم پیشرفت در شغل و کسب  گردند. بنابراین بینایی تنها عامل موفقی

 ).78: 1379فرصتهاي شغلی نیست.(شریفی درآمدي،

، به بیان ابینایان و کم بینایانمندسازي ني فرایندي مناسب در جهت توان با هدف ارائهدر این پژوهش بر آن خواهیم بود تا 

خود را در  راهکارهاي پیشنهادي پایان نیز . در بپردازیم بینایان ایجاد بستر مناسب براي اشتغال نابینایان و کمدر هاي مهم  زمینه

  نماییم. ارائه میجهت اجرایی شدن این فرایند 

 

  تعریف نابینایی 

  براي نابینایی ذکر شده که به شرح زیر است:ي پزشکی، تعاریفی  در فرهنگ فشرده

ت بینایی است2کوري نسبی یا کامل. مثالً نابینایی گذرا«: 1نابینایی  (مفیدي، ذیل نابینایی).» ، از دست دادن موقّ

                                                             
1. amaurosis 
2. amaurosis fugax 
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شود، ولی درجاتی از اختالل بینایی  ناتوانی از دیدن. فقدان کامل درك نور سبب نابینایی کامل می«: 1نابینایی (کوري)

ی می بسیار خفیف شوند. مثالً کاهش بارز میدان  تر از این هستند که از لحاظ اداري یا حقوقی در بعضی کشورها نابینایی تلقّ

ترین علل نابینایی عبارتند از:  ان تنگ به وضوح دیده شوند. شایعشود، ولو اشیاء در این مید بینایی، نابینایی محسوب می

. ولی علل نابینایی در نواحی مختلف جغرافیایی بسیار متفاوت است. در بریتانیا Aتراخم، انکوسرکوز و کمبود ویتامین 

ت شایع   (همان).» بینی و آب سیاه ها عبارتند از: دیابت شیرین، تباهی ناشی از نزدیک ترین علّ

ت بینایی وي کم باشد یا میدان بینایی در چشم  20/400)0.05;3/60تر از ( بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی، فردي که شد

ت بینایی فوق هم 3,4,5شود.( خوانی داشته باشد، نابینا قلمدادمی با دید بهتر با بهترین اصالح ممکن با شد in ICD-10 (

  وي برایش وجود ندارد.ر چنین فردي بدون کمک، امکان پیاده

ت بینایی وي کم بینا  باشد، کم 20/400تر و یا مساوي با  و بیش 20/70)0.3;6/18تر از ( طبق تعریف این سازمان، فردي که شد

  ).1,2in ICD-10گیرد ( نام می

  

  اي نابینایان توانبخشی حرفه 

اي  توانبخشی حرفه شاملرا که  99 ي شماره ي توصیه ،به اتفاق آراء م.1955سال ژوئن  22کنفرانس بین المللی کار در 

که حدي است  اي در سراسر جهان تا هاي توانمندسازي حرفه در فعالیت تأثیرگذاري این سند. به تصویب رساندمعلولین بود، 

اي چنین تعریف  توانبخشی حرفهطبق این سند، . ما را بر آن داشت تا در این بخش به بیان تعاریف و اصول این سند بپردازیم

  شده است:

اي ،  اي، یعنی راهنمایی حرفه آن قسمت از مراحل تدریجی، پیوسته و هماهنگ شامل تدارك گروهی از خدمات حرفه

منظور یافتن و حفظ شغل در نظر گرفته ه ي مناسب که براي یاري رساندن به معلولین ب اي و نیز گزینش حرفه آموزش حرفه

  .شده است

                                                             
1. bindness ablepsia typhkosis 
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  بینایان  و کم اي نابینایان توانمندسازي حرفه هاي فراینداهداف کلّی 

ی،  به  بایست براساس حفظ مشی سازمان بین المللی کار می بینایان و کم اي نابینایان توانمندسازي حرفه هاي فرایندطور کلّ

  ي اهداف زیر باشد: دربرگیرنده

  آن؛باال بردن و تالش براي  بینایان و کمشناساندن کیفیت کاري نابینایان    )1

  ؛هاي آنان ، نه بر ناتواناییبینایان و کم هاي کاري نابینایان تاکید بر شایستگی و توانایی   )2

  ؛ بینایان و کم امکانات بیشتر براي اشتغال نابینایان فراهم سازي )3

  در رابطه با اشتغال. بینایان و کمهاي موجود علیه نابینایان  بر تبعیض )برتري یافتن4

تی نیست، بلکه این مهم باید دربرگیرنده نابینایان و کماي براي  توانبخشی حرفه اي از کامل و  ي مجموعه بینایان، یک امر موقّ

نیز ادامه به مرحله اشتغال در بازار کار وي و تا رسیدن  شدهآغاز بینا و کماز لحظه شناسایی نابینا  پیوسته از اطّالعاتی باشد که

  یابد.

  

  بینا غال افراد نابینا و کمموانع اشت 

  بینا نگرش افراد عادي جامعه نسبت به افراد نابینا و کم •

از جمله موانع اشتغال را مشکالت و مسایل مربوط به نگرشهاي موجود در جامعه تشکیل می دهد. که در این میان نگرش 

شود. از جمله در تحقیق کرچنر و همکارانش در سال کارفرمایان به عنوان یک عامل اصلی سد راه اشتغال افراد نابینا تلقی می 

که بر روي سه گروه از افراد داراي آسیب بینایی شاغل، بیکار عالقه مند به اشتغال و بیکار فاقد عالقه به اشتغال صورت  1998

این نتیجه در گرفته بود. هر سه گروه یکی از عوامل اصلی سد راه اشتغال را نگرش منفی کارفرمایان ذکر کرده اند. و 

، و وولف و اسپانگین )2005(کرودن و همکاران )، 2003ی ()، کل1999)، کرودن و مک بروم (1998مطالعات کرودن( 

 .) نیز مشاهده شده است2002(
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) 2003)}نگرش همکاران (کلی، 1998کرودن( )، 1999( عالوه بر نگرش کارفرمایان نگرش هاي منفی عموم مردم{اودي

  .رشی محسوب می شوندنیز جزء موانع نگ

  بینا مشکالت آمد و شد افراد نابینا و کم •

مسأله رفت و آمد عامل دیگري است که در همه مطالعاتی که در آنها موانع اشتغال افراد نابینا مورد بررسی قرار 

بینایی و نابینا  گرفته است توسط افراد نابینا چه شاغل، چه بیکار و چه مشاوران و افرادي که در خدمت افراد داراي آسیب

). به عنوان مثال در تحقیق رومیل و 1998)؛ کرودن و همکاران (1999هستند به آن اشاره شده است. کرودن و مک بروم (

که بر روي پنج فرد نابیناي شاغل صورت گرفت مشکالت رفت و آمد به محل کار به عنوان یکی )1997همکارانش در سال (

فرد  35تحقیق دیگري را بر روي  1998است که البته رومیل به همراه همکارانش در سال ازمشکالت دیگر اشتغال ذکر شده 

نابیناي شاغل انجام داده اند که این افراد نیز کمبود و ناکافی بودن عالئم تشخیصی به ویژه در مکان هاي با نور کم و عدم 

ل اصلی ذکر کرده اند عالوه بر این عدم توانایی وجود وسایل هشدار دهنده براي رفت و آمد ایمن تر را به عنوان یک عام

  .رانندگی، فقدان آگاهی از موانع بالقوه در مسیر هاي رفت و آمد نیز جزء مشکالت ذکر شده دیگر توسط آنها بود

  عدم دسترسی آسان به مطالب نوشتاري و چاپ شده •

پ شده می باشد.از جمله کرودن در سال عامل مهم بعدي ذکر شده در پژوهش ها مشکل دسترسی به مطالب نوشتاري وچا

) در تحقیق خود بر روي افراد نابیناي جویاي شغل عالوه بر نگرش مردم و کارفرمایان و نبود تواناییهاي شغلی، مشکل 1998(

ت که البته در دسترسی به نوشته ها و مسایل مربوط به رایانه ها را به عنوان موانع مهم در اشتغال از نظر این افراد ذکر کرده اس

نیز تأیید می  )1998) و رومیل و همکاران ( 1997رومیل و همکاران ( ، )199این یافته را تحقیقات کرودن و مک بروم( 

   د.کنن

طور مثال در به  عامل مهم دیگر نقص در ارائه برنامه هاي عمومی مورد نیاز براي افراد نابینا یا داراي آسیب بینایی است.

نفره از متخصصان و کارمندان توانبخشی صورت گرفته بود  45) که بر روي یک گروه 2005پژوهش کرودن و همکارانش (

یکی از موانع اشتغال موانع اداري و اجرایی ذکر شده است و همچنین اضافه شده است که تغییر دائمی در ابزارها و کمبود باز 
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ئه خدمات ناکافی و زمان کم همگی اشتغال افراد نابینا یا داراي آسیب بینایی را به تعویق می آموزي براي این ابزارها ، ارا

  .اندازد

)در مصاحبه با بیست نفر فرد نابیناي قانونی بیکار عالقه مند به اشتغال نتایج زیر را به دست آورد. این افراد  1999یا اودي (

هر دو عامل برنامه هاي اجتماعی و عمومی است. برنامه اجتماعی شامل ذکر کردند که مانع آنها براي اشتغال ناشی از 

انتظارات پایین، نگرش قالبی و نگرشهاي عمومی منفی در باره افراد نابینا می باشد. از طرف دیگر آنها اعتقاد دارند خود 

تشویق می کنند بدون اینکه چون وابستگی این افراد به دریافت حمایت را ، مؤسسات توانبخشی حرفه اي مانع دیگري است

براي آنها اطالعات و دانش کافی در مورد ترغیب به کار کردن، شیوه هاي نگهداري شغلی و چگونگی حمایت از خود را 

فراهم آورند. از طرف دیگر بزرگترین مانعی که توسط شرکت کنندگان در پژوهش اودي ذکر شده بود،کمبود دانش و 

ه مؤسسات توانبخشی ارائه می دهند از یک طرف و از طرف دیگر کمبود بودجه و زمان اگاهی کافی نسبت به خدماتی ک

 .کافی براي ارائه خدمات و عدم برنامه ریزي زمانی مناسب براي ارائه این خدمات می باشد

وکرچنر و  ) 2002ویژگیهاي شخصیتی افراد نابینا نیز عامل دیگري بود که در تحقیقات به آنها پرداخته شده بود. کلی، (

نفري از افراد شاغل نابینا ،همه آنها عنوان کردند که ما براي  9بر یک گروه ) 1995().در پژوهش یونگ 1997همکاران (

کارهاي خود استاندارد هاي باالیی داشتیم و همیشه به این مساله فکر می کردیم که باید حتما استخدام شویم، هر چند که 

 .وشایند بودتکیه بر برنامه هاي عمومی ناخ

فرد شاغل نابینا یا داراي آسیب بینایی مبنی بر این که قبل از  179) از طریق مصاحبه شفاهی با 1999کروودن و مک بروم (

استخدام با چه موانعی برخورد داشتند ، عالوه بر ذکر همه مواردي که در باال به آنها اشاره شد، ویژگیهاي مربوط به 

گري عنوان کردند که افراد نابینا به علت شرایط خاص؛ چون در بعضی مشاغل نمی توانند وارد خودناتوانی را نیز عامل دی

) نیز ویژگیهاي شخصیتی و عوامل 2005شوند؛ لذا در استخدام آنها مشکل ایجاد می شود. همچنین در تحقیق الگرو و دي (

  .ناشی از خود آسیب بینایی جزء موانع ذکرشده بود

  اي و تخصصی ي حرفهساز فرآیند توانمند 
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  مراحلی چهارگانه به شرح زیر است: ي دربرگیرندهاي نابینایان و کم نابینایان  فرایند توانمندسازي حرفه

  بینایان؛ و کم هاي مناسب براي اشتغال نابینایان بستر به منظور ایجادهاي شغلی  زمینه واکاوي اول: ي مرحله

  بینایان؛ و کم اي و شغل نابینایان حرفه ي ثر در مشاورهؤبررسی عوامل م دوم: ي مرحله

  بینایان؛ و کم اي و تخصصی نابینایان توانبخشی حرفه سوم: ي مرحله

  .بینایان و کم : حمایت و پشتیبانی از نابینایانچهارم ي مرحله

هاي  بخشبه بررسی  هایی گوناگون است که در این مجال شبخ ي دربرگیرنده یاد شدههر یک از مراحل  گفتنی است،

 مختلف هر یک از این مراحل خواهیم پرداخت:

ü  بینایان و کم هاي مناسب براي اشتغال نابینایان بستر به منظور ایجادهاي شغلی  زمینهواکاوي   

هاي  بر جنبه افزوناشتغال نابینایان و کم بینایان به عنوان یک فرایند تدریجی و مستمر  به جهتسازي  زمینهواکاوي در 

هر این بسترها، فرهنگ ترین و تأثیرگذارترین  مهم. یکی از ی نیز داردتخصصی آن، نیاز به ایجاد بسترهاي مناسبی و فنّ

ت بینایی و فرهنگ جامعه بدین صورت است که  ي پیرامون زمینه اي است. رابطه جامعه اگرسازي شغلی براي افراد با معلولی 

پایین  بسیار، بینایان و کم سازي جهت اشتغال نابینایان مثبت زمینه ي نتیجه ،منفی داشته باشد  رفتار و فرهنگ جامعه جنبه نگرش،

مانع اجتماعی  ،در جامعه و ناتوانی مردم در برقراري رابطه با آنان بینایان و کمنابینایان عدم و یا درك نامناسب خواهد بود. 

ی ت ببراي اشتغال  بسیار بزرگ و مهم توان  دلیل این نقص فرهنگی را میترین  مهمرسد،  ینایی است. به نظر میافراد با معلوی

  جو کرد:  و در چند عامل جست

مردم را بر آن داشته است تا نتوانند درك هاي نابینایان و کم بینایان  توانایی پیرامونو کافی  درستعدم وجود اطالعات )1

  .هاي این قشر از جامعه داشته باشند درستی از توانمندي

موجب اتوماسیون اداري و صنعتی  ي سرعت فزاینده وصنعت و خدمات  ي هاي جدید در عرصه تکنولوژي )ورود تدریجی2

ورود ي  زمینه و همین امرانسانی ماهر و توانا در امر تولید و خدمات شده است  هاي نیروياز مستقیم  پذیريثیرأت کاهش

رو ساخته است.  به را با مشکل رو نابینایان و کم بینایانویژه افراد  بهصاد، اقت ي نیروي انسانی آسیب دیده و معلول در عرصه
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 حضوررا براي زمینه تواند  میهاي جدید و تبدیل عالئم تصویري به عالئم صوتی  از تکنولوژي گفتنی است، برخورداري

ت بینایی فراهم سازد.در هر مکانی از صنعت و خدمات  افراد با معلوی  

قوانین الزم وکافی ، راه را براي اشتغال نابینایان و کم بینایان می توان هموارتر ساخت ، زیرا با اجراي این قوانین با تصویب ) 3

ها و ادارات موجود در جامعه مجبور به تجدیدنظر در اصول و معیارهاي استخدامی خود شده ، و همچنین وادار به  سازمان

  نابینایان و کم بینایان خواهند شد. تعریف شغلهاي مناسب و طراحی شغلی، براي 

ü بینایان و کم اي و شغل نابینایان حرفه ي ثر در مشاورهؤبررسی عوامل م  

  الف ) شناسایی نابینایان و تواناییهاي آنان

تمامی نابینایان و کم بینایان جامعه باید شناسایی شوند و از آنان ثبت نام به عمل آید و عالوه بر آن باید تواناییها و 

استعدادهاي آنان مورد سنجش و مطالعه قرار گیرد ، زیرا در مسیر برنامه ریزي باید توانمندسازي شغلی و حرفه اي نابینایان ، 

  اطالعات دقیق و آماري، امري ضروري و حیاتی است.

  شناسایی فرصتهاي موجود در جامعه براي اشتغال نابینایان و بهبود آنهاب)

اشتغال موجود در جامعه ، با تشکیل گروههاي تخصصی که از سویی معلومات الزم در زمینه در راستاي شناسایی فرصتهاي 

وظایف شغلی و روابط آنها و از سویی دیگر به آگاهی هاي الزم و کافی در زمینه توانمندیها و نیازهاي نابینایان برخوردار 

در جامعه پرداخت ، و نیز در جهت بهبود وظایف و هستند ، می توان اقدام به شناسایی فرصت هاي شغلی مناسب نابینایان 

  روابط شغلی براي رفاه حال نابینایان و کم بینایان اقدام نمود. 

  ایجاد فرصتهاي شغلی جدید براي نابینایانج)

باتوجه به ورود تکنولوژي هاي جدید و پیشرفت روزافزون علوم مختلف می توان فرصتهاي شغلی جدیدي را براي کم 

نابینایان معرفی کرد.  و همچنین با توجه به اصول مهندسی فاکتورهاي انسانی (ارگونومی) نسبت به ایجاد شغل هاي  بینایان و

  مناسب براي نابینایان اقدام نمود. 

ü نابینایان و کم بینایان اي و شغلی  حرفه   توانبخشی  
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توان نسبت به  ها ، می ان و هچنین تلفیق آنبا بررسی عواملی مؤثر در توانبخشی حرفه اي و شغلی نابینایان و کم بینای

  راهنمایی شغلی نابینایان و کم بینایان با توجه به عالیق آنان اقدام نمود. 

  الف) آموزش حرفه اي و تخصصی

پس از مشاوره و راهنمایی ، نوع آموزش حرفه اي و تخصصی نابینا مشخص می شود.  مکان و زمان دوره آموزشی باید 

کامالً مشخص باشد و متولی خاصی داشته باشد.  همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی براي آموزش مهارتهاي نخصصی 

  فراهم شود. 

  ب) ارزشیابی حرفه اي و تخصصی

رفه اي نابینایان باید کمال دقت و واقع بینی را مدنظر قرار داد ، آموزش تخصصی نابینا باید به گونه اي باشد تا در ارزشیابی ح

در ارزشیابی حرفه اي و  او قادر باشد در محیط ها و شرایط برابر با سایر افراد جامعه در آن زمینه تخصصی رقابت کند.  

د زیرا ممکن است در مرحله ،ید به مرحله مشاوره حرفه اي و شغلی برگردتخصصی نابینایان اگر یک نابینا رد شود با

  راهنمایی و مشاوره شغلی اشتباه شده باشد و یا در آموزش او مشکلی پیش آمده باشد. 

  ج) تعیین شغل مناسب در بازار کار 

که یک نابینا در ارزشیابی حرفه اي و تخصصی نمره قبولی گرفت ، باید شغل مناسبی در بازار کار  در مرحله چهارم پس از آن

متناسب با توانایی و تخصص نابینا براي او در نظر گرفت.  در این مرحله باید سعی شود تا شرایط نابینا را با مقتضیات شغلی و 

  را براي نابینا فراهم نمود.  بالعکس، تا حد امکان هماهنگ نمود تا محیط شغلی پویائی

  اي نابینایان تواناییهاي حرفه ازو به هنگام  حمایت شغلی د) 

امروزه با توجه به پیشرفتهاي سریع علمی و تکنولوژي در زمینه هاي مختلف تخصصی ، اگر فرد نابینا بخواهد در شغل خود 

علمی و صنعتی داشته باشد. لذا حمایت شغلی و به هنگام توانمند باشد باید همواره سخنی براي گفتن در این دنیاي پرشتاب 

  کردن تواناییهاي حرفه اي نابینایان و کم بینایان، امري ضروري و اجتناب ناپذیر است.

  اعتماد افراد جامعه و کارفرمایان به تواناییهاي نابینایان و کم بینایانهـ. 
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شغلی نابینایان ، جلب اعتماد افراد جامعه به تواناییهاي نابینایان هدف از فرایند توانمندسازي حرفه اي و  پر واضح است که 

است و در حقیقت این اعتماد نتیجه کلی این فرآیند است.  هرچقدر ما ، در جلب اعتماد جامعه و کار فرمایان موفق تر باشیم 

هاي دیگر ما براي توانمندسازي نشان دهنده این است که فرایند توانمند سازي کاراتر است.  نکته مهم این است که قدم 

در جهتی باشد که باعث افزایش این اعتماد عمومی گردد زیرا که به دست آوردن این اعتماد عمومی باید حرفه اي نابینایان 

کاري بس بزرگ و دشوار است و حفظ این اعتماد نیز به تالش آگاهانه و گسترده اي نیاز دارد و کوچکترین سهل انگاري 

  دست رفتن این اعتماد خواهد شد.  ها موجب از

  

  گیري نتیجه

برخوردارند. افراد با معلولیت بینایی نیازي به حقوق شخصی و اجتماعی چون دیگر اقشار جامعه از  بینا نیز هم افراد نابینا و کم

با اجراي فرایند  توانند  می هاي مربوط ها و ارگان سازماندر این میان،  ترحم و دلسوزي دیگر افراد جامعه ندارند. 

یاري رسانند. در این استقالل شغلی  ن افراد را در جهت ورود به بازار کار و دستیابی به اي و شغلی ، ای توانمندسازي حرفه

مایند و در این زندگی فردي و اجتماعی خود را اداره ن چون دیگر افراد جامعه هم، می توانند  صورت، افراد با معلولیت  بینایی

  بیافزایند.  نیز بر تولید ملیتوانند  میبلکه با پیوستن به بازار کار  نخواهند بود، تنها سربار خانواده و جامعه نهصورت  

  ي پیشنهادات ارائه

ي افراد  افزارهاي ویژه اي از نرم هاي رایانه بینایان براي دریافت برخی از اطالعات و بهره بردن از سیستم امروزه نابینایان و کم

استفاده  خوان، ماهور پارس ،NVDAها، مانند:  خوان انواع صفحه، pak jawzپک جاز ،  jawzجاز بینا مانند  کم نابینا و

هاي مختلف ادارات و  اند در بخش بینا که در این زمینه آموزش دیده توان از افرادي  نابینا و کم کنند. از این رو می می

  ها استفاده کرد. شرکت

هاي  ي معرفی توانمندي دهند در زمینه رسانی به افراد بیناي جامعه که اکثریت اعضاي جامعه را تشکیل می چنین با اطالع هم

هاي پیشرفته که در دنیا براي نابینایان فراهم گشته است دیدگاه عموم مردم  ها از تکنولوژي ي آن بینا و استفاده افراد نابینا و کم
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ها واگذار نمایند. بدیهی  هاي اداري و اجتماعی را به آن عوض کرد تا با اطمینان خاطر بیشتري مسئولیت را نسبت به نابینایان

بینایان و کسب درآمد، سبب افزایش روحیه و اعتماد به  سازي اشتغال به کار نابینایان و کم است که این امر افزون بر زمینه

  نفس در این قشر از جامعه خواهد شد.

هاي افراد نابینا  تواند عموم مردم را با توانایی ي صنایع دستی افراد با معلولیت بینایی می ي عرضه هایی در زمینه اهایجاد نمایشگ

  بینا آشنا سازد. و کم

تواند بستر مناسبی براي توانمندسازي و اشتغال به  جا، می بینا در آن هاي تعاونی و به کار گماشتن افراد نابینا و کم ایجاد شرکت

  افراد با معلولیت بینایی در جامعه باشد. کار
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  اثر روش آموزش بریلینگ بر یادگیري حرکتی در نوجوانان داراي اختالل بینایی

  2 افخم دانشفر 1عصمت کرمی

  چکیده

دختر نابیناي راست دست  24بدین منظور هدف پژوهش حاضراثر روش آموزش بریلینگ بر یادگیري حرکتی در نوجوانان داراي اختالل بینایی بود.
نفري آموزش کالمی و بریلینگ  قرار گرفتند. در  12گروه  2سال  بصورت هدف دار انتخاب و به طور تصادفی در  84/12)±63/1با میانگین سنی  (

ه بریلینگ، شرکت کننده ها به لمس گروه آموزش کالمی، در ابتداي هر جلسه تمرین، نحوه اجراي الگوي شوت گلبال توضیح داده شد و در گرو
شوت) ادامه یافت و بعد از دو روز، آزمون  20جلسه (هر جلسه  6بدن محقق هنگام اجراي آهسته مهارت شوت گلبال پرداختند. تمرینات به مدت 

تایی  3مان با شمارش معکوس شوت همز 10دقیقه استراحت آزمون انتقال تحت تکلیف ثانویه شناختی شامل  15شوت و بعد از  10یادداري شامل 
آیتم بود که هر آیتم  22انجام شد.الگوي شوت گلبال به وسیله یک مقیاس محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقیاس داراي  100از عدد 

) و 6*  2دو عاملی ترکیبی (نتایج تحلیل واریانس ) امتیازدهی می شد. 5) تا بسیار خوب (1ارزشی از بسیار ضعیف ( 5به وسیله یک درجه بندي 
بود  آزمون تعقیبی بونفرونیاثر معنی دار گروه را نشان داد. در واقع، الگوي شوت گروه بریلینگ به طور معنی داري بهتر از گروه آموزش کالمی

)05/0p<قال نیز برتري گروه بریلینگ نسبت ).  نتایج تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی براي داده هاي آزمون هاي یادداري و انت
به نظر می رسد که روش آموزش بریلینگ در یادگیري مهارت شوت گلبال توسط دختران . بنابراین )>05/0pبه آموزش کالمی را تایید کرد (

  نوجوان داراي اختالل بینایی بهتر از روش سنتی آموزش کالمی است.

  کلید واژه

  سی، دختران نوجوان، نابیناآموزش کالمی، شوت گلبال، آموزش لم

  

  مقدمه 

گار کند توانایی یادگیري براي موجود زنده حیاتی است؛ زیرا یادگیري،  موجود زنده را توانا می سازد تا خود را با جنبه هاي مشخصی از محیط ساز
حین آموزش و از تجربه ها سود ببرد،  این یادگیري براي انسان در مقایسه با سایر موجودات زنده حیاتی تر است. بدیهی است آنچه اکثر مربیان در 

                                                             
1 esmat.karami1392@gmail.com 

 دانشگاه الزھرا (س)

 
2 afkham.danesh@gmail.com 

 دانشگاه الزھرا (س)
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ن شک مهارت ها به طرق مختلف دنبال می کنند یادگیري و اجراي آنهاست. لذا مربیانی که فرایندهاي مؤثر یادگیري را بهتر متوجه می شوند،  بدو
 45 حدود ) 2014(2).بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 2011، 1در امر آموزش مهارت ها بر ورزشکاران خود امتیاز و برتري دارند (اشمیت

ثانیه یک فرد بزرگسال و در هر یک دقیقه یک کودك به جمع  5 میلیون فرد کم بینا در جهان وجود دارد و در هر  180 میلیون نابینا و نزدیک به 
ي یک زندگی شود. کودك نابینا قادر است یاد بگیرد که چگونه بنویسد و چگونه بخواند و چگونه کار کند و دارا نابینایان در دنیا اضافه می
درمانی  می تواند نقش ارزنده اي در بهبودي و استقالل نابینایان ایفا کند. تمرینات  -) ورزش به عنوان وسیله حرکتی 1خودکفا و مستقل گردد. (

بیشتري بدست آورده تقویتی آنها موجب می شود که معلوالن (به ویژه نابینایان) تحرك  - منظم و مستمر ورزشی و آگاهی از اثرات و نتایج درمانی 
به بررسی اثر ورزش و تربیت 2014و همکاران در سال  3)( به عنوان مثال، کلسون1384و از کارایی و تندرستی بیشتري برخوردار شوند.(دیوسارناز، 

نا می شود. در کودکان و بدنی بر خطر سقوط افراد سالمند با اختالالت بینایی پرداختند و نشان دادند که ورزش باعث بهبود عملکرد افراد نابی
مثل مهارت هاي بنیادي دویدن و 4نوجوانان نیز فعالیت بدنی اثرات سودمند جسمانی و روانی به دنبال دارد. عالوه بر اجراي مهارت هاي فیلوژنتیک 

ري حرکتی، پیشرفت نسبتا پایدار در یا اکتسابی و مستلزم یادگیري هستند. یادگی 5پریدن و ضربه زدن و .... برخی از مهارت هاي حرکتی، آنتوژنتیک
یادگیري مهارت هاي آنتوژنتیک مثل مهارت هاي ورزشی در نابینایان  .)2011،  6قابلیت اجراي مهارت در اثر تمرین یا تجربه است (اشمیت و لی

نمایش مهارت یا فیلم) در افراد بینا ( 7عمدتاً به وسیله روش آموزش کالمی صورت می گیرد. یکی دیگر از روش هایی که مشابه با الگوسازي پویا
درصد اطالعاتی که انسان از محیط اطراف  80است.بسیاري معتقدند از میان حواس پنجگانه،  بینایی مهم ترین حس آدمی است. چرا که بیش از 

ی استفاده از ابزار هاي طبیعی  و ) الزمه حضور انسان در زندگی فردي و اجتماع10، 7) (1384کسب می کند،  از راه این حس است. (دیوسارناز،
بهره مندي از امکانات محیطی می باشد به طوري که تعامل این دو ( ابزارهاي طبیعی و تعامل محیطی) باعث پیشرفت و تعالی انسان در عرصه 

). تعاریف 1390باشد (شعرباف،  زندگی می شود . یکی از ابزار هاي طبیعی انسان که نقش بسیار مهمی در ارتباط با طبیعت دارد حس بینایی می 
مختلفی از معلولیت صورت گرفته و براي معلولین  مشخصاتی نیز بر شمرده اند بر طبق آخرین  تعریف علمی  سازمان بهداشت جهانی در سال 

ز مجموعه اي از عوامل جسمی،  ) معلولیت را ایجاد اختالل  در رابطه  بین خود و محیط  تعریف کرده است. به بیان دیگر معلولیت عبارتند ا1981(
ف ذهنی،  اجتماعی و یا ترکیبی از آنها که به نحوي در زندگی شخصی اثر سوء  به جا گذارده و زندگی وي به صورت طبیعی می گردد. بنابرتعری

لیت هاي طبیعی فرد را به طریقی  معلولین عبارت است از عارضه اي که در نتیجه یک نقص  بوجود می آید و انجام فعا 8انجمن بین المللی توانبخشی
د از تولد) از محدودي می نماید و یا با مانع مواجه می سازد. معلول، انسانی است که قسمتی از توانایی خود را (چه قبل از تولد،  هنگام تولد،  یا بع

نابینائی کودکان را بر پایه  IAPB). بنابراین 1363دست داده باشد. و براي جبرانش نیاز به استفاده از وسیله کمکی یا کمک دیگران دارد (نامنی، 
 عملکرد بیماران و سه گروه عمده زیر توصیف کرده است.

20و  200( به صورت   9نابینائی اجتماعی 1� Va>   20  )تخمین زده می شود).�≤   200

                                                             
1- Schmidt 

2- World Health Organization 
3- Kilsovn 

4- Phylogenetic 
5- AntuGenetics 

6-  Schmidt and Lee 
7- Dynamicmodeling 

8- International Association 
9- Social blindness 
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20وVA≥200<( به صورت  1نابینائی عملکردي   تخمین زده می شود). �1

 (بدون درك نور).  2نابینائی کامل

توجه به اهمیت هریک ازحواس پنجگانه ونقشی که درزندگی ماایفامی کنند محرومیت درهریک ازحواس می توانداختاللی جدي رادرطی 
)آموزش 5مسیرعادي زندگی به وجود آورد،  افراد نابینا اغلب ممکن است  به دلیل فقر حرکتی دچار مشکالتی در حیطه جسمانی و روانی گردند.(

در این روش آموزش،  مطالب مورد تدریس از طریق گفتار معلم یا مربی براي دانش آموزش توضیح داده می شود و 3یق کالم حرکات بدن از طر
دانش آموز به انجام حرکت  مورد نظر می پردازد در صورتی که در اجرا اشکالی مشاهده گردد مربی با توضیح مجدد به راهنمایی شاگرد می 

،  روش لمس بدن مربی در حین اجراي مهارت مهمترین روش آموزش تربیت بدنی به افراد نابینا،  4وزش بریلینگ) .آم1372پردازد (جدیدي،  
استفاده از روش احساس حرکت با کمک لمس می باشد. در این روش،  دانش آموز نابینا،  مربی یا شخصی که مهارت حرکتی مربوطه را نمایش 

ه نحوه صحیح اجراي مهات می برد مزیت این روش در این است که نوآموز می تواند وضعیت صحیح می دهد لمس می کند و از این طریق پی ب
).از دیر باز حرکت و تحرك به عنوان  یکی از ضروریات زندگی انسان 1384اجراي مهارت را در نهایت درستی  مهارت احساس نماید (شاهی،  

اد نابینا به همان نسبت و یا شاید بیشتر داراي ارزش می باشد. در میان افراد نابینا به علت نبود شناخته شده بود. و این توانمندي حرکتی در زندگی افر
مشکل بینایی  و یا کمبود بینایی  و عدم توجه به فعالیت هاي بدنی،  میل به گوشه نشینی و عدم تحرك تقویت گردیده است،  ادامه این روند دو 

دارد. درمرحله اول فرد نابینا به عنوان عضوي از اجتماع از یادگیري مهارت هاي اصلی روزمره  به دور مانده،  و  عمده را براي فرد و اجتماع به دنبال
مشکالت فراوانی را از جهت نیازهاي جسمانی  و روانی متحمل خواهند گشت و در مرحله دوم اجتماع متحمل دو ضرر عمده خواهند گردید. ضرر 

ه می توانسته مفید به حال جامعه واقع گردد را از دست داده،  و ضرر دوم اینکه  جهت نگهداري،  کارایی،  اول اینکه یک نیروي انسانی ک
تا در خدمت این افراد باشند و از امور   ساماندهی،  سایر مسائل این گروه سازمان ها،  موسسات و بالطبع نیروي انسانی زیادي باید بیشتر تربیت شوند

ا توجه به ضروریات فوق در جهت بسط و گسترش  طرحی که با کمک آن معلولین و مربیان بتوانند اقدامات خود راپیرامون  دیگر باز بمانند و ب
شناخت تربیت بدنی و روش هاي آموزش آن گسترش دهند بیشتر مشخص  می گردد. تحقیقات انجام شده در این زمینه بر روي افراد با هوش 

بررسی این موضوع است که شیوه هاي آموزشی بریلینگ و آموزش کالمی بر یادگیري پنهان شوت گلبال  طبیعی بوده است تحقیق حاضر در پی
برتر را به نابینایان  کدام یک  می تواند در امر آموزشی تربیت بدنی به افراد نابینا موثرتر باشد. محقق پس از بررسی این دو شیوه آموزشی  شیوه 

  بدنی می باشند معرفی نماید تا بتوانند به نوعی  به این عزیزان کمک موثري کرده باشند.مدارس که فاقد دبیر متخصص تربیت 

  بررسی پیشینه

نابینا پرداختند و نتایج نشان  17-25کالمی بر یادگیري شناي قورباغه دختران وپسران -مقایسه روش هاي آموزشی لمسی ) 1384(دیو سارنازدر سال
)در پژوهشی به  مقایسه اثر 1372جدیدي،در سال(نی داري نسبت به گروه آموزشی لمسی و کالمی داشتند.داد که گروه بریل کالمی تفاوت مع

ساله نابیناارزیابی کردند و نتیجه گرفتند که دانش 10-14تصاویر برجسته و آموزش کالمی بر یادگیري فعالیت هاي بدنی دانش آموزان دختر و پسر 
طریق روش هاي آموزشی تصاویر و کالم را دارند. و این روش هاي آموزشی می تواند اثرات سودمند و مثبتی آموزان نابینا توانایی درك بدنی از 

                                                             
1- Functionalblindness 

2- Completeblindness 
3 -teachingoverbal 

4- brailling 
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) در تحقیق خود مقایسه تاثیر دو روش آموزشی تصاویر 1374شاهی ( .در زمینه فراگیري حرکات بدنی توسط نابینایان بر جاي گذارد
ساله  نابینا پرداختند و تجزیه و تحلیل 10- 15میان دانش آموزان دختر و پسر برجسته و لمس حرکت بر یادگیري حرکات بدنی در 

کردند  که دانش آموزان نابینا توانایی درك بدنی از طریق روش هاي آموزشی تصاویر برجسته و لمس حرکت را دارد. و این روش 
  ط نابینایان بر جاي گذارد.هاي آموزشی می تواند اثرات سودمند و مثبتی در زمینه فراگیري حرکات بدنی توس

 شناسی تحقیق روش

جامعه آماري پژوهش،  مشتمل بر دانش آموزان دخترنابینا راست دست شد. انجام  طرح گروه هاي تصادفی از نوع تجربی طرح تحقیق حاضر تحقیق
ازمان آموزش و پرورش استثنایی استان سال  بصورت هدف دار انتخاب از مدرسه نابینایان نرجس تحت پوشش س 84/12)±63/1با میانگین سنی  (

نفر انجام گردید. دانش آموزان   24و برخوردار از سالمت جسمانی بود. نمونه گیري به صورت در دسترس به تعداد 93- 94تهران در سال تحصیلی 
ن آموزشگاه در پژوهش شرکت گروه تقسیم شدند. این افراد با کسب رضایت نامه کتبی از والدین و مسئوال 2منتخب به صورت تصادفی به 

آیتم براي شوت گلبال شامل  22کردند.براي ارزیابی الگوي حرکت شوت گلبال از مقیاس محقق ساخته استفاده شد. این مقیاس داراي تعداد 
مربیان تیم ملی گلبال  ها براساس جزوه هاي گلبال و نظرویژگی هاي حرکتی در سه مرحله قبل از ضربه،  هنگام ضربه و بعد از ضربه بود.که آیتم

) 5) تا بسیار خوب (1ارزشی از بسیار ضعیف ( 5مربی تیم ملی گلبال داده شد.ویژگی در مقیاسی  5ها به نوشته شده بود.براي تعیین اعتبار محتوا آیتم
و شاخص اعتبار محتوا آیتم ها حذف  آیتم براي شوت گلبال در نهایت براساس نسبت 22رتبه بندي می شد،  بعد از محاسبه اعتبار محتوا از تعداد 

%) پایایی 79نشدند و همه آیتم ها انتخاب شدند.و شاخص اعتبار محتوا براي هر آیتم محاسبه شد و در حد قابل قبول گزارش گردید. (باالتر از 
بود. پرسشنامه جمعیت شناختی (اطالعات  0/64و همسانی درونی با استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با  78/0زمانی به روش بازآزمایی برابر با

) 3ت (فردي).این پرسشنامه حاوي نام و نام خانوادگی،  تاریخ تولد،  میزان بینائی،  تحصیالت والدین،  شغل،  میزان درآمد آنها بود. در پیوس
گروه تجربی آموزش کالمی (  2در  دانش آموز نابینا شرکت کردند. سپس افراد به صورت تصادفی 24توضیح داده شده است.در این پژوهش 

نفر) قرار گرفتند. ابتدا در هفته ي قبل از شروع تمرینات پرسشنامه جمعیت شناختی و اطالعات فردي تکمیل گردید. تکلیف 12نفر)  بریلینگ (12
 6ي این مهارت مرحله اکتساب شامل تمرینی در این تحقیق مهارت شوت گلبال بود که به منظور ارزیابی الگوي این مهارت از نحوه ي امتیاز بند

جلسه) بر اساس  زمان کالس درس تربیت بدنی نوجوانان برگزار گردید. در هر جلسه شرکت کننده  3به مدت دو هفته ( هر هفته  جلسه تمرینی بود.
 دقیقه استراحت کردند. 5کوششی مهارت شوت گلبال را تمرین کردند و در بین هر دسته حدود  10دسته  2ها 

توسط شرکت کننده ها انجام گرفت. به هیچ کدام  1ضربه آزمایشی براي کنترل اثر افت گرم کردن 3قبل از شروع دسته کوشش اول در هر جلسه،   
در گروه از گروه ها دستور العمل بازخورد افزوده داده نشد. در هر جلسه تمرین و آزمون آزمونگر امتیازات مربوط به الگوي حرکت را ثبت کرد.

بریلینگ ابتدا آزمونگر حرکت شوت گلبال را اجرا می کرد و آزمودنی با لمس کردن دست آزمونگر حرکت را انجام می داد.در گروه آموزش 
دقیقه با  10کالمیابتدا آزمونگر حرکت شوت گلبال را توضیح می داد و شرکت کننده حرکت را اجرا می کرد شرکت کننده ها خود را به مدت 

حرکات کششی و جنبشی گرم کردند.  شرکت کننده ها به منظور کنترل اثر افت گرم کردن سه پرتاب شوت گلبال انجام دادند. در  دویدن آرام، 
دقیقه  5کوششی با  10دسته  2مرحله اکتساب ( روز اول) نیز شرکت کننده ها سرویس ها را مستقیم در سطح افق زمین پرتاب می کردندکه شامل 

                                                             
1-Warm-up decrement effect 
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نمره اکتساب به صورت میانگین امتیاز سرویس ها در هر ته کوشش بود. الگوي حرکت توسط یک کارشناس نمره دهی شد؛ استراحت بین هر دس
ابتدا شرکت کننده ها سه سرویس آزمایشی براي کنترل اثر افت گرم کردن انجام دادند. سپس آزمون یادداري شامل یک دسته کوشش محاسبه شد.

 10نمره یادداري به صورت میانگین امتیاز اکتساب ولی بدون دستورالعمل آموزشی و بازخورد انجام گرفت؛ کوششی،  همانند مرحله  10دسته 
دقیقه اي  پس از سه سرویس آزمایشی براي کنترل اثر افت گرم کردن،  آزمون انتقال از اجراي یک  15بعد از یک استراحت  سرویس محاسبه شد

ا صداي بلند اعالم می کنند،  و کار به  100یف ثانویه شناختی شمارش معکوس سه تایی از عدد کوششی شوت گلبال همراه با تکل 10دسته  را ب
) رتبه بندي می شد. امتیازدهی به 5) تا بسیار خوب (1ارزشی از بسیار ضعیف ( 5همین ترتیب تا پایان کوشش ها ادامه می یابد. ویژگی در مقیاسی 

،  بسیار 2و ضعیف 3متوسط  4اگر خوب بود نمره  5رکت شوت گلبال را بسیارخوب انجام می داد نمره این صورت بود که اگر آزمودنی الگوي ح
الگوي حرکت امتیاز ثبت می گردید. از شرکت کننده ها خواسته شد در حین اعالم شمارش معکوس،مهارت شوت را نیز انجام دهند؛ 1ضعیف 

براي طبقه بندي داده ها از شاخص هاي گرایش مرکزي و  ش ها محاسبه گردیدتوسط یک کارشناس نمره دهی شد و میانگین امتیاز کوش
داده هاي مرحله اکتساب با استفاده از تحلیل واریانس دو عاملی ترکیبی و آزمون تعقیبی بونفرونیو داده .پراکندگی و ترسیم نمودار،استفاده می شود

ا استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شد. براي مقایسه هاي درون گروهی  هاي مرحله یادداري و انتقال ب
استفاده شد. سطح معنی داري در  21نسخهspssاز تحلیل واریانس سنجش هاي تکراري استفاده و براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارآماري 

 .در نظر گرفته شد >05/0pکلیه آزمون 

  یافته ها 

جمع آوري  ت اطالعا
استفاده از  شده با 
آمار  روشهاي 

و استنباطی  توصیفی  و 
با استفاده از شاخص هاي اطالعات جمع آوري شده این  فصل  در بخش اول گرفت. مورد تجزیه و تحلیل قرار 22نسخه   SPSSبه کمک نرم افزار 

  در نظر گرفته شده است. 05/0داري کمتر از سطح معنامیشود توصیف در قالب جداول و نمودارها گرایش مرکزي و پراکندگی و 

: آماره هاي توصیفی متغیر وابسته،  یعنی امتیاز الگوي مهارت شوت گلبال در آزمون هاي مختلف (دوره اکتساب،  آزمون یادداري،  آزمون 1جدول
نیز مشاهده می شود گروه  1که در شکل  انتقال با تکلیف ثانویه شناختی) در دوگروه آموزش کالمی و بریلینگ را نشان می دهد. همان طور

بریلینگ باالترین امتیاز الگوي شوت گلبال را در اواخر دوره اکتساب و آزمون هاي یادداري و انتقال کسب کرد و گروه آموزش کالمی ضعیف 
 ترین الگوي شوت را در این مراحل داشت.

  مراحل مختلفدر د بررسی : آماره هاي توصیفی الگوي مهارت شوت گلبال گروه هاي مور1جدول

 بریلینگ آموزش کالمی گروه

  آماره
 آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
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 45/8 36/94 06/6 89/77 1جلسه 

 26/10 68/94 15/5 98/80 2جلسه 

 43/8 45/89 26/5 53/79 3جلسه 

 51/9 55/90 7.83 57/81 4جلسه 

 17/9 39/91 14/5 22/80 5جلسه 

 90/9 75/96 73/4 35/75 6جلسه 

 59/8 47/98 45/5 36/80 7جلسه 

 74/9 87/102 35/4 20/80 8جلسه 

 82/6 60/111 6.64 59/93 یادداري

 37/7 109 4.71 60/97 انتقال
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  . میانگین امتیاز الگویی شوت گروه هاي مورد بررسی در مراحل مختلف 1شکل 

 هاي زوجی تعقیبی (سطح معنی داري) براي الگوي حرکت  گروه هاي مختلف در مرحله  اکتساب: نتایج مقایسه 2جدول

  

  

  

  

  

  : نتایج مقایسه هاي زوجی تعقیبی براي الگوي حرکت  گروه هاي مختلف در مرحله  یاداري و انتقال3جدول 

  

 

  

 

  

(آزمون) با تکرار سنجش عامل آزمون مشخش شد. براساس 2در) گروه(2براي تحلیل داده هاي آزمون یادداري وانتقال نتایج تحلیل واریانس 
کالمی بود. با توجه به معنی دار نبودن اثر متقابل و در مقایسه هاي زوجی براثر معنی داري گروه، الگوي شوت در گروه بریلینگ بهتر از آموزش 

نتیجه معنی دار نبودن تفاوت بین گروه ها در آزمون یادداري و همچنین انتقال چنین استنتاج گردید که بین اثر روش هاي آموزش مختلف در 
نداشت. با توجه به معنی داربودن اثر متقابل ودر نتیجه عدم  تفاوت معنی داري وجود اجراي شوت گلبال نوجوانان نابینا در آزمون یادداري و انتقال

افت معنی دار اجرا درآزمون انتقال هر گروه نسبت به آزمون یادداري چنین استنتاج شد که روش هاي آموزش بریلینگ ، آموزش کالمی باعث 
  یادگیري پنهان شوت گلبال نوجوانان شد.

  بحث و نتیجه گیري

رکت نشان داد که در مراحل اکتساب و یادگیري میان گروه هاي آموزش کالمی،  بریلینگ تفاوت معنادار وجود نتایج مربوط به الگوي ح
می  داشت؛به صورتی که میانگین امتیازات گروه بریلینگ به طور معناداري بهتر از گروه آموزش کالمی بود. آموزش بریلینگ باعث یادگیري پنهان

 بریلینگ آموزش کالمی گروه ها

 >001/0  آموزش کالمی

   بریلینگ

 بریلینگ کالمیآموزش  گروه ها

 >001/0  آموزش کالمی

   بریلینگ
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کالمی بر یادگیري شناي قورباغه دختران وپسران نابینا  -مقایسه روش هاي آموزشی لمسی وهشی در مورد ) پژ 1384شود. دیوساناز در سال(
گروه بریل کالمی تفاوت معنی داري نسبت به گروه آموزشی لمسی و کالمی داشتند. با توجه به اینکه اولین ارزیابی کردند و نتایج نشان داد که 
ینگ انجام شده تحقیق مشابه وجود ندارد. به این دلیل آموزش بریلینگ باعث یادگیري پنهان می شود که تحقیقی است روي یادگیري پنهان بریل

) که بر اساس آن فرد نابینا توانایی فراتري در حواس دیگردارد به این دلیل که تصویر 2009(روکم و ایشار، 1نابینایان بر اساس فرضیه جبران 
بوده است.دلیل دیگر اینکه این روش مشابه الگوسازي پویا است نمایش فیلم اثر بیشتري نسبت به عکس دارد  برجسته براي افراد نابینا قابل درك

واطالعات بیشتري را منتقل می کند. به همین خاطر روش هاي بریلینگ وتصاویر برجسته که بیشتر لمسی وحسی هستند بهتر از تشبیه وآموزش 
  کالمی برایشان قابل فهم است.

) 1388، قصابی،   1386می باعث یادگیري پنهان افراد نابینا می شود. اکثر تحقیقاتی که در زمینه آموزش کالمی (نصرت آباد تورج،  آموزش کال
کالمی نابینایان  –کالمی،  لمسی  –) روي آموزش کالمی و بریل 1384) و دیو سارناز (1372صورت گرفته است روي افراد سالم بوده،  جدیدي (

ضر کار کرده و نتیجه گرفتند که آموزش کالمی بر فعالیت  نابینایان موثر بوده است  و تحقیقی دراین زمینه صورت  نگرفته است،  و تحقیق حا
ابینایان کالمی اولین تحقیقی است که روي یادگیري پنهان افراد نابینا صورت می گیرد.  علت این عدم همخوانی شاید روش آموزش معمول به ن

ا این روش،  حرکت خیلی سریع پیشرفت کرده و در مهارت شوت گلبال خودکار شده به خاطر همین در آزمون انتقال  است به دلیل آشنایی بیشتر ب
از پایین باعث به نظر می رسد سادگی مهارت و شبا هت آن به مهارت بنیادي و فیلوژنتیک پرتاب توپ تحت تاثیر تکلیف ثانویه افت نکرده است،  

ا توجه به همخوانی نحوه ي وقوع یادگیري پنهان در گروه آموزش کالمی شده و الزم است تحقیق با یک مهارت ورزشی دشوارتر تکرار . ب
پیشرفت در نمرات مربوط به الگوي حرکت  و تفاوت دو گروه  در الگوي حرکت در مراحل اکتساب پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده بررسی 

ي ود که چرا در نابینایان برخالف افراد بینا آموزش کالمی  باعث یادگیري پنهان می شود. همانطور که بیان شد در بخش آزمون یادداري الگوش
حرکت نتایج حاکی از تفاوت عدم معناداري دوگروه و نمرات بهتر در گروه  بریلینگ بود. همانطور که قبال ذکر شد عدم افت اجرا در آزمون 

ا تکلیف ثانویه شناختی نسبت به آزمون یادداري یکی از شرایط اصلی تایید به وقوع پیوستن یادگیري پنهان می باشد (مسترز و همکارانانتق ، ال ب
و در هیچ پیشینه اي درباره ي تفاوت دوگروه در آزمون یادداري به عنوان عاملی جهت تایید به وقوع پیوستن یادگیري پنهان بحث )16.()؛2008
د  ده است.  در همه ي تحقیقات ذکر شده در باال، که عدم تفاوت دو  گروه در آزمون یادداري مشاهده شده؛ یادگیري پنهان به وقوع پیوسته بونش

ی ) عدم وابستگ15)،(2001اما از عوامل ارجح بودن یادگیري پنهان می توان به عدم وابستگی به هوش،  یادداري طوالنی مدت مهارت (لیو و مسترز،
به حافظه کاري و در نتیجه مقاومت اجرا تحت اضافه بار شناختی نظیر استرس هاي روانشناختی یا موقعیت هایی با دشواري تصمیم گیري باال 

ثبات در اجراي الگو حرکت را نسبت به  همه گروه ها ) در آزمون انتقال تحت تکلیف ثانویه شناختی شمارش اعداد2008(مسترز و همکاران،  
یادداري  به نمایش گذاشتند. عدم افت اجرا در هنگام انجام تکلیف ثانویه شمارش اعداد در گروه هاي آموزش بریلینگ،  کالمی  می تواند  آزمون

  .به علت عدم انباشتگی حافظه کاري در اثر کاهش آزمون فرضیه ها در ابتداي یادگیري باشد

  جه گیري کلینت

در نوجوانان نابینا،  یادگیري پنهان در روش آموزش بریلینگ بیشتر از روش آموزش کالمی اتفاق ی گیریم با توجه به نتایج تحقیق حاضر نتیجه م
  .می افتد

                                                             
1 - CompensationHypothesis 
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بریلینگ بر یادگیري شوت  و برجسته تصاویرسه روش آموزش کالمی، اثر مقایسه 
           گلبال در نابینایان

  2افخم دانشفر 1عصمت کرمی

  

  چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی سه روش آموزش کالمی، تصاویر برجسته و بریلینگ بر یادگیري شوت گلبال انجام 
سال بودند که به  94/13)±84/1سنی  (دختر نابیناي راست دست با میانگین  36شد. شرکت کننده هاي این تحقیق آزمایشی 

مرحله از  5نفري آموزش کالمی، تصاویر برجسته (تصویر برجسته  12گروه  3صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در 
در ابتداي هر جلسه،مهارت به روش مورد نظر گروه مربوطه آموزش داده شد و هر  .اجراي شوت) و بریلینگ  قرار گرفتند

ساعت،  آزمون  72شوت پرداخت. دوره اکتساب به مدت دو هفته (چهار جلسه در هفته) طول کشید. بعد از  20فرد به تمرین 
ها با استفاده از یک مقیاس محقق  عملکرد شرکت کننده .هاي یادداري و انتقال با تکلیف ثانویه شمارش معکوس انجام شد

) تا بسیار 1ارزشی بود (از بسیار ضعیف ( 5آیتم  22ساخته ارزیابی الگوي شوت گلبال اندازه گیري شد. مقیاس مربوطه شامل 
و همچنین تحلیل  آزمون) و آزمون تعقیبی بونفرونی 2گروه در  3تحلیل واریانس دو عاملی ترکیبی ( نتایج)). 5خوب (
یک طرفه براي تجزیه و تحلیل داده هاي آزمون یادداري و انتقال برتري معنی داري عملکرد شرکت کننده ها در  واریانس

را نشان داد؛ ولی بین عملکرد دو گروه بریلینگ و تصاویر برجسته آموزش کالمی  نسبت بهگروه بریلینگ و تصاویر برجسته 

                                                             
esmat.karami1392@gmail.com ١    

     دانشگاه الزهرا (س)

  

  
afkham.danesh@gmail.com ٢  

 دانشگاه الزهرا (س 
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ورزش گلبال پیشنهاد می شود که با توجه به شرایط تمرین به جاي تفاوت معنی داري وجود نداشت. بنابراین به مربیان 
  آموزش کالمی از یکی از روش هاي بریلینگ یا تصاویر برجسته استفاده کنند.

  کلیدواژه ها

  آموزش لمسی، یادگیري پنهان، اختالالت بینایی، تکلیف ثانویه شناختی، یادگیري حرکتی

  مقدمه

یکی از چالش هایی که مربیان تربیت بدنی و ورزش با آن روبرو هستند،  یافتن روش هاي آموزش بهینه اي و اثربخشی است 
که بتواند بهتر و سریع تر از سایر روش ها به یادگیري حرکتی بیانجامد. روش هاي آموزش مختلفی مثل انواع الگوسازي و 

هاي حرکتی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مربیان ورزش افراد نابینا با  آموزش کالمی یا ترکیبی از آن ها در مهارت
چالش بیشتري روبرو هستند؛ زیرا نمی توانند از انواع روش هاي الگوسازي که به دیدن الگو توسط فرد یادگیرنده نیاز دارد، 

دقیقه  12یکنان سعی می کنند طی دو نیمه در این ورزش،  بازسود ببرند. یکی از ورزش هاي مخصوص نابینایان گلبال است. 
است. ولی  1روش آموزش معمول این ورزش دستورالعمل کالمیاي توپ را با دست به درون دروازه  تیم مقابل وارد کنند. 

هم مورد مطالعه قرار گرفته  3و بریلینگ 2در ورزش نابینایان بجز این روش،  روش هاي دیگري مثل تصاویر برجسته
) در مجتمع نابینایان 1365) اولین تالش در زمینه برجسته سازي تصاویر حرکات ورزشی توسط جدیدي (6، 9، 11است.(

قرار  شهید محبی تهران به اجرا در آمد. این روش آموزش در همان سال مورد تایید سازمان جهانی ورزش هاي نابینایان 
به دست آوردن حافظه (سطح نظري) و پیشرفت نسبتاً  یادگیري حرکتی،  کسب قابلیت اجراي حرکت، ) 12،  7، 5گرفت.(

پایدار در اجرا در اثر تمرین (سطح رفتاري) می باشد. به عبارت دیگر، یک تکلیف در صورتی یاد گرفته می شود که بتواند 
حافظه و نگاهی اجمالی به تحقیقات صورت گرفته در زمینه ي  .)2011، 4به طور نسبتاً دائمی حفظ شود (اشمیت و لی

یادگیري حرکتی نشان می دهد که درگذشته،  دستورالعمل یادگیري مهارت به صورت مرحله به مرحله به فرد داده می شد و 
فرد با آگاهی کامل از دانش آشکار درباره اصول زیربنایی حرکت (پردازش آشکار) شروع به تمرین مهارت می کرد،  اما 

انش آشکار و ندادن دستورالعمل آموزشی به فرد (پردازش پنهان) نه تنها به تحقیقاتی صورت گرفته است که نداشتن د
؛ مسترز و همکاران،  5،1991یادگیري مهارت آسیب نمی زند،  بلکه تحت شرایطی عملکرد را بهبود می بخشد (گرین و فلوور
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محسوب می شود؛ متولیان آن دو از آنجایی که تربیت بدنی به عنوان یکی از ضروري ترین نیاز هاي افراد معلول  ).2010
آموزش و پرورش باید به تدوین برنامه حرکتی و ورزش  بر اساس تنوع  و نیازها و عالئق  معلولین همت گمارند و دنیاي پور 

) تعاریف مختلفی از معلولیت صورت گرفته و براي معلولین  1363شور و نشاط ورزش را به عزم راسخ آنان بپیوندند (نامنی، 
معلولیت را ایجاد اختالل   1981تی نیز بر شمرده اند بر طبق آخرین  تعریف علمی  سازمان بهداشت جهانی در سالمشخصا

در رابطه  بین خود و محیط  تعریف کرده است. به بیان دیگر معلولیت عبارت است از مجموعه اي از عوامل جسمی، ذهنی،  
ی شخصی اثر سوء  به جا گذارده و زندگی وي به صورت غیرطبیعی می اجتماعی و یا ترکیبی از آنها که به نحوي در زندگ

گردد. بنابرتعریف انجمن بین المللی توانبخشی معلولین  عبارت است از عارضه اي که در نتیجه یک نقص  بوجود می آید و 
انسانی است که قسمتی از  انجام فعالیت هاي طبیعی فرد را به طریقی  محدودمی نماید و یا با مانع مواجه می سازد. معلول

توانایی خود را (چه قبل از تولد،  هنگام تولد،  یا بعد از تولد) از دست داده باشد. و براي جبرانش نیاز به استفاده از وسیله 
) براي معرفی کودکانی که خصوصیاتشان مانع می شود با بهره گیري از 1363کمکی یا کمک دیگران دارد. (نامنی، 

ی  معمول مدرسه ها به صورت طبیعی رشد کنند واژه هاي متعددي استفاده شده است اما در حال حاضر واژه امکانات آموزش
) در این میان افراد معلول بینایی،  دسته اي از 1372است. (جدیدي،  1اي که بیش از همه از آن استفاده می شود  واژه معلول
ي روبه رو می باشد،  و از سایر افراد اجتماع  به لحاظ بینایی متمایز گروه معلولین را تشکیل می دهند که با مشکالت متعدد

می گردند. معلولین بینایی هر چند که کوچکترین درصد معلولین را به خود اختصاص می دهند،  لیکن به لحاظ بعد وسیع 
ر صورتی که آنان به حال خود د .ناتوانی هاي که به علت شدت ضایعه به همراه دارند از اهمیت باالیی برخوردار  می باشند

وا گذاشته شوند کمترین توان را نسبت به سایر معلولیت ها خواهند داشت. ولیکن در صورتی که رسیدگی هاي اولیه در 
مورد آنها صورت بپذیرد خواهند توانست در اجتماع به افرادي نه تنها خودکفا،  بلکه مثمرثمرتر مبدل گردند. (پاکزاد،  

) معتقدند: کودك نابینا قادر است یاد بگیرد که چگونه بنویسد و چگونه بخواند و چگونه کار 1(1371ر سال  ) افروز، د1376
کند و داراي یک زندگی خودکفا و مستقل گردد. این استقالل نتیجه رسیدن به خودکفایی علمی است که باعث می گردد 

نابینایی  .و با ابراز علم،  در جهت رفع  آنها اقدام نمایند راههاي مقابله با مشکالت  این کودکان سبک زندگی را شناخته
عبارت است از ناتوانی در دیدن و یا از دست دادن توانایی بصري یا درك محرك دیداري .بدون بینایی ادراك ما از 

ز جمله: احساس نابینایان به وسیله روش هاي گوناگون آموزش ا خودمان و از افراد پیرامونمان بسیار متفاوت خواهد بود.
که  نقشی و پنجگانه حواس از هریک اهمیت به توجهلمس،  حس حرکت،  گفتار،  غیره دانش خود را افزایش می دهند. 
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به وجود  زندگی عادي مسیر طی در را جدي اختاللی می تواند حواس از درهریک می کنند محرومیت ایفا ما درزندگی
ورزش به عنوان . دلیل فقر حرکتی دچار مشکالتی در حیطه جسمانی و روانی گردندافراد نابینا اغلب ممکن است  به آورد،  

وسیله حرکتی،  درمانی  می تواند نقش ارزنده اي در بهبودي و استقالل معلوالن ایفا کند. آشنایی با مهارت هاي ورزشی و 
و مستمر ورزشی موجب می شود که تقویتی آنها و به خصوص اجراي تمرینات منظم  –آگاهی از اثرات و نتایج درمانی 

) 1384معلوالن (به ویژه نابینایان) تحرك بیشتري بدست آورده و از کارایی و تندرستی بیشتري برخوردار شوند. (دیوسارناز، 
انسان از طریق حواس گوناگون خود با پدیده هاي جهان ارتباط برقرار می کند و پس از احساس آن،  جهت شناخت پدیده 

اري ارتباط و درنهایت،  تعبیر و تفسیر آن به حرکت می پردازد. بنابراین عمل احساس تنها سبب می شود که انسان ها و برقر
هزار نابیناي مطلق و  120پزشکان ایران گفت: درحال حاظر  )  رئیس انجمن چشم1374از وجود محرك آگاه شود. (شاهی، 

 180 میلیون نابینا و نزدیک به  45 آمار سازمان بهداشت جهانی حدود بر اساس  بینا در کشور وجود دارد. هزار فرد کم 500
ثانیه یک فرد بزرگسال و در هر یک دقیقه یک  5 میلیون فرد کم بینا در جهان وجود دارند که طبق آخرین تحقیقات در هر 

دنی از طریق تصاویر برجسته ) آموزش حرکات ب1393(آماربهداشت جهانی،   شود. کودك به جمع نابینایان در دنیا اضافه می
شده،  در این روش آموزش،  تصاویر مختلف مربوط به تمرینات آمادگی جسمانی،  توسط وسایل مختلف ابتدا به شکل 
برجسته ساخته می شود و سپس به وسیله ورقه هاي پالستیکی به نام ترموفورم از روي آن شکل اصلی کپی گرفته می شود 

حس المسه خود و لمس این تصاویر برجسته پی به مفهومی از آن شکل خواهد برد و حرکت مورد دانش آموز با استفاده از 
) آموزش حرکات بدن از طریق کالم،  در این روش آموزش،  مطالب مورد تدریس 1372نظر را انجام خواهد داد (جدیدي، 

وز به انجام حرکت  مورد نظر می پردازد در از طریق گفتار معلم یا مربی براي دانش آموزش توضیح داده می شود و دانش آم
) آموزش 1372صورتی که در اجرا اشکالی مشاهده گردد مربی با توضیح مجدد به راهنمایی شاگرد می پردازد. (جدیدي،   

بریلینگ،  روش لمس بدن مربی در حین اجراي مهارت مهمترین روش آموزش تربیت بدنی به افراد نابینا،  استفاده از روش 
ساس حرکت با کمک لمس می باشد. در این روش،  دانش آموز نابینا،  مربی یا شخصی که مهارت حرکتی مربوطه را اح

نمایش می دهد لمس می کند و از این طریق پی به نحوه صحیح اجراي مهات می برد مزیت این روش در این است که 
) در حالی که 1374مهارت احساس نماید. (شاهی،  نوآموز می تواند وضعیت صحیح اجراي مهارت را در نهایت درستی  

منابع قابل توجهی در حمایت از کارآمدي رویکرد یادگیري پنهان وجود دارد و با توجه به فواید اختصاصی یادگیري پنهان 
و  براي نوجوانان که توانایی هاي شناختی آن ها در حال رشد است،  ولی اکثر تحقیقات بر روي بزرگساالن صورت گرفته

نابینایی  مرزي نمی شناسد بدون  )12012الزم است مطالعات بیشتري بر روي نوجوانان انجام گیرد (کاپیو، سیت و همکاران، 
ملیت،  مذهب،  نژاد و طبقه اجتماعی ممکن است افراد را مبتال سازد. عده اي براین باورند که  در نظر گرفتن سن،  جنس، 
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نگوییم این تصور ساده اندیشی است. باید بپذیریم که نابینایی را فقط آسیب به چشم ها یا بینایی فقدان بینایی یعنی مرگ. اگر 
فرض کردن،  سطحی نگري محض است. از نظر این افراد نابینایی ضربه مخربی است به (تصور خود) یک انسان و (خود) 

) و از 1390ري پذیرفته شده است (چهار دولی، بودنش. این تصوري است که امروزه در سراسر دنیا از سوي افراد بی شما
جهت دیگر دانش آموزان معلول رضایت کمتري از زندگی عادي خود و فعالیت مربوط به مدرسه (رضایت) احساس مثبت 

) و نسبت به همتایان سالم احساس داخل و شامل بودن(تعلق 1393کمتري درباره زندگی و تعامل اجتماعی دارند (بهزیستی، 
در جامعه کنونی ما اکثر مراکز نابینایان  فاقد معلم و مربی  ). )1385ی)کمتري نشان می دهند (نصري و همکاران،  اجتماع

تربیت بدنی می باشد و در چنین محیط هایی اگر دستورالعملی نیز جهت روش  آموزش وسیله اي به عنوان کمک آموزش 
ظرفیت  تنها نه پنهان یادگیريمشکل جدي  روبه رو خواهد گردید. موجود نباشد، مسئله تحرك و توانمندي  نابینایان با 

روش  اینکه به توجه دارد. با همراه آشکار یادگیري به نسبت را تري بادوام حافظه بلکه کند نمی بار اضافه دچار را توجه
 هاي مهارت آموزش هاي روش است الزم بنابراین  است نشده بررسی نابینا افراد در پنهان یادگیري بر آموزشی هاي

 گرددو شناسایی هستند کمتري توجه ظرفیت دارایی که نوجوانانی خصوصاً نابینا درافراد پنهان یادگیري به منجر ورزشی

 جامعه،  درکل بدنی تربیت آموزش کردن یکنواخت امر در بتوانند ها روش این تحقیق،  نتایج ازحصول پس رود می امید

 توانمندي و تحرك یعنی ایشان نیاز ترین بنیادي جوابگوي حدي تا و شده گرفته کار به نابینا دانش آموزان تمامی براي

تحقیق حاضر تمام تحقیقات انجام شده در این زمینه بر روي افراد با هوش طبیعی بوده است ) 1372(به نقل از جدیدي،  .باشد
بریلینگ و آموزش کالمی بر یادگیري پنهان شوت   در پی بررسی این موضوع است که شیوه هاي آموزشی تصاویر برجسته،

گلبال نابینایان  کدام یک  می تواند در امر آموزشی تربیت بدنی به افراد نابینا موثرتر باشد. محقق پس از بررسی این سه شیوه 
ه نوعی  به این عزیزان آموزشی  شیوه برتر را به مدارس که فاقد دبیر متخصص تربیت بدنی می باشند معرفی نماید تا بتوانند ب

       .کمک موثري کرده باشند

  بررسی پیشینه
) در پژوهشی به  مقایسه اثر تصاویر برجسته و آموزش کالمی بر یادگیري فعالیت هاي بدنی دانش آموزان 1372جدیدي،  (

ساله نابینا پرداختند و نشان داده اند که دانش آموزان نابینا توانایی درك بدنی از طریق روش هاي 10-14دختر و پسر 
ي آموزشی می تواند اثرات سودمند و مثبتی در زمینه فراگیري حرکات بدنی آموزشی تصاویر و کالم را دارندو این روش ها

) در تحقیق خود مقایسه تاثیر دو روش آموزشی تصاویر برجسته و لمس حرکت 1374توسط نابینایان بر جاي گذارد. شاهی (
ند و تجزیه و تحلیل کردند  که ساله  نابینا انجام داده ا10-15بر یادگیري حرکات بدنی در میان دانش آموزان دختر و پسر 

دانش آموزان نابینا توانایی درك بدنی از طریق روش هاي آموزشی تصاویر برجسته و لمس حرکت را داردو این روش هاي 
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 )1384دیو سارناز (آموزشی می تواند اثرات سودمند و مثبتی در زمینه فراگیري حرکات بدنی توسط نابینایان بر جاي گذارد. 
نابینا پرداختند و نتایج نشان  17-25وپسران دختران قورباغه شناي یادگیري بر کالمی - لمسی آموزشی هاي روش مقایسه
  .گروه بریل کالمی تفاوت معنی داري نسبت به گروه آموزشی لمسی و کالمی بودند داد که

  شناسی تحقیق روش

جامعه آماري پژوهش،  مشتمل بر دانش آموزان  .انجام شدطرح گروه هاي تصادفی این تحقیق از نوع تجربی طرح تحقیق 
تحت پوشش سازمان آموزش و از مدرسه نابینایان نرجس سال  94/13)±84/1سنی  (با میانگین دخترنابینا  راست دست 

نمونه گیري به صورت هدفمند  و برخوردار از سالمت جسمانی بودند. 93-94پرورش استثنایی استان تهران در سال تحصیلی 
این افراد با کسب رضایت  .گروه تقسیم شدند 3دانش آموزان  منتخب به صورت تصادفی به  نفر انجام گردید. 36به تعداد 

براي ارزیابی الگوي حرکت شوت گلبال  ) و مسئوالن آموزشگاه در پژوهش شرکت کردند.1نامه کتبی از والدین ( پیوست
آیتم براي شوت گلبال شامل ویژگی هاي حرکتی در سه  22ته استفاده شد. این مقیاس داراي تعداد از مقیاس محقق ساخ

ها براساس جزوه هاي گلبال و نظر مربیان تیم ملی گلبال نوشته که آیتم مرحله قبل از ضربه،  هنگام ضربه و بعد از ضربه بود
) 1ارزشی از بسیار ضعیف ( 5ویژگی در مقیاسی  ملی گلبال داده شد. مربی تیم 5ها به براي تعیین اعتبار محتوا آیتم شده بود.

آیتم براي شوت گلبال در نهایت براساس  22) رتبه بندي می شد،  بعد از محاسبه اعتبار محتوا از تعداد 5تا بسیار خوب (
محتوا براي هر آیتم محاسبه و شاخص اعتبار  نسبت و شاخص اعتبار محتوا آیتم ها حذف نشدند و همه آیتم ها انتخاب شدند.

درونی با  همسانی و  78/0پایایی زمانی به روش بازآزمایی برابر با %)79شد و در حد قابل قبول گزارش گردید. (باالتر از 
این  .پرسشنامه جمعیت شناختی (اطالعات فردي)) ذکر شده است.2. در پیوست (بود 0/64استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با 

حاوي نام و نام خانوادگی،  تاریخ تولد،  میزان بینائی،  تحصیالت والدین،  شغل،  میزان درآمد  آنها بود.  توضیح  پرسشنامه
گروه تجربی  3دانش آموز نابینا شرکت کردند. سپس افراد به صورت هدفمند در   36در این پژوهش .  داده شده است

ابتدا در هفته ي قبل از شروع تمرینات نفر) قرار گرفتند 12لینگ (نفر) بری12نفر)  تصویر برجسته (12آموزش کالمی ( 
که به  . تکلیف تمرینی در این تحقیق مهارت شوت گلبال بودپرسشنامه جمعیت شناختی و اطالعات فردي تکمیل گردید

به مدت دو  بود. جلسه تمرینی 8مرحله اکتساب شامل  منظور ارزیابی الگوي این مهارت از نحوه ي امتیاز بندي این مهارت
جلسه) بر اساس  زمان کالس درس تربیت بدنی نوجوانان برگزار گردید. در هر جلسه شرکت کننده  4هفته ( هر هفته 

دقیقه استراحت کردند. قبل از شروع  5کوششی مهارت شوت گلبال را تمرین کردند و در بین هر دسته حدود  10دسته 2ها
توسط شرکت کننده ها انجام گرفت. به  1آزمایشی براي کنترل اثر افت گرم کردن ضربه 3دسته کوشش اول در هر جلسه،  

                                                             
1 Warm-up decrement effect 
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هیچ کدام از گروه ها دستور العمل بازخورد افزوده داده نشد. در هر جلسه تمرین و آزمون آزمونگر امتیازات مربوط به 
  الگوي حرکت را ثبت کرد.

مرحله ضربه شوت گلبال برجسته شده بود به ترتیب لمس می کرد و  5ابتدا هر نفر تصاویري که از  در گروه تصویر برجسته
در گروه بریلینگ ابتدا آزمونگر حرکت شوت گلبال را اجرا می کرد و  از آنان خواسته می شد حرکت را اجرا کنند.

گلبال  در گروه آموزش کالمی ابتدا آزمونگر حرکت شوت آزمودنی با لمس کردن دست آزمونگر حرکت را انجام می داد.
دقیقه با دویدن آرام،  حرکات  10را توضیح می داد و آزمودنی حرکت را اجرا می کرد شرکت کننده ها خود را به مدت 

کششی و جنبشی گرم کردند.  شرکت کننده ها به منظور کنترل اثر افت گرم کردن سه پرتاب شوت گلبال انجام دادند. در 
دسته  2ها سرویس ها را مستقیم در سطح افق زمین پرتاب می کردندکه شامل  مرحله اکتساب ( روز اول) نیز شرکت کننده

نمره دقیقه استراحت بین هر دسته کوشش بود. الگوي حرکت توسط یک کارشناس نمره دهی شد؛  5کوششی با  10
س آزمایشی ابتدا شرکت کننده ها سه سروی اکتساب به صورت میانگین امتیاز سرویس ها در هر دسته کوشش محاسبه شد.

کوششی،  همانند مرحله اکتساب ولی  10براي کنترل اثر افت گرم کردن انجام دادند، سپس آزمون یادداري شامل یک دسته 
. بعد از سرویس محاسبه شد 10نمره یادداري به صورت میانگین امتیاز بدون دستورالعمل آموزشی و بازخورد انجام گرفت؛ 

از اجراي یک ه سرویس آزمایشی براي کنترل اثر افت گرم کردن،  آزمون انتقال دقیقه اي  پس از س 15یک استراحت 
را با صداي بلند اعالم  100کوششی شوت گلبال همراه با تکلیف ثانویه شناختی شمارش معکوس دوتایی از عدد  10دسته 

) تا بسیار 1ارزشی از بسیار ضعیف ( 5می کنند،  و کار به همین ترتیب تا پایان کوشش ها ادامه می یابد. ویژگی در مقیاسی 
) رتبه بندي می شد. امتیازدهی به این صورت بود که اگر آزمودنی الگوي حرکت شوت گلبال را بسیارخوب انجام 5خوب (

امتیاز ثبت می گردید. از شرکت کننده ها  1،  بسیار ضعیف 2و ضعیف 3متوسط   4اگر خوب بود نمره  5می داد نمره 
الگوي حرکت توسط یک کارشناس نمره  ن اعالم شمارش معکوس،  مهارت شوت را نیز انجام دهند؛خواسته شد در حی

براي طبقه بندي داده ها از شاخص هاي گرایش مرکزي و پراکندگی و . دهی شد و میانگین امتیاز کوشش ها محاسبه گردید
تحلیل واریانس دو عاملی ترکیبی و آزمون تعقیبی داده هاي مرحله اکتساب با استفاده از  .ترسیم نمودار،  استفاده شد

و داده هاي مرحله یادداري و انتقال با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی تجزیه و  بونفرونی
ز نرم تحلیل شد. براي مقایسه هاي درون گروهی از تحلیل واریانس سنجش هاي تکراري و براي تجزیه و تحلیل داده ها ا

  .در نظر گرفته شد >05/0pاستفاده شد. و سطح معنی داري در کلیه آزمون  21نسخه   spssافزارآماري 
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  یافته ها

مورد  21نسخه   SPSSو به کمک نرم افزار اطالعات جمع آوري شده با استفاده از روشهاي آمار توصیفی  و استنباطی 
با استفاده از شاخص هاي گرایش مرکزي و اطالعات جمع آوري شده این  فصل  در بخش اول گرفت. تجزیه و تحلیل قرار

  در نظر گرفته شده است. 05/0سطح معناداري کمتر از میشود توصیف در قالب جداول و نمودارها پراکندگی و 

ی امتیاز الگوي مهارت شوت گلبال در آزمون هاي مختلف (دوره اکتساب،  : آماره هاي توصیفی متغیر وابسته،  یعن1جدول 
آزمون یادداري،  آزمون انتقال با تکلیف ثانویه شناختی) در سه گروه آموزش کالمی،  تصاویر برجسته و بریلینگ را نشان 

شوت گلبال را در اواخر دوره  نیز مشاهده می شود گروه بریلینگ باالترین امتیاز الگوي 1می دهد. همان طور که در شکل 
اکتساب و آزمون هاي یادداري و انتقال کسب کرد و گروه آموزش کالمی ضعیف ترین الگوي شوت را در این مراحل 

  داشت.
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  تلفمراحل مخدر : آماره هاي توصیفی الگوي مهارت شوت گلبال گروه هاي مورد بررسی 1- 4جدول                      

  

       
       
       

    

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 بریلینگ تصویر برجسته  آموزش کالمی  گروه

  آماره        
 آزمون

انحراف  میانگین انحراف معیار میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

 45/8 36/94 23/9 75/87 06/6 89/77 1جلسه 

 26/10 68/94 47/13 11/94 15/5 98/80 2جلسه 

 43/8 45/89 23/8 01/96 26/5 53/79 3جلسه 

 51/9 55/90 11/81 35/92 7.83 57/81 4جلسه 

 17/9 39/91 65/9 08/92 14/5 22/80 5جلسه 

 90/9 75/96 86/6 05/91 73/4 35/75 6جلسه 

 59/8 47/98 80/7 44/91 45/5 36/80 7جلسه 

 74/9 87/102 80/8 67/89 35/4 20/80 8جلسه 

 82/6 60/111 49/6 05/105  6.64 59/93 داريدیا

 37/7 109 67/9 92/104 4.71 60/97 انتقال
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  . میانگین امتیاز الگوي شوت گروه هاي مورد بررسی در مراحل مختلف1-4شکل 

       

نتایج مقایسه هاي زوجی تعقیبی (سطح معنی داري) براي الگوي حرکت  گروه هاي مختلف در مرحله  .  3-4جدول  
  اکتساب
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             نتایج مقایسه هاي زوجی تعقیبی براي الگوي حرکت  گروه هاي مختلف در مرحله  یاداري و انتقال   :  5- 4جدول 

         

 

 

 

 

 

 

 

(آزمون) با تکرار سنجش عامل آزمون 2در) گروه( 2 واریانس نتایج تحلیل انتقال و یادداري آزمون هاي داده تحلیل براي  
الگوي شوت در گروه بریلینگ بهتر از تصاویر برجسته و  مشخص شد، براساس مقایسه هاي زوجی براثر معنی داري گروه، 

کالمی بود. با توجه به معنی دار نبودن اثر متقابل و در نتیجه معنی دار نبودن تفاوت بین گروه ها در آزمون یادداري و 
ین انتقال چنین استنتاج گردید که بین اثر روش هاي آموزش مختلف در اجراي شوت گلبال نوجوانان نابینا در آزمون همچن

 اجرا دار معنی افت عدم نتیجه در و متقابل اثر نبودن دار معنی به توجه با یادداري و انتقال تفاوت معنی داري وجود نداشت.
تصاویر برجسته ،  بریلینگ آموزش هاي روش که شد استنتاج  چنین یادداري آزمون به نسبت گروه هر انتقال آزمون در

 شد. نوجوانان گلبال شوت پنهان یادگیري باعث وآموزش کالمی

 

 

 

 

 

 

 

 بریلینگ تصاویر برجسته آموزش کالمی گروه ها

 >001/0 .002  آموزش کالمی

 .199   تصویر برجسته

    بریلینگ
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  بحث و نتیجه گیري
نتایج مربوط به الگوي حرکت نشان داد که در مراحل اکتساب و یادگیري میان گروه هاي آموزش کالمی،  تصویر برجسته،  
بریلینگ تفاوت معنادار وجود داشت؛ به صورتی که میانگین امتیازات گروه بریلینگ به طور معناداري بهتر از تصاویر برجسته 

و ) براي اولین بار روي تصاویر برجسته نابینایان کار کردند 1374) و شاهی،  (1372و گروه آموزش کالمی بود. جدیدي،  (
نتیجه گرفتند که دانش آموزان نابینا توانایی درك بدنی از طریق روش هاي آموزشی تصاویر و کالم و حس حرکت را 

بدنی توسط نابینایان بر جاي  دارند. و این روش هاي آموزشی می تواند اثرات سودمند و مثبتی در زمینه فراگیري حرکات
ماهم بررسی کردیم که تصاویر برجسته روي یادگیري پنهان نابینایان موثر است. به این دلیل که  تصاویر برجسته براي  گذارد

ی ) که بر اساس آن فرد نابینا توانای2009(روکم و ایشار،  1افراد نابینا قابل درك بوده است. نابینایان بر اساس فرضیه جبران
 روش این اینکه دیگر فراتري در حواس دیگر دارد به این دلیل که تصویر برجسته براي افراد نابینا قابل درك بوده است. دلیل

 برایشان کالمی آموزش از بهتر هستند حسی و لمسی بیشتر که برجسته تصاویر روش خاطر همین به. ایستا الگوسازي مشابه
است. و تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته و تحقیق حاضر اولین تحقیقی است که روي یادگیري پنهان تصاویر  فهم قابل

  برجسته انجام شده است. 
) همخوانی دارد. دیوساناز در سال 1384آموزش بریلینگ باعث یادگیري پنهان می شود. که با تحقیق دیوسارناز (

وپسران نابینا انجام  دختران قورباغه شناي یادگیري بر کالمی - لمسی موزشیآ روش هاي مقایسهپژوهشی در مورد 1384
با توجه به  گروه بریل کالمی تفاوت معنی داري نسبت به گروه آموزشی لمسی و کالمی بودند. داده اند و نتایج نشان داد که

وجود ندارد. به این دلیل آموزش بریلینگ اینکه اولین تحقیقی است روي یادگیري پنهان بریلینگ انجام شده تحقیق مشابه 
باعث یادگیري پنهان می شود که نابینایان همانطوري که در باال ذکر شد در بقیه حس ها قوي تر از افراد بینا هستند ودلیل 

 منتقل را بیشتري اطالعات و دارد عکس به  نسبت بیشتري اثري فیلم دیگر اینکه آموزش بریلینگ روشی پویااست. نمایش
کند و به همین خاطر روش هاي بریلینگ و تصاویر برجسته که بیشتر لمسی و حسی هستند بهتر از آموزش کالمی برایشان  می

  قابل فهم است. 
آموزش کالمی باعث یادگیري پنهان افراد نابینا می شود. اکثر تحقیقاتی که در زمینه آموزش کالمی (نصرت آباد تورج،  

) روي آموزش 1384) و دیو سارناز (1372ت گرفته است روي افراد سالم بوده،  جدیدي () صور1388، قصابی،   1386
کالمی نابینایان کار کرده و نتیجه گرفتند که آموزش کالمی بر فعالیت  نابینایان موثر بوده  –کالمی،  لمسی  –کالمی و بریل 

تحقیقی است که روي یادگیري پنهان افراد نابینا  است. و تحقیقی دراین زمینه صورت  نگرفته است،  و تحقیق حاضر اولین
                                                             
1 - Compensation Hypothesis 
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صورت می گیرد  علت این عدم همخوانی شاید روش آموزش معمول به نابینایان کالمی است به دلیل آشنایی بیشتر با این 
روش،  حرکت خیلی سریع پیشرفت کرده و در مهارت شوت گلبال خودکار شده به خاطر همین در آزمون انتقال تحت تاثیر 

به نظر می رسد سادگی مهارت و شبا هت آن به مهارت بنیادي و فیلوژنتیک پرتاب توپ از تکلیف ثانویه افت نکرده است.  
پایین باعث وقوع یادگیري پنهان درگروه آموزش کالمی شده و الزم است تحقیق با یک مهارت ورزشی دشوارتر تکرار 

ت مربوط به الگوي حرکت  و تفاوت سه گروه  در الگوي حرکت در . با توجه به همخوانی نحوه ي پیشرفت در نمراگردد
مراحل اکتساب پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده بررسی شود که چرا در نابینایان برخالف افراد بینا آموزش کالمی  باعث 

فاوت عدم معناداري یادگیري پنهان می شود. همانطور که بیان شد در بخش آزمون یادداري الگوي حرکت نتایج حاکی از ت
گروه و نمرات بهتر در گروه بریلینگ بود. همانطور که قبال ذکر شد عدم افت اجرا در آزمون انتقال با تکلیف ثانویه 3

شناختی نسبت به آزمون یادداري یکی از شرایط اصلی تایید به وقوع پیوستن یادگیري پنهان می باشد (مسترز و همکاران، 
درباره ي تفاوت سه گروه در آزمون یادداري به عنوان عاملی جهت تایید به وقوع پیوستن یادگیري  در هیچ پیشینه اي )2008

پنهان بحث نشده است.  در همه ي تحقیقات ذکر شده در باال،  که عدم تفاوت سه گروه در آزمون یادداري مشاهده شده؛ 
گیري پنهان می توان به عدم وابستگی به هوش،  یادداري یادگیري پنهان به وقوع پیوسته بود،  اما از عوامل ارجح بودن یاد

) عدم وابستگی به حافظه کاري و در نتیجه مقاومت اجرا تحت اضافه بار شناختی 2001طوالنی مدت مهارت (لیو و مسترز،  
مون انتقال ) در آز2008نظیر استرس هاي روانشناختی یا موقعیت هایی با دشواري تصمیم گیري باال (مسترز و همکاران،  

ثبات در اجراي الگو حرکت را نسبت به آزمون یادداري  به نمایش  همه گروه ها تحت تکلیف ثانویه شناختی شمارش اعداد
عدم افت اجرا در هنگام انجام تکلیف ثانویه شمارش اعداد در گروه هاي آموزش بریلینگ،  تصویر برجسته و  .گذاشتند

  گی حافظه کاري در اثر کاهش آزمون فرضیه ها در ابتداي یادگیري باشد.کالمی  می تواند به علت عدم انباشت
  

  نتیجه گیري کلی
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  اثر روش آموزش بریلینگ بر یادگیري حرکتی در نوجوانان داراي اختالل بینایی

  2 افخم دانشفر 1عصمت کرمی

  چکیده

دختر نابیناي راست دست  24بدین منظور هدف پژوهش حاضراثر روش آموزش بریلینگ بر یادگیري حرکتی در نوجوانان داراي اختالل بینایی بود.
نفري آموزش کالمی و بریلینگ  قرار گرفتند. در  12گروه  2سال  بصورت هدف دار انتخاب و به طور تصادفی در  84/12)±63/1با میانگین سنی  (

وه آموزش کالمی، در ابتداي هر جلسه تمرین، نحوه اجراي الگوي شوت گلبال توضیح داده شد و در گروه بریلینگ، شرکت کننده ها به لمس گر
شوت) ادامه یافت و بعد از دو روز، آزمون  20جلسه (هر جلسه  6بدن محقق هنگام اجراي آهسته مهارت شوت گلبال پرداختند. تمرینات به مدت 

تایی  3شوت همزمان با شمارش معکوس  10دقیقه استراحت آزمون انتقال تحت تکلیف ثانویه شناختی شامل  15شوت و بعد از  10شامل یادداري 
آیتم بود که هر آیتم  22انجام شد.الگوي شوت گلبال به وسیله یک مقیاس محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقیاس داراي  100از عدد 

) و 6*  2نتایج تحلیل واریانس دو عاملی ترکیبی () امتیازدهی می شد. 5) تا بسیار خوب (1ارزشی از بسیار ضعیف ( 5درجه بندي به وسیله یک 
بود  آزمون تعقیبی بونفرونیاثر معنی دار گروه را نشان داد. در واقع، الگوي شوت گروه بریلینگ به طور معنی داري بهتر از گروه آموزش کالمی

)05/0p< .(  نتایج تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی براي داده هاي آزمون هاي یادداري و انتقال نیز برتري گروه بریلینگ نسبت
به نظر می رسد که روش آموزش بریلینگ در یادگیري مهارت شوت گلبال توسط دختران . بنابراین )>05/0pبه آموزش کالمی را تایید کرد (

  اختالل بینایی بهتر از روش سنتی آموزش کالمی است.نوجوان داراي 

  کلید واژه

  آموزش کالمی، شوت گلبال، آموزش لمسی، دختران نوجوان، نابینا

  مقدمه 

گار کند توانایی یادگیري براي موجود زنده حیاتی است؛ زیرا یادگیري،  موجود زنده را توانا می سازد تا خود را با جنبه هاي مشخصی از محیط ساز
ن آموزش و از تجربه ها سود ببرد،  این یادگیري براي انسان در مقایسه با سایر موجودات زنده حیاتی تر است. بدیهی است آنچه اکثر مربیان در حی
دون شک مهارت ها به طرق مختلف دنبال می کنند یادگیري و اجراي آنهاست. لذا مربیانی که فرایندهاي مؤثر یادگیري را بهتر متوجه می شوند،  ب

                                                             
1 esmat.karami1392@gmail.com 

 دانشگاه الزھرا (س)

 
2 afkham.danesh@gmail.com 

 دانشگاه الزھرا (س)
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 45 ) حدود 2014(2).بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 2011، 1در امر آموزش مهارت ها بر ورزشکاران خود امتیاز و برتري دارند (اشمیت
به جمع ثانیه یک فرد بزرگسال و در هر یک دقیقه یک کودك  5 میلیون فرد کم بینا در جهان وجود دارد و در هر  180 میلیون نابینا و نزدیک به 
شود. کودك نابینا قادر است یاد بگیرد که چگونه بنویسد و چگونه بخواند و چگونه کار کند و داراي یک زندگی  نابینایان در دنیا اضافه می
. تمرینات درمانی  می تواند نقش ارزنده اي در بهبودي و استقالل نابینایان ایفا کند -) ورزش به عنوان وسیله حرکتی 1خودکفا و مستقل گردد. (

تقویتی آنها موجب می شود که معلوالن (به ویژه نابینایان) تحرك بیشتري بدست آورده  - منظم و مستمر ورزشی و آگاهی از اثرات و نتایج درمانی 
ثر ورزش و تربیت به بررسی ا2014و همکاران در سال  3)( به عنوان مثال، کلسون1384و از کارایی و تندرستی بیشتري برخوردار شوند.(دیوسارناز، 

ان و بدنی بر خطر سقوط افراد سالمند با اختالالت بینایی پرداختند و نشان دادند که ورزش باعث بهبود عملکرد افراد نابینا می شود. در کودک
ارت هاي بنیادي دویدن و مثل مه4نوجوانان نیز فعالیت بدنی اثرات سودمند جسمانی و روانی به دنبال دارد. عالوه بر اجراي مهارت هاي فیلوژنتیک 

یا اکتسابی و مستلزم یادگیري هستند. یادگیري حرکتی، پیشرفت نسبتا پایدار در  5پریدن و ضربه زدن و .... برخی از مهارت هاي حرکتی، آنتوژنتیک
هارت هاي ورزشی در نابینایان یادگیري مهارت هاي آنتوژنتیک مثل م .)2011،  6قابلیت اجراي مهارت در اثر تمرین یا تجربه است (اشمیت و لی

(نمایش مهارت یا فیلم) در افراد بینا  7عمدتاً به وسیله روش آموزش کالمی صورت می گیرد. یکی دیگر از روش هایی که مشابه با الگوسازي پویا
اتی که انسان از محیط اطراف درصد اطالع 80است.بسیاري معتقدند از میان حواس پنجگانه،  بینایی مهم ترین حس آدمی است. چرا که بیش از 

) الزمه حضور انسان در زندگی فردي و اجتماعی استفاده از ابزار هاي طبیعی  و 10، 7) (1384کسب می کند،  از راه این حس است. (دیوسارناز،
ت و تعالی انسان در عرصه بهره مندي از امکانات محیطی می باشد به طوري که تعامل این دو ( ابزارهاي طبیعی و تعامل محیطی) باعث پیشرف

). تعاریف 1390زندگی می شود . یکی از ابزار هاي طبیعی انسان که نقش بسیار مهمی در ارتباط با طبیعت دارد حس بینایی می باشد (شعرباف،  
هداشت جهانی در سال مختلفی از معلولیت صورت گرفته و براي معلولین  مشخصاتی نیز بر شمرده اند بر طبق آخرین  تعریف علمی  سازمان ب

  ) معلولیت را ایجاد اختالل  در رابطه  بین خود و محیط  تعریف کرده است. به بیان دیگر معلولیت عبارتند از مجموعه اي از عوامل جسمی،1981(
ی می گردد. بنابرتعریف ذهنی،  اجتماعی و یا ترکیبی از آنها که به نحوي در زندگی شخصی اثر سوء  به جا گذارده و زندگی وي به صورت طبیع

معلولین عبارت است از عارضه اي که در نتیجه یک نقص  بوجود می آید و انجام فعالیت هاي طبیعی فرد را به طریقی   8انجمن بین المللی توانبخشی
لد،  هنگام تولد،  یا بعد از تولد) از محدودي می نماید و یا با مانع مواجه می سازد. معلول، انسانی است که قسمتی از توانایی خود را (چه قبل از تو

نابینائی کودکان را بر پایه  IAPB). بنابراین 1363دست داده باشد. و براي جبرانش نیاز به استفاده از وسیله کمکی یا کمک دیگران دارد (نامنی، 
 عملکرد بیماران و سه گروه عمده زیر توصیف کرده است.

20و  200( به صورت   9نابینائی اجتماعی 1� Va>   20  )تخمین زده می شود).�≤   200

20وVA≥200<( به صورت  1نابینائی عملکردي   تخمین زده می شود). �1
                                                             

1- Schmidt 
2- World Health Organization 

3- Kilsovn 
4- Phylogenetic 

5- AntuGenetics 
6-  Schmidt and Lee 

7- Dynamicmodeling 
8- International Association 

9- Social blindness 
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 (بدون درك نور).  2نابینائی کامل

توجه به اهمیت هریک ازحواس پنجگانه ونقشی که درزندگی ماایفامی کنند محرومیت درهریک ازحواس می توانداختاللی جدي رادرطی 
)آموزش 5ی به وجود آورد،  افراد نابینا اغلب ممکن است  به دلیل فقر حرکتی دچار مشکالتی در حیطه جسمانی و روانی گردند.(مسیرعادي زندگ

در این روش آموزش،  مطالب مورد تدریس از طریق گفتار معلم یا مربی براي دانش آموزش توضیح داده می شود و 3حرکات بدن از طریق کالم 
حرکت  مورد نظر می پردازد در صورتی که در اجرا اشکالی مشاهده گردد مربی با توضیح مجدد به راهنمایی شاگرد می دانش آموز به انجام 

،  روش لمس بدن مربی در حین اجراي مهارت مهمترین روش آموزش تربیت بدنی به افراد نابینا،  4) .آموزش بریلینگ1372پردازد (جدیدي،  
کمک لمس می باشد. در این روش،  دانش آموز نابینا،  مربی یا شخصی که مهارت حرکتی مربوطه را نمایش استفاده از روش احساس حرکت با 

می دهد لمس می کند و از این طریق پی به نحوه صحیح اجراي مهات می برد مزیت این روش در این است که نوآموز می تواند وضعیت صحیح 
).از دیر باز حرکت و تحرك به عنوان  یکی از ضروریات زندگی انسان 1384نماید (شاهی،  اجراي مهارت را در نهایت درستی  مهارت احساس 

ینا به علت نبود شناخته شده بود. و این توانمندي حرکتی در زندگی افراد نابینا به همان نسبت و یا شاید بیشتر داراي ارزش می باشد. در میان افراد ناب
جه به فعالیت هاي بدنی،  میل به گوشه نشینی و عدم تحرك تقویت گردیده است،  ادامه این روند دو مشکل بینایی  و یا کمبود بینایی  و عدم تو

دور مانده،  و عمده را براي فرد و اجتماع به دنبال دارد. درمرحله اول فرد نابینا به عنوان عضوي از اجتماع از یادگیري مهارت هاي اصلی روزمره  به 
هت نیازهاي جسمانی  و روانی متحمل خواهند گشت و در مرحله دوم اجتماع متحمل دو ضرر عمده خواهند گردید. ضرر مشکالت فراوانی را از ج

اول اینکه یک نیروي انسانی که می توانسته مفید به حال جامعه واقع گردد را از دست داده،  و ضرر دوم اینکه  جهت نگهداري،  کارایی،  
تا در خدمت این افراد باشند و از امور   ه سازمان ها،  موسسات و بالطبع نیروي انسانی زیادي باید بیشتر تربیت شوندساماندهی،  سایر مسائل این گرو

ا توجه به ضروریات فوق در جهت بسط و گسترش  طرحی که با کمک آن معلولین و مربیان بتوانند اقدامات خود راپیرامون  دیگر باز بمانند و ب
ش هاي آموزش آن گسترش دهند بیشتر مشخص  می گردد. تحقیقات انجام شده در این زمینه بر روي افراد با هوش شناخت تربیت بدنی و رو

طبیعی بوده است تحقیق حاضر در پی بررسی این موضوع است که شیوه هاي آموزشی بریلینگ و آموزش کالمی بر یادگیري پنهان شوت گلبال 
وزشی تربیت بدنی به افراد نابینا موثرتر باشد. محقق پس از بررسی این دو شیوه آموزشی  شیوه برتر را به نابینایان  کدام یک  می تواند در امر آم

  مدارس که فاقد دبیر متخصص تربیت بدنی می باشند معرفی نماید تا بتوانند به نوعی  به این عزیزان کمک موثري کرده باشند.

  بررسی پیشینه

نابینا پرداختند و نتایج نشان  17-25کالمی بر یادگیري شناي قورباغه دختران وپسران -ش هاي آموزشی لمسی مقایسه رو) 1384(دیو سارنازدر سال
)در پژوهشی به  مقایسه اثر 1372جدیدي،در سال(داد که گروه بریل کالمی تفاوت معنی داري نسبت به گروه آموزشی لمسی و کالمی داشتند.

ساله نابیناارزیابی کردند و نتیجه گرفتند که دانش 10-14ري فعالیت هاي بدنی دانش آموزان دختر و پسر تصاویر برجسته و آموزش کالمی بر یادگی
بتی آموزان نابینا توانایی درك بدنی از طریق روش هاي آموزشی تصاویر و کالم را دارند. و این روش هاي آموزشی می تواند اثرات سودمند و مث

) در تحقیق خود مقایسه تاثیر دو روش آموزشی 1374شاهی ( .نابینایان بر جاي گذارد در زمینه فراگیري حرکات بدنی توسط

                                                                                                                                                                                                    
1- Functionalblindness 

2- Completeblindness 
3 -teachingoverbal 

4- brailling 
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ساله  نابینا 10-15تصاویر برجسته و لمس حرکت بر یادگیري حرکات بدنی در میان دانش آموزان دختر و پسر 
هاي آموزشی تصاویر پرداختند و تجزیه و تحلیل کردند  که دانش آموزان نابینا توانایی درك بدنی از طریق روش 

برجسته و لمس حرکت را دارد. و این روش هاي آموزشی می تواند اثرات سودمند و مثبتی در زمینه فراگیري 
  حرکات بدنی توسط نابینایان بر جاي گذارد.

 شناسی تحقیق روش

مشتمل بر دانش آموزان دخترنابینا راست دست جامعه آماري پژوهش،  شد. انجام  طرح گروه هاي تصادفی از نوع تجربی طرح تحقیق حاضر تحقیق
سال  بصورت هدف دار انتخاب از مدرسه نابینایان نرجس تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان  84/12)±63/1با میانگین سنی  (

نفر انجام گردید. دانش آموزان   24اد و برخوردار از سالمت جسمانی بود. نمونه گیري به صورت در دسترس به تعد93- 94تهران در سال تحصیلی 
گروه تقسیم شدند. این افراد با کسب رضایت نامه کتبی از والدین و مسئوالن آموزشگاه در پژوهش شرکت  2منتخب به صورت تصادفی به 

براي شوت گلبال شامل  آیتم 22کردند.براي ارزیابی الگوي حرکت شوت گلبال از مقیاس محقق ساخته استفاده شد. این مقیاس داراي تعداد 
ها براساس جزوه هاي گلبال و نظر مربیان تیم ملی گلبال ویژگی هاي حرکتی در سه مرحله قبل از ضربه،  هنگام ضربه و بعد از ضربه بود.که آیتم

) 5) تا بسیار خوب (1بسیار ضعیف ( ارزشی از 5مربی تیم ملی گلبال داده شد.ویژگی در مقیاسی  5ها به نوشته شده بود.براي تعیین اعتبار محتوا آیتم
آیتم براي شوت گلبال در نهایت براساس نسبت و شاخص اعتبار محتوا آیتم ها حذف  22رتبه بندي می شد،  بعد از محاسبه اعتبار محتوا از تعداد 

%) پایایی 79گزارش گردید. (باالتر از نشدند و همه آیتم ها انتخاب شدند.و شاخص اعتبار محتوا براي هر آیتم محاسبه شد و در حد قابل قبول 
بود. پرسشنامه جمعیت شناختی (اطالعات  0/64و همسانی درونی با استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با  78/0زمانی به روش بازآزمایی برابر با

) 3غل،  میزان درآمد آنها بود. در پیوست (فردي).این پرسشنامه حاوي نام و نام خانوادگی،  تاریخ تولد،  میزان بینائی،  تحصیالت والدین،  ش
گروه تجربی آموزش کالمی (  2دانش آموز نابینا شرکت کردند. سپس افراد به صورت تصادفی در  24توضیح داده شده است.در این پژوهش 

اطالعات فردي تکمیل گردید. تکلیف نفر) قرار گرفتند. ابتدا در هفته ي قبل از شروع تمرینات پرسشنامه جمعیت شناختی و 12نفر)  بریلینگ (12
 6 تمرینی در این تحقیق مهارت شوت گلبال بود که به منظور ارزیابی الگوي این مهارت از نحوه ي امتیاز بندي این مهارت مرحله اکتساب شامل

زار گردید. در هر جلسه شرکت کننده جلسه) بر اساس  زمان کالس درس تربیت بدنی نوجوانان برگ 3به مدت دو هفته ( هر هفته  جلسه تمرینی بود.
 دقیقه استراحت کردند. 5کوششی مهارت شوت گلبال را تمرین کردند و در بین هر دسته حدود  10دسته  2ها 

توسط شرکت کننده ها انجام گرفت. به هیچ کدام  1ضربه آزمایشی براي کنترل اثر افت گرم کردن 3قبل از شروع دسته کوشش اول در هر جلسه،   
در گروه از گروه ها دستور العمل بازخورد افزوده داده نشد. در هر جلسه تمرین و آزمون آزمونگر امتیازات مربوط به الگوي حرکت را ثبت کرد.

گر حرکت را انجام می داد.در گروه آموزش بریلینگ ابتدا آزمونگر حرکت شوت گلبال را اجرا می کرد و آزمودنی با لمس کردن دست آزمون
دقیقه با  10کالمیابتدا آزمونگر حرکت شوت گلبال را توضیح می داد و شرکت کننده حرکت را اجرا می کرد شرکت کننده ها خود را به مدت 

تاب شوت گلبال انجام دادند. در دویدن آرام،  حرکات کششی و جنبشی گرم کردند.  شرکت کننده ها به منظور کنترل اثر افت گرم کردن سه پر

                                                             
1-Warm-up decrement effect 
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دقیقه  5کوششی با  10دسته  2مرحله اکتساب ( روز اول) نیز شرکت کننده ها سرویس ها را مستقیم در سطح افق زمین پرتاب می کردندکه شامل 
تیاز سرویس ها در هر نمره اکتساب به صورت میانگین اماستراحت بین هر دسته کوشش بود. الگوي حرکت توسط یک کارشناس نمره دهی شد؛ 

ابتدا شرکت کننده ها سه سرویس آزمایشی براي کنترل اثر افت گرم کردن انجام دادند. سپس آزمون یادداري شامل یک دسته کوشش محاسبه شد.
 10ن امتیاز نمره یادداري به صورت میانگیکوششی،  همانند مرحله اکتساب ولی بدون دستورالعمل آموزشی و بازخورد انجام گرفت؛  10دسته 

دقیقه اي  پس از سه سرویس آزمایشی براي کنترل اثر افت گرم کردن،  آزمون انتقال از اجراي یک  15بعد از یک استراحت  سرویس محاسبه شد
ا صداي بلند اعالم می کنند،  و ک 100کوششی شوت گلبال همراه با تکلیف ثانویه شناختی شمارش معکوس سه تایی از عدد  10دسته  ار به را ب

) رتبه بندي می شد. امتیازدهی به 5) تا بسیار خوب (1ارزشی از بسیار ضعیف ( 5همین ترتیب تا پایان کوشش ها ادامه می یابد. ویژگی در مقیاسی 
بسیار ،  2و ضعیف 3متوسط  4اگر خوب بود نمره  5این صورت بود که اگر آزمودنی الگوي حرکت شوت گلبال را بسیارخوب انجام می داد نمره 

الگوي حرکت امتیاز ثبت می گردید. از شرکت کننده ها خواسته شد در حین اعالم شمارش معکوس،مهارت شوت را نیز انجام دهند؛ 1ضعیف 
براي طبقه بندي داده ها از شاخص هاي گرایش مرکزي و  توسط یک کارشناس نمره دهی شد و میانگین امتیاز کوشش ها محاسبه گردید

داده هاي مرحله اکتساب با استفاده از تحلیل واریانس دو عاملی ترکیبی و آزمون تعقیبی بونفرونیو داده .نمودار،استفاده می شود پراکندگی و ترسیم
ا استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شد. براي مقایسه هاي درون گروهی  هاي مرحله یادداري و انتقال ب

استفاده شد. سطح معنی داري در  21نسخهspssلیل واریانس سنجش هاي تکراري استفاده و براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارآماري از تح
05/0p<  در کلیه آزمون 
نظر گرفته  .شد

  یافته ها 

جمع آوري  اطالعات 
این  در بخش اول گرفت. مورد تجزیه و تحلیل قرار 22نسخه   SPSSو به کمک نرم افزار شده با استفاده از روشهاي آمار توصیفی  و استنباطی 

سطح میشود توصیف در قالب جداول و نمودارها با استفاده از شاخص هاي گرایش مرکزي و پراکندگی و اطالعات جمع آوري شده فصل  
  در نظر گرفته شده است. 05/0معناداري کمتر از 

امتیاز الگوي مهارت شوت گلبال در آزمون هاي مختلف (دوره اکتساب،  آزمون یادداري،  آزمون  : آماره هاي توصیفی متغیر وابسته،  یعنی1جدول
نیز مشاهده می شود گروه  1انتقال با تکلیف ثانویه شناختی) در دوگروه آموزش کالمی و بریلینگ را نشان می دهد. همان طور که در شکل 

واخر دوره اکتساب و آزمون هاي یادداري و انتقال کسب کرد و گروه آموزش کالمی ضعیف بریلینگ باالترین امتیاز الگوي شوت گلبال را در ا
 ترین الگوي شوت را در این مراحل داشت.

  مراحل مختلفدر : آماره هاي توصیفی الگوي مهارت شوت گلبال گروه هاي مورد بررسی 1جدول

 بریلینگ آموزش کالمی گروه

  آماره
 آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
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 45/8 36/94 06/6 89/77 1جلسه 

 26/10 68/94 15/5 98/80 2جلسه 

 43/8 45/89 26/5 53/79 3جلسه 

 51/9 55/90 7.83 57/81 4جلسه 

 17/9 39/91 14/5 22/80 5جلسه 

 90/9 75/96 73/4 35/75 6جلسه 

 59/8 47/98 45/5 36/80 7جلسه 

 74/9 87/102 35/4 20/80 8جلسه 

 82/6 60/111 6.64 59/93 یادداري

 37/7 109 4.71 60/97 انتقال
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  . میانگین امتیاز الگویی شوت گروه هاي مورد بررسی در مراحل مختلف 1شکل 

 اکتساب: نتایج مقایسه هاي زوجی تعقیبی (سطح معنی داري) براي الگوي حرکت  گروه هاي مختلف در مرحله  2جدول

  

  

  

  

  

  : نتایج مقایسه هاي زوجی تعقیبی براي الگوي حرکت  گروه هاي مختلف در مرحله  یاداري و انتقال3جدول 

  

 

  

 

  

(آزمون) با تکرار سنجش عامل آزمون مشخش شد. براساس 2در) گروه(2آزمون یادداري وانتقال نتایج تحلیل واریانس براي تحلیل داده هاي 
و در  مقایسه هاي زوجی براثر معنی داري گروه، الگوي شوت در گروه بریلینگ بهتر از آموزش کالمی بود. با توجه به معنی دار نبودن اثر متقابل

اوت بین گروه ها در آزمون یادداري و همچنین انتقال چنین استنتاج گردید که بین اثر روش هاي آموزش مختلف در نتیجه معنی دار نبودن تف
تفاوت معنی داري وجود نداشت. با توجه به معنی داربودن اثر متقابل ودر نتیجه عدم  اجراي شوت گلبال نوجوانان نابینا در آزمون یادداري و انتقال

رآزمون انتقال هر گروه نسبت به آزمون یادداري چنین استنتاج شد که روش هاي آموزش بریلینگ ، آموزش کالمی باعث افت معنی دار اجرا د
  یادگیري پنهان شوت گلبال نوجوانان شد.

  بحث و نتیجه گیري

گ تفاوت معنادار وجود نتایج مربوط به الگوي حرکت نشان داد که در مراحل اکتساب و یادگیري میان گروه هاي آموزش کالمی،  بریلین
می  داشت؛به صورتی که میانگین امتیازات گروه بریلینگ به طور معناداري بهتر از گروه آموزش کالمی بود. آموزش بریلینگ باعث یادگیري پنهان

 بریلینگ آموزش کالمی گروه ها

 >001/0  آموزش کالمی

   بریلینگ

 بریلینگ آموزش کالمی گروه ها

 >001/0  آموزش کالمی

   بریلینگ
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ان وپسران نابینا کالمی بر یادگیري شناي قورباغه دختر -مقایسه روش هاي آموزشی لمسی ) پژوهشی در مورد  1384شود. دیوساناز در سال(
گروه بریل کالمی تفاوت معنی داري نسبت به گروه آموزشی لمسی و کالمی داشتند. با توجه به اینکه اولین ارزیابی کردند و نتایج نشان داد که 

پنهان می شود که  تحقیقی است روي یادگیري پنهان بریلینگ انجام شده تحقیق مشابه وجود ندارد. به این دلیل آموزش بریلینگ باعث یادگیري
) که بر اساس آن فرد نابینا توانایی فراتري در حواس دیگردارد به این دلیل که تصویر 2009(روکم و ایشار، 1نابینایان بر اساس فرضیه جبران 

تري نسبت به عکس دارد برجسته براي افراد نابینا قابل درك بوده است.دلیل دیگر اینکه این روش مشابه الگوسازي پویا است نمایش فیلم اثر بیش
واطالعات بیشتري را منتقل می کند. به همین خاطر روش هاي بریلینگ وتصاویر برجسته که بیشتر لمسی وحسی هستند بهتر از تشبیه وآموزش 

  کالمی برایشان قابل فهم است.

) 1388، قصابی،   1386کالمی (نصرت آباد تورج،  آموزش کالمی باعث یادگیري پنهان افراد نابینا می شود. اکثر تحقیقاتی که در زمینه آموزش 
کالمی نابینایان  –کالمی،  لمسی  –) روي آموزش کالمی و بریل 1384) و دیو سارناز (1372صورت گرفته است روي افراد سالم بوده،  جدیدي (

ضر کار کرده و نتیجه گرفتند که آموزش کالمی بر فعالیت  نابینایان موثر بوده است  و تحقیقی دراین زمینه صورت  نگرفته است،  و تحقیق حا
ابینایان کالمی اولین تحقیقی است که روي یادگیري پنهان افراد نابینا صورت می گیرد.  علت این عدم همخوانی شاید روش آموزش معمول به ن

ا این روش،  حرکت خیلی سریع پیشرفت کرده و در مهارت شوت گلبال خودکار شده به خاطر همین در آزمون انتقال  است به دلیل آشنایی بیشتر ب
از پایین باعث به نظر می رسد سادگی مهارت و شبا هت آن به مهارت بنیادي و فیلوژنتیک پرتاب توپ تحت تاثیر تکلیف ثانویه افت نکرده است،  

ا توجه به همخوانی نحوه ي وقوع یادگیري پنهان در گروه آموزش کالمی شده و الزم است تحقیق با یک مهارت ورزشی دشوارتر تکرار . ب
پیشرفت در نمرات مربوط به الگوي حرکت  و تفاوت دو گروه  در الگوي حرکت در مراحل اکتساب پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده بررسی 

ي ود که چرا در نابینایان برخالف افراد بینا آموزش کالمی  باعث یادگیري پنهان می شود. همانطور که بیان شد در بخش آزمون یادداري الگوش
حرکت نتایج حاکی از تفاوت عدم معناداري دوگروه و نمرات بهتر در گروه  بریلینگ بود. همانطور که قبال ذکر شد عدم افت اجرا در آزمون 

ا تکلیف ثانویه شناختی نسبت به آزمون یادداري یکی از شرایط اصلی تایید به وقوع پیوستن یادگیري پنهان می باشد (مسترز و همکارانانتق ، ال ب
و در هیچ پیشینه اي درباره ي تفاوت دوگروه در آزمون یادداري به عنوان عاملی جهت تایید به وقوع پیوستن یادگیري پنهان بحث )16.()؛2008
د  ده است.  در همه ي تحقیقات ذکر شده در باال، که عدم تفاوت دو  گروه در آزمون یادداري مشاهده شده؛ یادگیري پنهان به وقوع پیوسته بونش

ی ) عدم وابستگ15)،(2001اما از عوامل ارجح بودن یادگیري پنهان می توان به عدم وابستگی به هوش،  یادداري طوالنی مدت مهارت (لیو و مسترز،
به حافظه کاري و در نتیجه مقاومت اجرا تحت اضافه بار شناختی نظیر استرس هاي روانشناختی یا موقعیت هایی با دشواري تصمیم گیري باال 

ثبات در اجراي الگو حرکت را نسبت به  همه گروه ها ) در آزمون انتقال تحت تکلیف ثانویه شناختی شمارش اعداد2008(مسترز و همکاران،  
یادداري  به نمایش گذاشتند. عدم افت اجرا در هنگام انجام تکلیف ثانویه شمارش اعداد در گروه هاي آموزش بریلینگ،  کالمی  می تواند  آزمون

 .به علت عدم انباشتگی حافظه کاري در اثر کاهش آزمون فرضیه ها در ابتداي یادگیري باشد

  نتیجه گیري کلی

در نوجوانان نابینا،  یادگیري پنهان در روش آموزش بریلینگ بیشتر از روش آموزش کالمی اتفاق می گیریم با توجه به نتایج تحقیق حاضر نتیجه 
  .می افتد

                                                             
1 - CompensationHypothesis 
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توانمندسازي شغلی، آموزشی و کارآفرینی نابینایان به کمک فناوري اطالعات و 
 ارتباطات

  
   1زاده کریم سمانه

  2مهدي استیري
  

  

  چکیده
گرفت. و  نادیده بشري جامعه زندگی بهبود جهت در را رایانه از استفاده و وجود ضرورت توان می سختی به امروزه
 کیینابینا  افراد توانایی افزایش براي فناوري به کارگیري .نبود کنونی دنیاي در بشر پیشرفت ابزار این گسترش شاهد
 و اطالعات فناوري همچنین. اندیشند خاص می هاي کارافرینی گروه و توانمندسازي به که است کسانی هاي دغدغه از

 از استفاده بدون و نبوده مستثنی قاعده این از نیز نابینایان کند؛ می ایفا بشر زندگی در را مهمی نقش ارتباطات
 Screenافزارهاي نرم توان می آوردها جمله این دست از .مانند می محروم خارج دنیاي با ارتباط از آن آوردهاي دست

Reader و OCR خارج  با یکدیگر و دنیاي رایانه به وسیله توانند می آنها از گیري بهره با نابینا افراد که برد نام را
اي به وجود آمده است که فرد نابینا با  هاي تازه افزارهاي نابینایی شغل به کمک رایانه و نرم .کنند برقرار ارتباط

هاي موجود قادر  ها، با توجه به تکنولوژي تواند صاحب شغل باشد. مسئولین طراحی مشاغل در سازمان کارافرینی می
  مشاغل نابینایان را استخدام کنند.سازي بعضی  هایی را براي افراد نابینا تعریف یا با مناسب هستند پست

  توانمندسازي؛ فناوري اطالعات و ارتباطات؛ شغل  و کارآفرینی؛ نرم افزارهاي نابینایان.کلید واژه 
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2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده  Mehdiestiry@gmail.com 
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  مقدمه
 کسی کرده و بر ایجاد امروز بشر دنیاي در را عظیمی تحول 1ارتباطات و اطالعات فناوري ظهور که است بدیهی
 همچنین و ماشین عصر در امور انجام دقت و سرعت بردن باال تکنولوژي، این به دستیابی هدف که نیست پوشیده
 زمان، گذشت با است مسلم است؛آنچه بشري نوین دستاوردهاي سایر سازي کپارچهیو  ارتباط امکان کردن فراهم
 سراسر در ارتباطات و اطالعات تکنولوژي ي مقوله به عالقمند افراد هاي نوآوري و اختراعات تعداد بر روز به روز
نقص در  دلیل به بینایان نابینایان و کم. است پیشرفت و رشد حال در سرعت با نیز فناوري این و شود می افزوده جهان
 آنان، مشکالت کاهش براي. هستند روبرو تحصیل و شغل آمد، و رفت قبیل از متعددي مشکالت با بینایی حس
 اي ساخته شود یا حس هاي خالقانه هاي جایگزین مناسبی استفاده شده یا راه راه از که است بوده این بر تالش همواره
 فناوري و مکانیکی هاي ماشین انسان، توسط یکی از ابزارهاي جایگزین. شود بینایی جایگزین شنوایی مثل دیگري
از نظر نویسنده این مقاله در جهت  گزینه بهترین ارتباطات و اطالعات فناوري است که رایانه و یا ارتباطات و اطالعات

  .است توانمندسازي افراد نابینا

ي اقشار جامعه خود را، به جهت پیشرفت و راحتی در  امروزه با وارد شدن به عصر انفجار اطالعات، الزم است که همه
کنند و از آن  زندگی میاند و در آن  بینا بخشی از هر جامعه کارها، با روند پیشرفت، سازگار کنند. افراد نابینا و کم

بینا به دلیل، مشکل در دیدن و  دهند؛ اما آنچه مسلم است، افراد نابینا و کم خدمات گرفته و یا بدان خدمات ارایهمی
توان پیشرفت جامعه را کند کرد تا افراد نابینا  کنند؛ اما هرگز نمی غیره دیرتر با جامعه و اطراف خود ارتباط برقرار می

سازگار کنند که این تبعیض نه به ظاهر آشکار بلکه تبعیضی دردناك براي افراد نابیناست. این افراد از خود را با آن 
لحاظ بینایی مشکل دارند نه از لحاظ درك و ادراك و آنها افرادي بسیار باهوش و با درك هستند که خود و اطراف 

هاي موجود را، جهت راحتی  جامعه و تکنولوژيکنند، آنان پیشرفت  ي درونی خود درك و ادراك می خود را با قوه
ها و خدمات به دلیل داشتن زبان میان انسانی  کنند. اما متاسفانه بیشتراین تکنولوژي خود دنبال و از آن استفاده می

رو نیازي که احساس  از این توانند با آن ارتباط برقرار کنند و همواره از این رو در عذاب هستند. نمی "گرافیکی بودن"
  ها را متناسب با افراد معلول در جامعه ارایهداد.   شود؛ این است که این پیشرفت می

هاي خود را در  اند و مهاجران و افرادي که هدف هر شهر و هر جامعه به دلیل رسالتی که دارد بزرگ یا پیچیده
شوند، که  ستردگی خدمات و غیره در شهرها و جوامع میکنند باعث گ هاي مورد نظر پیدا کرده و بدان کوچ می شهر

تکنولوژي و فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) به کمک شهروندها آمده و موجب ایجاد شهروندهاي الکترونیکی یا 
                                                             
1 ICT 
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سازي  شهروندهاي مجازي شده است و هر شهر، بایستی متناسب با شهروندها، ساخته و خدمات ارایهدهند. این همگام
یک  تی دو طرفه بوده و طرفین هم دیگر را درك کرده تا شاهد هرج و مرج در جامعه فیزیکی یا مجازي نباشیم. ازبایس

ي اقشار جامعه را پاسخگو باشد اعم از نابینا و  هاي فیزیکی یا مجازي طوري ساخته شود که نیاز همه سو جامعه یا شهر
بینا خود را با پیشرفت جامعه همگام سازند، هماهنگی افراد  ابینا و کمبینا، و از سوي دیگر بایستی شهروندان اعم از ن کم

  بینا با تغییرات جامعه، مستلزم گرافیکی نبودن و شنیداري بودن و داراي لمس شدن متغیر است. نابینا و کم

بینایان پرداخته اینترنت براي نا و تلفن همراه رایانه، دنیاي در افزاري نرم مباحث به مقاله حاضر سعی برآن است در
شود و گفبه شود که با  تشریح مخاطب براي اینترنت و تلفن همراه رایانه، با بینا نابینا و کم افراد کار ي نحوه شودو

توانند در تمام دوره هاي تحصیلی و آموزش عالی تحصیل کنند، کارآفرینی کنند و  امکانات حاضر نابینایان هم می
  .داراي شغل باشند

  بینا و شهروندهاي نابینا و کم شهرهاي مجازي
 یینایناب ،یحس هاي اختالل نیا از یکیشود.  یم دهینام یحس اختالل ،یحس عضو کی اختالل ای نقص وجود

 کی از کمتر برتر چشم در وي یینایب قدرت ،یپزشک فناوري از برخورداري رغم به که است یکس نایناب است. فرد
 وع،یش ن درصدیا با است؛ نفر اردیلیم هفت حدود جهان تیجمع که نیا به توجه ). با1387باشد(ساداتی،  دهم

 تا شود ژهیو افراد توجه نیا یزندگ یچگونگ به دیبا نیهستند. بنابرا نایجهان ناب در نفر ونیلیم کی و ستیب حدود
 از برخورداري ي امروزي جامعه در یزندگ هاي ضرورت از یکینشود.  جامعه وارد در آنها یزندگ روند در یخلل

 افراد را نیا ريیادگیو  یاددهی امر دیجد هاي فناوري و ها روش از استفاده د بایبا است. لذا ريیادگی و آموزش

 و اطالعات فناوري است، متحول ساخته را ريیادگی و یاددهی ي عرصه که ن فناوريیتر کرد. گسترده لیتسه
هاست(عظیمی،  فناوري نیا شرفت روزافزونیپ آثار از ها اي رسانه چند تال ویجید هاي است. رشد رسانه ارتباطات

1392.(  
ي یک شهر دانسته و کاربران را به عنوان شهروندهاي آن  این مقاله دنیاي اینترنت، رایانه و تلفن همراه را به منزله

ط با محیط اطراف خواند، شهروندهایی که داراي آسیب بینایی هستند و از حس المسه یا شنیداري جهت ارتبا می
ها شخصی بوده  کنند؛ این افراد راهکارهایی جهت استفاده از خدمات شهري دارند که برخی از این راه حل استفاده می

و برخی در بین افراد نابینا عمومیت پیدا کرده است  یا برخی این راهکارها پولی بوده و برخی رایگان برخی بر اساس 
رخی با سخت افزار و برخی میان افزار یا فکر افزار که فرد نابینا بدون آنکه از نرم افزار یا نرم افزار انجام پذیر است و ب

هاي الکترونیکی بدون آنکه  ي خود از دستگاه سخت افزار خاصی براي راحتی برخودار شود با تکیه بر هوش و حافظه
هاي  ها یا شکل شنوایی (صدا)، حس المسه (برجستهکند. راه ارتباطی افراد نابینا از طریق حس  آنها را ببیند استفاده می

یاري   ها داشتن کمی بینایی در درك محیط آنها را  بینا عالوه براین حس برجسته) و درك محیط است اما افراد کم
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وه بر امکان بینا عال کنند و افراد کم ها استفاده می ها از امکانات صداي رایانه رساند؛ افراد نابینا جهت استفاده از رایانه می
  برند. ها از تصاویر و گرافیک محیط بهره می  صداي رایانه

 و شغلی ،آموزشی یکسان موقعیت به رسیدن منظور به ،هاي جامعه ایجاد شرایط برابر بین نابینایان با سایر گروه
یکسانی فراهم آید. مکانات و شرایط تقریبا ا ،دسترسی و ابزاري نظر از که است پذیر امکان صورتی در تنها اجتماعی

بیش از امکانات و ابزار مورد  توانند به جایگاه حقیقی خود در جامعه دست یابند که بتوانند کما نابینایان وقتی می
 قوت ،تحصیالت عالیه و حضور جدي در اجتماع مند شوند که یکی از این ابزارها رایانه است. استفاده دیگران بهره

تواند نیاز به یادگیري رایانه و استفاده موثر از آن را به  آورد و دستیابی به این امر می ن میي نابینایان به ارمغابرا قلبی
تواند نور امید را در وي زنده ساخته و  اي است که می دنبال داشته باشد. تاثیر رایانه در زندگی فرد نابینا به گونه

فوق راهکردها و تمهیداتی اندیشیده شده است که  براي رسیدن به اهداف توانمندي هاي جدیدي براي وي ایجاد کند.
  .سزایی داشته باشده تواند در پیشبرد این اهداف تاثیر ب می

 نامه واژه« ي پایه بر. داد می انجام را ریاضی محاسبات که گفتند می خودکاري دستگاه به 1انگلیسی کامپیوتر زبان در
 شخصی« معنی به که گردید وارد انگلیسی زبان به 1646 سال کامپیوتر در ي واژه» Barnhart Concise یابی ریشه
ورود این ماشین به شد.  می گفته مکانیکی محاسبه هاي ماشین به 1897 سال از سپس و بوده است »کند می محاسبه که

اخیر در گفتند. واژه رایانه در دو دهه  میکامپیوتر بود و در فارسی از آن زمان به آن  1340 ي  ل دههیایران در اوا
 و گردید رایج زندگی امور تمامی در تدریج به آن از استفاده رایانه اختراع از ). پس2ویکیپدیا( فارسی رایج شده است

 وها   رایانه در صدا بردن کار به با. کرد باز افراد کلیه میان در ارتباطی وسیله ترین اصلی عنوان به را خود جاي رفته رفته
  .کنند استفاده رایانه توانستند از نیز نابینایان مناسب، يها  افزار نرم شدن فراهم

باشد که خروجی آن  می 3کند که با محیط رایانه ارتباط برقرار کند کارت صدا قطعه یا قسمتی که به نابینایان کمک می
 و پخش باعث که است رایانه در شده استفاده افزاري سخت عناصر از کیی  صدا هاست، کارت  یا هدفون  4در بلندگوها

 به صرفاً قادر، صدا پخش براي شخصی هاي رایانه، صداهاي  کارت شدن مطرح از قبل. گردد می) صوت(صدا  ضبط
 کارت از استفاده 1980 سال اواخر در. گرفت می را خود توان اصلی برد از که بودند داخلی بلندگوي کی  از استفاده
 سال در. گردید ایجاد اي رسانه چند هاي رایانه زمینه در اي گسترده تحوالت آن با همزمان و شروع رایانه در صدا

 عرضه Creative Labs sound Blaster Card نام با را خود صداي کارت Creative labs شرکت 1989
ي به ظاهر کوچک در دنیاي افراد نابینا انقالبی کرده که موجب  ). که این قطعه5نمود (وبالگ فناوري اطالعات

ي جوانب زندگی شده است، از خواندن روزنامه گرفته تا میکس کردن صدا و از نوشتن نامه  پیشرفت این افراد در همه

                                                             
1 Computer 
2 http://fa.wikipedia.org  
3 Sound Card 
4 speaker 

4 http://mehdimrg.blogsky.com 
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وسط صدا براي افراد نابینا انجام پذیر و مقاله گرفته تا ویرایش پایان نامه و از بازي آنالین گرفته تا خرید آنالین، همه ت
   شده است.

) عبارت است از کلیه امکانات و وسایلی که در مدیریت، ذخیره، IT) یا (ICTفناوري اطالعات و ارتباطات یا فاوا (
ها مورد   محافظت، پردازش، ترجمه و برگرداندن اطالعات بخصوص در سطح کالن و در ارتباط با رایانه و نرم افزار

پردازد.  ها می بندي و استفاده ابزاري از داده بندي و تقسیم گیرد و همچنین دانشی است که به دسته تفاده قرار میاس
ها اعم از انسانی، ماشینی و یا کامپیوتري (سخت افزاري و نرم افزاري) و هر آنچه شامل داده اطالعاتی، شبکه و  سیستم

بندي استاندارد  ها، استفاده و طبقه عی این دانش در مکانیزه کردن دادهگیرند. س مخابرات باشند در این حوزه جاي می
تر  از آنها است. و یک وجه بسیار مهم فاوا این است که تعامل نابینا با بینایان و ارایهمحصول نابینا براي بینایان را ساده

  ) .1385کند (صدیقی و رضایی،  می

اي  هاي تازه کار 1و  0روي افراد نابینا باز کرده است که با کمک دنیاي اي بر  دنیاي اطالعات و تکنولوژي دریچه تازه
ي تفریح  نبوده و اگر از آن درست استفاده شود  توان انجام داد. رایانه در زندگی نابینایان همانند افراد عادي وسیله می

نابینا بدل شده است و به کمک رایانه  سازي افراد ها به ابزاري جهت توانمند موجب پیشرفت نابینایان خواهد بود. رایانه
کند که  خوانند و غیره. همین مغز آهنین به نابینا کمک می کنند؛ کتاب یا مقاله می خوانند؛ خرید می نابینایان درس می

ز اش را ویرایش کند و ا یا پایان نامه دیگر به فرد بینا محتاج نبوده و نامه یا درخواست ابتدایی خود را شخصاً بنویسد 
هاي  یا خود، شخصا سایت اداره کند؛ فقط با داشتن یک رایانه عادي و نصب برنامه اخبار روز دنیا آگاه شود و 
هاي آن را به خط بریل یا  یا نوشته  هاي مانیتور را براي فرد نابینا با صداي واضح بخواند مخصوص نابینایان که نوشته

ها به خط بریل   خود محیط را درك کند. امکان برجسته شدن نوشتهي  برجسته تبدیل کند تا نابینا با قدرت المسه
  ها را برجسته کند.  مستلزم داشتن سخت افزار مربوطه است که نوشته

  نرم افزارهاي مورد استفاده نابینایان
و کردن و ها بسنده نکرد و به دنبال سخنگ  با پیشرفت روز افزون صنعت رایانه و صنایع وابسته، بشر به گرافیک رایانه

ها نوشتن و ساختن   هاي متعدد کرد. یکی از این راه کار پذیر کردن این ماشین برآمد و شروع به نوشتن برنامه تعامل
شود که از انزوا خارج شده و دنیاي  ي این نرم افزار به فرد نابینا کمک می بود که به وسیله 1خوان هاي صفحه برنامه
لوژي و فناوري، دنیاي انفجار اطالعات و دنیاي سریعتر از زمان. همین دنیاي سریعتر اي را تجربه کند، دنیاي تکنو تازه

اي به  شود در یک چشم برهم زدن، داده هاي اطالعاتی و بانک اطالعاتی است که موجب می از زمان ارمغان سیستم
 افزارهایی نرم رایانه، از نابینایان بهتر استفاده ي دیگر تغییر کند، اضافه شود یا کاسته گردد. به همین دلیل براي داده
 ورود از پس .شد تولید رایانه داخل به متون ورود همچنین و نمایش صفحه روي بر موجود اطالعات خواندن براي
 در .شد آغاز ها دانشگاه در بار نخستین رایانه آموزش و گردید رایج مختلف امور در آن از استفاده ایران به رایانه

                                                             
1 Screen reader 
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براي اولین بار در شهر اصفهان شروع  نابینایان به 3ویندوز ، آموزش2جاز  افزار نرم 1دانلود با 1378 سال شهریورماه
  گردید.

 بلیتی اکسیسی نام به قسمتی شد عرضه مایکروسافت شرکت توسط ویندوز عامل سیستم که ابتدا همان در واقع از
)accessibility (رایانه به بهتر میتوانند معلول افراد آن داخل امکانات از استفاده با که داد قرار را دسترسی یعنی 

. است شده داده قرار ease of access ي گزینه accessibility جاي به نیز 8و  7 ویندوز در. باشند داشته دسترسی
 (سخنگو) قرار narrator   باالخره و )magnifier( بین ذره مجازي، کلید صفحه قبیل از هایی ابزار قسمت این در
 screen خوان صفحه یک نریتر. دارد کاربرد نابینایان براي نریتر و بینا کم افراد براي بین ذره ابزارها ازاین. دارد

reader ي کلیه که است افزار نرم یک خوان صفحه. شود می نصب کامپیوتر روي ویندوز همراه به که است 
با  تا سازند می قادر را نابینایان ها خوان صفحه این. آورد می در گویا صورت به را نمایشگر ي صفحه روي اطالعات
 بر عالوه. است جالب بسیار بودن ابتدایی وجود با نریتر خوان صفحه. کار کنند راحتی به کامپیوتر مختلف هاي قسمت
  .کرد استفاده و نصب را آنها خود باید که دارد وجود هایی خوان صفحه نریتر

  ) Screen reader(ها   خوان صفحه
خواند  هاي محیط برنامه را براي فرد نابینا می ها، نوشته  خوان به طور ساده مانیتورخوان هاي متن خوان یا صفحه نرم افزار

  شود.  ي تولید به دو نوع تقسیم می ها در نحوه  ها از برنامه استفاده کند؛ این برنامه  و فرد نابینا قادر است با شنیدن نوشته

ها حاوي کلمات ضبط شده است که بر   این برنامه شود: هایی که با ضبط صداي انسانی درست می برنامه – 1
کند. کلمات و صداهاي برنامه  شود و برنامه با دیدن یک کلمه، صداي مربوط به آن را پخش می روي رایانه نصب می

ه است در استدیو ضبط شده و در ي مراحل الزم جهت مناسب بودن صدارا رد کرد توسط صداي  شخصی که همه
شود که به علت کند بودن و داشتن حجم زیاد خیلی مقبول قرار نگرفته است. این برنامه ها نیز دو  برنامه گنجانده می

  باشند: نوع می
ها کلمات ضبط شده و در زمان تشخیص کلمه   شود: در این نوع برنامه هایی که کلمه در آن ضبط می برنامه -الف

  شود. رنامه صداي مربوطه پخش میتوسط ب
خورد فورا  شود و برنامه هرگاه به هجایی بر می ها هجاهاي زبان در استدیو ضبط می  ضبط هجا: در این برنامه -ب

کند. مزیت ضبط هجا به کلمه این است که امکان پخش کلمات زیادي با ترکیب  صداي مربوطه را پخش می
  صداهاي هجاها در دسترس است.

                                                             
1Download  
2Jaws  
3 Windows 
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ها   ها در اصطالح به موتور صوتی معروف است. موتور صوتی این نوع برنامه هاي ماشینی: هایی با صدا برنامه -2
آید. بطور کلی برنامه نویسی به کمک  با برنامه نویسی و کدنویسی و ایجاد یک فرکانس صدا در ماشین به وجود می

هاي مخصوص از ماشین و رایانه صداهایی تولید شود  ي کدنویسی سازد که به وسیله هوش مصنوعی ماشین را قادر می
که قابل فهم باشد. سرعت باالي عملکرد برنامه، مزیت این برنامه است و تنهاعیب بزرگ آن داشتن صداي رباتیک 

  گویند. می Screen readerخوان یا  ها را صفحه  است. در مجموع این برنامه

ي صوت در دسترس افراد نابینا  ها را به وسیله ستند که محیط سیستم عاملهایی ه به طور کلی این نرم افزارها، برنامه
ها بطور ساده  خوان کند. صفحه هاي سیستم عامل را براي فرد نابینا خوانده و ترسیم می دهد و محیط و نوشته قرار می
دهد و  تیار فرد نابینا قرار میاي در اخ هاي مانیتور را به صورت گویا و صوتی به طور لحظه هایی هستند که نوشته برنامه

توان از  کند و می فرد نابینا با شنیدن این کلمات، محیط سیستم عامل را درك کرده و با سیستم عامل ارتباط برقرار می
بیلیو  2آیز- و ویندو Freedom Scientific1ي جاز  که توسط شرکت  ها، برنامه  این برنامه توسط شرکت جی د
هاي گرافیکی  ها با نوشته همراه باشد، محیط خوانند که آن محیط هایی را می هاي فوق، محیط امهنام برد. برن 3مایکرو

خوان قادر نیست که این محیط را تشخیص داده و به کاربر خود  ها نبوده و صفحه  خوان محیط مناسبی براي صفحه
ها رایگان نبوده و جهت   د. این برنامهکن ها نوشته را به صوت در لحظه بدل می  خوان اطالع دهد در اصل این صفحه

ن وي دي اي   آنها خریداري گردد و برخالف این برنامه 4استفاده، باید الیسنس رایگان در دسترس افراد نابینا قرار  5ها ا
خوان مخصوص زبان فارسی بسیاري  صفحه افزارهاي نرم امروز کند. همچنین تا دارد که امکانات خوبی هم ارایهمی

 نظر زیر افزارها نرم این تمامی. است شده بازار وارد … و ماهور پک جاز، آریانا، ،2 و 1 پارس آواي همچون
ن وي دي اي خوان صفحه برنامه نویسان ایرانی موفق به ساخت  هنوز و کنند می کار هاي اصلی مانند جاز و ا
هاي تلفن همراه هم  هاي مخصوصی براي سیستم عامل خوان عالوه بر این صفحه .اند نشده مستقلی فارسی خوان صفحه

، 6توان به تالکس هاي همراه نیز برخوردار شوند و می کند تا از محیط تلفن موجوداست که به فرد نابینا کمک می
یستم عامل هاي داراي س براي گوشی 9و تالک بک 8هاي داراي سیستم عامل سیمبین براي گوشی 7موبایل اسپیک

  اشاره کرد.  10اندروید

 اینترنتی، صفحات با کار مطالب، خواندن براي یعنی. است کلید صفحه از استفاده بر مبتنی ها خوان صفحه این با کار
 منظور این براي. باشد می کلید صفحه روي بر موجود کلیدهاي با تمامی ویندوز محیط در و افزارها نرم با کار

                                                             
1 www.freedomscientific.com 
2 Window-Eyes 
3 Gwmicro 
4 license 
5 NVDA 
6 Nuance TALKS  
7 Mobile Speak 
8 Symbian  
9 Talkback 
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رابه عنوان کلیدپایه براي نرم افزار خود  کلید صفحه کلیدهاي از یکی به طورمعمول ها خوان صفحه تولیدکنندگان
 خواندن براي مثال عنوان به حال. است  کلید همین نیز NVDA در و 1اینسرت کلید جاز افزار نرم در انتخاب می کنند.

 که را T حرف و اینسرت کلیدهاي فرد نابینا باید کنند می نگاه را صفحه قسمت باالترین بینا افراد که صفحات عنوان
 در یا. شود خوان خوانده نابینا توسط صفحه براي صفحه عنوان تا دهد فشار را هست عنوان یا Titleف اول حرف

 به آیتم هر کردن باز براي و کند می حرکت صفحه یک عناوین یا ها Heading روي بر H حرف با اینترنتی صفحات
 روي بر حرکت و متون خواندن براي. دهد می فشار را کلید صفحه روي اینتر بار یک آن روي بر کردن کلیک جاي
قرار  که مورد هر روي و کند می استفاده کلید صفحه روي نما جهت کلیدهاي از رایانه در موجود هاي فایل و ها پوشه

 با رفته متن روي بر کامپیوتر در موجود متون براي خواندن مثالً خالصه به طور .خواند می را آن خوان گیرد صفحه
 نماي جهت با یا گردد باز قبل خط به باال نماي جهت با یا برود متن پایین تواند به می خط به خط پایین نماي جهت کلید
 کنند می کار هم خوان صفحه بدون کلیدها این البته. کند حرکت نظر مورد متن روي بر حرف به حرف راست و چپ
 براي حال هر به. خواند می فرد نابینا براي دارد قرار روي آن متن در موجود نشانگر که را مکانی تنها خوان صفحه و

 فشردن با خوان تعریف شده که براي صفحه کلید از صفحه خاصی کلید کامپیوتر نمایش ي صفحه از بخش هر خواندن
  .خواند می فرد نابینا براي گزینه مورد نظر را خوان صفحه آن کلید،

هاي رایج و کاربردي در بین نابینایان به طور خالصه معرفی می  خوان با توجه به مطالب فوق در ادامه، بخشی از صفحه
  شود.

  )jawsخوان جاز( صفحه 
 از نابینایان استفاده سهولت براي  Freedom Scientific شرکت و نابینایان بینایان نیمه گروه 1993 سال در

 Job Access With Speech کلمات مخفف که است کرده تولید (Jaws)نام جاز به افزاري نرم کامپیوتر،
 عامل سیستم با رایانه تحت کار به قادر افزار نرم این از استفاده با نابینا کاربران .است) با گفتار شغل به دسترسی(

 و بوده واضح و شفاف صدائی داراي مذکور افزار نرم. است کاربردي و رایج افزارهاي نرم از و بسیاري Dosویندوز، 
 دنیاي از اي جاز دریچه کمک به اینترنت از استفاده همچنین. است تنظیم قابل کاربر مهارت به بسته آن تکلم سرعت
 جاز با همراه صفحه نمائی درشت براي توانند می نیز بینایان نیمه. است گشوده نابینایان روي به را اطالعات و ارتباطات

  .)1382استفاده کنند (رضایی،  باشد می شرکت همین تولیدات از که 2افزار مجیک نرم از

ي مانیتور است. معنی  هاي صفحه ي موجود جهت خواندن نوشته این نرم افزار به عقیده بیشتر افراد نابینا، بهترین برنامه
کند این  کند و شنونده احساس می ها است که واقعاً این برنامه به صورت فک زدن عمل می لغوي جاز به فارسی فک

اي این برنامه در برخی موارد داراي خش و برخی موارد صاف برنامه جهت خواندن مطالب بایستی نفس بکشد و صد
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2 Magic 
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که در حال حاضر به گفته ي  1است. این برنامه مجهز به موتور صوتی الکونسکه نشان از قدرت برنامه است 
  کاربرانش قویترین موتور صوتی دنیا است.

به دنیاي نابینایان معرفی شده است. نوشته و  Freedom Scientificهاي متعددي توسط شرکت  از این برنامه ورژن
که  )را نام برد1989( 2توان جاز فور داس می 2015هاي این برنامه میان کاربرانش از بدو آغاز تا  ترین ورژن از محبوب

توسط شرکت مایکروسافت جاي خود را میان  95که با معرفی ویندوز  )1995( 1.1کر و جاز  در محیط داس کار می
 1998با ویندوز  3.2خواند. جاز  را تنها به صورت ناقص براي فرد نابینا می  htmlهاي ز کرد و محیطافراد نابینا با

ي جاز کنون از این ورژن پایه  معرفی شد و تا حدودي نقایص ورژن قبلی برطرف شد که میتوان گفت شکل اولیه
شاخصترین مالك  program filesوز به یافتن مسیر نصب از درایو ویند مقاوم بودن و تغیر 5ریزي گردید. در جاز 

، را ارایهکرد که به وسیله این 3سرویس تاندوم 10کشید و جاز  یدك می  ها را  امکان پذیرش موتور صوتی 7بود. جاز 
 13شدند. جاز  ي جاز بر روي سیستم عامل، به همدیگر متصل می ي وجود برنامه امکان دو رایانه جداگانه به واسطه

که در اواخر سال  15هاي گرافیکی را به کاربران نابیناي خود به ارمغان آورد. جاز  ان تشخیص کلیداضافه شدن امک
هایی با سیستم عامل ویندوز را براي نابینایان میسر کرده است. به عبارت  منتشر شد و با انتشارش استفاده از تبلت 2013

آخرین نسخه  16آورد و در حال حاضر جاز  ا فراهم میر 4هاي لمسی توان گفت: این ورژن استفاده از صفحه دیگر می
ي خود را با ده زبان زنده دنیا از قبیل  این نرم افزار در دسترس نابینایان ایرانی است. این شرکت امریکایی برنامه

د عرضه ایتالیائی، اسپانیولی و غیره به کاربران نابیناي خو آلمانی، انگلیسی امریکایی، انگلیسی بریتیش، فرانسوي،
  کند. می

  خوان ویندوز آیز صفحه
خوان براي افراد نابینااست و جهت استفاده باید خریداري گردد.  ي صفحه یک برنامه ي جاز  این برنامه مثل برنامه

بیلیو مایکرو ي این برنامه مثل جاز نبوده اما طرفدارانی نیز دارد. شرکت سازنده آوازه یک شرکت  5ي این برنامه جی د
  کند و انعطاف پذیري آن نسبت به برنامه جاز کمتر است. ها را پشتیبانی می  یی است و بیشتر زبانامریکا

    NVDAخوان  صفحه
ن وي دي اي اي  نویسان دنیا دور هم جمع شده و برنامه باشد که جمعی از برنامه خوان رایگان می ي صفحه یک برنامه ا

اند. که تا به امروز پیشرفت چشمگیري داشته و طرفداران زیادي پیدا کرده  رساندهرا براي افراد نابینا طراحی و به اجرا 
به معناي دسترسی کامپیوتر براي   None Visual Desktop Accessي  ) کوتاه شدهNVDAاست. این کلمه (
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تواند  بوده و هرکس می افراد بدون بینایی است. این برنامه به اصطالح اهل کامپیوتر متن باز است به این معنا که رایگان
نویسی این برنامه را ویرایش و بهینه سازي کند. متن باز بودن این نرم افزار باعث شده  در صورت آشنایی با فنون برنامه
ي نسبتا  نویسی آشنا بوده مهارت هایش را در آن به کار گیرد و به طور کل مجموعه تا هر کسی که قدري با برنامه

خوان جاز درآید. عالوه بر آن این برنامه فضاي گرافیکی کمی به خود  بسیار کمتري از صفحه کامل و زیبایی با حجم
دهد و نابینایان بسیاري در سراسر دنیا به خاطر رایگان بودن و عدم نیاز  اختصاص داده که سرعت کار با آن را ارتقا می

کنند.  ندوز) به جاي جاز از این نرم افزار استفاده میاین برنامه به کار گرافیکی (قبل از نصب درایورها بعد از ترمیم وی
نویسان ایرانی نیز زبان شیرین فارسی را براي  دهد که خوشبختانه برنامه زبان دنیا را پوشش می  70از  این نرم افزار بیش

ن وي دي اي از م این نرم افزار نگاشته وتور صوتی اي اند که بسیار گویاتر از نرم افزارهاي دیگر درآمده است. ا
هاي بعدي، توضیحات تکمیلی مربوطه به این نرم  کند که در صفحه براي خواندن متون فارسی استفاده می 1اسپیک

  افزار هم آمده است(محله نابینایان).

  خوان فارسی پارس آوا صفحه
گردید. این برنامه عرضه  1387ي نور ایران تولید و اولین نسخه ي آن در اوایل سال  خوان توسط خانه این صفحه

بر  2خواند.باید ذکر شود که پارس آوا هاي زبان فارسی را براي فرد نابینا می مختص زبان فارسی بوده و محیط و نوشته
کند و امکان تایپ با عالیم  خط بریل توسط  ي جاز نصب شده و زبان فارسی را به این برنامه اضافه می روي برنامه

ي هوش مصنوعی کدنویسی شده و یک  دهد؛ پارس آوا در زیر مجموعه بر خود میصفحه کلید معمولی را به کار
  موتور صوتی براي زبان فارسی است و تا به حال دو نسخه از این نرم افزار به نابینایان فارسی زبان ارایهشده است.

  3ماهور خوان صفحه
خوان  یران ارایه شد همانند پارس آوا یک صفحهبه نابینایان ا 1392این برنامه که براي اولین بار در مرداد ماه سال 

نصب  NVDAخوان هاي رایج یعنی جاز و  تواند بر روي آخرین نسخه هاي صفحه فارسی بوده و براي استفاده می
باشد. صداي این برنامه در استدیو ضبط شده است  ي این برنامه شرکت گیتی افروز تابان (ام اس گاتا) می شود. سازنده 

کند. همچنین سرعت  ي کمتري را اشغال می ضبط صداي انسانی داراي حجم پایینتري است و فضاي حافظه و با وجود
برنامه نیز قابل قبول است و دقت باالیی در تشخیص واژگان متن دارد. البته این شرکت نرم افزارهاي دیگري مانند 

  ینایان ارایه کرده است.ي دیگر را نیز به ناب گویاساز سهره، پیامک خوان رسا و چند برنامه
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  Talksخوان  صفحه
گیرد.  هاي سیمبین مورد استفاده قرار می هاي همراه بوده و در سیستم عامل خوانی براي تلفن برنامه تالکس صفحه

هاي عامل سیمبین جهت ارتباط با مخاطب و  شود که از سیستم هایی اطالق می هاي داراي سیمبین به گوشی گوشی
کنند اغلب توسط شرکت نوکیا  هایی که با سیستم عامل سیمبین کار می استفاده کند. گوشی مدیریت سخت افزار

هایی بودند که امکان نصب نرم افزارهاي ساخت دیگر را فراهم کردند. نرم افزار  شوند اولین گوشی تولید می
و  2003شرکت بین سال افزارهاي مکمل بزرگ نمایی از همین  خوان تالکس از شرکت نیوانس به همراه نرم صفحه
هاي هوشمند را  ي باالیی در بر داشتند ولی دسترسی مفید و کارآمد به گوشی به صحنه آمدند و هرچند هزینه 2004

ي موتور صوتی مخصوص هر زبان پوشش  ها را به وسیله  ي تالکس بیشترزبان فراهم ساختند. گفتنی است که برنامه
ها و نبود موتور صوتی مناسب و استاندارد زبان فارسی را به لیست   به دلیل تحریمدهد، اما متاسفانه برنامه تالکس  می
بینی براي درشت  خوانی براي نابینایان، در خود یک ذره هاي خود اضافه نکرده است. این برنامه عالوه بر صفحه زبان

به تنهایی گوشی تلفن همراه خود را با بینا نیز قادر هستند  کند و کاربران کم هاي گوشی به کاربر ارایهمی کردن نوشته
خوان آن را در کنار هم به طورهمزمان  بین و یا صفحه توانند ذره برنامه تالکس مورد استفاده قرار دهند درواقع می

تواند پیامک نوشته و پیامک بخواند، در قسمت مخاطبین شماره  ي این برنامه کاربر نابینا می استفاده کنند. به وسیله
تواند همانند افراد بینا با تلفن همراه خود کار کند. اگر  تالکس نابینا می ي ج یا وارد کند. در کل به کمک برنامهاستخرا

هاي هوشمند داراي سیستم عامل  شوند ولی گوشی چه امروزه نرم افزارهاي گویاساز و درشت نما هنوز عرضه می
هاي محلی،  ی داراي سیستم عامل سیمبین در فروشگاه، کم کم در حال کمیاب شدن هستند. یافتن یک گوش سیمبین

کار سختی شده است و دلیل این امر اعالم سیاست جدید شرکت نوکیا مبنی بر تغییر مسیر از سیستم عامل سیمبین به 
  ویندوز مخصوص گوشی از شرکت مایکروسافت است.

  خوان موبایل اسپیک صفحه
گیرد و طبق معمول این  هاي عامل سیمبین مورد استفاده قرار می سیستم تالکس بوده و در ي موبایل اسپیک مثل برنامه

  هاي خود را با زبان انگلیسی استفاده کنند. برنامه هم از زبان فارسی پشتیبانی نکرده و افراد فارسی زبان بایستی گوشی

    TalkBackخوان  صفحه
 تا کند می کمک بینا کم و نابینا افراد به که است خوان مخصوص سیستم عامل اندروید صفحه افزار نرم کی تالک بک

 گوشی با کار هنگام به لرزشی قابلیت و خروجی صوتی ایبازخورد  برنامه این. بپردازند خود گوشی با کار به آسانی به
این  معرفی شد. توسط شرکت گوگل 2008اندروید در سال سیستم عامل اولین ورژن کامل . افزاید می دستگاه به را

ي  اندروید بنابر ترجمه بیشتر کارایی اینترنتی داشت و عمال توانایی رقابت با هیچ سیستم عامل دیگري را نداشت.نسخه 
اي  شود) که به گونه نامه کمبریج این گونه تعریف شده است: یک ربات (ماشینی که به وسیله کامپیوتر کنترل می واژه

اگر ربات را در زبان فارسی انسان نما بنامیم شاید بتوان ساخته شده تا شکل ظاهري شبیه انسان داشته باشد. 
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اي با عنوان  در پروژه 2011ترین معنا در زبان فارسی به اندروید را شبه انسان دانست. شرکت گوگل در سال  نزدیک
ه توان اضاف ها می هاي زیادي در این زمینه کرد از جمله این پیشرفت کار با محصوالت گوگل بدون چشم، پیشرفت

تر نابینایان به  خوان تالک بک، صفحه کلید مجازي گوگل و مکان نماي مجازي جهت دسترسی آسان شدن صفحه
 روي بر فرض پیش صورت به که سیستمی است افزار نرم کیتالک بک  افزار ها اشاره کرد. نرم برنامه

 در پذیري دسترسی قابلیت که هنگامی و باشد می نصب) باال به 4.1نسخه ( با سیستم عامل اندروید هاي بیشترگوشی
 گزینه شما که شود می فعال صورتی در فقط برنامه این .شود می روز به نیز تالک بک افزار نرم ابدیارتقا  اندروید

Accessibility سیستم عامل  براي خوان نرم افزار صفحه .کنید (مرکز مجازي نابینایان ایران) روشن را در گوشی
 کمک با که است اندروید هاي گوشی تصویري واسط تشخیص و تحلیل براي بک تالک برنامه یک شامل اندروید،
 فارسی و انگلیسی امکانات و ها گزینه پوشش به قادر صوتی صورت به نابینایان براي فارسی، 1اسپیک اي صوتی موتور
محصوالتش براي همه  ها در جهان است ترین کمپانی در مجموع گوگل یکی از خالق .اندرویدي است هاي گوشی

هاي در حال رشد دنیااست که  ترین سیستم عامل شوند. گوگل صاحب یکی از سریع اند و همه جا پیدا می شناخته شده
ها براي نابینایان در  شود. زمان که این فناوري هاي بدون راننده استفاده می ها و حتی اتومبیل هاي همراه، رایانه در تلفن

ها در دسترس نباشند به همان میزان  شود و زمانی که این فناوري راي این قشر چند برابر میها ب دسترس باشد فرصت
رسد از آنجا که نرم افزارهاي زیادي چون پول شناس، ابزارهاي  شوند. به نظر می ها براي این قشر محدود می فرصت

یستم عامل اندروید طراحی شده اي، تشخیص و توصیف تصویر و ... براي کاربران نابیناي س جهت یابی ماهواره
  هاي این سیستم عامل نهایت نخواهد داشت(محله نابینایان). قابلیت

   E Speakموتور صوتی 
 جمله از ها زبان از زیادي تعداد که است سبک و حجم کم بسیار  2گفتار به متن مبدل کی اسپیک صوتی اي موتور
 رباتیک حالت داراي صوتی موتورهاي سایر به نسبت خوان متن این صداي. دهد می قرار پوشش تحت را فارسی زبان

 از پشتیبانی نیز و متون خواندن و عملکرد در باال سرعت. است آن کوچک اندازه نیز امر این علت که بیشتري است
باید ذکرشود این برنامه هم براي رایانه و هم  .است صوتی موتور این قابلیت مهمترین فارسی زبان حتی ها زبان بسیاري

ي متن باز پیروي  هایی با سیستم عامل اندروید ساخته شده است. این برنامه رایگان بوده و از پروژه براي گوشی
ها تالش کند. این موتور   تواند در پیشرفت این برنامه هاي متن باز اصوال رایگان بوده و هرکس می کند؛ برنامه می

در رایانه نصب باشد  NVDAخوان مانند  هاي صفحه کند و باید یکی از برنامه به خودي خود در رایانه کار نمی صوتی
کند تا خروجی تالک بک را در  کند. همچنین موتور صوتی فارسی اي اسپیک به نابینایان کمک می  تا بتواند کار

  باشند. هاي داراي سیستم عامل اندروید به شکل فارسی نیز داشته گوشی
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  )OCR(عالیم  نوري تشخیص برنامه
مخفف  OCR .باشد می عالیم  نوري تشخیص برنامه نابینایان استفاده مورد کاربردي افزارهاي نرم از دیگر یکی

Optical character recognition   (شناسایی کارکتر به صورت نوري) عبارت است از نرم افزاري که
 برنامه OCR کند. به داخل کامپیوتر را به صورت متن شناسایی و بدل می  1تصویرهاي متون وارد شده از طریق اسکنر

 ایران در رایج OCR. دهد می تشخیص متن صورت به را، خاص عالیم  و اعداد حروف، عکس که اي است  
Kurzweil این. دارد نام OCR ذخیره و کرده ویرایش دهد؛ تشخیص کرده؛ اسکن راحتی به را متون التین تواند می 

 و هاي امالیی غلط کند؛ هجی را آنها کلمات بخواند؛ و کرده، باز را شده ذخیره هاي پرونده تواند می همچنین. کند
 Open. کند تهیه صوتی فایل متون، از و ارایه دهد؛ را نظر مورد لغات معانی همچنین کند؛ تصحیح را آنان گرامري

Book  یک نیز OCR کرده اسکن را انگلیسی چاپی متون افزار نرم این. )1386باشد(صدیقی و رضایی،  می معروف 
 داراي بینایان کم راحتی براي افزار نرم این. کند می بدل MP3 فایل به تمایل صورت در و گفتار به را آن متن و

 کاربردي و ضروري هنوز برنامه متاسفانه. )1386است (فضیلت و نقشینه،  نیز زمینه پس و نوشته رنگ تعویض قابلیت
ولی  کند بدل غلط بدون درصد 100 را فارسی هاي کارکتر که ندارد وجود فارسی  زبان براي عالیم  نوري تشخیص

ت. البته اخیرا شرکت گوگل یک نمونه کارهاي خوبی توسط چندین شرکت داخلی در این زمینه انجام گرفته اس
امسال براي نابینایان فارسی زبان ارایه کرده که بازخور مناسبی در بین  2فارسی تحت وب را در ماه می  OCRاز

ي نزدیک یک برنامه کامل و مناسب براي زبان فارسی هم تهیه و  نابینایان ایرانی پیدا کرده است. امیدواریم در آینده
  نابینایان قرار گیرد.  مورد استفاده 

  ي فعالیت نابینایان در فناوري اطالعات و دنیاي رایانه محدوده
خوان، دیگر در استفاده از رایانه محدود نبوده و حد و مرز این توانمندي در  هاي صفحه ي نرم افزار نابینایان به واسطه

توانند انجام دهند. اما تنها محدودیتی که  کارهاي میشود که چه  اي بسته نبوده و مشاهده می هاي رایانه ي زمینه همه
ها   ي رایانه دارند رفع نشدن مشکل گرافیکی است آن هم براي زبان فارسی که به خاطر تحریم افراد نابینا در عرصه

 کار کنند و مطلب خود را تایپ و 3کارهاي مناسبی صورت نگرفته است. نابینایان قادرند در محیط مایکروسافت ورد
 5هاي خود رسیدگی کنند و در محیط مایکروسافت اکسس به حساب 4ویرایش کنند یا در محیط مایکروسافت اکسل

اي که به طور  هاي میکس صدا و یا هر برنامه توانند با نرم افزار بانک اطالعاتی خود را مدیریت کنند. افراد نابینا می
هاي  ها پیروي کند؛ کار کنند. در کل نابینایان در کار  اردساده در محیط نوشتاري برنامه نویسی شده و از استاند

                                                             
1 Scanner 
2 May 
3 microsoft word 
4 microsoft excel 
5 microsoft access 
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گرافیکی و تصویري مشکل داشته و منطقی است به خاطر داشتن مشکل بینایی نتوانند درك درستی از این محیط 
  داشته باشند.

  اینترنت براي نابینایان
 به دنیا سراسر در مخابراتی، امکانات طریق از را اي رایانه هاي سامانه که است بزرگی اجتماعی محیط وب و اینترنت
 و گیرد می قرار وسیع اجتماع این در شخص آن به اتصال با. است شده گسترده جهان سراسر در و کند می مرتبط هم
 حضور در این اجتماع. کند عرضه دنیا به را خود خدمات همینطور و کند در آن استفاده موجود خدمات از تواند می
 .)1385ندارد (صدیقی و رضایی،  را یابی جهت و آمد و رفت مثل جامعه، در نابینایان حضور عادي مشکالت اکثر

کنند و از  هاي مختلف استفاده می هاي معرفی شده در باال براي دستگاه خوان ي صفحه افراد نابینا از اینترنت به وسیله
شوند. آنها قادرند در اینترنت سایت طراحی کنند یا با خرید  ها برخوردار می  اطالعات و امکانات اینترنتی سازمان

نابینایان  هاي خود را چک کرده و وجه انتقال دهند. همچنین کنند، حسابآنالین، لوازم مورد نیاز خود را خریداري 
 یافتن براي مثالً ) استفاده کنندGoogleقوي جستجو در اینترنت (خدمات جستجوي  بسیار ابزارهاي توانند از می

ي از این موتورها )www.blindsconference2015.irجامعه بینا، شهروند نابینا (همایش  سایت یک آدرس
تنها مشکلی که افراد نابینا در حین کار کردن با اینترنت دارند کپچاها یا کدهاي امنیتی است  جستجوگر استفاده کنند.
ها قادر نیستند گرافیک را براي فرد نابینا به صوت بدل کنند از این   خوان باشد و چون صفحه که به شکل گرافیکی می

  برند. رو رنج می

  لفن همراه استفاده نابینایان از ت
هاي مخصوص تلفن همراه با سیستم عامل  خوان ي صفحه هاي قبلی گفته شد به وسیله افراد نابینا همانطور که در صفحه

کنند. قبل از آمدن سیستم عامل اندروید نابیناها هم مثل افراد عادي در  هاي تلفن همراه ارتباط برقرار می و برنامه
ي  ي سیستم عامل اندروید توسط شرکت گوگل و ارایه برنامه د و بعد از عرضههاي همراه محدود بودن انتخاب گوشی

هاي داراي سیستم عامل معروف اندروید روي آوردند و در  خوان تالک بک و اي اسپیک، نابیناها هم به گوشی صفحه
ر مخابرات مخصوص ها در حوزه داده در بست هاي همراه، دیگر محدود نیستند. کارهایی که در این سال انتخاب گوشی

است که به  uss گردد، سیستم  هاي همراه انجام شده که موجب مستقل شدن پیش از پیش  افراد  نابینا می تلفن
  جیرینگ مشهور شده است.

ها   بانک و مالیهاي  موسسه و همراه اپراتورهاي که هستند خدماتی و سرویس کی ها  بانک جیرینگ ای ها  جیرینگ
 بعضی در خدمات این برخی میان این در که .زنند می مشترکی ارایه خدمات به دست خود مشتریان حال راحتی جهت
 انتقال مکانیزم کی Unstructured Supplementary Service Dataنشده است. اندازي راهها   اپراتور از

 Home Location( همراهتلفن  اپراتورهاي سرور با تعامل مبناي بر روش این. است GSM شبکه بستر بر اطالعات

Register (اصطالحاً روش این به. شود می داده پاسخ سازي ذخیره بدون روز، به ارسالی و داده است استوار 

http://www.blindsconference2015.ir
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Session-Based درخواست کیدریافت  از پس بالفاصله که معنی بدین گویند؛ USSD کی ،  تلفن همراه از 
 تلفن همراه با ارتباط برقراري به شروع افزار نرم و شود می ایجاد رسیده درخواست براي سرور توسط کاري ناحیه
 درخواست کیارسال  با ابتدا مشتري باشد، می) Menu Based( منوبندي مبناي بر که سرویس این. می کند مربوطه

 و منوها از کدام هر شماره انتخاب با و دارد منویی صورت به را هایی گزینه مشاهده امکان شبکه به* xxx# شکل به
 ناحیه از استفاده با و شماره این دریافت با شبکه سرور و نماید می مطرح را خود درخواست شبکه سرور به ارسال
 که است صورت بدین کار روش .کند می هدایت مربوطه سمت به را مشتري درخواست مراحل شده ایجاد کاري
 کرده برخورد صوتی تماس کیهمچون  پیام آن با تلفن همراه دستگاه شود، می ارسال USSD فرمت با پیام کیوقتی 
 به نهایت در و اصلی سرور به را آن پیام دریافت از نیز پس BTS. کند می ارسال BTS گیرنده به را مربوطه تماس و

MSC 123# گیري شماره با و جرینگ نام با کشور به اول همراه اپراتور با بار اولین براي سرویس این .کند می منتقل *
 برخی وها   فروشگاه بعضی که طرح این در ارایهگردید، اول همراه اپراتور مشتریان به آسان خرید جهت

 خدمات اول همراه مشترکان به کنند می همراهی را اپراتور این اول، همراه اپراتور از اشتراك گرفتن با ها سوپرمارکت
از  الزم اعتبار ایپول  فروشنده، کد کردن وارد و خود جرینگ در اعتبار داشتن با که دهند ارایه می را پول کیف
، که افراد نابینا با ها  بانک کارت به کارت حالت شییه شود. می اضافه فروشنده اعتبار حساب به و کسر مشتري حساب

  پردازند. ها و خرید فوري می  این امکانات موبایلی و بانکی به چک کردن حساب

  رایانهمشاغل نابینایان با استفاده از 
 فارغ و رایانه رشته در تحصیل از پس توانند در این مقاله می شده ذکر ابزارهاي و افزارها نرم از استفاده با نابینایان
 نابینایان همچنین. است آنان براي مناسبی شغل که بپردازند کامپیوتر نویسی برنامه به دانشگاه از شدن التحصیل

اي براي خود کارآفرینی کنند. مشاغلی که به  هاي فنی و حرفه در سازمان مدت کوتاه هاي دوره گذراندن با توانند می
   نظر نگارنده  رسیده؛ با بررسی اندکی در این مقاله درج گردیده است. 

ها: افراد نابینا با داشتن کمی هزینه و بلد بودن رایانه و کمی داشتن مدیریت و روابط  نت ها یا گیم نت ي کافی اداره - 1
ها راه اندازي کنند.گفتنی است  نت ها یا گیم نت ی مناسب می توانند؛ براي خود محل کسب کاري از طریق کافیعموم

این کار تنها به مهارت کامپیوتر بستگی نداشته و فرد نابینا باید بتواند محل کسب و کار خود را مدیریت کرده و با 
نت که امروزه در  جذب کند. که در کنار اداره کافی داشتن روابط عمومی قوي براي محل کسب و کار خود مشتري

و رایت و تکثیر سی دي را انجام دهند. در خصوص رایت و تکثیر  بعضی شهرها اشباع شده خدماتی چون تایپ
هاي پردرآمد بدل شده است که با داشتن  دي بایستی گفت که این شغل در حال حاضر به یکی از  تخصص سی

ها هم نیازمند عالقه و دنبال کردن گیم هاي روز دنیااست  نت ي گیم پذیر است و اداره هاي مخصوص امکان دستگاه
 تر است. نت تخصصی ي کافی که کمی از اداره
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کانون تبلیغات: این شغل در راستاي تبلیغ دیگر مشاغل یا افراد یا کسب و کار پدیدار گردیده و در دنیاي امروز براي  - 2
آید و  هاي تبلیغاتی به کمک دیگر مشاغل می توان گفت که کانون این شغل میباشد، در توضیح  خود تخصصی می

کند یا در زمان انتخابات، نامزدهاي انتخاباتی را  محل کسب و کار آنها را به کمک تکنولوژي براي جامعه معرفی می
ت ویزیت، تکثیر توان طراحی و تکثیر کار هاي این شغل می سازد و از دیگر فعالیت براي مخاطبانش معرفی می

  ها و خدمات مشترك بین اصناف کامپیوتر و چاپ مانند: کپی، رایت سی دي و پرینت نام برد. نیازمندي
هاي مختلف و ارتباط روبه  ): با توجه به نیاز روز افزون مردم به اطالعات در زمینه1ارایه خدمات اینترنتی (آي اس پی - 3

تواند منبع  اینترنتی به عنوان یک شغل جاي خود را در جامعه باز کرده و میرشد آنها با شبکه اینترنت، ارایه خدمات 
هاي مخابراتی و  ها رابط بین شرکت مخابرات و زیر ساخت درآمد خوبی براي افراد نابینا نیز باشد. این شرکت

اند و افراد نابینا با رس کنندگان اینترنت است که اینترنت را از بستر مخابرات گرفته و به مشترکان اینترنت می مصرف
توانند  ي اینترنت می هاي ارایه دهنده هایی کنند و شرکت تواند اقدام به تاسیس چنین شرکت ي الزم می داشتن سرمایه

  افراد نابینا را در راه اندازي و فروش اینترنت پرسرعت به کار گیرند.
اند و  هاي مجازي دایر کرده ت هستند که فروشگاههایی در اینترن ها: هم اکنون سایت درآمد از طریق اینترنت و سایت - 4

ها عضو شده و  توانند در این سایت اند و افراد نابینا هم می ي خدمات زده توسط فروشندگان مجازي دست به ارائه
ها  ي خود در سایت کنند که میزان موفقیت کسب درآمد در این نوع سایت شروع به فروش محصوالت مورد عالقه

هایی جهت  توانند سایت هایی هستند که افراد نابینا بخواهند تاسیس کنند. همچنین افراد نابینا می سایت کمی بیشتر از
تواند به عنوان شغل دوم مورد استفاده  ها را تبلیغ کنند که این کار، می ها و کارخانه تبلیغات زده و محصوالت شرکت

ي سایت در  که گذشت زمان حالل مشکالت است و دارندهها دارد این است  قرار گیرد. تنها بدي که این نوع شغل
هاي خود را بعد از مدتی بگیرد و تنها زمان کار  یک زمان کوتاه درآمد نخواهد داشت و باید تالش کند تا مزد زحمت

ي چشمگیري داشته باشد و  ساز نیست بلکه تالش و شناساندن این سایت به مخاطبان که بتواند روزانه بازدیدکننده
  مچنین محصول یا خدمات خود را به مخاطب بشناساند و ارایهدهد.ه

توانند بعضی نرم افزارهاي کاربردي را یاد گرفته و از طریق آنها  آموزش و بکارگیري بعضی نرم افزارها: افراد نابینا می  - 5
است که  2س اسدرآمد کسب کنند یکی از نرم افزارهایی که چنین قابلیتی را داراست نرم افزار آماري اس پی ا

بیشترپژوهشگران به افراد نیازمند هستند که مهارت کار با این نرم افزار را دارند و حاضرند مبالغی در مقابل تجزیه و 
هایشان بدهند. افراد نابینا با کمی کمک از افراد بینا قادرند این نرم افزار را یاد بگیرند و کسب درآمد کنند.  تحلیل داده

هاي آماري، حسابداري، دیگر نرم افزارهاي رایانه و غیره. در دنیاي رایانه چنین نرم افزارهایی کم یا دیگر نرم افزار
  نیستند.

هایی هستند که مناسب براي ضبط صدا و تصاویر  یا هردو هستند که این  ایجاد و یا کار در استدیوها: استدیوها مکان  - 6
گیرد و نابینایان نیز  ند و به کمک رایانه این کار صورت میکن هاي تخصصی این امور استفاده می ها از دستگاه محل

                                                             
1ISP  
2 SPSS 
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توانند با داشتن دانش موسیقی وآشنا بودن بارایانه و نرم افزارهاي مناسب این کار و با هزینه کمی خالقیت براي  می
  خود درآمد کسب کنند. 

د و فروش نرم افزاري و یا طراحی ها خدماتی در زمینه ي تولی هاي نرم افزاري: این شرکت ایجاد یا کار در شرکت  - 7
دهند و نابینایان با آموزش و یادگیري نرم افزارها و برنامه نویسی و زبان طراحی  ها به مخاطبان خود ارایه می سایت

  هایی شروع به کار کنند. هایی کنند یا در چنین شرکت توانند خود اقدام به تاسیس چنین شرکت صفحات وب، می
توانند عالوه بر فروش رایانه یا تلفن همراه به  اي یا تلفن همراه: این مشاغل می ي خدمات رایانه ههاي ارائ تاسیس محل  - 8

توانند به مشکالت یا تعمیر آنها بپردازند یا از طریق فروش و نصب برنامه بر روي تلفن همراه یا  صورت تخصصی، می
 ي خدمات خود شاهد پیشرفت شوند. رایانه و توسعه

تر: با توجه به افزایش تقاضا براي خرید کامپیوتر از سوي اقشار جامعه و نیز با توجه به توانایی نابینایان در مونتاژ کامپیو - 9
ل کردن قطعه هاي سخت افزاري کامپیوتر، مونتاژ قطعه ها و فروش کامپیوتر براي نابینایان مورد استفاده قرار  اَسمبِ

  گیرد.

د با کمی خالقیت و آشنایی با رایانه موجب کارآفرینی براي خود شوند به توانن ها مشاغلی است که نابینایان می این
طوري که نابینایان عالوه بر برنامه نویسی و مشاغل فوق، مشاغل دیگري مثل حسابداري، کتابداري، مترجمی، 

هاي دیگري نیز  . شغلتوانند بدست آورند ویراستاري و بازاریابی را نیز با استفاده از نرم افزارهاي مخصوص نابینایان می
 توانند به آنها بپردازند. وجود دارد که نابینایان بسته به خالقیت واستعدادهاي فردي، می

  ي تکنولوژي اطالعاتی و فناوري  نتیجه
همان طور که اشاره شد دسترسی به رایانه مزایاي بیشتري را براي شهروندان نابینا نسبت به افرد بهره مند از 

 Screen Readerو  OCR هم می کند چرا که با وجود ابزارهاي کمکی رایانه همانندنعمت بینایی فرا
(براي ورود متون به داخل رایانه و خواندن اطالعات موجود بر روي صفحه نمایش) براي ایشان کارایی خواهد 

ت مثبتی که این داشت. بنابراین با توجه به ضرورت دسترسی نابینایان به فناوري اطالعات و ارتباطات و تاثیرا
فناوري بر زندگی آن ها می گذارد و همچنین با توجه به امکانات تولید تجهیزات در داخل کشور، ضروري 

توانند با استفاده از حداقل ملزومات  است که تمام نابینایان کشورمان از این امکانات بهره مند شوند. نابینایان می
هاي شغلی بیشتري دست یابند.  هتري داشته باشند. به فرصتموجود با رایانه عادي کار کنند تا زندگی ب

تر بوده و با افراد عادي به رقابت بپردازند. در عصر فناوري اطالعات،  همچنین در زمینه تحصیل موفق
بینا آمده و موجب توانمندي آنها شده است و به آنها امکان داشتن  تکنولوژي به کمک افراد نابینا و کم

توان مشکل بیکاري افراد نابینا را  جهت اثبات خود فراهم ساخته است. به کمک رایانه می هاي بیشتري فرصت
توان به یادگیري  دار و منسجمی داشته باشند که می هاي هدف تا حدي  کنترل کرد به شرطی که آموزش

ها   ز این زبانیک ا طراحی صفحات وب برنامه نویسی و تایپ و غیره اشاره کرد که فرد نابینا با یادگیري هر
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اي به جز اپراتوري تلفن، براي  هاي شغلی تازه ها، فرصت  مند شود. درسازمان ي خود ازآن بهره بتوانددر آینده
رود و عالوه براین کارهاي ادارات با  هاي ما به سمت  مجازي شدن می افراد نابینا تعریف گردد . چون سازمان

بینا براي کار با رایانه عاجز نیست و مستلزم این امر این است که پذیرد که دیگر یک فرد نا رایانه انجام می
ها بایستی به این نکته نیز توجه داشته باشند که براي یک فرد نابینا هم فرصت شغلی  طراحان شغلی در سازمان

ا به نحو احسنت اي کنند تا از پتانسیل آنه ایجاد کنند و در مدیریت منابع انسانی بایستی به افراد نابینا توجه ویژه
ها استفاده گردد. و در هنگام گزینش کار، نبایستی به خاطر مشکل بینایی، آنها را رد کرده و از  در سازمان

بیند  پتانسیل آنها استفاده نکنیم که این امر نه تنها فرد نابینا را به  افسرده می کند و او خود راسربار جامعه می
بنابراین در پایان باید گفت که تجهیز اماکن مختلف  دهیم. خود به هدر می هاي جامعه را با دستان بلکه سرمایه

تواند گامی مؤثر در راستاي دستیابی  هاي شخصی افراد نابینا به آنچه پیش از این ذکر شد می شهري و رایانه
  افراد نابینا به حقوق شهروندیشان محسوب باشد.

  فهرست منابع:

شهرداري الکترونیکی در خدمت ")، 1388سعید؛ فرجاد، رامین؛ پرتو، سارا (بحري، آرمان؛ صادقپور وجدي، -
  .15-10، تهران، صصکنفرانس بین المللی شهرداري الکترونیکیدومین  ،"شهروندان نابینا

  ."ICT FOR THE BLIND")، 1382نصراله ( رضایی،-

، 81و  80شماره  ،تعلیم و تربیت استثنائیمه ماهنا، "تصویرسازي ذهنی در نابینایان"). 1387ساداتی،سمیه السادات، (-
  .21- 10صص

  ."نابینایان و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات")، 1385صدیقی مشکنانی، محسن؛ رضایی، نصراله (-

  ."کار با رایانه، نیاز واقعی نابینایان")، 1386نصراله ( رضایی، محسن؛ مشکنانی، صدیقی-

، ماهنامه تعلیم "انینایناب آموزش در اي انهیرا یآموزش هاي بازي نقش و یطراح اصول ").1392عظیمی، اسماعیل،(-
  .50-45.صص115، پیاپی2، شماره13و تربیت استثنایی، سال 

، 1، شماره 7، ماهنامه ارتباط علمی، دوره "کاربرد فناوري براي نابینایان"). 1386فضیلت، مریم؛ نقشینه، نادر،(-
  اردیبهشت و خرداد.

http://fa.wikipedia.org  1394دانش نامه ي آزاد، تیر  پیدیا  ، ویکی.  

www.gooshkon.ir  1394، محله نابینایان، تیر.  
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  بررسی وضعیت کیفیت زندگی نابینایان در شهرکاشان
  

  1محمد گنجی
  2حیدریانامین 

  3پناه زهرا آریایی
  

  چکیده
پردازد. مباحث  ي نظري وتجربی وضعیت کیفیت زندگی فردي و اجتماعیِ نابینایان در شهر کاشان می این مقاله به مطالعه

ي  ي کیفیت زندگی روت وینهون بوده و روش تجربی آن از نوع پیمایشی است. جامعه نظري این پژوهش مبتنی بر نظریه
ي آماري انتخاب  نفر به عنوان حجم نمونه 88باشد که از این میان تعداد  ي نابینایان کاشان می حاضر جامعه آماري پژوهش

اند. در پژوهش حاضر، مفهوم کیفیت زندگی به میزان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که توسط اشخاص درك شده و  شده
دو نوع عینی (بیرونی) و ذهنی (درونی) تقسیم شده است. به ، تعریف و ي میزان رضایت فرد از زندگی است دهنده نشان

کیفیت زندگی عینی به تمامی امکانات و خدماتی که براي فرد محسوس و ملموس است اعم از امکانات فردي و یا اجتماعی 
ه شده شود و کیفیت زندگی ذهنی؛ احساسات درونی فرد نسبت به خودش و نیز در تعامل با دیگران در نظر گرفت گفته می
کند و یا درتعامل با اجتماع، احساس احترام و اعتماد  که آیا شخص احساس خوشبختی، سالمتی، امنیت و غرور می است. این

دهد یا خیر. به عبارت دیگر، کیفیت بیرونی مربوط به محیط و کیفیت درونی به اشخاص مربوط است.  متقابل به او دست می
کیفیت زندگی فردي و اجتماعیِ «دهند که تمامی ابعاد کیفیت زندگی، اعم از  یبه هر حال نتایج پژوهش حاضر نشان م

اند.  تر از متوسط قرار داشته ي آماري مورد بررسی، در سطح پایین در جامعه» کیفیت زندگی فردي و اجتماعیِ عینی«و » ذهنی
سالمت اجتماعی نابینایان در شهر  روي پژوهش حاضر معتقد است با توجه هرچه بیشتر به وضعیت سالمت روان و از این

شناختی، ضرورت رسیدگی و تأمین امکانات اقتصادي و رفاهی  ي روان کاشان به ویژه از طریق جلب مشارکت مراکز مشاوره
ي نابینایان،  ي ایجاد فضاها و خدمات شهري ویژه ریزان در زمینه در شهر براي نابینایان و ضرورت اقدام بیشتر مدیران و برنامه

  هایی را براي ارتقاي سطح کیفیت زندگی نابینایان برداشت. توان گام می
  

  کلیدواژگان
                                                             
1 شناسی دانشگاه کاشان،  . دانشیار جامعه m.ganji@kashanu.ac.ir 
 amin.hn2011@yahoo.com. کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان، 2
 z.ar1988@yahoo.com. کارشناس پژوهشگري علوم اجتماعی دانشگاه کاشان، 3

mailto:m.ganji@kashanu.ac.ir
mailto:amin.hn2011@yahoo.com
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  مندي، نابینایان کیفیت زندگی فردي، کیفیت زندگی اجتماعی، رضایت

  مقدمه .1
است که شرایط زندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد در  1کیفیت زندگیهاي پیشرفت یک اجتماع،  امروزه یکی از شاخص

کند و به عنوان شاخصی مهم براي سنجش رفاه شخصی وشرایط زندگی افراد در جامعه به کار می رود. قرن  تعیین می آن را
حاضر شاهد تغییرات چشمگیري در مورد دیدگاه آدمی نسبت به زندگی بوده است. در این قرن تنها حفظ زندگی به شکل 

شود. مفهوم کیفیت  هاي متعدد، تالش اساسی جوامع تلقی می معمول مطلوب نبوده بلکه ارتقاء کیفیت زندگی در زمینه
هاي  هاي فناوري که به ابعاد کمی زندگی انسان توجه داشته و ازجنبه شدن و پیشرفت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی

کیفیت  ).1389کیفی آن غفلت می کند، مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت (مختاري و نظري، 
اي از موضوعات و مشکالت گوناگون  ي گسترده زندگی یک مفهوم گسترده، عمیق، یکپارچه و جامع است که دامنه

هاي اجتماعی نظیر  اي نسبت به تمامی گروه محیطی و اجتماعی را پوشش داده و افزون بر این توجه ویژه اقتصادي، زیست
  ).23: 1385پذیر دارد (مرادي،  شار آسیبخوردگان، ساکنان بومی و غیربومی، زنان و اق سال

قبل از میالد مسیح) یافت. وي در  330توان در آثار کالسیک ارسطو (به سال  را می کیفیت زندگیي مفهوم  پیشینه
گوید (مختاري و  هاي ذهنی افراد سخن می ي بین کیفیت زندگی هنگام شادي و ارزش کالسیک از رابطه 2اصول اخالقی

اند (غفاري و  سارتر و دیگران به آن توجه داشته یرکگارد، ژان پل ). در دوران جدید نیز فیلسوفانی چون کی15: 1389نظري، 
به کار برده شد.  اقتصاد و رفاهدر کتاب  1920در سال  3نخستین بار توسط پیگو کیفیت زندگیي  ). اما واژه1: 1390امیدي، 

ي ملی  ها و همچنین بودجه درآمد جامعه و تأثیر این حمایت بر آن ي حمایت دولت از قشرهاي کم او در این کتاب درباره
ي  هاي گوناگونی کاربرد دارد، لذا ارائه جا که کیفیت زندگی در حوزه ). از آن110: 1391کند (غفاري و دیگران،  بحث می

پردازان  هوم همواره دشوار بوده است. در یک تعریف واژگانی از مفهوم کیفیت زندگی، بیشتر نظریهتعریفی واحد از این مف
 زندگیي  گذاري موردسنجش قرار داد. اما درموردواژه توان در قالب نمره و سیستم نمره را می کیفیتي  اعتقاد دارند که واژه

ي ذهنی (روانی)  هاي نظري، تعریف زندگی را به عرصه و رهیافتها  توافق کمتري وجود دارد. براي مثال، تعدادي از گرایش
ي زندگی در مفهوم کیفیت زندگی را با شرایط محیط  هایی نیز وجود دارند که واژه کنند، در مقابل، دیدگاه محدود می

مطالعات کیفیت کنند. در نتیجه، در  ي زندگی تأکید می هاي عینی سازنده دانند و بر شاخص زیستی و اجتماعی مرتبط می
  ).1386پور،  ي عینی تفاوت وجود داشته است (کیان ي ذهنی و جنبه زندگی، همواره بین جنبه

                                                             
1. Quality of Life 
2. Nichomachean  
3. Pigou  
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کیفیت زندگی مفهومی ناظر بر افراد است ولی همچون انتظارات، از طریق » مالمن«اما در تعریف مفهومی، به نظر 
گیرد  نیز کیفیت زندگی را به عنوان حالتی در نظر می» یواند«شود.  تعامل پویاي بین فرد، جامعه و محل سکونت او تعیین می

کند، احساس آرامش درونی دارد. دیوان دو عامل  اي که در آن زندگی می آن نسبت به خودش، طبیعت و جامعه که فرد در 
ا دیگران. او بر داند: یکی داشتن هدف در زندگی و دیگري برخورداري از روابط مناسب ب را در ایجاد این دو حالت موثر می

کیفیت ). در مجموع، 5: 1390شود (غفاري و امیدي،  ترین منبع ثروت آدمی محسوب می  عمده رابطه،این باور است که 

ي میزان  دهنده زندگی عبارت از میزان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که توسط اشخاص درك شده و نشان
ي شرایط  کننده کیفیت زندگی منعکس). در نتیجه، 288: 1386زاده و دیگران،  (سلیم رضایت فرد از زندگی است

  ).100: 1385زاده،  (ماجدي و لهسایی زندگی و رفاه افراد جامعه است
میالدي مطرح شد.  1960ي  ي تحقیقی از اوایل دهه به لحاظ آکادمیک، مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یک زمینه

راجع به آثار  1ي تحقق اهداف ملی این کشور و کار تحقیقاتی بائري ریاست جمهوري آمریکا در راستا گزارش کمیته
شوند که پیشگام توجه به بحث  هاي زیست محیطی در آمریکا معموالً به عنوان اولین کارهایی نام برده می ي برنامه ثانویه

ن بار در دومین سمینار ملی ). اما در ایران بحث کیفیت زندگی نخستی71: 1386پور،  اند (ربانی و کیان کیفیت زندگی بوده
). توجه دوباره 23: 1389ي شوراي عالی رفاه اجتماعی تشکیل شد، مطرح گردید (الماسی،  رفاه اجتماعی که ازسوي دبیرخانه

هاي خاص نظیر بیماران آغاز  هایی درمورد جمعیت ي قبل و با انجام پژوهش ي کیفیت زندگی از حدود یک دهه به مسأله
ي  ي مفهوم کیفیت زندگی در جامعه شناسی به مطالعه هاي روانشناسی و جامعه راستا پژوهشگران از رشته شده است. در این
  اند. ایران پرداخته

). 50: 1381(افتخار و دیگران،   رود امروزه بهبود زندگی افراد ناتوان جسمی به عنوان یک هدف بازتوانی به شمار می
اي نیز در ارتباط با بیماري یا معلولیت قرار دارند.   عوامل  دن، عوامل اجتماعیبه طور کلی، عالوه بر وضعیت فیزیکیِ ب

اجتماعی بر تجربه و وقوع ناتوانی در جسم و نیز چگونگی واکنش فرد به ناتوانی خود و واکنش دیگر اعضاي جامعه به این 
ي نداشتن یا از دست دادن عضوي از  بدن در نتیجهناتوانی تأثیر عمیقی دارند. عموماً معلولیت به معناي اختالل کارکرد طبیعی 

است. نابینایی به معناي ناتوانی در دیدن و درك بصري از محیط پیرامون   ها، نابینایی ي این معلولیت باشد. از جمله بدن می
به گزارش سازمان گردد.  باشد. ابتال به نابینایی بیشتر از طریق حوادث طبیعی یا انسانی و یا به صورت وراثت حاصل می می

درصد بوده است. میزان ابتال به نابینایی با افزایش سن، اضافه  07/0شیوع نابینایی در جهان  1995در سال  2جهانی بهداشت
مورد  44سالگی این میزان به  60نفر و در سن  10000مورد در هر  8شود به طوري که در سنین نوزادي تا چهارده سالگی،  می

                                                             
1. Bauer 
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هاي صورت گرفته، آمار قابل استنادي  ). در ایران نیز با وجود تالش50: 1381د (افتخار و دیگران، رس در هزار نفر می
چه متوسط میزان بین المللی براي کشورهاي در حال توسعه را یک درصد از جمعیت  ي نابینایی دردسترس نیست. چنان درباره

نایی هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی سطح کیفیت هزار نفر در کشور دچار اختالالت بی 75در نظر بگیریم، حدود 
کننده از این قشر، به ویژه سازمان بهزیستی و انجمن حمایت از نابینایان را یاري  هاي حمایت زندگی نابینایان، مراکز و انجمن

  دهی نمایند.  هاي خود را براي ارتقاء سطح کیفیت زندگی نابینایان سازمان دهد تا فعالیت می
  

  ي تجربی پژوهش یشینهپ. 2
ي کیفیت زندگی در ایران انجام شده است. در ادامه به برخی از این تحقیقات  هاي فراوانی در زمینه هاي اخیر پژوهش در سال

  اشاره شده است.
توسط افتخار و  ها آن بیناي همتایان با نابینا آموزان دانش زندگی کیفیت اي مقایسه بررسیپژوهشی با عنوان 

آموزان نابینا در  آموزان بینا و دانش ي بین دانش همکارانش در شهر تهران انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه
، بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که ذهنیو  اجتماعی، تحرك، مراقبت از خودابعاد گوناگون کیفیت زندگی، یعنی 

درصد در سطح باال قرار دارد.  25درصد در سطح پایین و  25درصد در سطح متوسط؛  50ابینا، آموزان ن کیفیت زندگی دانش
بین ابعاد مراقبت از خود، اجتماعی و ذهنیِ کیفیت زندگی در دو گروه مورد بررسی تفاوت معناداري وجود ندارد و تنها در 

آموزان  ین کیفیت زندگی و میزان بینایی در دانشبعد تحرك کیفیت زندگی تفاوت معناداري مشاهده شده است. همچنین، ب
آموزان بینا نیز به شکل معناداري باالتر از  نابینا ارتباط معناداري وجود داشته است. سطح تحصیالت والدین دانش

  ).49-55: 1381آموزان نابینا بوده است (افتخار و دیگران،  دانش
توسط  ي اجتماعی در شهر مشهد ي آن با سرمایه هکیفیت زندگی شهروندان و رابطپژوهش دیگري با نام 

ي اجتماعی با کیفیت زندگی در دو  ي سرمایه نوغانی و همکارانش انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه
دگی، دهد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زن بعد عینی و ذهنی است. نتایج حاصل از پیمایش انجام شده، نشان می

ي مادي (درآمد) بر کیفیت زندگی عینی و  بیشتر از درآمد و تحصیالت اهمیت دارد. همچنین، مشخص شد که سرمایه
ي انسانی  تواند آن را بهبود ببخشد. عالوه بر آن، سرمایه ي اجتماعی بر کیفیت زندگی ذهنی اثرگذار بوده و می سرمایه

  ).111-140: 1387ر هر دو بعد داشته است (نوغانی و دیگران، (تحصیالت) نیز تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی د
اند.  انجام داده وضعیت کیفیت فرهنگی و اجتماعی زندگی شهروندانگنجی و الماسی نیز پژوهشی را با عنوان 

وسط هاي کیفیت فرهنگی زندگی وکیفیت اجتماعی زندگی از حد مت هاي این پژوهش نشان داده است که میانگین مؤلفه یافته
ي معناداري وجود دارد. وضعیت زنان و مردان در  طیف مورد ارزیابی باالتر است. همچنین، بین سن و کیفیت زندگی رابطه
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بعد اجتماعی کیفیت زندگی تفاوت معناداري ندارند، اما در بعد فرهنگی، مردان شرایط بهتري نسبت به زنان دارند. میانگین 
افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد بوده، اما در بعد فرهنگی با یکدیگر مشابه هستند. بعد اجتماعی کیفیت زندگی در میان 

هاي تحصیلی بیشتر بوده، اما در  کیفیت زندگی در بعد فرهنگی در سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر، از سایر گروه
  ).172- 197: 1391، هاي تحصیلی وجود نداشته است (گنجی و الماسی بعد اجتماعی تفاوتی بین گروه

، عنوان پژوهش دیگري است که توسط تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان
ي آماري آن شهروندان شهر کاشان بوده  نیازي و دالل خراسانی انجام شده است. روش این مطالعه از نوع پیمایشی و جامعه

مندسازي  دو بعد تأمین نیازهاي انسانی (امنیت اجتماعی و اقتصادي و توان است. مفهوم کیفیت زندگی در این پژوهش شامل
هاي اجتماعی (همبستگی اجتماعی و ادغام اجتماعی) مورد سنجش قرار گرفته  سازي مردم در عرصه اجتماعی) و یکپارچه

)، مهار  = 487/0rاز خود ()، رضایت  = 388/0rداري ( دهند که بین متغیرهاي دین هاي این تحقیق نشان می است. یافته
) با کیفیت زندگی  = 709/0rي اجتماعی ( ) و رابطه = 334/0r)، احساس تأمین نیازها ( = 261/0rتمایالت اجتماعی (

درصد وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی، تأثیر تمامی متغیرهاي مذکور بر  99ي معناداري در سطح اطمینان  رابطه
  ). 200- 232: 1391دهد (نیازي و دالل خراسانی،  نشان میکیفیت زندگی را 

ي اجتماعی و  اي، سرمایه ي بین متغیرهاي زمینه بررسی رابطهزاده نیز پژوهشی را با عنوان  ماجدي و لهسایی

اند. این پژوهش به تأثیر متغیرهاي  انجام داده ي موردي در روستاهاي استان فارس رضایت از کیفیت زندگی: مطالعه
اجتماعی (شامل شغل سرپرست، میانگین تعداد شاغالن  -معیتی (شامل سن و تعداد افراد خانواده)، متغیرهاي اقتصادي ج

خانواده، تحصیالت سرپرست، میانگین تحصیالت اعضاي خانوار، شاخص ثروت، درآمد ماهیانه، نوع روستا و مالکیت منزل 
. بعد 1ي اجتماعی (شامل  مندي) به همراه سرمایه ارتباطات و توانمسکونی) و متغیرهاي شخصیتی (شامل تعلق به مکان، 

. بعد شناختی: اعتماد، انسجام و تضاد) بر رضایت از 2ساختاري: عضویت گروهی، حمایت متقابل، تفاوت و خدمات و 
مندي، ارتباطات،  دهد که بین تحصیالت سرپرست، تعلق به مکان، توان پردازد. نتایج این مطالعه نشان می کیفیت زندگی می

ي  درآمد ماهیانه، شاخص ثروت، اعتماد، خدمات، حمایت متقابل، انسجام و تضاد با رضایت از کیفیت زندگی رابطه
اجتماعی (درآمد  -دهد که متغیرهاي اقتصادي  معناداري وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی و چند متغیره نشان می

ي اجتماعی  درصد و متغیرهاي سرمایه 4/8صد، متغیرهاي شخصیتی (تعلق به مکان و ارتباطات) در 3/7ماهیانه و نوع روستا) 
کنند (ماجدي و  درصد از متغیر وابسته (رضایت از کیفیت زندگی) را تبیین می 4/22(اعتماد، حمایت، تفاوت و خدمات) 

  ).91-135: 1385زاده،  لهسایی
  

  . مبانی و چارچوب نظري پژوهش3
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اي مبهم است. از یک سو کیفیت زندگی فردي به عنوان پنداشتی از  ي کیفیت زندگی تا اندازه سازه» بالدوین«به تعبیر 
هایی نظیر محیط  تر کیفیت زندگی حول یک عامل، موقعیت شود و از بعدي کمی چگونگی گذران زندگی فرد مطرح می
توان کیفیت زندگی را در سطح خرد  نظري دیگر میشود. از م ي معین را شامل می پیرامونی و یا فرهنگ در یک جامعه

هایی نظیر ادراکات کیفیت زندگی، تجارب  عینی) تعریف کرد. در سطح خرد شاخص -ذهنی) و کالن (اجتماعی  -(فردي 
شود و در سطح کالن شامل  هاي مرتبط مانند رفاه، خوشبختی و رضایت از زندگی را شامل می هاي فرد و معرف و ارزش
  ).3: 1390اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش و سایر شرایط زندگی و محیط است (غفاري و امیدي، درآمد، 

باشد. کیفیت  شناس هلندي، می ، جامعه1ي کیفیت زندگی روت وینهون مباحث نظري این پژوهش مبتنی بر نظریه
ی افراد جامعه مرتبط است. وینهون، ي روانی و احساس ي کالبدي و امکانات محیطی جامعه و هم به جنبه زندگی هم به جنبه

: 2000داند (وینهون،  معناي نخست کیفیت زندگی را کیفیت مفروض زندگی و معناي دوم را کیفیت مسلم یا بارز زندگی می
که شرایط  ، زمانی»زف«گیرد. از نظر  ي کیفیت زندگی بهره می در زمینه 2»زف«هاي  ي خود از دیدگاه ). وینهون در نظریه18
 پیشرفت و ترقیگیرد، زندگی وي درحال  هاي عینی و درونی (ذهنی) قرار می گی یک فرد در سطح قابل قبولی از سنجهزند

که کیفیت عینی زندگی  گیرد. هنگامی  شکل می محرومیتاست و در صورتی که ارزیابی از این دو سنجه منفی باشد، 
که   مناسب است و در نهایت هنگامی ناهنجاري اهنگی یا حتیناهممطلوب، اما تکامل ذهنی و درونی منفی باشد، اصطالح 

به کار  انطباق و سازگاريي  ترکیبی از شرایط نامطلوب عینی و تکامل مطلوب ذهنی در زندگی مورد قضاوت است، واژه
ها  و خروجیهاي زندگی  ). در این راستا، وینهون نیز در تبیین مفهوم کیفیت زندگی از یک سو بین فرصت4رود (همان:  می

  شود. یا پیامدهاي زندگی و از سوي دیگر بین دو مفهوم کیفیت بیرونی و کیفیت درونی تمایز قایل می
  

  ي کیفیت زندگی بر اساس دیدگاه وینهون . ابعاد چهارگانه1جدول 
  کیفیت درونی  کیفیت بیرونی  

  هاي زندگی توانایی  قابلیت زندگی  هاي زندگی فرصت
  رضایت از زندگی  زندگیسودمندي   نتایج زندگی

  )463: 2005(منبع: وینهون، 
  

ها) زندگی و پیامدها و نتایج حاصل از آن تفاوت  ها و شانس هاي (بخت گونه که اشاره شد وینهون بین فرصت همان
تواند با استفاده  شود که فرد می هاي زندگی به تمامی امکاناتی (محیطی و شخصی) اطالق می شود. از نظر او فرصت قایل می
هاي زندگی موجود اشاره دارد که شخص بر اساس  زندگی نیز به واقعیتهاي  ها به کیفیت در زندگی برسد. خروجی از آن
هاي زندگی آن را به وجود آورده و ساخته است. از سوي دیگر، کیفیت بیرونی مربوط به  محیط و کیفیت درونی به  فرصت

                                                             
1. Ruut Veenhoven  
2. Zapf  
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آید  دست میي سنجش کیفیت زندگی به  اشخاص مربوط است. از ترکیب چهار بعد مذکور، چهار شاخص اصلی در زمینه
  که به ترتیب عبارت اند از:

هاي متفاوت محیطی بوده که مرتبط با نیازهاي انسان است. به نظر  : اصطالحی کلی و عام از کیفیتقابلیت زندگی. 1 
هاي  با کیفیت کلی جامعه مرتبط است که در آن بر رفاه مادي، برابري اجتماعی و تصور رایج بر شبکه پذیري زیستوینهون، 
  ).5: 2006شود (وینهون،  ي فعال تأکید می هاي داوطلبانه ی، هنجارهاي قوي و انجمنصمیم

که چگونه یک شخص در برابر مشکالت  هاي درونی زندگی دارد و این : که داللت بر فرصتهاي زندگی توانایی. 2 
هاي جسمی و روحی  د، نظیر ظرفیتهاي افرا ها و ظرفیت کند. این جنبه از زندگی به قابلیت متعدد زندگی خود را آماده می

  ).463: 2005شود (وینهون،  هاي محیطی اطالق می مناسب، هوش، ذکاوت و ... براي استفاده از امکانات و فرصت
دهد.  : میزان تأثیر محیط بر زندگی و سهمی که انسان از محیط به خود اختصاص داده را نشان میسودمندي زندگی. 3

ي انسانی، سهم انسان از جامعه چقدر است و منفعتی که او از  دارد که در جامعه ندگی بیان میبه عبارت دیگر، سودمندي ز
که محیط و اجتماع به چه میزان زندگی را براي او سودمند و مفید  برد به چه میزان است و یا این اجتماعی بودن خود می

  ) 463برد (همان:  ساخته و فرد تا چه حد از زندگی خود سود می
ها در این حالت به یک احساس درونی تا سرحد  : که پیامد واقعی زندگی افراد است و انسانرضایت از زندگی. 4

کنند. این بخش اشاره  یابند. به عبارت دیگر، این مقوله همان لذتی است که افراد در زندگی خود احساس می اقناع دست می
در این حالت بیشترین کیفیت را داشته و افراد در چنین وضعیتی از  به واژگانی چون بهزیستی درونی دارد. از این رو زندگی

توان حتی میزان  نهد که می ). وینهون معتقد است که این مفهوم، اساسی را بنیان می20: 2000برند (وینهون،  زندگی لذت می
  ). 464: 2005نابرابري در زندگی حقیقی و واقعی افراد را تشخیص داد (وینهون، 

دهد که از یک سو بین  ي وینهون، پژوهش حاضر مدل تجربی چهار بعدي از کیفیت زندگی را ارائه می نظریهبر مبناي 
شود.  بر این مبنا، به صورت  کیفیت زندگی ذهنی و عینی و از سوي دیگر بین کیفیت زندگی فردي و اجتماعی تمایز قایل می

باشد. همچنین،  می کیفیت زندگیِ ذهنیمعادل  یج زندگینتاو  کیفیت زندگیِ عینیمعادل  هاي زندگی فرصتتقریبی، 
گیرد.  معادل کیفیت زندگیِ فردي قرار می کیفیت زندگیِ درونیو   کیفیت زندگیِ اجتماعیمعادل  کیفیت زندگیِ بیرونی

  درجدول زیر به تقسیم بندي کیفیت زتدگی و برخی از شاخص هاي آنها اشاره می شود.
  

  زندگیِ تلفیقی. ابعاد کیفیت 2جدول 
  کیفیت زندگی فردي   کیفیت زندگی اجتماعی   ابعاد
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  کیفیت زندگی عینی
  (بیرونی)

امکانات مرتبط با امنیت اجتماعی، امکانات 
مندي از  مرتبط با مشارکت اجتماعی ،بهره

خدمات و امکانات شهري، امکانات 
  رفاهی،درمانی و آموزشی و...

اقتصادي مسکن مناسب،  کیفیت اشتغال، وضعیت 
مناسب،وضعیت جسمانی وسالمتی، دارابودن 
سواد، دارا بودن مهارت هاي متنوع هنري، 

  ورزشی،علمی و...

  کیفیت زندگی ذهنی
  (درونی)

احترام به فرد، اعتماد به فرد، بروز رفتارهاي 
  رفتار دگرخواهانه درجامعه و..

  

احساس خوشبختی وسالمتی روانی،  رشد 
فردي ،احساس غرور شخصیتی، احساس امنیت 

  ملی، احساس رضایت از زندگی و...
  (منبع: نگارندگان)

  

  هاي پژوهش فرضیه .3
  هاي این پژوهش عبارت اند از: به طور کلی فرضیه

  تر از حد متوسط قرار دارد. . سطح کیفیت زندگی فرديِ ذهنی نابینایان پایین1
  حد متوسط قرار دارد. تر از .  سطح کیفیت زندگی فرديِ عینی نابینایان پایین2
  تر از حد متوسط قرار دارد. . سطح کیفیت زندگی اجتماعیِ ذهنی نابینایان پایین3
  تر از حد متوسط قرار دارد. . سطح کیفیت زندگی اجتماعیِ عینی نابینایان پایین4
  
  . روش پژوهش4

آماري پژوهش حاضر را نابینایان شهرستان ي  روش تجربی مورد استفاده در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده است. جامعه
نفر زن و  110اند که از این میان  نفر از شهروندان، نابینا بوده 252تعداد  1388دهند که بر اساس آمار سال  کاشان تشکیل می

. در این نفر برآورد شده است 88ي آماري نیز با استفاده از فرمول کوکران، برابر با  باشند. حجم نمونه نفر مرد می 142
ها از   نامه (با استفاده از طیف لیکرت) و براي تجزیه و تحلیل داده پژوهش جهت سنجش ابعاد کیفیت زندگی از پرسش

استفاده شده است. همچنین، اعتبار پژوهش حاضر، از نوع اعتبار صوري بوده است. جهت برآورد پایایی  SPSSافزار  نرم
ي پیش آزمون، مورد  نامه در مرحله پرسش 30ه گرفته شده به طوري که تعداد نامه، از ضریب آلفاي کرونباخ بهر پرسش

نامه  باشد که در نتیجه، پرسش می 7/0استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضرایب به دست آمده براي تمامی متغیرها باالي 
  رهاي اصلی پژوهش پرداخته شده است.از پایایی مناسبی برخوردار است. در ادامه به بررسی گویه هاي  هر یک از متغی

  گویه) 19( الف: کیفیت زندگی فرديِ ذهنی
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. 3هایش باز هم زیباست،  . زندگی با تمام پستی و بلندي2تر از این باشم،  توانستم خوشبخت کنم می . گاهی اوقات فکر می1
یزهاي زیادي براي خوشحالی و شادي در . فکر کنم چ4ام را زیبا نبینم،  ام باعث این نشده که زندگی گاه نقص جسمی هیچ

. 7. بیشتر تمایل دارم در تنهایی و به دور از جمع باشم، 6شوم،  ام دچار عصبانیت می . کمتر در زندگی5ام وجود دارد،  زندگی
. به خاطر 9شود،  کنم هر روزم بدتر از دیروز می . احساس می8هاي غمناك گوش کنم،  بیشتر دوست دارم به موسیقی

کنم  . احساس می11کنند بیزارم،  که دیگران به من ترحم می . از این10دهم،  هایی که دارم هر فعالیتی را انجام می ناییتوا
اي  . براي پیشرفت و رشد و شکوفایی در هر زمینه12هایم برسم،  قدر قدرتمند هستم که با تالش مستمر به خواسته آن
. با افتخار از شهر محل سکونتم 14ها پایدار باشم،  ها و سختی ده که در مقابل رنجام باعث ش مندي . هدف13ریزي دارم،  برنامه

. از محل سکونتم راضی 16هاي ناشناخته هیچ ترسی ندارم،  . از مواجه شدن با مکان15کنم،  براي دیگران تعریف و تمجید می
ي خود فردي محترم و  . در بین افراد محله18کنم،  ي خود احساس مسئولیت می . همیشه در مسائل و مشکالت محله17هستم، 

  ها و اماکن تفریحی محل سکونتم امنیت وجود دارد. کنم در پارك . احساس می19آیم و  معتمد به حساب می
  گویه) 25( ب: کیفیت زندگی فرديِ عینی

خواهم  زلم به هر جایی که میتوانم از من . به راحتی می2اي است که در آن راحت زندگی کنم،  ام به اندازه . منزل مسکونی1
. تا حد 4. امکانات رفاهی و تفریحی در منزلم قابل دسترسی است، 3بروم و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنم، 

کنم  . از شغل فعلیم راضی هستم و احساس می5سازي براي نابینایان لحاظ شده است،  امکان در ساخت منزلم اصول مناسب
. براي انجام وظایف شغلی 7گونه موفق کند،  تواند مرا این . به نظرم هیچ شغلی به غیر از شغل فعلیم نمی6در آن موفق هستم، 

کنم درآمدم مطابق با کاري  . احساس می9هاي زندگیم کافی است،  . درآمدم براي هزینه8خود با هیچ مشکلی مواجه نیستم، 
انداز دارم  اي پس . به اندازه11انداز کنم،  کنم مقداري از پولم را پس یجا که بتوانم سعی م . تا آن10دهم،  است که انجام می
ها در مقابل محدودیت  . عدم محدودیت جسمانی دیگران هیچ امتیازي براي آن12ام دچار مشکل نشوم،  که در زندگی آینده
. به طور مرتب 14ت را داشته باشم، کنم تا توان انجام فعالی اي استراحت می . در طول روز به اندازه13شود،  من محسوب نمی

. در صورت بروز عالئم 16کنم،  . همیشه به وضع ظاهري خود توجه می15زنم،  هایم مراقبت کرده و مسواك می از دندان
. براي سالم ماندن و 18دهم،  ي خود براي حفظ سالمتی بدنم اهمیت می . به تغذیه17کنم،  بیماري سریعاً به پزشک مراجعه می

. در صورت بروز عالئم بیماري 20کنم،  . همیشه به وضع ظاهري خود توجه می19کنم،  ت بودن هر روز ورزش میتندرس
ي  هایم رابطه . با همسایه22کنم،  . از بودن در کنار دوستانم احساس لذت و شادي می21کنم،  سریعاً به پزشک مراجعه می

شدن اوقات فراغتم  . بهترین گزینه براي سپري24یک و صمیمی دارم، ي نزد . با اقوام و خویشاوندانم رابطه23خوبی دارم، 
  ي گرم و صمیمی دارم. . با همکارانم در محیط کار رابطه25رفت و آمد با دوستانم است و 

  گویه) 9( ج: کیفیت زندگی اجتماعیِ ذهنی
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معلوالن نیز همسان با افراد عادي به عنوان . 2گذارم و دوست دارم متقابالً حقوقم رعایت شود،  . به حقوق دیگران احترام می1
اي براي  ها تسهیالت ویژه . با توجه به قوانین حمایتی از نابینایان، بانک3شهروند از حقوق و مزایا در جامعه برخوردارند، 

قوانین آن توجه . با عضویت در هر سازمان و یا ارگانی به رعایت 4نمایند،  ها فراهم می ي مسکن و ... براي آن اشتغال، تهیه
. باید به افرادي که محتاج کمک 6هاي خیرخواهانه هستم،  ها و تشکل مند به شرکت و عضویت در انجمن . عالقه5کنم،  می

. در برخورد اول با دیگران صمیمی 8اند،  سازي شده ي نابینایان مناسب روها و معابر براي استفاده . پیاده7هستند یاري رساند، 
  گویم. شناسم از مسائل شخصی می . به راحتی براي افرادي که نمی9کنم و  اعتماد میها  شده و به آن

  گویه) 29( د: کیفیت زندگی اجتماعیِ عینی
ي محل سکونتم تا  . فاصله2ام کافی و مناسب است،  به نظرم امکانات ورزشی متناسب با نابینایان در شهر محل زندگی .1

گوي شهروندان به ویژه نابینایان  . مراکز درمانی و بهداشتی بسیار خوب پاسخ3کوتاه است، درمانی بسیار  -مراکز بهداشتی 
گاه در رفت و آمدم با وسایل  . هیچ5اي براي نابینایان وجود دارد،  ها یا مراکز درمانی تسهیالت ویژه . در بیمارستان4هستند، 

سازي معابر شهري براي نابینایان  شهرداري در موارد مناسب . از عملکرد6حمل و نقل عمومی، مشکلی به وجود نیامده است، 
ي کافی در شهر  . به نظرم به اندازه8اعتنا است،  . به نظرم شهرداري به وظایف خود در مقابل نابینایان بی7راضی هستم، 

رش نابینایان توجه . به نظرم به قدر کافی به آموزش و پرو9امکانات و خدماتی براي معلولین در نظر گرفته نشده است، 
. مدارس و مراکز آموزشی 11ي رسیدن به تحصیالت عالی براي نابینایان وجود ندارد،  . محدودیتی در زمینه10شود،  نمی

. با 13. مرکز آموزشی و مهارتی مناسبی در شهر براي نابینایان است، 12بسیار خوبی در شهر براي نابینایان موجود است، 
. بیشتر 15. فضاهاي مناسب با وضعیت نابینایان براي گذراندن اوقات فراغت وجود دارد، 14ی روم، شاپ م دوستانم به کافی

. از طریق خدمات 17هاي صوتی استفاده کنم،  توانم از کتابخانه . به سهولت می16کنم،  اوقات فراغتم را در خانه سپري می
اي براي نابینایان دارند،  ا و مراکز اینترنتی تسهیالت ویژهه نت . کافی18پستی به مجالت مخصوص نابینایان دسترسی دارم، 

هاي  ي کافی در برنامه . به اندازه20افزارهاي کامپیوتري مخصوص نابینایان در شهر وجود دارد،  هاي صوتی و نرم . کتاب19
ان براحتی و سهولت در . مجالت مخصوص نابینای21شود،  هاي افراد معلول پرداخته می ها و توانایی تلویزیون به فعالیت

. مشارکت در 23کنم،  هاي اجتماعی دیگر شرکت می هاي هنري، ورزشی و فعالیت . در فعالیت22گیرد،  مان قرار می دسترس
اي (شهرداري، پلیس، مدارس، مراکز بهداشتی،  . در نهادهاي محله24دهد،  مراسم مذهبی به من نوعی رضایت درونی می

ي محلی  هاي مذهبی و صندوق خیریه . در انجمن اولیاء و مربیان، بسیج، هیأت25ارم، مساجد) همکاري و مشارکت د
اي  . به قبول مسئولیت اجرایی در نهادهاي محله27کنم،  اي کمک مالی می . در حد توان به نهادهاي محله26عضویت دارم، 

. اعضاي 29پردازم و  ي خود می ي محله. به همکاري و مشارکت داوطلبانه در حل مشکالت و مسائل اعضا28تمایل دارم، 
  کنند. ام به خوبی مرا درك می خانواده
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  هاي پژوهش . یافته5
هاي این  هاي پژوهش پرداخته شده است. جهت سنجش فرضیه اي و آزمون فرضیه در این بخش به توصیف متغیرهاي زمینه

  اي) استفاده شده است.  (تک نمونه Tپژوهش از آزمون 
 7/66درصد مرد و  3/33: جنسدهند که از نظر  اي نشان می پژوهش در بخش توصیف متغیرهاي زمینههاي این  یافته

درصد بینا و  5/85: وضعیت بینایی همسردرصد متأهل؛ از نظر  9/60درصد مجرد و  39: وضعیت تأهلدرصد زن؛ از نظر 
درصد در سطح  9/17د در سطح ابتدایی، درص 4/27درصد بدون سواد،  3/8: وضعیت تحصیلیدرصد نابینا؛ از نظر  5/14

درصد درسطح  2/1درصد درسطح کارشناسی و  1/7درصد در سطح کاردانی،  6/3درصد در سطح دیپلم، 5/34سیکل، 
درصد داراي مشاغل  8/6درصد داراي مشاغل دولتی،  1/52درصد بدون شغل،  5/20: وضعیت شغلیاند. از نظر  دکترا بوده

درصد در مساکن  5/20: وضعیت محل سکونتاند. از نظر  درصد در سایر مشاغل بوده 8/6دار و  درصد خانه 7/13آزاد، 
  اند. درصد در سایر انواع مساکن سکونت داشته 4/24درصد در مساکن با مالکیت شخصی و  1/55اي،  اجاره

 72/36، سننگین متغیرهاي دهد که میزان میا اي پژوهش نشان می هاي توصیفی برخی از متغیرهاي زمینه همچنین، آماره
هزار تومان است. ازسوي دیگر وضعیت ابعاد  48/342 ي ماهیانه هزینههزار تومان و میزان  23/357 درآمد ماهیانهسال، میزان 

  کیفیت زندگی در جامعه آماري مورد نظر به شرح جدول ذیل است.

  هاي توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهش آماره. 3 جدول
  کشیدگی  چولگی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر

  - 048/0  727/0  492/0  16/2  53/3  26/1  کیفیت زندگی فرديِ ذهنی
  - 590/0  312/0  690/0  35/2  09/4  20/1  کیفیت زندگی فرديِ عینی

  030/0  092/0  495/0  86/2  14/4  56/1  ذهنیکیفیت زندگی اجتماعیِ 
  511/0  830/0  544/0  35/2  4  44/1  کیفیت زندگی اجتماعیِ عینی

دهد. در این جدول میزان حداقل،  هاي توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهش را نشان می ي آماره مجموعه 3ي  جدول شماره
حداکثر و میانگین هر یک از متغیرها بر اساس طیف لیکرت برآورد شده است. در این جدول، میزان میانگین ابعاد کیفیت 

)، کیفیت زندگی  اجتماعیِ ذهنی 35/2)، کیفیت زندگی فرديِ عینی (16/2فرديِ ذهنی (زندگی، یعنی کیفیت زندگی 
) نمایش داده شده است. همچنین در جدول زیر هر یک از ابعاد کیفیت 35/2) و کیفیت زندگی اجتماعیِ عینی (86/2(

  اند. هاي مطرح شده در پژوهش به آزمون درآمده زندگی در قالب فرضیه

  هاي پژوهش فرضیهزمون . آ4 جدول



 

١١۴٢ 
 

  سطح معناداري ي طیف میانه میانگین حداکثر حداقل متغیر
  000/0  3  16/2  53/3  26/1  کیفیت زندگی فرديِ ذهنی
  000/0  3  35/2  09/4  20/1  کیفیت زندگی فرديِ عینی

  000/0  3  86/2  14/4  56/1  ذهنیکیفیت زندگی اجتماعیِ 
  000/0  3  35/2  4  44/1  کیفیت زندگی اجتماعیِ عینی

پردازد. بر اساس این جدول،  میتک نمونه اي  Tگیري از آزمون  هاي اصلی پژوهش با بهره جدول باال به بررسی فرضیه
در نتیجه اند.  قرار داشته 3یعنی  ي طیف لیکرت) تر از حد متوسط (میانه میانگین واقعی تمامی متغیرهاي مورد سنجش پایین

دهد که متغیر کیفیت زندگی اجتماعیِ  این جدول همچنین نشان می گیرند. تأیید قرار میهاي این پژوهش مورد  تمامی فرضیه
ي  ) بیشترین فاصله را با میانه16/2) کمترین فاصله و متغیر کیفیت زندگی فرديِ ذهنی (با میانگین 86/2(با میانگین  ذهنی

  اند.  طیف داشته
  

  گیري نتیجه. 6
هاي اجتماعی در سطح جامعه در ارتباط بوده و ارتقاء سطح آن  گی افراد و گروهکیفیت زندگی به صورت مستقیم با زند

شود. با توجه به این نکته که بیماري و کیفیت زندگی ارتباط متقابلی با هم  آورد اجتماعی تلقی می همواره یک ارزش و دست
گذارد، بهبود کیفیت زندگی این افراد  م میهاي کیفیت زندگی افراد تأثیر مستقی دارند ووجود اختالالت جسمی بر تمام جنبه

هاي خود برسند و درکنترل احساسات منفی (نسبت به  ها و مهارت تر از توانایی ها کمک کند تا به شناختی قوي تواند به آن می
  نفس خود کوشش کنند.  وضعیت اجتماعی) و تقویت عزت 

باشد. دربخش نظري،  بینایان شهرستان کاشان، میهدف اصلی این پژوهش، شناسایی وضعیت ابعاد کیفیت زندگی نا
ي کیفیت زندگی وینهون مورد استفاده قرار گرفته است. بر مبناي نظر وینهون کیفیت زندگی به چهار بعد اصلی یعنی  نظریه
طبق باشند. بر شودکه همواره باهم درارتباط می هاي زندگی، نتایج زندگی، کیفیت بیرون وکیفیت درونی تقسیم می فرصت

این نظریه، درپژوهش حاضرنیز ازچهار بعد کیفیت زندگی (فردي، اجتماعی، ذهنی و عینی) در ایجاد مدل تجربی بهره گرفته 
  شده است.

درصد)،  3/33گویان به مردان (با  دهد که بیشترین میزان فراوانی پاسخ نتایج این پژوهش در بخش تجربی نشان می
درصد)، داراي مشاغل دولتی  5/34درصد)، در سطح تحصیالت دیپلم (با  5/85درصد)، داراي همسر بینا (با  9/60متأهلین (با 

هاي  درصد) تعلق داشته است. همچنین، نتایج آزمون فرضیه 1/55صی (با درصد) و ساکن در مساکن با مالکیت شخ 1/52(با 
)، کیفیت زندگی فرديِ عینی (با میانگین 16/2دهند که متغیرهاي کیفیت زندگی فرديِ ذهنی (با میانگین  پژوهش نشان می
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تر از سطح  ) پایین35/2یانگین ) و کیفیت زندگی اجتماعیِ عینی (با م86/2)، کیفیت زندگی اجتماعیِ ذهنی (با میانگین 35/2
  گیرند. هاي این پژوهش مورد تأیید قرار می اند. در نتیجه تمامی فرضیه متوسط قرار داشته

ي آماري مورد  ي ابعاد مفهوم کیفیت زندگی در جامعه به طور کلی نتایج تجربی این پژوهش بیان داشتند که همه
ریزان  . لزوم توجه مدیران و برنامه1، پیشنهادهاي این پژوهش عبارت اند از: بررسی در سطح پایین قرار داشته است. از این رو

شناختی براي نابینایان و  ي روان هاي مشاوره شهر به سالمت روان و سالمت اجتماعی نابینایان از طریق برگزاري کانون
فراهم آوردن امکانات ورزشی براي  . ضرورت توجه به ایجاد تنوع در گذران اوقات فراغت، تفریحات و2ها،  ي آن خانواده

هاي  . ایجاد و تقویت حس خودشکوفایی با برگزاري انواع کارگاه3هاي نابینایی در سطح شهرستان،  نابینایان توسط انجمن
. اقدام در جهت تأمین امکانات رفاهی نظیر مسکن 4ي نابینایان باشد،  آموزي که متناسب با شرایط ویژه آموزشی و مهارت

ي مقاطع  . ایجاد امکانات آموزشی و ادامه تحصیل نابینایان در همه5و بهبود شرایط اشتغال براي نابینایان در شهر، مناسب 
. توجه به ارتقاء وضعیت فرهنگی نابینایان از طریق دسترسی آسان به محصوالت فرهنگی و ارتباطی مانند 6تحصیلی، 
. ضرورت اقدام 7زارهاي صوتی جهت استفاده از رایانه و اینترنت و ...، اف هاي صوتی و نیز نرم ها، مجالت و روزنامه کتاب

ي نابینایان،  سازي مسیرهاي ویژه ي ایجاد فضاها و خدمات شهري از قبیل مناسب ریزان شهر در زمینه بیشتر مدیران و برنامه
ها،  مندي هاي بومی به معرفی توان انه. لزوم توجه رس8قابلیت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی براي نابینایان و ...، 

ي ارتقاء جایگاه اجتماعی و نیز رعایت  رسانی به سایر شهروندان در زمینه ي نابینایان و نیز اطالع ها و افزایش انگیزه فعالیت
نابینایان در جامعه.   حقوق شهرونديِ 
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هاي حقوق شهروندان واجد اختالالت عملکردي در قوانین موضوعۀ ایران و نقصان
  قانونی موجود

  1امید متقی اردکانی
  

  مقدمه 
است. جوامع به موازات  تر نساخته بلکه کنجکاوتر نمودهآوردهاي علمی قرن بیست و یکم نه تنها جوامع را قانعدست

یک از قرون، جوامع اند. در هیچپیشرفت علمی خود در راستاي دانستن، بیش از هر چیز به ندانستن خویش واقف گشته
یک از قرون تا  اند و به همین ، در هیچي شهروندان خویش احساس نکردهقرن حاضر، خود را مسئول سرنوشت آینده مانند به

گردد که یک انسان به صرف انسان اند؛ بخشی از این معلومات، به حقوقی باز میرا ناقص نیافته بدین حد معلومات خود
هاي حقوق انسانی، با وضع و تدقیق در بایسته تدبرنمایند تا با بودنش، سزاوار آن هااست. از این رو، تمامی جوامع تالش می

راد خویش قرار دهند. در این میان، حقوق شهروندان واجد ي عمل پوشانده و در اختیار افقوانین کارآمد بر آن جامه
هاي بیشتر و در عین اختالالت عملکردي از حساسیت بیشتري برخوردار است؛ چرا که ناتوانی ناخواسته ي ایشان، حمایت

ت گرفته، نماید. در پژوهش پیش رو که به فراخور موضوع مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی صوراي را اقتضا میحال ویژه
تالش شده است به بررسی آن دسته از حقوق افراد واجد اختالالت عملکردي پرداخته شود که نسبت به سایر حقوق ارجح 

ي تحلیل گذارده شده و می باشند. از این رو، در قالب گفتارهایی جداگانه چهار حق از حقوق ضروري افراد مذکور به منصه
ي نخست، ز منظر قوانین داخلی بیان شده است. هدف از پژوهش حاضر در وهلهي قانونی موجود اخألهادر عین حال، 

است؛ تا  گذار قانوني قانونی خطاب به خألهاي دوم، بیان شناسایی حقوق اساسی افراد واجد اختالالت عملکردي و در درجه
 ي خویش باشیم.مندي افراد مزبور از حقوق حقهها، شاهد بهرهبا لحاظ آن

                                                             
 شناسی، دانشکدة حقوق، دانشگاه کاشان، کاشانحقوق جزا و جرم ،کارشناس ارشد ١

omid_motaghi@yahoo.com 
09140682376تلفن تماس:   
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 ش. حق آموز1

المللی حقوقی نیز مورد تأکید قرار گرفته، حق آموزش و ترین حقوق انسانی که توسط اسناد بینیکی از بنیادي
اي متمدن، در گرو شود که رشد و تکامل انسان و بنیان نهادن جامعهیادگیري است. حق مذکور از آن جا بنیادي تلقی می

بینی حق عالوه بر پیش 1یۀ جهانی حقوق بشر،اعالمدار بوده که باشد. حق آموزش از چنان اهمیتی برخورتحقق آن می
هرکس حق دارد از «الذکر: ي فوقاعالمیه 26مذکور، آموزش در سطح ابتدایی را اجباري اعالم کرده است. مطابق با ماده ي 

اشد. آموزش ابتدایی مند شود. آموزش تا حدودي که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی بآموزش بهره
اجباري بودن آن در  ،آموزش و پرورش تعمیمتعهد دولت به تأمین و نیز بر قانون اساسی عموم کشورها ». اجباري است 

است. در قانون اساسی کشور ما، اگرچه به طور صریح به این مهم اشاره تأکید ورزیده ،ي ابتدایی و رایگان بودن آنمرحله
ل فرضی قابل قبول، مورد توجه توان دریافت که حق مزبور به عنوان پیشاز اصل سوم، می 3در بند  نشده است اما با تأم

دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است جهت نیل به «دارد: بوده است. اصل سوم قانون اساسی اشعار می گذار قانون
ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان 3برد:ي امکانات خود را براي امور زیر به کار اهداف مذکور در اصل دوم، همه

-که بیبر این اصل استوار بوده  گذار قانونفرض از این رو، پیش». براي همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی...

سطح  سوادي،از بین رفتن بیبه موازات است؛ در نتیجه، به دنبال آن بوده است که سوادي از کشور رخت بر بسته 
از اصل چهل و سوم،  1). همچنین بند 156: 1382توحیدي، ( افزایش یابداي هاي عموم مردم نیز به طور قابل مالحظه گاهیآ

پایداري اقتصاد کشور را تأمین مناسب  عوامل مؤثر در یکی از به عنوان نیاز اساسی بشر،آموزش و پرورش با اعالم حق 
  ت. عنوان داشته اسآموزش و پرورش براي همگان، 

ه در اسناد حقوقی مذکور روشن می شود که یکی از اصول مورد پذیرش، همگانی بودن حق آموزش و پرورش با مداقّ
است. از این رو تمامی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، زبان، فرهنگ، سن و... از این حق به نحو یکسان 

مندي ایشان از حق مزبور باشند بلکه، ضرورت بهرهنمی مستثنانها از این امر برخوردارند. افراد واجد اختالالت عملکردي، نه ت
گردد؛ چرا که تحقق سایر حقوق ایشان از جمله حق اشتغال و مشارکت در امور اجتماعی، در بیش از سایرین احساس می

  مندي از حق آموزش و پرورش است. گرو بهره
ي نخست، آموزش رسمی به معناي فراگیري علم و دي در وهلهآموزش و پرورش افراد واجد اختالالت عملکر 

یابد. به عبارت دیگر، افراد مزبور نه شود و سپس به آموزش اختصاصی جهت توانمندسازي ایشان امتداد میدانش را شامل می
ت اجتماعی خویش یی و منزلکاراتنها به مثابۀ سایر افراد جامعه، از این حق برخوردارند که با تحصیل علم و دانش بر 
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گیري از ها جهت بهرهاي را به منظور توانمندسازي آنهاي ویژهآموزش اند موظفها بیفزایند؛ بلکه عالوه بر این، دولت
  آموزش عمومی و سایر حقوق مربوطه، ارائه نمایند. 

، حق مذکور را 16/2/1383، با تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن در تاریخ جمهوري اسالمی ایران گذار قانون
چنین در  یناهاي مورد نیاز نموده است؛ این تکلیف دار فراهم نمودن زمینهرا عهده» بهزیستی«پذیرفته و سازمان  صراحت به

چوب اعتبارات مصوب در قوانین سازمان بهزیستی کشور موظف است در چار«قانون ج.ح.م مقرر گردیده است:  3ماده 
آموزي مورد نیاز ی، حمایتی، آموزشی و حرفهبخش توانـ تأمین خدمات بودجه ساالنه اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف

ـ ها. بیردولتی و خانوادهغیردولتی و پرداخت یارانه به مراکز غهاي معلوالن و همکاري بخش معلوالن با مشارکت خانواده
یردولتی و پرداخت غی معلوالن واجد شرایط با همکاري بخش بخش تواناکز خاص نگهداري، آموزشی و گسترش مر

قانون ج.ح.م در مورد حق آموزش رایگان براي کودکان استثنایی  8همچنین ماده ...». ـ ها. جتسهیالت اعتباري و یارانه به آن
توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در لف میمعلوالن نیازمند واجد شرایط در سنین مخت«دارد: بیان می

هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهاي آموزشی تابعۀ وزارتخانه
  ».مند گردندهاي دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسالمی بهرهدیگر دستگاه

آموزش و پرورش «نامۀ ، تصویب آیین واجد اختالالت عملکرديي آموزش افراد وزهدیگر اقدام درخور توجه در ح
است. هدف از  13/4/85توسط شوراي آموزش و پرورش در تاریخ » آموزان با نیازهاي ویژهتلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش

وق آموزشی کودکان با اختالل توان آن را گامی عملی در راستاي تأمین حقمی جرئت بهنامۀ مزبور که تصویب آیین
اولین » آموزش در مدارس ویژه«ي آموزش ویژه است. توضیح آنکه، هاي شیوهعملکردي دانست، برطرف نمودن کاستی

ها در جهت آموزش کودکان استثنایی اتخاذ نمودند. در این شیوه، آموزش کودکان استثنایی تدبیر هدفمندي بود که دولت
شد کودکان گرفت. اگرچه روش مذکور باعث مین معاشرت با کودکان عادي صورت میدر مدارس انحصاري و بدو

ن، پیامدهاي منفی آن بر یکاستثنایی متناسب با نیازهاي ویژة خود آموزش دیده و مورد توجه بیشتري قرار گیرند ل
ودك و والدین او را متفاوت شد جامعه کي مذکور سبب میگرفت؛ براي نمونه، شیوهدستاوردهاي مثبت این شیوه سبقت می

مدر قالب حس » ناتوان«نفس و الحاق برچسب  عزتي آن، کاهش قلمداد نماید که نتیجه به کودك استثنایی بود.  ترح
هاي ایشان به وجود همچنین فرصت تعامل، مشارکت و همدلی همساالن و معلمان مدارس عادي با این کودکان و خانواده

نکه، کودکان استثنایی از دسترسی به الگوهاي گردید. دیگر آآمیز در جامعه منجر مینگرش تبعیض آمد که این امر، بهنمی
گشت؛ و در ها را سبب میپذیري ناقص آنشدند که این محرومیت، جامعهمناسب براي رشد شخصیتی و رفتاري محروم می

شد اهداف مورد نظر، نتیجه ت در تأمین آن سبب میاي پر هزینه بود که ناتوانی دولنهایت، آموزش و پرورش ویژه، شیوه
  هاي آموزش در مدارس ویژه به آموزش تلفیقی روي آوردند. ها با درك نقصانبنابراین، دولت ).75: 1391ندهد (معصومه، 
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شود که کودکان استثنایی همراه با کودکان عادي در مدارس عمومی تحصیل اي اطالق می، به شیوه»آموزش تلفیقی«
باشند، از تجهیزات آموزشی و تفریحی نمایند. این مدارس عالوه بر آن که تجهیزات مورد نیاز کودکان عادي را دارا میمی

آیند نیز برخوردارند. هدف از تلفیقی فراهم می 1»واحد آموزشی پشتیبان«مورد نیاز کودکان استثنایی که با همکاري 
آموزان عادي ـ در مورد کودکان استثنایی ه نگرش جامعه ـ از جمله دانشي نخست آن است کچنین، اگرچه در وهله ینا

-هاي موجود، همچنان میتمام تفاوت باوجودتغییر یافته و این فرهنگ در سطح جامعه تثبیت گردد که کودکان استثنایی 

ت آموزشی بود که به ي مفید فعالیت نمایند؛ لکن هدف واالتر، فراهم آوردن موجباا گونه بهتوانند در بطن جامعه 
توانمندسازي کودکان استثنایی بینجامد؛ بدین معنا که آموزش کودك استثنایی به نحوي صورت پذیرد که عالوه بر 

  فراگیري دروس عمومی، کاستی وي در برابر کودکان عادي را نیز جبران نماید.
سعی نموده است با تعریف دو  رسد اما، شوراي آموزش و پرورشاگرچه تحقق هدف مزبور آرمانی به نظر می

، این مهم را جامۀ عمل بپوشاند. »آموزگار تلفیقی فراگیر«و » آموزگار رابط«نامۀ مربوطه تحت عناوین آموزگار در آیین
به دبیر » آموزگار رابط«، »آموزان با نیازهاي ویژهآموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش«نامۀ مطابق با آیین

یبانی و همکاري مشترك پشتشود که بر اساس نیازهاي آموزشی ـ پرورشی کودکان استثنایی، از طریق اطالق میمتخصصی 
آورد؛ این خدمات، اعم از وسایلی است که در فراگیري علمی با دبیر کالس، تسهیالت و خدمات مورد نیاز را فراهم می

یل براي کودکان نابینا ـ و وسایلی که براي توانمندسازي جسمی آنها برهاي از قبیل تهیۀ کتابکودکان استثنایی مؤثر است ـ 
هاي الزم را در جهت گردد که مهارتدبیر واحد آموزشی عادي اطالق می بهنیز » آموزگار تلفیقی فراگیر«ضرورت دارد. 

هاي الزم در روش کار، یلها و تعداست و از این رو، با ایجاد انطباق گرفتهآموزش و برخورد با کودکان استثنایی فرا
  آموزان با نیازهاي ویژه ـ به همراه سایر کودکان ـ در کالس درس خویش است.ي دانشپذیرنده

داخلی براي احقاق حقّ آموزش و پرورش شهروندان  گذار قانونتوان نتیجه گرفت که با توجه به آنچه ذکر شد، می
کرده و تالش نموده است بسترهاي مورد نیاز براي توانمندسازي ، از هیچ تالشی فروگذاري نواجد اختالالت عملکردي

آموزان با نیازهاي آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش«ي نامهجسمی و روحی ایشان را از طریق تصویب آیین
  را در این خصوص مثبت ارزیابی کرد. گذار قانونتوان عملکرد فراهم نماید. بنابراین، می» ویژه

                                                             
یکی از مدارس استثنایی است که عالوه بر وظایف معمول، هماهنگی، نظارت و » واحد آموزشی پشتیبان«منظور از . ١

ـ دانش یبخش توانهاي آموزشی ـ پرورشی و پشتیبانی از فعالیت آموزان با نیازهاي ویژه در واحدهاي آموزشی تلفیقی 
- امۀ اجرایی آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانشنفراگیر (مدارس عادي) را بر عهده دارد (ر.ك: شیوه

   ). 2آموزان با نیازهاي ویژه، ماده 
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  . حق مشارکت در امور اجتماعی2
انسان ذاتاً موجودي اجتماعی بوده که حیاتش به مشارکت وي با همنوعانش وابسته است. این بدان معناست که آدمی 
از همان ابتداي زندگی، براي تأمین نیازهاي خویش به تعاون و مشارکت با دیگران نیازمند است. از این رو در طول تاریخ، 

  هاي سیاسی بوده است.هاي مورد توجه نظامین مؤلفهتر مهمیکی از » مشارکت اجتماعی«
ی آن، شخصیت اجتماعی انسان شکل گرفته و وي را براي انجام کارهاي طفرایندي است که » مشارکت اجتماعی«

عی در پرتو ). بدون شک، رشد و تعالی هر نظام اجتما174: 1384سازد (باقی، گروهی و رسیدن به تفاهم اجتماعی مهیا می
توان در گردد. واگرایی انسان از مشارکت در امور اجتماعی را میهمبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی افراد آن، میسر می

دو عامل جستجو نمود؛ نخست، نارضایتی از وضعیت جامعه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادي؛ و دوم، عدم اعتماد 
  مردم براي توسعه و آبادانی کشور. هاي بالقوه حکومت به توانایی
-ها را فراهم سازد، تالش دولتۀ مرهم، نارضایتی افراد جامعه را تسکین داده و زمینۀ مشارکت آنمثاب بهتواند آنچه می

ها در مسیر فراهم آوردن ملزومات زندگی افراد و تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی احساس تعلق، امید به آینده و حس 
دهد که این امر، نوعی از تعامل، همکاري، اعتماد و مشارکت اجتماعی را سبب جویی را در افراد جامعه افزایش میکتمشار
). با این حال، تأمین اجتماعی براي افراد واجد اختالالت عملکردي، نیازمند تدابیر بیشتري است؛ 338: 1382گردد (رنانی، می
-هاي معمولِ مشارکت اجتماعی، قادر به بهرهدارند، حتی در صورت فراهم بودن زمینه که این افراد به سبب اختاللی که چرا

مندي افراد ، تدابیر الزم جهت بهرهجو مشارکتهاي ها باید در تمام طرحباشند. از این رو، دولتبرداري از حق مذکور نمی
داخلی سعی نموده است موادي از قانون  گذار نقانو،ا. در این راستواجد اختالالت عملکردي را نیز مطمح نظر قرار دهند

اختصاص دهد تا  افراد واجد اختالالت عملکرديجامع حمایت از معلولین را به فراهم نمودن مقدمات مشارکت اجتماعی 
 را» بهزیستی«جهت نیل به هدف مذکور سازمان  گذار قانونمند گردند. گونه که شایسته است بهرهبتوانند از حق مزبور، آن

کلیه «دارد: قانون ج. ح. م در این زمینه اشعار می 2نظارت بر اجراي صحیح مصوبات قانونی خود نموده است؛ ماده  مسئول
اند در طراحی، تولید و احداث  دولتی و نهادهاي عمومی و انقالبی موظف يها و مؤسسات و شرکتها ها، سازمان وزارتخانه
از آنها براي  يمند ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوي عمل نماید که امکان دسترسی و بهره ساختمان

 .»معلوالن همچون افراد عادي فراهم نماید

شود که اعتمادي مذکور زمانی تشدید میبه این نکته اشاره کرد که بیدر رابطه با عامل دومِ واگرایی اجتماعی، باید 
حکومت با یک فرد استثنایی مواجه باشد. ناکارآمد پنداشتن فرد واجد اختالل عملکردي به دلیل وجود اختاللی مادرزادي، 

اجتماعی است و از ي آن از یک طرف محرومیت فرد مذکور از حق مشارکت در امور تصور بس ناصوابی است که نتیجه
  باشد. طرفی دیگر، محرومیت جامعه از استعدادهاي  این گروه از افراد جامعه می
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قانون جامع حمایت از معلولین، تالش نموده است تا حق مذکور  3جمهوري اسالمی ایران با تصویب ماده  گذار قانون
اعتبارات مصوب در قوانین بودجه ساالنه  سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب«ین چنین تحقق بخشد: ارا 

، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزي مورد نیاز معلوالن با یبخش تأمین خدمات توانـ الف اقدامات ذیل را به عمل آورد:
گسترش ـ ب ها. معلوالن و همکاري بخش غیردولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی و خانواده يها مشارکت خانواده

، معلوالن سرپرست یمعلوالن واجد شرایط (معلوالن نیازمند، معلوالن ب یبخش خاص نگهداري، آموزشی و توان مراکز
 ها.رفتاري) با همکاري بخش غیردولتی و پرداخت تسهیالت اعتباري و یارانه به آن يها ي، معلوالن با ناهنجارهیالهو مجهول

هاي آموزشی، حمایتی و تولیدي گسترش کارگاهدـ  مورد نیاز افراد معلول. یبخش تأمین و تحویل وسایل کمک توانج ـ 
قانون ج.  6و  5، 4همچنین تصویب مواد ». به معلوالن جهت توانمندسازي آنان يا حرفه یبخش معلوالن و ارائه خدمات توان

قانون ج. ح. م:  4اس ماده صورت پذیرفته است. بر اس افراد واجد اختالالت عملکرديح. م در جهت حمایت حکومت از 
در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از  توانند یمعلوالن م «

افراد تحت سرپرستی معلوالن با معرفی سازمان بهزیستی «قانون ج. ح. م:  5مطابق با ماده ». مند گردندتسهیالت نیم بهاء بهره
». رندیگ یور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلوالن تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار مکش

یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول «دارد: قانون ج. ح. م نیز اشعار می 6ماده 
  .»گردد یآنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف مباشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان 

مصداق مشارکت اجتماعی، بر  نیتر مهمبه عنوان  واجد اختالالت عملکرديبا این همه، در رابطه با اشتغال افراد 
از  3قانون جامع حمایت از معلولین با اختصاص حداقل % 7در ماده  گذار قانونانتقاداتی وارد است. توضیح آنکه،  گذار قانون

و » تلفنچی«هاي سازمانی از پست 60و همچنین اختصاص حداقل % هاي دولتی و عمومیمجوزهاي استخدامی دستگاه
غال این افراد را به بینا و معلولین جسمی ـ حرکتی، سعی نموده است حق اشتبه افراد نابینا، کم» نویسیمتصدي دفتري و ماشین«

، به عنوان حداقل سهم مجاز براي استخدام در نظر گرفته شده است؛ لیکن، »60«%و » 3«%رسمیت شمارد. اگرچه تعیین سهم 
کرد و معیار استخدام را تحصیالت و توانایی این افراد در انجام کار مورد تقاضا سهم مشخصی را تعیین نمی گذار قانوناگر 

سازد که خود، ، این تصور را به ذهن متبادر میگذار قانونتر به صواب بود. ادبیات انتخاب شده از سوي دیکداد، نزقرار می
فرض، پذیرفته است و از این رو اقدام به تعیین حداقل سهم استخدام عدم برابري افراد استثنایی با سایرین را به عنوان پیش

ي فوق، رفع هر گونه تبعیض میان افراد عادي و افراد استثنایی در زمینهي نموده است؛ در حالی که هدف از تدوین ماده
نحو بهتري هدف مذکور را تحقق بخشیده  المللی معلولین بهکنوانسیون بین 27کسب مشاغل دولتی و عمومی بوده است. ماده 

ي تأکید نموده است؛ مطابق با مادهاست؛ به طوري که صراحتاً بر رفع هر گونه تبعیض در رابطه با اشتغال افراد استثنایی 
 و شناخت خواهند رسمیت به سایرین با برابر مبناي بر کردن کار جهت را معلولیت داراي افراد حق عضو، يها دولت«مذکور: 
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 محیط و کار بازار در شده پذیرفته و شده انتخاب آزادانۀ کار طریق از معاش امرار فرصت از برخورداري حق شامل امر این
 جمله از کار حق تحقق از عضو يها . دولتباشد دسترس قابل و فراگیر باز، معلولیت داراي افراد براي که گردد می کاري
 يگذار قانون جمله از مناسب اقدامات اتخاذ طریقز ا گردند می معلولیت دچار اشتغال دوران طی که افرادي از دسته آن براي
 موارد تمامی به توجه با معلولیت مبناي بر تبعیض ـ ممنوعیتبخشید: الف خواهند ارتقاء را آن و نموده صیانت زیر موارد براي
 کاري شرایط و يا حرفه پیشبرد اشتغال، تداوم اشتغال، و استخدام جذب، شرایط جمله از استخدام اشکال تمامی با مرتبط
 کاري شرایط از برخورداري براي سایرین با برابر مبناي بر معلولیت داراي افراد حقوق از ـ حمایتایمنی. ب و بهداشتی
 از برابر ایمنی و بهداشتی کاري شرایط ارزش، داراي کارهاي براي برابر دستمزد و برابر هايفرصت جمله از عادالنه و مناسب
 اتحادیه ي حقوق اعمال براي معلولیت داراي افراد توانایی ـ تضمینآالم. ج از فریادرسی و اذیت و آزار از محافظت جمله
   ...». دـسایرین.  با برابر مبناي بر خود کارگري و تجاري

به  ربط يذهاي عالوه بر انتقادي که گذشت، ایراد دیگر تعیین سهم استخدام براي افراد استثنایی، آن است که سازمان
محض تکمیل درصد اندك تعیین شده، خود را معاف دانسته و معلولین واجد شرایط را از نود و هفت درصد سهم باقی مانده 

گونه که ذکر شد، مالك نسبت به سهم تعیین شده بازنگري نموده و همان گذار قانوننمایند. بنابراین بهتر است محروم می
نایی افراد متقاضی اعم از افراد معلول و سایرین قرار دهد. با این وجود، اگر از کسب مشاغل مورد نظر را تحصیالت و توا

در مورد حمایت شغلی از افراد استثنایی را خوب ارزیابی نماییم.  گذار قانونتوانیم عملکرد نظر نماییم، میانتقاد مزبور صرف
گیرند، یانی که افراد معلول را به اشتغال میو پرداخت آن به کارفرما کارفرماتصویب موادي در جهت تأمین حق بیمه 

حمایتی در مقابل اشتغال  هاي تولیديپرداخت تسهیالت اعتباري به واحدهاي تولیدي، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه
-می و مواردي از این دست، ارزیابی مذکور را توجیه پرداخت تسهیالت اعتباري خود اشتغالی به افراد معلول، افراد معلول

  نماید.
واجد که نارضایتی شهروندان  آنجادر  گذار قانونگیري باید اذعان نمود که در پایان این مبحث و به عنوان نتیجه

شود، سعی نموده است با وضع قوانینی در جهت تسهیل مشارکت ، عدم مشارکت ایشان را سبب میاختالالت عملکردي
سازد، نظارت بر اجراي به در عمل تحقق هدف مزبور را ممکن می آنچهایشان، رضایت این گروه را جلب نماید. با این حال 
م عدم ي سازمان بهزیستی کشور نهاده شده است. در مورد عامل دوموقع و صحیح مصوبات قانونی است که بر عهده

رسد قوانین ، یعنی عدم اطمینان دولت به توانایی افراد مذکور، به نظر میافراد واجد اختالالت عملکرديمشارکت اجتماعی 
اشاره شده نیازمند بازنگري و دقت بیشتري هستند تا از این رهگذر، به این گروه از افراد جامعه ثابت شود که نه تنها افراد 

   نگرد.تراز با سایرین میستعداد و توانایی ایشان با نگاهی همجامعه بلکه دولت نیز به ا
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  . حق حمایت قضایی3
شود. طرح دعوا در محاکم قضایی به منظور دستیابی به حق تضییع شده، از حقوق اجتماعی بنیادین انسان محسوب می

وضع  واجد اختالالت عملکرديمندي از حق مزبور براي افراد عادي جامعه امري سهل و آسان است اما، در مورد افراد بهره
توانند به تنهایی از عهدة احقاق حق خویش اي دیگر است. افراد مذکور به سبب اختاللی که به آن دچارهستند، نمیبه گونه

تدابیري است که دولت به منظور توانمند ساختن افراد جهت » قضایی حق حمایت«برآیند.  با این توضیح، منظور از 
  نماید. دادخواهی و دستیابی به حقوق خویش، اتخاذ می

قانون آیین دادرسی کیفري، ارتکاب جرم علیه فرد، عاملی است که حق طرح دعوا (شکایت) را براي  9بر اساس ماده 
ند با طرح شکایت در مراجع قضایی، خواهان جبران ضرر و زیان وارده بر خویش توادیده میکند. از این رو، بزهوي ایجاد می

گردد که مقتضی تشریفات خاصی است که عدم رعایت هر یک، مسموع گردد. طرح دعوا، سلسله اقداماتی را شامل می
  نبودن دعوا را در پی خواهد داشت.

هستند و یا توانایی انجام  اطالعقوق خویش بیبه سبب نقصان موجود، یا از ح افراد واجد اختالالت عملکردي
ها بر این امر استوار است که تدابیر حمایتی تشریفات قانونی الزم را جهت احقاق حق خویش ندارند. از این رو، سعی دولت

ي تصاص مادهجمهوري اسالمی ایران با اخگذار قانونقضایی خویش را براي این دسته از افراد، بیش از سایرین به کار گیرند. 
کشور را موظف به تحقق حق » بهزیستی«، با این بیان سازمان افراد واجد اختالالت عملکرديبه حق حمایت قضایی از  13

افراد معلول اقدام نماید،  تیمومیکار مناسب نسبت به ق و سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز«نماید: مذکور می
  ». دصرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نماین یا عزل قیم افراد معلولاند در نصب  ها موظفدادگاه

ي محوله به سازمان بهزیستی جهت تحقق حق مذکور، تعیین قیم براي افراد استثنایی است. منظور از نخستین وظیفه
م، فرد مورد اعتمادي است که از طرف سازمان بهزیستی جهت در افراد استثنایی  نمایندگی قانونیو  اري، نگهد مراقبت قی

ي نظارت بر اجراي صحیح وظایف قیم را بر گردد. سازمان بهزیستی وظیفهتعیین می به اموال و حقوق مالی  کلیه امور مربوط
نماید. ، مراتب را جهت برکناري قیم به دادگاه صالح اعالم مینکند عمل چنانچه قیم به تکالیف قانونی خودعهده داشته و 

 ینمعلولي مشاوره حقوقی به کلیه ئۀارا مقرر گردیده است، 13ي اجرایی ماده وظیفۀ دیگر سازمان بهزیستی که در آیین نامه
است. عالوه بر این، سازمان بهزیستی از این اختیار برخوردار است  در محاکم قضایی ایشانتعیین وکیل براي دفاع از حقوق  و

ها و دادسراها سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه بی ینمعلول حقوق جلوگیري از تضییع جهتو در موارد ضروري که 
 کفایت سازمان بهزیستی کشور مکلف است درصورتی که معلولین به واسطه عدم. همچنین دادخواهی نماید طرح دعوي و
به دادگاه تقدیم نماید و  را از پرداخت هزینه دادرسی (ناتوانی) به تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار دارایی قادر
  خواهد داد. مورد توجه قرار در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان نیز  دادگاه
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توانمند ساختن افراد جهت دادخواهی توان نتیجه گرفت که حق حمایت قضایی به معناي با توجه به آنچه گذشت، می
هاي الزم در جهت مورد توجه قرار گرفته و سعی نموده است زمینه گذار قانون، به خوبی توسط و دستیابی به حق خویش

  را فراهم نماید. افراد واجد اختالالت عملکرديدستیابی 

  . حق بازسازي اجتماعی4
 شود؛ نخست کودکانی که به دالیل گوناگون ازحق بازسازي اجتماعی در رابطه با دو گروه از کودکان مطرح می

هاي اقتصادي، فرهنگی و تربیتی داراي شخصیتی ضد اجتماعی بوده و از این رو، همواره احتمال نقض قبیل محرومیت
هاي گوناگون از تواند در قالبهنجارهاي مورد پذیرش جامعه توسط آنها وجود دارد. نقض هنجار توسط کودکان مزبور می

حاکی از آن است که بیش از یک میلیون کودك در جهان به سبب آمارها جمله ارتکاب جرم صورت پذیرد؛ به طوري که 
  . Cappelaere, 2002: 14) (برندمیتعارض با قانون در حبس به سر 

یا هر و استثمار تجاوز جنسی، بدرفتاري، شکنجه، هاي گوناگون از قبیل گروه دوم کودکانی هستند که قربانی آسیب
گردند؛ هاي مذکور دچار اختالالت گوناگونی میه از کودکان پس از ورود آسیباند. این گروقرار گرفته عمل غیرانسانی

اختالل  عالئمگیرند، از کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می 70براي نمونه آمارها بیانگر این واقعیت هستند که تا %
  ).17: 1380دهند (قادري، استرس را به طور کامل نشان می

هاي گوناگونی هستند هاي وارده، نیازمند حمایتغر سن و استثنایی بودن از جهت آسیبدو گروه مذکور به دلیل ص
اند با اتخاذ ها نیز عموماً تالش نمودهتا بتوانند شخصیت مثبت اجتماعی خویش را بازیافته و به بطن جامعه باز گردند. دولت

ضایی، حق و به عبارتی دیگر، زمینۀ بازسازي تدابیر گوناگون از جمله وضع قوانین مناسب و تفاوت در برخوردهاي ق
  اجتماعی این دو گروه از کودکان را فراهم نمایند.

اند تا از این رهگذر، امکان ي قضازدایی را برگزیدهبرخی از کشورها شیوه گذاران قانوندر رابطه با گروه نخست، 
ي مذکور بر آن است تا کودکانی را که در نمایند. شیوههاي نه چندان مهم را خارج از مسیر رسمی فراهم رسیدگی به پرونده

اي که در هاي مجرمانهاند، درگیر محیطاکثر موارد به دلیل صغر سن و بدون سوء نیت مجرمانه مرتکب افعال مجرمانه گشته
ده و با اتخاذ تدابیر هاي نوینی هستند ـ از قبیل زندان و... ـ نکرساز یادگیري و ارتکاب بزهبسیاري از موارد، خود زمینه

اي از کشورها به ضابط قضایی اجازه داده شده که اصالحی به بازسازي کودکان مذکور بپردازد؛ براي نمونه، در قوانین پاره
ي خدمت اجتماعی پرونده را به محکمه ارجاع نکرده و در عوض با کودك یا نوجوان مجرم بر سر شرکت در یک برنامه

 . (Garcia Mendez, 1998: 12)فق برسد روزي به تواغیر شبانه
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جمهوري اسالمی ایران، به نحو مطلوبی در راستاي بازسازي اجتماعی کودکان نابهنجار گام برداشته است؛  گذار قانون
اي که هدف از برخورد قضایی با کودکان مجرم بر اصالح و درمان استوار گشته است. این بدان معناست که پاسخ به گونهبه 
شود. در این راستا، ماده رشکنی کودکان مجرم نه با مجازات، بلکه با اتخاذ تدابیر مناسب تأمینی و تربیتی مناسب داده میهنجا

شوند و سن آنها در زمان درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیري می«دارد: قانون مجازات اسالمی مقرر می 88
تسلیم به ـ الف کند:سی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میتا پانزده سال تمام شم نهارتکاب، 

هرگاه  ـتبصره. والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان
به انجام اموري از قبیل موارد ذیل و اعالم  تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد دادگاه مصلحت بداند می

معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر  ـ1 نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:
فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا  ـ2. متخصصان و همکاري با آنان

جلوگیري از معاشرت و ارتباط  ـ4. اقدام الزم جهت درمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک ـ3. آموزي حرفه
 .معین يها جلوگیري از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل ـ5. مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگري که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي  ـب
با  عدم صالحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنهاصورت (الف) در  بند مذکور در

 .قانون مدنی )1173(  رعایت مقررات ماده

  .قاضی دادگاه ۀنصیحت به وسیل ـپ
  .اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ـت
   .پنجنگهداري در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیري درجه یک تا  ـث

جده سال شمسی بوده و مرتکب ها بین پانزده تا هقانون مجازات اسالمی نیز در رابطه با نوجوانانی که سن آن 89ماده 
شوند، متناسب با جرم ارتکابی اقداماتی با ماهیت غیر از مجازات (نگهداري در کانون اصالح و جرایم مستوجب تعزیر می

دادگاه «دارد: ق.م.ا اشعار می 94ي تربیت؛ جزاي نقدي؛ انجام خدمات عمومی رایگان) مقرر داشته است. همچنین ماده
تمام جرائم تعزیري ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجراي مجازات را معلق  تواند در مورد می
  هاي کیفري اطفال و نوجوانان را فاقد آثار کیفري اعالم داشته است.ق. م. ا نیز کلیۀ محکومیت 95ي ماده». کند

کودك حق بازسازي اجتماعی را به صراحت اعالم  المللی ینبکنوانسیون   39در رابطه با کودکان گروه دوم، مادة 
دیده از حق مزبور نموده است؛ مطابق با مادة مندي کودکان آسیبها را موظف به اقدامات الزم جهت بهرهکرده و دولت

براي سالمتی روحی، جسمی و اجتماعی کودکی که قربانی نوعی از بدرفتاري، شکنجه، استثمار یا هر عمل «مذکور: 
بازسازي جسمی و روانی باید در دهند.  یعضو پیمان همه اقدامات مناسب را انجام م يها انی شده است، حکومتغیرانس
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داخلی در این زمینه عملکرد خوبی  گذار قانونبا این همه، ». کند ینمحیط و شرایط مناسب، سالمتی و منزلت کودك را تأم
  موجود را جبران نماید.  خألدر لوایح جدید،  گذار قانونقانونی مواجه هستیم. از این رو، امید است که  خألبا نداشته است و 

  گیرينتیجه
گذار جمهوري اسالمی ایران تالش نموده گیري، باید اذعان داشت که قانوننتیجه عنوان بهدر پایان این پژوهش و 

اجراهاي گوناگون، حقوق کودکان با نیازهاي ویژه را به رسمیت شمرده است با وضع قوانین مناسب و در نظر گرفتن ضمانت
-قانونی روبه خألو در جهت فراهم ساختن عملی آن تالش نماید؛ با این حال، در خصوص برخی حقوق کودکان استثنایی با 

به نحو کامل مورد  در زمرة حقوقی هستند که» حق بازسازي اجتماعی«و » حق مشارکت اجتماعی«رو هستیم. حقوقی مانند 
-داخلی به وضع قوانین کامل و کارآمد در زمینه گذار قانوناند. از این رو، شایسته آن است که قرار نگرفته گذار قانونتوجه 

  هاي مذکور اقدام نماید.
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بررسی وشناخت مبانی طراحی مراکز نابینایان از نقطه نظرآسایش حرکتی نابینا 
 درمحیط

  
  1الهام محسن پور

  2پورمحسن محسن

 
  چکیده
یده و احساسات ي مجموعه با معماري  ساخت قالب در که فیزیکی است زیستن، فرایندي بهتر براي هایی ا
ناهایی یازهایی رفع و مختلف عملکردهاي براي ب یازهاي و آسایش امنیت، زیست، همچون ن  شمار بی ن
مع سازهاي و ساخت در ناگزیر هاي شباهت یابد. می نمود بشري دیگر  و ها ههزار طی گوناگون جوا

یازهاي برحسب تاً الگوهاي مشترك، ن ه وجود مشابهی نسب نسان فهم و درك است و آورده ب  این از ا
ند، ضا از وي درك ابزار به فرای  ابزارهاي داراي که بشري جمعیت از کوچک یبخش .دارد تام وابستگی ف
تعارف ضا ادراك م ند،  ف یست ه ن ضاییب فاوت ف ا با مت یاز دارند. ندیگر یان، این از ن یان م نا ی اب  اصلی ابزار ن
ضا درك  طرف یک از ،قشراین  ذهن در طردشدن احساس از جلوگیري برايندارند.  معماري و ف
،  اجتماع سالم افراد از را ها آن توان نمی  ،دیگر طرف از ؛کرد محصور مشخص اي محدوده درجدا کرده

زرگ اي پروژه اختصاص فراد از کمی بسیار درصد به ب معه، ا قتصادي توجیه جا  و داشت نخواهد نیز ا
یشرفت با بسا چه افزون هاي پ ّ و علوم روز انه طراحی روند در زودي به اوريفن ضاهاي براي معمار  مختص ف

یان نا ی اب نایی مشکل از درصدي رفع (با هدف ن بی ا یازمند ،)ن بانی و اصول حفظ ن باشناختی و بصري م  زی
ص اصل .باشیم نیز منظر معماري یا معماري ي پروژه یک براي خا قالهاین  یهدف  ناي م ه مب ب رداختن  ، پ

با پیرامون  باط وي  چگونگی ارت نا و  ی ناب فرد  نا و است. احساس و ادراك  ابی ن درخور  ضاي  ف ه طراحی  ب رسیدن 
ئه او  یالگو و طرح ي ارا ادراك  با  ضاي مناسب  از ف به است صحیح  یابی  دست آگاهی و ایکه  بدون  هدف،  ن 

بهره نا  شناخت  ابی ن همان فرد  که  ردار  نمی راستی به، استب   شود میسر 

                                                             
دانشگاه زنجان-ارشد کارشناسی دانشجوي  -(نویسنده مسئول) 1  
 دانشجوي پزشکی دانشگاه کاشان 2
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یجه ین برايید با ،در نت ناسبی معماريموقعیت  نیز گروه ا نند تر راحت تا آید پدید م  مناسب فضاي در بتوا
یان نا ند. ز بی نا هم تا شده باعث موضوع این به توجهی بیندگی کن ی اب  در معلولین دیگر هاي گروه هم و یانن

 بوده معلولیت این به توجه بدون ،طراحی تفکر اساس که چرا ؛ببرند سر به آزاردهنده و سختوضعیتی 
نع وجود . مثالًاست ا بود بصري، متعدد مو نده هدایت ن نابراي  مناسب نماهاي جهت و ها کن ابی ضا، در ن  ف
فاده و آنان حرکت براي مزاحم الحاقات نصب نده گیج طراحی هاي روش از است .و دشوار و کن . . 
ه ند مشکالت این از هایی نمون یاده هاي وبلندي پستی و ها ناهمواري همچنین .هست له ا،ه کوچه و روها پ  هاي پ
ناها ورودي در مقابل زیاد یان تردد براي را راه، ب نا ابی قع در .است کرده ناهموارتر ن ا  بودن نامناسب ،و
یان شهري، محیط نا بی ا فاده در را ن بان از است ضاهاي و ها خیا ند عمومی ف  و فعال حضور و ها پارك مان

ررنگ نه به را ها آن کرده، محروم اجتماع در پ این . است کرده ترغیب اجتماع از گزیدن دوري و نشینی خا
ه قال ه با  م اصفهان ب بهشتی  شهید  یان  نا ابی ن قاط قوت وضعف مرکز  ن ئهتحلیل  جهت ي  ارا در  راهکارهایی 

است پرداخته  کز  ه مرا ود طراحی این گون    .بهب

  
  شناسی نابینا، حواس، ادراك، روانهاي کلیدي معماري،  واژه

 

  مقدمه

 به یا اطراف، است. محیط خود اطراف محیط از اطالعات کسب نیازمند محیط با تعامل و ارتباط برقراري جهت انسان
 نیز انسان. کند می ارسال مختلف روش هاي به را خود به مربوط اطالعات فرستنده، عنوان به همواره واقعی، جهان عبارتی،
 ها داده این اصلی بخش. است نیازمند محیطی هاي ي داده کننده دریافت هاي دستگاه به محیط، از اطالعات این گرفتن براي
 دریافت براي. شود می منتقل مغز به مرکزي اعصاب سیستم توسط جهت پردازش و دریافت انسان حسی هاي اندام توسط

 داده تبدیل وظیفه که شود می متوسل مصنوعی هاي سیستم به انسان نیست، آنها دریافت به حسی قادر هاي اندام که اطالعاتی
 درکند  می پیدا گسترش انسان حواس دامنه طریق این به. دارند عهده بر را احساس قابل هاي داده به غیرقابل احساس هاي
 بی در انسان مغز بویایی و چشایی المسه، شنوایی، بینایی، بدون.  رسد می ما به حواس واسطه به اطراف دنیاي اطالعات واقع،
 آنکه مگر گیرد نمی شکل انسان در ذهن مفهومی هیچ توماس گفته به. داشت خواهد قرار بیرون محیط از کامل اطالعی
    ).2،صص1371ایروانی و خداپناهی،(  شود تشکیل حسی هاي اندام راه از آن از بخشی یا تماماً
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 ممکن هرسنی در بینایی دادن دست از .رود می شمار به حواس ترین مهم از یکی بینایی ن،انسا گانه پنج حواس میان از

 تحت را فرد روانی و جسمی سالمت که بینایی ضایعات عواقب .باشد همراه اي ثانویه و اولیه مشکالت و عوارض با است

 شخصی امور خانه، کارهاي انجام در کمک به شدن نیازمند و فرد استقالل عدم شامل: و هستند وسیع دهند می قرار تأثیر

 افت ها، آن به نسبت عالقگی بی و ها فعالیت در شرکت عدم اجتماعی، انزواي روزانه، زندگی هاي جنبه سایر و

 عملکرد و برتوانایی اي مالحظه قابل تأثیر بینایی ضایعات که آنجا از .باشد می... و دیگران به وابستگی افزایش عملکرد،

 مؤثر ها آن عملکرد بهبود در تواند می افراد از این گروه نیازهاي با مناسب محیطی طراحی دارند، فرد

 و شهري (طراحی محیط طراحی در که ابعادي ترین ضروري و ترین مهم از ). یکی30،صص1390باشد(عسگري،
 می هموار انسان براي را مکان تجربه که است شناخت محیطی ادراك و احساس، فرایند شود؛ دقت آن به باید معماري)

 از دقیق و صحیح شناخت باید نابینایان رفتاري -ادراکی نیازهاي با متناسب و سازگار هاي محیط ساختن براي . سازد
 بین رابطه شناخت محیطی طراحی در دیگر، عبارت به .آورد بدست محیط و انسان کلی طور به و محیط و نابینا بین رابطه

استفاده کننده از محیط داراي اهمیت  ادراکی و احساسی رفتاري، مختلف سطوح بر آن تأثیر و محیط شکل و عناصر
 ).20،صص139خاصی است.(براتی،

 تعریف نابینایی-1

هاي مختلف (نابینا کسی است که توافق همه محافل علمی وسازمانترین تعریف نابینایی که مورد پذیرش و براساس متداول
قدمی(حدود 200توان دریا کمتر باشد. به عبارت دیگر آنچه را که با چشم عادي می200/20دید وبینایی او علی رغم بر

). بنابراین 57صص،1390متر)یا نزدیکتررا ببیند(افروز،7قدمی (حدود 20متري)دید.با تعریف فوق فردنابیناتنها قادراست70
  ). 63،صص1389شوند(فرزین وشیبانی،طبق تعریف باال نابینایان درتوانایی هاي دید به دودسته اصلی تقسیم می

  تقسیم بندي کلی معلولین بصري عبارت است از:
  نابینایان مطلق
  نیمه نابینایان

  به آن ها اشاره شده است.)  1اما تقسیم بندي هاي دیگري نیز در این زمینه وجود دارد، که در جدول(

  : تقسیم بندي ناتوانان بصري1جدول

  .نابینایان مطلق1تقسیم بندي کلی 
  توضیحات
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ارتباط نابینایان با  1-2
  محیط اطراف

از مهم ترین مباحثی که 
باید به آن بپردازیم، 
شناخت نابینا و چگونگی 
درك او از محیط و 
برقراري ارتباط با محیط 
اطراف و مردم است. در 
زمینه برقراري ارتباط با 
مردم اعم از بینا و نابینا 
آنچه که حائز اهمیت 
است، تالش هاي خود نابینا 

نماییهاي مددکاران و راه
است، و در زمینه ارتباط با 
محیط نیز نابینا رفته رفته مهارت هایی کسب می کند تا بتواند درك نسبتاً درستی از فضا داشته باشد. اما آنچه که در حیطه 

هتر نابینا با عمل ما قرار میگیرد، آن است که از طریق خلق فضاهایی با کیفیت هاي خاص، امکاناتی براي برقراري ارتباط ب
مردم و فضا ایجاد کنیم، و این مستلزم شناخت نابینا به عنوان گیرنده پیام است. ما به عنوان یک منبع پیام، نیازمند این مطلب 
هستیم که هرگز گیرنده را فراموش نکنیم یا به عبارتی نحوه ارائه اي براي پیام خود انتخاب کنیم که به حداکثر تأثیر ممکن 

  ). 219،ص1369هدف هاي ما را جامه عمل بپوشاند (محسنیان راد، دست یابد و
در دنیایی که انسان زندگی می کند، عوامل مختلفی به درك محیط توسط او کمک میکنند که آن ها را محرك هاي 

مایعات و محیطی می نامند. از جمله این محرك ها عبارتند از: پستی و بلندي هاي سطح کره زمین که مواد آن را جامدات، 
گازها تشکیل می دهند. انسان و هر موجود زنده به کمک دستگاه هاي گیرنده خود نه تنها کم و کیف آنها را احساس می 
کند، بلکه با استفاده از تجربه سعی می کند، بهترین سازش ممکن را نشان دهد. عامل دیگري که در این سازش مؤثر است، 

ات زنده هم مانند اجسام دیگر تحت تأثیر آن می باشند. هیچ موجودي اعم از حیوان نیروي جاذبه زمین می باشد که موجود

اصال قادر به درك نور نیستند و یا نوررا میزان محدودي حس کرده و   معلولین بصري
  حرکت اجسام را در فاصله دورتر از سه متر تشخیص نمی دهند

درصد بوده و با این مقدار دید قادر به  30تا  10این گروه بین  میزان دید  .نیمه نابینایان2
  انجام کارهاي روزمره خود می باشند

تقسیم بندي بر اساس 
ریشه در علل نابینایی 

  در معلولین بصري

.نابینایان 1
  مادرزادي

از بدو تولد نابینا بوده اند و هرگز تصویر واضحی از محیط اطراف خود 
  نداشته اند

  نابینایان.دیر 2
افرادي هستند که در اثر حادثه، بیماري یا عوامل دیگري مثل جنگ 

  بینایی خودرا از دست داده اند.

تقسیم بندي بر اساس 
شیوه هاي متداول در 

((تعریف قانونی)) 
  یا پزشکی

توسط انجمن پزشکی آمریکا ارائه گردیده  1924این تعریف در سال 
میان نابینایی و نیمه بینایی به کار می رود. است واژه قانونی براي تمایز 

  می باشد. 20.200میزان اندازه گیري در این تعریف 

  تعریف آموزشی
در این تعریف تأکید بر چگونگی استفاده از میزان بینایی خوهد بود، که 
بسیاري از متخصصین آموزش و پرورش ویژه، این تعریف را یک بعدي 

  و ناکافی می دانند.
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یا انسان نمی تواند براي مدت زیادي در هوا معلق بماند، زیرا راحتی و آسایش فیزیکی آن در ارتباط با زمین تأمین می شود. 
وارد می شود و موجود زنده با مقاومتی که در  به زبان ساده نیروي جاذبه زمین کششی است که از طرف زمین به موجود زنده

برابر این نیرو نشان می دهد، می تواند حالت سرپا ایستادن و حرکت و سکون خود را حفظ کند. تشعشعات الکترومانیتیک، 
یکی دیگر از محرك هاي محیطی است که با گردش زمین حول خورشید، موجودات را تحت تأثیر قرار می دهد. گیرنده 

مواج نوري انسان در برابر اشعه خورشیدي، طیفی محدود از این تشعشعات را با طول موج هایی از بنفش تا قرمز هاي ا
دریافت می کند و به این وسیله، نه تنها می تواند اشیا محیطی را ببیند، بلکه می تواند خود را با سردي و گرمی هوا و با تغییر 

عات است، تطبیق دهد. به این ترتیب است که درجه حرارت هوا و زمین به عنوان درجه حرارت روزانه که ناشی از این تشعش
سرچشمه تحریک تلقی می شود و در نتیجه موجودات احساس سردي و گرمی می کنند. بخشی از نوري که بر موجودات 

ی باشد. منظور از (( نور زنده می تابد، مستقیماً از نور خورشید و بیشترین بخش نور، ناشی از سطوح منعکس کننده محیط م
محیط )) نوري است که از اطراف به موجود زنده می تابد و ظاهراً موجب خواب و بیداري می شود. هر موجود زنده توانایی 

  دارد که نسبت به این نورهاي محیطی با شدت متفاوت واکنش مناسب از خود نشان دهد.
ک و بخار آب عالوه بر آنکه خود به یوژن، اکسیژن،انیدریک، کربنهوا به عنوان مخلوطی ازگازهاي مختلف از قبیل نیتر

عنوان یک محرك محسوب می شود، به عنوان یک عنصر واسطه براي انتقال سایر محرك ها نظیر بو، نور، صدا به حساب 
و لرزش در هوا و می آید. اگر بر اثر نیروي یک منبع صوت، انرژي به مولکول هاي هوا وارد شود، این امر باعث ایجاد موج 

  در نتیجه ایجاد صوت میگردد که به عنوان یک محرك براي انسان در مواردي خاص قابل درك است.
ار در فضا گفته می شود. مانند حالت خاص ارتعاش هوا که صوت نامیده  کاربرد ویژه بو، به یک حالت خاص انتشار مواد فرّ

ند، برخی داراي بو هستند و پاسخ و عکس العمل موجودات در مقابل آن می شود. از بین مواد شیمیایی که در هوا وجود دار
  متفاوت می باشد. ها

اما بیان این این نکته حائز اهمیت است که انتشار ماده در هوا از خصوصیت منبع خود خبر می دهد. به این ترتیب می توان 
کند، به سوي منبع جهت یابی می کند. به این ترتیب  مشاهده کرد،که انسان یا موجود زنده که بتواند وجود آن ماده را درك

  ). 18و  17انسان یک نوع ارتباط شیمیایی با محیط خود برقرار می کند(ایروانی،خداپناهی،ص 
عالوه بر ارتباط شیمیایی، انسان با محیط خود ارتباط مکانیکی نیز برقرار می کند. یکی از انواع این ارتباط، تماس انسان با 

ود در محیط است. وقتی موادي با انسان یا موجودي برخورد می کند یا انسان را می کشد، سطح پوشش او تغییر می مواد موج
کند. یعنی پوست، مو و پوشش وي در معرض تغییر قرار می گیرد. به غیر از مواد جامد سایر عناصر مایع و گاز هم بر روي 

د و به عنوان محرك عمل کنند. به عنوان مثال فشار هوا و یا مسیر جریان باد اعضاي انسان می توانند تأثیر مکانیکی داشته باشن
بر روي پوست انسان اثر گذاشته و سبب جهت یابی صحیح او در محیط می گردند. نور منعکس شده اطراف یک شی 
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ه این محرك ها مؤثر ارتعاش هوا، انتشار مواد شیمیایی از یک عنصر، همگی اطالعات محرك ها را حمل می کنند. اما اینک
هستند یا نه، بستگی به دریافت کننده و سیستم گیرنده آن و عمل دیدن، شنیدن و بویایی او داردبه طور کلی جهانی که 
پیرامون ما را فرا گرفته، سراسر حاوي اطالعات و محرك هاست، که محرك ها عالوه بر اطالعات، حاوي انرژي خاصی 

اي گیرنده انسان اثر گذار می باشند و انسان بنابر دریافت هرکدام از این محرك ها با محیط هستند که مطابق آن بر سیستم ه
  ).1383پیرامون، ارتباط مکانیکی، شیمیایی و احساسی برقرار می کند (شفیعی اردستانی،

  ادراك محیط توسط نابینا: -1-3
به طور کلی صحبت شد. تمام موارد گفته در گذشته درباره ي محیط و اطالعات و محرك هاي کسب شده توسط انسان 

شده، براي افراد نابینا نیز صادق می باشد. به استثنا این که در این افراد سیستم ادراك بینایی دچار آسیب شده و در 
پاسخگویی به محرك هاي بینایی دچار اختالل میگردد. همچنین در نابینایان مطلق محرك هاي بصري هیچگونه کارآیی 

  ندارند.
رف نظر از محرك هاي بصري، محیط پیرامون انسان براي هرکدام از سیستم هاي ادراکی، محرك هایی را ارائه می کند ص

 که نابینایان بنا به نیاز خود با دقت و توجه زیادي آنها را دریافت کرده و در درك محیط از آنها استفاده می کنند.

  دسته تقسیم می شوند، که عبارتند از: 5محرك هاي قابل ادراك براي نابینایان مطلق، به 
  عوامل محرك شنوایی
  عوامل محرك المسه 
  عوامل محرك بویایی

  عوامل محرك فیزیک بدن
  ).1383عوامل محرك طبیعی و محیطی (شفیعی اردستانی،

ي آنها به طور  با توجه به تعدد پراکندگی انواع محرك هایی که در دسته بندي ذکرشده قرار می گیرند، امکان نام بردن همه
) نمونه هاي کلی، قابل لمس و کاربردي از هرکدام تنها براي روشن شدن 2کامل وجود ندارد. بنابراین سعی شده در جدول(

  ذهن،عنوان گردد.
  

  محرك هاي قابل ادراك نابینا -3 -3جدول
  نمونه ها  عوامل محرك
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صداي تالطم   -3خیابان هاي اطراف،سرو صداي  -2ا نعکاس صداي برخورد باد با دیوار، - 1  شنوایی
نغمه حاصل از برخورد باد  -6فضاها با سر و صداي خاص،  -5صداي گفتگوي افراد،  -4آب،

  صداي برخورد عصا با اشیا و مصالح مختلف -7با برگ درختان، 
ا انواع جنسها و بافتهایی که به روشهاي گوناگون مانند لمس کردن با عصا،دست یا سطح زیر پ  المسه

  حس می شوند
بوي آب، بوي دود و برخی از  - 3بوي درختان و فضاي سبز،  -2عطر گلهاي مختلف، - 1  بویایی

  بوي برخی فضاهاي خاص مثل کارگاه سفالگري -4محصوالت مصنوع،
 -6سایه دیوارها، اثر آن بر بدن -5گرماي انعکاسی از دیوارها  -4رطوبت  -3باد  - 2حرارت - 1  فیزیک بدن

  درختان سایه روشن
مثل پستی و بلندي هاي طبیعی موجود در محیط که حس باال و پایین و پستی و بلندي را ایجاد   طبیعی و محیطی

  می کنند.

  
  

  مشکالت نابینایان در محیط شهري-2

طراحی هرشهرباید براي تماي اقشارجامعه، امکانات الزم را براي آسایش وپیشرفت دارا باشد. محیط شهري باید بگونه اي 
گردد که براي افراد معلول نیز براحتی قابل استفاده باشد و زمینه رفاه آنان را فراهم آورد وهیچ کس با هیچ ویژگی خاصی، 

هاي ارتباطی بین پیاده رو، مسیرحرکتی ها، پیاده روها، پلخارج از دایره شهر قرار نگیرد. لذا با درنظر گرفتن وضعیت کوچه
توان به این نتیجه رسید که اقدامات صورت گرفته براي افراد معلول وبه ویژه نابینایان کافی یار دیگر، میافراد نابینا وموارد بس

  نبوده واز لحاظ فنی نیز با مشکالت زیادي مواجه هستند.
 است ضروري زمینه این در د.کنن نمی راحتی احساس یا و دارند ترس احساس مستقل تردد به راجع نابینا افراد از بسیاري

 محیط با تعامل در نابینا افراد براي محیطی هاي آیتم چه یا و محیطی فاکتورهاي چه هایی، محیط چه شود کشف که

شود. موارد . لذا در این فصل به بررسی مشکالت و موانع فیزیکی موجود براي نابینایان پرداخته مینماید می مشکل ایجاد
است وبا انجام مطالعات میدانی و ارائه عکس از مشکالت موجود، به این امر قابل بررسی در سه دسته جداگانه تفکیک شده 

  پرداخته شده.
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  مشکالت حرکتی وجهت یابی 2-1
کنند که گیرند و ادراکی متفاوت از افراد بینا پیدامیافراد نابینا در جابجایی به گونه اي خاص از ابزارهاي حسی خود یاري می

ارحرکت است. اطالعات ومحفوظات نابینایان از فضاي اطراف براساس ادراك غیربینایی تفاوت آنان در همین روش از ابز
وبراي افراد بینا براساس حس غالب یعنی بینایی ومقداراندکی از سایر حواس است. یکی از مهمترین مشکالت نابینایان جهت 

هاي شدید، کف سازي تالف سطحباشد که شامل مواردي چون: مسیرهاي مبهم وپیچیده، اخیابی در حرکت آنان می
   ).1390نامناسب در مسیرحرکتی وانتخاب محل نادرست براي کاشت گیاهان اشاره کرد.(بمانیان، دباغی خامنه، احمدي، 

معیارسکونت معلولین در یک محله، متناسب بودن محیط اطراف با نیازهاي حرکتی وقابل استفاده بودن آن براي این 
رود و ایجاد همبستگی و اتحاد را با معلولین انسانی از مهم ترین جذب معلولین در جامعه به شمار میافراداست. تامین شرایط 

هاي اجتماعی است. ضوابط واستانداردهاي سازد. موانع تردد از بزرگترین سدها، براي افراد نابینا در فعالیتامکان پذیر می
  .یادي از مشکالت نابینایان درمحیط شهري را کاهش دهدتواند تا حدود زحرکتی ولحاظ کردن آنها در طراحی می

 ساختمان و شهري فضاهاي سازي مناسب بنابراین .است نابینایان فعالیت مانع مهمترین نامناسب شهرسازي و معماري موانع

 ضروري افراد این براى مختص هاي دسترسی احداث یا و حرکتی مسیرهاي در موانع برداشتن معلولین، براي عمومی هاي

  برخی موانع شهري موجود براي نابینایان آورده شده است.1در تصاویر.میرسد نظر به

  
  : وجود موانع درامتداد مسیر حرکت نابین1شکل

  منبع:نگارندگان

  مشکالت کاربردي نابینایان 2-2
  برخی از مشکالت نابینایان در هنگام استفاده از وسایل در فضاهاي شهري به شرح زیراست:

  هاي موجودارتفاع نامناسب آبخوريالف: 
  ب)طراحی نامناسب دستگیره وشیرآالت
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  هاي تعبیه شدهج)غیر قابل استفاده بودن میزها وصندلی
  استفاده از مصالح نامناسب در خص مسیرنابینایان و همچنین وجود برخی موانع شهري موجود در طول مسیر.  2در تصاویر

  
  

  نع درامتداد مسیر حرکت نابینا: مصالح نامناسب و وجود موا2شکل
  منبع:نگارندگان

  
  
  توصیه هاي طراحی جهت مسیریابی مناسب براي نابینایان-3
  عالئم هشداردهنده 1- 3

حل براي تشخیص مسیرحرکتی در ترین راهباشند مناسببراي هشدارافراد نابینا با توجه به اینکه از حس بینایی محروم می
عناصر لمسی وشنیداري است. یکی از این موارد استفاده از نوارهاي بساوایی است که معموال به فضاي شهري بهره گیري از 

گردد. این اختالف بافتی در معبر قبل از رسیدن به نقاط خطرآفرین براي وسیله اختالف بافتی در کف سازي معابر ایجاد می
سانتی  60ز سطح پیاده روهستند. عرض این نوارها معادل گردد. نوارهاي بساوایی داراي بافت زبرتري انابینایان ایجادمی

  متراست.
  
  نوارهاي هدایت کننده 2- 3

گردد.اختالف میان این این نوارها براي سهولت حرکت نابینایان وجلوگیري از برخورد با موانع در طول معابر احداث می
عصاي خویش آن را تشخیص داده ودنبال کند. عرض این نوارها با تعبیه سطح معابر در حدي است که نابینا بتواند با نوك 

  سانتی متراست.15نوارها معادل 
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  شکل :نوارهاي هدایت کننده درکف

ها طراحی کرد که با خطوط بریل نیز میسر وموقعیت را به نابینا نشان توان این نوارها را در بدنهها:مینوارهاي هدایتی در بدنه
  دهد.می

  
  هاکننده در بدنهشکل:نوارهاي هدایت 

  عالئم راهنما(تابلوها)  3- 3
  باشند که عبارتند از:این تابلو ها ویژگی مخصوص خود را دارا می

  قابلیت لمس براي نابینایان
  قابل دسترسی راحت وآسان
  نصب در ارتفاع مناسب

  داراي جنس مقاوم براي جلوگیري از فرسایش
باشندف چرا که نابینایان با سطح شیبدار نسبت به سطح قائم ارتباط ها مییکی از فاکتورهاي مهم در تابلوها زاویه تابلو

  درجه است. 20الی 15کند. زاویه مطلوب بدین منظور تري برقرار میراحت
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  شکل:تابلوهایی به صورت خط بریل وتصاویر برجسته براي خوانایی افراد

  
  
  میله هدایت کننده:  4- 3

  دهد که از موقعیت خود توسط خطوط بریل روي آنها آگاه شود.امکان را میمیله هدایت کننده به نابینا این 
  

  
  شکل: میله هدایت کننده

  
  

  نتیجه گیري
افراد نابینا مشکالت خاص خود را دارند. تصور محیط براي آنها بسیار مهم است. به آنها آموخته شده است که براي فرم دادن 

تواند با توجه به محیط شنیداري وعالئمی که براي جهت محیط توجه کنند. نابینا میهاي شناختی به بافت وصداهاي به نقشه
  شود مورد حمایت قرارگیرد.یابی نصب می

لذا به منظور بهسازي محیط و فضاي زندگی و فرصت حضور نابینا در در کنار دیگران، الزم است تا هریک ازافرادجامعه به 
راستاي امنیت فرد نابینا درمحیط گام بردارد. امروزه مهم ترین بحثی که درخصوص  نوبه خود با به کارگیري دانش روز در
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هاي مختص براي این شود، برداشتن موانع در مسیرهاي حرکتی ویااحداث دسترسیمناسب سازي فضاهاي شهري مطرح می
  باشد.افرادمی

 هر تواند درنمی گیاهی پوشش و گل نوع هر که توان برداشت کرد این است که همانطورنتیجه دیگري که از این مقاله می
نیست چرا  افراد همه براي استفاده قابل نیز معماري نوع هر کند، زندگی محیطی در هر حیوانی و هر کند رشد محیطی شرایط

ن ارتباط ها با استفاده از حواس محیط را درك  نموده و با آکه نحوه درك محیط نابینایان با افراد عادي متفاوت است و آن
پذیر است، به این صورت که  یابی و درك فضا بدون چشم هم امکان کنند. و حتی اینکه  حرکت در فضا و مکانبرقرار می

شدن از حضور آن عالئم بفهمد در چه فضایی و  توان براي هر فضایی یک نشانه و کلیشه قرار داد تا مخاطب تنها با متوجه  می
  . در کجاي پروژه قرار گرفته است

  منابع
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Investigate and know the designing principles in the blind centers in regard with ease of 
movement of the blind 

Abstract 

Architecture with a set of feelings and ideas for better life is a physical process which is 
appeared in the form of constructing buildings for various operations and fulfilling 
different needs such as living, security, comfort, and other human needs. The inevitable 
similarities in construction in different communities during millenniums and common 
needs have caused relatively similar patterns; and human understanding of this process 
depends on his understanding of space. The small part of human population that lack 
the standard tools for perception of space, need a different space. The blind people lack 
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the main tools for perception of the space and architecture.  In order to avoid the 
feeling of rejection in the minds of these people, on one hand we cannot isolate them 
from normal people in the society and close them in a certain restriction; on the other 
hand designating a big project for a small percentage is not justified economically. With 
the increasing growth in technology and science and architectural design for the spaces 
special for the blind people (with the aim of resolving parts of the problems of the 
blind), it is required to keep the visual and aesthetic principles for an architecture 
project. This article aims at addressing the feeling and perception basis of the blind 
people and how they relate with the environment. To achieve a design which is suitable 
for the blind people and to present a pattern and a correct design of the space suitable 
for perception requires the awareness and knowing the operator, the blind people. As a 
result there should be a suitable architectural situation, so that they can live more easily 
in the non-blind environments. Ignoring this issue has caused both the blind people and 
other disabled groups to be in a hard and suffering condition, as the base of design 
thinking has been with no attention to this disabled. For example various visual barriers, 
the lack of leading and suitable navigators for the blind people, installing the extensions 
that interfere the movement of the blind people and using confusing design methods  … 
are samples of these problems. Also the ripples and ups and downs in sidewalks and 
alleys, many stairs in the entrance of the buildings has made the way more difficult for 
the blind people. In fact, inappropriateness of the urban environment has deprived the 
blind people from using the streets and public places like parks and active presence in 
the community, encouraging them to home retreat and isolation from the community. 
This paper addresses presenting solutions for improving the design in the blind centers 

by analyzing the strengths and weaknesses of Shahid Beheshti Blind Center in Isfahan.  

 

Keywords: architecture, blind, senses, perception, psychology 
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  راه کارهایی در جهت ارتقا فضاي معماري براي نابینایان بر مبناي ادراك نابینا
 

  
  1الهام محسن پور

     2دکتر داود رضائی
   3دکتر مریم کالمی
  4دکترمحمد مرادي

 
کند. اما سوال اینجا است که این هنر چگونه معماري هنري بصري است که از طریق حس بینایی با مخاطبان خود ارتباط برقرار می

حواس غیر بصري در و توان فضا ي معماري را احساس کرد؟می بصريو یا آیا با بهره گیري از حواس غیر  شود؟توسط نابینا درك می
  کنند؟سطوح کاربردي ازجمله فضاهاي معماري براي افراد نابینا چگونه عمل می

باشند چرا که آنان اي از معلولین حسی، در ادراك فضاهاي اطرافشان بیش از دیگران با مشکل روبرو میستهدر واقع نابینایان به عنوان د
 .کننداستفاده می براي درك محیط پیرامونهاي ذهنی و کلیشه بیشتر از حواس خود هاآنفاقد ابزار اصلی درك فضا و معماري هستند. 

اي و میدانی، شامل مصاحبه حضوري با مسئولین و نیز گروهی از نابینایان و تهیه پرسشنامه، کتابخانهدر این تحقیق که بر مبناي مطالعات 
پرداختن به به بررسی مشکالت نابینایان هنگام حضور در فضا پرداخته شده و با هدف چگونه ارتباط برقرار کردن نابینا با محیط و 

صحیح از  یالگو و طرح ي و ارائه یانرسیدن به طراحی فضاي درخور نابینااست. ن ادراك فرد نابینا و چگونگی ارتباط وي با پیرامو
میسر  راستی به، استبردار که همان فرد نابینا  ن هدف، بدون آگاهی و شناخت بهرهایکه دستیابی به است فضاي مناسب با ادراك او 

  . شود نمی
 ، راهکارهایی را درجهت طراحی مناسب براي این دسته از افراد ارائه دهد کهبا نحوه تحرك و ادراك نابینا ازفضا این مقاله در نظر دارد

  باشد. بینایان کم یا و نابینایان بر معماري ادراك فضاي چگونگی به نسبت طراحان آگاهی براي چارچوبی
  
  

  معماري، نابینایان، ادراك محیط.  هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
با پذیرش این حقیقت که بینایی بر کلیه حواس تاثیر به سزایی دارد، بایستی سهم بینایی را در درك فضا حذف کنیم و این بار 

براي آفرینش چنین با در نظر گرفتن چهار حواس دیگر، فضایی را طراحی کنیم که براي درك آن نیاز به حس بینایی نباشد. 
گشاي ما درچگونگی این امر قابل درك است، شناخت نابینا و عالم نابینایی میتواند راهمعماریی که با کیفیت هاي غیر بصري 

  باشد.
ها وآنچه باید در مورد طراحی فضا بدانیم، دراین تحقیق سعی ما بر این است تا یا تحلیل وبررسی درست از نابینا وحواس آن

ي مناسب جهت رفع نیازها و مشکالت حضور این افراد در ها را شناسایی کرده ودر نهایت راهکارهامشکالت و نیازهاي آن
شود.بنابراین تحقیق حاضر درپی فضا ارائه دهیم و نشان دهیم که درك فضا چگونه از طریق حواسی غیر از بینایی میسر می

  پاسخگویی به سوال کلیدي زیر است:
  نحوه درك محیط بدون قوه بینایی چگونه است؟

براساس مصاحبه حضوري با گروهی از نابینایان درخصوص کاربرد حواس در  ت کتابخانه اي وروش تحقیق بر اساس مطالعا
  درك معماري می باشد.

  
  دنیاي نابینایی چیست؟  -1

گوید((ممکن است آفتاب من مانند خورشید شما کنم، میهلن کلر در کتاب خود به نام دنیایی که در آن زندگی می
که دنیاي مرا زینت می دهند، آبی آسمانی و سبزي چمن براي من با آنچه به نظر شما می  هاییدرخشنگی نداشته باشد، رنگ

رسد، کامالً تطبیق نکند، ولی در نظر من هریک از آن ها داراي جلوه مخصوص و کامالً مشخصی هستند من به خوبی درك 
کسانی نیستند. من به خوبی حدس میزنم که می کنم که رنگ ارغوانی با قرمز یکی نیست، زیرا انگور و پرتقال داراي بوي ی

عده اي از گیاهان در موقع پژمرده شدن تغییر می نمایند زیرا بوي آنها نیز در همین هنگام با وقت طراوت تفاوت زیادي پیدا 
اي کرده است. در نظر من لطافت یک گل مانند طعم سیبی است که تازه از درخت چیده اند. از این طرز مقایسه همواره بر

رشد قوه تجسم رنگ ها استفاده می نمایم. رنگ ها براي من مفهوم خاص خود را دارند و با احساسات و افکاري که اشیا 
خارجی در من تولید می کنند، آنها را درك می نمایم. بدون رنگ دنیاي من تاریک و خشک خواهد گردید(شفیعی 

  ).1383اردستانی،
). شخصی که از داشتن 9،ص1368دگی نیست، بلکه یک محدودیت است ( طاهري عراقی،بنابراین نابینایی، ناتوانی و درمان

نعمت حس بصري محروم است، نمی تواند درك کاملی از جهان بیرون داشته باشد و یا حداکثر تصویر بسیار مبهمی از دنیاي 
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ه و تحلیلی صورت نمی گیرد. اطراف خود دارد، زیرا که اطالعات به مرکز بینایی مغز شخص نرسیده و در نتیجه تجزی
 .)1371بنابراین می توان نابینایی را، نرسیدن هیچگونه تصویر، به مرکز بینایی مغز تعریف کرد(باستانی،دانش پناه،

  چگونگی فهم و ادراك نابینا از محیط  -2

ت آورده، از سه مرحله پدیده همه اطالعاتی که انسان نسبت به هریک از اتفاقات، پدیده ها، اجسام و یا کلیه موجودات به دس
  ادراك حسی عبور کرده است که این سه مرحله عبارتند از:

  دریافت اطالعات به صورت خام، توسط گیرنده هاي حسی ( احساس)
  تعبیر و تفسیر اطالعات دریافت شده ( ادراك )

  ).1377دانش پناه،مقایسه ادراك با پدیده هاي ثبت شده در مغز و ثبت نهایی پدیده ( شناخت) (باستانی،

حواس پنجگانه عامل بسیار مهمی در برقراري ارتباط انسان با محیط پیرامون هستند ودرك نسبتا کاملی را براي او به وجود 
شود که انسان بنا به دالیلی از داشتن یکی از این حواس همچون بینایی محروم آورند. اهمیت این حواس زمانی آشکار میمی

  باشد .
فقدان حس بینایی، عرصه را بر نابینا تنگ کرده و مشکالت فراوانی را در بردارد، ولی واقعیت آن است که بشر  اینکهبا وجود 

کند و با خالقیت و سازگاري، موجودي است، ذاتاً توانمند که با تفکر و پشتکار، تواناییها و استعدادهاي خودرا کشف می
موار سازد. بنابر این فقدان یک یا چند حس از حواس متعددي که انسان دارد، شرایط نامطلوب و پیش بینی نشده را برخود ه

دهد می نمی تواند باعث انزوا و ناتوانی او گردد. از جمله این حواس که در حقیقت کار تبادل پیام و اطالعات را انجام می
ن، حس جاذبه زمین و... اشاره کنیم. نکته توانیم به حواسی چون بینایی، شنوایی، المسه، بویایی، چشایی، حس تعادل و تواز

جالب آن است که این حواس با وجود تفاوت هاي زیادي که از نطر کیفیت انتقال و حس پیام دارند، ولی در بسیاري از 
دن مواقع در برابر یک (موضوع خاص) در انتها، مغز پیام یکسانی را تجزیه و تحلیل می کند. مثالً وجود یک فرد در اتاق با دی

شود که بدون حس بصري پی به وجود او نبریم. صداي تنفس، بوي خاص هر انسان، یکباره درك میگردد و این دلیل نمی
حس از طریق المسه و... همه و همه می توانند ما را به هدف نهایی که (( درك وجود انسان در اتاق )) است برسانند ولی با 

دهد( و روح آدمی است که تجزیه و تحلیل نهایی را انجام می هاي متفاوت، پس در حقیقت این تفکرکیفیت
توان یک فرآیند صرفاً بینایی توان اینگونه بیان نمود که ادراك فضا درمعماري را نمی). درآخر می71و70،ص1368عظیمی،

  تلقی کرد.

  هاي ذهنیحواس نابینا و طرح واره  -2-1
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با استفاده از طرح  سازد.اي که انسان به یک عنصر و یا مفهوم مربوط میطرح واره عبارت است از ویژگی هاي درهم آمیخته
 :این طرح واره ها عبارتند از ).105،ص1384(حسینی، دواره ها، انسان به صورت ذهنی دانش خود از جهان را سازمان می ده

  :طرح واره هاي حسی المسه اي - 1
دید براي نابینایان ایفاي نقش می کند، هر چند که در پردازش اکتشافات لمسی به عنوان یک جایگزین مناسب در فقدان 

هاي المسه اي، نابینا به زمان بیشتري نیازمند است. کاربرد حس المسه به وفور در داده هاي جمع آوري شده مشاهده می 
لمسی در آنان می  شود؛ مانند لمس آب دریا، لمس سنگ هاي کنار دریا و مقایسه آن با هم که نشانگر وجود طرح واره هاي
  .باشند. می توان به جرأت ادعا کرد که نابینایان در مقایسه با بینایان از حس المسه قوي تري برخوردارند

تواند به موازات آن حرکت کند، او بالمس دیوار میها وپاها، محیط اطراف خود را شناسایی میشخص نابینا توسط دست
مانع را در سرراه خود دریابد. فرد نابینا، از طریق حس المسه، خصوصا از طریق کف  کند وپاپایان مسیر وبا وجود یک یاچند

ترین عامل شناخت از احجام تواند پیامهاي مختلفی را به طور مداوم از محیط کسب کند. این حس اصلیپا وکف دست می
  له توجه واهمیت باالیی داده شود.شود که باید در طراحی به این مسئهاي مختلف براي آنها محسوب میها وبافتوفرم

  طرح واره هاي حسی شنیداري -2
مهارت هایی هستند که افراد نابینا با استفاده از حس شنیداري خود در طول زندگی کسب می کنند و از حس شنوایی جهت 

می خوریم که عبارتند از: ایجاد این گونه طرح واره بهره می برند. در بررسی داده ها به طرح واره هاي شنیداري از دریا بر 
صداي موج ها و صداي حرکت قایق در آب. نابینا با ساختن طرح واره شنیداري، اقدام به برقراري ارتباط شناختی و عاطفی با 
جهان اطراف خود می نمایند. در این نوع طرح واره دریا با صداي موج و صداي حرکت قایق در آب براي نابینا مفهوم پیدا 

  .می کند

  

  طرح واره هاي حسی چشایی -3
برخی از نابینایان توصیف و شناخت خود از دریا را با استفاده از طرح واره هاي حسی چشایی ایجاد کرده اند. توصیفاتی 
چون آب شور، آب بیش از حد شور و آب خیلی شور مبین وجود این نوع طرح واره ها است. هنگام توصیف اشیا و پدیده 

یمور،  ها، نابینایان جزییات ور و س بسیار زیادي را به توصیفشان می افزایند که این جزییات، کیفیات فرعی نامیده می شوند (اکنُ
در طرح واره هاي ارائه شده کیفیات فرعی بسیار قوي بوده است. شوري آب دریا توسط نابینا به شیوه اي  )15، ص1378

  دقیق توصیف شده است.
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 ست و شاید یک فرد بینا با این دقت به جزییات شوري توجهی نداشته باشدبراي یک فرد بینا شور بودن شور ا 

نکته قابل توجه دیگري که در تجزیه و تحلیل داده ها می توان به آن پرداخت بعضی از واژه هاي دیداري است که نابینایان 
ربرد واژه هایی همچون براق، زرد و سفید مادر زاد هیچ درکی از آن ها ندارند، اما در گفته هایشان به کار می ببرند. مثالً کا

براي نابینا هیچ حسی ندارد، مگر حفظ شخصیت اجتماعی آنان. نابینایان براي این که نسبت به فرد بیناي مقابل خواحساس 
یکسانی را از لحاظ منزلت اجتماعی کسب کنند، به لفط گرایی و تقلید از گفتار بینایان تمایل پیدا می کنند (شریفی 

  ).1378مدي، درآ

  بویاییطرح واره هاي حسی  -4
شود ولی در معماري گذشته ما، خواسته یا ناخواسته استفاده از امروزه کمتر از بو به عنوان ویژگی خاص در فضا استفاده می

 این عامل وجود داشته است. استفاده از کاه گل وبوي خاص در هنگام بارندگی یکی از مشخصه هاي بارز محله هاي قدیم
هاي ارتباطی است. بو نسبت به بینایی وصدا ترین روشهاي جدید است. بو یکی از ابتدایی ترین واساسینسبت به ساختمان
نابینایان نیز با استفاده از این حس می توانند اخبار الزم را ). درواقع 54،ص1384دهد(هال،تري را انتقال میمحفوظات عمیق

یاه، بوي دود و آتش، بوي غذا و.... هریک محرکی براي عکس العمل هاي بعدي فرد از محیط دریافت کنند. بوي آب و گ
 می باشد.

شاید حس بویایی رانتوان به سمت خاص هدایت دادمگرازطریق حرکت از یک مکان دیگر، اما اگرپارك بزرگی در نقطه 
جهت ادراك نزدیک شدن به فضاي پارك العاده پوشیده شده باشد، بوي خوش آنها حس بویایی را اي از شهربا گیاهان فوق

  کند.تحریک می

  هاي نابینامعماري در ارتباط با حواس و طرحواره -3
شنویم، ها و اشیا را میبینیم، صداها را میکنیم، فرمفضا همیشه وجود مارااحاطه کرده است. ما درون حجم فضا حرکت می

  ).108،ص1378یم(چینک،بویهاي باغ گل را میکنیم و عطرشکوفهنسیم را حس می
هیچ گاه نمیتوانیم آگاهی کاملی از جهان داشته باشیم، مگر تنها از طریق برخورد نیروهاي فیزیکی برگیرنده حواسمان. پس 

توان به عنوان موجودي در نظر گرفت که داراي جنبه هاي بصري، حرکتی است که ممکن است توسط محیط بشر را می
  ).84، ص 1384گردد(هال،  اطرافش مهار شده و یا تقویت

 ریز جانمایی و مسیرها از اي گونه نقشه و ذهنی تصویري ساخت به شروع ناآشنا و جدید فضاي یک با برخورد در نابینا

 نکته است بیشتر فضا آن از نها آ رضایت احساس باشند، تر شفاف و تر راحت روابط این هرچه مسلماً که میکنند فضاها

 از بسیاري نیز مادرزاد غیر نابینایان براي و دیدن بامرتبط  اصطالحات از مادرزاد نابینایان درك عدم باب این در مهم
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 کیفی یک هايویژگی از نابینا یک درك عدم معناي به این اما میافت است عمق یا و منظر و دید مانند معماري اصطالحات

  میکند. درك فضا در نیز را ویژگیها این خود حواس سایر از گرفتن کمک با نابینایان بلکه نیست فضا
 

براساس مصاحبه با افراد نابیناي مرکز شهید بهشتی اصفهان در خصوص کاربرد حواس در تعیین مسیریابی در محیط صورت 
شنوایی نابینایان با حسآمده است. که در این مصاحبه به این نتیجه رسیده، که  2گرفت، نتایج زیر حاصل شدکه در جدول 

کنند.بر این اساس سعی نموده تا درطراحی عالیم تصویري در محیط به یشتر از دیگر حواس،محیط را شناسایی میخویش ب
  صوتی ویا پژواك تبدیل گردند.

 
 : مصاحبه با افراد نابینا مرکزآموزشی شهید بهشتی اصفهان2جدول 

  منبع:نگارندگان
  نتایج حاصل از مصاحبه  سواالت

یابی را براي چه عواملی در فضا، جهت 
  تر می کند؟شما آسان

عواملی که مانع صوت باشند یا به عبارتی صدا را میگیرند ( دیوار ) و یا به 
  عکس تولید صوت می کنند. ( مسیر آب )

براي یافتن مسیر خود ازچه حواسی کمک 
  میگیرید؟

  بیشتر از حس شنوایی 

آیا ایجاد سایه روشن در فضاي داخلی یا 
یابی شما ساختمان، در جهتبیرونی یک 
  مؤثر است؟ 

  از چه طریق آن را احساس می کنید؟

اکثر افراد نابینا، سایه و روشن را از طریق حس المسه خود، درك می 
کنند. به این صورت که هر کجا نور آفتاب سبب گرمی پوست بدن این 
افراد شود، آنها را حس کرده و زمانی که این حس را ندارند، و وجود 

 سایه را درك می کنیم. 

  
آیا گیاهان در انتخاب مسیر،مؤثر هستند؟ 

  چگونه؟
به وسیله حس بویایی، به گونه اي که گلهاي معطراین حس را تحریک 

  کند.می
در چه مکانی احساس آسایش و امنیت 

  میکنید؟
  مکان هاي سرسبز،همراه با صداي آب و نغمه پرندگان

آیا تغییر کف فرش ها در انتخاب و 
  تشخیص جهت و مکان تأثیر دارد؟

اکثر افراد نابینا به هنگام راه رفتن در یک مسیر، با استفاده از حس المسه، 
  نوع کف فرش و تغییر کف فرش ها را احساس می کنیم. 
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 و روشنایی متوجه طور چه
  تاریکی
  میشوید؟ فضاي

  با توجه به گفته اطرافیان 

که به آنها می خورد، ارتفاع را احساس از طریق صوت، فشار هوا و نسیمی   تعبیر حسی شما نسبت به ارتفاع چیست؟
کرده و با توجه به صداهایی که می شنوند، میزان ارتفاع را تشخیص می 

  دهیم.
  
  

حواس پنجگانه عامل بسیارمهمی در برقراري ارتباط انسان با محیط پیرامون هستند و درك نسبتاکاملی را براي او به وجود 
میشود که انسان بنا به دالیلی از داشتن یکی از این حواس همچون بینایی محروم آورند.اهمیت این حواس زمانی آشکار می

  باشد.
کنه که اصل تفاوت آن نیز گیرد وادراکی متفاوت از بینا پیدا مینابینا به گونه خاص خود واز ابزارهاي حسی خود یاري می

اف بر اساس ادراك حسی غیر بینایی و براي در همان روش وابزار ادراك اوست.اطالعات ومحفوظات نابینا از فضاي اطر
  ).247،ص1368افراد بینا براساس حس غالب یعنی بینایی ومقدار اندکی از سایر حواس است(دي .کی.چینگ،

 یا و فرم حرکت، مکث، مانند فضا پیامهاي و است بینایی از غیر به حواس سایر به توجه نیازمند فضا با بصري غیر ارتباط
  .باشند بصري غیر حواس حیطه در درك قابل که شوند طراحی اي گونه به باید فضا شکل

  
  :ابزار درك نابینا ازفضا3جدول

  منبع:نیکوفرد
  کاربرد این ابزار دردرك فضابراي نابینا  حواس

  -ساکن یا متحرك بودن منبع صوتی -2 - تشخیص جهت وفاصله منبع صوتی- 1  حس شنوایی
  اندازه فضا و خالی وپربودن فضا - 3

  تشخیص کیفیت فضا شامل گرما وفشار.-2تشخیص بافت ومصالح، - 1  حس المسه

تشخیص موقعیت در یک فضا  -2امکان شناسایی محیط وفضاي اطراف، - 1  حس بویایی 
  وجهت دهی وتعیین مسیر
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وجهت تحرك
  یابی

  سازگاري فرد نابینا با محیط -2تشخیص مفهوم فاصله بامدت زمان قدم زدن، - 1

  
  
  مکان (فضا) و شکل براي نابینایاندرك  -4
 و ها فرم کنیم، می حرکت ما فضا، حجم درون. است کرده احاطه را ما وجود همیشه فضا( :خوانیم می نظم فضا، فرم، کتاب در

 ، فرانسیس چیکینگ().بوییم می را گل باغ هاي شکوفه عطر و کنیم می حس را نسیم شنویم، می را صداها بینیم، می را اشیاء
1373(.  
) 1987( لنگ جان. گیرد می قرار بالقوه بردار بهره اختیار در که دارد هایی قابلیت فضا که شود می درك یادشده تعریف از
 پس شود؛ نمی استفاده نیز شده درك هاي قابلیت تمام از و نشده ادراك مردم توسط محیط هاي قابلیت تمام: «گوید می

 به ارائه براي بیشتر هایی پتانسیل محیط، و نیست بینایی ي قوه از استفاده و دیدن به محدود تنها فضا، با ارتباط برقراري
 بر بنا. است اندیشانه ساده تفکر است غیرممکن نابینایان براي فضا درك که موضوع این کردن عنوان نتیجه، در. دارد بردار بهره
) 1920(  استینبرگ و) 1895(  هلر. دارند تأخیر فضا به مربوط مفاهیم درك در نابینا افراد رسد می نظر به محققین ي گفته
  .اند شده متولد نابینا که است افرادي شکل درك یا مکان درك اصلی حس تنها تماس، حس که دارند توافق

 اشیاء توان می آن ي وسیله به که کننده احاطه تماس اول،: دارد وجود دست ي وسیله به تماسی درك نوع دو: «گوید می هلر 
 زیرا است؛ نامیده »کامل تماس« یا »ترکیبی تماس« را تماس نوع این وي. کرد مشاهده دست دو یا دست یک با را کوچک

 در را میوه سیب، یک ي مشاهده در کودکان مثالً. شود می درك شیء یک شکل زمان، یک در حدودي تا و مرحله یک در
 شود، می استفاده تر کوچک اشیاء ي درباره تنها نه کننده احاطه تماس این. شوند می آن شکل متوجه و گرفته خود هاي دست
 مشاهده تماس ي وسیله به توان می باشند تر نزدیک مشاهده معرض در که آنها از هایی قسمت تنها نیز را تر بزرگ اشیاء بلکه
 است؛ خارج دست دو یا دست یک محدود ي حیطه از شود می برده کار به بزرگ اشیاء درك براي که تماسی دوم،.  کرد
 بسیار شیء آن اگر و کنند می دنبال را شیء شکل ها دست حرکت اینجا در که میز یک یا صندلی یک ي مشاهده مانند

 براي. نامند می »تحلیلی« یا »اي تجزیه تماس« را روش این. کند شرکت کار این در فعاالنه بدن تمام است ممکن باشد، بزرگ
 باید و شود انجام هم از جدا تواند نمی احساس توالی این، وجود با. شود درك و مشاهده متوالی طور به شیء هاي قسمت اینکه
 از یا بزرگ اشیاء از کارآمد مفهومی نابینا، افراد وحدت، گونه این بدون. دهد نتیجه را واحد »تماسی تصویر و ایده« یک
  ).1380 مقدم، تفضلی و حسینی( داشت نخواهند را خود محیط



 

١١٧٩ 
 

  
  (فضا)ثر در درك مکانؤعوامل م -4-1
  رنگ -1

ولی در موارد بسیار شود؛  می رنگ کیفیتی بصري است که در افراد عادي تنها از طریق چشم و اعصاب بینایی و مغز درك
شناختی  مفهومی روان ،ه، رنگکنند. در میان نابینیان اولی ها را درك می دیده شده که افرادي از طریق المسه، رنگ ،استثنایی

هایی  اما آنچه در این طراحی در نظر داریم، توجه به رنگ ؛خاص هریک از آنان استبوده، فردي  کامالًدارد و و ادراکی 
  از:است  که عبارت بینند میها را  تر آن بینایان راحت است که نیمه

  ؛و سفیدهاي سیاه  هاي سبز، آبی و قرمز روي زمینه . استفاده از رنگ1

  . ها با یکدیگر (مانند سیاه روي سفید) هاي متضاد آن ها و زمینه . استفاده از رنگ2

  بینایان باشد. یابی و فضایابی براي نیمه بسیار مهم در نشانه یکار گرفته شود، عامل جا به رنگ اگر به
مهم در زندگی تصوري بسیاري از  ینقش تحریک یک احساس است،حس شنوایی که شکلی از ي وسیله ها به تشخیص رنگ

هاي رنگ  کند. در این پدیده، احساس اند، ایفا می اشخاص که بینایی خود را در دوران کودکی یا بعد از آن از دست داده
هاي شنوایی مشخصی  طور منظم در پاسخ به انگیزش و ممکن است به استهاي شنوایی نزدیک و متصل  کامالً به احساس
ها  اند. ظهور درخشانی نامیده »هاي واضح و روشن وهم«یا » ها ظهور درخشانی«هاي ثانویه از رنگ را  احساسظاهر شوند. این 

  . ممکن است با تجارب و تصورات گوناگونی همراه باشد
  
  ثقل -2

فضایی در ارتفاع، فضایی در زیرزمین، چپ  .است مهمولی وجودش در احساس و ادراك فضا بسیار  ؛ی استئاین عنصر نامر
در و آید. فردي که بر روي زمین  بودن از لحاظ ارتفاعی توسط این احساس از فضا به دست می و راست، متعادل و غیرمتعادل
یا  ي باال متفاوتی با حالتی دارد که توسط پله یا هر عنصر دیگر به طبقه کند فضاسازي کامالً سطح بدون ارتفاع حرکت می

 یامنیتبا همکف و بدون ارتفاع را  ي تعداد زیادي طبقه ،افرادي که در مصاحبه حضور داشتند).1383(شفیعی، رود.  پایین می
کردند و ایجاد طبقه را در تفکیک عملکردها الزم  کید نمیأهاي ساختمانی ت اما بر نبود طبقه در مجموعه ،دانستند بیشتر می

  . دانستند می

  صفحه (سطح) - 3
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عمودي یا افقی در فضا نمایان  صورت صفحه به. در فضاي معماري وجود دارد مهم است که حتماً يصفحه یا سطح از عناصر
تواند به عامل  اما با نگرشی دیگر این عنصر می ، شود شود.در تصور اول، صفحه از عناصر بصري در معماري محسوب می می

  که در فضاي معماري بسیار کاربرد دارند.است یوار عناصري . سطوح سقف، کف و دشودفضاساز غیربصري تبدیل 
  

در جدول شماره  شودکه بر اساس آنهاي انجام شده در مورد ویژگی و حواس نابینایان نتایج زیر حاصل میمطابق با بررسی
  دهیم.راهکارهایی جهت طراحی فضا ارائه می4
از حس بینایی قادر به تشخیص فضا، درك فضا، جهت یابی ونشانه طراحی فضا به گونه اي باشد که فرد بدون استفاده   - 1

  یابی باشد. 
در طراحی فضایی که باید بدون حس بینایی درك شود توجه به عوامل روحیه و طرحواره هاي حسی، براي درك بهتر   - 2

  فضایی اهمیت دارد.
  می پیش بینی شده و هدفمند باشد.نوع مسیر، اختالف سطح، حضورعناصرمانند فواره آب و... باید طبق نظ  - 3
مقیاس انسانی وسایل و فضا، طراحی خوانا وروشن فضاها، توجه به هندسه وسادگی فرم در طراحی از دیگر راهکارهاي   - 4

  باشد.افزایش کیفیت فضایی می
  ران کند.طراحی فضا باید بر اصل (تکیه بر توانمندیهاي یک فرد نابینا)شکل گرفته وکم تواناییها را جب  - 5
  .کند هاي کوتاه، فرد احساس دلتنگی می در یک فضاي تنگ و بسته با سقف: بودن فضا وسیع - 6
مطلوب به  یبینا، نور خورشید و براي افراد نابینا حرارت ناشی از تابش آن بر پوست بدن، احساس براي افراد نیمه :خورشید- 7

چه براي  ،ها و سقف هایی در بدنه طراحی گشودگی مثالًراهبردهایی از این عامل بهره گرفت.  باتوان  بنابراین می ؛دهد فرد می
  .ضرورت داردث فضاهاي مکبراي فضاهاي حرکتی و چه 

  کند.خوشایند ایجاد ی تواند احساس میو  است ترین نوع ارتباط با جمعیت شاخص ،ها ها و گل بوي چمن: ها ها و گل چمن - 8
کارگیري حواس  در به دکه بدون دیدن شناسایی شود، بای اي گونه اي تعریف یک فضاي شاد و خوشایند بهبر :فضاي شاد - 9
  .تفریحی انتظار شنیدن صداهاي شاد و مهیج را دارد . چنانچه فرد از فضاي بازکردزیاد  یدقت
  .رسد راحتی به هدف خود می فرد به ،در این نوع سازماندهی :سازماندهی خطی و منظم - 10
مختلف احساس خطر  علل . اگر فرد نابینا بهاستثر در احساس آرامش او در فضا ؤم یامنیت فرد در فضا عامل :امنیت- 11

صداهایی که از  خصوصاً ،چیدن صداهاي ناهنجار در فضاپی کند یا با سقوط یا احساس برخورد با عناصر و مبلمان در فضا
  .کند، در نتیجه در آن فضا آرامش الزم را نخواهد یافت احساس ناامنی و خطر رسد، میباالي سر به گوش 

  .بخشد خاص به فرد می یحالت سکون و آرامش که هاي معطر لطراحی نقاط یا سطوحی براي گُ - 12
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ها در فضاي معماري با توجه به درك رنگ افراد  این رنگ :هاي مرده تر رنگ هاي خنثی یا به زبان ساده استفاده از رنگ - 13
  .آلود خواهد کرد فضا را غم ا،بین نیمه

 

  راهکارهاي طراحی  چالش طراحی  حواس
استفاده از جذب کننده هاي آکوستیکی   -استفاده از عایق صوتی،  -  آلودگی صوتی  حس شنوایی

  مناسب.

کنتراست فرم و   حس المسه
  مصالح

  عدم استفاده از فرم هاي پیچیده در طراحی. –دقت در انتخاب مصالح،  -

استفاده از فرم هاي  - استفاده از کنتراست در انتخاب مصالح بافت دار. -
  خالص هندسی.

استفاده از بوي مصالح خاص  -استفاده از بوي گیاهان در تعین مسیر ،   -  سردرگمی  حس بویایی 
  مانند چوب در استفاده بعضی از کاربریها مثال(آشپزخانه).

وجهت تحرك
  یابی

طراحی هوشمندانه مسیر به  - کاربرد به جا مصالح و اجسام خطرناك،   -  امنیت و هندسه
  نحوي که از طراحی موانع پرهیز شود.

  

  

  نتیجه گیري

افرادنابینا وکم بینا همچون دیگران قادرند فضاي پیرامون خود را درك کنند.اما نحوه درك آنان با افراد عادي متفاوت است. 
حواس خود چون شنوایی، بویایی، لمسایی و...محیط اطراف را درك نموده و با آن ارتباط برقرار آنها با استفاده از باقی مانده 

  کنند.می
طراحی فضا، باید به گونه اي باشد تا به نابینا این امکان را دهد تا به راحتی درآن به تفریح و سرگرمی بپردازد و از بودن در 

هاي برابر افرادنابینا و ت طراحی مناسب، بستري در جهت رسیدن به فرصتتوان گفآن احساس امنیت ولذت کند. در واقع می
  دسترسی به تمامی فضا است. سازگار ساختن فضاي معماري با نیازهاي  نابینایان، در واقع بازگرداندن آنها به جامعه است.
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 ادراکی هاي دستگاه سایر وسیله به نابینایان که، کند می مطرح آن، ادراك ي نحوه و محیط تأثیر زمینه درپژوهش   این

 و نابینایان زندگی فضاي و محیط سازي مناسب منظور به لذا  .هستند محیطی هاي محرك و محیط ادراك به قادر خود
 و فعال هاي محرك گرفتن نظر در با و ها آن نیازهاي با متناسب را محیط باید جامعه در قشر این براي حضور فرصت ایجاد
 می مشخص محیط با تعامل در را ها آن نیازهاي نابینا افراد تجربیات راستا این در کرد، طراحی نابینایان براي استفاده قابل

 شک بدون .بردارند هاگام خواسته این رفع در خود دانش کارگیري به با باید متخصصین و افراد از یک هر یعنی کند،

 آن عملکرد مسئله این و شود می عمومی هاي مکان در آنها تحرك و فعالیت انجام از مانع گروه این نیازهاي گرفتن نادیده

 .کند می مشکل دچار نیز را ها

 قابل محیطی هاي محرك ایجاد شهري، و معماري هاي محیط در شهرسازي و معماري موانع بردن بین از با باید نتیجه در

 شنوایی، محرك عوامل و فضایی هاي کلیشه قبیل از نابینایان براي بصري غیر ادراك عوامل ایجاد و نابینایان براي درك

 محیط در را ها آن عملکرد و محیط از نابینایان ادراك کیفیت توان می شهري، فضاهاي و ها ساختمان در بساوایی و المسه

  .بخشید بهبود مصنوع هاي
  

  منابع
  
 مطالعه سازمانت سم : تهران ،”ادراك و احساس روانشناسی ”) 1371 (کریم، محمد خداپناهی، و محمود ایروانی، -

 .دانشگاهها انسانی علوم کتب وتدوین
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Solutions for enhancing the architecture space for the blind people based on the 
perception of the blind person  

  

 

Abstract 

Architecture is a visual art that communicates with its audience via the eyesight. But the 
question is that how this art is perceived by the blind people? Is it possible to perceive 
the space using other non-visual senses? How the non-visual senses in operational levels 
such as architectural spaces for the blind people act?  
In fact, the blind people as a group of sensory disabled have difficulty in perceiving the 
space and architecture as they lack the main tool for perception of space and 
architecture. They use their feelings and mental clichés for perceiving the environment. 
The present paper which is done based on library studies, includes interviews with 
authorities and a group of blinds and investigates the problems of the blinds when they 
are in the space via questionnaires aiming at investigating the relationship of the blind 
with the environment and his perception of the space. It is not easy to achieve the 
design suitable for the blinds and presenting a correct design and pattern without 
awareness and knowledge of the operator, the blind person.  
This paper aims at presenting solutions for suitable designing for this group of people 

with regard to the movement and perception of the blinds to be a framework for the 
awareness of the designers of the perception of the blinds and visually impaired from 
the architectural space.   
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بررسی رابطه ي سرمایه ي اجتماعی و شیوه برخورد( مواجهه) اجتماعی با نابینایان 
  آموزان و دانشجویان نابیناي شهر تهران)(مورد مطالعه دانش

    
  3، زهرا علی اکبري2، محمد توکل1علیرضا محسنی تبریزي 

  
  چکیده

  
با نابینایان  شهر تهران برحسب متغیرهاي  شیوه برخورد اجتماعی سرمایه ي اجتماعیومیان رابطه پژوهش حاضر در پی بررسی 

اي متناسب گیري طبقهنفر، از طریق نمونه 345هاي مربوط به و ابزار پرسشنامه، داده آن  است. ؛ این تحقیق با روش پیمایشی
برخورد اجتماعی در سطح ه شیو دهد که رابطه بین سرمایه ي اجتماعیونتایج تحقیق نشان می مورد بررسی قرار گرفته است.

دهد که سرمایه ي اجتماعیبه کمک هفت مؤلفه و متغیر زمینه نشان می )93R2= 0/3ن (درصد و با ضریب تعیی 99احتمال 
ي اجتماعی  براساس نتایج مدل تحلیل مسیر، سرمایهدرصد تغییرات شیوه برخورد اجتماعی را تبیین مینماید؛  39اي سن، 

ترین تأثیر مستقیم را بر شیوه برخورد اجتماعی دارند.  برون گروهی، سن و تحصیالت، به ترتیب بیش و درون گروهی
ي اجتماعی ارتباطی ، تنها به صورت غیرمستقیم بر شیوه برخورد اجتماعی تاثیر میگذارد ، سرمایه ي اجتماعیبرون  سرمایه

  ورد اجتماعی تأثیر دارد.غیرمستقیم نیز، بر شیوه برخگروهی، تحصیالت و سن، به صورت 
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  مقدمه 
دي است. تمامی هاي فرها و قابلیتشود که معطوف به تواناییهاي انسانی متمرکز میآن وجه از تفاوت تحقیق حاضر، بر

 (آلنماید محدودیت) را تجربه می( انسانی در زندگی خود درصدي از معلولیت باشند؛ ، هرها توانا و نیز محدود می انسان
وجود مکانیسم یا  توان به عنوان فقدان بخش یا تمام عضوي،معلولیت را می). 10، به نقل از جبلی:1991برشت و لوي، 

بدن قلمداد نمود؛ حال آنکه ناتوانی، شرایط نامساعد یا محدودیت فعالیت به دلیل وجود سازمان ارگانیسم عضوي معیوب در 
نماید؛ بنابراین افراد معلول به هاي بدنی را به عنوان شهروند محسوب نمیباشد که افراد داراي معلولیتاجتماعی معاصر می
 ).11: به نقل از جبلی، 2000: گودلی،1996(اولیور،سازد روم میهاي مسیر اصلی زندگی اجتماعی محویژه نابینا را از فعالیت

 ها و شرایط متفاوتی بدین ترتیب، معلول را باید فردي بدانیم که از لحاظ جسمی، نسبت به هنجار جامعه، حائز ویژگی
به دلیل این گردد که اغلب باشد و ناتوان (فردي که برچسب ناتوانی خورده است) به فردي اطالق میمحدودیت) می(

باشد؛ از سویی آنچه گروهی را ناتوان و گروهی دیگر را ها، قادر به زندگی مستقل و باکرامت انسانی در جامعه نمیتفاوت
باشد؛ بلکه از آن تعریف و برساخت اجتماعی ها نمی هاي فیزیکی و معلولیت آننه تنها ناشی از تفاوت سازد؛توانمند می
. از سوي دیگر، در اصطالح )2006:20(ریترز،  سازدمتعین می را در قالب تبعیض، طرد و حذفگیرد که تفاوت نشئت می

:به نقل 1996(موري و لوپز،گردد بر رفاه فردي و توسعه ملی محسوب می »هزینه سربار«اقتصاد سیاسی، ناتوانی اغلب به عنوان 
نماید. افزون بر ي مادي و معنوي بسیاري را بر جامعه تحمیل می. وجود افراد وابسته و ناتوان در جامعه، هزینه ها)21از جبلی 

توان از این طریق که چگونه با که افراد و جوامع را می الشعاع قرارمی دهد؛ چرا هاي اجتماعی را تحتاین، ناتوانی ارزش
-دم توانایی جوامع در پاسخع ).212:به نقل از جبلی 2006(آلبرشت، نمایند، مورد قضاوت قرار داد افراد معلول برخورد می

نماید و موجب بروز مسائل اجتماعی  گویی درست و مناسب به این قشر برساخت شده، اخالق اجتماعی را تضعیف می
شود. بر این مبنا ریترز و  هاي اجتماعی و نظایر آن می کاري دیگري نظیر بی تفاوتی اجتماعی، فاصله طبقاتی، فقر، شیوع بزه
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باشد؛ چرا که بحث نمایند که با هر مقیاسی که بسنجیم؛ ناتوانی در جهان، یک معضل بحث بر انگیز می آلبرشت، استدالل می
همچنین  گذارد؛  نماید و بر جمعیت جهانی تأثیر می اي اجتماعی را برساخت میسازد که مسئلهموضوعی متمرکز می را بر
بعیض، طرد و حذف به عنوان یک مسئله اجتماعی، وضعیتی اجتماعی شامل ترحم، ت) مواجهه( برخورد توان بیان نمود، می

 باشد که از سوي جامعه در قالب اعمال محدودیت یا محرومیت در تخصیص منابع مادي و ناخوشایند نسبت به معلولین می
د اقدام گیرد؛ چرا که اکثریت افراد مبتال به معلولیت اعتقاد دارند؛ براي اصالح این وضعیت بایمعنوي جامعه صورت می

هاي نمود؛ بنابراین، بررسی رابطه سرمایه ي اجتماعیو شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان، به معناي کشف و بررسی مکانیسم
باشد که مسئله و موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل تولید این پدیده اجتماعی، رسالتی جامعه شناختی می تولید و باز

 دهد. می

  بیان مسئله:
هاي ي جهان به نوعی مبتال به معلولیت) از سکنه10یباً %تقرمیلیون نفر ( 450در حدود « کنیم کهجهانی زندگی می امروزه در

-) می13این رقم از آن نیز بیشتر (حدود % باشند. طبق برآوردهاي جدید سازمان بهداشت جهانیجسمی، حسی یا روحی می

به کاهش نشان  میلی ، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی،مسئلهاد گردد، این است که ابعشود. آنچه موجب نگرانی می
با یک نقص جسمی، روانی یا حسی ه ي هموارهر کشور% از افراد 10توان فرض نمود که دست کمدهد؛ بر این مبنا مینمی

ها در  فعالیت اجتماعی آنگردد به آن ابتال یابند؛ آن هم، چنان نقصی که موجب مید شوند یا در آینده امکان دارمتولد می
 بر حسبدر کشور ما سهم افراد نابینا و نیمه بینا ». تري قرار گیردجنس خود در سطح نازلسن و هممقایسه با سایر افراد هم

باشد نفر و بر مبناي حداکثر تخمین ممکن، دو برابر این مقدار می 200.000حداقل تخمین ممکن، به طور قطعی بیش از 
. در چنین شرایطی، انجام مطالعاتی پیرامون مسائل مختلف مربوط به افراد نابینا و نیمه بینا در راستاي پیش )5: 1369(گلچین، 
ي اجتماعی این هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی مناسب، با توجه به میزان سرمایهگذاريها و سیاستبینی برنامه

ي برخورد اجتماعی در ابعاد متفاوت خود (برخورد اجتماعی بر این مبنا نحوه رد؛ناپذیر داگروه از معلولین ضرورتی اجتناب
یر کیفیت ارتباطات تحت تأثگروهی، آگاهی و توجه، پذیرش و عدم پذیرش، خدمات حمایتی گروهی) گروهی، بروندرون

 .باشدو پیوندهاي اجتماعی می

  :اهمیت و ضرورت تحقیق
باشد که تا کنون بکر و هایی میویژه نابینایان از جمله زمینهجامعه نظیر معلوالن بهمسائل برخی گروه هاي خاص در 

ي توجهی هر چه باشد نشان دهندهنخورده باقی مانده و کمتر مورد توجه جدي و مستمر قرار گرفته است. دالیل این کم دست
ي معلوالن (بویژه تماعی و فرهنگی نسبت به جامعههاي اقتصادي، اجریزيها و برنامهبنديها در اولویتآن است که دولت

طور مستمر تالش شود که از سویی براي پیشگیري از وقوع نابینایی و اند. براین مبنا ضرورت دارد تا بهنابینایان) غفلت ورزیده
لمی، عملی و از سوي دیگر در صورت بروز نابینایی، در راستاي مواجهه و غلبه بر عوارض آن، تمامی امکانات الزم ع

هاي روابط اي از شبکهي اجتماعی که مجموعهبینی و فراهم گردد. همچنین باید توجه داشت سرمایهتکنولوژیکی، پیش
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ي همکاري، تعاون و اعتماد متقابل باشد، با ایجاد یکپارچگی و همبستگی، زمینهها میها و سازمانجمعی و گروهی میان انسان
ي اجتماعی به عنوان عاملی که  هاي سرمایهمؤلفهبایست بر لزوم توجه و تمرکز بر ابعاد و  یم. بدین ترتیب  سازدرا فراهم می

تواند روابط مبتنی بر اعتماد را در جامعه ایجاد نماید و برخورد اجتماعی نیز به عنوان یک کنش جمعی که حاصل این می
ي تسهیل گردد که زمینهي اجتماعی به عنوان عامل و بستري قلمداد می باشد تاکید شود؛ در واقع سرمایهاعتماد متقابل می

نماید این است که ي اجتماعی ایفا میسازد. در این میان، نقشی که سرمایهانجام کنش جمعی معطوف به جامعه را فراهم می
هاي شناختی آن، ضرورت قابل یتسازد. انجام چنین مطالعاتی به دلیل مزها را فراهم میامکان استفاده از سایر سرمایه

باشد. در این بخش هاي علمی در این زمینه داراي نقش ارزنده و اهمیت بسزایی مییابد. بنابراین انجام پژوهشاي میمالحظه
ضرورت دارد تا یادآوري شود که توجه به چنین اموري از لوازم و اجزاي مهم یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی، جامع و 

گردد. چرا که لزوم پرداختن به مسائل مربوط به نابینایان و در نهایت تأکید بر انجام ول در یک اجتماع قلمداد میشم جهان
توان از طریق تکیه بر آمار نیز، تر از این مسائل را میها و مطالعات علمی در راستاي دستیابی به شناخت بیشتر و کاملپژوهش

ي جدي ي اجتماعی دیگر با صرف وقت و هزینه، مورد مطالعهکه آن را همانند هر مسئلهاثبات نمود.  بدین ترتیب الزم است 
باشد، هاي اجتماعی و نیز واجد آثار اجتماعی متعدد و گوناگونی میي اجتماعی، داراي ریشه قرار داد. افزون بر این هر مسئله

ها و انحرافات بسیاري را در سطح د موجبات بروز تنشتواني اجتماعی، میها در فرآیند حل آن مسئلهتوجه به آن که عدم
ین تر کاملي برخورد با یک مسئله، ترین شیوهدهد. صحیحاي که، آن مسئله رخ میویژه در محدودهجامعه فراهم سازد؛ به

ي ي سرمایهبر پدیده. بنابراین لزوم بررسی عوامل اجتماعی موثر باشدها و آثار آن میشناخت در باب آن مسئله، ریشه
 شود.شناسی احساس میي جامعهبرخورد اجتماعی با نابینایان در حوزهو اجتماعی 

  :اهداف تحقیق
شود که پردازد، پژوهشی عملی و کاربردي محسوب میي اجتماعی خاص میکه به یک مسئلهپژوهش حاضر، به دلیل این
 باشد.ي اجتماعی بر آن میبا نابینایان) و تأثیر ابعاد سرمایهي برخورد اجتماعی (مواجهه ي شیوههدف از آن، بررسی مسئله

ي اجتماعی و  ي بین سرمایه مربوط به آن، هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه سؤاالتبنابراین با توجه به موضوع پژوهش و 
 باشد ي مورد مطالعه میي) اجتماعی با افراد نابینا در جامعهي برخورد (مواجههشیوه

  ي تجربی تحقیق:پیشینه

در زمینه موضوع سرمایه ي اجتماعیو شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان در داخل و خارج از کشور، باید اذعان نمود که هیچ 
 گونه پژوهش علمی مدون و مکتوبی در ارتباط با سرمایه ي اجتماعیو شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان یافت نشده است.

ي مسائل حقوقی، روانشناسی باشد که در حوزه مقاالتی میل م شده پیرامون مسائل نابینایان در ایران، تنها شاممطالعات انجا
 و مددکاري اجتماعی در قالب سه بخش علوم انسانی، اقتصادي و فیزیکی صورت گرفته است بخشیکودکان استثنایی، توان

(از قبیل نگرش، بازخورد، تعامل بنابراین نگارنده ناگزیر بوده است که از واژگان معادل و یا مشابه با شیوه برخورد اجتماعی 



 

١١٨٨ 
 

اجتماعی، رفتار اجتماعی، مواجهه ي اجتماعی و واکنش اجتماعی) به عنوان جایگزین شیوه برخورد اجتماعی استفاده نماید. 
  شود.هش ها اشاره میدر زیر به نتایج مرتبط برخی پژو

 در نخاعی ضایعۀ و روان و اعصاب جانبازان اجتماعی سرمایۀ ی در پایان نامه اش تحت عنوان (بررسیچوبست زاده جانعلی

 برخورداري احساس سطح نماییم، یم حرکت جامعه به سمت خانواده از مازندران) به این نتیجه رسید که، هرچه استان

 این از خانواده جانبازان، در درصد 73 که حدود یابد؛ هرچند یم کاهش به طرز معناداري اجتماعیي  یهسرما از جانبازان

و  باشد ینم اعتماد قابل جامعه جو که بررسی، اعتقاد دارند مورد درصد جمعیت 75 حدود برخوردارمی باشند، اما احساس
ي  رابطههان آرایی در پایان نامه اش  تحت عنوان (بررسی ). ج1390شود(جانعلی زاده چوبستی، ینمها، با احترام رفتار  با آن

ت اجتماعی در میان مادران کودکان کم توان ذهنی ) به این نتیجه دست یافت  که سطح  سرمایه ي اجتماعیو احساس امنی
ت اجتماعی اجتماعی و ابعاد باشد. همچنین میان سرمایه ي  یمر جامعه مورد نظر، پایین ، دسرمایه ي اجتماعی و احساس امنی

ت اجتماعی، رابطه ي معنادار و مثبتی وجود دارد(جهان آرایی،  اي تحت در مقاله ،1زبالیدن پوت ).1390آن، با احساس امنی
به افزایش نرخ بیکاري در میان اشخاص معلول، اشاره دارد و » معلولیت و اشتغال، مبتنی بر اهمیت سرمایه ي اجتماعی«عنوان 

و شوند و مشاورین شغلی  ها باید در راستاي ایجاد سرمایه ي اجتماعی، به کار گرفته  ياستراتژیابد که ت میبه این نتیجه دس
پاریس و گرانگر در  ).2005(پوتز، بایست سرمایه ي اجتماعی را به عنوان هر استراتژي شغلی، در نظر گیرندی، میبخش توان
-به نقش قدرت و آثار سرمایه ي اجتماعی بر افراد معلول، تأکید می» عیت سرمایه اجتمایقدرت و نسب«اي تحت عنوان مقاله

محور از  –هاي بسیاري را در راستاي ارتقاي خدمات شخص یتحمایابند که برنامه مونرو، نمایند.آنها به این نتیجه دست می
 3و جان چودري 2درموت فالی ).2008(پاریس و گرانگر، دهد طریق رواج سرمایه ي اجتماعی به افراد معلول، اختصاص می

، که »هاي معلولیت: مراقبت به مثابه کاالي اجتماعی و مصرف سرمایه اجتماعی يگذارفقر، طرد اجتماعی و سیاست «درمقاله 
اند که فقدان همبستگی اجتماعی و دسترسی  به این نتیجه دست یافته ي چودونگاي بنگالدش، انجام گرفته استدر منطقه

تواند به شکل آماري، کمتر امکان پذیر باشد جه به طرد اجتماعی و برچسب معلولیت به خانواده هاي مرتبط میعادالنه، با تو
کاربرد «در مقاله اي تحت عنوان ، 4).آدري ترینور2007ها به خدمات رسمی، دسترسی داشته باشند (فالی و چودري، که آن

ي انتقال به دوره ها مدلاصل، پس از تحصیالت متوسطه و گسترش بهبود نتایج ح ، در راستاي»سرمایه ي اجتماعیو فرهنگی
دهد که تحقیق انتقال به تحصیالت مطالعه در حوزه سرمایه ي اجتماعی، نشان می باشد.می اي دیگر در زندگی جوانان معلول

بعد از متوسطه و عملکرد در حوزه هاي کلیدي، مانند تصمیمات شخصی، مشارکت والدین و دسترسی به برنامه درسی 

                                                             
1 Blyden Potts 
2 Dermot Foley 
3 Jahan Chowdhury 
4 Audrey A. Trainor 
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گیرد که گسترش انتقال به تحصیالت بعد از گردد.وي نتیجه میمی بزرگساالنمناسب، موجب پیوند خدمات مربوط به 
ي انتقالی و آموزش براي افراد معلول یر برنامهتأث یشافزاي سرمایه  ي اجتماعی، امکان دارد شامل همتوسطه، در راستاي مطالع
ي سرمایه ها داللت«اي با عنوان ، در مقاله2و دانیال استلیک 1لزلی چنووس ).2008اي گردد (ترینور،از دیگر گروه هاي حاشیه

سودمندي نظریه سرمایه  به بررسی» داراي معلولیت از زندگی اجتماعی اجتماعی، در راستاي برخورداري خانواده ها و افراد
به عنوان چارچوبی براي بقا، بهبود و برخورداري  ها آنبا درك تجارب افراد معلول و خانواده هاي ن ي اجتماعی و ارتباط آ

دهد که افراد معلول و خانواده ان میآنان در اجتماعات محلی و روستایی استرالیا، پرداخته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نش
 و زهدا ).حسین2004(چنووس و استلیک، اند.، به طور وسیعی از سرمایه ي اجتماعی گسترده تري، محروم ماندهها آنهاي 
 علت به معلولیت از بعد ارتباط برقراري چارچوب جامعه با انطباق به میل: انزوا« در پژوهشی تحت عنوان ،3شفرین نور احمد

 لحاظ از ویژه به خود، اطراف محیط با انطباق در تصادف، اثر بر دیده آسیب و معلول افراد به مطالعه توانایی »تصادفات
 به بسیار تمایل ارتباط، برقراري هنگام معلول، افراد که دهد می نشان پژوهش این از حاصل نتایج. اجتماعی می پردازند روابط
 سابو).2010شفرین، نور و زهدا( دارند جامعه در دیگران با اجتماعی تعامالت از گیري کناره و خود مقابل در سدي ایجاد
 تحقیق براي اي برنامه مبناي بر تحقیق براي کاري دستور: جامعه و خود بر معلولیت تأثیر« عنوان با اي درمقاله 4کوراوا سلیمان
 معلولیت، که دهد می نشان تحقیق نتایج. پرداخته است  معلولیت به نسبت نگرش تغییر بررسی به »نیجریه در معلولین پیرامون

 دارد امکان که گردد می محسوب آینده هاي چالش از نمایی دور و مجدد پذیري جامعه شدن، اجتماعی فرآیند عنوان به
 5یسان. ال. بنالیدا اي.)2010 کوراوا،( سازد ضروري نیجریه، در را معلولیت درباره بیشتر تحقیق براي اي، برنامه تنظیم
به بررسی نگرش نسبت » ها پیرامون نابینایی، معلولیت بینایی و تحصیل با خط بریل یاستسو  ها نگرش«عنوان  تحت ايدرمقاله

باشند، همانند  یمهاي بینایی  یبآسدهد افرادي که نابینا یا داراي به معلولیت نابینایی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می
و همکاران  6ي پروت).نتایج مطالعه1999توانند از تنوع شغلی، حرفه اي و ... برخوردار شوند (بیسان،  یمدیگر افراد جامعه، 

، در راستاي نتایج پیش بینی CDPل بیانگر این بود که عوام» 7بعاد مقیاس تماس با افراد معلولا«وي در پژوهشی با عنوان 
س نگرشی، از طریق دیگر ابزارهاي روان شناسی اجتماعی و مجموعه متغیرهاي جمعیت شناختی، تحلیل شده و چند مقیا

نسبت به معلولین استفاده شود،  ها نگرشیق در تحقتواند  یم. بنابراین، مباحثه اي پیرامون این که چگونه مقیاس فوق اند شده
  ).2008صورت گرفته است (پروت و همکارانش، 

                                                             
1 Lesley Chensley Chenoweth 
2 Daniela Stehlik 
3 Husain Zuhda, Ahmad Nor shafrin 
4 Sabo Suleiman Kurawa 
5 Nalida E.L. Besson 
6 Pruett 
7 CDP 
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به این نتایج دست یافته اند که مقیاس » نگرش سنجی در نابینایی ارتقا مقیاس«انش در پژوهشی تحت عنوان و همکار 1کوئن
منطقه مورد استفاده قرار گرفته است می تواند توسط افراد نابینا  6که براي ارزیابی و سنجش نگرش افراد نابینا، در  2فیتینگ

تواند در راستاي  یمگردد که  یمبزرگی از موارد مذکور  نسبتاًمل نمرات ، شا3موردي استینگیسر 100یابد و مقیاس  ارتقا 
 ).1958سنجش موضوع تحقیق حاضر، مفید به شمار آید (کوئن و همکارانش، 

  مبانی و چهارچوب نظري
امروزه این اعتقاد وجود دارد که به دلیل پیچیدگی پدیده هاي اجتماعی، هیچ یک از نظریه ها به تنهایی توانایی تبیین مسائل 
را ندارند بلکه تنها در شرایطی که مجموعه اي از این نظریه ها در موازات هم قرارمی گیرند می توانند مسائل اجتماعی را به 

. صرف نظر از اینکه یک مسئله اجتماعی مانند شیوه برخورد (مواجهه) اجتماعی با نابینایان با دقت بررسی و شناسایی نمایند
توجه به مولفه و شاخص هاي سرمایه ي اجتماعی آنان از چه دیدگاهی مطالعه شود، معموالً در بررسی نهایی باید تمامی 

نابینایان مد نظر قرار گیرد. در این قسمت برخی نظریات رابطه سرمایه ي اجتماعی و شیوه برخورد اجتماعی با  برعوامل موثر 
مهم سرمایه ي اجتماعیو شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان را به طور مختصر ارائه می نماییم و از این نظریات در راستاي تبیین 

  سرمایه ي اجتماعیو شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان استفاده خواهیم نمود:

                                                             
1 Cowen 
2 Fitting 
3 steingisser 
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هاي  هاي اخیر، گروهی از دانشمندان با شناخت نسبت به شکاف در سالولکاك و ناریان: 1فزاییا دیدگاه هم-1
ي  هاي قبلی، در صدد برآمدند تا دیدگاهی جامع را مطرح نمایند که بتواند سرمایه موجود در جامعه و ضعف دیدگاه

ند تا دیدگاهی را معرفی کنند که بتواند سه بعد ها تالش نمود ي اجتماعی عمودي را دربرگیرد.آن اجتماعی افقی و نیز سرمایه
ي اجتماعی ارتباطی را  گروهی و سرمایه ي اجتماعی برون گروهی، سرمایه ي اجتماعی درون ي اجتماعی یعنی سرمایه سرمایه

دهند؛ چرا که این دیدگاه به دلیل  افزایی) را پذیرفته و آن را بسط می گرایی یا هم هم( ادغام نماید. ولکاك و نارایان، دیدگاه
ي اجتماعی دارد و نیز به سبب بازشناسی که از پیامدهاي مثبت و منفی آن ارائه  تأکیدي که بر ادغام و ابعاد مختلف سرمایه

ین مزیت این تر مهمها،  ختلف آن دارد. در این راستا آندهد، توانایی بیشتري در تبیین مسائل مربوط به توسعه و ابعاد م می
هاي ارتدکسی رایج میان دانشمندان،  بندي دانند که دیدگاه همگرایی، گروه هاي دیگر را در این نکته می دیدگاه بر دیدگاه
به نقل از : 2000یان،(ولکاك و نارسازد  را به هم مرتبط و وابسته می ها و آنبرد  گذاران را از میان می پزشکان و سیاست

یین به پایین و از پاهاي توسعه از باال به  توان برنامه سازد که در آن می بدین ترتیب این دیدگاه شرایطی را فراهم می ).30عنق،
ها گردید.به  هاي غیر دولتی در تصمیم گیري باال را تلفیق نمود و در کنار هم پیش برد و نیز موجب گسترش مشارکت بخش

ها، نهادهاي  توانند با تشخیص ماهیت و میزان روابط اجتماعی انجمن ها می گذاري گر محققان این دیدگاه، در سیاستبیان دی
ي اجتماعی (گسترش همکاري، اعتماد، کارایی نهادي و کاهش  ها به بسط سرمایه رسمی، بخش خصوصی و تعامل میان آن

نظران پیشین  صاحب ،هاي رابرت پاتنام ولکاك و نارایان با الهام از دیدگاه انزاوگرایی، فساد و فرقه گرایی) بپردازند. بنابراین
ي اجتماعی  گروهی، سرمایه ي اجتماعی درون ي اجتماعی شامل سرمایه اي از سرمایه بندي گرایی طبقه و متفکران دیدگاه هم

که جوامع با ایجاد و تقویت این سه شکل از  ها اعتقاد دارند دهند.  آن میي اجتماعی ارتباطی را ارائه  گروهی و سرمایه برون
زنی مردم، اعتماد افقی، عمودي و مشارکت عمومی  توانند منجر به ارتقاء کارایی نهادي، قدرت چانه ي اجتماعی می سرمایه

  گردند و از این طریق کیفیت زندگی مردم را ارتقاء دهند(همان منبع).
نظریه کاتز و گالس نیز برمبناي این عقیده است که افراد در ارتباط با برخورد اجتماعی: نظریه کاتز و گالس  -2

به نقل  از  1979نسبت به معلولین دارند(کاتز و گالس، )اغلب نگرش و طرز برخورد دو گانه (احساس ترحم و دشمنی
  ).7کلدي،

در خصوص نحوه نگرش و طرز برخورد جامعه ل به نظر استوتزدر ارتباط با برخورد اجتماعی:  لنظریه استوتز -3
  شود: یمنسبت به افراد معلول، دو نوع ساز و کار روان شناختی در فرآیند تعبیر و تفسیر در مورد معلولین تشخیص داده 

سازوکار گسترش زمانی: افراد جامعه، یک خصوصیت و ویژگی موقتی را در فرد معلول جزء خصوصیات   -1- 3
  نند.ک یمدایمی او تلقی 

کنند و  یمسازوکار تعمیم تشبیهی : افراد جامعه، یک خصوصیت را در درون یکی از افراد معلول مشاهده   -2- 3 
  دهند. یمآن را از روي تشابه، به دیگر افراد معلول تعمیم 

                                                             
1 . Synergy View 
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گیرند  یمرسد افراد جامعه در تعامل و برخورد با معلولین تحت تأثیر این ساز و کارها قرار  یمبا توجه به مطالب فوق به نظر 
  ).8: به نقل از کلدي،1371(استوتزل،

  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل نظري پژوهش : بررسی رابطه سرمایه ي اجتماعیو شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان. 1شکل 

  فرضیات پژوهش 

.بین سن نابینایان و 2، ها با آنمواجهه) اجتماعی ( ي برخورد . بین پایگاه اجتماعی و اقتصادي نابینایان و شیوه1رسد  به نظر می
ها،  آنبا  اجتماعی (مواجهه)ي برخورد  بین اعتماد بین شخصی نابینایان و شیوه.3ها،  آنبا  مواجهه) اجتماعی( ي برخورد شیوه

. بین اعتماد نابینایان به اصناف محل 5ها،  آنبا مواجهه) اجتماعی ( ي برخورد بین اعتماد نابینایان به نهادهاي رسمی و شیوه. 4
 مواجهه) اجتماعی( ي برخورددنی نابینایان در محل و شیوهي م. بین مداخله6ها، آنبا مواجهه)  اجتماعی ( ي برخوردو شیوه

 اعتماد بین شخصی -

  بده بستان -

  اعتماد به نهادهاي رسمی - 
  اعتماد به اصناف- 
  مداخله مدنی- 
  فعالیت انجمنیمیزان - 

  شعاع ارتباطات  -
  انواع ارتباطات  - 
 استفاده از وسایل ارتباط جمعی - 

درون گروهیسرمایه ي اجتماعی برون گروهیسرمایه ي اجتماعی   
 ارتباطیسرمایه ي اجتماعی

سرمایه ي 
نابینایاناجتماعی  

 شیوه برخورد اجتماعی

برخورد اجتماعی برون گروهیشیوه   شیوه برخورد اجتماعی درون گروهی 

 میزان آگاهی و توجه
 

میزان آگاهی و  برخورد اجتماعی خدمات حمایتی میزان پذیرش برخورد اجتماعی
 توجه

 خدمات حمایتی میزان پذیرش
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. بین میزان 8ها، آنبا مواجهه)  اجتماعی ( ي برخوردهاي داوطلبانه و شیوهدر انجمن مشارکت و فعالیت.  بین میزان 7ها، آن با
عاع (گستره) ارتباطات نابینایان و . بین ش9ها،  آنبا مواجهه)  اجتماعی ( مشارکت و فعالیت سیاسی نابینایان و شیوه برخورد

با مواجهه) اجتماعی ( . بین میزان و انواع ارتباطات افراد نابینا و شیوه برخورد10ها، آن بامواجهه) اجتماعی ( شیوه برخورد
. بین تصور مثبت افراد نابینا 12آنان،  با مواجهه) اجتماعی( . بین بده بستان نابینایان و افراد محل و شیوه برخورد11ها، آن

ي برخورد  بین احساس امنیت نابینایان در محل و شیوه. 13ها، آن با مواجهه) اجتماعی( نسبت به محل زندگی و شیوه برخورد
هه) مواج( ي برخورد بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی توسط نابینایان و شیوه .14ها،  آنبا (مواجهه) اجتماعی 

. بین 16ها،  اجتماعی با آن مواجهه)( ي برخورد بین سرمایه ي اجتماعیدرون گروهی نابینایان و شیوه .15ها،  آنبا اجتماعی 
.بین سرمایه ي اجتماعی ارتباطی 17ها، اجتماعی با آن مواجهه)( ي برخورد سرمایه ي اجتماعیبرون گروهی نابینایان و شیوه

ي  رسد شیوه به نظر می .18وجود دارد. مستقیمیي معنا دار  ها رابطه اجتماعی با آن مواجهه)( ي برخورد نابینایان و شیوه
  نابینایان برحسب جنسیت متفاوت است. بامواجهه) اجتماعی ( برخورد

  روش پژوهش 

در بخش نظري این پژوهش از روش اسنادي و در بخش تجربی آن از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماري این 
سال ساکن در شهر تهران بوده است، که جمعیت آنها، براساس اطالعات مربوط به  54تا  15پژوهش، نابینایان واقع در سنین 

سال ساکن در شهر تهران بوده  54تا  15نفر نابینا واقع در سنین  3761بر ، بالغ 1390سازمان آمار ایران در سرشماري سال 
نفرزن بوده اند. در این روش از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي متناسب 1398مرد و   2363است، که از این تعداد 

م نمونه برآورد شده است. براي به منزله حج 345استفاده شده است و در تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، عدد 
استفاده شده است. به منظور سنجش پایایی  1گردآوري داده ها از پرسشنامه و براي تجزیه و تحلیل آن ها از نرم افزار آماري

ابزار پژوهش ( پرسشنامه) نیز از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است. باتوجه به اینکه تمامی ضرایب بدست آمده  براي 
  بوده اند، می توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش قابل اعتماد بوده است. 78/0خص هاي پژوهش باالتر از شا

  هاهاي شاخصهاي اصلی پژوهش و گویه. شاخص1جدول

  گویه هاي شاخص ها  شاخص هاي اصلی پژوهش
همسایگان  .4؛دوستان و همکاران  .3؛خویشاوندان .2؛ اعضاي خانواده  .1  اعتماد بین شخصی

  ؛ محلی ها و هم
ها و . شهرداري3؛ ها  بانک .2؛ها و درمانگاه ها یمارستانب.1 عملکرد.   اعتماد به نهادهاي رسمی

؛ ها دادگاه . 5؛نیروي انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی. 4شوراي شهر؛ 

                                                             
1 Statistical Package for the Social Sciences 



 

١١٩۴ 
 

مطبوعات محلی و . 8؛ دارایی ي اداره. 7؛آموزش و پرورش ي اداره.6
  مخابرات  .11؛پست  ي اداره. 10یما؛ دا و سص.9؛ کشوري

؛ رانندگان آژانس (تاکسی تلفنی).2؛عمومی  ي رانندگان وسایل نقلیه.1  اعتماد به اصناف
نگهبانان و .5کسبه و بازاریان سطح شهر .4؛پزشکان و دندان پزشکان.3

  رفتگران محلی 
؛ باالدست و همکارانمدیر، با  مشکالت .درمیان گذاشتن مشکالت 1  مداخله مدنی

دعوت از همسایگان  .4به ادارات  مراجعه3. .نوشتن نامه  به مسوولین ؛2
  براي رفع مشکل .

 ...هاي مسکن و عضویت در تعاونی. 2در انجمن اولیاء و مربیان، عضویت.1  میزان فعالیت انجمنی
. 5مذهبی،  هاي یئتدر ه عضویت. 4؛ قرآنی يها در گروه عضویت. 3

هاي صنفی  در انجمن عضویت. 6الحسنه ،  هاي قرض صندوقدر  عضویت
ها و  عضویت در گروه. 8هاي خیریه،  در انجمن عضویت .7ی؛و شغل
هاي علمی و  ها و انجمن عضویت در گروه. 9هاي ادبی و هنري،  انجمن

  .عضویت در پایگاه بسیج.10فرهنگی، 
شرکت در انتخابات . 2؛شوراي اسالمیشرکت در انتخابات مجلس .1  (سیاسی)میزان فعالیت مشارکتی

  شرکت در انتخابات شوراي شهر و... . 3؛ جمهوري ریاست
 .5؛ همکاران. 4؛دوستان.3؛ خویشاوندان.2،  ي اعضاي خانواده .حمایت1  شعاع ارتباطات

  . حمایت مالی افراد نیازمند6؛ها محلی همسایگان و هم
در مسجد یا  یخوان در مراسم عزاداري، جشن و مولودي .شرکت در 1  انواع ارتباطات

. 3؛ در مراسم شادي و غم خویشاوندان. شرکت 2ی ؛مذهب هاي یئته
مراسم شادي و غم . شرکت در 4؛ در مراسم شادي و غم دوستان شرکت 

. 6؛ هاي فامیلی و دوستانه در مهمانی. شرکت 5.ها محلی همسایگان وهم
خانواده؛ با ي دوستانه  رابطه . 7؛ با خانواده مسائل روزمرهصحبت پیرامون 

. 10 ت ؛گفتگو با دیگران جهت حل مشکال.9 ..برقراري ارتباط دوستانه؛8
  .ها محلی و هم همسایگانخویشاوندان،رفت و آمد خانوادگی با

با خانواده ، خویشان،  مشورت .3؛ وسایل زندگی  .2؛ بستان مالی بده .1  بده بستان
  .ها محلی همسایگان و هم همکاران و دوستان و

. احساس مسولیت  هم 2 از محل زندگی  احساس رضایت و آرامش .1  تصور مثبت نسبت یه محل زندگی
 یاندر ممثبت  خصوصیات اخالقیرواج  .3؛  محلی ها نسبت به یکدیگر

  محلی ها. هم
نزاع و درگیري بین  .2.. در محل زندگی شما؛ و  يبردار سرقت، کاله .1  امنیت محلی

هنگام قدم زدن در کوچه و احساس امنیت  .4؛ اعتیاد شیوع  .3؛  نهمسایگا
  .شهر خود در شب هاي یابانخ

. 1استفاده از وسایل ارتباط جمعی براي کسب اطالعات از طریق:   یق وسایل ارتباط جمعیراطالعات از ط و کسب آگاهی
  .روزنامه و مجالت،5. اینترنت،4. ماهواره،3رادیو،. 2تلویزیون،

.قیمت تقریبی منزل 4.وضعیت شغلی؛ 3.درآمد ماهیانه؛ 2.تحصیالت؛ 1  اجتماعی-وضعیت اقتصادي
  .قیمت تقریبی اتومبیل شخصی.5مسکونی؛ 

 . 4.خویشاوندان، 3. دوستان، 2. خانواده، 1: نابیناییبا برخورد  ي نحوه. 1  برخورد اجتماعی بین شخصی
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برخورد افراد  ي نحوه. 6دوستان و آشنایان  .5، ها محلی همسایگان و هم  (درون گروهی)
  برخورد مردم و افراد جامعه  ي نحوه .7؛نابینا با نابینایان دیگر

سازمان  .3سازمان بهزیستی،. 2؛ دولتی يها سازمان. 1نحوه برخورد   شیوه برخورد نهادي (برون گروهی)
مسئولین و . 5مسئولین سازمان سنجش . 4آموزش و پرورش استثنائی،

  .مسئولین دانشگاه محل تحصیل. 6ملی؛  ي کارمندان کتابخانه
اعضاي خانواده .1اگاهی و اطالع از معلولیت نابینایی و توانمندي   آگاهی و توجه بین شخصی

  ها  محلی همسایگان و هم. 4دوستان  . 3خویشاوندان.2
مسئولین .1نسبت به معلولیت نابینایی و توانمندي آگاهی و توجه نهادي   آگاهی و توجه نهادي

  .مردم و افراد جامعه  .2جامعه، 
. 4دوستان . 3خویشاوندان . 2 ، اعضاي خانواده. 1 پذیرش بین شخصی  پذیرش بین شخصی

را در اماکن عمومی در کنار خود  شما همکاران تا چه حد حضور
باشد؟ نابیناییتان تا چه حد می ي د؟ پذیرش شما نسبت به مسئلهپذیرن می

شما تا چه حد حضور خود را در کنار سایر اعضاي خانواده در اماکن 
تا چه حد حضور شما را در دید و   ؟ اعضاي خانوادهیدپذیر میعمومی 
پذیرند؟ ازدواج یک فرد نابینا  هاي خانوادگی و... در کنار خود می بازدید

  تا چه حد پذیرفته شده است؟ ي شما خانوادهبینا در نابا 
نقش افراد نابینا  نسبت به جامعه  و برنامه ریزان  مسئولینپذیرش به نظر شما   پذیرش نهادي

دهند؟   هاي مربوط به امور نابینایان بها می ریزي ها و برنامه در تصمیم گیري
این قشر در مجلس شوراي  ي حضور یک فرد نابینا به عنوان نماینده

به نظر شما مسئولین جامعه، تا چه حد قانون جامع . اسالمی و شوراي شهر
نمایند؟  حمایت از حقوق معلولین را پذیرفته و مواد قانونی آن را اجرا می

پذیرفته شده ایرانی  ي جامعهدربه نظر شما ازدواج دو فرد نابینا تا چه حد 
  است؟

شهرداري مناسب شرایط و  توسط ن ي فضاي شهر تهرامناسب ساز  خدمات حمایتی
هاي عابر بانک گویا ، تا چه حد مورد استفاده  دستگاه .وضعیت نابینایان 

باشد؟ وسایل حمل و نقل عمومی (مترو، اتوبوس شرکت واحد  نابینایان می
دانشگاه محل تحصیلتان و امکانات آن  .و...) متناسب با شرایط نابینایان 

ملی و سایر  ي ضعیت و شرایط نابینایان به نظر شما کتابخانهمناسب با و
ها تا چه حد متناسب با شرایط و  هاي سطح شهر و دانشگاه کتابخانه

  باشد؟ وضعیت نابینایان می
  

  یافته هاي پژوهش:

تجزیه و تحلیل آن ها در این قسمت با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به توصیف متغیرها ، آزمون فرضیه هاي پژوهش و 
  می پردازیم:

  هاي عمومی نمونه:. ویژگی1
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 2/47ترین فراوانی ( از جوان بودن پاسخگویان دارد. از سویی، بیش  باشد و این نشان سال می 05/31میانگین سن افراد سن: 
چنین یشتر تعلق دارد. همسال و ب 40درصد) هم به رده سنی 7/19سال مربوط بوده و کمترین آن ( 30درصد) به رده سنی زیر 

سال و کمتر از آن هستند و نیمی دیگر از  30سال است؛ یعنی نیمی از پاسخگویان داراي سن  30سن پاسخگویان نیز   میانه
ساله و  15ترین فرد  است و در نهایت جوان 82/11انحراف معیار سن پاسخگویان نیز  سال سن دارند. 30ها بیشتر از  آن
   باشد.می71/139ساله است. واریانس  63ترین فرد  مسن

 بوده اند. به زننفر)  163( درصد 2/47و  مردنفر)   182(درصد  8/52نفر پاسخ گویان این پژوهش ،   345از جنسیت :
  ي حاضر مرد هستند. ،  عبارتی اکثر پاسخگویان در نمونه

درصد) مجرد بودند. از این رو، مجردین  5/47(نفر از پاسخگویان نزدیک به نیمی از پاسخگویان  345از وضعیت تاهل :
درصد از آنان  13  درصد از پاسخگویان همسر فوت شده، 9/29چنین اند. هم ترین سهم از نمونه را به خود اختصاص داده بیش

  درصد از آنان متأهل بودند. 6/9مطلقه و 
درصد) مربوط به زیر دیپلم است، که نشان از  2/36ترین فراوانی پاسخگویان ( :بر اساس نتایج بدست آمده، بیشتحصیالت  

دیپلم  سایر مقاطع تحصیلی به ترتیب  سطح پایین تحصیالت در میان پاسخگویان دارد، همچنین فراوانی افراد مورد مطالعه در
 51دکترا درصد) و در نهایت فوق لیسانس یا  3/18نفر ( 63درصد)، لیسانس  5/5( نفر 19دیپلم  درصد)، فوق 2/25نفر ( 87

  است. 49/1و انحراف معیار آن  5/2باشد.میانگین سطح تحصیالت درصد) می 8/14نفر (
چنین بالغ بر یک چهارم باشند. همدار یا بیکار میدرصد) خانه 7/62بر این اساس اکثریت پاسخگویان (وضعیت شغلی : 

درصد از پاسخگویان کارگر کارخانجات و  6/1) کارمند دولتی هستند. این در حالی است که تنها 3/25پاسخگویان (
  درصد پاسخگویان شغل آزاد دارند. 7هاي غیردولتی و درصد کارمند شرکت 5/3مؤسسات، 

درصد از آنان درآمد  8/20هزار تومان دارند،  500درصد از پاسخگویان درآمد کمتر از  1/16  بر این اساس، میزان درآمد:
درصد از آنان نیز درآمدي در بازه یک تا یک و نیم میلیون تومان  4/15ون تومان دارند، هزار تومان تا یک میلی 500ما بین 

درصد  8/20درصد از پاسخگویان درآمدي بالغ بر یک و نیم تا دو میلیون تومان دارند و  8/26دارند. این در حالی است که 
درصد) به این سؤال  8/56ست که اکثریت پاسخگویان (از آنان نیز درآمدي باالتر از دو میلیون تومان دارند. الزم به ذکر ا

   می باشد. 57/2و انحراف معیار آن  91/5باشند.میانگین درآمد پاسخگویان اند، بنابراین بدون درآمد میپاسخ نداده
 4/30نفر معادل با  105نتایج حاصل حاکی از آن است که علت نابینایی اکثریت پاسخگویان (علت و نوع نابینایی :
-اند و به این دلیل نابینا شدهدرصد از پاسخگویان جانباز جنگی بوده 4/6نفر معادل با  22چنین باشد. همدرصد) مادرزادي می

نفر دیگر نیز معادل با  54اند، درصد از پاسخگویان بر اثر مسائل ژنتیکی نابینا شده 2/16نفر معادل با  56اند. عالوه بر این 
اند. درصد از پاسخگویان نیز بر اثر ابتال به بیماري خاص نابینا شده 3/9نفر معادل با  32و سوانح و  درصد بر اثر حوادث 7/15

  اند.درصد از پاسخگویان نیز به دالیل دیگري دچار نابینایی شده 22نفر معادل با  76در نهایت 
  توزیع متغیرهاي اصلی پژوهش: جدول هاي یک بعدي

  ، وضعیت شغلی . علت و نوع نابینایی. تحصیالت، میزان درآمد2جدول 
  درصد  فراوانیعلت و   درصد  فراوانی وضعیت   درصد  فراوانیمیزان   درصد  فراوانی  تحصیالت
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نوع   شغلی  درآمد
  نابینایی

 500تا 0  %3/40  139  زیر دیپلم
هزار 
 تومان

کارگر  7.0 24
کارخانجات و 

 مؤسسات

 22.0 76 سایر 1.4 5

 هزار 500  %4/15  53  دیپلم
 1تا 

میلیون 
 تومان

کارمند  9.0 31
 يها شرکت

 غیر دولتی

جانباز  3.2 11
 جنگی

22 6.4 

تا یک   %0/2  7  فوق دیپلم
یک و نیم 

میلیون 
 تومان

بیکار/ خانه  6.7 23
 دار

نابینایی بر  57.4 198
اثر مسائل 

 ژنتیکی

56 16.2 

یک ونیم   %6/11  40  لیسانس
تا دو 

میلیون 
 تومان

نابینایی بر  23.2 80 دولتیکارمند  11.6 40
اثر حوادث 
 و سوانح

54 15.7 

فوق 
لیسانس یا 

  دکترا

دو میلیون   6/29%  102
 به باال

نابینایی بر  6.4 22 شغل آزاد 9.0 31
اساس 

بیماري 
 خاص

32 9.3 

نابیناي  91.6 316 جمع 43.2 149 جمع  %8/98  341  جمع
 مادرزادي

105 30.4 
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  . آمار توصیفی:2

  درون گروهی پاسخگویاناجتماعی  ين سرمایهمیزا
چنین اعتماد اجتماعی متوسطی قرار دارد. همدرصد) در سطح  4/58نفر معادل با  201اعتماد اجتماعی اکثریت افراد پاسخگو (

درصد از  6/20نفر معادل با  71درصد از پاسخگویان در سطح پایینی قرار دارد و اعتماد اجتماعی  9/20نفر معادل با  72
 51/0و انحراف معیار آن  2ي اجتماعی درون گروهی پاسخگویان میانگین سرمایه پاسخگویان نیز در سطح باالیی قرار دارد.

  می باشد.
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 )اجتماعی برون گروهی ي(سرمایهپاسخگویان  میزان مشارکت اجتماعی
درصد) از میزان سرمایه ي اجتماعی برون گروهی متوسطی  48نفر معادل با  165بر اساس نتایج، اکثریت پاسخگویان (

یینی پاجتماعی برون گروهی درصد از پاسخگویان از میزان سرمایه ي ا 6/27نفر، معادل با  95چنین برخوردارند. هم
درصد از پاسخگویان نیز از سطح باالیی از مشارکت اجتماعی و سرمایه ي  4/24نفر معادل با  84برخوردارند و در نهایت 

و انحراف معیار آن  94/1پاسخگویان میزان سرمایه ي اجتماعی برون گروهی میانگین  اجتماعی برون گروهی برخوردارند.
  می باشد. 64/0

  از سرمایه اجتماعی ارتباطی پاسخگویانان برخورداري میز
درصد از پاسخگویان از میزان متوسط سرمایه ي اجتماعی  9/38نفر معادل با  129بر اساس نتایج ، اکثریت پاسخگویان 

ماعی ارتباطی درصد از افراد نیز داراي میزان باالیی از سرمایه ي اجت 1/36نفر معادل با  120چنین ارتباطی برخوردارند. هم
-یینی از سرمایه ي اجتماعی ارتباطی برخوردار میپادرصد از پاسخگویان از سطح  25نفر معادل با  83هستند و در نهایت 

  می باشد 71/0و انحراف معیار آن  98/1پاسخگویان  از سرمایه اجتماعی ارتباطی پاسخگویانبرخورداري میانگین  باشند.

  پاسخگویان با میزان برخورد اجتماعی
درصد از پاسخگویان برخورد اجتماعی باالیی (حمایت آمیز و  6/43نفر معادل با  149براساس نتایج ، اکثریت پاسخگویان 

 درصد از افراد نیز شاهد میزان برخورد اجتماعی متوسطی 3/43نفر معادل با  148چنین اند. همهمدالنه) را دریافت نموده
یینی (طردآمیز و پادرصد از پاسخگویان با میزان برخورد اجتماعی  1/13نفر معادل با  45ایت تنها اند. در نهترحم آمیز) بوده(

  می باشد. 69/0و انحراف معیار آن  3/2  پاسخگویان با برخورد اجتماعیمیانگین  اند.تبعیض آمیز) مواجه شده

  پاسخگویان نسبت به معلولیت نابینایی میزان آگاهی
اند که آگاهی نسبت به درصد) بیان نموده 9/53نفر معادل با  182دهد که اکثریت پاسخگویان (نتایج حاصل نشان می
اند که آگاهی درصد از افراد اذعان نموده 8/32نفر معادل با  111چنین ها در سطح متوسطی قرار دارد. هم معلولیت نابینایی آن

درصد از پاسخگویان بیان  3/13نفر معادل با  45د و در نهایت تنها ها در سطح  پایینی قرار دار نسبت به معلولیت نابینایی آن
 نسبت به معلولیت نابینایی آگاهیمیانگین  ها در سطح باالیی قرار دارد. آگاهی نسبت به معلولیت نابینایی آن اند که نموده

  می باشد. 65/0و انحراف معیار آن  2/2 پاسخگویان

  میزان پذیرش اجتماعی پاسخگویان
درصد از پاسخگویان از میزان پذیرش اجتماعی متوسطی  7/47نفر معادل با  161اس نتایج ، اکثریت پاسخگویان، براس

درصد از پاسخگویان از میزان پذیرش اجتماعی باالیی برخوردارند و در نهایت  9/39نفر معادل با  135چنین برخوردارند. هم
پذیرش  میانگین باشند.یینی برخوردار میپاو نیز از میزان پذیرش اجتماعی درصد از افراد پاسخگ 4/12نفر معادل با  42تنها 

  می باشد. 67/0و انحراف معیار آن  28/2 اجتماعی پاسخگویان
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  ارائه خدمات اجتماعی متناسب با معلولیت نابینایی میزان
اند که خدمات پاسخگویان بیان نمودهدرصد از  8/47نفر معادل با  126نتایج حاکی از آن است که اکثریت پاسخگویان، 

درصد از افراد پاسخگو  8/45نفر معادل با  121چنین اجتماعی متناسب با معلولیت نابینایی در حد متوسطی قرار دارد. هم
 4/6نفر معادل با  17یینی قرار دارد و در نهایت تنها پااند خدمات اجتماعی متناسب با معلولیت نابینایی در حد اذعان نموده

ارائه  میانگین اند خدمات اجتماعی متناسب با معلولیت نابینایی در حد باالیی قرار دارد.درصد از پاسخگویان بیان نموده
  می باشد. 6/0و انحراف معیار آن  61/1 خدمات اجتماعی متناسب با معلولیت نابینایی پاسخگویان

  . آمار استنباطی:3
  دومتغیره)دومتغیره(رگرسیون  .تحلیل3-1

در این بخش از پژوهش تحلیل هاي دو متغیره انجام شده است، وبااستفاده از برخی آزمون هاي آماري مهم، مانند رگرسیون 
  ، وسطح معناداري آن ها،فرضیه هاي پژوهش بررسی شده است.F،آزمون T  دوگانه، آزمون

  
ي برخورد اجتماعی(مواجه  ان و شیوه.آزمون میان رابطه بین پایگاه اجتماعی و اقتصادي نابینای3-1-1

  اجتماعی)
 99/0و درجه اطمینان بیش از  )=002/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از ) 10/189بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 

ها رابطه معناداري وجود  آن با و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی پایگاه اقتصادي و اجتماعی پاسخگویانتوان گفت بین می
دهد نشان می )R  )0/029 2.مقدار کنیم میپذیریم و رد فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی 0Hدارد و 

مقدار بتا به لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در  و ؛گردددرصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می 0/029که 
واحد تغییر در انحراف  0/170ابسته، نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به میزان متغیر و

  کند.معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ایجاد می
  ي برخورد اجتماعی(مواجه اجتماعی) .آزمون میان سن نابینایان و شیوه3-1-2

 99/0و درجه اطمینان بیش از  )=002/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از  )50/928بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 
فرضیه خنثی  0Hها رابطه معناداري وجود دارد و  آن با و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی سن پاسخگویانتوان گفت بین می

  .کنیم میپذیریم و رد که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی
مقدار  و ؛گردددرصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می 0/130دهد که نشان می )R  )0/130 2مقدار 

یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر  با افزایش بتا به لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که
  کند. کاهش پیدا میواحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی  0/360مستقل به میزان 

  ي برخورد اجتماعی(مواجه اجتماعی) .آزمون میان اعتماد بین شخصی نابینایان و شیوه3-1-3
 99/0و درجه اطمینان بیش از  )=000/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از ) 20.161بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 

ها رابطه  آن با از اعتماد بین شخصی و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی پاسخگویان توان گفت بین میزان برخورداريمی
 )R  )0/053 2.مقدار کنیم میپذیریم و رد فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی 0Hمعناداري وجود دارد و 
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و مقدار بتا به لحاظ اهمیت و  .گردددرصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می 0/053دهد که نشان می
واحد  0/236میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به میزان 

  کند.جاد میتغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ای
  ي برخورد اجتماعی(مواجه اجتماعی) .آزمون میان اعتماد نابینایان به نهادهاي رسمی و شیوه3-1-4

 99/0و درجه اطمینان بیش از  )=000/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از ) 26.029بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 
ها رابطه معناداري وجود  آنبا و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی  توان گفت بین میزان اعتماد افراد به نهادهاي رسمیمی

  .کنیم میپذیریم و رد  فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی 0Hدارد و 
گردد.  و مقدار بتا به درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می 0/07دهد که نشان می )R  )0/07 2مقدار 

لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به میزان 
  کند.واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ایجاد می 0/266

  حل و شیوه برخورد اجتماعی.آزمون میان اعتماد نابینایان به اصناف م3-1-5
 95/0و درجه اطمینان کمتر از  )=352/0sig( 05/0با قبول خطاي بیش از  )0/868بدست آمده ( fراساس مقدار آزمون 

 0Hها رابطه معناداري وجود ندارد و  آن با و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی به اصناف افراد اعتمادتوان گفت بین میزان می
 رد کنیم. توانیم نمیفرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و 

  دهد.و بتاي رگرسیون نیز تأثیر بسیار ناچیز این متغیر در تبیین متغیر وابسته مواجهه اجتماعی را نشان می R 2مقدار 
  .آزمون میان مداخله مدنی نابینایان در محل و شیوه برخورد اجتماعی3-1-6

 99/0و درجه اطمینان بیش از  )=000/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از  )9.770بدست آمده ( fاس مقدار آزمون براس
 0Hها رابطه معناداري وجود دارد و  آن با و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی مداخله مدنی نابینایانتوان گفت بین میزان می

  .کنیم میپذیریم و رد  فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی
گردد.  و مقدار درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می 0/028دهد که نشان می) R  )0/028 2مقدار 

حد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به بتا به لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که یک وا
  کند.واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ایجاد می 0/167میزان 

  هاي داوطلبانه و شیوه برخورداجتماعی . آزمون میان میزان فعالیت نابینایان در انجمن3-1-7
 99/0و درجه اطمینان بیش از  )=000/0sig( 01/0خطاي کمتر از با قبول ) 55.006بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 

 0Hها رابطه معناداري وجود دارد و  آنبا و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی  افراد یزان فعالیت انجمنیتوان گفت بین ممی
 0/139دهد که نشان می )R  )0.139 2مقدار  .کنیم میپذیریم و رد  فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی

گردد  و مقدار بتا به لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در متغیر وابسته، درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می
واحد تغییر در انحراف معیار متغیر  0/373نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به میزان 

  کند.سته مواجهه اجتماعی ایجاد میواب
  . آزمون میان فعالیت مشارکتی (سیاسی) نابینایان به عنوان و شیوه برخورد اجتماعی3-1-8



 

١٢٠١ 
 

و درجه اطمینان بیش از  )=039/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از  )43/208بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 
ها رابطه معناداري وجود دارد  آنبا توان گفت بین میزان فعالیت مشارکتی افراد و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی می 99/0
  .کنیم میپذیریم و رد فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی 0Hو 

مقدار بتا  و ؛گرددیر مستقل تبیین میدرصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغ 0/11دهد که نشان می )R  )0/112 2مقدار 
به لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به 

  کند.واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ایجاد می 0/335میزان 
  (گستره) ارتباطات نابینایان و شیوه برخورد اجتماعی.آزمون میان شعاع 3-1-9

 99/0و درجه اطمینان بیش از  )=000/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از  )7/649بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 
 0Hدارد و  ها رابطه معناداري وجود آنبا توان گفت بین میزان گستره ارتباطات افراد و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی می

  .کنیم میپذیریم و رد فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی
مقدار بتا به  و ؛گردددرصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می 0/02دهد که نشان می )R  )0/02 2مقدار 

لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به میزان 
  کند.واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ایجاد می 0/148
  ا و شیوه برخورد اجتماعی.آزمون میان میزان و انواع ارتباطات افراد نابین3-1-10

 99/0و درجه اطمینان بیش از  )=000/0sig( 01/0) با قبول خطاي کمتر از 6/778بدست آمده ( fمون زبراساس مقدار آ
فرضیه  0Hها رابطه معناداري وجود دارد و  آنبا توان گفت بین میزان ارتباطات افراد و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی می

  .کنیم میپذیریم و رد عدم وجود رابطه است را نمی خنثی که نشانگر
مقدار  و ؛گردددرصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می 0/019دهد که نشان می )R  )0/019 2مقدار 

بتا به لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به 
  کند.واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ایجاد می 0/139میزان 

  و شیوه برخورد اجتماعی .آزمون میان بده بستان نابینایان و افراد در محل3-1-11
 95/0و درجه اطمینان کمتر از  )=058/0sig( 05/0با قبول خطاي بیش از ) 2/264بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 

 0Hها رابطه معناداري وجود ندارد و  آنبا و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی  نابینایان توان گفت بین میزان بده بستانمی
و بتاي رگرسیون نیز تأثیر بسیار  R 2مقدار  توانیم رد کنیم.شانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمیفرضیه خنثی که ن

  دهد.ناچیز این متغیر در تبیین متغیر وابسته مواجهه اجتماعی را نشان می
  .آزمون میان تصور مثبت افراد نابینا نسبت به زندگی و شیوه برخورد اجتماعی3-1-12

و درجه اطمینان بیش از  )=000/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از ) 27/726بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 
ها رابطه  آن با توان گفت بین میزان برخورداري افراد از تصور مثبت به زندگی و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعیمی 99/0

 )R  )0/07 2مقدار  .کنیم میپذیریم و رد عدم وجود رابطه است را نمی فرضیه خنثی که نشانگر 0Hمعناداري وجود دارد و 
مقدار بتا به لحاظ اهمیت و  و ؛گردددرصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می 0/07دهد که نشان می
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واحد  0/274میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به میزان 
  کند.تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ایجاد می

  ي برخورد اجتماعی(مواجه اجتماعی) .آزمون میان امنیت محلی و شیوه3-1-13
و درجه اطمینان بیش از  )=000/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از ) 19/866بدست آمده ( fر آزمون براساس مقدا

ها رابطه معناداري  آنبا توان گفت بین میزان برخورداري افراد از امنیت محلی و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی می 99/0
  .کنیم میپذیریم و رد را نمی فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است 0Hوجود دارد و 

مقدار بتا  و ؛گردددرصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می 0/05دهد که نشان می )R  )0/05 2مقدار 
به لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به 

  کند.واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ایجاد می 0/234میزان
ي برخورد اجتماعی  توسط نابینایان و شیوه.آزمون میان میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی 3-1-14

  (مواجه اجتماعی)
 95/0و درجه اطمینان بیش از  )=010/0sig( 05/0با قبول خطاي کمتر از ) 6/794بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 

رابطه معناداري  ها آنبا و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی  استفاده افراد از وسایل ارتباط جمعیتوان گفت بین میزان می
  .کنیم میپذیریم و رد فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی 0Hوجود دارد و 

مقدار  و ؛گردددرصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می 0/026دهد که ) نشان میR  )0/026 2مقدار 
بتا به لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به 

  کند.واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ایجاد می 0/163میزان 
ي برخورد اجتماعی(مواجه  ان و شیوه.آزمون میان سرمایه ي اجتماعیدرون گروهی نابینای3-1-15

  اجتماعی)
 99/0و درجه اطمینان بیش از  )=000/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از ) 55/124بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 

ا ه سرمایه ي اجتماعی درون گروهی  و شیوه برخورد با مواجهه اجتماعی با آنتوان گفت بین میزان برخورداري افراد از می
 R 2کنیم. مقدار  پذیریم و رد می فرضیه صفر  که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی  H 0رابطه معناداري وجود دارد و

مقدار بتا به لحاظ  و گردد؛ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می  18/0دهد که  ) نشان می18/0(
 425/0انحراف معیار متغیر مستقل به میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در  اهمیت و میزان

  کند. واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ایجاد می
  اجتماعی) ي برخورد اجتماعی(مواجه .آزمون میان سرمایه ي اجتماعی برون گروهی نابینایان و شیوه3-1-16

توان می 99/0و درجه اطمینان بیش از  )=000/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از ) 86/323بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 
ها  و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی با آن میزان برخورداري افراد از مشارکت اجتماعی (سرمایه اجتماعی برون گروهی)بین گفت 

  کنیم  پذیریم و رد می فرضیه صفر  که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی  H 0رابطه معناداري وجود دارد و
ه لحاظ مقدار بتا ب و گردد؛ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می  202/0دهد که  ) نشان میR )202/0 2مقدار 



 

١٢٠٣ 
 

واحد  449/0تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این است که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به میزان  اهمیت و میزان
  کند. تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی ایجاد می

  خورد اجتماعی (مواجه اجتماعی)ي بر .آزمون میان سرمایه ي اجتماعی ارتباطی نابینایان و شیوه3-1-17
توان می 99/0و درجه اطمینان بیش از  )=000/0sig( 01/0با قبول خطاي کمتر از  )51/961بدست آمده ( fبراساس مقدار آزمون 

وجود دارد و ها رابطه معناداري  آنبا گفت بین میزان برخورداري افراد از سرمایه اجتماعی ارتباطی و شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی 
0H 2مقدار  .کنیم میپذیریم و رد فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی R  )0/17( درصد  0/17دهد که نشان می

مقدار بتا به لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در متغیر وابسته، نشان دهنده این  و ؛گرددتغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر مستقل تبیین می
واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته مواجهه اجتماعی  0/419ست که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل به میزان ا

  کند.ایجاد می
  

  .بررسی رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته شیوه برخورد اجتماعی(رگرسیون دو متغیره)3جدول
  
 .R R Square Beta  F Sig  متغیر

پایگاه اقتصادي و 
  اجتماعی

.170(a) .029 .170 10.189 .002(a) 

 130 -.360 50.928 .000(a). (a)360.  سن

 056 .053 20.161 .000(a). (a)236. اعتماد بین شخصی

اعتماد به نهادهاي 
 رسمی

.266(a) .071 .266 26.029 .000(a) 

 003 .050 0.868 .352(a). (a)050. اعتماد به اصناف

 028 .167 9.770 .002(a). (a)167. مداخله مدنی

 139 .373 55.006 .000(a). (a)373. فعالیت انجمنی

 112 .335 43.208 .000(a). (a)335. فعالیت مشارکتی

 022 .148 7.649 .000(a). (a)148. گستره ارتباطات

 019 .139 6.778 .010(a). (a)139. میزان ارتباطات

 007 -.081 2.264 .133(a). (a)081.  بده بستان

 بهنسبت تصور مثبت 
  زندگی محل

.274(a) .075 .274 27.726 .000(a) 

 055 .234 19.866 .000(a). (a)234.  امنیت محلی

استفاده از وسایل 
  ارتباط جمعی

.163(a) .026 .163 6.794 .010(a) 

سرمایه اجتماعی درون 
 گروهی

.425(a) .181 .425 55.124 .000(a) 

سرمایه اجتماعی برون 
 گروهی

.449(a) .202 .449 86.323 .000(a) 

 176 .419 51.961 .000(a). (a)419.سرمایه اجتماعی 
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  ارتباطی
  

  ي برخورد اجتماعی با نابینایان بر حسب جنسیت(دو گروه پسران و دختران) .آزمون میان شیوه3-1-18
شده ذکر برخورد اجتماعی با نابینایان بر حسب جنسیت مستقل براي مقایسه  tدر جداول زیر نتایج آزمون آماري 

 اند.است. گروه اول شامل پسران و گروه دوم را دختران تشکیل داده

و  tمیزان آزمون ) sig=0/327درصد است ( 5و سطح معنی داري آن بیش از  0/965با توجه به اینکه آزمون لون برابر با 
  محاسبه شده است.)  Equal variances assumedمعناداري آن بر اساس واریانس برابر (

) و Sig=0/753( 05/0با قبول خطاي بیش از  ،d.f=342و با توجه به درجه آزادي  )t  )0/315بر طبق مقدار آزمون 
 شیوه برخورد اجتماعی با نابینایانمیانگین توان نتیجه گرفت بین این دو گروه از نظر میزان  می 95/0درجه اطمینان کمتر از 

که ناظر  بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر است تائید   (H0)بدین ترتیب فرض صفر تفاوت معناداري وجود ندارد. . 
  گردد. یم

 بررسی رابطه بین متغیر مستقل (جنسیت) و متغیر وابسته( شیوه برخورد اجتماعی). 4جدول

  
 انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت 

برخورد اجتماعی نابینایان بر 
 حسب جنسیت

 16.18617 119.9503 181 پسر

 15.46870 119.4110 163 دختر

  
برخورد اجتماعی 
 نابینایان بر حسب جنسیت

 مستقل tآزمون  آزمون لون

  آزمون
F 

  معناداري
Sig 

  درجه t مقدار آزمون
 آزادي

  معناداري
sig 

 اختالف میانگین

 53923. 753. 342 315. 327. 965. برابرواریانس 

 53923. 752. 340.873 316.   واریانس نابرابر

  
  .تحلیل چندمتغیره(رگرسیون چندگانه) وتحلیل مسیر3-2

یکی از رایج ترین روش هایی که از طریق آن می توان میزان تاثیرخالص متغیرهاي مستقل برمتغیر وابسته رابرآورد کردروش 
روش رگرسیون همچنین نشان می دهد که آیامیان خودمتغیرهاي مستقل همبستگی وجوددارد رگرسیون است. 
گانه گام به گام ). به منظور شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر متغیر وابسته از رگرسیون چند338- 299: 1378یاخیر(مولرودیگران،

بینی تغییرات متغیر وابسته و تعیین یر وابسته، پیشاستفاده شد. هدف از انجام رگرسیون بررسی تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغ
ي متغیرهایی که از لحاظ نظري باشد. بدین منظور کلیهسهم هر کدام از متغیرهاي مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته می
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غیرهاي مستقل بر متغیر ي رگرسیون کرده، سپس تأثیر هر یک از متتوانستند بر متغیر وابسته تأثیر بگذارند را وارد معادلهمی
وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور در این پژوهش هشت متغیرمستقل پژوهش، که رابطه معنادار با متغیروابسته 
پژوهش داشتند، انتخاب شدوبااستفاده ازروش رگرسیون گام به گام چگونگی روابط میان آن هاومتغیروابسته پژوهش 

غیرهاي مستقل پژوهش ارزیابی شد. آماره اي که میزان تاثیرخالص متغیرهاي مستقل وهمچنین روابط میان خودمت
  برمتغیروابسته رانشان می دهدبتااست که ازجدول ضرایب استخراج می شود.

  : بررسی رابطه متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته(رگرسیون چندگانه)5جدول 
  

  3گام   2گام   1گام     
B Beta  Sig  B Beta  Sig  B Beta  Sig  

  000/0  265/0  473/0  000/0  376/0  669/0  000/0  373/0  665/0  میزان فعالیت انجمنی
  000/0  291/0  950/1  000/0  276/0  851/1        تصور مثبت از محل 

  000/0  -268/0  -359/0              سن
R Square 139/0  216/0  275/0  

F 050/55  576/46  755/42  
Sig 000/0  000/0  000/0  

  
  6گام     5گام   4گام     

B Beta  Sig  B Beta  Sig  B Beta  Sig  

  000/0  257/0  457/0  000/0  267/0  475/0  000/0  329/0  585/0  میزان فعالیت انجمنی
  000/0  211/0  414/1  000/0  247/0  656/1  000/0  234/0  568/1  تصور مثبت از محل زندگی

  000/0  -217/0  -290/0  000/0  -214/0  -286/0  000/0  -269/0  -359/0  سن
  000/0  186/0  517/0  000/0  224/0  623/0  000/0  212/0  590/0  انواع  ارتباطات 

میزان فعالیت 
  مشارکتی(سیاسی)

      416/0  119/0  000/0  398/0  191/0  000/0  

  000/0  149/0  391/0              اعتماد به نهادهاي رسمی
R Square  313/0  342/0  361/0  

F 338/38  874/34  491/31  
Sig 000/0  000/0  000/0  

  
  8گام   7گام   

B Beta  Sig  B Beta  Sig  
  000/0  229/0  408/0  000/0  253/0  452/0  میزان فعالیت انجمنی

  000/0  179/0  200/1  000/0  174/0  166/1  تصور مثبت از محل زندگی

  000/0  -221/0  -295/0  000/0  -211/0  -282/0  سن
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  000/0  255/0  711/0  000/0  210/0  584/0  میزان ارتباطات
  000/0  194/0  406/0  000/0  186/0  389/0  میزان فعالیت مشارکتی (سیاسی)

  007/0  128/0  334/0  000/0  135/0  352/0  اعتماد به نهادهاي رسمی
  025/0  106/0  515/0  000/0  121/0  592/0  امنیت محلی
  034/0  -108/0  -322/0        بده بستان

R Square  373/0  382/0  
F 430/28  702/25  

Sig 000/0  000/0  
  

گردد به منظور تحلیل عوامل موثر بر شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان، ابتدا متغیر  گونه که در جداول فوق مشاهده می همان
دهد  است که نشان می 139/0) برابر با R 2( ي رگرسیونی شده است. مقدار ضریب تعیین میزان فعالیت انجمنی وارد معادله

ها است. با  آن درصد از کل تغییرات شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان، وابسته به متغیر مستقل میزان فعالیت انجمنی  9/13
، معنادار است، بیانگر آن است که متغیر  01/0تر از  ) در سطح خطاي کوچکF )050/55که مقدار آزمون  توجه به این

، بدین معنی است که 373/0چنین ضریب بتاي ستقل میزان فعالیت انجمنی قادر است تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. همم
به  ازاي افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر میزان فعالیت انجمنی نابینایان، میزان برخورد اجتماعی با نابینایان به میزان 

  ایش خواهد یافت.انحراف استاندارد افز 373/0
در گام دوم متغیر تصور مثبت از محل زندگی نیز وارد مدل رگرسیونی شد، که در اثر این متغیر، آماره ضریب تعیین به 

درصد از کل تغییرات شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان وابسته به متغیرهاي  6/21دهد  افزایش یافت، که نشان می 216/0
تر  و سطح خطاي کوچک 99/0) با اطمینان Betaچنین ضریب رگرسیونی استانداردشده (ت. هممستقل واردشده در مدل اس

است، بدین معنی که به ازاي افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر تصور مثبت نابینایان از محل  276/0برابر با  01/0از 
  استاندارد افزایش خواهد یافت. انحراف 276/0ها  نیز به میزان  زندگی ، میزان برخورد اجتماعی با آن

افزایش یافته  275/0ي رگرسیون شده است. آماره ضریب تعیین با ورود متغیر سن به  ي سوم متغیر سن وارد معادله در مرحله
دهد  ، معنادار است، نشان می 01/0تر از  ) در سطح خطاي کوچکF )755/42که مقدار آزمون  چنین با توجه به ایناست، هم
 01/0تر از  اي مستقل واردشده در معادله قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. ضریب بتا در سطح خطاي کوچکمتغیره

توان عنوان کرد که به ازاي افزایش یک  است، با توجه به منفی بودن ضریب رگرسیونی استاندارد شده می -268/0برابر با 
انحراف استاندارد کاهش خواهد  268/0ها نیز به میزان  میزان برخورد اجتماعی با آنانحراف استاندارد در متغیر سن نابینایان، 

شود؛ یعنی جهت تأثیر متغیر سن  ها کاسته می یافت؛ به عبارت دیگر با افزایش سن نابینایان از میزان برخورد اجتماعی با آن
  .باشد ها به صورت معکوس می ي برخورد اجتماعی با آن نابینایان بر شیوه

 313/0در گام چهارم متغیر میزان ارتباطات نابینایان نیز وارد مدل رگرسیونی شد، که در اثر این متغیر، آماره ضریب تعیین به 
درصد از کل تغییرات شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان وابسته به متغیرهاي مستقل  3/31دهد  افزایش یافت، که نشان می
تر از  و سطح خطاي کوچک 99/0) با اطمینان Betaضریب رگرسیونی استانداردشده ( چنینواردشده در مدل است. هم
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است، بدین معنی که به ازاي افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر میزان ارتباطات نابینایان، میزان  212/0برابر با  01/0
  واهد یافت.انحراف استاندارد افزایش خ 212/0ها  نیز به میزان  برخورد اجتماعی با آن

ي رگرسیون شده است. آماره ضریب تعیین با ورود  سیاسی) وارد معادله( ي پنجم متغیر میزان فعالیت مشارکتی در مرحله
) در سطح 874/34( Fکه مقدار آزمون  چنین با توجه به اینافزایش یافته است، هم 342/0سیاسی) به ( متغیر فعالیت مشارکتی

دهد متغیرهاي مستقل واردشده در معادله قادرند تغییرات متغیر وابسته را  ادار است، نشان می، معن 01/0تر از  خطاي کوچک
است، بنابراین به ازاي افزایش یک انحراف  119/0برابر با  01/0تر از  تبیین کنند. ضریب بتا در سطح خطاي کوچک

انحراف  119/0ها نیز به میزان  خورد اجتماعی با آنسیاسی) نابینایان، میزان بر( استاندارد در متغیر میزان فعالیت مشارکتی
  استاندارد افزایش خواهد یافت.

 361/0در گام ششم متغیر اعتماد به نهادهاي رسمی نیز وارد مدل رگرسیونی شد، که در اثر این متغیر، آماره ضریب تعیین به 
تماعی با نابینایان وابسته به متغیرهاي مستقل درصد از کل تغییرات شیوه برخورد اج 1/36دهد  افزایش یافت، که نشان می
تر از  و سطح خطاي کوچک 99/0) با اطمینان Betaچنین ضریب رگرسیونی استانداردشده (واردشده در مدل است. هم

است، بدین معنی که به ازاي افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر میزان اعتماد به نهادهاي رسمی  149/0برابر با  01/0
  انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. 149/0ها  نیز به میزان  وسط نابینایان، میزان برخورد اجتماعی با آنت

ي رگرسیون شده است. آماره ضریب تعیین با ورود متغیر امنیت محلی به  ي هفتم متغیر امنیت محلی وارد معادله در مرحله
، معنادار  01/0تر از  ) در سطح خطاي کوچکF )430/28که مقدار آزمون  چنین با توجه به اینافزایش یافته است، هم 373/0

دهد متغیرهاي مستقل واردشده در معادله قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. ضریب بتا در سطح خطاي  است، نشان می
ش یک انحراف استاندارد در متغیر میزان امنیت محلی، میزان است، بنابراین به ازاي افزای 121/0برابر با  01/0تر از  کوچک

  انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. 121/0برخورد اجتماعی با نابینایان نیز به میزان 
با ورود متغیر بده ) R Square( ي رگرسیون شده است. آماره ضریب تعیین ي هشتم متغیر بده بستان وارد معادله در مرحله
درصد از کل تغییرات شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان وابسته به  2/38دهد  افزایش یافته است، که نشان می 382/0بستان به 

تر از  ) در سطح خطاي کوچکF )702/25که مقدار آزمون  چنین با توجه به اینمتغیرهاي مستقل واردشده در مدل است. هم
تقل وارد شده در معادله قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. ضریب بتا دهد متغیرهاي مس ، معنادار است، نشان می 01/0

است، بنابراین به ازاي افزایش یک انحراف  - 108/0برابر با  95/0و با سطح اطمینان  05/0تر از  در سطح خطاي کوچک
نیز با توجه به منفی بودن این ضریب، به میزان ها  استاندارد در متغیر میزان بده بستان نابینایان، میزان برخورد اجتماعی با آن

  انحراف 108/0
استاندارد کاهش خواهد یافت، به عبارت دیگر؛ جهت تأثیر متغیر بده بستان بر شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی با نابینایان به 

  باشد. صورت معکوس می
شخصی، اعتماد به اصناف، شعاع  عی ـ اقتصادي، اعتماد بیندلیل عدم معنادار بودن اثر متغیرهاي پایگاه اجتما در گام آخر، به

  ي مدنی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی، در مدل رگرسیونی، این متغیرها از مدل خارج شد. و گستره ارتباطات، مداخله
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نیزیکی از روش هاي پیشرفته آماري است که نشان دهنده چگونگی تاثیرات علی متغیرهاي مستقل تحلیل مسیر
برمتغیروابسته وهمچنین تاثیر متغیرهاي مستقل بریکدیگراست. این روش هم میزان تاثیرمستقیم متغیرهاي مستقل وهم 

  تاثیرغیرمستقیم آن ها برمتغیروابسته رانشان می دهد.
  : تاثیر مستقیم و غیرمستقیم و تاثیر کل متغیرهاي مستقل پژوهش بر شیوه برخورد اجتماعی6جدول
  انواع تأثیرات  ي مستقلمتغیرها

  کل  غیر مستقیم  مستقیم
  35.- 12.- 237.-  سن

  29.-  03.-  261.-  تحصیالت
  276.  ندارد  276.  سرمایه ي اجتماعیدرون گروهی
  329. 07.  259.  سرمایه ي اجتماعیبرون گروهی

  08.  08.  ندارد  سرمایه ي اجتماعیارتباطی
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 : سرمایه ي اجتماعیو تاثیر آن بر شیوه برخورد اجتماعی  به همراه ضرایب مسیر2شکل

ي اجتماعی درون گروهی با ضریب بتاي  دهد،  به ترتیب متغیرهاي سرمایه گونه که شکل و جدول فوق نشان می همان
ي تحصیالت و سن  یرهاي زمینهو متغ 259/0ي  ي اجتماعی برون گروهی با ضریب رگرسیونی استانداردشده ، سرمایه276/0

ي   اند، متغیر سرمایه بر متغیر شیوه برخورد اجتماعی معلوالن تأثیر مستقیم داشته  – 237/0و   – 26/0به ترتیب  با ضریب بتاي 
یک  گذارد. بر اساس این تحلیل، به ازاي افزایش اجتماعی ارتباطی نیز تنها به صورت غیرمستقیم بر روي متغیر وابسته اثر می

انحراف استاندارد  276/0ها  ي اجتماعی درون گروهی نابینایان، میزان برخورد اجتماعی آن انحراف استاندارد در متغیر سرمایه
ها  ي برون گروهی، شیوه برخورد اجتماعی آن افزایش خواهد یافت، به ازاي افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سرمایه

و در نهایت به ازاي افزایش یک انحراف استاندارد در متغیرهاي تحصیالت و سن پاسخگویان،  انحراف استاندارد، 259/0نیز 
ي  انحراف استاندارد کاهش خواهد یافت. سرمایه  – 237/0و   – 26/0ها به ترتیب به میزان   شیوه برخورد اجتماعی با آن

ي میانی، بر شیوه برخورد  ي متغیر وابسته که به واسطهاجتماعی ارتباطی در این مدل، متغیري است که نه به صورت مستقیم، بل
آید هر کدام از متغیرهاي واردشده در مدل  اجتماعی با نابینایان تأثیر گذاشته است، همچنان که از شکل و جدول فوق بر می

گذارد. در  ایان تأثیر میبه استثناي سرمایه ي اجتماعیدرون گروهی، به صورت غیر مستقیم نیز بر شیوه برخورد اجتماعی با نابین
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل  39آمده،  دست پایان باید عنوان کرد که با توجه به ضریب تعیین به

  گردد. واردشده در مدل تبیین می

  خالصه ونتیجه گیري 

و فرهنگ یک جامعه، اندیشه هاي مربوط به عدالت اجتماعی، منابع  ها ارزشي  واسطهبازخوردها نسبت به انواع معلولیت به 
گیرد. بازخوردهاي کشورهاي متفاوت نسبت به مسئله معلولیت به  یمي رفاه اجتماعی موجود، شکل ها نظامقابل دسترس و 

 دیگر مانند ن نابیناباشد. کنشگرا یمهاي اقتصادي  یتظرفي حکومتی و ها نظامي ارزشی، ها ساختاحتمال زیاد بازتاب زیر 
آمیز، تبعیض  برخورد هاي ترحم ما نگاه و جامعه درمتأسفانه  که باشند یم انسانی کرامت و شأن داراي ابتدا در جامعه افراد

 بی شماري براي مشکالت بروز منجر به نشده درخواست و مورد بی هاي یتحما مواقع از برخی آمیز، طرد آمیز، حذف و در
عدم مشارکت، رشد  دارد زمینه امکان و این برخوردها غیرضروري هاي یتحماگردد. بدین ترتیب  یم یتمعلولافراد داراي 

ي برخورد اجتماعی با  ینهزمر د. دها را در پی داشته باش آن شخصیت، عدم اعتماد به نفس و در نهایت انزواي اجتماعی
یر تأثي اجتماعی با افراد معلول به ویژه نابینا  مواجههي برخورد و  وهنحتوان  اذعان نمود عوامل بسیاري بر  یمگران نابینا  کنش
ها را تعیین نماید. بخشی از این عوامل مربوط به کیفیت روابط ما با افراد دیگر،  تواند روند و مسیر زندگی آن یمگذارد که  یم
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جتماعی، به عنوان عامل مفقوده نظام ها تحت عنوان سرمایه ا گردد که از آن یم، نهادهاي رسمی و غیر رسمی ها گروه
  شود.  یماجتماعی، یاد 

هاي ي جهان به نوعی مبتال به معلولیت) از سکنه10یباً %تقرمیلیون نفر ( 450در حدود « کنیم کهامروزه در جهانی زندگی می
آن نیز بیشتر (حدود این رقم از  باشند. همچنین طبق برآوردهاي جدید سازمان بهداشت جهانیجسمی، حسی یا روحی می

به  میلی ، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی،مسئلهگردد، این است که ابعاد شود. آنچه موجب نگرانی می) می%13
با یک نقص جسمی، ه ي هموارهر کشور% از افراد 10توان فرض نمود که دست کمدهد؛ بر این مبنا میکاهش نشان نمی

گردد فعالیت اجتماعی به آن ابتال یابند؛ آن هم، چنان نقصی که موجب مید آینده امکان دار شوند یا درروانی یا حسی متولد 
  ). 1369(گلچین، » تري قرار گیردجنس خود در سطح نازلسن و همها در مقایسه با سایر افراد هم آن

نفر و بر  200.000حداقل تخمین ممکن، به طور قطعی بیش از  بر حسببر این اساس در کشور ما سهم افراد نابینا و نیمه بینا 
باشد (همان منبع). به بیان دیگر، در چنین شرایطی، انجام مطالعاتی مبناي حداکثر تخمین ممکن، دو برابر این مقدار می

هاي اقتصادي، اجتماعی، گذاريها و سیاستپیرامون مسائل مختلف مربوط به افراد نابینا و نیمه بینا در راستاي پیش بینی برنامه
  ناپذیر دارد؛ي اجتماعی این گروه از معلولین ضرورتی اجتنابفرهنگی و رفاهی مناسب، با توجه به میزان سرمایه

به طور خاص ، هدف ما در این پژوهش این بوده است که رابطه میان سرمایه ي اجتماعی و شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان 
از طریق یک پژوهش تجربی بررسی نماییم. با وجود پیامد هایی که مواجهه با معلولیت نابینایی براي جامعه ما شهر تهران را 

در پی داشته، متاسفانه پژوهش هاي مدون و سیستماتیک بسیار کمی در این زمینه انجام گرفته است. بر این مبنا ضرورت دارد 
و پیامدهاي اجتماعی معلولیت نابینایی در ایران صورت گیرد. پژوهش تا پژوهش هاي گسترده تري براي شناخت زمینه ها 

ي اجتماعی و شیوه برخورد اجتماعی با ي میان سرمایهحاضر تالش اندکی در این زمینه بوده است که در آن به بررسی رابطه
آن بر شیوه برخورد اجتماعی  هاينابینایان پرداخته شد.نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه ي اجتماعی و مولفه و شاخص

گذارد. به منظور انتخاب ابعاد مختلف متغیرهاي سرمایه اجتماعی(عمودي و افقی) و رهایی از تضاد با نابینایان تاثیر می
هاي تئوریکی متداول در پیمایش، از نظریه سرمایه ي اجتماعی ولکاك و نارایان و در زمینه شیوه پارادایمی حاصل از تلفیق

اجتماعی از نظریات کاتس و گالس،استوتزل، نظریه تبعیض تامسون، نظریه اجتماعی فالمینگ و بائم و مدل  برخورد
اجتماعی - کومینگ و هنري استفاده شده است.به طور کلی آزمون فرضیات پژوهش نشان دادند که میان سن، پایگاه اقتصادي

محل، میزان فعالیت انجمنی، میزان فعالیت مشارکتی(سیاسی)،  ،اعتماد بین شخصی،اعتماد به نهادهاي رسمی، مداخله مدنی در
انواع ارتباطات،شعاع و گستره ارتباطات،تصور مثبت نسبت به محل زندگی،احساس امنیت در محل،سرمایه ي اجتماعی 

عی افراد درون گروهی،سرمایه ي اجتماعی برون گروهی ،سرمایه ي اجتماعی ارتباطی و میزان استفاده از وسایل ارتباط جم
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نابینا و شیوه برخورد اجتماعی با نابینایان رابطه معناداري وجود دارد.و میان متغیرهاي جنسیت،اعتماد به اصناف و بده بستان 
افراد نابینا و شیوه برخورد اجتماعی با آنان رابطه معنادار وجود نداشته است.در تحلیل چند متغیره و تحلیل مسیر نیز مالحظه 

پنج متغیر مستقل داراي رابطه معنا دار با متغیر وابسته پژوهش،  سن ، تحصیالت وسرمایه ي اجتماعی برون  شد که از میان
گروهی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم، سرمایه ي اجتماعی درون گروهی تنها تاثیر مستقیم و سرمایه ي اجتماعی ارتباطی فقط 

  تاثیر غیر مستقیم برمتغیر وابسته داشته اند.

بلکه در تبعیض، طرد و حذف تحمیل شده  باشد ینممعلولیت در افراد مستقر نماید  یمطور که پارادایم معلولیت اظهار همان 
و در کنش متقابل میان   دینما یمجامعه در محیط اجتماعی و فیزیکی که توانایی افراد را براي استقالل محدود  لهیوسبه
ي تبعیض آمیز و ها استیسها که در تقلیل انتظارات نقشی، قوانین غیردوستانه و  ي جامعه به آنها پاسخي فردي و ها بیآس

ي اجتماعی قرار ها سازمانبر این اساس، اگرچه  نیازهاي معلوالن به طور کامل تحت نظر ، قرار دارد. ابدی یمطرد آمیز تجلی 
  ).1995اولیور ، د (باش یممناسب و تضمین کافی این امر  ي مهم ، ناکامی جامعه در فراهم سازي خدمات مسئلهدارد اما 

ها منابع ، و  کند که باید به آن یمهمچنین این پارادایم افراد معلول را به عنوان تصمیم گیرندگان مسئول و با صالحیت تعریف 
هاي افراد به یط و آسیبقابل میان محت .حق داد تا انتخاب کنند چگونه آن منابع را براي رفع نیازهاي خود تخصیص دهند

 ها آن با که دارند را حق این انجامد که افراد معلول با آن دست به گریبانند.تمامی افراد جامعه به ویژه معلولین یمتولید مسائلی 
افراد معلول از مشارکت کامل در جامعه به دلیل موانع اجتماعی و  ).2005 فایفر. (برخورد شود دیگران همانند و منصفانه

ي بسیار موثري ، انتظارات رفتاري معین را در ذهن  یوهشها به  یاستسشوند. قوانین و  یمها کنار گذاشته  فیزیکی پیش روي آن
ها با القاء این  یاستسردد. قوانین و گ یمنماید که این انتظارات بر افراد داراي معلولیت تحمیل  یمافراد غیر معلول تولید 

واقعیت ندارد (لیاچوویتز،  لزوماًشوند که  یم، به نوعی ناتوانی خود ساخته منجر  معلول یرغانتظارات در مورد افراد معلول و 
 را برابري رآثا تمامی شیوه این چرا که شوند؛ پنداشته شده حمایت ي طبقه یک عنوان به نباید ، معلولیت داراي ). افراد1988
ي ها تفاوتخواهند که  یممامی افراد د. تباشن یمبرد. افراد داراي معلولیت با یکدیگر و با افراد غیر معلول متفاوت  یم میان از
گردد که افراد معلول به تسهیالتی ها به رسمیت شناخته شود و مورد احترام قرار گیرند. اغلب در این زمینه بحث می آن

  غیرمعمول و گران قیمت نیاز دارند 

ي بهداشتی و ها نظامهاي  یتظرفاجتماعی جهانی است بدین معنا که تهدیدي علیه خوشبختی شخصی،  مسئلهمعلولیت یک 
براي حل مشکالت افراد ) بر این مبنا 2001شود (اسمیت،  یمشناخته  ها ملترفاه اجتماعی و اقتصادهاي تمام اجتماعات و 

توان تغییراتی را در شرایط ساختمان سازي ،  یمهمچنین معلول باید تغییرات ریشه اي در ساختارهاي اجتماعی صورت گیرد. 
ي افراد معلول و دیگر افراد جامعه را ارتقا هاي استخدامی به وجود آورد که کیفیت زندگی روزمره یاستسحمل و نقل و 

هاي اجتماعی و فیزیکی آشنا با کاربر ، که به افراد در همه سنین و  یطمحول مفهومی است که مستلزم طرح جهان شم بخشد.
دهد در عرصه هاي عمومی حضور داشته باشند ، بتوانند به مؤسسات عمومی دست یابند و در دنیاي  یمهمه شرایط اجازه 
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با اجراي طرح جهان شمول توسعه یافتند، براي همگان سودمند  هایی که يفناور). 1996آزاد از موانع کار نمایند (لمر،  نسبتاً
باشند. این  یم تر راحتو  تر امناند براي تمامی کاربران باشند. امکاناتی که متناسب با افراد معلول طراحی گردیده یم

-بنابراین انطباق سازد.  یمرا براي افراد معلول میسر  تر بزرگبخشد و دستیابی به دنیاي اجتماعی  یمها استقالل  امکانات، به آن

باشد. یک رویکرد مبتنی بر این مفهوم ، فهم  یمهاي جهان شمول براي جلوگیري از جداسازي افراد داراي معلولیت ضروري 
د. این انعطاف هاي نهادي نیز کمک خواهد نموعمومی از معلولیت را ارتقا خواهد داد و به فرایند تخصیص منابع و انطباق

) ، با ارجاع 1997.  در رویکردي دیگر ، برگدورف (ضرورت داردپذیري در اقتصاد جهان (و جامعه) در قرن بیست و یکم 
نماید که ادغام و یکپارچگی افراد داراي معلولیت، جایگزینی  یم) ، اظهار 1996) و تنبروك و ماتسون (1996به تنبروك (

خواهند در تصمیمات مربوط به زندگی  یمکه  اند دادهباشد.افراد معلول نشان  یموابستگی  عملی و مناسب براي جداسازي و
یت زندگی خویش را به عهده بگیرند. این امر نوع جدیدي از استقالل را مسئولخواهند  یمخویش مشارکت نمایند و اینکه 

تر از ان است که این افراد  یانسانمستقل در اجتماع ، کنند که حمایت از افراد براي زندگی  یمها استدالل  آن د.نمای یمایجاد 
باشند اما براي افراد معلول کاربردهاي  یمیکسان  یباًتقررا جدا و در مؤسسات پنهان نماییم. هزینه هاي اقتصادي این دو امر 

 رهنماید.  یمباز تعریف  بسیاري دارد. مشارکت عمومی دامنه وسیعی از افراد در زندگی اجتماعی، انسانیت و شهروند بودن را
 الزم یاقدام  نایناب ژهیو به معلول افراد يبراها  فرصت يساز برابر منظور به ها برنامه گونه نیا ياجرا يبرا الزم داتیتمه چند
 موجود باور رایج انگاره، ،یتلق طرز رییتغ ، جامعه در یانسان مسائل یدگرگون که رسد یم نظر به اما ،باشد یم ریناپذ اجتناب و
هاي سرمایه ي با توجه به ابعاد و شاخص را نایناب گران کنش به نسبت مسئوالن و افراد برخورد نحوه و یینایناب یتمعلول رامونیپ

  نماید یم طلب را یمل یهمت آن اهداف به یابیدست ومسئله  نیا که ،کند یم جابیا شدت بهها اجتماعیآن

  منابع:

 نخاعی ضایعۀ و روان و اعصاب جانبازان اجتماعی سرمایۀ بررسی")، 1389حیدر(جانعلی زاده چوبستی،  .1
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مطالعه تجارب زیسته افراد نابینا در زمینه شیوه برخورد یا مواجهه اجتماعی با آن ها (مورد مطالعه: 
 شهر تهران)

  3، زهرا علی اکبري2، محمد توکل1علیرضا محسنی تبریزي

  
  چکیده

شیوه برخورد اجتماعی با تحلیل بررسی و بهد نابیناي شهر تهران است که اپژوهش حاضر در پی فهم ابعاد شیوه برخورد (مواجهه) اجتماعی با افر
اجتماعی مضاعفی که اي است ساختگی و وابسته به زمان و مکان، فشار داغ ننگ پدیدهپردازد؛ها می کنشگران نابینا بر حسب ابعاد و مقوله هاي آن

اند.توجه بیش از حد به نقش بینایی زند که از هنجارهاي مرسوم جامعه تخطی نمودهجامعه بسته به فرهنگ مسلط، آن را خلق و بر پیشانی افرادي می
شود. این پژوهش با هدف رسوخ ها مییابی افراد نابینا منجر به داغ ننگ ناشی از نابینایی براي آندر جامعه ما و عوامل ناشی از آن در راستاي هویت 

ها، به روش پدیدار شناسی در پی کاوش در خصوص شیوه برخورد یابی به واقعیت محض و ملموس تجربه زیسته آنبه بطن دنیاي نابینایان و دست 
نیمه ساخت یافته)، سعی گردیده است تا گیري از تکنیک مصاحبه (در این تحقیق با بهرهاجتماعی بر اساس مفهوم  داغ ننگ ناشی از نابینایی است.

اي گران نابینا، فرآیندها و دالیل آن حاصل گردد؛ بدین منظور نمونهدرك عمیقی از تجربه زیسته نابینایان در زمینه شیوه برخورد اجتماعی با کنش
ها تعیین و مورد مصاحبه قرار گرفته است.  مختلف آن هاياي هدفمند، به روش گلوله برفی و بر اساس ویژگینفر از نابینایان به گونه 17متشکل از 

ا بهره گیري از نظر جامعه شناسانی مانند گافمن، پیر بوردیو، استوتزل به توصیف،تحلیل  تجارب زیسته نابینایان پرداخته در این راستا سعی گردید تا ب
واره، انگاره نسبت به باور بر مبناي منشأ طبقاتی، عادتن نابیناگراکنشدهد اگر چه برخورد(مواجهه) اجتماعی با نتایج تحقیق نشان میشود.

ها و موقعیت عامالن در میدان، در ساختار خرد به طور فرایندي و به تدریج از برخورد منفی رایج(دوکسا) پیرامون معلولیت نابینایی، انواع سرمایه
، با برخوردهاي منفی نابینایابد؛ اما در ساختار اجتماعی کالن، افراد ی(حمایت افراطی و ترحم) به برخورد مثبت (حمایت عادي) تغییرشکل م

  باشند.می(ترحم، تبعیض، طرد و حذف) مواجه 

  واژگان کلیدي 

  نگاره، میدان، عامالنواره، ا عادتبرخورد اجتماعی، معلولیت نابینایی،باور رایج،
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ها توانا و نیز محدود  هاي فردي است. تمامی انسانها و قابلیتشود که معطوف به تواناییمیهاي انسانی متمرکز تحقیق حاضر برآن وجه از تفاوت
: به 2006: ریترز، 1991نماید (آلبرشت و لوي، محدودیت) را تجربه می( باشند؛ به عبارت دیگر هرانسانی در زندگی خود درصدي از معلولیتمی

توان به عنوان فقدان بخش یا تمام عضوي،وجود مکانیسم یا ارگانیسم عضوي معیوب در بدن قلمداد همچنین معلولیت را می). 10نقل از جبلی، 
هاي بدنی را باشد که افراد داراي معلولیتنمود؛ حال آنکه ناتوانی، شرایط نامساعد یا محدودیت فعالیت به دلیل وجود سازمان اجتماعی معاصر می

: 1996سازد (اولیور،هاي مسیر اصلی زندگی اجتماعی محروم میبراین افراد معلول به ویژه نابینا را از فعالیتنماید؛ بنابه عنوان شهروند محسوب نمی
ها و شرایط  ). بدین ترتیب معلول را باید فردي بدانیم که از لحاظ جسمی، نسبت به هنجار جامعه، حائز ویژگی11: به نقل از جبلی، 2000گودلی،
ها، قادر به گردد که اغلب به دلیل این تفاوتد و ناتوان (فردي که برچسب ناتوانی خورده است) به فردي اطالق میباشمحدودیت) می( متفاوتی

باشد؛ به عبارت دیگر مسئله این است که از سویی آنچه گروهی را ناتوان و گروهی دیگر را توانمند زندگی مستقل و باکرامت انسانی در جامعه نمی
گیرد که تفاوت را در ت میأباشد؛ بلکه از آن تعریف و برساخت اجتماعی نشها نمی هاي فیزیکی و معلولیت آنی از تفاوتسازد؛نه تنها ناشمی

بر  »هزینه سربار«). از سوي دیگر در اصطالح اقتصاد سیاسی، ناتوانی اغلب به عنوان 20: 2006سازد (ریترز، قالب تبعیض، طرد و حذف،متعین می
). همچنین وجود افراد وابسته و ناتوان در جامعه، هزینه هاي 21: به نقل از جبلی، 1996گردد (موري و لوپزه ملی محسوب میرفاه فردي و توسع

الشعاع قرارمی دهد؛ چراکه افراد و جوامع را  هاي اجتماعی را تحتنماید. افزون بر این ناتوانی ارزشمادي و معنوي بسیاري را بر جامعه تحمیل می
). عدم توانایی 212: به نقل از جبلی، 2006نمایند، مورد قضاوت قرار داد (آلبرشت،  از این طریق که چگونه با افراد معلول برخورد میتوان می

نماید و موجب بروز مسائل اجتماعی دیگري نظیر  گویی درست و مناسب به این قشر برساخت شده، اخالق اجتماعی را تضعیف میجوامع در پاسخ
توان برخورد (مواجهه) اجتماعی را شامل شود. همچنین می هاي اجتماعی و نظایر آن می اجتماعی، فاصله طبقاتی، فقر، شیوع بزهکاري بی تفاوتی

حمایت،ترحم، تبعیض، طرد، حذف و به تبع آن، ناتوانی را یک مسئله جدي اجتماعی و جهانی دانست؛ بر این مبنا ریترز و آلبرشت، استدالل 
سازد که باشد؛ چرا که بحث را برموضوعی متمرکز میبا هر مقیاسی که بسنجیم؛ ناتوانی در جهان، یک معضل بحث بر انگیز می نمایند که می
اجتماعی می تواند به عنوان یک ) مواجهه( . به عبارت دیگر،برخوردگذارد نماید و بر جمعیت جهانی تأثیر می اي اجتماعی را برساخت میمسئله

وضعیتی ناخوشایند نسبت به معلوالن محسوب شود که از سوي جامعه در قالب اعمال محدودیت یا محرومیت در تخصیص منابع مسئله اجتماعی، 
گیرد؛ چرا که اکثریت افراد مبتال به معلولیت اعتقاد دارند؛ براي اصالح این وضعیت باید اقدام نمود؛ بنابراین مادي ومعنوي جامعه صورت می

هاي تولید و بازتولید این پدیده اجتماعی، رسالتی جامعه شناختی رد اجتماعی با افراد نابینا، به معناي کشف و بررسی مکانیسمشیوه برخو يمطالعه
جتماعی با افراد معلول به ویژه نابینا تأثیر ه) امواجهد (عوامل مختلفی بر شیوه برخور دهد. است  که مسئله و موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می

ا سایرین، گروه یم مواجهه) د (ها و نهادهاي رسمی است؛افزون بر این شیوه برخورگذارد که بخشی از این عوامل در ارتباط با کیفیت روابط ما ب
قرار هاي اجتماعی در قرن حاضر در راستاي ارتقاء روابط و تعامل اجتماعی افراد نابینا مورد توجه ین کنشتر مهماجتماعی نیز به عنوان یکی از 

دهند؛ این پیوندها و ها را به منابع اقتصادي و اجتماعی ارتقاء مییوندهاي اجتماعی دستیابی افراد و گروهپ گسترش و تسهیل ارتباطات وگرفته است. 
هاي کنش شود که عناصر موجود در جامعه به هم اتصال یابند وارتباطات در اشکال متفاوت خود، یعنی  درون گروهی و برون گروهی سبب می

تواند سبب ارتقاء و توان اذعان نمود که شیوه برخورد اجتماعی میهاي اجتماعی و نظایر آن آسان گردند؛ بنابراین میجمعی از قبیل تعاون، حمایت
  با افراد معلول به ویژه نابینا گردد. تر  مناسبپیوند ارتباطات و تعامالت مثبت و 

  بیان مسئله
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هاي جسمی، حسی یا ي آن به نوعی مبتال به معلولیت) از سکنه10یباً درصدتقرمیلیون نفر ( 450در حدود «کنیم کهامروزه در جهانی زندگی می
شود. آنچه موجب نگرانی ) می13باشند. همچنین طبق برآوردهاي جدید سازمان بهداشت جهانی این رقم از آن نیز بیشتر (حدود درصدروحی می

توان فرض نمود که دست دهد؛ بر این مبنا میبه کاهش نشان نمیمیلی ، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی،مسئلهگردد، این است که ابعاد می
به آن ابتال یابند؛ آن هم، چنان د شوند یا در آینده امکان داربا یک نقص جسمی، روانی یا حسی متولد ه ي هموارهر کشوردرصد از افراد 10کم

  ). 5: 1369(گلچین، » تري قرار گیردجنس خود در سطح نازلسن و همها در مقایسه با سایر افراد هم لیت اجتماعی آنگردد فعانقصی که موجب می
نفر و بر مبناي حداکثر تخمین  200.000حداقل تخمین ممکن، به طور قطعی بیش از  بر حسببر این اساس در کشور ما سهم افراد نابینا و نیمه بینا 

).در چنین شرایطی، انجام مطالعاتی پیرامون مسائل مختلف مربوط به افراد نابینا و نیمه بینا در 5: 1369باشد (گلچین، ن مقدار میممکن، دو برابر ای
بر  ناپذیر دارد؛هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی مناسب این گروه از معلولین ضرورتی اجتناب گذاريها و سیاستراستاي پیش بینی برنامه

یر کیفیت ارتباطات و پیوندهاي تحت تأثین مبنا نحوه ي برخورد اجتماعی در ابعاد متفاوت خود (برخورد اجتماعی درونگروهی، برونگروهی)ا
  اجتماعی است.

  ضرورت و اهمیت تحقیق

نخورده باقی مانده و کمتر   بکر و دستویژه نابینایان از جمله زمینه هایی است که تا کنون مسائل برخی گروههاي خاص در جامعه نظیر معلوالن و به
یزي مورد توجه جدي و مستمر قرار گرفته است. دالیل این کم توجهی هر چه باشد نشان دهنده ي آن است که دولتهادر اولویت بندي ها و برنامه ر

بدین ترتیب ضرورت دارد تا به طور مستمر هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نسبت به جامع هی معلوالن (به خصوص نابینایان) غفلت ورزیده اند. 
مامی تالش شود که از سویی براي پیشگیري از وقوع نابینایی و از سوي دیگر در صورت بروز نابینایی، در راستاي مواجهه و غلبه بر عوارض آن، ت

می در این زمینه داراي نقش ارزنده و اهمیت به هاي علامکانات الزم علمی، عملی و تکنولوژیکی، پیش بینی و فراهم گردد. بنابراین انجام پژوهش
اعی سزایی هستند. همچنین در این بخش ضرورت دارد تا یادآوري شود که توجه به چنین اموري از لوازم و اجزاء مهم یک نظام رفاه و تأمین اجتم

- نابینایان و در نهایت تأکید بر انجام پژوهش شمول در یک اجتماع قلمداد می گردد. چرا که لزوم پرداختن به مسائل مربوط به جامع و جهان

توان ازطریق تکیه برآمار نیز،اثبات نمود.  بنابراین الزم است که هاومطالعات علمی در راستاي دستیابی به شناخت بیشتر و کاملترازاین مسائل رامی
هاي ي اجتماعی، داراي ریشه داد. افزون بر این هر مسئله آن راهمانند هر مسئله ي اجتماعی دیگر با صرف وقت و هزینه، مورد مطالعهی جدي قرار

تواند موجبات بروز توجه به آنها در فرآیند حل آن مسئله ي اجتماعی، می اجتماعی و نیز واجد آثار اجتماعی متعدد و گوناگونی است، که عدم
ترین شیوه ي برخورد با که آن مسئله رخ می دهد. همچنین صحیحاي تنشها و انحرافات بسیاري را در سطح جامعه فراهم سازد؛ به ویژه در محدوده

ها و آثار آن می باشد. در جهان امروز کمتر پدیده اي وجود دارد که با جامعه ارتباط نداشته ین شناخت در باب آن مسئله، ریشهتر کاملیک مسئله، 
ا انسان سر و کار دارد به عنوان یک پدیده ي  بایست بر لزوم توجه و تمرکز بر  یماجتماعی مطرح می گردد.  بدین ترتیب باشد و هر پدیده اي که ب

ه هاي  برخورد اجتماعی نیز به عنوان یک کنش جمعی که حاصل اعتمادمتقابل می باشد تاکید شود. انجام چنین مطالعاتی به دلیل مزیت مؤلفابعاد و 
  هاي شناختی آن، ضرورت قابل مالحظه اي می یابد.

 ن موضوعی بنابه دالیل ذیل می توانداز اهمیت به سزایی برخوردار باشد:مطالعه ي چنی

و  . مطالعه ي چنین تحقیقاتی، سیاستگذاري در زمینه ي رفاه و توسعه را آسان می نماید. این پژوهش با شناسایی اشکال شیوه برخورد اجتماعی1
  ان محلی فراهم میسازد.تشخیص مسیر تحوالت آن، زمینه را براي تصمیم گیري بهتر سیاستگذار

  . بررسی چنین مطالعاتی منجر به ایجاد بستر مناسب در راستاي برخورد اجتماعی صحیح مردم با نابینایان می گردد.2
  . چنین تحقیقی می تواند راهکارهایی مناسب جهت اجراي کارآمدتر سیاستهاي اجتماعی را ارائه دهد.4
  ستها، برنامه هاي اجرا شده یا در حال اجرا کمک نماید.. این مطالعه می تواند به ارزشیابی سیا5
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  اهداف تحقیق

ود که هدف از آن، بررسی ش پژوهش حاضر، به دلیل اینکه به یک مسئله ي  اجتماعی خاص می پردازد، پژوهشی عملی و کاربردي محسوب می
مربوط به آن، هدف اصلی این تحقیق  سؤاالتشد.بنابراین با توجه به موضوع پژوهش و با مسئله ي شیوه برخورد اجتماعی (مواجهه با نابینایان) می

هدف به ابی یي مورد مطالعه است.  در پی دستمطالعه شیوه ي برخورد اجتماعی با افراد نابینا، و شناسایی ابعاد و مقوله هاي مربوط به آن در جامعه
  مورد توجه قرار گیرد:  اصلی این پژوهش، سعی می شود تا اهداف فرعی ذیل

  ي مورد مطالعه.ي برخورداجتماعی بانابینایان درجامعهشناسایی صورواشکال نحوه .1
 اي، دالیل و فرآیندهاي مربوط به آني برخورد اجتماعی با نابینایان و تحلیل و تفسیر آن با توجه به شرایط زمینه مطالعه شیوه .2

  سؤاالت تحقیق

ی که محقق سعی نموده است بابهره گیري ازروشهاي کیفی ومیدانی سؤاالت باشیم؛ یم اصلیسؤال  شش دراین پژوهش به دنبال پاسخ به
  :به شرح زیرمی باشدسؤاالت  این. هابیابد وفرایندکدگذاري درپی آن،پاسخی معقول وقانع کننده براي آن

  است؟چگونه جامعه ما ، در با افراد نابینا ) اجتماعیي برخورد (مواجهه ي شیوه - 1
و در چه موقعیت  شوند می رو به روسداد اجتماعی) بیشتري نبا برخورد اجتماعی منفی (طرد، تبعیض و حذف یا ا در چه شرایطی کنشگران نابینا -2

  مواجه می گردند.(حمایت اجتماعی یا گروهی، همدلی و همدردي) هایی  آن ها با برخورد اجتماعی مثبت 

 ي و این نحوه نمایندمیمند در اجتماع، برخوردهاي اجتماعی متفاوتی را تجربه  اي نظام زندگی خود، به گونه ي خه، در چریناچگونه افراد ناب - 3
  گذارد؟ ها می در زندگی آن یريهاي متفاوت، چه تأث برخورد

  د؟گرد نابینا می گران کنش خوردهاي اجتماعی متفاوت بادالیلی سبب برچه  - 4
شامل افراد نابیناي مطلق، نیمه بینا و کم بینا به طور عام و افراد نابینا  گران ی از کنشهاي متفاوت عی، در میان گروهآیا وضعیت برخورد اجتما - 5

  نماید؟ از الگوي متفاوتی پیروي می به طور خاص، کرده کرده و غیر تحصیل شاغل، غیر شاغل، تحصیل
  پیشینه ي تجربی تحقیق:

ي ماوسایرکشورهاي جهان انجام نگرفته به ویژه نابینایان،تاکنون هیچگونه تحقیق یا پژوهش علمی درجامعهدرحوزه ي برخورداجتماعی،بامعلوالن 
  رساند. یم است؛براین مبناانجام پژوهش کیفی بارویکرداکتشافی ضرورت بسیارداردواینرو ،پژوهشگررادرراه فهم بیشتراین موضوع یاري

باشد که در حوزه مسائل حقوقی، روانشناسی کودکان استثنایی،  میمقاالتی ل در ایران، تنها شام مطالعات انجام شده پیرامون مسائل نابینایان
ر توانبخشی و مددکاري اجتماعی در قالب سه بخش علوم انسانی، اقتصادي و فیزیکی صورت گرفته است. بنابراین لزوم بررسی عوامل اجتماعی موث

  حوزه ي جامعه شناسی احساس می شود. بر پدیده ي برخورد اجتماعی با نابینایان در

انجام  »بررسی عوامل اجتماعی موثربرنگرش افرادغیرمعلول نسبت به معلوالن ومعلوالن نسبت به خود«نتایج پژوهشی که توسط رویا دارابی، با عنوان 
ر برخورد با معلوالن دچار ، دشده، نشان می دهد که نگرش نسبت به افراد معلول، به دو سمت مثبت و منفی گرایش دارد. همچنین افراد عادي

ت یي افراد عادي، با متغیرهاي زمینه اي از قبیل: سن، جنس، تحصیالت، تجربه اجتماعی و علل معلولها نگرشباشند و میان  یمی عاطفی دوگانگ
باشد و میان این نوع نگرش نیز، با متغیرهاي زمینه اي  یمي افراد معلول نسبت به خود، مثبت ها نگرشتفاوت معنا داري وجود دارد. افزون بر این، 

یان نگرش م ،شود. بنابراین یمانه، آسایشگاه) تفاوت معنا داري مشاهده ت (خمانند: سن، تحصیالت، شغل، پایگاه اقتصادي و اجتماعی و محل سکون



 

١٢١٩ 
 

تحت به خود، ت گردد؛ بدین معنی که نگرش افراد معلول نسب ینم، تفاوت معنا داري مشاهده ها آنمعلوالن نسبت به خود و نگرش جامعه نسبت به 
 :به نقل ازجبلی).1377یر معانی اجتماعی این پدیده قرار دارد. (دارابی، تأث

)انجام شده است.نتایج حاصل از این تحقیق  1378توسط علیرضا کلدي در سال( » ررسی نگرش مردم نسبت به معلولینب«پژوهشی  دیگر با عنوان 
، با متغیرهاي زمینه اي ها نگرشافراد عادي نسبت به معلوالن، به دو جهت مثبت و منفی گرایش دارد. همچنین میان این ش دهد که نگر یمنشان 

تفاوت معنا داري وجود دارد. بنابراین، در میان افراد عادي جامعه، نگرش منفی نسبت ن پاسخگویا تأهلو وضع  نظیر: سن، جنس، تحصیالت، شغل
گردد که این امر داراي بیشترین میزان، در بین افراد چند معلولیتی و کمترین میزان، در میان افراد  یمهاي قابل رویت، بیشتر مشاهده  یتمعلولبه 

 ).1378لدي، د (کباش یم معلول داراي لکنت زبان

انجام شده، نشان می دهد که در ایران، افراد معلول به  »قر و طرد اجتماعی، فمعلولیت«) تحت عنوان 1387نتایج پژوهشی که توسط فاطمه صفري،(
ارات الزم، در دالیلی همچون: محرومیت درآمدي، مشخص نبودن میزان و نوع اشتغال، فقر قابلیتی در خصوص شاخص آموزش و فقدان اعتب

  ).1387 ،ین افراد جامعه قرار دارند (صفريمطرودترراستاي اجراي قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، در شمار فقیرترین و 
انجام شده، نشان می دهدکه در آموزش و » تبیین جامعه شناختی تبعیض علیه معلولین«) تحت عنوان 1389نتایج پژوهشی که توسط خدیجه جبلی،(

شود که توسط تمامی دانش آموزان و عوامل آموزشی و پرورشی مورد مطالعه، درك و  یمش کودکان کم بینا، اشکالی از تبعیض مشاهده پرور
 ها بخش، در تمامی ها فرصتباشد که با مکانیسم محروم سازي و نابرابري  یمي و ساختارگردد. همچنین این تبعیض، از نوع تبعیض نهادي  یمتأیید 

باشد که منجر  یمزایی  و مشکلنماید؛ به بیان دیگر، تبعیض، داراي عوامل مخرب  یمختلف آموزش و پرورش این دانش آموزان عمل و سطوح م
نابراین، ناتوانی، ساختاري اجتماعی دارد که توسط د. بگرد یمها  آن و پرورش و آموزشبه عدم توانمندي دانش آموزان کم بینا، در فرایند تحصیل 

ا معلولیت مالزم  به طورشود و یمجامعه، تولید و بازتولید  توانند به عنوان متغیر  یمي اجتماعی تبعیض آمیز، و نهادهاباشد، بلکه ساختارها  ینمذاتی ب
  )1389ل به ناتوانی سازند (جبلی،ی عمل نمایند به گونه اي که معلولیت را تبدیو ناتوانواسط، میان معلولیت 

به  »میل به انطباق باجامعه،چارچوب برقراري ارتباط بعدازمعلولیت به علت تصادفات: انزوا« در پژوهشی تحت  عنوان،1حسینزهداواحمدنورشفرین
تماعی می پردازند.نتایج حاصل ازاین مطالعه توانایی افرادمعلول وآسیب دیده براثرتصادف،درانطباق بامحیط اطراف خود،به ویژه ازلحاظ روابط اج

ي درمقابل خودوکناره گیري ازتعامالت اجتماعی بادیگران  پژوهش نشان می دهدکه افرادمعلول،هنگام برقراري ارتباط،تمایل بسیاربه ایجادسد
  ).2010زهداونورشفرین،( درجامعه دارند

دستورکاري براي تحقیق برمبناي برنامه اي براي تحقیق پیرامون معلولین : برخودوجامعهتأثیرمعلولیت « درمقاله اي باعنوان2سابو سلیمان کوراوا
به بررسی تغییرنگرش نسبت به معلولیت پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه معلولیت،به عنوان فرآینداجتماعی شدن،جامعه پذیري »درنیجریه

 امکان داردتنظیم برنامه اي،براي تحقیق بیشتردرباره معلولیت رادرنیجریه،ضروري سازدگرددکه  هاي آینده محسوب می مجددودورنمایی ازچالش
  ).2010 کوراوا،(

به بررسی نگرش نسبت به » ها پیرامون نابینایی، معلولیت بینایی و تحصیل با خط بریل یاستسو  ها نگرش«اي تحت عنوان درمقاله 3یسان. ال. بنالیدا اي
هاي عمومی  يگذارباشند که منجر به سیاست  یمهاي منفی، برخی از عواملی  يداورا و پیش ه نگرشه است. طبق نظر وي، معلولیت نابینایی پرداخت

گذارند؛  یمیر ،تأثکنند یمي شغلی و توان بخشی که افراد معلول دریافت ها آموزشها، بر انواع  گردند که اغلب آن یمضعیف در خصوص معلوالن 
توان بیان نمود، افرادي که  یمباشد. بنابراین،  یم، اغلب بر شیوه برخورد و رفتاري که دیگران با افراد نابینا دارند، موثر ها نگرشبه بیان دیگر، این 

  ).1999توانند از تنوع شغلی، حرفه اي و ... برخوردار شوند (بیسان،  یمباشند، همانند دیگر افراد جامعه،  یمهاي بینایی  یبآسنابینا یا داراي 
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، در راستاي نتایج CDPل بیانگر این بود که عوام» 2بعاد مقیاس تماس با افراد معلولا«و همکاران وي در پژوهشی با عنوان  1ي پروتنتایج مطالعه
براین، . بنااند شدهپیش بینی شده و چند مقیاس نگرشی، از طریق دیگر ابزارهاي روان شناسی اجتماعی و مجموعه متغیرهاي جمعیت شناختی، تحلیل 

نسبت به معلولین استفاده شود، صورت گرفته است (پروت و  ها نگرشیق در تحقتواند  یممباحثه اي پیرامون این که چگونه مقیاس فوق 
  ).2008همکارانش، 

که براي  4نگبه این نتایج دست یافته اند که مقیاس فیتی» ارتقا مقیاس نگرش سنجی در نابینایی«و همکارانش در پژوهشی تحت عنوان  3کوئن
موردي  100یابد. بنابراین، مقیاس  منطقه مورد استفاده قرار گرفته است می تواند توسط افراد نابینا ارتقا  6ارزیابی و سنجش نگرش افراد نابینا، در 

فید به شمار آید (کوئن و تواند در راستاي سنجش موضوع تحقیق حاضر، م یمگردد که  یمبزرگی از موارد مذکور  نسبتاً، شامل نمرات 5استینگیسر
  ).1958همکارانش، 

  چارچوب نظري و تعاریف مربوط به آن

ل پژوهش حاضر با محوریت قرار دادن نظریات بوردیو، که نگاهی ساختار گرایی تکوینی به مسائل دارد و آن را حاصل تعامل فرد و جامعه در خال
ا روابط بین شخصی می داند، در صدد رسوخ به دنیاي تعامالت روزمره کنشگران نابینا و تعریف آن ها از نحوه مواجهه اجتماعی افراد جامعه ب

بوردیو با .است پیر بوردیونشگران نابینا است. نظریه اي که می تواند تنازعات اجتماعی و رقابت بر سر جایگاه برتر در جامعه را تبیین کند نظریه ک
عناصري چون فراتر رفتن از دو گانه انگاریهاي عین و ذهن تالش می کند از فاصله عین و ذهن بکاهد و نقش فرد درون این ساختارها را با توجه به 

  سرمایه ها، خصلت و میدان مورد بررسی قرار دهد..

  6وارهعادت •
- نیز ترجمه شده است) عبارت است از نظام خلق و خوهاي پایدار و قابل جابه واره(که به خصلت، ساختمان ذهنی یا منشعادت •

 توانمیواره را  عادت).بنابراین 336: 1387پور و محمدي، ها هستند(جالئیهاي پدیدآورنده و سازمان دهنده کنشجایی که زمینه
ي که در معرض هاي نسبتاً ماندگار معرفی کرد که به صورت یک قالب مشترك در بین افراداي از خوي و خصلتنظام و مجموعه

به واره یک ساخت ذهنی شود. در حقیقت عادتوجود دارد و مبناي ادراك، داوري و عمل آنان میقرار دارند، مشترك  تجارب
واره هم ساختمند است زیرا به جایگاه افراد در  کنند.عادتها از طریق آن با جهان اجتماعی برخورد میرود که انسانشمار می
گردد و هم ساخت دهنده است؛ چرا که به فعالیت هاي گوناگون افراد در عرصه هاي مختلف شکل داده هاي اجتماعی برمیعرصه

  ).334: 1381و انسجام می بخشد(استونز، 
هایی است که یک انسان در طول زندگی خود از ابتداي تولد به بعد بر اساس برخورد با منظور از عادت واره، مجموعه طرح واره •

، نقل از مناديبه ها، نهادهاي آموزش و پرورش و گروه همساالن کسب می کند(بوردیو، محیط هاي مختلف مانند: خانواده، رسانه
ها. اهمیت این بحث در ها و سلیقهبندي و تقسیم بندي بر اساس نگرشن، عادت واره هاالگویی هستند براي طبقهبنابرای. ) 93 :1385

) و تفاوت 96 :1385، هاي او است( مناديوارهآن است که طبق نظریۀ بوردیو، نیروي محرکه اعمال و رفتار روزمره هر فرد، عادت
در این جا الزم . ) 37: 1381شود( بوردیو، ها را باعث میو عقاید میان افراد یا گروه ها است که تفاوت در رفتارهاوارهدر عادت
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برد به صورت یک ضرورت منطقی پیش می«ها، عمل را نه به صورت تحمیل بلکه وارهاست به این موضوع اشاره شود که عادت
ها است وارهبنابراین عمل تحت تأثیر شدید عادت ؛»متوانم طور دیگري عمل کنمن نمی«، »هیچ کار دیگري نمی توان انجام داد«

دارايِ «شخص  گوییها بر اعمال شخص به آن صورت است که وارهشوند. تأثیر عادتاما نه به این معنی که بر شخص تحمیل می
  ) 300قاعده اي تبعیت کرده است. ( همان: از و یا  است »نوعی محاسبه عقالنی

  1میدان •
اي از موقعیتها را فراهم نوعی قلمرو زندگی اجتماعی است که داراي قواعد سازماندهی خاص خود است، مجموعهعرصه یا میدان،  •

عرصه در کار بوردیو به عنوان فضاي ).320: 1387پور و محمدي، هاي مرتبط با آن موقعیتهااست(جالئیکند و حامی کنشمی
) 724: 1380ها دانست (ریتزر، اي از روابط عینی درون آن عرصهباید شبکه ها به کار رفته است. عرصه ها راساختمندي از جایگاه

 ).337: 1379که در طول زمان به وجود آمده، رشد کرده و تغییر شکل داده است (استونز، 

 بوردیو،(»نه نیستهایی روشن وآگاها اي ازباورهاي بنیادین است که نیازي به تصریح آنهادرقالبگزاره مجموعه« دوکسا یاباوررایج،:دوکسا
- واره  عادت- باوررایج درواقع به باورهاواعتقادات به ظاهرطبیعی ارجاع داردکه درپیوندنزدیک  بامیدان و). 1388:189؛به نقل ازگرنفل،2000

تواندموجب تعارضات هاپنهان شده،امامی - دروراي ایدئولوژي- باوررایج مفروضات پیشینی بدیهی وپذیرفته شده یک عصراست که . هاقراردارند
) 65: 1385 شویره وفونتن،(هاي ضمنی است¬باورهاي اصلی ودگم- دوکساکه مجموعه ). 189: 1388 گرنفل،(عقیدتی وآگاهانه شود

دوکسادرنگاه بوردیوهمه چیزهست جزازنظرسیاسی واخالقی خنثی .زندگی کنیم»جهان اجتماعی رابه مثابه جهان طبیعی وبدیهی« داردکه¬ماراوامی
  )82: 1385 شویره وفونتن،(کننده است¬پدیدهاي ازخودبیگانه- اینروواز

v کند:نوع تقسیم می چهارداند که قدرت به بار می آورد و آن را به سرمایه را منبعی می: بوردیو انواع سرمایه  

اجتماعی محسوب هاي است یکی از منابع کسب قدرت در میدانسرمایه که شامل دارایی مالی و مادي : این 2سرمایه اقتصادي •
هاي مادي یا مالی عنصر مهمی در تربیت اجتماعی و روابط اجتماعی گردد. سرمایه اقتصادي به عنوان مالکیت ثروتمی

  ).97: 1385است(شویره و فونتن، 
 شده و)حاالت درونیشود : الفسرمایه فرهنگی که مجموعه اي از کیفیات فکري است به سه شکل دیده می :3سرمایه فرهنگی •

همچون کاالي فرهنگی مثل داشتن تابلو و آثار  یافتهتبه صورت عینی) امکانات پردوام مثل توانایی سخن گفتن در برابر جمع. ب
زنجانی .(، یعنی آن چه که توسط نهادها ضمانت اجرایی بیابد. مثل عناوین و مدارك تحصیلی نه شدهبه صورت نهادی) هنري. ج
واره) او گردیده و تبدیل به خصلت(عادت» شخص«ملکی است درونی شده که جزء الیتجزاي سرمایه فرهنگی ، « .)1383زاده،

  ).98: 1385شویره و فونتن، »(شده است
اي است که به مالکیت شبکه پایداري از روابط کم یا اي از منابع موجود یا بالقوه: سرمایه اجتماعی مجموعه4سرمایه اجتماعی •

دانند؛ یا به عبارت دیگر، با تعلق شناسند و خود را مدیون یکدیگر میدارد، افرادي که یکدیگر را میبیش نهادینه شده افراد بستگی 
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هاي مشترك هستند، بلکه با پیوندهاي پایدار و سودمند به به یک گروه، به عنوان مجموعه عامالنی که نه فقط صاحب حیطه
  ).99: 1385اند(شویره و فونتن، یکدیگر وابسته

گیرد. سرمایه نمادین مجموعه آداب وابسته به افتخار یا حق شناسی است که به یک فرد یا گروه تعلق می :1ادینسرمایه نم •
شود (به هر نوع سرمایه اعم از طبیعی، اقتصادي، فرهنگی، . سرمایه نمادین، به هر گونه دارایی اطالق می)1383(زنجانی زاده، 

ي آنان چنان است که آنان را آن دسته از اعضاي اجتماع درك شود که مقوالت فاهمهاجتماعی) هنگامی که این دارایی به وسیله 
: 1381سازد که این دارایی را بشناسند(یعنی آن را ببینند) و به رسمیت بشناسند(یعنی براي آن ارزش قائل شوند)(بوردیو، قادر می

را در اختیار دارد. پس تسلط آن فرد به دیگران به ). سرمایه نمادین، حاصل بازشناسی مشروعیت موضع کسی است که آن 154
کند. سرمایه نمادین به اشکالی از گردد. از این رو، سرمایه نمادین به نگاه دیگران بستگی پیدا میدلیل همین مالکیت محرز می

ده است: در واقع، این سرمایه ها دادهد که وابستگی ایجاد کند، وابستگی به کسانی که سرمایه اجازه تسلط را به آنتسلط میدان می
 ).101و 102: 1385کند(شویره و فونتن، جز با احترام و بازشناسی و باور و اعتبار و اعتماد دیگران وجود خارجی پیدا نمی

v د میهاي اجتماعی به افراد وارها و برچسببندي، یعنی صدمه و آسیبی را که در نتیجه دسته»خشونت نمادین«: بوردیو 2خشونت نمادین -

هاي نمادها و از نظر بوردیو، خشونت نمادین به معناي تحمیل نظام).322: 1387پور و محمدي، دهد(جالئیشود، در کانون توجه خود قرار می
هایی مشروع تجربه شوند. مشروعیت موجب ابهام و ها به صورت نظامبه نحوي که این نظام ،ها و طبقات استمعناها (یعنی فرهنگ) به گروه

شود، گیرد. مادامی که مشروعیت فرهنگی پذیرفته میشود و بدین ترتیب تحمیل یاد شده با موفقیت انجام میدم شفافیت روابط قدرت میع
شود. این بازتولید از طریق فرآیند تشخیص غلط گردد و در بازتولید سیستماتیک آنها سهیم مینیروي فرهنگی به روابط قدرت افزوده می

شوند که آنها را در چشم بینندگان فرآیندي که طی آن روابط قدرت نه به شکلی که عیناً هستند، بلکه به شکلی ادراك می«شود: حاصل می
  ).163:1385به نقل از جنکینز ، 1977بوردیو، »( گرداند.مشروع می
v عه در خالل روابط بین : نظریه دیگري که نگاهی ساخت گرایانه به هویت دارد و آن را حاصل تعامل فرد و جام3داغ ننگ

شخصی می داند نظریه گافمن است. نظریه پردازانی چون گافمن توجه خود را به رفتار واقعی مردم، یعنی شیوه اي که مردم نقش 
هاي مختلف خود را ایفا می کنند و اعمال یکدیگر را شکل می بخشند و نیز به قواعد و نکات دقیق زندگی اجتماعی معطوف می 

با ابداع مفهوم داغ ننگ به بررسی شکاف میان هویت اجتماعی بالقوه و هویت اجتماعی بالفعل می پردازد. او مبدع  کنند. گافمن
هایی که برخی افراد شده دارند. معلولیت، نیازهاي خاص، نقص عضو و ناتوانیهایی تباهاین اندیشه بود که برخی انسانها شخصیت

کند. بنابراین هر چیزي که مانع ادغام کامل شخص در جمع ه شخصیت آنان را تباه میاند، همچون داغ ننگی است کگرفتار آن
گافمن عالقه مندبودکه شکاف میان آنچه که یک شخص ). 483: 1387پور و محمدي، شود، داغ ننگ است(جالئی

الفعل را مورد بررسی قرار مان هویت اجتماعی بالقوه و آنچه که یک شخص واقعاً هست یعنی هویت اجتماعی ببایدباشد،یعنی ه
گیردکه درموردداغ بی اعتباري بازیگرفرض می.داغ خورده استاش برقرار باشد، دهد. هر فردي  که شکافی میان این دو هویت

- دانندونمیاعتباري،حضارتفاوتهارانمیامادرموردداغ احتمال بی.ها براي آنهاآشکارهستنددانندویااین تفاوتهارامیحضارتفاوت
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ي بنیادین نمایشی اش،تخفیف تنش ناشی ازاین واقعیت برد،مسألهکسی که ازداغ بی اعتبارشدگی رنج می. توانندتصورش رابکنند
- اش،راز نگهداري است تاقضیهي نمایشیاعتباري است،مسألهکسی که دچارداغ احتمال بیامادانند. است که دیگران قضیه رامی

  .)298: 1385یبماند(ریتزر، اش براي حضارهمچنان ناشناخته باق
نظریه کاتز و گالس است.  نظریه کاتز و گالس برمبناي این عقیده است نظریه دیگري که به بررسی نگرش و طرز برخورد به معلولین می پردازد،
  ).151به نقل ازکلدي ،: 1979نسبت به معلولین دارند (کاتز و گالس،  )که افراد اغلب نگرش و طرز برخورد دو گانه (احساس ترحم و دشمنی

در خصوص نحوه نگرش و طرز ل نظریه استوتزل است. به نظر استوتزنظریه دیگري که به بررسی نگرش و طرز برخورد به معلولین می پردازد، 
  شود: یمبرخورد جامعه نسبت به افراد معلول، دو نوع ساز و کار روان شناختی در فرآیند تعبیر و تفسیر در مورد معلولین تشخیص داده 

  کنند. یمسازوکار گسترش زمانی: افراد جامعه، یک خصوصیت و ویژگی موقتی را در فرد معلول جزء خصوصیات دایمی او تلقی  .1
کنند و آن را از روي تشابه، به دیگر  یمسازوکار تعمیم تشبیهی : افراد جامعه، یک خصوصیت را در درون یکی از افراد معلول مشاهده  .2

  دهند. یمافراد معلول تعمیم 

:به نقل  1371گیرند (استوتزل، یمرسد افراد جامعه در تعامل و برخورد با معلوالن تحت تأثیر این ساز و کارها قرار  یمبا توجه به مطالب فوق به نظر 
  )20ازکلدي،

  روش پژوهش

ها، باورها، هنجارها، روابط اجتماعی و احساسات آدمی سروکار دارد، اي است که با فرهنگ، ارزششیوه ي برخورد اجتماعی با نابینایان پدیده
کند که ترتیب این پیچیدگی ایجاب میدر توي آن را ندارد.بدینهاي تو اي بسیار پیچیده که نگاه اتیک(نگاهی از بیرون) توانایی دیدن الیهپدیده

هاي عمیق صدد درك الیهبراي شناخت دقیق آن و دستیابی به واقعیت تجارب نابینایان، از روش پدیدارشناسی استفاده شود. یعنی روشی که در
حلیل پدیدار شناختی، درك و استخراج معناي ذاتی موجود در ي یک مفهوم و پدیده است. هدف تي برخی افراد دربارههاي زیستهمعنایی تجربه

  ي مطالعه شده است.پدیدار یا ذات پدیده
نفر زن و مرد نابینا بررسی شدند. از آنجا که هدف دستیابی به  17ي برفی استفاده شدکه گیري گلولهگویان از روش نمونه براي انتخاب پاسخ

آوري اطالعات توسط ساخت یافته براي جمعي نیمواقعی و بدون دستکاري بود روش مصاحبه اي کامالشناخت یک نوع تجربه به گونه
ي معلولیت نابینایی با افراد نابینا ي زیستهي تجربهکار گرفته شد. بدین ترتیب که پژوهشگر ابتدا با یک سري اطالعات کلی و باز در زمینهپژوهشگربه

اي که به فرد نابینا القا شود که در ه مباحث مرتبط کشاند و با جلب اعتماد و ایجاد پیوند دوستانه به گونهوارد گفت و گو شد و به نرمی بحث را ب
هاي صادقانه و شخصی نسبت به سواالت یک روند مبتنی بر درد دل دوستانه نه بازخواستی کنجکاوانه قرار دارد، فضاي مناسبی را براي طرح پاسخ

  ساعت به لحاظ زمانی طول کشیدند و در مقطعی یک ساله به انجام رسید.27ها در مجموع حدودذکر است مصاحبهپژوهش فراهم نمود. الزم به 
گذاري فرآیندي است که طی آن پژوهشگر به جداسازي، مفهوم بندي و ادغام و اي استفاده شد. کدگذاري مرحلهها از روش کدبراي تحلیل داده

شوند. طی بدین ترتیب که از مکتوب کردن کامل اطالعات ضبط شده، تمام جمالت سطر به سطر کدبندي میها می پردازد. یکپارچه سازي داده
- تهفرآیند کدگذاري، سعی بر آن شد که مفاهیم اصلی از دل جمالت ابراز شده توسط پاسخ گویان بیرون کشیده شود و در قالب مفاهیمی تقلیل یاف

ا  تاملی ژرف در کدهاي توصیفی،در صدد شناسایی کدهاي متداخل و مشابه و مرتبط برآمدو کدهاي تر بیان شود. در مرحله بعد پژوهشگر ب
ت تفسیري حاصل گردید.در گام بعدي این مفاهیم براساس اشتراکات، تشابهات و همپوشانی معنایی در قالب کدهاي تفسیري ادغام شدند و در نهای

بندي و یینی تقلیل یافتند. کدهاي تبیینی، مفاهیم و الگوهاي بنیادین معنایی هستند که از طبقهدر آخرین مرحله کدهاي تفسیري به تعداد کمی کد تب

                                                             
1Katz znd Glass 
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ي انتزاعی تري نسبت به کدهاي پیشین قرار دارند، داراي قدرت تحلیل زیادي هستند و ها حاصل شده اند. این کدها در مرحلهبندي مداوم دادهمقوله
  گنجانند.دیگر مقوالت را در خود میها در حدي است که شمول معنایی آن

  اعتبار یابی پژوهش

ند در بحث ارزیابی پژوهش کیفی مسئله اعتبار بسیار حائز اهمیت است، بدین معنا که آیا پژوهشگر همان چیزي را مشاهده می کند که تصور می ک
چه حد به برساخته هاي افراد مطالعه شده وي متکی است و مشاهده می کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مسئله این است که برساخته هاي پژوهشگر تا 

).در این پژوهش براي اطمینان از تطابق برساخته هاي خاص پژوهشگر با 1387:414این متکی بودن تا چه حد براي دیگران آشکار است(فلیک،
ن معنا که پژوهشگر نکات ولکات، به منظور تضمین استفاده شد. بدی» اعتبار بر پایه ي رویه ي پژوهش«برساخته هاي گروه مطالعه شده از روش 

سخ اعتبار پژوهش را رعایت کرد. فرایندانجام مصاحبه ها بر عهده ي پژوهشگر بود که در این فرایند وي سعی در عدم دخالت در گفت و گوهاي پا
ارد گفت و گو می شد. به عبارت دیگر گویان داشت و تنها در حد کنترل روند صحبت و جلوگیري از خروج بحث و هدایت به بحث اصلی و

گر دور پژوهشگر بیشتر شنونده بود تا گوینده.  افزون بر این یادداشت برداري ها بسیار دقیق بود و کوچک ترین مشاهدات مربوط نیز از نظر پژوهش
ردید تا با استناد مداوم به گفته هاي صریح نماند. در روند کدگذاري داده ها  نهایت دقت و حساسیت به کار گرفته شد. در مرحله ي نگارش سعی گ

  ي افراد نابیناي بررسی شده) در امان بماند.پاسخ گویان، از انحراف پژوهش از اصل موضوع (تجربه زیسته

 

  هاي پژوهشیافته

ها در مسیر جتماعی با آنگران نابینا و شیوه برخورد انفري این پژوهش که در راستاي هدف کشف واقعیت ناب و پیچیده زندگی کنش 17نمونه 
گویان را بر اساس سن، میزان پراکندگی پاسخ 1هاي کلی و مشترك قابل تأمل است، جدول زندگی شان بررسی شدند که به لحاظ برخی ویژگی

  دهد.جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، وضعیت اشتغال، علت نابینایی و نوع معلولیت نابینایی نشان می

 هاي جمعیت نمونهجدول ویژگی3جدول
درصد  درصد فراوانی  

 خالص
 هاي آماريمشخصه

 05/31میانگین:  47.2 47.2 163  سال 30زیر  

  30میانه: 
  30نما: 

  11/ 82انحراف معیار:
  71/139واریانس: 

  15حداقل: 
  63حداکثر: 

 33 33  114  سال 39تا  30 

سن
 

 19.7 19.7 68  سال و بیشتر 40

 100 100 345  جمع 

س    
جن

 

  پسر
  

  دختر
  جمع

182  
  
  

163  
345  

52.8  
  
  

47.2  
100  

52.8  
  
  

47.2  
100  

  
  نما: پسر
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  29.9 29.9 103  همسر فوت شده 
  

  نما: مجرد
 13 13 45  مطلقه

ت 
وضعی
تأهل

 

 9.6 9.6 33  متأهل

 47.5 47.5 164  مجرد 

 100 100 345  جمع 

ت
میزان تحصیال

 

  نما: زیر دیپلم  36.2  36.2  125  دیپلمزیر 
  
  

  5/2اي:  میانگین رتبه

  25.2  25.2  87 دیپلم
  5.5  5.5  19  فوق دیپلم
  18.3  18.3  63  لیسانس

  14.8  14.8  51  فوق لیسانس یا دکترا
  100  100  345  جمع

ت 
وضعی

اشتغال 
  

  نما: غیر شاغل   65   65  نفر 11  غیر شاغل
   35   35  نفر 6 شاغل
   100   100  نفر 17  جمع

ی
ت نابینای

عل
  نما: نابیناي ژنتیکی        65   65  نفر 11  نابینایی ژنتیکی  
   35   35  نفر 6 نابینایی غیر ژنتیکی

   100   100  نفر 17  جمع

ت 
 معلولی

نوع
ی
نابینای

  

  نما: نابیناي مطلق (مادرزادي)  47  47  نفر 8  نابیناي مطلق(مادرزادي)
   35   35 نفر 6  بینا) نیمه بینا(کم
   18   18 نفر 3  دیر نابینا
   100   100 نفر 17  جمع کل

  

  برخورد اجتماعی در سطح خرد (درون گروهی)

گران جامعه یک ارزش محسوب  شود و برخورداري از آن براي کنش یماز آنجایی که در جامعه ما سالمتی به عنوان یک ارزش تلقی 
گران همواره در تعامالت و  سازد به عنوان مثال کنش یمي مختلف و متفاوتی متجلی ها قالبگردد بر این اساس سالمتی، خود را در  یم

گران با همدیگر در قالب سالم  دهند که نمود آن در روابط روزمره کنش یمپرسش قرار  سؤال وی را مورد معموالً سالمتارتباطات خود 
گرانی که به دالیلی مانند حوادث، سوانح، بیماري، مسائل  ی و نظایر آن بارز می باشد. از سویی، می توان بیان نمود کنشپرس احوالو 

گردند و مبتال  یمدهند یا بر اثر این عوامل از سالمتی یک حس و یک عضو محروم  یمژنتیکی و نظایر آن سالمتی خویش را از دست 



 

١٢٢۶ 
 

گران به خطر افتد از سوي جامعه این مسئله یک  باشند؛ به بیان دیگر اگر سالمتی کنش ینمبرخوردار شوند از سالمتی  یمبه معلولیت 
گردد، به بیان دیگر  ینمشود هم چنین در جامعه ما فقدان سالمتی مانند معلولیت نابینایی توسط امور دیگر جایگزین  یمنقصان پنداشته 

مانند در حالی که معلولیت نباید  یموز معلولیت نابینایی در همان مرحله معلولیت باقی گران به هنگام بر می توان اذعان نمود که کنش
ي اجتماعی و احساس خودباوري که از سوي ها نظامگران نابینا با اتکا بر  گران قلمداد گردد افزون بر این کنش نقطه پایانی زندگی کنش

ند یک زندگی عادي و نزدیک به سایر افراد جامعه را داشته باشند. در این راستا شود می توان یمگران القا  به این گونه کنش ها نظاماین 
گردد. بنابراین سالمتی و تندرستی یک برساخت اجتماعی می باشد و  یمقلمداد 1سالمتی در جامعه ما به عنوان یک ارزش و باور رایج

شوند از سوي جامعه کنار گذاشته و به  یممبتال به معلولیتی گردد و  یمگرانی که بر اثر عوامل خاصی سالمتی آنان دچار نقصان  کنش
  گردند. یمشوند و در نهایت از جامعه اکثریت طرد  یمحاشیه رانده 

  برخورد (مواجهه) اجتماعی مثبت 
 بازخورد نابینایی در میان خانواده، دیگران مهم و گروه نخستین -1

خصوص پیوندد. این تغییرات به گران به وقوع می اي در ابعاد مختلف زندگی کنشگستردهآنچه مسلم است، با رخداد نابینایی، تغییرات 
گیري در هاي متغیر، در حال گذار و در حال شکلثبات اولیه پس از ابتال به معلولیت نابینایی منجر به ایجاد موقعیتهاي بیدر سال

پاره و ناپایدار، احساسات مثبت یا منفی هاي تکهیتی یا ایجاد هویتهایی چون تزلزل هوگردد؛ موقعیتگران می میدان زندگی کنش
و جامعه. تمامی این  2نسبت به معلولیت نابینایی، چالش در مدیریت نیازها و بازخوردهاي گوناگون نابینایی در میان دیگران مهم

رسد هر چه  یمگردد. به نظر گران کنش 1عینیتو نوعی گسست میان ذهنیت و 3تواند منجر به ناسازي هاي متغیر و جدید میموقعیت

                                                             
 نقل ؛به2000 بوردیو،(»باشد ینم وآگاهانه روشن ییها گزاره هادرقالب آن تصریح به نیازي که است بنیادین ازباورهاي مجموعه اي« دوکسایاباوررایج،١

به عبارت  .هاقراردارندوارهوعادت بامیدان درپیوندنزدیک شود کهداده می ارجاع ظاهرطبیعی به باورهاواعتقادات به در واقع باوررایج). 189: 1388 ازگرنفل،
 تعارضات تواندموجبشده است،امامی هاپنهان یدئولوژيا دروراي باشد هر چند کهعصر می یک شده وپذیرفته بدیهی پیشینی دیگر، باوررایج،مفروضات

دارد ضمنی تلقی شود که ماراوا می هايودگم اصلی اي از باورهايتواند به عنوان مجموعههمچنین دوکسامی ).189: 1388 گرنفل،(وآگاهانه گردد  عقیدتی
یر تواند به تمامی موارد به غبر این مبنادرنگاهبوردیودوکسا می ). 65: 1385 شویرهوفونتن،( وبدیهی زندگی نماییم طبیعی جهان مثابه به اجتماعی در جهان
  ).  82: 1385 ویرهوفونتن،(شباشد توان اذعان نمود که دوکسا پدیده اي از خود بیگانه کننده میین میبنابراسیاسی و اخالقی خنثی  اطالق شود  از مسائل

 
کنند که رضایت و خشنودي آنان را  یمگران دارند و بیشتر افراد جامعه سعی  اشخاصی می باشند که تأثیر عمده اي بر وجه نظر کنش» دیگرانِ مهم«٢

  ).78:1381آن ها تبعیت نمایند (کوهن، و دستوراتجلب و از نصایح 
واره باید به تغییرات کند. اما در برخی شرایط خاص و در مقاطع بحرانی، عادتواره، مدام در واکنش به تجربیات جدید تغییر میاز نظر بوردیو، عادت٣

باشد. در شرایطی که بر میدان(مانند تغییرات اساسی زندگی پس از ابتال به معلولیت نابینایی) پاسخ دهد، اما چنین واکنشی زمانبنیادي و گاه فاجعه بار می
-واره در پاسخ به این موقعیتآید. عادتهاي جدیدي در میدان، به وجود میکند و پدیده ي جدیدي ظهور می یابد، موقعیتساختار میدان به کلی تغییر می

باشند، این تغییر، ثبات اولیه پس از نابینایی)میهاي بیگیري(مانند سالهاي میدان یک فرد هنوز در حال شکلکه موقعیتنماید، اما جاییهاي جدید تغییر می
توصیف گسست میان  شوند، ناسازي، مفهومی ارزشمند برايبینی نیست. در این حالت و هنگامی که تغییرات، مشخص و تعیین نمیچندان قابل پیش

  ). 206: 1388باشد(گرنفل، واره، میدان و پیامدهاي آن در طول زمان میعادت
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ي بیشتري که ها فرصتگذرد، به دلیل افزایش سن و اعتبار ناشی از آن و نیز به دلیل  یمي بیشتري از وقوع معلولیت نابینایی ها سالتعداد 
ها بیشتر  کان دارد در میان اطرافیان آنها در جهت تثبیت و ارتقاء زندگی خود در اختیار دارند، بازخورد منفیِ معلولیت نابینایی ام آن

  کاهش یابد.

به و » دیگران مهم«گذارد، چگونگی بازخورد نابینایی در میان خانواده،  یمیر تأثیکی از عوامل مهمی که بر نحوه مواجهه افراد با معلولیت نابینایی 
ها  که فرد نابینا در کنار آن» گروه نخستین«و » دیگران مهم«، »انوادهخ«ی باشد. بر این مبنا بازخورد نابینایی در میان م» نگروه نخستی«کلی  طور

گران چگونه است تأثیر به سزایی در تفسیر و  کند بسیار اهمیت دارد. این که نگاه اطرافیان نسبت به نابینایی کنش یماحساس نزدیکی و صمیمیت 
دارد. همچنین این بازخوردها می تواند منجر به پیامدهایی چون احساس » خود«بت به یت نابینایی و نیز احساس افراد نابینا نساز معلولها  برساخت آن

دهد بازخوردهاي نابینایی در میان گروه  یمگران نابینا گردد.یافته هاي تحقیق نشان  در کنش» طرد«یا » تأیید«محرومیت نسبی، داغ ننگ و احساس 
ها به عوامل گوناگونی ارتباط دارد. این عوامل شامل هویت و متفاوت می باشد. این تفاوت نمایند یمنخستین و دیگران مهمی که افراد را احاطه 

ها و دیگران مهم نسبت به معلولیت نابینایی می باشد که می تواند تأثیر بسیار مهمی بر  گران نابینا، نگاه و انگاره خانواده هاي آن ي کنش انگاره
گران نابینا بگذارد. عوامل زمینه اي دیگر مانند متعین هاي زمانی، جنسیت و برخورداري از انواع  ان کنشبازخوردهاي این معلولیت در میان اطرافی

هاي فرهنگی، اقتصادي و خانوادگی نیز می تواند به اشکال مختلفی در این میان ایفاي نقش نماید.میزان برخورداري  سرمایه ها به خصوص سرمایه
گران نابینا داشته باشد.  زماتیک) نیز می تواند نقش تعیین کننده اي در بازخورد نابینایی در میان اطرافیان کنشگران از سرمایه نمادین(کاری کنش

خود برخوردار می باشند کمتر موضع انتقاد و بازخوردهاي منفی قرار » گروه نخستینِ«گران نابینایی که از اعتبار خاصی در میان  اغلب کنش
واند ناشی از بازشناسی مشروعیت موقعیت آنان به دلیل برخورداري از مجموعِ سرمایه هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی گیرند. این اعتبار می ت یم

  گران باشد. یا ناشی از منابع مشروعیت بخش دیگري همچون میزان اعتبار و سرمایه هاي خانوادگی کنش

ها  با معلولیت نابینایی  گران نابینا، تأثیر بسزایی بر پذیرش و سازگاري آن آنان با کنش بازخوردهاي معلولیت نابینایی در میان اطرافیان و نحوه مواجهه
کنند و نیز احساسی که نسبت به  یمگران بر تصویري که آنان از خود ترسیم  دارد. مطابق مفهومِ خود آینه سان کولی، داوري افراد نسبت به کنش

مداوم، درگیر فراگردي اجتماعی در ذهن خود می باشند که مبتنی بر  به طورگران اجتماعی  ت کنشگذارد؛ در حقیق یمخود دارند، تأثیر عمیقی 
حساس تأیید نوعی مبادله ارتباطی و تأثیر متقابل افکار راجع به یکدیگر است. بنابراین دریافت بازخوردها و نظرات مثبت از سوي اطرافیان منجر به ا

رساند؛درحالی که بازخوردهاي منفی نسبت به  یمرا در مواجهه و سازگاري با معلولیت نابینایی خویش یاري  گردد و آنان یمگران نابینا  در کنش
ها ایجاد  گردد و چالشی مضاعف در تعامالت آن یمگران نابینا  ها، منجر به احساس طرد در کنش معلولیت نابینایی و وضعیت و موقعیت جدید آن

  ي فراوانی گردد.ها چالشاعتبار افراد نیز می توانددچار نماید. بنابراین با نابینایی، یم

گران ازنابینایی ونیزنحوه واکنش خانواده ها به آن،می تواند در گذر زمان تغییر یابد. افراد نابینایی  که  تعامالت خانوادگی، بسته به تفسیر کنش
شوند، در  یمهاي خانواده پس از نابینایی مواجه  یتحماند و از سویی، با کن یمعاملیت مضاعف خود را عاملی تسهیل کننده در وقوع نابینایی قلمداد 

کنند؛از سویی هاي آتی دخیل می یريگپردازند و آنان را در تصمیم یمآینده با احتمال بیشتري به تقویت تعامالت خانوادگی خود 
نمایند، با احتمال بیشتري به  یمم درنابینایی خودقلمداد گرانی که عاملیت ضعیف خویش و عاملیت مضاعف عوامل واسط راعاملی مه دیگر،کنش

هاي خانواده  یتحماکنند،درصورت  یمفرادي که از نابینایی خویش عبورد.اعاملیت مضاعف شده در تصمیمات آتی زندگی خویش گرایش دارن
  نمایند. یمي را اتخاذ تر متعادلیابند و عاملیت  یمي بامعلولیت خودسازگاري تر مثبتازآنان به گونه 

                                                                                                                                                                                                    
هاي ذهنی افراد نسبت به معلولیت نابینایی ارتباط دارد و عینیت به هر آن چیزي گیريشود که با کیفیات و جهتذهنیت به هر آن چیزي اطالق می١

  ونی یا اجتماعی زندگی افراد مرتبط می گردد.شود که به شرایط مادي و بیراطالق می
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نایی نه نابینایی میتواند به عنوان یک تهدید فرهنگی براي تغییر گفتمان غالب در زمینه خانواده قلمداد گردد،ازاین روبازخوردهاي اجتماعی نابی
تقبیح نابینایی و  .ندمان ینمراندبلکه گاهی نزدیکان ودیگران مهمِ آنان نیز از گزند این فشارها در امان  یمگران نابینا رابه حاشیه  تنهاکنش

گران نابینا   بازخوردهاي منفی نسبت به آن، گاه به حدي می باشد که برخی از افراد تمایل چندانی به وصلت و انتخاب همسر از خانوادههاي کنش
تنها براي خود فرد بلکه براي یگما نهیدگی و استد داغدهند که این امر خود منجر به  یمندارند و یا مشکل نابینایی  یکی از اعضاء را به سایرین تعمیم 

  .گردد یمسایر اعضاي خانواده نیز 

 گوید:ین باره میدر اساله، کارشناسی  39صبا، 

آمیزودربعضی گروهی، برخورد حمایت آمیز). فامیالم حمایتآمیز بوده (برخورد مثبت در سطح خرد، درونبرخورد اعضاي خانواده با من حمایت« 
اي تو دانشگاه سوره داشته و از منم خواسته تو انجامش بهش کمک کنم (برخورد مثبت در سطح ه. مثالً یکی از فامیالم یه پروژهدالنه بودوقتاهم

گروهی، آمیزه (برخورد مثبت در سطح خرد، دروندالنه و حمایتدالنه). برخورد دوستام بیشتر همحمایت آمیز، هم برخوردگروهی، خرد، درون
مسنمی سؤالي معلولیتم ها هم همش دربارهدالنه). همسایهآمیز، همبرخورد حمایت  آمیزه، ترا برخوردشون با من ترحمکنن.افرادجامعه هم خصوصاً

کنم باهاشون عادي برخوردکنم واین مسئله براي اونام دم وسعی میپرسن.منم هی به سواالشون جواب میکنجکاویشون زیاده و هی از معلولیتم می
  »گروهی، ترحم).ده (برخورد منفی در سطح خرد، درونجا افتا

 گوید:ین باره میدر اساله، کارشناسی ارشد  26شادي، 

شم (برخورد مثبت در سطح آمیز بوده و هیچ شکایتی ندارن همیشه امیددارن که روزي خوب میي نابیناییم حمایتبرخورد خانوادم نسبت به مسئله« 
کرده یت آمیز) و چون خانوادم خیلی به من و برادر نابینام توجه دارن، خواهر بزرگم به این مسئله حسادت میگروهی، برخورد حماخرد، درون

کنن، توجه و لطفشونم نسبت آمیز بوده بعضی وقتام ترحم میگروهی، حمایت افراطی). فامیالمونم بیشتر حمایت(برخورد منفی در سطح خرد، درون
آمیزه دالنه و حمایتگروهی،برخوردمثبت و منفی،ترحم وحمایت).دوستامم برخوردشون بیشتر همدرسطح خرد،درونبه من زیاده (برخورد دوگانه 

وقتی تومحله هامونم بیشترترحم میايهاوهم محلهدالنه).همسایهگروهی، برخوردحمایت آمیز،هم(برخوردمثبت درسطح خرد،درون کنن خصوصاً
گروهی، ترحم).افراددیگه جامعه هم عصارو که کنن (برخورد منفی در سطح خرد، درونوازخیابون ردم میکنن کنم مسیروبرام هموارمیترددمی
کنم(برخورد منفی در سطح خرد، آمیز تاجایی که نیاز نباشه ازعصااستفاده نمیآمیزوتبعیضکنن به خاطرهمین برخوردطردبینن طردم میدستم می
- کنن،التماس دعامیکنه چون عین بچه باهام برخوردمیهااذیتم میم وآشکار،نگرش منفی).برخوردغریبهگروهی، طرد و تبعیض فردي، مستقیدرون

  »گروهی، ترحم، نگرش منفی).برن (برخورد منفی در سطح خرد، درونمی سؤالکنن آدم امامزادست واستقاللموزیرگن وفکرمی

 گوید:ساله، کارشناسی در این زمینه می 18اسماء، 

- آمیز داشتن (برخورد مثبت در سطح خرد، درونذاشتن. برخورد حمایتهاي دیگه نمیخوب بوده. فرقی بین من و بچه واقعاًبرخوردشون خانواده «

دادن نظرم روبگم.این باعث شد کنم. توخونه خیلی بهم پروبال دادن واجازه میها استفاده میگروهی، برخورد حمایت آمیز). ازامکانات سایربچه
طور (برخورد مثبت کردم. فامیل هم همینکه بیام دانشگاه هیچ فرقی بین خودم و دیگران حس نمیکنم صحبت کنم. من تا قبل این جرئتاهتوجمع

آمیزه(برخورد گروهی، برخورد حمایت آمیز). دوست زیاددارم ودوستاي صمیمیم هم خیلی برخوردشون خوب و حمایتدر سطح خرد، درون
کنن کنن و گاهی با تبعیض باهام برخورد میاعتنایی میگروهی، برخورد حمایت آمیز). همکالسیام بهم حسادت و بیونمثبت در سطح خرد، در

کنن (برخورد ها هم ترحم میگروهی، تبعیض و طرد فردي، آشکار و مستقیم، حذف آشکار و مستقیم). همسایه(برخورد منفی در سطح خرد، درون
- کنن. مثالً وقتی کرایه میاالجلیه و از روي ترحم حمایتم میهی، ترحم). افراد دیگه جامعه هم برخوردشون ضربگرومنفی در سطح خرد، درون

- گروهی، حمایت منفی). من برخورد همي مثبت (برخورد منفی در سطح خرد، درونآمیز هست اما نه به شیوهگیرن. حمایتتر ازم میخوام بدم کم
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- دلی). برخورد آقایونم بامن یه وقتایی به سمت سوءگروهی، هممحلمون دیدم (برخورد مثبت در سطح خرد، دروندارهاي دالنه رو توي مغازه

  »گروهی، سوء استفاده).استفاده هم ممکنه پیش بره (برخورد منفی، درون

 گوید:ساله، کارشناسی ارشد می 24حسین، 

دلی)فامیالمذبرخوردشون باهام گروهی، حمایت و همت (برخورد مثبت در سطح خرد، دروناس دالنهآمیزه و همبرخوردخانوادم باهام بیشتر حمایت«
تر شدم و اومدم گروهی، برخورد مثبت و منفی، ترحم، حمایت)، وقتی بزرگآمیزه (برخورد دوگانه در سطح خرد درونآمیز و ترحمبیشتر حمایت

نن. اونا برخوردشون با نابیناییم عادیه این معلولیتو پذیرفتن (برخورد مثبت در سطح خرد، کتر حمایتم میدانشگاه برخوردشون باهام بهتر شده بیش
آمیز بوده (برخورد منفی در سطح خرد، م ترحمي مدرسهگروهی، برخورد حمایت آمیز، پذیرش معلولیت نابینایی). برخورد دوستان دورهدرون
گروهی، حمایت و هم ست (برخورد مثبت در سطح خرد، دروندالنهاهیم عادي وهمگروهی، ترحم). ولی حاال برخورد دوستاي دانشگدرون

گروهی، ترحم، نگرش که تحصیالتو فرهنگشون پایینه(برخورد منفی در سطح خرد، درونآمیزه چونها هم برخوردشون با من ترحمدلی).همسایه
  »منفی، فقر فرهنگی).

باشنداغلب جامعه که با آنان درارتباط می ،اده، خویشاوندان،دیگران مهم واطرافیان کنشگران نابینادر سطح خرد،به طور عمده برخورداجتماعی خانو
آمیز و حذف نسبت به افراد نابینا در این سطح رخ می دهد که در آمیز،طردآمیز،تبعیضدالنه بوده وبه ندرت برخوردترحمآمیزوهمصورت حمایتبه

- مند (غیر تعمدي یا ناخواسته)، مستقیم وغیرمستقیم وفعال ومنفعل رخ می یتنمند (تعمدي یا خواسته) و غیر یتنقالب اشکال آشکار و پنهان، 

ی افراط یرغبینانه (شدید)وآمیز خود نیز، شامل برخورد افراطی و غیر واقعدهند که برخورد حمایتهاي این تحقیق نشان میدهد.براین مبنا یافته
باشیم اما  یماگرچه مادراین ساختار، به طور عمده شاهد برخوردهاي مثبت مانند همدلی و حمایت شود.قی و عادي) میبینانه (برخورد منطوواقع

گونه افراد وجود دارد.در این ساختار  ینابرخوردهاي منفی مانندحمایت افراطی، دلسوزي وترحم،طرد، تبعیض و حذف نیز نسبت به 
آیند و از این طریق آنها را مورد حمایت  یمبه نوعی، در صدد حل مشکالت آن ها بر  افیان کنشگران نابیناخانواده،خویشاوندان ،دیگران مهم و اطر

نا را به چالش قرار می دهند و بدین ترتیب دوکساي جامعه (باور هاي رایج پیرامون معلولیت نابینایی در سطح جامعه) نسبت به افراد معلول به ویژه نابی
ي پیرامون معلولیت ها در زمینه دوکسا هاي آنگران نابینا و خانواده خیزند. همچنین در سطح خرد، شیوه برخورد کنش یمرزه بر کشیده و با آن به مبا

گران نابینادوکساي موجودرادر زمینه معلولیت نابینایی خویش نپذیرفته و آن را به چالش کشیده و به  از کنشنابینایی به دو گونه می باشد گروهی 
هاي خویش نوعی مبارزه و چالش علیه دوکساي  يتوانمندگران در راستاي تحقق و اثبات  باآن برمی خیزنددرواقع مبارزه این گروه ازکنش مبارزه

 به سبب حضور فرزندان نابیناي خویش در خانواده ها در مقابل دوکساي ها نیزهاي آنموجود در ارتباط با معلولیت نابینایی آنان می باشدو خانواده
ها درزمینه معلولیت  کشند.این امرسبب می گرددکه نگاه وانگاره آن یمخیزند ودوکساي موجودرابه چالش  یمپیرامون معلولیت نابینایی به مبارزه بر

که پیش از آن جامعه ها در ارتباط با معلولیت نابینایی فرزندان خویش با آنچه نابینایی فرزندان خود تغییر یابد. بر این اساس، باورهاي جدید خانواده
ها  همچنین دوکساي خویشاوندان، دوستان و اطرافیان افراد نابینا که با آن د.یاب یمانگاشته است تفاوت  یمبه عنوان دوکساي پیرامون معلولیت نابینایی 

چالش از ساختار اجتماعی خرد به  ارتباط و تعامل دارند در زمینه معلولیت نابینایی به چالش کشیده می شود و به تدریج و با گذشت زمان این
گران نابینا دوکساي مربوط به معلولیت خویش را  یابد. در مقابل،گروه دیگري از کنش یمساختارهاي اجتماعی کالن و فضاي عمومی جامعه انتقال 

ها هاي آنگردند.وخانواده یماي جامعه کوشند در واقع این گروه زبان گویا و سخن گوي دوکس یمپذیرند و آن را باز تولید کرده و در قوام آن  یم
کشند بلکه زبان گویاوسخن گوي دوکساي موجود مربوط به  ینمنیز، نه تنها دوکساي موجود پیرامون معلولیت نابینایی راپذیرفته وآن رابه چالش 

گردند، با این تفاوت که نگاه و انگاره این گروه از خانواده ها نسبت به دوکساي موجود شکننده می باشد و هر لحظه  یماین معلولیت در جامعه 
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به امکان فرو ریختن آن وجود دارد. بنابراین این مسئله سبب می شود که آنان به حمایت افراطی از فرزندان نابیناي خویش روي آورندوازآنان 
- یت افرادنابینایی که دوکساي موجود پیرامون نابینایی خود را نپذیرفته، آن را به چالش کشیده وبا آن به مبارزه بردر نها.  شدت حمایت نمایند.

با اغماض بیشتري برخورد کرده و مسیرهاي دیگري را براي جایگزینی  -فرديِ آندر بعد اجتماعی و میان به خصوص -خیزند، با وقوع نابینایی یم
پذیرند و آن را  یمگران نابینایی که دوکساي موجود را  بسیاري ازکنش در مقابلسازند. ز این رخداد در زندگی خود فراهم میحاصل ا فقدانِ

شوند و نیز به این دلیل که برخورداري از سالمت بینایی بخش مهمی از یل ارزش بیشتري که براي حس بینایی قائل میبه دلبازتولید می نمایند، 
تري در مقایسه با سایرافرادقلمدادمی نمایند بوده و با نابینایی این هویت دچار چالش گردیده است، نابینایی را واقعه بسیار دردناكها  آن هویت

هاي مناسب براي حس بینایی، فشار یل عدم تمایل به انتخاب جایگزیندل بهگران  هاي چندانی براي جبران آن در اختیار ندارند.این کنشوجایگزین
- ي که پیرامون این افراد را احاطه میا» مدیگران مه«شوند. از سویی، بازخوردهاي نابینایی نیز در میان انزواي بیشتري را پس از نابینایی متحمل میو 

  گردد.اي ارتباطیِ آنان میه» دخو«خوردگی، انزواي اجتماعی و فقدان کنند، اغلب منفی است و این مسأله منجر به داغ

کنندوبافرزندان معلول خویش عادي  یمهاحمایت  پذیرندوازآن یمدراین ساختارخانواده هاي افرادنابینامعموالً فرزندان نابیناي خویش را  افزون براین
ها برمبناي شیوه برخورد خانواده  گران نابینا نیز برخوردهاي خویش راباآن برخورد می نمایند.همچنین خویشاوندان،دیگران مهم و اطرافیان کنش

آموزند که باافراد نابینا چگونه برخورد و  یمها، تنظیم می نمایند. در واقع آنان با مشاهده رفتار و برخورد خانواده ها با فرزندان نابیناي خود  اي آنه
ش برخورد درست و مناسبی ها نیز با کنش گران نابینا به گونه عادي برخورد می نمایند. هنگامی که خانواده ها با فرزندان نابیناي خویتعامل کنند.آن

ا کنش یمگران نابینا نیز از رفتاروبرخورداین گروه ازخانواده ها الگو  داشته باشند، خویشاوندان، دیگران مهم و اطرافیان کنش گران نابینا به  گیرند و ب
گردند.  یمنفس و خودشکوفایی درافراد نابینا ها افراطی نباشند سبب افزایش اعتماد به  یتحمااین  کهیصورتدر گونه اي مناسب برخورد می نمایند.

ها در خانه با اعضاي خانواده و هسته اولیه آن یعنی پدر و مادر مصاحبت و تعامل دارند.این ارتباطات سبب می گردد که آن  به عبارت دیگر آن
  هافرصت برقراري ارتباط، تعامل و خودشکوفایی را داشته باشند. 

  منفی)برخورد دوگانه (مثبت و  -2
ها در  گران نابینا به هنگام مواجه با آن یافته هاي تحقیق حاکی از آن است که در گروه نخستین، خانواده، خویشاوندان دیگرانِ مهم و اطرافیان کنش

شوند از فرزندان خویش  یمابتدا به دلیل اینکه این گروه از خانواده ها در برخورد با فرزندان نابیناي خویش دچار یک نوع سردر گمی و سرگشتگی 
کنند که این خود یک نوع برخورد منفی می باشد. سپس با گذشت زمان و به تدریج برخورد خانواده،  یمها ترحم  حمایت افراطی نموده و به آن

ا کنش یل می نماید به عبارت دیگر گران نابینا به سمت برخورد مثبت، از نوع حمایت هاي عادي و نظایر آن م خویشاوندان،دیگرانِ مهم و اطرافیان ب
گونه نتیجه گرفت که در گروه نخستین،خانواده،خویشاوندان،دیگرانِ مهم واطرافیان به هنگام برخورد با این گروه از افراد دچار نوعی  ینامی توان 

ها در مواجه با فرزندان نابیناي خود  نشوند؛ هرچند خانواده ها قادربه انجام وظایف خوددر قبال سایر فرزندان خویش می باشند اما آ یمسرگشتگی 
شوند از انجام بسیاري از وظایف معاف  یمتوانند وظایف معمول خود را انجام دهند. طبق دوکساي موجود در جامعه هنگامی که افراد بیمار  ینم
اراي ساز و کار اجتماعی می باشد. بدین ترتیب ها حمایت نمایند که این امر خود د گردند و افراد دیگر موظف می باشند در برخی از مواقع از آن یم

کنندبدین معناکه  یممی توان چنین نتیجه گرفت که در گروه نخستین، دیگرانِ مهم به ویژه خانواده ها باافراد نابینا همانندیک فردبیماربرخورد
ااشخاصی می باشند که دوران بیماري خویش را گذرانده و شوند.حال آنکه افرادنابین یمگران نابینا دچارنوعی ابهام نقشی وناسازي  دربرخورد باکنش

ین اساس ابتدا خانواده ها در مواجه با فرزندان معلول خویش برخوردهاي منفی مانند بر اها مشخص گردیده است.  به گونه اي خاص وضعیت آن
ها) برخورد منفی از نوع ترحم و  ندان نابیناي آنانواده ها و فرز(خترحم و حمایت هاي افراطی اعمال می نمایند؛ سپس طبق تجارب دو گروه 

هاي اجتماعی گوناگون  یسممکانحمایت هاي افراطی دربرخی از مواقع به برخورد مثبت و حمایت عادي تبدیل می گردد. در واقع مجموعه اي از
ا معلولیت گران نابینا و خانواده هاي آنان نوعی برخورد دوگانه، متفاوت، مثبت و من سبب می شود که کنش فی و یک نوع تغییر نقشی را در مواجه ب

شوند با فرزندان نابیناي خویش چگونه برخورد کنند که این امر خود می  یمنابینایی تجربه کنند.بنابراین به مرور زمان خانواده هاي افراد نابینا متوجه 
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که در ابتدا  اند نمودهین اساس اغلب پاسخگویان اظهار بر ای ایفا نماید. گونه از افراد و خانواده هاي آنان نقش مهم یناتوانددرفرایندوروند زندگی 
سپس با  اند نمودهگران برخورد منفی نسبت به آنان اعمال  ها در مواجه با معلولیت نابینایی کنش خانواده، خویشاوندان،دیگران مهم و اطرافیان آن

  مثبت و حمایت آمیز گردیده است.      گران نابینا  ها با کنش مرور زمان و به تدریج برخورد آن

 گوید:گونه میساله، کارشناسی این 22احمد، 

- کنن. حمایتشون زیادیه و منو به خودشون وابسته کردن (برخورد مثبت در سطح خرد، درونآمیز برخورد میام با نابینایی من خیلی حمایتخانواده«

ل، وابستگی فرد نابینا). ولی رفته رفته با این مسئله کنار اومدن و سعی کردن از وابستگیم کم گروهی، حمایت به صورت افراطی و منفی، عدم استقال
- کردن (برخورد دوگانه در سطح خرد، درونگروهی، حمایت عادي). فامیالمم بیشتر حمایت و ترحم میکنن (برخورد مثبت در سطح خرد، درون

کردن. یه وقتایی تبعیض و طرد بوده. یه ن وساالم و دوستامم دو جور باهام برخورد میگروهی، برخورد مثبت و منفی، حمایت و ترحم). هم س
گروهی، برخورد مثبت و منفی، تبعیض برخورد دوگانه در سطح خرد، درون( وقتایی هم حمایتی بوده. یعنی هم طرد بوده هم تبعیض و هم حمایتی

ها بیشتر نقش ايمستقیم و آشکار، حذف مستقیم، برخورد حمایت آمیز). هم محله و تفاوت فردي، مستقیم و آشکار، طرد فردي و قطع رابطه،
- ها بیشتر باهام رفتار ترحمی داشتن و در مواردي هم طردم کردن (برخورد دوگانه در سطح خرد، درونشون رو حفظ کردن. همسایهحمایتی

  »د فردي، مستقیم و آشکار، حذف مستقیم).آمیز، ترحم، تبعیض و طرگروهی، برخورد مثبت و منفی، برخورد حمایت

 گوید:ساله، کارشناسی دراین باره می 31سایه، 

و بنویسم. مشکل  وآمد کنم و بخونمتونستم به تنهایی رفتمشکل نابیناییم از پنج سالگی شروع شد تا ورود به دانشگام مشکل زیادي نداشتم. می«
آمیزه. نسبت به مشکل نابیناییم حمایتشون افراطیه و همش در پی م برخوردشون با من خیلی حمایتکوریه (بیماریه شبکیه). خانوادنابیناییم شب

کنم این برخورد بیش از حد باعث وابستگی من به دیگران گیره، من فکر میمداوام بودن. حمایت و محبت بیش از حد مادرم جلوي استقاللمو می
تونه خیلی از کارا رو ساله که نمی 6ي کنم که مادرم عین یه بچهاسب با سن باشه و من احساس میکنم محبت و حمایت باید منشه. من فکر میمی

گروهی، حمایت افراطی). هرچیزي اعتدالی داره و نباید از حد اعتدالش بگذره. کنه (برخورد مثبت در سطح خرد، درونانجام بده باهام برخورد می
گروهی، برخورد حمایت آمیز). برخورد ام بهتره و مثل  مادرم نیست (برخورد مثبت در سطح خرد، درونبرخورد خواهر و برادرم به مراتب باه

گروهی، ترحم، نگرش کنن (برخورد منفی در سطح خرد، درونفامیالمم به فرهنگشون بستگی داره اونایی که فرهنگشون پایینه ترحم و دلسوزي می
آمیز برخورد کنن.اونا با نابیناییم حمایتذارن و باهام همراهی میکنن، بهم احترام میباالست حمایتم می منفی، فقر فرهنگی) و اونایی که فرهنگشون

گروهی، برخورد حمایت آمیز). کنن چون تو فامیلمون کساي دیگه هم هستن که ضعف بیناییو دارن (برخورد مثبت در سطح خرد، درونمی
ذارن، براي انجام کارها به حمایت دوستام نیاز دارم (برخورد مثبت در سطح خرد، ست و بهم احترام مینهدالآمیز و همبرخورد دوستام باهام حمایت

گیرن بهم نیاز دارن و باهام ارتباط دارن(ارتباط و برخورد هاي فکري که از من میدلیل کمکدلی).دوستام هم بهگروهی، حمایت و همدرون
ي ساري، ترس از انگ معلولیت). افراد دیگهارم دوس ندارم بفهمن من نابینام (ترس از بدنامی، احساس شرمهامون تعامل نددوسویه). با همسایه

دن نه خوان انجام میکنن و اگه کاري ازشون بخوام کاري رو که خودشون میآمیز و بد برخورد میخاطر فرهنگ پایینشون باهام ترحمجامعه هم به
  »گروهی، ترحم، نگرش منفی، فقر فرهنگی).ورد منفی در سطح خرد، درونخوام (برخاون کاریو که من می

 گوید:ساله، دکترا دراین باره می 26ناصر، 

- گیره (برخورد دوگانه در سطح خرد، درونسوزي به خودش میآمیزه ولی بعضی وقتا شکل ترحم و دلبرخورد خانوادم باهام بیشتر حمایت«

که خانواده و اطرافیانم خیلی کم با نابینایان برخورد داشتن نابیناییم یت، ترحم). تو محل زندگیم به خاطر اینگروهی، برخورد مثبت و منفی، حما
شن. چون اتفاقی که براي من پیش اومده همیشگیه نگرانی شون بیفته نگران میکنم خانوادم وقتی اتفاقی براي بچهبراشون تازگی داشت. من فکر می

خیزه که تو خانواده هم هست و یکی هم نداشتن آگاهیه. این برخورد . این حمایت و دلسوزي از یه نوع رابطه معنوي برمیها هم ادامه دارهاون
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گروهی، دونن (برخورد مثبت در سطح خرد، درونست اونا معموالً مرز بین حمایت و ترحم و دلسوزیو نمیتقصیر خودشون نیست بیشتر ناخواسته
مند، پنهان، مستقیم). با فامیالم رابطم کمه، اونا هم نیتدلیل باور مذهبی و روحیه معنوي، عدم آگاهی، حمایت افراطی غیربرخورد حمایت آمیز به 

گروهی، برخورد مثبت و منفی، حمایت، ترحم) برخورد آمیزه (برخورد دوگانه در سطح خرد، درونآمیز و ترحمبرخوردشون با من حمایت
گروهی، برخورد حمایت آمیز) ولی در روابط دوران کودکی در بازي آمیزه (برخورد مثبت در سطح خرد، درونحمایتدوستاي دانشگاهیم باهام 
گروهی، تبعیض و طرد آمیز و حذف بوده که من اونو کم تجربه کردم (برخورد منفی در سطح خرد، درونآمیز و طردکردن برخوردشون تبعیض

  »گروهی، ترحم).کنن (برخورد منفی در سطح خرد، درونتر بهم ترحم میها بیشمستقیم). همسایه فردي، آشکار و مستقیم، حذف آشکار و

 گوید:ساله، کارشناسی ارشد دراین باره چنین می 38زیور، 

- باهام حمایتآمیز و حذف داشتن. ولی با گذشت زمان و کم کم برخوردشون داخل فضاي خونه آمیز و طرداولش خانوادم باهام برخورد تبعیض«

گروهی، فرآیندي بودن، برخورد مثبت و چنان نامناسب بودش (برخورد دوگانه در سطح خرد، درونآمیز شد. ولی بیرون از خونه برخوردشون هم
آمیز، یضآمیز، تبعمنفی، برخورد حمایت آمیز، تبعیض و طرد فردي، آشکار و مستقیم، حذف آشکار و مستقیم). فامیالمم اولش برخوردشون، ترحم

آمیز شدش (برخورد دوگانه در سطح خرد، بعد از چند وقت کم کم اوناهم مثل خانوادم رفتارشون حمایت؛ و آمیز و بعضی وقتا حذف بودهطرد
گروهی، فرآیندي بودن، برخورد مثبت و منفی، ترحم، تبعیض و طرد فردي، آشکار و مستقیم، حذف آشکار و مستقیم، برخورد حمایت درون
ها هم دلی). همسایهگروهی، حمایت، همدالنه بوده (برخورد مثبت در سطح خرد، درونآمیز و همتر برخوردشون حمایت). دوستام باهام بیشآمیز
دادم. ولی بعدها برخورد اونا هم عادي شده (برخورد دوگانه در کردن که من با حوصله جوابشونو میکردن و همیشه کنجکاوي میتر ترحم میبیش
تر برخوردشون باهام ي جامعه هم بیشگروهی، فرآیندي بودن، برخورد مثبت ومنفی، ترحم، برخورد حمایت آمیز)، افراد دیگهطح خرد: درونس

گروهی، برخورد مثبت و منفی، ترحم، تبعیض آمیز بوده (برخورد دوگانه در سطح خرد، درونآمیز و کمی هم حمایتآمیز، طردآمیز، تبعیضترحم
  »آمیز).د فردي، آشکار و مستقیم، برخورد حمایتو طر

گران نابینا نیاز دارند که  گران نابینا براي اتخاذ برخورد مناسب تر با کنش بنابراین در سطح خردخانواده،خویشاوندان،دیگران مهم واطرافیان کنش
مایند و به گونه اي خاص معلولیت نابینایی فرزندان خویش را ها  بازاندیشی ن تجربیات و ترجیحات ذهنی خویش رادرارتباط بامعلولیت نابینایی آن

در واقع امکان دارد برخوردهاي منفی خانواده ها مانند حمایت عاطفی افراطی، ترحم، بی توجهی، بی تفاوتی و حتی بپذیرند و با آن سازگار شوند.
یر بسزایی در فرایند اجتماعی شدن، جامعه پذیري، رشد تأثتواند  تبعیض، طرد و حذف فرزندان نابینا را در پی داشته باشد که این امر خود می

گران نابینا را تعیین نماید. هرچه ما در ساختار  شخصیت و فرایند زندگی آتی این گونه افراد بگذارد و در نهایت، مسیر، روند و مراحل زندگی کنش
رویم برخوردها از مثبت به منفی مانند ترحم تغییر  یمي گروه همسایگان پیش گران نابینا به سو خرد از سوي خانواده، دیگران مهم واطرافیان کنش

یابند به بیان دیگر در این سطح به طور عمده برخورد هاي اجتماعی بیشتر از نوع حمایت آمیز و همدالنه بوده و ما به ندرت شاهد برخورد  یمشکل 
  باشیم.  یمهاي منفی مانند تبعیض، طرد و حذف 

  اعی در سطح کالن (برون گروهی)برخورد اجتم
دراین باشد.  ینم یژه نابینا،داراي رابطه اي درهم تنیده وپیچیده است که به راحتی قابل بررسیوبهعوامل مؤثر برطرزبرخورد نسبت به افراد معلول 
یناشکل ومحتواي منطقی ندارد،بلکه اغلب گران ناب دهندکه ارتباط اجتماعی وشیوه برخوردباکنش یم زمینه تجارب،مشاهدات ومنابع اطالعاتی نشان

هاي ناخواسته وترحم از یکسووطردیاعدم پذیرش اجتماعی وبی توجهی به حقوق شهروندي آنان ازسوي  يدلسوز دردوحدافراطی
گیرد اغلب از سوي هایی که از افراد نابینا در قالب حمایت هاي مادي و مالی صورت می یتحمادر ساختار کالن، به طور عمده دیگرقرارمیگیرد.

ه عبارت دیگر، پرداخت مستمري و حمایت هاي مادي از آنان براساس عواملی مانند فقدان سرپرست خانواده، عدم ؛ بسازمان بهزیستی می باشد
پذیرد؛ ا صورت میه برخورداري از مسکن، وضعیت ضعیف مالی خانواده، عدم اشتغال افراد نابینا، فوت یکی از والدین، بیماري افراد و خانواده آن

- تغیر میبدین ترتیب می توان اذعان نمود میزان مستمري که سازمان بهزیستی به افراد واجد شرایط پرداخت می نماید بین سی تا پنجاه هزار تومان م
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باشد؛ بنابراین  ینمان نابینا گر گران نابینا و هزینه هاي بسیار باالي زندگی آن ها پاسخگوي نیازهاي کنش باشد که اغلب با توجه به معلولیت کنش
  گیرند. یماکثر افراد معلول با توجه به این عوامل به ندرت تحت پوشش مستمري این سازمان قرار 

 )برخورد جامعه نسبت به نابینایی( بازخورد نابینایی در میان دیگري تعمیم یافته  -3
 

گران نابینا  ي که در سطح کل جامعه نسبت به معلولیت نابینایی و وضعیت کنشافزون  بر بازخورد نابینایی در میان نزدیکان، بازخوردهاي دیگر
هم وجود دارد نیز بر فرآیند پذیرش و سازگاري با معلولیت نابینایی و نحوه برخورد با آن تأثیرمی گذارد.اگرچه میان بازخوردهاي دیگرانِ م

در حقیقت همان رویکرد کل اجتماع می »دیگري کلی«یا » یافتهدیگري تعمیم«که ودیگرانِ تعمیم یافته،عموماً ارتباط تنگاتنگی وجوددارد؛ چرا
). اما نباید فراموش 448: 1385کنند (کوزر، یابندو آن را درونی می پذیري بدان آگاهی میباشد که افراد در فرایند تکوین خود و درفرایندجامعه
خوش تغییر مداوم گردند؛  توانند دستباشند و می وضعیت کامالً ایستایی برخوردار نمی از  کنیم که این رویکردها و فرآیندهاي موجود در جامعه،

و » هژمون«بنابراین، سخن گفتن از یک رویکرد واحد و بدون تغییر در جامعه، کاري ناصواب می باشد؛ به این دلیل که همواره در برابر گفتمان 
که حتی با وجود موضع فروتر، در صدد راه یابی خود به جامعه و یا تعدیل گفتمان رقیب می  هاي مقابلی نیز وجود دارند مسلط در جامعه، گفتمان

آن را ناشی از باشند. اما با مالحظه تمامی این تفاسیر، آنچه که تأکید اصلی ما در این بخش است، تأثیراتی می باشد  که افراد معلول به ویژه نابینا 
هاي تحقیق نشان دهد. بر این اساس، یافتهالشعاع قرار می هاي گوناگون زندگی آنان را تحتکردي که به شیوهدانند؛ رویرویکرد مسلط در جامعه می

گران، تجاربی از گفتمان منفی مسلط در جامعه نسبت به وضعیت نابینایی خویش گزارش داده اند. این بازخوردهاي منفی  دهد که تمامی کنشمی
گران به هنگام پذیرش و سازگاري و نحوه مواجهه آنان  با معلولیت نابینایی  هاي تمامی کنشاد نابینا، یکی از دشوارينسبت به معلولیت نابینایی و افر

 می باشد.

 گوید:ساله، کارشناسی در این باره می 39صبا، 

گیرن که گیرن یا ما رو اونقدر ناتوان در نظر میهام با ما دوگانه است،یا مارو اونقدر باال و باهوش و نخبه در نظر می برخورد افراد جامعه وسازمان«
ست که به خاطرنقص یه که نابینا هم یک فرد عادي و معمولیه، مثل بقیه افراد جامعهکنن و حد وسط ندارن. در حالیهامونو لحاظ نمیتوانمندي
گروهی، برخورد باشه (برخورد دوگانه در سطح کالن، برونتونه یکسري از کارهارو انجام بده. جامعه باید یه برخورد واقعی با ما داشته حس، نمی

ها شرکت کردم اما هاي استخدامی اونها و نهادهاي زیادي رفتم و تو آزمون ساختاري)بارها براي پیدا کردن کار به سازمان–منفی و مثبت، نهادي
کردم بهم بین استفاده میدادن و من براي خوندن از ذرهندن میکه متنی رو بهم براي خوبعد از قبولی تو آزمون و شرکت تو مصاحبه، به محض این

گرفتن و این برخوردشون باعث تبعیض، طرد هاي من مثل تحصیالتم و غیره رو نادیده میکه توانمنديتونی تدریس کنی. در حالی گفتن تو نمیمی
نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، طرد نهادي، ساختاري، آشکار  گروهی، تبعیضو حذف ما نابیناها میشه. (برخورد منفی در سطح کالن، برون

زمان با من یه فرد بینایی هم اومده بود که مهارت و تحصیالتمون ومستقیم، حذف). مثالً یه بار که براي استخدام یه کاري به سازمانی رفتم، هم
آمیز باهام کل کم بیناییم شدن، منو طرد و حذف کرده و برخوردي تبعیضها متوجه مشبینم رو درآوردم و اونکه من ذرهیکسان بود، به محض این

گروهی، تبعیض نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، طرد نهادي، ساختاري، آشکار ومستقیم، حذف). داشتن. (برخورد منفی در سطح کالن، برون
کنن. بیشترین برخورد بد رو تو سازمان بهزیستی تجربه کردم رعایت نمی متاسفانه جاهاي دیگه هم افراد جامعه حقوق ما را تضییع کرده و به راحتی

گروهی، تبعیض نهادي، و این مسئله باعث شده که دیگه تمایل و رغبتی براي رفتن به این سازمان نداشته باشم (برخورد منفی در سطح کالن، برون
ها با من رم، رفتار اونحذف)، وقتی که براي برخی از کارهام به بهزیستی میساختاري، آشکار و مستقیم، طرد نهادي، ساختاري، آشکار ومستقیم، 
ها براي حالی که اوندن، دردن، انگار که صدقه میدن از جیب خودشون میبسیار بده و انگار سازمان ارثیه پدریشونه و میزان مستمري که به من می

با مددجوهاشون محترمانه برخورد کنن. برخورد مسئوالن و مددکاران سازمان بهزیستی با گیرن و باید انجام این وظایف استخدام شدن و حقوق می
گروهی، تبعیض نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، طرد نهادي، ساختاري، آشکار ما مددجوها بسیار بده (برخورد منفی در سطح کالن، برون
وده و بیشتر جاها مخصوصاً تو محل کارم برخوردها بیشتر منفیه، تبعیضه، طرد و حذفه ومستقیم، حذف). تو جامعه برخورد همدالنه با من خیلی کم ب
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گروهی، تبعیض نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، طرد نهادي، ساختاري، آشکار ومستقیم، حذف). سازمان (برخورد منفی در سطح کالن، برون
ها رو برامون بخونه و بنویسه در ده و منشی واردي هم که بتونه سواله ما نمیکه مکان و فضاي مناسبی براي آزمون بسنجش هم به خاطر این

آمیز و طردآمیزه، آخرش هم ده همیشه برخوردشون با ما تبعیضها بهمون نمیاختیارمون نمیذاره و زمان زیادي هم براي جواب دادن به سوال
گروهی، تبعیض نهادي، ساختاري، پنهان و رخورد منفی در سطح کالن، برونکنن (بها غیرمستقیم حقوق ما رو تضییع میحذفمون میکنن، اون

خوایم بریم یه مقطع شیم و میغیرمستقیم، طرد نهادي، ساختاري، پنهان و غیرمستقیم، حذف غیرمستقیم). وقتی هم که تو دانشگاه شاگرد اول می
ندازنمون یا اصالً باهامون مصاحبه نمیکن، مون به خاطر نابیناییمون یا از مصاحبه میباالتر مثالً دکترا، میخوان باهامون مصاحبه کنن مسئولین دانشگاه

گروهی، تبعیض نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، طرد نهادي، هر چقدر هم که تواناییش رو داشته باشیم (برخورد منفی در سطح کالن، برون
حمایتیه، یا تبعیضه و طردمون هم دو مدل برخورد میکنن: یا ترحم میکنن و خیلی کم ساختاري، آشکار و مستقیم، حذف). مسئولین کتابخونه ملی

شه، تو روزهاي تعطیل هم و نیم تعطیل می 3ده اما بخش مربوط به ما ساعت شب به افراد عادي خدمات می 10صبح تا  8میکنن. کتابخونه ملی از 
 »ساختاري).–گروهی، برخورد منفی و مثبت، نهاديح کالن، بروندن (برخورد دو گانه در سطگونه خدماتی به ما نمیهیچ

  گوید:ساله، کارشناسی ارشد در این زمینه می 30المیرا، 

آمیزه. مسئولین خوابگاه هم برخوردشون باهام بسیار افتضاحه آمیز و طردآمیز، تبعیضها با ما نابیناها بیشتر ترحم برخورد مسئولین سایر سازمان«
گروهی، ترحم، تبعیض نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، طرد نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، حذف فی در سطح کالن، برون(برخورد من

گروهی، برخورد حمایت آمیز). برخورد مددکار کنن (برخورد مثبت در سطح کالن، برونمستقیم). ولی مسئولین دانشگاه بیشتر ازم حمایت می
آمیز بوده به طوري که باعث حذف من مددجو از سازمان بهزستی شده، آمیز و طردازمان بهزیستی با من خیلی بد، تبعیضاجتماعیم و مسئوالن س

تا مددکارم به من گفته توکه پدر ومادرت کارمنده و وضع مالیت خوبه براي چی اومدي بهزیستی در حالی که هر نابینایی باید به بهزیستی بره 
گروهی، تبعیض نهاد، ساختاري، آشکار و مستقیم، طرد رت معلولیت بهش بدن (برخورد منفی در سطح کالن، بروني مددجویی و کاپرونده

ره، نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، حذف مستقیم). مسئولین سازمان آموزش و پرورش استثنایی هم برخوردشون با ما نابیناها و معلوال دو جو
کردن ولی وقتی برا کار پیششون رفتم استخدامم خواستم بدم حمایتم میخوندم و کنکور میدرسشون درس میوقتی دانش آموزشون بودم و تو م
اي بهت بدیم (برخورد دوگانه در تونیم کار حرفهتونی کاري انجام بدي و نمیبینی نمیام نکردن، گفتن: چون نمینکردند و حتی باهام مصاحبه

هاي متصدي امور معلولین مثل بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی  فی و مثبت، نهادي، ساختاري). سازمآنگروهی، برخورد منسطح کالن، برون
ا من برخورد ترحم گروهی، ترحم، تبعیض نهادي، ساختاري، آشکار آمیز داشتن (برخورد منفی در سطح کالن، برونآمیز، تحقیرآمیز و تبعیضو... ب

- هاي ما رو به خط بریل و گویا و کامپیوترینمی کنه و سوالکار ومستقیم، حذف). سازمان سنجش هم سوالو مستقیم، طرد نهادي، ساختاري، آش

گیره، بارها من هاي تصویري بهمون میده، ما نابیناها سهمیه تحصیلی هم که نداریم سازمان سنجش شرایط ما نابیناها رو با افراد بینا یه جور در نظر می
ش خواستیم که برامون سواالت آزمون رو به خط درشت تبدیل کنه اما متاسفانه تا حاال این کار نشده به خاطرهمین و برادرام از سازمان سنج

گروهی، ترحم، تبعیض نهادي، ساختاري، پنهان و آمیزه (برخورد منفی در سطح کالن، برونبرخوردش با ما ترحم آمیز، طردآمیز و تبعیض
ي گیره همهنهان و غیرمستقیم، حذف غیرمستقیم).سازمان سنجش جاي مناسبی براي انجام آزمون ما در نظر نمیغیرمستقیم، طرد نهادي، ساختاري، پ

که این دانشگاه جاي کافی و مناسب وضعیت معلوالن و مخصوصاً نابینایان رو نداره فضا و شن در حالیمعلوالن در دانشکده توانبخشی جمع می
تا نابینا رو تو یه اتاق کوچیک میذارن، سر و صداي زیادي ایجاد میشه و ما موقع آزمون  6تا منشی و  6ه مون هم کوچیکمکان برگزاري آزمون

اند، با من خوب نبوده و اونا شرایط و مشکالت ما تمرکز نداریم برخورد مسئوالن و مراقبان محل آزمون که بیشتر مسئوالن دانشگاه توانبخشی
گروهی، ترحم، تبعیض نهادي، ساختاري، پنهان و غیرمستقیم، کنند. (برخورد منفی در سطح کالن، برونرك نمیمعلوالن خصوصاً ما نابیناها رو د

آمیز، طردآمیز و تبعیض آمیزه، ما ي ملی هم با ما ترحمهاي کتابخانهطرد نهادي، ساختاري، پنهان و غیرمستقیم، حذف غیرمستقیم)برخورد مسئول
گروهی، ترحم، تبعیض نهادي، ساختاري، آشکار کنیم تا امکاناتش (برخورد منفی در سطح کالن، برونخونه استفاده مینابیناها بیشتر از فضاي کتاب

 »و مستقیم، طرد نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، حذف).
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  گوید:باره میساله، کارشناسی ارشد در این 24حسین، 

آمیز داره و برخوردشون آمیز بوده. بهزیستی نگاه تحکمآمیز و ترحمآمیز، تبعیضبسیار طرد برخورد سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی« 
گروهی، تبعیض نهادي، مناسبه یه فرد نابینا نیست. اگه لباسم مندرس نباشه طردم میکنن و نگاه تبعیضی دارن (برخورد منفی در سطح کالن، برون

- آمیز و طرداري، آشکار و مستقیم، حذف مستقیم).برخورد سازمان بهزیستی با من خیلی بد، تبعیضساختاري، آشکار و مستقیم، طرد نهادي، ساخت

گیرم بابت همین کنن. بهزیستی به من خدماتی نداده فقط مستمري میدن خیلی اذیتم میدن وقتی هم میي دانشگامو نمیآمیز بوده. اونا شهریه
اي ندارن که به ما معلوالن گار این پول رو از جیب خودشون بهم میدن یا صدقه بهم میدن، عالقهکنن انمستمري هم خیلی باهام بد برخورد می

گروهی، تبعیض نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، طرد نهادي، ساختاري، آشکار و خدمات مالی بدن (برخورد منفی در سطح کالن، برون
خوام که دیگه باهاشون تماسی داشته باشم واین مسئله باعث معلولین و بهزیستی نمی يمستقیم، حذف مستقیم). به خاطر برخوردهاي بد جامعه

ي معلوالن شم و دوست ندارم با جامعهبینم به شدت ناراحت میي معلولین میافسردگیم شده. وقتی که برخورد بد مسئوالن رو با خودم و بقیه
آمیز بوده آمیز و تبعیضدا کردن کار بهشون سر زدم دو جوره یکی برخوردش به شدت طردهایی که من براي پی ي سازمآنارتباطی داشته باشم. همه

گ نمیآمیز بوده، شماره تلفنمو میتونیم بهت کار بدیم و برخورد دیگشون به شدت ترحمگفتن چون تو نابینایی نمیو بهم می - گرفتن ولی بهم زن

تبعیض نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، طرد نهادي، ساختاري، پنهان و غیرمستقیم،  گروهی، ترحم،زدن (برخورد منفی در سطح کالن، برون
گروهی، توجهی داره که از روي نداشتن آگاهی شونه (برخورد منفی در سطح کالن، برونحذف غیرمستقیم). سازمان سنجش برخورد تبعیضی و بی

 » تاري، پنهان و غیرمستقیم، حذف غیرمستقیم).تبعیض نهادي، ساختاري، پنهان، غیرمستقیم، طرد نهادي، ساخ

  گوید:ساله، دکترا دراین باره می 26ناصر، 

کنه. برخورد اونا با ما متفاوته، بعضی از مردم نسبت به بعضی برخورد مردم تو شهرهاي بزرگ در مقایسه با شهرهاي کوچیک با ما نابیناها فرق می«
آمیز رفتار کنن یه سري دیگه از مردم به خاطر کنن حمایتوارد ذهن خودشون کنن، بنابراین سعی می چیزا آگاهی دارن و سعی میکنن این مواردو

ا ما رفتار میعدم آگاهیشون و عدم آموزش الزم، بیشتر به شکل ترحم ا طرد و یا تبعیض از سوي اونا مواجهه نشدم (برخورد آمیز ب کنن، اما من ب
خورد مثبت ومنفی، نگرش مثبت و منفی ناشی از فضاي اجتماعی متفاوت، ترحم ناشی از عدم آگاهی). من گروهی، بردوگانه در سطح کالن، برون

هاي غیر  هاي مربوط به ما معلولین مثل سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی و سازمآن کنم، سازمآنها را به دو دسته تقسیم می سازمان
ها که به ما شغلی  آمیزه مثل سازمان سنجش یا بقیه سازمانآمیز و طردآمیز و در عمل تبعیضا نابیناها ترحممربوط به ما معلولین، برخوردشون با م

گروهی، ترحم، تبعیض نهادي، ساختاري، پنهان، غیرمستقیم، طرد نهادي، ساختاري، پنهان و غیرمستقیم، دن (برخورد منفی در سطح کالن، بروننمی
توجهیه. اعتنایی و بیتفاوتی، بیآمیز همراه با بیآمیز و طردي مربوط به ما معلولین، هم برخوردشون با ما بیشتر تبعیضها حذف غیرمستقیم). سازمآن

ا معلولین و خصوصاً نابیناها براشون عادي شده و به ما کم توجهی می این سازمان توجهی و اعتنایی، بیکنن. در نتیجه با بیها به خاطر برخورد بیشتر ب
گروهی، تبعیض نهادي، ساختاري، آشکار و مستقیم، طرد نهادي، ساختاري، گذرن (برخورد منفی در سطح کالن، برونتفاوتی از کنار ما میبی

  »آشکار و مستقیم، حذف مستقیم).

م، تبعیض، طرد و حذف می در ساختار اجتماعی کالن، اغلب برخوردهایی که با افراد نابینا صورت می گیرد از نوع برخوردهاي منفی مانند ترح
، فعال و منفعل باشد و کنشگران نابینا معموالً این نوع برخوردها را در قالب اشکالی شامل آشکار و پنهان، مستقیم و غیر مستقیم، نیتمند و غیر نیتمند

گرانی که فاقد توانمندي  ن معنا  هر چند کنشگیرند، بدی تجربه می نمایند.افرادنابینابا توجه به معلولیت خویش در درون چنین ساختارهایی قرار می
ي پیرامون معلولیت نابینایی باشند می توانند در ساختار خرد  پذیرفته شوند،اما همین افراد در ساختار هاي کالن جامعه بر مبناي دوکساالزم می

ي پیرامون این مسئله در سطح کالن و و قدرت دوکساها برخوردهاي منفی صورت می گیرد.باید توجه داشت که قوام  گردند و با آن پذیرفته نمی
گران نابینا به سختی می توانند برخوردهاي منفی، انگاره  فضاي عمومی جامعه بسیار زیاد است و در سرتاسر ساختارهاي جامعه پخش می باشد.کنش



 

١٢٣۶ 
 

نند قانون عدم ورود افراد نابینا به مجلس شوراي اسالمی، هاي غالب و دوکساي موجود را در ساختارها متحول سازند  چرا که در بسیاري از موارد ما
گران نابینا بتوانند به این عرصه ها راه  وجود شرط سالمتی در قوانین استخدامی سازمان ها ، نهادهاي دولتی و نظایر آن  باید قوانین تغییر یابند تا کنش

اي موجود پیرامون معلولیت نابینایی بسیار پیچیده و دشوار است.در واقع نگاه جامعه یابند. در ساختار کالن تغییر نگاه و انگاره افراد عادي و دوکس
ري، تفوق و اکثریت به اقلیت معلول به ویژه نابینا نگاهی از باال به پایین همان نگاه فرادست به فرودست می باشد و در حقیقت به عنوان یک نوع برت

ابینا به دلیل وجود دوکساي پیرامون معلولیت نابینایی و قدرت نمادین آن در این ساختار در قیاس با گران ن بنابراین کنشهژمونی قلمداد می گردد.
در واقع مبارزه اي که در ساختار خرد آغاز گردیده توسط خانواده ها، خویشاوندان، دیگران مهم و شوند. سطح خرد، در ساختار کالن پذیرفته نمی

یابد، یکی از  آن ها علیه دوکساي موجود در جامعه، به فضاي عمومی جامعه کشیده می شود و به آن انتقال می اطرافیان افراد نابینا به خصوص خود
گران  نتایج این مبارزه تصویب قوانین حمایت از حقوق معلوالن می باشد. به عبارت دیگر تصویب این نوع قوانین ، حاصل مبارزات پیشین کنش

ها را حل نمایند چرا که دوکساي موجود در درون ساختار  نتوانسته اند در بسیاري از موارد مسائل و مشکالت آن نابینا است، از سویی، این قوانین
کنند. از سوي دیگر دوکسا در درون سازمان هاي مربوط به معلوالن نیز وجود دارد که در برخی  هاي کالن جامعه در مقابل این قوانین مقاومت می

باشد که تمامی بند هاي آن توسط ساختار  نا بیشتر ایجاد مسئله و مشکل می نماید، در حقیقت وجود این قوانین بدین معنا نمیاز موارد براي افراد نابی
گران نابینا را حل نمایند.افراد نابینا همواره در برخورد با ساختارهاي  هاي اجتماعی اجرا شود یا این قوانین می توانند تمامی مسائل و مشکالت کنش

گردند.  شوند و طرد می اجتماعی و مسئوالن آن ها با مشکل مواجه می باشند.  آن ها از سوي این ساختارها کنارگذاشته ، به حاشیه رانده می کالن
شبیه به  ها را کنند و آن گونه که استوتزل اظهار می نماید، در سطح کالن اغلب برنامه ریزان و سیاست گذاران، افراد نابینا را به هم متصل می همان

). هرچند باید توجه داشت که این گروه از 6:1371دهند(استوتزل، هم و یکسان فرض می نمایند و یک مسئله اخالقی رابه تمامی این گروه تعمیم می
با افراد نابینا را نیز در هاي موجود در ارتباط  افراد از حیث معلولیت نابینایی داراي وضعیت مشابهی می باشند اما همانند افراد جامعه باید سایر تفاوت

نابینا داراي انگاره و نگاه متفاوت نسبت به نهادها و ساختارهاي کالن به ویژه گران  ها تفاوت قائل شد.افزون بر این کنش نظر گرفت و میان آن
ثنایی و نظایر آن نیز همانند سایر سازمان هاي مربوط به معلوالن مانند بهزیستی، آموزش و پرورش است سازمان هاي مربوط به معلوالن می باشند.

ها با افراد نابینا برخوردهایی از نوع ترحم، تبعیض ، طرد و حذف می باشد. در واقع  ساختارهاي اجتماعی عمل می نمایند و به طور عمده برخورد آن
ها به دلیل اینکه با افراد نابینا به طور مداوم سازمان گران نابینا بیشترین برخوردهاي منفی را در سازمان هاي مربوط به خود تجربه می نمایند؛ این کنش

ها نسبت نابینایان ، در واقع یک نوع نگاه از باال به پایین همان نگاه فرادست به فرودست می باشد؛ بر این  شوند و نیز انگاره  و نگاه آن مواجه می
تلقی در کارمندان و مددکاران این نهادها شکل می گیرد که داراي طبقه وپایگاه  گران نابینا این طرز  اساس در اثر مواجهه بسیار این مسئوالن با کنش

ها سعی می نمایند  برتر نسبت به این گروه می باشند، که این خود سبب یک نوع برتري، تفوق وهژمونی در مسئوالن این سازمان ها می گردد و آن
ا را تحت سلطه و قدرت نمادین خویش قرار دهند. به دیگر سخن ساختار روابط در سازمان هاي که این برتري را بر افراد نابینا اعمال نمایند و آن ه

آن بر اساس روابط شکل گرفته در آن ها به خود القا می نمایند که نسبت به نابینایان  مربوط به معلوالن به گونه اي می باشد که مسئوالن و کارمندان
اقع این برتري و تفوق همان خشونت و قدرت نمادین بوردیو در گروه هاي ثانویه (سطح کالن) است مخاطب خویش برتري و تفوق دارند؛ در و

تر از گروه هاي نخستین می باشد. ساختار روابط در گروه هاي ثانویه علیرغم گروه هاي نخستین، رسمی و بر مبناي قانون و  تر و وسیع که بزرگ
  .ها وجود دارد باشد بلکه روابط رسمی و سوري در آن نه تنها روابط از نوع چهره به چهره نمیها  مقررات قرار دارد و روابط در درون آن

  نابینایی وداغ ننگ-4
نماید، با ارزشمند جلوه دادنِ بینایی ، عمالً خروج افراد را از این  اي پنهان اعمال میگفتمان مسلط در جامعه که هژمونی خود را معموالً به شیوه

- گران نابینا می نماید؛ این مسئله منجر به ایجاد انگ اجتماعی در کنش کند و با آنان مانند مطرودانی اجتماعی برخورد می ش تقبیح میوضعیت با ارز

 گردد و زمینه طرد و انزواي اجتماعی آنان راگردد. در واقع گفتمان غالب، طی فرآیندي از برچسب زنی منجر به ایجاد داغ ننگ در افراد نابینا می
  سازد.فراهم می
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گران  اعتباري و یا کاهش اعتبار اجتماعی کنشداغ اجتماعی حاصل از بازخوردهاي منفی نابینایی در جامعه، منجر به بی کاهش اعتباراجتماعی
  گردد.نابینا در نزد دیگران می

وجود دارد، تمایزاتی نیز  مشاهده » یافتهدیگري تعمیم«و » دیگران مهم«ها و اثرات متقابلی که میان بازخوردهاي نابینایی در میان رغم مشابهتعلی
گران نابینا  تر، امکان دارد خود را در وقوع نابینایی کنشمی شود؛ بدین معنا که تمامی نزدیکان افراد نابینا با آگاهی از علل نابینایی و موارد جزئی

دگی افراد نابینا و علل نابینایی آنان آگاهی داشته باشد، فشارهاي هنجاري خود را مقصر بدانند. اما گفتمان غالب در جامعه، بدون آنکه از جزئیات زن
  نماید.ها اعمال می براي به حاشیه راندن و طرد آن
گران  اجتماعی به همراه دارد، تضعیف  یکی دیگر از پیامدهایی که استیگماي ناشی از  معلولیت نابینایی  براي کنش کاهش سرمایه اجتماعی

گران نابینا، واکنش اولیه و معمول  در قبال چنین  هاي اجتماعی آنان است، چرا که براي عموم کنشاي تعاملی و در نتیجه کاهش سرمایههشبکه
هاي تعاملی و انزواي اجتماعی آنان گردد. هر چند گروهی دیگر نیز به تواند منجر به تضعیف شبکهگیري از جمع می باشد که میوضعیتی، کناره

هاي اجتماعی جایگزین می نمایند ، اما در حقیقت بسیاري از  افراد نابینا براي گریز از بازخوردهاي منفی و اي راهبردي سعی در کسب سرمایهشیوه
ظر کنند. مطابق نهاي احتمالی از سوي جامعه، تصمیمی عامدانه مبنی بر کاهش ارتباطات خود در راستاي تخفیف فشارهاي بیرونی اتخاذ میبرچسب
گران نابینا می باشد که پیامدي به غیر از  ها گردد، ترك صحنه از سوي کنشتواند منجر به تخفیف این تنشهایی که می، یکی از استراتژي1گافمن

  هاي اجتماعی و انزواي اجتماعی مضاعف براي آن ها ندارد.کاهش سرمایه
ا نگاه تبعیض آمیز به کنش محدودیت در اشتغال  هاي کاري میران نابینا، منجر به محدودیت آنان براي اشتغال و ورود به محیطگ سلطه جامعه ب
  گردد که اکثر افراد نابینا، در جستجوي راهی باشند تا معلولیت نابینایی خود را به نوعی جبران نمایند.ها منجر به آن می شود. نگاه ابزاري به آن
هاي بسیاري زمان  یزیکی، نامناسب بودن فضاها، مشکالت در آمدي و نظایر آن ، امکان دارد  سالگران نابینا به دلیل مشکالت ف به عنوان مثال کنش

هاي الزم برخوردار گردند و وارد بازار کار شوند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد اغلب در این  التحصیل شوند و از قابلیت ببرد تا فارغ
ران نابینا به صورت ترحم آمیز، تبعیض آمیز، طردآمیز و حذف انجام می گیرد و ما به ندرت شاهد گ ساختار، شیوه برخورد اجتماعی با کنش

باشیم. برخورد اجتماعی تبعیض آمیز، طردآمیز و  برخورد حمایت آمیز و همدالنه با افراد معلول به ویژه نابینا در ساختارهاي اجتماعی کالن می
ها، جامعه ي مدنی، حقوق  ورشی، اشتغال، مسکن، تبعیض و طرد از شبکه هاي اجتماعی، انجمنحذف، بیشتر در زمینه مسائل آموزشی و پر

اگرچه در ساختار خرد برخورد اجتماعی از برخورد منفی و ترحم آمیز آغاز می گردد و به شهروندي، خدمات رفاهی و مانند آن اعمال می شود؛
یابد؛ اما در ساختار کالن، برخورد اجتماعی همواره از ترحم آغاز شده و به  یممدلی تغییر طور فرآیندي، به تدریج و با گذشت زمان به حمایت و ه

  برخورد هاي منفی مانند تبعیض، طرد و حذف منجر می گردد. 

  بحث و جمع بندي
ها  ها و نحوه ي برخورد اجتماعی آن نقشنگرش و طرز برخوردهاي منفی افراد جامعه نسبت به افراد نابینا می تواند بر اقدام براي رفع نیازها، ایفاي 

  تأثیرات نامطلوبی برجاي گذارد.

هاي  ها و فرهنگ یک جامعه، اندیشه هاي مربوط به عدالت اجتماعی، منابع قابل دسترس و نظام ي ارزش بازخوردها نسبت به انواع معلولیت به واسطه
هاي ارزشی،  ت نسبت به مسئله معلولیت به احتمال زیاد بازتاب زیر ساختگیرد. بازخوردهاي کشورهاي متفاو رفاه اجتماعی موجود، شکل می

باشند که  گران نابینا مانند دیگر افراد جامعه در ابتدا داراي شأن و کرامت انسانی می باشد. کنش هاي اقتصادي می هاي حکومتی و ظرفیت نظام
هاي بی مورد و درخواست نشده  ، طرد آمیز، حذف و در برخی از مواقع حمایتمتأسفانه در جامعه ما نگاه و برخورد هاي ترحم آمیز، تبعیض آمیز

                                                             
گري که از داغ ) و کنش483: 1387پور و محمدي، هر چیزي که مانع ادغام کامل شخص در جمع شود، داغ ننگ می باشد. (جالئی) 1
ت میان هویت اجتماعی دیگران از تفاو واقعیت می باشد که ازاین ناشیي بنیادین نمایشی وي،تخفیف  مسئلهبرد،اعتبارشدگی رنج میبی

)298: 1385، بالقوه (بینا) و هویت اجتماعی بالفعل (نابینا) او آگاهی دارند (ریتزر  
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هاي غیرضروري و این برخوردها امکان دارد زمینه عدم  گردد. بدین ترتیب حمایت منجر به بروز مشکالت بی شماري براي افراد داراي معلولیت می
ها را در پی داشته باشد. داغ ننگ، حاصل یک فشار اجتماعی  اعی آنمشارکت، رشد شخصیت، عدم اعتماد به نفس و در نهایت انزواي اجتم

اي هاي اجتماعی مختلف، مبتنی بر زمینه و بستر اجتماعی، پیوند خورده است. پدیدهمضاعف است که با صفات، شرایط، وضعیت سالمت و گروه
ا تفکیک افراد  ماید و آنگاه که کنش گران اجتماعی در عرصه واقعی و ملموس کنش انتظاراتی را در جامعه ایجاد می ن» غیر عادي«از » عادي«که ب

ا افرادي برخالف انتظارات خود مواجه می ا معیارهاي ایدهمی» غیر عادي بودن«ها انگ شوند، به آنمتقابل ب آل زنند و به جرم تفاوت و عدم قرابت ب
یابد و مسیر کاهند. بدین ترتیب داغ ننگ در دامن کنش متقابل تولد میفرومیارزش ها را به یک جایگاه غیر طبیعی و بیو استاندارد جامعه، آن

هاي گوناگونی را جوالنگاه خویش قرار پیماید و عرصههاي حاکم بر جامعه، میخویش را برطبق  مهیا بودن شرایط و با توجه به فرهنگ و ارزش
عدالتی در فرایند به رسمیت شناسی در چهار گروه  اقلیت را بر حسب میزان بی ، افراد آسیب دیده و»به رسمیت شناسی اجتماعی«دهد. نظریه می

 دهد:مختلف قرار می

  شوند. اهمیت شمرده می    هایی که در رابطه با نظام حاکم، کوچک و بی هاي تحقیر شده: گروه گروه .1
گردیده است یا به نحوي کامل و همه جانبه به رسمیت ها مختل  هایی که به رسمیت شناختن آناختالل در به رسمیت شناخته شدن: گروه .2

 گردند. شوند و از سوي جامعه اکثریت طرد و حذف می شناخته نمی

 گردد.ها از سوي نظام حاکم انکار می هایی که وجود آننادیده انگاشتگی: گروه .3

 گیرند.عیض قرار میشوند، اما مورد تب هایی که به رسمیت شناخته می نابرابري در به رسمیت شناسی: گروه .4
گیرد تا نسبت به نماید که کنشگر اجتماعی در راستاي تکوین هویت خود، به کار می هایی اشاره می بسیاري روبرو بر این مبنا، سهونت به داللت

نابراین، عامالن و باشد یا به طور پیشینی و طبیعی وجود داشته است، اعتراض نماید. ب فردي که گفتمان قدرت،در صدد هنجارمندسازي آن می
باشند که به منظور بازنمایی هویت خویش افزون بر نزاع در راستاي  هاي انسانی میهاي رهایی بخش، در واقع هویتاجراکنندگان اصلی سیاست

برابر حقوق و گردد، در پی تحقق عدالت و توزیع  ترین مؤلفه مفهوم به رسمیت شناسی قلمداد می که مهم  دستیابی به شأن و حرمت اجتماعی،
نماید،  ). همان گونه که هونت بیان می44: 2008نماید (فلمینگ، باشد و گفتمان قدرت را، ناگزیر از تجدید نظر در مواضع خود می امتیازات نیز می

این گروه را مورد تبعیض، طرد و شناسد؛ اما در بسیاري از موارد  در جامعه ما اگرچه نظام اجتماعی حاکم، افراد معلول به ویژه نابینا را به رسمیت می
انگارد ، به دلیل وجود و قوام  گران نابینا را نادیده می کند، کنش ها را رعایت نمی دهد و اغلب حقوق و قوانین شهروندي مربوط به آن می حذف قرار 

زند و  باز می ر ساختارهاي اجتماعی کالن سر دوکساي پیرامون معلولیت نابینایی در فضاي عمومی جامعه از پذیرش و مشارکت این گروه از افراد د
گران  نماید که این امر خود منجر به تبعیض، طرد و حذف افراد معلول به طور عام و کنش ها را انکار می گران نابینا و قوانین مربوط به آن وجود کنش

حذف موجود، ناخواسته، بدون اراده و قصد و نیت قبلی  گردد. بر این مبنا، تبعیض، طرد و نابینا به طور خاص در سطح ساختارهاي اجتماعی می
گیرد؛ در  باشد که به طور غیرمستقیم و به شکل تبعیض ساختاري و نهادي، طرد کالن آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم و حذف انجام می می

گران نابینا به طور خاص، نسبت به  معلول به طور عام و کنش ها ، به ویژه افراد واقع نظام اجتماعی و سیاسی حاکم اغلب به هنگام مواجهه با اقلیت
نمایندواغلب به دلیل وجود و قوام دوکساي پیرامون معلولیت نابینایی در فضاي  ها برخوردهاي منفی مانند: ترحم، تبعیض، طرد و حذف اعمال می آن

ها این  و افراد معلول به ویژه نابینا را استخدام نمایند و در انواع فعالیتاي بدهند  گران نابینا شغل و حرفه شوند که به کنش عمومی جامعه حاضر نمی
ریزان و سیاست گذاران  اساساً این گروه از افراد  ها را در ساختارهاي اجتماعی بپذیرند. مسئوالن، برنامه گروه از افراد را مشارکت دهند و حضور آن

نفعان و مشورت با افراد معلول به ویژه  نمایند و از کاربست نظرات مربوط به ذي ه خود لحاظ نمیهاي مربوط ب ها و سیاست گذاري را در برنامه ریزي
اي در مجلس شوراي اسالمی، شوراي شهر و سایر نهادهاي  گران نابینا نماینده پذیرند که کنش ورزند همچنین آنها به ندرت می نابینا امتناع می

شناسند که این  ها به رسمیت نمی ها و سیاست گذاري ریزي ا و مؤسسات مربوط به افراد نابینا را در برنامهه گذار داشته باشند و حضور انجمن قانون
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باشد. افزون بر این، به دلیل وجود دوکساي پیرامون معلولیت نابینایی و قوام آن در  مسئله خود، نمودي از اختالل در به رسمیت شناسی این اقلیت می
هاي مربوط به افراد معلول  ي امور نهادها و سازمان پذیرند که اداره مداران، به ندرت می ریزان و سیاست ه، مسئوالن، برنامهساختارهاي اجتماعی جامع

ها در  ها محول نمایند که در نهایت منجر به  تبعیض، طرد، حذف و انزواي اجتماعی آن گران نابینا به طور خاص را به آن به طور عام و کنش
تواند نمودي از دستاورد  ي اخیر می شود. بنابراین تصویب قوانین حمایت از حقوق معلوالن در دهه ن وفضاي عمومی  جامعه میساختارهاي کال
ها با دوکساي موجود پیرامون معلولیت نابینایی و عدم به رسمیت  ها، خویشاوندان، دیگران مهم و اطرافیان آن گران نابینا، خانواده مبارزات کنش
ها، به ویژه معلولین، به طور کامل این  د نابینا قلمداد گردد. در جوامع پیشرفته، ساختارهاي اجتماعی و سیاسی، به هنگام مواجهه با اقلیتشناسی افرا

د؛ به گونه اي نماین شناسند و قوانین مربوط به افراد معلول به ویژه نابینا را اجرا می ها را به رسمیت می گروه از افراد و حقوق شهروندي مربوط به آن
توانند از تحصیالت، اشتغال، حقوق شهروندي و سایر امکانات رفاهی همانند افراد  گران نابینا به طور خاص، می که افراد معلول به طور عام و کنش

ند سایر افراد جامعه خویش ها همان مند گردند. همچنین آن ي خویش برخوردارشوند و از حقوق و مزایاي برابر با سایر افراد جامعه بهره عادي جامعه
گران نابینا به  توانند به عنوان نماینده کنگره، کاندیداي ریاست جمهوري و نظایر آن انتخاب شوند. افزون بر این، افراد معلول به طور عام و کنش می

گیرند. افراد  عهده ربوط به معلوالن را برها، نهادها و مؤسسات م توانند مسئولیت و مدیریت سازمان طور خاص در جوامع توسعه یافته به سهولت می
معلول به ویژه نابینا در جوامع توسعه یافته به هیچ وجه با مسائل و مشکالتی پیرامون تحصیالت، اشتغال ، عضویت در شبکه هاي اجتماعی، 

گران نابینا به طور خاص در کشورهاي در  نشباشند. در مقابل، افراد معلول به طور عام و ک برخورداري از حقوق شهروندي  و نظایر آن مواجه نمی
حال توسعه به ویژه ایران در زمینه تمامی امور مربوط به زندگی روزمره خویش مانند تحصیالت، اشتغال، حقوق شهروندي، ، خدمات رفاهی و 

 شوند. نظایر آن همواره با مشکالت می

ار اجتماعی کالن (دیگري تعمیم یافته) اغلب مسئوالن، برنامه ریزان و سیاست نمایند، در ساخت گونه که استوتزل، کات و گالس اذعان می همان
نمایند و یک مسئله اخالقی را به تمامی این گروه  ها را شبیه به هم و یکسان فرض می کنند و آن گذاران، افرادمعلول  به ویژه نابینا را به هم متصل می

ق  کساي موجود پیرامون معلولیت نابینایی در جامعه اکثریت میدهند که این مسئله خود نیز ناشی از دو تعمیم می باشد ومنجر به یک نوع برتري، تفو
ق را بر افراد معلول به ویژه نابینا اعمال نمایند و آن ها سعی می گردد ،آن ها می وهژمونی در مسئوالن این سازمان ها را تحت  کنند که این برتري وتفو
رار دهند؛در واقع این برتري و تفوق همان خشونت و قدرت نمادین بوردیو در گروه هاي ثانویه (دیگري تعمیم سلطه و قدرت نمادین خویش ق

 باشد. بنابراین با توجه به چالش علیه دوکساي موجود پیرامون معلولیت نابینایی در جامعه  هاي نخستین میتر از گروه تر و وسیع یافته) است که بزرگ
هاي این ساختار   شوند که آنان را در فعالیتها و نهادهاي دولتی به هیچ وجه حاضر نمیهاي اجتماعی کالن، سازماندر ساختار اذعان نمود توان  می

باشد. بر این مبنا  و انجام امور مشارکت دهند که این مسئله خود برخاسته از دوکساي موجود نسبت به معلولیت نابینایی در فضاي عمومی جامعه می
عدم اذعان نمود، به دلیل وجود طرز تلقی، انگاره منفی و دوکسا در زمینه معلولیت نابینایی در ساختار اجتماعی کالن، ما به طور عمده شاهد  توان می

ازي و باشیم. بنابراین وجود چنین مسائلی، لزوم توجه به فرهنگ س ها و نهادهاي مدنی و نظایر آن می گران نابینا در سازمان حضور و مشارکت کنش
نماید که پرداختن به آن همتی ملی را  گران نابینا به طور خاص را ایجاب می آگاهی بخشی در زمینه مسائل مربوط به معلوالن به طور عام و کنش

 نماید. طلب می
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This study aims at investigating the manner of behaving with the blind people in Tehran. Using 
phenomenological method and semi-structured interview to gathering data, the study tries to 
understand in depth the experience of the blind people in respect of others manner of behaving 
with them. To gain this end, 17 blind people with respect to their demographic characteristics 
purposefully sampled by snowball sampling method and interviewed. Findings show that the 
manner of behaving with the blind changes according to social background, habitus, prejudices 
about blindness, different capitals and the situations of actors in the field.  In the micro level 
behaviors gradually changes from negative encounter (pitying and excessive support) to positive 
encounter (reasonable support). But in the macro level the blind experience negative encounters 
in total (pitying, discrimination, rejection and exclusion). Also in the micro level, awareness of 
the blind abilities gradually results in gaining correct knowledge of blindness, trust in the blind 
abilities, inclusion and social participation of them; but in the macro level the firmness of 
prejudices against blind people acts as blockage in the way of correct knowledge about blindness 
and trust in the blind people abilities. Findings also show that the blind men have stronger 
within-group and between-group relations in relative to blind women. Regarding marriage blind 
men, in relative to blind women, have more tendencies to get married with sighted, that many 
times results in conflict or divorce. Blind women more than blind men experience permanent 

singleness. 

Social encounter, blindness,prejudice, habitus, attitude, field, actors. 
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 بینایان شناختی موانع اشتغال نابینایان و کم بررسی جامعه

 2زاده محمدعباس1کرمانی  بتول محمودموالیی

  چکیده

یکی از موارد مهم و مرتبط با هرانسانی مسئله اشتغال است. این نیازي اجتماعی و طبیعی است و هر انسان بالغی این حق را 

بینایان به دلیل مشکالت در قوه بصري خود  مند شود. نابینایان وکم دارد که از آن به فراخور توانایی هاي خویش از آن بهره

  مشکل دارند ؛اما قادر به رفع موانع و معضالت خود هستند.اگرچه از دیدن محروم ویادردیدن 

شناختی پرداخته شده است. این امر  بینایان از منظر جامعه اشتغال نابینایان و کم سازي عدم در این مقاله، به درك و عوامل زمینه

نفر از نابینایان  5ل مصاحبه با هاي پژوهش از خال از طریق روش کیفی و با اتخاذ تکنیک مصاحبه انجام پذیرفته است. یافته

  دست آمده است. بینایان شهر کرمان به وکم

ساالري جامعه از عوامل  بودن سرمایه اجتماعی و عادي دهد که عدم تحصیالت و مهارت کافی، پایین نتایج نشان می

  کنندگان هستند.  اشتغال این قشر در بین مصاحبه عدم

    ساالري. ان، عاديبینای نابینانایان، کمواژگان کلیدي: 

                                                             
  b.mmolaie@gmail.com    ارشد مطالعات زنان کارشناس - ١
  m.abbaszadeh2014@gmail.com    دانشگاه تبریزعلمی  و عضو هیئتشناسی  دانشیارجامعه ٢
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  مقدمه

پدیده اشتغال و کار از ابتداي زندگی اجتماعی بشري مورد توجه بوده است. هریک از اندیشمندان به نوعی در  این باب 

شناسان در قرون اخیر نظرهاي متفاوتی در مورد کار، اعم از نابرابري در کار، رضایت  شناسان و روان اند. جامعه سخن گفته

هاي کاري و ... هرکدام به نحوي مورد توجه اندیشمندان و علماي علم  سازمان وري شغلی، انگیزه کار و باال بردن بهره

در استقالل اقتصادي، بلکه در  کار نه تنها). 5: 1377شناسی قرار گرفته است (سفیري،  شناسی، اقتصاد و روان مدیریت، جامعه

کند. کار منبع مهمی  ز نقش مهمی ایفا میرشد مفهوم خود یا خودانگاره، ارتباط باهم ساالن و هویت یک شخص در جامعه نی

نفس و خودشکوفایی است (مرادي و همکاران،  هاي بیرونی و درونی، رفتارهاي متقابل اجتماعی، هویت، عزت براي پاداش

  مهري قرار گرفته است. اشتغال نابینایان اگرچه پدیده جدیدي نیست اما به دلیل مسایل مرتبط با این قشر مورد بی).86: 1386

این بدان معناست که اجتماع شرایط را  ).Angela, 2015: 979معلولیت از لحاظ اجتماعی است نه از لحاظ سالمتی  (

  سازد نه اینکه فرد معلول قادر نباشد. براي افراد معلول نامناسب می

 ,Dursin( اگرچه برخی معتقدند معلولیت، موقعیتی است که شخص قادر به برآوردن نیازهاي ضروري خود نیست    

شود  ) و یک محدودیت در فعالیت یا مشارکت ایشان و همچنین در ارتباط متقابل فرد با محیط و دیگران می5568 :2012

)Ettner, 2000.(  تن یک اجتماع عالی با ارتباط هاي موفق به خصوص با اما ، اولین خواسته یک شخص معلول داش

والدین خود براي بدل شدن به یک شخص نرمال است؛حمایتی که نیاز دارد تا تواناییهاي شخصی خود را ارتقا دهد 

)Janssen, M.J. Riksen-Walraven, J.M., Van Dijk, and J.P., 2003 .(  

اي هستند؛هر چند بسیاري از مردم و دولت مردان به آنان  یر در جمعیت هر جامعهافراد داراي معلولیت واقعیتی انکار ناپذ    

گذرند.  هاي خود اغلب به سادگی از کنار این واقعیت می به دیده شهروندان درجه دوم نگاه کرده و در برخوردها و برنامه

ردیف  ا جایگاه خاصی نداشته و هیچ گاه همدهد که در جوامع مختلف آنه متاسفانه سابقه تاریخی در مورد این افراد نشان می

حساب آوردن حقوق آنها برتري داشته است.  آمیز به آنان همیشه بر نگاه به با سایرین به آنها توجه نشده است و نگاه ترحم

ز عوامل توان ا هاي افراد داراي معلولیت را می وجود نگرش منفی نسبت به پدیده معلولیت و فقدان آگاهی جامعه از توانمندي
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آمیز جامعه به این افراد، برخوردهاي صرفاً حمایتی و نگهداري  مهم در تاخیر براي حضور آنان در جامعه دانست. نگاه ترحم

  ).189: 1379هاي حضور فعال آنان را در جامعه از بین برده است (کمالی،  از معلوالن در خارج از محیط اجتماع، زمینه

اي  بخشی حرفه گیرنده توانررا که درب 99بین المللی کار به اتفاق آراء توصیه شماره  کنفرانس 1955ژوئن  22در      

اي در سراسر جهان داشته و هنوز  هاي توانمندسازي حرفه مورد تصویب قرار داد. تأثیري که این سند در فعالیت ؛بود نمعلوال

اي در این سند چنین تعریف  بخشی حرفه دارد. تواننیز دارد تاحدي است که ارزش یادآوري تعاریف و مواد اصلی آن را 

  شده است :

اي،  ، یعنی راهنمایی حرفه آن قسمت از مراحل تدریجی، پیوسته و هماهنگ شامل تدارك گروهی از خدمات حرفه اي

ظر گرفته منظور یافتن و حفظ شغل در نه ن بي مناسب که براي یاري رساندن به معلوالا اي و نیز گزینش حرفه آموزش حرفه

  شده است .

بایست که به شرح  اي نابینایان براساس حفظ مشی سازمان بین المللی کار می اهداف اصلی هر فرایند توانمندسازي حرفه    

  زیر باشد :

  شناساندن کیفیت کاري نابینایان و تالش براي باال بردن این کیفیت.)1

  نه بر ناتوانایی هاي آنان.تاکید بر شایستگی و توانایی هاي کاري نابینایان،  )2

  ایجاد امکانات بیشتر براي اشتغال نابینایان.)3

اي  المللی کار، توانبخش حرفه گزارش سازمان بین(هاي موجود علیه نابینایان در رابطه با اشتغال ق آمدن بر تبعیضیفا )4

  .) معلوالن

  شناسی نابینایی از منظر روان

درك  فضا در هرکس بسته به برخورد او با فضا و میزان استفاده ابزاري از حواس براي درك آن است، تفاوت اصلی بینا و   

گیرد و از آنجایی که نابینا اجباراً بدون دیدن زندگی  برداري از ابزارهاي حسی نشات می نابینا در درك فضا از تفاوت بهره
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). توانایی تجسم ذهنی در غیاب 62: 1389نماید (فرزین و شیبانی،  یر حواس جبران میکارگیري سا کند، ندیدنش را با به می

ترین نیازهاي ایشان است، اینکه ایشان چطور قادر به  توانایی تجسمی و بدون داشتن هیچ کنترل بینایی براي نابینایان از ابتدایی

حیوانات وحشی و ...). درحقیقت این تواناییها در  دهی به اجسامی هستند که قدر به لمسش نیستند (مانند شهرها، پاسخ

 & Dulinکند ( هنگامیکه بینایی ایشان دچار نقص است نقش بسیار مهمی براي ایشان در شناخت محیطشان بازي می

Serrière, 2009: 549.(  

الئم مخصوص و رفع موانع باعث توانند همانند افراد سالم نیازهاي خود را برطرف کنند. وجود ع یابی می نابینایان با جهت     

  ).169: 1389بخت و همکاران،  شود (گلستانی ها در جامعه می تر آن حضور پررنگ

تواند توانایی  عالوه، این نقص می شود. به باعث کاهش توسعه شناخت اجتماعی از کودکی می(نقص دید)  1بینایی کم     

 ,Dursin) نتیجه تاثیر فعالیتهاي شخصی است، را توسعه دهدفراگیري اکتسابی را پیچیده کند و هوش شخصی را  که 

2012: 5568( .  

  شوند: هاي دید به دو دسته اصلی تقسیم می به طور کلی نابینایان در توانایی

 گروه نابینایان مطلق: فاقد هرگونه توانایی دید هستند. - 1

توان  اي کم است که می اما توانایی دید آنها به اندازهبینا): به طور صد در صد نابینا نیستند،  گروه نابینایان قانونی (کم - 2

 گفت قادر به دیدن نیستند.

در درك افراد نابیناي مطلق مادرزاد نسبت به نابیناي قانونی و نابیناي مطلق غیرقانونی (کسانی که در یک مقطع زمانی به      

نابینایان مطلق مادر زاد به هیچ عنوان با موضوع دیدن و اند)، تفاوت وجود دارد؛ بدین معنی که  نوعی بینایی را تجربه کرده

که نابینایان قانونی و  درك موضوعاتی مانند رنگ، نور و تصویر آشنا نیستند و حتی تصویري هم از آن ندارند. درحالی

  ).63: 1389یبانی، شان از دیدن، تعبیر متفاوت و بهتري از آن دارند (فرزین و ش نابینایان مطلق غیرمادرزاد به دلیل تجربه

                                                             
1 - Visual impairment 
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مطالعات متعدد نشان داده است که نابینایان در پردازش اطالعات غیربینایی اگر بهتر از همتایان بیناي خود نباشند، حداقل 

همراه دارد اما قادرند تا  ). بنابراین این نقص در دید اگرچه مشکالتی براي ایشان به262: 1388باشند (نجاتی،  مشابه آنها می

  وسیله سایر حواس جبران کنند و موانع را از پیش روي خود بردارند. آن را به

  :پیشینه ادبیات تحقیق

ها و  عباداللهی و همکاران در تحقیق خود در مورد معلوالن به این نتیجه رسیدند که این افراد در طول زندگی خود با برچسب

کفایتی،  مورد نیز موجب حس بی هاي بی ند. ترحمشو هاي گوناگونی در جامعه مواجه می کردن ها و گاهی مسخره متلک

هاي افراد سالم  زدن ها و زل آمیز همچون آخی و ... ، نگاه هاي ترحم وابستگی، حقارت و یا حتی عصبانیت شده بود. حرف

  ).1390دهد (عباداللهی و همکاران،  بیشترین چیزي بود که در محیط بیرون آنها را آزار می

بندي کردند به این نتیجه رسیدند که بیشترین  گروه دسته 6ش در تحقیق خود که افراد معلول را در بومان و همکاران     

درصد) و افراد با معلولیت بینایی درصد کمتري از اشتغال معلوالن را به  1/89درصد اشتغال معلوالن  به ناشنوایان تعلق دارد (با

نفس توانایی انجام کار، جنس و تحصیالت در  شوند که سن، اعتمادبه درصد). ایشان متذکر می1/78اند ( خود اختصاص داده

 ).   Boman et al, 2015(سزایی دارد  اشتغال افراد تاثیر به

سال یک  55-18درصد از افراد معلول بین سنین 7/12آنجلیا در تحقیق خود بر روي معلوالن در رومانی دریافت که تنها    

به صورت عددي سه برابر افزایش یافته است. وي  2009- 2003غال این افراد در بین سالهاي شغل مناسب دارند، اما روند اشت

معتقد است در یک اقتصاد شکوفا باید معلوالن به مدارسی خاص هدایت شوند و مطابق با استعداد ایشان براي مشاغل مناسب  

  ). Angelia, 2015آموزش ببیند (

این نتیجه رسیدند که نابینایان کارشناس (داراي تحصیالت باال) بسیار بهتر از نابینایان دولین و  سریر در پژوهش خود به      

ایی که نابینایان کارشناس با سابقه کاري کمتر حتی از نابینایان با سابقه باال و  گونه اند، به غیرکارشناس عملکرد داشته

 ).Dulin & Serrière, 2009اند ( غیرکارشناس عملکرد بهتري از خود ارایه کرده
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شود  اشتغال معلوالن منجر به کاهش امید به زندگی در ایشان می الدیتکا و همکارش  نشان داد که عدم نتایج تحقیق

)Laditka & Ladikta, 2015 .(  

توانند ادعا کنند که شکاف اشتغال (بین افراد  بومبرگ و همکارانش در تحقیق خود  اعالم کردند که با قاطعیت نمی       

  ).Baumberg et al, 2015کاهش پیدا کرده است ( 1998سالم و معلوالن) مرتبط با معلولیت در انگلستان از سال 

درصد این افراد هنوز 60کند که بیش از  معلول گزارش می 150ه با بروملی و همکارانش در پژوهش خود و مصاحب       

هاي جدیدي که به عنوان مراکز خرید سرپوشیده ساخته  کنند که در محیط شهري ناتوان هستند. البته ساختمان احساس می

 ,Bromely et al( دهاي حومه شهر مشکل دارن وآمد و مغازه هاي پررفت اند، اما خیابان اند. ضوابط را رعایت کرده شده

2007.(  

پایتخت فرهنگی اروپا «کند: در شهري که به لقب  در استانبول انجام داده، بیان می 2009اي که اوسیل در سال  در مطالعه     

درصد افراد استفاده کننده از ویلچر 79انتخاب شده هنوز مشکالت زیادي براي معلوالن وجود دارد. مشکل » 2010در سال 

  ).Evcil, 2009رهاي ورودي بود (عبور از د

  چارچوب نظري

کنند.  بینند؛ یعنی اعمال خود و دیگران را تعبیر و تفسیر می به نظر گافمن، افراد، واقعیتها را غیرمستقیم و از طریق نهادها می

ی را مردم به آن نسبت دنیاي اجتماعی به خودي خود، داراي نظم و ترتیب نیست و معانی ذاتاً در رفتار وجود ندارد؛ بلکه معان

یابند توسط آنان تعریف و از نو ساخته شده است. درك افراد از  دهند. بنابراین هر موقعیتی که افراد خود را در آن می می

). جامعه ابزارهایی براي 326: 1386موقعیتها حاصل هنجارهاي فرهنگی و توقعات و انتظارات (دیگران) جامعه است (توسلی، 

ها عادي و طبیعی است، ایجاد  هایی که احساس شده براي اعضاي هریک از این دسته ن افراد و خصیصهبندي کرد دسته

تواند به  تر بودن او از دیگران می کند ... در حالی که غریبه قبل از ما حضور دارد؛گناه متفاوت بودن و به نوعی نامطلوب  می

تر او فردي کامالً بد، یا خطرناك و یا ضعیف جلوه  الت افراطیاي که او داراي آن است باشد ... حتی در ح خاطر خصیصه
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اي یک  یابد. چنین خصیصه ارزش تنزل می خواهد کرد. بنابراین او در ذهن ما از یک فرد کامل و عادي به فردي ناقص و کم

ه یک عیب، نقص یا کننده آن بسیار شدید باشد؛ گاهی اوقات نیز آن خصیص که تاثیر بدنام ویژه وقتی داغ ننگ است؛ به

تقسیم کند، » خورده داغ«و » عادي«اي که افراد خود را به دو گروه  جامعه ).Ablon, 2002: 2شود ( معلولیت نامیده می

» داغ«رو  گردد. از این خوردگان نیز می تر کردن قلمرو داغ کند. ضمن آنکه مستعد وسیع پیدا می» عادي ساالر«اي  خصیصه

گافمن از  .خوانی نداشته باشد باشد که با معیارهاي مسلط جامعه به مثابه استانداردهاي هنجارمند همتواند هر آن چیزي  می

گذارد: انواع  دهد، فهرست بلند باالیی از انواع داغ ننگ، پیش روي مخاطب می ه مییهاي مثالی فراوانی که ارا طریق نمونه

...  هاي حاد جسمی (هموفیلی، دیابت،... ) انی، بیماريهاي جسمانی، ذهنی، دارندگان مشکالت روحی ـ رو معلولیت

  ).231: 1386(گافمن، 

ها را نیز  هاي ایجاد آن بندي آنها، راه هاي اجتماعی و دسته اجتماعی نیز با طرح انواع منابع سرمایه پردازان سرمایه نظریه      

اند. اندیشمندانی چون فوکویاما، پاتنام و بوردیو از تاثیرگذارترین روشنفکران این دسته در قرن بیستم به شمار  مطرح کرده

اند. از نظر بوردیو سرمایه به هر نوع قابلیت، مهارت و  مطالعات بنیادي، کاربردهاي این واژه را بیان کردهروند که با انجام  می

تواند در جامعه به صورت انتسابی یا اکتسابی به آن دست یابد و از آن در روابطش با سایر  شود که فرد می توانایی اطالق می

  کند: بندي می ره ببرد. وي سرمایه را به چهار نوع  دستهها براي پیش برد موقعیت خود به افراد و گروه

 سرمایه اقتصادي: پول یا ابزارهاي مادي که جهت تولید کاال و خدمات قابل استفاده است. - 1

 ها و شبکه اجتماعی. ها و روابط در گروه سرمایه اجتماي: موقعیت - 2

هاي  ها و شیوه هاي کالمی، ذایقه ا، سبکها، رفتاره هاي بین شخصی غیررسمی؛ مثل عادت سرمایه فرهنگی: مهرات - 3

 زندگی.

سرمایه نمادین: استفاده از نمادها جهت مشروعیت بخشیدن به برخورداري از سطوح متنوع و اشکال دیگر سرمایه  - 4

 کند. هاي فوق در زندگی اجتماعی، موقعیت هر فرد را مشخص می ). انواع سرمایه1379(ترنر، 
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  شناسی روش

تواند اطالعاتی غنی براي پژوهشگران فراهم سازد. با استفاده از تحقیق کیفی  ان یک راه اکتشافی میپژوهش کیفی به عنو

: 1377توان پیچیدگی مسایل اجتماعی را شناسایی کرد و از شرایط تصنعی و غیرواقعی فاصله گرفت   (مارشال و راسمن، می

218.(  

  جامعه مورد مطالعه و نمونه گیري

سال و  39تا 25بیناي شهر کرمان که محدوده سنی آنها بین  نفر از  افراد نابینا و کم 5در این پژوهش،  ي مورد مطالعه جامعه

ي مورد مطالعه در تحقیقات کیفی کامال  اند.. معموالً نمونه نفر آقا بوده 2نفر زن و 3بودند در مجموع تعداد پاسخگویان 

پذیري ارتباط دارد. این تحقیق به صورت گلوله  با سطح اشباعمشخص و از پیش تعیین شده نیست و حجم نمونه به شدت 

  دقیقه صورت گرفته است.30تا 20ها هرکدام بین  برفی اجرا شده است و مصاحبه

  هاي تحقیق پرسش

با توجه به اینکه تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی است و جنبه اکتشافی دارد؛نظریات موجود یا فرضیه هاي خاصی که 

گویی به  هاي موجود و مشتمل بر روابط معینی باشد اساس کار قرار نگرفته است؛بلکه تحقیق درصد پاسخ مستخرج از تئوري

شود. اگرچه  ي متغیرها با آن تحلیل می بینایان است و در نهایت، رابطه سئواالت مشخص از علل عدم اشتغال نابینایان و کم

وجه قصد تحمیل آن را بر پاسخ گویان  اند؛اما به هیچ ري بودهنویسندگان با توجه به ادبیات نظري موضوع داراي طرح نظ

ها،  ي تحلیل داده ي اکتشافی دارد. در مرحله ي اطالعات بدست آمده یا روابط شناسایی شده بین متغیرها جنبه اند و کلیه نداشته
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ح آنها در این مقاله به همین اند و هدف از طر هاي ارجاعی و انتقادي مالحظه شده ادبیات نظري موجود به عنوان چارچوب

  دلیل است.    

  هاي تحقیق یافته 

  شود. هاي صورت گرفته نتایج در دو بخش توصیفی و تحلیلی به شرح زیر ارایه می براساس مصاحبه

  نتایج توصیفی تحقیق

اند. همگی  نفر کارشناسی بوده2نفر دیپلم، 2نفر سیکل،  1اقتصادي پاسخگویان: به لحاظ تحصیالت  - ویژگیهاي اجتماعی

  مجرد بودند. 

نفر بازاري خرده (پایگاه 2، 1نفر کارگر (پایگاه اجتماعی پایین) 1اقتصادي خانواده، پدر  -به لحاظ پایگاه اجتماعی      

بندي  این تقسیم(اند  نفر بازنشسته (پایگاه اجتماعی پایین)  بوده1نفر کارمند (پایگاه اجتماعی متوسط)و 1اجتماعی متوسط)، 

میلیون  1نفر با حقوق1ها  ي قراردادي دارد و بنابر عرف اجتماعی صورت پذیرفته است). میزان درآمد خانواده صرفاً جنبه

نفر با 1میلیون و هشتصد هزار  تومان در ماه و 1نفر با حقوق 1میلیون و پانصدهزار تومان در ماه، 1نفر با حقوق 2ن درماه، توما

  حقوق دو میلیون در ماه بودند.

  هاي تحلیلی یافته

ها در تحقیق  داده ها و تحلیل آن وجود دارد. به این معنا که تحلیل آوري داده اي متقابل بین جمع در تحقیقات کیفی رابطه 

 ها انجام داد. در آوري داده را در یک فرصت مناسب، مثالً بعد از جمع ي جدا و مستقل نیست که بتوان آن کیفی، یک مرحله

                                                             
 
 رتبه دولتی پایگاه اجتماعی باال: بازاري عمده فروش، وکال، پزشکان و کارمندان عالی - 1

  پایگاه اجتماعی متوسط: کارمندان متخصص، بازاریان خرده فروش      
  پایگاه اجتماعی پایین: کارگر، راننده، بازنشسته.     
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شود و یک امر دایمی است که در طول تحقیق از مفهوم سازي گرفته  ها از ابتداي تحقیق آغاز می تحقیقات کیفی، تحلیل داده

  ). Silvrman,2000: 137گیرد( صورت می تا تفسیر و نوشتن

آوري  ها و طرح و برنامه یک پروسه تعاملی است. به عبارت دیگر؛ جمع بنابراین در تحقیق کیفی، تولید مفاهیم، مقوله      

ن هاي کیفی درای هم ومستمر است. نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه ها یک فرایند مرتبط به ها و نظم عینی و تحلیل آن داده

گذارد.به  اقتصادي برروي اشتغال این افراد تاثیر می-دهد که متغیرهایی نظیر تحصیالت و پایگاه اجتماعی  تحقیق نشان می

      کند: ایی که دونفرازپاسخ گویان این گونه اشاره می گونه

  ي کرد:بند توان به شرح ذیل دسته طور کلی با توجه با پاسخ هاي پاسخ گویان موانع عمده  را می به    

تحصیالت و مهارت کافی: اگرچه این قشر به اندازه کافی مشکالت خود را دارند اما همان گونه که خود نیز به آن  عدم - 1

ساله ذکر  30 1کنند؛گاهی داشتن تحصیالت کافی،کمک شایانی به ایشان در اشتغال است. همان طور که مریم اشاره می

 کند:  می

 »ن یه کاري داشتمکاش درس میخوندم شاید حداقل اال« 

هاي خود را عامل اصلی  نفر از پاسخگویان نیز نداشتن پارتی و عدم سرمایه اجتماعی در خانواده4عدم سرمایه اجتماعی:  - 2

 کند : ساله ذکر می 25اند. علی  عدم اشتغال خود ذکر کرده

 »پدر و مادرم پارتی نداشتن وگرنه شاید منم االن کار داشتم«

ساالري: همان طور که در بخش چارچوب نظریه بدان اشاره شد؛گاهی به دلیل هنجارهاي جامعه واینکه اشتغال را  عادي - 3

مانند. در  سن خود باز می هاي هم دانند؛افراد داراي معلولیت بیشتراز بعضی امتیازهاي گروه تنها به افراد سالم مختص می

شوندگان اظهار داشتند که مردم جامعه  نفر مصاحبه 5کند. هر  ر میساالر ذک این حالت گافمن آن را جامعه عادي

دانند بعضی افراد از روي ترحم به ایشان نگاه  کنند و ایشان را قشري متفاوت می ایی متفاوت با ایشان برخورد می گونه به

نفر از 4کنند.  را فراهم میکردن کالمی و حتی جسمی موجبات آزار ایشان  کنند و متاسفانه گاهی بعضی افراد با اذیت می

                                                             
  همه اسامی مستعار است.  - 1
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درصد به نابینایان تعلق  1درصد کمتر از 3اند و معتقدند که از این  درصد سهمیه استخدامی را کم دانسته3پاسخگویان 

 گیرد. می

  داند: ساله عامل بیکاري خود را جامعه می33لیال     

م گفتن اگر بینایی داشتم کار کی حاضره به من که نمی تونم ببینم کار بده؟ هرجا که رفت«          

داشتم. این همه درس خوندم الکی بود. وقتی شهر رو جوري میسازن که امثال من به سختی 

  »میتونیم بریم بیرون توقع کار پیدا کردن الکیه 

  گیري: بندي و نتیجه جمع

اند در صورت فراهم بودن زمینه، از  کرده هاي مختلف ثابت عنوان افرادي از جامعه هستند که در زمینه بینایان به نابینایان و کم

شوند، اما  مهري مردم و یا مسئولین در سالیان مختلف عمر خود مواجه می بینایان عقب نیستند. این قشر اگرچه گاهی با بی

  اند تا این فاصله را کم کنند. همیشه سعی کرده

اند اما عوامل  انی که هرکدام به امیدي درس خواندهاشتغال امروزه به یک معضل اساسی در جامعه بدل شده است. جوان     

رسد خود را  اقتصادي آنها را از رسیدن به آرزوهاي خود مأیوس کرده است. این معضل به خصوص وقتی به نابینایان می

  دهد درصد بیکاري بین نابینایان بسیار باالتر از بینایان است. دهد همان طور که آمار نشان می بیشتر نشان می

درصد از پاسخ 20شوندگان اکثراً به قشر متوسط و پایین جامعه تعلق داشتند.  تایج توصیفی تحقیق نشان داد که مصاحبهن

  اند. درصد پاسخ گویان لیسانس داشته40درصد دیپلم و 40اند،  گویان زیر دیپلم بوده

رت و تحصیالت کافی را دلیل بیکاري خود شوندگان نداشتن مها درصد از جامعه مصاحبه20نتایج تحقیق نشان داد که        

برشمردند. همان طور که تحقیقات بومان، آنجلیا، دولین و سریر، نیز نشان داد نابینایان با تحصیالت و مهارت باال، برتري 

رس بیشتري نسبت به نابینایان غیرکارشناس دارند و آنجلیا نیز در تحقیق خود متذکر شد که بایستی نابینایان را به مدا

  آموزي هدایت کرد تا مطابق با استعدادشان به مشاغل مرتبط هدایت شوند. مهارت
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عنوان یکی از موانع  درصد از پاسخگویان نیز بر روابط اجتماعی و سرمایه اجتماعی خانوادگی تاکید داشتند که به  80      

رمایه به هر نوع قابلیت، مهارت و توانایی است که اشتغال ایشان بوده است. مطابق نظریه سرمایه اجتماعی بوردیو، س اصلی عدم

ها براي پیش  تواند در جامعه به صورت انتسابی یا اکتسابی به آن دست یابد و از آن در روابطش با سایر افراد و گروه فرد می

مایه اجتماعی، امکان فراهم برد موقعیت خود بهره ببرد. بنابراین افراد با پایگاه اجتماعی متوسط و پایین به دلیل پایین بودن سر

  کردن زمینه اشتغال را ندارند.

اشتغال خود  اند و آن را یکی از موانع اصلی عدم ساالري در جامعه اشاره داشته درصد از پاسخگویان به عادي 90      

زنند و بین  یت و ناتوانی میکند که مردم عادي به نابینایان داغ معلول ساالري که مطابق نظریه گافمن اشاره می اند. عادي دانسته

  کنند.  کشند. گاه با ترحم گاه با حرفهایشان به آنان بارها و بارها، نقصشان را یادآوري می خود و آنان خطی می

توان فراهم  امکان اشتغال این قشر از جامعه را نیز می اي و شغلی نابینایان فرایند توانمندسازي حرفهآوردن  درنتیجه با فراهم      

فرایند، جلب اعتماد افراد جامعه به تواناییهاي نابینایان است و در حقیقت این اعتماد نتیجه کلی این درحقیقت هدف از  رد.ک

دهنده این است که فرایند  تر باشیم نشان قدر ما، در جلب اعتماد جامعه و کار فرمایان موفقه این فرآیند است. هرچ

اي نابینایان در جهتی باشد که  هاي دیگر ما براي توانمندسازي حرفه ن است که قدمنکته مهم ای  توانمندسازي کاراتر است.

باعث افزایش این اعتماد عمومی گردد زیرا که به دست آوردن این اعتماد عمومی کاري بس بزرگ و دشوار است و حفظ 

موجب از دست رفتن این اعتماد خواهد  ها انگاري اي نیاز دارد و کوچکترین سهل این اعتماد نیز به تالش آگاهانه و گسترده

  شد .
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آموزان نیمه بیناي  ي عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش مقایسه
  عادي با مدارس ویژه مدارس

   1محبوبه مصلحی

   2دکتر بهروز مهرام 

  3دکتر علی غنایی چمن آبادي 

  

  چکیده
آموزان  ي پیشرفت و رشد اجتماعی دانش هدف این پژوهش بررسی تأثیر طرح یکپارچه سازي آموزشی بر عزت نفس، انگیزه
نفر از  60مقایسه اي است . نمونه شامل-نیمه بیناي مدارس عادي در مقایسه با مدارس ویژه بود. روش این پژوهش علی

نفره و  14دارس عادي و ویژه مشغول به تحصیل بودند (دختران دو گروه آموزان نیمه بیناي ابتدایی شهر مشهد که در م دانش
ابزارهاي پژوهش  نفره) که با توجه به سه ویژگی جنسیت، سن و پایه تحصیلی با یکدیگر همتاشدند.  16پسران دو گروه 

ها با  ه و تحلیل دادههاي عزت نفس پپ، انگیزش پیشرفت هرمنس و رشد اجتماعی واینلند بود. تجزی مشتمل بر پرسش نامه
ي دو میانگین همبسته انجام شد. نتایج نشان داد که میزان عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد  استفاده از آزمون مقایسه

آموزان دختر نیمه بیناي مدارس ویژه باالتر است، اما این  آموزان دختر نیمه بیناي مدارس عادي نسبت به دانش اجتماعی دانش
آموزان پسر نیمه بیناي مدارس ویژه  آماري معنادار نیست در حالی که میزان عزت نفس و رشد اجتماعی دانشتفاوت به لحاظ 
آموزان پسر نیمه بیناي مدارس عادي باالتر است ولی این تفاوت به لحاظ آماري معنادار نیست و در مقوله  نسبت به دانش

آموزان پسر نیمه بیناي مدارس ویژه تفاوت معناداري  عادي و دانشآموزان پسر نیمه بیناي مدارس  انگیزش پیشرفت بین دانش

                                                             
  تربیتیکارشناس ارشد روان شناسی  ١

  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و نویسنده مسئول ٢

bmahram@um.ac.ir  
  

 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد ٣

  

mailto:bmahram@um.ac.ir
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آموزان نیمه  وجود ندارد. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بین عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش
  داري وجود ندارد.  آموزان نیمه بیناي مدارس ویژه، تفاوت معنی بیناي مدارس عادي و دانش

 آموزان نیمه بینا. ي پیشرفت، رشد اجتماعی، دانش سازي آموزشی، عزت نفس، انگیزه : یکپارچهها واژهکلید 

  مقدمه

مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوع در آموزش و پرورش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش فراگیر است که باید در 
توسعه به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد(هورن باي،  هاي آموزشی همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال سیاست

است.  1به مفهوم کودك و نوجوان استثنایی یک نگاه سنتی و کاستن گرایی ایران نگاه آموزش و پرورش استثنایی).2012
یی بخش توان تغییر داد که شأن و ارزش انسانی کودکان و نوجوانان در مفهوم رها نگرش سنتی و کاستن گرایی را وقتی می

ي علوم انسانی متناسب با عصر حاضر مورد نظرقرار گیرد. در این معنا هدف رهایی  ي زندگی و فلسفه آن و متناسب با فلسفه
ي تمام کودکان و نوجوانان را از وضع موجود به یک  بخشی آموزش و پرورش آن است که وضعیت زندگی حال و آینده

هاي برابر آموزشی و پرورشی براي تمام  فرصت.ي تمام آنان تأمین شود مه جانبهوضعیت انسانی و شایسته برسانند تا رشد ه
هاي  ظرفیت ي همه؛هایی که ممکن است داشته باشند فراهم آید ساله صرف نظر از کم توانایی 18تا  5کودکان و نوجوانان 

هادر حداکثر  انات شکوفایی آنانسانی و استعدادهاي آنان به درستی و به طور مستمر سنجش و تشخیص داده شود و امک
بین کودکان معلول و غیرمعلول یکی  2هاي آموزشی تفاوت در دستیابی به فرصت). 1391، لطف آباديممکن فراهم گردد (

از مشکالت آموزشی است که اعالمیه جهانی حقوق بشر تأکید زیادي روي آن دارد که این تفاوت منجر به  از کار افتادگی 
 ي مطالعه).2003، 3شود(پیترز وسوزان آموزش و پرورش کودکان و بزرگ ساالن مبتال به معلولیت میو عدم دسترسی به 

به  .متفاوت هستند آموزان عادي آموزان استثنایی از بعضی جهات با دانش دانش.ستاتفاوت ها ي استثنایی مطالعه آموزان دانش
ن، شنیدن، سخن گفتن، معاشرت کردن و یا حرکت کردن زبان بسیار ساده این چنین فردي ممکن است در فکر کردن، دید

ي  ترکیبی از توانایی ها یا ناتوانایی ها را دارد. مطالعه اغلباي داشته باشد. این شخص  مشکالت و یا استعدادهاي ویژه
نیستند، بلکه بیشتر ي جهات با افراد عادي متفاوت  افراد استثنایی در همه .شباهت ها نیز هست ي آموزان استثنایی مطالعه دانش
آموزان استثنایی در بیشتر جنبه ها عادي هستند. تا همین اواخر افراد متخصص و همچنین افراد غیر متخصص به  دانش
ها را تقریباً نادیده می  هاي مشترك آن آموزان استثنایی و غیر استثنایی بیشتر توجه داشتند و جنبه هاي موجود بین دانش تفاوت

                                                             
1- Reductionism 
2- Educational Opportunities 

3- Peters and Susan 
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ها بیشتر  هاي یادگیري آن ها، نیازها و شیوه ه وجه مشترك افراد استثنایی و غیر استثنایی، به شباهت خصیصهاکنون ب .گرفتند
ي کودکان و  تر شده است و بسیاري از واقعیت ها درباره آموزان استثنایی پیچیده دانش ي شود، در نتیجه مطالعه توجه می
اند (هاالهان و کافمن، به نقل از علیزاده و  د به چالش فرا خوانده شدههایی که استعداد خاصی دارن ناتوان و آن نوجوانان
  ). 2: 1388دیگران،

به  ي ذهنی یا بیماران روانی را به ویژه اگر مشکالت ساالن عقب مانده در گذشته چنین متداول بود که کودکان و بزرگ"
شاهد نوعی تالش همه  1970و  1960ي  اي دههه هاي شبانه روزي اسکان دهند، اما سال شدید داشتند در مؤسسه نسبت
ها به محیط و تماس نزدیک تر با جامعه بود. این جنبش  ي سامانه دار براي بیرون بردن افراد از مؤسسات و برگرداندن آن جانبه

(هاالهان و کافمن، به  "ي خود باشند نام داشت باعث شد که کودکان ناتوان بیشتر و بیشتر در کنار خانواده 1که مؤسسه زدایی
شعله نهضت  نیز ) در ایاالت متحده آمریکا1968)در دانمارك و دان(1969(2نتقادهاي نیرجه. ا)62: 1388نقل از علیزاده، 

هاي محدودتري  محیط ، هاي جدا و بسته ند که موقعیتبود دو محقق معتقد  را فروزان کرد.این  سازي  سازي و یکپارچه عادي
  هاي تلفیقی و یکپارچه توانند فرآیند رشد را به تاخیر بیندازند،در حالی که موقعیت ي خود می دکه به نوبهکنن را عرضه می

توانند فرآیند رشد را تسهیل  سهم خود می  سازند که به را فراهم می 3هاي محیطی و واقعی از محرك  اي وسیع گستره  ،شده
  ).1384کنند. (حسینی، 

ي کودکان ناتوان و معلول باید به طور منظم در مدارس  تصریح شده است که همه 1994ر سال ي ساالمانکا د طبق بیانیه
عادي جایگزین شوند و معلم نقش بسیار مهمی در این جایگزینی دارد و هر چند ممکن است معلم در اجراي این برنامه با 

  ). 2012وموه، هایی وجود دارد (آگ مشکالتی مواجه شود اما براي رفع این مشکالت راه حل

در زمینه کودکان نابینا و کم بینا مطالعات متعددي انجام شده است که برخی از آنها بر انگیزش، عزت نفس و تاثیر 
تحت عنوان بازي بر عزت نفس  یپژوهششرایط آموزش بر پیشرفت و شرایط روان شناختی آنها معطوف بوده است. 

صورت گرفت.  1386اه ابابصیر اصفهان توسط مددي زواره و همکاران در سال ساله) نابیناي آموزشگ 11تا  6آموزان ( دانش
ي در  نمونه 36آموزان پسر مستقر در آموزشگاه ابابصیر اصفهان تعداد  ي دانش به منظور اجراي این پژوهش از میان کلیه

یگزین شدند. ابزار پژوهش نفر) جا 18نفر و گواه  18دسترس انتخاب شد و به طور تصادفی ساده در دو گروه (آزمایش 
ها بود. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که  شامل آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و دستگاه ضبط صوت صداي آزمودنی

ي آموزشگاه ابابصیر اصفهان را افزایش داد (مددي  ساله 11تا  6آموزان پسر نابیناي  بازي به طور معناداري عزت نفس دانش
                                                             
1- deinstitutionalization 
2- Nireh 
3- Environmental and actual stimuli 
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هاي اجتماعی بر عزت نفس  تحت عنوان بررسی اثربخشی آموزش مهارت دیگر نیز پژوهشی). 1386زواره و همکاران، 
آموز پسر نابیناي  دانش 38انجام گرفت. براي انجام این پژوهش  1386آموزان نابینا توسط به پژوه و همکاران در سال  دانش
استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش نتایج با . دار انتخاب شدند ي راهنمایی به روش نمونه گیري هدف دوره
آموزان پسر نابینا در گروه آزمایش به طور معنی دار مؤثر بوده است (به پژوه و  هاي اجتماعی بر بهبود عزت نفس دانش مهارت

  ). 1386همکاران، 

دگی معلولین جسمی در پژوهشی تحت عنوان سهم خود کارامدي، عزت نفس و انگیزش پیشرفت در پیش بینی کیفیت زن
به  90نفر معلول جسمی که در بهار  70اي شامل  در شهر کرد انجام گرفت، نمونه 1390که توسط طاهري و همکاران در سال 

ي معلولین این شهر مراجعه کرده بودند انتخاب شد. براي ارزیابی کیفیت زندگی، خود کارامدي، عزت نفس و  ي جامعه مؤسسه
ي کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، مقیاس خود کارامدي شوارتزر و  نامه ب از فرم کوتاه پرسشانگیزش پیشرفت به ترتی

هاي جمعیت  جروسالم، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد و براي سنجش ویژگی
توصیفی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد  ها با استفاده از آمار ي محقق ساخته استفاده شد.داده شناختی یک پرسش نامه

تواند کیفیت زندگی معلولین  مدي میآتجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که خود کار
جسمی را به طور معنی داري پیش بینی کند اما افزودن هر یک از متغیرهاي عزت نفس و انگیزش پیشرفت به متغیر خود 

ها را به طور معنی داري افزایش دهد (طاهري و همکاران،  تواند قدرت پیش بینی کیفیت زندگی آزمودنی مدي نمیآکار
1392.(  

آموزان مقطع راهنمایی در مدارس  ي رشد اجتماعی دانش در پژوهشی که توسط کجباف ورستمی انجام شده به مقایسه
  ي اصفهان پرداخته، به اختصار نتایج ذیل به دست آمده است:  عادي و ویژه

آموزان دختر نیمه بینا که در مدارس عادي مشغول به تحصیل هستند نسبت به مدارس ویژه بهتر  رشد اجتماعی دانش- 1
  است اما در پسران تفاوت معناداري مشاهده نشده است. 

  ان تحصیالت والدین در رشد اجتماعی فرزندان تأثیر نداشته است. میز- 2

  ).1387آموزان نیز در رشد اجتماعی تأثیري نداشته است(کجباف و رستمی،  ي تحصیلی دانش پایه- 3

هاي اجتماعی در نوجوانانی با آسیب  انجام شده یک ارزیابی جامع رفتاري از مهارت وانپژوهشی که توسط وین سنت و 
هاي  هاي استاندارد شده، رتبه بندي والدین و قضاوت درباره جذابیت هاي بازي نقش، مصاحبه ی را فراهم آورد. آزمونبینای
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نوجوان با آسیب  17نوجوان با آسیب بینایی در یک مدرسه محلی،  18فیزیکی براي ارزیابی سطح عملکرد اجتماعی در میان 
مدارس دولتی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد نوجوانانی که آسیب نوجوان بینا در  17بینایی در مدارس دولتی و 

هاي کالمی انتخاب شده از مهارت اجتماعی نشان دادند. یافته ها از نظر سودمندي آموزش  بینایی داشتند کمبودهایی در مولفه
ا اشخاص نابینا مورد بحث هستند(وین هاي اجتماعی براي نوجوانان با آسیب بینایی و اهمیت پژوهش کنترل شده ب مهارت
  ). 1983ان، وسنت و 

یادگیري مستلزم صرف وقت،کار، تالش، پشتکار و  .از پر اهمیت ترین پیش نیازهاي انگیزش و یادگیري است 1انگیزش
آموزش، فرایند  است که بر انگیزش یکی از متغیرهاي اصلی .هاي جسمانی و روانی یاد گیرنده است سرمایه گذاري توانایی

اي از  که مجموعه اند شناسان پژوهشی به این نتیجه رسیده آموز تأثیر می گذارد. روان یادگیري و عملکرد دانش-یاددهی
از  ند.او در فرایند آموزش دخیل 2هاي درونی و بیرونی در انگیختن فرد به یادگیري و مشارکت فعال عوامل و متغیرها یا سازه

، تالش براي پیشرفت و فشار والدین و 4، توان مندي، انتظار3ته تا عالقه، کنجکاوي، سبک اسنادغریزه، سایق، نیاز و شوق گرف
آموزان تأثیر گذاشته و رفتار آموزشی و یادگیري و  توانند در تعاملی پیچیده بر نظام انگیزش دانش ساالن همه می فشارهاي هم

  ، فرضیه ها و سواالت  این مطالعه عبارتند از:کر شده). با توجه به مطالب ذ1386پیشرفت او راشکل دهند (اکبري، 

آموزان نیمه بیناي مشغول  آموزان نیمه بیناي مشغول به تحصیل در مدارس عادي از عزت نفس دانش عزت نفس دانش-
 به تحصیل در مدارس ویژه به طور معناداري باالتر است.

آموزان نیمه بیناي مشغول به  در مدارس عادي از انگیزش پیشرفت دانشآموزان نیمه بیناي مشغول به تحصیل  انگیزش پیشرفت دانش -
 تحصیل در مدارس ویژه به طور معناداري باالتر است .

آموزان نیمه بیناي مشغول  آموزان نیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس عادي ازرشداجتماعی دانش رشداجتماعی دانش -
  .االتراستبه تحصیل درمدارس ویژه به طورمعناداري ب

 آموزان نیمه بینا بر حسب جنسیت آنان متفاوت است؟ آیا عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش-

                                                             
1- Motivation 
2- Active participation 
3- Attribution style 
4- Expectation 
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  پژوهشروش 
مقایسه اي است. با عنایت به این که در مطالعه حاضر، رابطه علی متغیر تحصیل در دو نوع  - روش این پژوهش، علی

و رشد اجتماعی به عنوان متغیرهاي وابسته مورد مطالعه قرار گرفته و متغیر  مدرسه بر متغیرهاي عزت نفس، انگیزش پیشرفت
 -قلمداد شده است؛ روش مطالعه علی 1اي مستقل قابل دست کاري و دخل و تصرف نبوده و به عنوان متغیر خصیصه

  اي قلمداد شده است.  مقایسه

که در مدارس عادي و  انی بودو پسر اناعم از دختر و ی شهر مشهدیبیناي مقطع ابتدانیمه آموزان  جامعه شامل کلیه دانش
ي آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوي  بر اساس آمار اداره بودند.مشغول به تحصیل  1391-92ویژه در سال تحصیلی 

آموزان  بود.  با عنایت به شرایط انجام پژوهش و نوع دانشنفر  140 آموزان تعداد کل این دانش 1391- 92در سال تحصیلی 
 بیناي مدارس ویژه و با توجه به نیمهآموزان  نفر از دانش 30بیناي مدارس عادي با نیمه آموزان  نفر از دانش 30 در مدارس،
  . و مطالعه انجام گردیدي تحصیلی همتا  پایهو  ، سنجنسیت

آزمون رشد در پژوهش حاضر ابزارها شامل: آزمون عزت نفس الیس پوپ و آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس و 
همبستگی بین  ،انجام داد آموزان سال دوم دبیرستان . در پژوهشی که پور مقدسیان بر روي دانشد بوده استاجتماعی واینلن

گزارش شده است. ولی  71/0و 73/0مقیاس الیس پوپ و سیاهه عزت نفس کوپر اسمیت براي پسران و دختران به ترتیب 
 71/0به این ترتیب گزارش شده است: خرده مقیاس عمومی  را هاي آزمون یاس) پایایی هر یک از خرده مق1378بیگی (

(ولی 15/0و خرده مقیاس اجتماعی 78/0،خرده مقیاس خانوادگی 62/0، خرده مقیاس جسمانی 71/0خرده مقیاس تحصیلی 
د آزمون رشتوسط هرمنس ساخته شد. 1970در سال  نیز آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس ). 74: 1378بیگی، 

مورد تجدید نظر قرار گرفت. مقیاس رشد  1965توسط ادگار آرنولد دال تهیه و در سال  1953در سال  2اجتماعی واینلند
هاي تحولی است که با میزان توانایی فرد در برآوردن نیازهاي عملی خود  و قبول مسئولیت  اجتماعی واینلند یکی  از مقیاس

ي بازآزمایی از یک روز تا  گزارش شده است با این توضیح که فاصله 92/0نفر  620ضریب پایایی یا بازآزمایی مرتبط است. 
 1379مقیاس رشد اجتماعی واینلند توسط توکلی و همکاران نیز در سال  ).1389ماه بوده است (ساعتچی و همکاران،  9

ران پایایی رضایت بخشی دارد هنجاریابی شده است . این پژوهش نشان داده است که مقیاس رشد اجتماعی واینلند در ای
  ).1390(پورشکوري و دیگران،

                                                             
1- attributive variable 
2-Social developmenttestsVaylnd 
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بیناي  نیمه آموزان ي دانش ي عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی روي همه در پژوهش حاضر سه پرسش نامه
ش اجرا شد که پرسش نامه عزت نفس و انگیز 1391-92ي شهر مشهد در سال تحصیلی  دو مرکز نابینایان پسرانه و دخترانه

هاي آنان ثبت شد و پرسش نامه رشد اجتماعی توسط معلمان  آموزان پرسیده و پاسخ پیشرفت به طور مستقیم از خود دانش
 30هاي یاد شده روي  ه چند مدرسه به طور تصادفی انتخاب و پرسش نامهناحیسپس از میان مدارس عادي هر  .تکمیل گردید
و  ، سنجنسیتعامل  سهسپس با در نظر گرفتن  ؛صیل در آن مدارس اجرا شدبیناي مشغول به تح نیمهآموزان  نفر از دانش

به  تابیناي مدارس عادي انتخاب شد  نیمهآموزان  همتایانی براي دانش ،آموزان مدارس ویژه ي تحصیلی از میان دانش پایه
  . ته شودپرداخي این سه ویژگی (عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی) در این دو گروه  مقایسه

 spssهاي به دست آمده وارد نرم افزار  داده ،آموزان و معلم ها توسط دانش ي حاضر پس از تکمیل پرسش نامه در مطالعه

هاي آماري هم چون همبستگی، میانگین و انحراف  ها از شاخص شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براي توصیف داده
ي دو میانگین  همبسته (مقایسه tهاي پژوهش از روش  معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی براي تجزیه و تحلیل فرضیه

  .همبسته) استفاده شد

  

  یافته هاي پژوهش: 

آموزان نیمه بیناي مدارس  در کل دانشموردمطالعه درمتغیرهاي مورد بررسی  هاي همبستگی نمرات آزمودنی) 1( جدول
  عادي و ویژه

  3  2  1  انحراف معیار  میانگین  متغیر

      1  55/18  96/86  رشد اجتماعی 1

    1  06/0  91/12  63/74  عزت نفس 2

  1  31/0**  40/0**  86/9  42/81  انگیزش پیشرفت 3

 01/0**معناداري در سطح 

  05/0*معناداري در سطح
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همان طور که در جدول مشاهده می شود، میان انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی همبستگی مثبت و معناداري وجود 
دارد،همچنین بین انگیزش پیشرفت و عزت نفس همبستگی مثبت و معناداري وجود دارداما بین رشد اجتماعی و عزت نفس 

  داري مشاهده نشد.همبستگی معنا

آموزان نیمه بیناي مشغول  آموزان نیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس عادي ازعزت نفس دانش عزت نفس دانش: فرضیه اول
  .به تحصیل درمدارس ویژه به طورمعناداري باالتراست

  

آموزان نیمه بیناي مدارس عادي و ویژه در متغیر عزت  تفاوت میانگین دانش -)2جدول(
  نفس

  میانگین  متغیر
انحراف 
  استاندارد

  t df  p- value  اختالف میانگین

عزت نفس 
  عادي)(

2/74  54/12  

12/2  55/0  24  58/0  
عزت 

  نفس(ویژه)
32/76  13/14  

  

آموزان نیمه بیناي  دهدکه بین عزت نفس دانش نشان می) 3-4 جدول( نتایج حاصل ازاجراي مقایسه دومیانگین همبسته
). به p ،24 =df ،55/0 =t<05/0آموزان نیمه بیناي مدارس عادي تفاوت آماري معناداري وجود ندارد( ودانشمدارس ویژه 

آموزان مدارس عادي  آموزان مدارس ویژه به طور معنادار باالتر یا پایین تر ازعزت نفس دانش این معنا که عزت نفسدانش
  نیست. 

آموزان  ناي مشغول به تحصیل درمدارس عادي ازانگیزش پیشرفت دانشآموزان نیمه بی انگیزش پیشرفت دانش :فرضیه دوم
  .نیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس ویژه به طورمعناداري باالتراست
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آموزان نیمه بیناي مدارس عادي و ویژه در متغیر انگیزش  تفاوت میانگین دانش -)3جدول(
  پیشرفت

  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر
اختالف 
  t df  p- value  نمیانگی

انگیزش پیشرفت 
  عادي)(

40/80  54/7  

85/1  65/0  26  52/0  
انگیزش 

  00/12  25/82  پیشرفت(ویژه)

دهدکه با وجود باالتربودن میانگین نمره انگیزش  نشان می) 4- 4 جدول( نتایج حاصل ازاجراي مقایسه دومیانگین همبسته
آموزاننیمه بیناي مدارس عادي اینتفاوت به لحاظ آماري  نسبت به دانشآموزان نیمه بیناي مدارس ویژه  پیشرفت در دانش

  ). p ،26 =df ،65/0 =t<05/0معنادار نیست (

آموزان نیمه  آموزان نیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس عادي ازرشداجتماعی دانش :رشداجتماعی دانشفرضیه سوم
  .باشد باالترمیبیناي مشغول به تحصیل درمدارس ویژه به طورمعناداري 

قابل ) 4( که نتایج آن درقالب جدول. به منظورآزمون فرضیه فوق ازشاخص آماري مقایسه دو میانگین همبسته استفاده گردید
  .مشاهده است

آموزان نیمه بیناي مدارس عادي و ویژه در متغیر رشد  تفاوت میانگین دانش -)4جدول(
  اجتماعی

  میانگین  متغیر
انحراف 
  استاندارد

  t  df  p- value  الف میانگیناخت

رشد 
اجتماعی 

  عادي)(
006/85  90/16  91/3  96/0  29  34/0  
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رشد 
اجتماعی 

  (ویژه)
92/88  16/21  

از رشد  91/3آموزان نیمه بیناي مدارس ویژه با اختالف میانگین  دهدکه رشد اجتماعی دانش نتایج جدول فوق نشان می
، p ،29 =df<05/0عادي باالتر است اما این تفاوت به لحاظ آماري معنادار نیست (آموزان نیمه بیناي مدارس  اجتماعی دانش

96/0 =t.(  

آموزان  آموزان دخترنیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس عادي ازعزت نفس دانش آیا عزت نفس دانشسؤال پژوهش)
  دخترنیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس ویژه به طورمعناداري باالتراست؟

  آموزان دختر نیمه بیناي مدارس عادي و ویژه در متغیر عزت نفس تفاوت میانگین دانش -)5ل (جدو

  میانگین  متغیر
انحراف 
  استاندارد

 t df  p- value  اختالف میانگین

عزت نفس 
  عادي)(

38/77  23/14  

23/1  21/0  12  83/0  
عزت 

  60/17  15/76  نفس(ویژه)

دهدکه با وجود باالتر بودن میانگین نمره عزت نفس در  نتایج حاصل ازاجراي مقایسه دومیانگین همبسته نشان می
= 15/76آموزان دختر نیمه بیناي مدارس ویژه ( ) نسبت به دانشM= 38/77آموزان دختر نیمه بینــاي مدارس عادي( دانش

M)05/0) این تفاوت به لحاظ آماري معنادار نیست>p ،12 =df ،21/0 =t .(  

آموزان  آموزان دخترنیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس عادي ازانگیزش پیشرفت دانش آیاانگیزش پیشرفت دانش-
  دخترنیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس ویژه به طورمعناداري باالتراست؟

  یژه در متغیر انگیزش پیشرفتآموزان دختر نیمه بیناي مدارس عادي و و ) ـ  تفاوت میانگین دانش6جدول (
  t df  p- valu  اختالف میانگینانحراف   میانگین  متغیر
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  استاندارد

انگیزش 
پیشرفت 

  عادي)(
00/81  73/7  

30/2  61/0  12  54/0  

انگیزش 
  پیشرفت(ویژه)

69/78  86/12  

دهدکه با وجود باالتر بودن میانگین نمره انگیزش پیشرفت در  نتایج حاصل ازاجراي مقایسه دومیانگین همبسته نشان می
) M= 69/78آموزان دختر نیمه بیناي مدارس ویژه ( ) نسبت به دانشM= 00/81آموزان دختر نیمه بیناي مدارس عادي ( دانش

  ). p ،12 =df ،61/0 =t<05/0اینتفاوت به لحاظ آماري معنادار نیست(

آموزان دخترنیمه  آموزان دخترنیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس عادي ازرشداجتماعی دانش آیارشداجتماعی دانش -
  بیناي مشغول به تحصیل درمدارس ویژه به طورمعناداري باالتراست؟

  در متغیر رشد اجتماعی آموزان دختر نیمه بیناي مدارس عادي و ویژه تفاوت میانگین دانش -)7جدول (

  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر
اختالف 
  t df  p- value  میانگین

رشد اجتماعی 
  عادي)(

84/87  56/17  

76/7  97/1  13  07/0  
رشد 

  58/15  08/80  اجتماعی(ویژه)

  

از  76/7اختالف میانگین آموزان دختر نیمه بیناي مدارس عادي با  دهدکه رشد اجتماعی دانش نتایج جدول فوق نشان می
، p<05/0آموزان دختر نیمه بیناي مدارس ویژه باالتر است اما این تفاوت به لحاظ آماري معنادار نیست ( رشد اجتماعی دانش

13 =df ،97/1 =t.(  
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 آموزان پسرنیمه بیناي آموزان پسرنیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس عادي ازعزت نفس دانش آیا عزت نفس دانش-
  مشغول به تحصیل درمدارس ویژه به طورمعناداري باالتراست؟

  آموزان پسر نیمه بیناي مدارس عادي و ویژه در متغیر عزت نفس تفاوت میانگین دانش -)8جدول (

  میانگین  متغیر
انحراف 
  استاندارد

  t df  p- valu  اختالف میانگین

عزت نفس 
  عادي)(

75/70  86/9  

75/5  20/1  11  25/0  
عزت 

  نفس(ویژه)
50/76  89/9  

  

دهدکه با وجود باالتر بودن میانگین نمـره عـزت نفـس در  نتایج حاصل ازاجرا ي مقایسه دومیانگین همبسته نشان می
) M= 75/70آموزان پسر نیمه بیناي مدارس عادي ( ) نسبت به دانشM= 50/76آموزان پسر نیمــه بیناي مدارس ویژه ( دانـش

  ). p ،11 =df ،20/1 =t<05/0لحاظ آماري معنادار نیست(اینتفاوت به 

آموزان  آموزان پسرنیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس عادي ازانگیزش پیشرفت دانش آیا انگیزش پیشرفت دانش-
  پسرنیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس ویژه به طورمعناداري باالتراست؟

  پسر نیمه بیناي مدارس عادي و ویژه در متغیر انگیزش پیشرفتآموزان  تفاوت میانگین دانش -)9جدول (

  میانگین  متغیر
انحراف 
  استاندارد

  t df  p- valu  اختالف میانگین

انگیزش پیشرفت 
  عادي)(

85/79  60/7  71/5  39/1  13  18/0  
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انگیزش پیشرفت 
  (ویژه)

57/85  52/10  

  

آموزان پسر نیمه بیناي مدارس  دهدکه بین انگیزش پیشرفت دانش مینتایج حاصل ازاجراي مقایسه دومیانگین همبسته نشان 
  ). p ،13 =df ،39/1 =t>05/0آموزان پسر نیمه بیناي مدارس عادي تفاوت آماري معناداري وجود ندارد( ویژه ودانش

ن پسرنیمه آموزا آموزان پسرنیمه بیناي مشغول به تحصیل درمدارس عادي ازرشداجتماعی دانش آیارشداجتماعی دانش -
  باشد؟ بیناي مشغول به تحصیل درمدارس ویژه به طورمعناداري باالترمی

  آموزان پسر نیمه بیناي مدارس عادي و ویژه در متغیر رشد اجتماعی تفاوت میانگین دانش -) 10جدول(

  میانگین  متغیر
انحراف 
  استاندارد

  t df  p- valu  اختالف میانگین

رشد اجتماعی 
  عادي)(

52/82  45/16  

12/14  46/2  15  02/0  
رشد 

  95/20  64/96  اجتماعی(ویژه)

  

آموزان پسر نیمه بیناي مدارس ویژه  دهدکه بین رشد اجتماعی دانش نتایج حاصل ازاجراي مقایسه دومیانگین همبسته نشان می
). به این معنا که رشد p ،15 =df ،46/2 =t>05/0آموزان پسر مدارس عادي تفاوت آماري معناداري وجود دارد( ودانش

آموزان مدارس عادي  ازرشد اجتماعی دانش12/14آموزان نیمه بیناي مدارس ویژه بااختالف میانگین  اجتماعی دانش
 باالتراست. 

  

  بحث و تفسیر 
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گیرد تا ایفاي  اجتماعی شدن فرآیندي است که در آن هنجارها، مهارت ها، انگیزهها، نگرش ها و رفتارهاي فرد شکل می
هاي اجتماعی  قش کنونی و آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرآیند، اکتساب و به کارگیري مهارتن

هاي اصلی رشد اجتماعی به خصوص در بین کودکان و  و چگونگی برقراري ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه
  شود. نوجوانان محسوب می

هاي زندگی کودکان و نوجوانان سایه می افکند و بر سالمت روانی، سازگاري و  اجتماعی بر تمامی جنبهدر این راستا، رفتار 
ها تاثیر می گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتارهاي اجتماعی مطلوب، میزان  شادکامی بعدي آن

هاي  کند. میزان توانایی فرد در مهارت یگر بزرگ ساالن مشخص میمحبوبیت او را میان هم ساالن و نزد معلمان، والدین و د
دهد، مربوط  اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهاي اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می

  ).1386شود(به پژوه و همکاران،  می

زمینه ساز عزت نفس باال بوده و عزت نفس باال نیز به نوبه خود  تواند عالوه براین همان طور که دیدیم رشد اجتماعی باال می
تواند منجربه انگیزش پیشرفت باال شود. بنابراین فراهم کردن شرایطی که باعث ایجاد تعامالت اجتماعی که خود زمینه  می

  آموزان آسیب دیده بینایی از اهمیت خاصی برخوردار است. ساز رشد اجتماعی است، براي دانش

این پژوهش سعی شده است که تأثیر طرح یکپارچه سازي آموزشی بر سه متغیر عزت نفس، انگیزش پیشرفت ورشد در 
اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. نگارنده درابتدا سه پرسش نامه ي عزت نفس الیس پوپ، انگیزش پیشرفت هرمنس و رشد 

ز و پرسش نامه رشد اجتماعی واینلند توسط معلم) را در آمو اجتماعی واینلند (دو پرسش نامه اول با همکاري خود دانش
آموزان  مدارس دخترانه و پسرانه نابیناي مقطع ابتدایی شهر مشهد تکمیل کرده است، سپس با پیدا کردن همتایانی براي دانش

   هاي فوق را براي آنان نیز اجرا کرده است. مدارس ویژه از مدارس عادي همه نواحی شهر مشهد پرسش نامه

  نتایج حاصل از تحلیل آماري نشان داد که:

آموزان نیمه بیناي مدارس عادي تفاوت آماري معناداري  آموزان نیمه بیناي مدارس ویژه ودانش بین میزان عزت نفس دانش -
زت نفس آموزان نیمه بیناي مدارس ویژه به طور معنادار باالتر یا پایین تر ازع وجود ندارد. به این معنا که عزت نفسدانش

  آموزان نیمه بیناي مدارس عادي نیست. دانش
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آموزان آسیب دیده بینایی در  انداین نتیجه به دست آمده که عزت نفس دانش طبق پژوهشی که سانتوشی و پلوم انجام داده
تر است و  پایینظاهر فیزیکی، محبوبیت، شادي و رضایتمندي  هاي حیطهها به طور معناداري در  مقایسه با همتایان عادي آن

 ). 2012(سانتوشی و پلوم،  استدلیلی مهم براي حضور مثبت در اجتماع و یک متغیر مهم براي موفقیت  هم چنین عزت نفس

باتوجه به پژوهش فوق وشرایط حاکم در مدارس عادي به این نتیجه می رسیم که عزت نفس یکی از ابعاد مهم شخصیتی هر 
دي از جمله سالمت جسمانی، محبوبیت، رضایتمندي و... در شکل گیري صحیح و باال انسان به شمار می رود که عوامل متعد
آموزان مدارس  هاي الزم در کنار دانش آموزان نیمه بینا بدون فراهم شدن زیرساخت و پایین بودن آن مؤثر است. وقتی دانش

تحصیلی، تفریحی، رفت و آمد به عادي قرار می گیرند، از سویی به علت مشکالت ناشی ازمحدودیت بینایی در امور 
مدرسه، جهت یابی در داخل مدرسه و... نسبت به هم ساالن عادي خود محدودیت ها و مشکالت بیشتري دارند که این 

آموزان نیمه بینا شده و از سوي دیگر رفتارهاي نا  محدودیت ها به نوبه ي خود باعث پایین آمدن میزان عزت نفس در دانش
آموزان نیمه بینا  تواند زمینه ساز کاهش عزت نفس دانش حم معلمان و مدیران و تمسخر هم ساالن میمناسبی هم چون تر

آموز ممکن  شود. در مدارس ویژه در مقایسه با مدارس عادي، به دلیل تعامل مناسب مدیران و معلمان و هم ساالن با دانش
ی میزان عزت نفس به طور کاذب باال برود؛ زیرا این است از یک سو به ظاهر خدشه اي به عزت نفس او وارد نشود و حت

آموزان در یک فضاي محدود و فقط با هم ساالن نیمه بیناي خود به تحصیل می پردازند؛ ولی از سوي دیگر محدود  دانش
یرا تواند به عزت نفس او خدشه وارد کند ز آموزان نیمه بیناي دیگر می آموز در بین دانش بودن این فضا و حضور دانش

آموزان نیمه بیناي دیگر و در فضایی بدون هیچ گونه محدودیت به تحصیل بپردازد،  کودك فقط آموخته که در بین دانش
آموز باید بیاموزد که در کنار سایر افراد جامعه و با  حال آن که  شرایط زندگی اجتماعی واقعی این گونه نیست و دانش

کند و معایب آن بیش از  آن که مدارس ویژه چنین فضایی را فراهم نمی پذیرش محدودیت خود به تحصیل بپردازد حال
 محاسن آن است.

آموزان مدارس عادي این  آموزان مدارس ویژه نسبت به دانش با وجود باالتر بودن میانگین نمره انگیزش پیشرفت در دانش -
  تفاوت به لحاظ آماري معنادار نیست.

ي مثبت و معناداري یافت شد. با توجه به  بین عزت نفس و انگیزش پیشرفت رابطهبا توجه به پژوهش عوضیان و همکاران 
  ). 1390عزت نفس قدرت پیش بینی کنندگی بیشتري براي انگیزش پیشرفت داشت (عوضیان و همکاران،  ، تحلیل رگرسیون

آموزان در این مدارس  حضور موفق معلمان نیمه بینا و نابینا در مدارس ویژه زمینه ساز افزایش میزان انگیزش پیشرفت دانش
ها بدون هیچ گونه نگرانی  آموزان نیمه بینا، آن گردیده است؛ همچنین به علت فراهم بودن شرایط و امکانات مورد نیاز دانش
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نفر است فضاي رقابتی تنگاتنگی بین  10آموزان در هر کالس نهایتا  که تعداد دانشبه تحصیل مشغولند و به دلیل این 
تواند تأثیر  آموزان نیمه بیناي دیگر می آموز نیمه بینا با دانش گیرد؛ ولی به دلیل تعامل صرف دانش آموزان شکل می دانش

نفر دیگر که  30ه بینا خود را در میان حدود آموز نیم مخربی بر انگیزش پیشرفت نیز بر جاي گذارد. در مدارس عادي دانش
آموزان از فضاي آموزشی نظیر  تواند همگام با سایر دانش از لحاظ بینایی مشکلی ندارند تنها می یابد و به دلیل این که نمی

 هایی که نمایش داده تخته سیاه، اشارات معلم، توجه به خط و صفحه کتاب، تصاویر روي دیوار کالس، عکس و فیلم
آموزان را در خود نمی  شود و... بهره مند شود؛ لذا میزان انگیزش پیشرفت او کاهش پیدا کرده و توان رقابت با سایر دانش می

  بیند.

آموزان مدارس عادي باالتر است اما این تفاوت به لحاظ  آموزان مدارس ویژه از رشد اجتماعی دانش رشد اجتماعی دانش -
  آماري معنادار نیست.

  که توسط کجباف و رستمی انجام شده به این نتایج دست یافته است که: پژوهشی

آموزان دختر نیمه بینا که در مدارس عادي مشغول به تحصیل هستند نسبت به مدارس ویژه بهتر  رشد اجتماعی دانش- 1
  است، اما در پسران تفاوت معناداري مشاهده نشده است. 

  ).1387اجتماعی تأثیري نداشته است(کجباف و رستمی،  آموزان نیز در رشد ي تحصیلی دانش پایه- 2

تواند به خوبی با محیطش سازش  آموزي است که می هاي اجتماعی الزم را کسب کرده است، دانش آموزي که مهارت دانش
جتناب کند. ا 1هاي تعارض آمیز کالمی و فیزیکی تواند از طریق برقرار کردن ارتباط با دیگران از موقعیت کند و یا این که می
اجتماعی، نظیر پذیرش توسط  –دهند که منجر به پیامدهاي مثبت روانی  آموزان، رفتارهایی از خود نشان می این گونه دانش

  ).1386شود (به پژوه و همکاران،  هم ساالن و رابطه مؤثر با دیگران می

راحتی با دیگران تعامل داشته و صرف نظر از  کند که فرد بتواند در جامعه به رشد اجتماعی زمانی به درستی تحقق پیدا می
ها پذیرفته شود. در حال حاضر فضاي نظام آموزشی کشور ما به گونه اي است که  هاي جسمی که دارد توسط آن محدودیت

هاي الزم براي پذیرش افراد نیمه بینا در مدارس عادي (زیرساخت ها شامل آموزش والدین  پیش از فراهم شدن زیرساخت
هاي تدریس مدیران و معلمان مدارس عادي، آموزش همه  هاي ارتباطی و مهارت آموزان بینا و نیمه بینا، آموزش مهارت دانش

آموزان نیمه بینا در مدارس عادي و...)  آموزان بینا و نیمه بینا، فراهم کردن وسایل و امکانات الزم براي دانش جانبه به دانش

                                                             
1- Verbal and physical conflict situations 
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هاي الزم فراهم نشده، معلمان  شوند و از آنجا که زیر ساخت ان بینا مشغول به تحصیل میآموز آموزان در کنار دانش این دانش
آموزان نیمه بینا برقرار کنند و این نحوه تعامل  منجر به بروز  توانند تعامل مناسبی با دانش آموزان مدارس عادي نمی و دانش

ها نسبت به هم ساالن خود در مرتبه  نهایت رشد اجتماعی آن شود و در آموزان نیمه بینا می رفتار اجتماعی نامناسب در دانش
  شود. بر اساس یافته ها، موارد زیر پیشنهاد می شود: ماند یا دچار تأخیر می پایین تري باقی می

هاي جمعی تهیه و تدوین  بینا در رسانه آموزان نیمه در رابطه با نحوه برخورد و پذیرش دانش 1هاي آموزش همگانی برنامه  −
 ردد.گ

 هاي تربیت معلم و ضمن خدمت همه معلمان گنجانده شود. درس کودکان استثنایی در دوره −

بینا آشنایی هاي الزم را پیدا  آموزان نیمه ها در زمینه ارتباط با دانش آموزان و اولیاي آن تدبیري اندیشه  شود تا دانش −
 کنند.

 لوب با سایر افراد، آماده سازي شده و آموزش داده شوند.هایشان براي مواجهه مط بینا و خانواده آموزان نیمه دانش −

هاي  ها با سایر افراد توسط رسانه آگاه کردن افکار عمومی نسبت به افراد معلول به ویژه نابینایان و زندگی اجتماعی آن −
 جمعی صورت پذیرد.
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بررسی اثربخشی آموزش مهارتهاي  ). 1386( یکتا،محسن به پژوه،احمد؛خانجانی،مهدي؛حیدري،محمودوشکوهی −
  3-29 ،)3(1 ،پژوهش درسالمت روانشناختیا،آموزان نابین اجتماعی برعزت نفس دانش
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سهم خودکارآمدي،عزت نفس وانگیزش پیشرفت درپیشبینی ). 1392( طاهري،صغري؛مرادي،اعظم وپژوهش،سحر −
  145-171 ،)9(3 ،فصلنامه افراداستثناییکیفیت زندگی معلولین جسمی،

بررسی رابطه اهمال کاري وعزت نفس باانگیزش ). 1390( عوضیان،فاطمه؛بدري،رحیم؛سرندي،پرویزوقاسمی،زهره −
  151-164 ،)14(4 ،فصلنامه علوم تربیتیآموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان کاشان، پیشرفت دانش

رمدارس تلفیقی آموزان نیمه بیناد مقایسه ي رشداجتماعی دانش). 1387( کجباف،محمدباقرورستمی،مهري −
  8-15 ،)78( ،تعلیم وتربیت کودکا ن استثناییواستثنایی،

روانشناسی وآموزش وپرورش کودکان ونوجوانان استثنایی رویکردفراگیرورهایی ). 1391( لطفآبادي،حسین −
  39-50 ،)3(12 ،نشریه ي تعلیم وتربی تاستثناییبخش،

نابیناي ) ساله 11 تا 6( آموزان اثیربازي برعزت نفس دانشت). 1386( مددي زواره،سارا؛کامکار،منوچهروگلپرور،محسن −
  1-14 ،)33(9 ،شناسی کاربردي دانش وپژوهش درروانآموزشگاهابابصیراصفهان،

تاثیرآموزش گروهی عزت نفس برمیزان سازگاري ). 1385( مظاهري،اکرم؛باغبان،ایران وفاتحی زاده،مریم السادات −
  49- 56 ،)16(13 ،،دانش وررفتاراجتماعی دانشجویان

هایده  ترجمه ي حمیدعلیزاده،( اي برآموزش ویژه، آموزان استثنایی مقدمه دانش). 1388( هاالهان،دانیلوکافمن،جیمز −
  نشرویرایش: ،تهران)صابري،ژانت هاشمی ومهري محی الدین
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ان تاملی جامعه شناختی در مولفه هاي موثر بر آگاهی والدین نسبت به حقوق کودک
  نابینا

  1فاطمه منصوریان راوندي 

  چکیده 

عمده شخصیت یک فرد در دوران کودکی شکل می گیرد، به همین دلیل، این مرحله از رشد و تکوین انسانی ظرافت 
بنیادي ترین نهاد خانواده به عنوان حلقه اتصال و انسجام فرد با فرهنگ و جامعه ،وحساسیت خاص خود را طلب می کند.

که گستره ي اثر و نفوذ آن در شکل دادن به مولفه هاي  روانی و اجتماعی شخصیت ،  از ابتدا تا محسوب می شود اجتماعی 
از اینرو کودك براي برخورداري از یک زندگی بهینه ، به آموزش و پرورش مناسب ، انتهاي حیات آدمی را در بر می گیرد.

ودك است. در این میان حضور یک کودك معلول با توجه درمان و...نیاز دارد و حمایت والدین زمینه ساز تامین نیازهاي ک
به شدت و نوع معلولیت خود می تواند مسائل خاص خود را پیش روي خانواده نهد؛ بدیهی است که ظرفیت هاي یک 
 خانواده براي برخورد، سازگاري و انطباق با مسئله معلولیت کودك متفاوت بوده و به عوامل مختلفی از جمله آگاهی والدین
نسبت به حقوق این کودکان بستگی دارد.چراکه والدین آگاه، بیشتر به حقوق کودك توجه داشته و بیشتر درصدد برآوردن 
این حقوق هستند . میزان زیان هاي اجتماعی ناشی از تربیت نادرست یا احتماال سوءاستفاده از طفل می تواند چنان ویرانگر 

صیانت کودکان نابینا ضروري می نماید. در این راستا پژوهش حاضر با روش باشد که تدوین مجموعه قوانین خاص براي 
تحلیل اسنادي برآن است تا ضمن بررسی پژوهش هاي تجربی در این حوزه، پاسخ مناسبی باشد براین قضیه که والدین نسبت 

  به حقوق کودکان نابینا چگونه آگاهی به دست می آورند. 

  ا ، آگاهی والدین ،  رسانه ، انجمن هاي داوطلبانه ، گروه دوستان واژگان کلیدي : حقوق کودك نابین

                                                             
  /Fmansoriyan@yahoo.com کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا . ١
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  مقدمه

حقوق انسان ها در تمام دوران زندگی بشر همواره مورد توجه بوده است و افراد سعی داشته اند تا به بهترین نحو به 
رده و انها را استیفا نمایند این حقوق دست پیدا کنند.در این میان کودکان به تنهایی نمی توانند از حقوق خود دفاع ک

. آنان به واسطه محدودیت هاي طبیعی و اجتماعی بیش از سایر اقشار جامعه آسیب پذیر بوده و خطرهاي جسمی ، 
روحی و تربیتی آنها را تهدید می نماید. این قانونگذار ، والدین و سازمان هاي بین المللی هستند که باید  از حقوق 

ن اجراي مطلوب آن را فراهم آورده و ضمانت اجرایی مناسبی را پیش بینی کنند. از کودك دفاع کرده و امکا
شناخت حقوق کودك در جوامع بشري زمان زیادي نمی گذرد ، این یک حقوق نو پا و نو ظهورمی باشد . بشر 

ین حقوق در حال هنوز به تمام زوایاي آن آگاهی نیافته و الزامی در رعایت آن نمی بیند و به تدریج ابعادي از ا
کشف و توسعه است تا به حد تکاملی خود نایل گردد. در اکثر کشورها براي کودکان حقوق ویژه لحاظ شده و در 
قوانین موضوعه منظور گردیده است که شامل اصل برائت در جرایم و عدم قابلیت انتصاب جرم به آنان می باشد . 

ي اطفال به جرایم آنان رسیدگی شود ،کودك محکوم ، کمتر اگر کودك مرتکب جرم گردد باید دردادگاه ویژه 
متحمل مجازات گردیده و دوره محکومیت خود را در پرورشگاه ها خواهد گذراند. اما حقوق کودك نه تنها در 
ایران بلکه در سایرنقاط جهان همواره با چالش هاي زیادي روبه رو بوده است . درحالی که اعالمیه جهانی حقوق 

به  1989ساله یعنی در سال  40تصویب شده بود ، کنوانسیون حقوق کودك پس از وقفه ي  1948سال بشر در 
تصویب رسید و این خود مشکالت زیادي را در راه تحقق این حقوق ایجاد کرد اما بعد از جنگ جهانی دوم که 

وق کودك پی بردند. بر اساس میلیون کودك در این جنگ کشته شدند ، رفته رفته جهانیان به اهمیت حق 13تقریبا 
). برآوردها حاکی از 34: 1384اطالعات منتشره وضعیت کودکان در جوامع فعلی نگران کننده است(محقق داماد،

میلیون نفر از آنان کمتر از  150درصد جمعیت جهان به نوعی از ناتوانی و معلولیت است و حدود 10ابتالي حدود 
)، که عمدتا در کشورهاي درحال توسعه زندگی می کنند. 1375ی بهداشت،سال تشکیل می دهند(سازمان جهان 15

 نگاهی به نرخ رو به رشد تعداد نابینایان و کم بینایان در سطح جهان ضرورت پرداختن به مسائل متعدددر این میان 
سازد.به گزارش سازمان  اجتماعی از جمله خانواده را نمایان تر می مختلف زندگی فردي و هاي ها در حوزهن آ

% است. شیوع نابینایی در سنین نوزادي تا چهارده سالگی ، 7/0شیوع نابینایی در جهان  1995جهانی بهداشت در سال 
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در هزار 44به  سالگی 60سن نسبت افزایش یافته است. تا در  نفر بوده و با افزایش سن این 10000نفر در  8
  نفرمیرسد.

و مجموعه اي از استانداردهاي قانونی و بین المللی براي 1989کودك مصوب نوامبر پیمان نامه ي جهانی حقوق 
کشوري که آن را به تصویب رساندند،خود را موظف به 192حمایت و تامین رفاه کودکان ونوجوانان می باشد و

کودکان را تامین  رعایت کلیه ي مفاد مطرح شده در این پیمان نامه نمودند،خانواده ها نیز موظفند رشد همه جانبه
کرده،امکان برخورداري از اموزش و پرورش،بهداشت ودرمان،تامین اجتماعی،بازي و تفریح را فراهم نمایند و از 
کودکان در برابر انواع بهره کشی و سوءاستفاده رفتار حمایت نمایند.انجام این مسئولیت ها تحت تاثیر آگاهی و 

ها نسبت به حقوق دارند.دولت ها موظفند فرصت و امکان برخورداري  شناخت، اعتقاد و احساسی است که خانواده
از حقوق کودکان را تامین نمایند.در این راستا،خانواده ها را در انجام مسئولیت هاي خود در قبال کودکان نابینا 

  تجهیز نمایند و یا اقدامات جایگزین را به عمل آورند. 

  بیان مساله

راد بشر به حقوقی که امروز براي هریک از ایشان متصور است به آسانی دست نیافته سیر تاریخ نشان می دهد که اف
اند . قوي بر ضعیف حکومت کرده و این ضعف اعم از کودك و بزرگسال ، دستخوش بی رحمی یا مصلحت قوي 

ا به مصلحت بوده است . کودك از آنجا که نسبت به بزرگساالن (چه قوي و چه ضعیف)  توانایی معارضه ندارد ، بن
پدر یا رئیس قبیله زنده می ماند و اگر این مصلحت جز آن می خواست ، کودك را چاره ایی جزتسلیم نبود.در 
حقوق رم،پدر خانواده هر کودکی را که با مصلحت اجتماعی یا اقتصادي و یا حتی تمایل خویشتن مناسب نمی 

سیر تاریخی،حکایت از اختیار مطلق رئیس خانواده نسبت یافت ،می کشت و یا در کناره ي راه می افکند. به هر حال 
به اعضاي آن دارد.رفته رفته با تحول اقتصادي و اجتماعی و تاثیر مذهب، نظر جامعه نسبت به کودك تغییر می کند 
و براي وي نیز همچون بزرگسال،حقوقی قایل می شوند و علماي حقوق و مذاهب تایید می کنند که حیات کودك، 

اید دستخوش اراده پدر باشد و جامعه حمایت از کودك را به عهده گرفته است . اختصاص مباحثی از قوانین دیگر نب
مدنی و جزایی در هر کشور و نیز صدور اعالمیه هاي جهانی حقوق بشر و حقوق کودك شاهدي بر این 

سزابرخورداراست واز سویی با ادعاست.ازآنجاکه خانواده سنگ بناي اجتماع و در نزد جوامع از اهمیت وارزشی به 
کودك پیوند عاطفی و خونی دارد، خانواده به عنوان نخستین و مهمترین محیط اجتماعی که کودك با آن سروکار 
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دارد و پدر و مادر به عنوان ستون هاي این گروه اجتماعی، نقش مهمی را ایفا می کنند(هنري ماسن ودیگران، 
1375.( 

میه هاي جهانی به نقش خانواده در زندگی کودك و تاثیر پذیري وي از محیط خانواده در قوانین داخلی و نیز اعال
تاکید گردیده است.خانواده در مقابل کودك باید تکالیفی را عهده دار گردد و مسئولیت بپذیرد.والدین موظف به 

محیطی مراحل رشد  حمایت، نگهداري و پرورش کودك هستند.زیرااز لحظه تولد،نوزادبراساس متغیرهاي ژنتیک و
جسمی و حرکتی را طی می کند و هرگاه این جریان ها از مسیر خود منحرف شود، امکان دارد کودك از یادگیري 
درباره محیط و روبه رو شدن با آن محروم شود. کودك باید در کانون خانواده در کنار والدین و دیگر اعضاي 

از نگرانی هاي مادي و معنوي، مراحل رشد جسمانی و روحانی خانواده پرورش یابد و در محیطی آرام و به دور 
خویش را سپري کند.زبان،آداب وسنن و فرهنگ قومی و مذهب را فراگیرد و مهارت هاي اولیه ي زندگی 
وبرخورد اجتماعی را بیاموزدچراکه نوع برخورد والدین با فرزندان،سطح اقتصادي خانواده ها،وضعیت روانی و 

ر و سایر اعضا، سطح فرهنگی خانواده و ...نقش موثري در رشد اجتماعی کودکان ایفا می کند. با عاطفی پدر و ماد
توجه به اینکه هر فردي در این دنیا زندگی می کند،حقوقی دارد و انسان داراي حقوق،تکلیفی در برابرش هست و 

ی گیرند و در این راستا با کودك نیز مکلف به اداي آن می باشد. پس در واقع حق و تکلیف در برابر یکدیگر قرار م
به جهت انسانیتش و داشتن حق ویژه و غیر قابل انتقال ، باید به عنوان یک انسان برخورد شود و حقوقی یکسان با 
دیگران براي او متصور شود که عدم شناسایی این حقوق منجر به از بین رفتن و تحقیر حیثیت انسانی او می شود . 

  ان و شرایط خاص باید حقوق خاص براي کودکان به ویژه کودکان نابینا در نظر گرفته شود.پس با توجه به زم

رقم باالي کودکان داراي ناتوانی، نگرانی هایی در هر جامعه در مورد کودکان پدید می آورد که از دو جنبه می 
تواند مورد توجه  قرار گیرد، نخست هزینه هاي سنگینی که براي امورد مختلف 

ن،توانبخشی،آموزش،اشتغال،مسکن وسایرنیازهاي آنان باید صرف شود،دوم مشکالت و مسائل مختلف درما
). بدیهی است 1375اجتماعی، فرهنگی اقتصادي و ... است که فرد و خانواده با آن روبه رو می شوند(طوسی، 

متفاوت است و به عوامل ظرفیت هاي خانواده ها براي برخورد، سازگاري و انطباق بامسئله ي معلولیت کودك، 
مختلفی همچون محدودیت هاي اجتماعی و خانوادگی، در دسترس بودن خدمات و کیفیت آن، نحوه برخورد 

). نظر به اینکه سازمان ملل متحد اعالمیه ها و کنوانسیون هاي درباره 94: 1382متخصصان و ...دارد(کمالی و ایران، 
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ق کودکان، توجه جهانیان روز به روز بیشتر به این موضوع جلب می حقوق کودکان و اهمیت مسائل مربوط به حقو
شود و این در حالی است که حقوق کودکان در فرهنگ اسالمی داراي ریشه هاي عمیق بوده و قرن ها پیش بنیان 
ارها گذاران دین مبین اسالم، حقوق کودکان را به رسمیت شناخته و مسلمانان را به رعایت آن ترغیب نموده اند. آم

درصد از والدین و سرپرستان کودکان از پیمان نامه ي حقوق کودك با خبر بودند(مقري ،  30نیز نشان می دهد تنها 
).در این میان موضوع حقوق کودکان داراي اختالل بینایی از جمله چالش هاي مهمی است که مورد توجه و 1379

دین و سرپرستان کودك،اولین ونزدیکترین واحد بحث محافل علمی و تخصصی مختلف قرار دارد.خانواده، وال
اجتماعی به کودکان هستند که می توانند در تامین حقوق کودکان بیشترین نقش را ایفا کنند.ایفاي صحیح و درست 
این نقش مستلزم شناخت،آگاهی و اعتقاد به این حقوق است.از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه هایی 

  بخشی خانواده نسبت به حقوق کودك به ویژه کودکان نابینا، نقش بسزایی دارند.است که در آگاهی 

  

  نگاهی بر تحقیقات تجربی 

پژوهشی با عنوان بررسی میزان آگاهی والدین کودکان داراي معلولیت نسبت به مسائل حقوقی معلولین توسط فریبا 
دهد میزان اگاهی والدین از مسائل حقوقی انجام شده است . نتایج این پزوهش نشان می  1380ایران در سال 

کودکان در چهار حیطه ي معلولیت نامبرده در سطح متوسط است و ارتباط معنادار بین سطح تحصیالت و جنسیت 
والدین با میزان آگاهی والدین مشاهده گردیده است . پس هرچه اگاهی والدین بیشتر باشد ارتباط با کودك، 

رباره اوقات فراغت و آینده کودك بهتر خواهد بود . همچنین پذیرش کودك و ایجاد تصمیم گیري، برنامه ریزي د
محیط مناسب و نهایتا کاهش تاثیر منفی  وجود کودك معلول بر فعالیت هاي اجتماعی والدین که ناشی از مشکالت 

ق حقوق کودك و مربوط به مسائل آموزشی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد را در پی خواهد داشت که در امر تحق
  )1380افراد معلول بیشترین تاثیر را دارد.(ایران ، 

یک نظر سنجی در  2005در سال   Ipsos Reidیک گروه تحقیقاتی به مناسبت روز جهانی کودك به سفارش 
نفر از آنها  132نفر شرکت کننده از سراسر کاندا حضور داشتند که  1002کانادا انجام داده است. در این نظر سنجی 

از بریتیش کلمبیا بوده اند . نتایج آن از این قرار است : در حالی که بسیاري از کانادایی ها معتقدند که کودکان 
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درصد  61نادا دارند ، اقلیت قابلیت قابل توجهی مخالف این اعتقاد هستند. در سراسر کانادا جایگاه خوبی در کا
درصد از افراد  46معتقدند که حقوق کودکان به طور کامل در جامعه تحقق یافته است. این درحالی است که تنها 

  گاه بودند.مورد بررسی در کانادا از کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکان آ

گزارشی با عنوان فقر کودکان و و نابرابري درآمد در بریتیش کلمبیا ، به ارتباط بین کودکان و فقر  2006در فوریه 
خانواده پرداخته است . این گزارش اذعان می کند کودکان، فقیر باقی می مانند چرا که خانواده (پدر و مادر) آنها 

دین و سرپرستان تضمین حقوق کودکان است  که در میان عوامل دیگر ، سطح ضعیف و فقیر هستند. وظیفه اولیه وال
باالي فقر و توزیع نابرابر ثروت در داخل بریتیش کلمبیا مهمتر بوده است . به عبارت دیگر والدین فقیر به میزان 

  .بریتیش کلمبیا این امر به طور واضح دیده می شود  کمتري از حقوق کودکان آگاهی دارند که در

) انجام شده است. هدف این 2010(آندره آ میر و همکارانپژوهشی با عنوان کودکان و خدمات دوره جوانی توسط 
تحقیق بررسی عواملی است که توسط والدین باعث فسخ حقوق کودکان می شود. عاملی که به آن توجه می شود 

انجام شده است. والدینی که بیشتر حقوق استفاده از الکل و مواد مخدر است. این تحقیق با روش تحلیل محتوا 
کودکان را فسخ می کردند، والدینی بودند که مشکالت روانی داشته و تجربه زندان و مصرف مواد مخدر را داشته 

درصد از  78اند. عاملی که همه این عوامل را تشدید می کرد ، فقر والدین بوده است. مطالعه نشان می دهد که 
 و دیگر مواد مخدر)را مصرف می کردند حقوق کودکانشان را بیشتر نادیده می گرفتند. (الکلAODوالدینی که 

تحقیقی با عنوان سطح آگاهی ودانش از قوانین کار کودك در ایاالت متحده در میان نوجوانان و والدین آنها  
 677ر این مطالعه انجام شده است.د 2010در سال توسط روسچر گیمبرلی، کارول رون یان و دکتر مایکل کولمن 

نفر از نوجوانان و والدین آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد دانش والدین  از مقررات خاص 
کودکان  اندك است. این آگاهی متاثر از سن، جنس و وضعیت اجتماعی و اقتصادي آنها است.اکثر نوجوانان از 

می دانستند که در قوانین وظایف محدودي براي کودکان وجود  7/83د. قوانین مربوط به کار کودکان آگاه بودن
می دانستند که در قوانین ساعت محدودي براي کار کودکان وجوددارد. در مقایسه با کارگران مسن تر،  2/90دارد. 

دریافت  مایاندر قوانین کار را از کارفر از افراد،اطالعا ت 6/67کاگران جوان بیشتر از حقوق خود آگاهی داشتند. 
) از رسانه ها. کارگران جوان تر 9/44) از پدر و مادر و (2/58) از کارکنان مدرسه (1/649کرده بودند، (

  ) اطالعات را از پدر و مادر دریافت می کردند.2/56)احتماال بیشتر نسبت به آنان که مسن ترند (4/72(
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این گونه مطرح کرد که اجراي مفاد پیمان 1991سال در مجله رفاه کودك، یافته هاي پژوهشی خود را در  1بولیس
نامه بسته به میزان اعتقادات دینی، مذهبی خانواده ها، طبقه اجتماعی آنان و از ایالتی به ایالتی دیگر متفاوت است. در 
ود خانواده هایی که اعتقادات مذهبی بیشتري وجود دارد یا طبقه اجتماعی باالتري دارند، کودك آزاري کمتري وج

دارد. همچنین در ایالت هایی که قوانین داخلی آن ها به حمایت از کودکان اهمیت بیشتري داده اند و تعاریف 
 مشخص تري از کودك آزاري در قانون وجود داردخانواده ها به رعایت حقوق کودکان پایبند تر هستند.

رفتاري باکودکان با وجود سازمان هاي طی مقاله اي عنوان کرد که آمار بد 1997محقق امریکایی در سال  2وایت
حمایت از حقوق کودکان باالست ، به همین دلیل باید پدران ، مادران و سایر سرپرستانی که به حقوق کودك 
اشنایی بیشتري دارند ، آگاهی دیگروالدین را نیز نسبت به عدم بد رفتاري و ازار کودکان افزایش داده ولزوم ابراز 

  رش دهند.محبت به آنها را گست

مجله امریکایی تریبون آزاد مراقبت از کودکان و نوجوانان ، اقدام به انتشار مقاله اي پژوهشی با عنوان  2005در سال 
بررسی نگرش و اگاهی والدین روستایی در مورد کودکان معلول پیش دبستانی نمود . در این مقاله آمده است اغلب 

، تاخیر در رشد کودك و خدمات مناسب جامعه در این زمینه بی  والدین روستایی نسبت به مراحل رشد کودك
 -1نفر از والدین در این پژوهش ، مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج بدست امده از این قرار بود : 179اطالع هستند . 

در  ضعف -2پایین بودن سطح اگاهی از نقش والدینی که در هویت دادن به کودکان نقش مهمی ایفا می کند . 
ضعف در فراهم نمودن مکانیزمی که والدین را قادر می سازد  - 3اگاهی در زمینه اهمیت مداخله سریع و به موقع 

 -5کمبود اطالعات والدین در زمینه حق تحصیل کودکان معلول  -4تاخیر در رشد کودك را تشخیص دهند . 
  لول وخانواده هاي آنان.کمبود اطالعات والدین در مورد خدمات در دسترس ویژه ي کودکان مع

عنوان بررسی و مقایسه نیاز هاي والدین دانش آموزان نابینا ،ناشنوا و عادي انجام داده است. تحقیقی را با قصیه  آزیتا
هدف کلی این پژوهش شناسایی و آگاهی از نیاز هاي خانواده هاي کودکان نابینا ،ناشنوا و عادي و مقایسه ي آن ها 

اي والدین است .این پژوهش در صدد به با یکدیگر است . از اهداف دیگر این تحقیق ،بررسی متفاوت بودن نیاز ه
حداقل رساندن مشکالت و به حداکثر رساندن توانایی ها و منابع حمایتی خانواده می باشد تا خانواده ها بتوانند در 

                                                             
1 Bullis 
2 White 
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عرصه ي زندگی عملکرد بهتر و سازگاري بیشتري از خود نشان دهند.نتایج تحقیق نشان می دهد تفاوت مشاهده 
نیاز هاي مختلف از نظر آماري معنادار است. نیاز هاي والدین دانش آموز نابینا بیش از نیاز  شده میان گروه ها در

 .هاي والدین دانش آموزان ناشنوا و عادي است

آموزش در خانواده، راهبرد  پژوهشی را با عنوان  پیمان سالمتی، فرید ابوالحسنی، بتول شریعتی و محمد کمالی
ه در ایران انجام داده اند. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی برنامه ي آموزش در اصلی توانبخشی مبتنی بر جامع

شهرستان پایلوت که  21خانواده از طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه معلولین تحت پوشش شبکه هاي بهداشتی درمانی 
ر گروههاي سنی پایین تر، تحت آموزش قرار گرفته و پس از اتمام دوره ارزشیابی شده اند، می باشد. بهترین نتایج د

معلولین گروه بینایی، بیماران مصروع و معلولین گروه یادگیري و کمترین نتایج در گروههاي سنی افراد کهنسال، 
معلولین گروه ترکیبی و معلولین شنوایی و گویایی مشاهده شد. بین وضعیت پیشرفت یا عدم پیشرفت تواناییهاي 

نده رابطه مشاهده شد. معلولینی که خود مربی خود باشند بیشترین میزان افراد تحت پوشش با نسبت آموزش ده
پیشرفت و مربیانی که از خود بستگان درجه اول، دوم یا گروه بهورزان نباشند کمترین میزان پیشرفت را دارا بودند. 

ه ي معنا داري در نهایت بین وضعیت پیشرفت توانایی هاي افراد تحت پوشش با گروه سنی و گروه معلولیت رابط
مشاهده شد که می توان نتیجه گرفت که آموزش در خانواده در برنامه ي توانبخشی مبتنی بر جامعه روشی موثر 

  جهت ارتقاء عملکرد معلولین در برخی گروه هاي انتخابی است.

ر این زمینه ایفا با توجه به تحقیقات انجام شده ،تحقیقاتی که در زمینه حقوق کودکان معلول و نقشی که خانواده د
می کند، کمتر مورد توجه بوده است . در این زمینه این تحقیق سعی دارد عواملی را بر آگاهی والدین نسبت به 

  حقوق کودك به ویژه کودکان نابینا موثرند هستند را بررسی کند و عوامل مهم بر این آگاهی را شناسایی کند.

  درآمدي بر تئوري هاي حوزه ي آگاهی

از نظریه پردازان، آگاهی را نخستین گام در راه دگرگونی جامعه می دانند ؛ آنها معتقدند تا زمانی که افراد بسیاري 
یک جامعه در برابر موقعیت هاي تثبیت شده سعی در گذران زندگی خود داشته باشند، نه قیاسی صورت می گیرد و 

ع خود و شرایط در جامعه ، خواست تغییر در اذهان نه دگرگونی در جامعه رخ می دهد . اما با آگاهی افراد از وض
  ).1387شکل گرفته و به دنبال آن اقدام در راه دگرگون سازي وضع موجود در جامعه رخ خواهد داد(قاسمی، 
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معتقد است که: آگاهی شناختی است که کردار انسان را در زندگی روزمره هدایت می کند و انسان زندگی  شوتس
عنوان واقعیتی به نمایش می گذارد که توسط آدمیان تعبیر و تفسیر می شود، از لحاظ ذهنی به  روزمره ي خود را به

آگاهی را معادل شناخت یا  رفیع پور) 33: 1386منزله دنیایی به هم پیوسته و منسجم برایشان معنی دار است (برگر ، 
نظریه ي شناخت هدف بررسی طرق معرفت می داند و معتقد است که آن محل مناقشات بسیاري بوده است. در 

). 35: 1386دستیابی به محتواي شناخت، انگیزه ها، اهدف و ضوابط حقیقت جویی هر نوع شناختن است(رفیع پور ، 
شناخت تفسیري به وجود رابطه ي همبستگی بین پدیده ها اعتقاد دارد، مضافا براینکه باور بر دنیاي ذهنی فرد و 

داخله گري در میان علت و معلول قرار می دهد و نهایتا فهم حاصل از معناي کنش را با تفسیر او از موقعیت، عامل م
).محسنی معتقد است 62: 1374تاکید بر دیدگاه و تفسیر خود کنشگر اجتماعی محتمل فرض می کند . (تنهایی ، 

ماعی شدن شامل آگاهی هاي فرهنگی و اجتماعی مجموعه ي گسترده ایی از شناخت را در طول مراحل اجت "که 
  ).10: 1385(محسنی ،  "می شود 

کسب معرفت و شناخت آدمی در هر یک از  مراحل زندگی به گونه اي است، اما در مراحل شناخت ، مرحله ي 
سالگی  5و4کودکی مرحله اي حساس و تعیین کننده است چراکه ظرفیت یادگیري و حجم آموخته هاي کودك تا 

این دوره بر شناخت و آگاهی در بقیه عمر بسیار می باشد. آنچه آگاهی هاي این خارق العاده بوده و یادگیري 
مرحله را تعیین می کند، اعم از عوامل بیولوژیک نظیر هوش، غرایز و عامل وراثت که متاثر از عوامل ساختاري در 

با تشخیص مراحل رشد  جامعه است، همه از طریق فرایند یادگیري تثبیت می شود . اندیشمندان علوم انسانی هر یک
از بدو تولد در پی بررسی عوامل موثر بر آگاهی انسان می باشند . فرایند یادگیري در دوران کودکی به ظهور 

) و روند شناخت و آگاهی آدمی از بدو تولد تا مرگ و در 1386شخصیت آگاه یا نا آگاه انسانی می انجامد (گیدنز،
) از نظریه پردازان مکتب 1900-1986جامعه شناس آمریکایی ( بلومر ).1089سراسر طول حیات او ادامه دارد(همان: 

  منش متقابل نمادین و جامعه شناس مکتب تفسیري است . وي واسطه هاي آگاهی را به قرار زیر می داند : 

  ارند.والدین: شامل نه تنها پدر و مادر بلکه افراد و یا سازمان هاي مختلف که در بزرگ کردن کودك دخالت د-1

  دیگران مهم: شامل فامیل ها و افرادي که در اطراف کودك رفت و آمد می کنند . (با کودك ارتباط دارند) -2
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گروه هماالن : شامل افراد همسن یا غیر همسن که بنا به عالیق ، عادت ، تعلقات و سوگیري هاي شخصی دور -3
  هم جمع می شوند .

  ، معلمین و غیره .  مدارس : شامل سازمان هاي رسمی آموزشی-4

مجامع عمومی : شامل مکان هایی که افراد دور هم جمع می شوند و اوقات روزانه را می گذرانند . مانند پارك -5
  ها ، شهربازي و غیره . 

رسانه ها و وسابل ارتباط جمعی: شامل تمامی وسایل ارتباط جمعی که ایجاد معانی مشترك را بین مردم آسان می -6
  ).474-475: 1384،  کند(تنهایی

، یکی از فرایندهایی که بر ارتباط والدین و فرزندان تأثیر می گذارد، نحوه اجتماعی پذیري آنتونی گیدنزبه نظر
فرزندان در خانواده است. به زعم وي، اجتماعی شدن قبل از هر چیز در یک زمینه خانوادگی رخ می دهد، اما 

قه ي اجتماعی خانواده اي تفاوت هاي زیادي در مورد ماهیت زندگی هاي خانوادگی مشاهده می شود. منطقه و طب
که فرد در آن متولد می شود، بر الگوهاي اجتماعی شدن به شدت تأثیر می گذارد. کودکان شیوه هاي رفتاري ویژه 
پدر و مادر یا دیگران را در همسایگی یا اجتماع محلی شان فرا می گیرند؛ این الگوهاي مختلف، پرورش کودك و 

 ). 201: 1387ارات متعارض، در زندگی فرد تأثیر به سزایی دارد (قاسمی و همکار، انضباط، همراه با ارزش ها و انتظ

 

  حقوق کودك 

کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکري نیاز به مراقبت هاي خاص دارند . به ویژه آنکه کودکان به خاطر 
ز دیگر سو به دلیل پیچیدگی نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت هاي حقوقی هستند . ا

هاي جوامع در کشورها به خصوص در کشورهاي توسعه نیافته با توجه به فضاي فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این 
جوامع در حال گذار از سنتی به مدرنیته هستند ، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل نگاه هاي جدید ، 

نمی پذیرند . به همین دلیل است که صاحب نظران معتقدند عالوه بر رفع خالء ها و روش هاي تربیتی گذشته را 
  )23: 1384نواقص موجود در زمینه حقوق کودك باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد . (عطایی، 
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کنوانسیون حقوق کودك ضمن به رسمیت شناختن مسئولیت مشترك پدر و مادر در حفظ سالمت 18در ماده 
جسمی ، روحی وارتقاي سعادت اجتماعی و عرفانی ، از کشورهاي عضو خواسته شده است که در راه تحقق این 

براي کودکانی که داراي والدین  منظور ، موسسات قانونی ، تسهیالت و خدمات الزم را فرهم کنند. این امر به ویژه
کودك به اراده خود به دنیا نمی آید. زن و مردي که به وجود آورنده وي .شاغل باشند بیشتر تاکید شده است 

هستند پس از تولد طفل داراي سمت پدر و مادر می شوند و قانونگذار براي آنان یک سري حقوق و تکالیفی را 
لیف قانونی عبارتند از: حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، نفقه، همانگونه که مقرر کرده است که مهمترین آن تکا

 1179تا1168مالحظه می گردد و همچنین با مطالعه ي قوانین مربوط به وظایف والدین که قسمت اعظم آن در مواد
شفاف است .  قانون مدنی آورده شده است به عناوین و وظایف کلی بسنده کرده است و برخی از آنها مبهم و غیر

در این قسمت برخی حقوق مادي و برخی دیگر معنوي محسوب می گردد که البته ممکن است برخی حقوق 
قانون مدنی درباره حق نفقه ي اوالد به عنوان یکی از حقوق  1199مخلوطی از این دو حق  باشد. قانونگذار در ماده 

ران مقرر نموده است . از طرف دیگر بسیاري از حقوق مادي کودکان بحث نموده و تکالیفی را براي والدین و دیگ
قانون مدنی در باب در باب حضانت طفل که 1168کودکان در ذیل حقوق معنوي جاي دارند به عنوان مثال ماده 

قانون درباره تربیت که یکی از وظایف والدین محسوب می شود و جز  1178جنبه ي معنوي آن غلبه دارد وماده 
  مار خواهد آمد . در این بخش به بررسی حقوق کودك به طور تفصیلی می پردازیم .حقوق معنوي به ش

حضانت یعنی پروردن و در اصطالح عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط کسانی که  حق حضانت:
ن اقرباي قانون مقرر داشته است و قائم به ارکان ذیل است : الف) حضانت مخصوص ابوین و اقرباي طفل است و بی

رعایت طبقات ارث نمی شود . ب) نسبت به ممتنع ازنگهداري طفل، حضانت ؛ تکلیف است و نسبت به دیگران حق 
قانون مدنی ). ج) حفظ مادي (جسم) وتربیت اخالقی و معنوي طفل مناسب شئون او. د) اهلیت قانونی  1168(ماده 

  قانون مدنی ) . 1174و1173براي حضانت (مواد 

زه اي از حق و تکلیف است و در برابر اعمال تصدي حضانت به والدین ، قانون آنها را مشمول تکالیف حضانت آمی
قانون مدنی اولویت حضانت را  1169مخصوص دانسته اند بنابراین حضانت بیشتر یک مسئولیت است نه امتیاز . ماده 

  تاسن هفت سالگی براي مادر در نظر گرفته است .
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: تربیت طفل عبارت است آموختن طفل به آداب اجتماعی و اخالق متناسب با محیط خانوادگی او و  حق تربیت 
کوشش در فراگرفتن طفل به علم وصنعت و به عبارت دیگر اینکه فرد بتواند وسیله خوشبختی و سعادت خود و هم 

  قی نیز می گردد. نوعانش را به بار آورد ، البته تربیت شامل پرورش قواي جسمانی ، روحی و اخال

قانون مدنی نفقه ي اوالد را بر عهده پدر و بعد از آن جد پدري و ماد قرار داده است . زیرا در  1199: ماده  حق نفقه
نفقه اقارب افراد در خط عمودي ملزم به انفاق یکدگرند . با توجه به مواد قانونی فوق ، اوالد واجب النفقه ممکن 

یا معلول ، عاقل یا مجنون باشد که موارد فوق شرط استحقاق نفقه نیست بلکه اوالد در است صغیر یا کبیر ، سالم 
  صورت فقر و عجز از کسب و کار در هر صورت واجب النفقه محسوب می شود .

قانون مدنی اداره اموال طفل است که البته  1217یکی از وظایف مهم والدین طبق ماده  حق اداره اموال کودکان:
قانون مدنی ولی قهري طفل باید رعایت مصلحت  1184هري آورده شده است و همچنین طبق ماده کلمه ولی ق

صغیر و کودك را تحت هر شرایطی بنماید . همانطور که از کودکان باید حمایت نمود اموال آنان نیز محترم و باید 
  لوب از آن استفاده نمایند . مورد حمایت قرار گیرند تا اطفال بعد از رسیدن به سن رشد بتوانند به نحو مط

: کودکان حق دارند در طول زندگی از حضور والدین خود استفاده و لذت ببرند و نمی توان آن را از  حق مالقات
) ، از طرفی جدایی والدین باعث متزلزل شدن حقوق کودکان 1175کودك سلب نمود مگر به حکم قانون (ماده 

ورد حق مالقات طفل با والدین خود در صورت مواردي همچون طالق و عدم قانون مدنی در م 1174می شود . ماده 
صالحیت براي حضانت و غیره به وجود می آید که براي والدین و کودك در نظرگرفته شده است . قانونگذار سعی 

زیرا در نموده است که حداقل شرایط در این گونه مواقع به وجود بیاورد که کودك با والدین مالقات داشته باشد 
این بین ، بیشترین کسانی که با ضرر روحی ، تربیتی و جسمی مواجه می شوند ، کودکان و اطفال هستند(عبادي 

،1387 :123.(  

این گونه به نظر می آید که حقوق کودکان به دو قلمرو توجه دارد: اولین قلمرو، تاکید بر حقوق بشر دارد و 
عنوان یک بشر تا حدود مشخصی از حقوق برخوردار است.  طرفدارانش اظهار می دارند که هر کودك به

) این حقوق را این گونه بر می شمارد: پذیرش کودك، سالمت به دنیا 1969کنوانسیون مشترك کودکان (
آمدن،زندگی در محیط سالم،برآورده شدن نیازهاي اولیه، پیوسته مورد محبت و مراقبت قرار داشتن،دستیابی به 
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عاطفی الزم وقرار گرفتن تحت پوشش مراقبتی سازمان هایی که می کوشند کودکان را در حد مهارت هاي ذهنی و 
  امکان نزدیک به محیط اجتماعی طبیعی آنها نگهدارند. 

دومین قلمرو تاکیدش بر حقوق قانونی کودك و تالش براي تغییر قوانین مدنی و تدوین نظام حقوقی جدید بود و 
که براي طرفداري از گروه اقلیت اقدامات فراوانی در حال انجام بود.از آن جمله این در محیطی انجام می گرفت 

می توان از حرکت هاي حقوق مدنی و جنبش هاي آزادیخواهانه ي زنان نام برد. طرفداران اولین قلمرو، سعادت 
تاکید دارند، و پیروان قلمرو دوم که به حقوق قانونی  1کودك، که بر حقوق بشر اصرار دارند، ناجیان کودك

نامیده می شوند. اساس حمایت این افراد از کودکان بر این باور است که اوال در حال حاضر  2آزادکنندگان کودك
نیازهاي این کودکان برآورده نمی شود؛ ودوم انکه هیچ گاه نیازهاي والدین و احتیاجات شرایط واوضاع با نیازهاي 

  ).3،2009کودك با یکدیگر منطبق نیست(بریو

  

  قوانین و حمایتها از حقوق کودکان معلول

هرچند در اسناد بین المللی کمتر به طور اختصاصی به معلولیت کودکان پرداخته شده است، اما در همین موارد 
اندك نیز به فرد داراي معلولیت پرداخته شده است، تا کودك معلول. البته با توجه به دائمی بودن معلولیت و اینکه 

ل به زودي به افراد بالغ تبدیل خواهند شد می توان قوانین را به آنها نیز تعمیم داد. از سوي دیگر کودکان معلو
،تعمیم قوانینی که براي جامعه بشري تدوین شده است، می تواند به راحتی به گروه هاي معلوالن گسترش داده شود. 

بشري است از حقوقی که الزمه ي زندگی چه در اسناد بین المللی هرکس صرفا به جهت اینکه جزء خانواده ي 
بشري است، باید برخوردار گردد. بنابراین افرادي هم که داراي نقائص جسمی یا روحی هستند از این قاعده مستثنی 

  ). 1382نیستند، بلکه باید امتیازات ویژه اي هم دارا باشند(کمالی و ایران،

می توان براي » حق زندگی، آزادي و امنیت شخصی داردهرکس، «ماده ي سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر را که 
همین اعالمیه، حق داشتن یک زندگی آبرومند و تامین  25افراد داراي معلولیت تعمیم داد. ضمن اینکه ماده 

                                                             
1 .Child Savers 
2 .Kiddielibber 
3 . Bureau 
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اجتماعی براي هر شخص از جمله اشخاص داراي نقص عضو، را محترم شمرده است. از جمله اسنادي که منادي 
است که در اصل پنجم آن تصریح شده  1959است، اعالمیه ي جهانی حقوق کودکان در حقوق اساسی کودکان 

کودکی که از لحاظ بدنی و فکري یا اجتماعی معلول است، باید تحت توجه خاص آموزش و مراقبت «است که 
  ». الزم و متناسب با وضع خاص خود قرار گیرد

از تمامی کشورها می خواهد تا » اعالمیه حقوق معلولین«مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب  1957در سال 
در جهت حمایت از حقوق معلوالن، اقدامات ملی و بین المللی خود را براي ثبت این اعالمیه به عنوان بنا و 

از ویژگی هاي » فرد معلول«ماده به تصویب رسید که تعریف  13چهارچوب مشترکی گسترش دهند. این اعالمیه در 
معلول کسی است که به علت دارا بودن نقص جسمی یا روحی تاحدي یا به طور کلی از تامین .«مهم آن است

  ». ضرورت هاي زندگی عادي فردي یا اجتماعی ناتوان است

  اهم حقوق معلوالن در این اعالمیه عبارت است از 

  دارا بودن حقوق مساوي با دیگران -

  ه مانند سایر افراداهلیت داشتن براي کسب حقوق مدنی، سیاسی و غیر-

  حق برخورداري از درمان پزشکی، روانی و ناتوانی و حق آموزش-

حق برخورداري از امنیت اقتصادي و اجتماعی بر پایه توانایی هاي فردي معلول، از جمله حق استخدام و داشتن -
  حرفه  ي معین

  حق زندگی با خانواده یا سرپرست نگهدارنده وي-

  حقوقی براي حمایت از حیات و دارایی معلولحق برخورداري از کمک -

  دارا بودن حقوق اساسی براي معلوالن همانند افراد عادي جامعه-

  حق برخورداري از یک زندگی دلپذیر به عنوان حق ذاتی معلوالن-
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در نهایت اعالمیه، توصیه و تاکید بر اعطاي کمک حقوقی به معلوالن در جهت حفظ جان و اموال آنان نموده و 
  ). 107- 106نانچه به محکمه کشیده شوند، باید وضعیت جسمانی و روانی آنان در نظر گرفته شود(همان،چ

  روش تحقیق

در پژوهش حاضر از روش تحلیل اسنادي و تحلیلل مفهومی استفاده می شود . براي این منظور اسناد ، مدارك و 
متون و نوشته هاست که شامل منابع دست اول و کتب مختلف و مرتبط با موضوع شناسایی که منظور از اسناد فقط 

دوم و مقاالت و پژوهش ها و ... می باشد که با توجه به کلید واژه هاي مورد نظربررسی و به مرور ادبیات مرتبط با 
  )256: 1383موضوع پژوهش پرداخته شده (ساروخانی ، 

روش مورد استفاده براي تحلیل داده ها ي مورد پژوهش کیفی است که مطالب براساس اسناد ، مدارك و کتب و 
منابع دست اول و دوم وآثار مرتبط با موضوع احصاء گردید . ابتدا، با استفاده از تحلیل مفهومی براي ارتباط اگاهی 

ی مانند : عوامل موثر برآگاهی والدین فهم روشن تري والدین و حقوق کودك مستلزم ان بود که از دالتهاي مفاهیم
فراهم نماییم و به فهم معتبر از معناي عادي یک مفهوم یا مجموعه اي از مفاهیم مرتبط دست یابیم و این که مفاهیم 
حاصل شده از چنین اصطالحاتی چگونه به یکدیگر مربوط می شوند و براي دست یافتن به تحلیلی قابل دفاع مستلزم 
فهم درستی از معانی آنهاست و کوشش در جهت تحلیل دقیق و تا حد امکان شناخت قوت ها و محدودیت ها ي 
آن و هدف روشن ساختن این است که افراد نوع پوشش خورد را صرفا براي تمایز بخشی از دیگران برمی گزیند یا 

  دالیل دیگري نیز وجود دارد . 

  بحث و نتیجه گیري 

فرد، صرف نظر از نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب و ملیت عضو خانواده بشري است و حق  از نظر انسانیت هر
دارد از یک حداقل حقوق که حقوق بشر نامیده می شود بهره مند گردد . از این جهت سازمان ملل متحد نه تنها 

نه حمایت از خانواده به عنوان مدافع حقوق افراد بشر است ، بلکه موجبات تصویب اسناد بین المللی مهمی را در زمی
حمایت از حقوق بشر فراهم ساخته است : مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، 
اعالمیه جهانی حقوق کودك وپیمان نامه راجع به حداقل سن ازدواج ، رضایت در امر ازدواج و...کودك نیز از نظر 

).توجه به اهمیتی که کودك در 1383وچکترین واحد اجتماعی ، حق حمایت دارد(محمدي ، بین المللی به عنوان ک
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هر اجتماع دارد ، اهمیت حقوق کودك را روشن می سازد . زندگی کودك با تولد آغاز می شود و او پس از تولد 
ودك در این می در شرایط خاص و تازه ایی قرار می گیرد که ادامه ي حیاتش مستلزم توجه دقیق به وضعیت ک

باشد؛ چرا که کودکان همواره در معرض بهره کشی و سوء استفاده و حتی آزار و اذیت در جامعه ي خود بوده اند . 
محرومیت هایی که تا به امروز به آنها تحمیل شده داراي سوابق طوالنی است .اسناد و شواهد تاریخی از جمله 

ها براي بردگی، رفتار غیر انسانی مردان با دختران در دوره جاهلیت در فروش اوالد توسط والدین، همانند سایر کاال 
عربستان،اعمال مجازات درباره کودکان به جرم گناهکار و مجرم بودن پدر، بهره کشی از کودکان و استفاده ي 

شري کاري از کودکان خردسال در دوره ي انقالب صنعتی در اروپا وامثالهم ، گویاي ظلم و بی مهري جامعه ب
نسبت به ضعیف ترین و آسیب پذیر ترین اقشار خود بوده است که همه ي این ها ناشی از فقدان آگاهی در این 

  زمینه است.

تعیین و پیش بینی مسئولیت هاي جدید براي خانواده ها و جوامع از اهمیت خاص برخوردار است . زیرا در خانواده 
ان به وجود می آید . همچنان که برنامه ي اقدام اجالس جهانی و اجتماع است که احترام به حقوق زنان و کودک

کودکان براي رشد کامل و هماهنگ  "سران کشورهاي متعهد به پیمان نامه جهانی حقوق کودك می گوید 
بنابراین همه ي نهاد هاي  "شخصیت خود باید در محیط خانواده در فضاي شاد و داراي عشق و تفاهم پرورش یابند 

د تالش هاي والدین و دیگر عوامل پرورش و مراقبت از کودکان در محیط خانواده ، احترام بگذارند و از جامعه بای
آن حمایت کنند . در این تحقیق سعی شد تا عوامل اجتماعی که بر آگاهی والدین از حقوق کودك نابینا موثرند را 

رکت در انجمنهاي داوطلبانه و شرکت در گروه بررسی کنیم . این عوامل عبات بودند از استفاده از رسانه ها ، ش
  دوستان بودند که از نظریات مختلف این عوامل بیرون کشیده و بررسی شدند . 

خانواده ، والدین و سرپرستان کودك ، اولین و نزدیکترین واحدهاي اجتماعی به کودك هستند که می توانند در 
یفاي این نقش مستلزم شناخت ، آگاهی و اعتقاد به این حقوق تامین حقوق کودکان بیشترین نقش را ایفا کنند . ا

است . طبق بررسی این تحقیق رسانه و انجمن هاي داوطلبانه عوامل مهمی بودند که در آگاهی والدین از حقوق 
ه با کودك موثر بوده اند . همانگونه که در پیشینه ي تجربی نیز مالحظه شد، والدین کودکان معلول و نابینا در مقایس

والدین کودکان سالم، متوجه چالش ها و ناسازگاري هاي بیشتري هستند و نیازمند افزایش سطح آگاهی در 
  خصوص حقوق کودکان نابینا هستند. 
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). تحلیلی جامعه شناختی بر نقش خانواده در میزان برخورداري از سرمایه 1387قاسمی، وحید و مهري کاظمی (
  جتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. بهار و تابستان.اجتماعی. مجله علوم ا
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  مطالعه جامعه شناختی امید به آینده روشندالن
  
  

  5علی دولتی  4مرتضی مبارك بخشایش  3دکتر محمدباقر علیزاده اقدم 2دکتر محمد عباس زاده 1آرزو موسوي
  
  
  

  چکیده
نابینایان در جامعه ما که به حق روشن دل و روشن ضمیر معرفی می شوند، بسان سایر افراد و شاید بیشتر از آنان داراي 

کی از این نیازهاست. از میان عوامل کثیري که امید به آینده نیازهاي روحی و روانی متعددي می باشند که امید به آینده ی
  روشندالن را تحت تاثیر خود قرار می دهند، دینداري و سرمایه اجتماعی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اند.

سرمایه اجتماعی، براي پاسخ به دو سوال اساسی میزان امید به زندگی روشندالن و تاثیرپذیري آن از متغیرهاي دینداري و 
دانش آموزان روشندل مدرسه استثنایی مردانی آذر به صورت تمام شماري با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد 
مطالعه قرار گرفتند. براساس یافته هاي تحقیق دانش آموزان روشندل مورد مطالعه از میزان امید به زندگی باالیی برخوردارند. 

دینداري و سرمایه اجتماعی در میزان امید به زندگی دانش آموزان روشندل موثرند و تقویت اعتقادات دینی و هر دو متغیر 
سرمایه اجتماعی روشندالن، موجب افزایش میزان امید به زندگی آنها می شود. همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل 

درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. نتیجه  52رگرسیونی، متغیرهاي دینداري و سرمایه اجتماعی در مجموع 
نهایی اینکه تاثیر دینداري و اعتقاد به باورهاي دینی بر امید به آینده در بین دانش آموزان روشندل، بیش از متغیر سرمایه 

  اجتماعی می باشد.
  امید به آینده، دینداري، سرمایه اجتماعی، روشندالن.کلیدواژه 
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امیدواري و ناامیدي نسبت به آینده از موضوعات مهم و مورد توجه روانشناسی و سایر علوم اجتماعی است. وضعیت امید به 
آینده، پیامدهاي مختلفی براي افراد در پی دارد؛ که در باالترین سطح، آثار خود را در قالب پیشرفت یا رکود و توقف جامعه 

  ).47: 1388دهد (گیتی قریشی،  نشان می
) امید را مجموعه اي شناختی می دانند که مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع گوناگون 1991و همکارانش ( 1اسنایدر

(تصمیم هاي هدفدار) و مسیرها (شیوه انتخاب شده براي نیل به اهداف) است. افرادي که داراي امید باالیی هستند، داراي 
تولید برنامه هایی براي رسیدن به اهداف خود هستند. اسنایدر و یک حس مدیریت تعیین هدف، همراه با توانایی براي 

) چنین مطرح کردند که امید ممکن است یک اثر تعدیل کننده داشته باشد. به طوري که افرادي که داراي 1999( 2مایکل
استراتژي سازگاري و امیدواري باال هستند، نسبت به آنهایی که امیدواري کمتري دارند، توانایی بیشتري براي پیاده سازي 

مقابله اي با بحران ها دارند. آنهایی که امید بیشتري دارند، قادر به مفهوم سازي اهداف خود به روشنی بوده و احساس اعتماد 
به نفس و قابلیت بیشتري براي مدیریت موثر بر عوامل استرس زا را دارند و به خوبی می دانند که براي مقابله با هر استرسی 

در نظریه امید اسنایدر، امید عبارت است از تفکري ). 210: 2004و همکاران،  3بورگ- خاصی داشته باشند (دانوفبرنامه 
شوند. اسنایدر و همکارانش امید را داراي سه جز  آرزومند براي فهم این که افکار عمدي چگونه منجر به اعمال قابل قبول می

هاي  توجیه استراتژي -2هوم سازي کردن واضح اهداف (تفکر هدف محور) ظرفیت آشکار و قوي انسان براي مف - 1دانند  می
ابداع و تقویت انگیزه براي استفاده از آن استراتژي (تفکر عامل  - 3مخصوص براي رسیدن به آن اهداف (تفکر راهبردي) 

  ). 1: 2009، 4محور) (مارکوز
بی امیدي را چنین  5ضاد آن یعنی بی امیدي است؛ فونگتوان به مفهوم امید دست یافت، تعریف مت هایی که می یکی از راه
هایی چون بی فایدگی و انتظارات منفی نسبت به آینده و اهداف یک شخص مشخص  بی امیدي با نشانه کند: تعریف می

گیرد که هنگامی تجربه می شود که فرد  امید را احساس وجود نشاط در نظر می 6). گروپمن613: 2010شود (فونگ،  می
هاي عمیق را در طی مسیر تسهیل  ده بهتري را فراسوي چشمان خود انتظار داشته باشد. امید عبور از موانع مهم و پرتگاهآین
  ).24: 1391ها را پیدا کند (طاهري،  دهد که با شرایط سخت مواجه گردد و توانایی غلبه بر آن کند. امید به فرد جرئت می می

شود، بلکه این علوم افراد را به  متی افراد تنها به عنوان یک عضو بیولوژیکی بررسی نمیازنظر جامعه شناسی و روانشناسی، سال
ي  جنسیت و ... هستند. این عوامل در نحوه مذهب، سیاست، اقتصاد، هاي فعالی می بینند که درگیر در اجتماع، عنوان عامل

مید به آینده باعث گردیده تا مفهوم سالمتی از در قرن اخیر، گزارش افزایش ا عمل افراد در جامعه تأثیر می گذارند.
ي زنده ماندن فراتر رود و به موضوعاتی چون آزادي از امراض و ناتوانی و افزایش توانمندي افراد براي عملکرد بهتر  محدوده
  ). 350: 2004، 7هاي روزمره و اخیراً نیز افزایش کیفیت زندگی (امیدواري به زندگی) تمرکز یابد (اسچوستر در فعالیت
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هاي سالم در  عوامل بی شماري بر امید به آینده افراد تأثیر دارند. این عوامل شامل تندرستی، سبک زندگی، ایجاد شیوه
شود. افزایش امید به آینده در جوامع، تأثیر  روابط اجتماعی و فرهنگی می زندگی، حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی،

هاي بهداشتی در عرصه صنعتی و اقتصادي و همچنین  . از جمله باعث تغییر سیاستزیادي بر عرصه بهداشت گذاشته است
ها شده است. این پدیده همچنین باعث تغییر در منحنی توزیع سنی افراد در جامعه و تغییر آن به  تغییر بافت جامعه و خانواده

). یکی از مشکالت 71: 1385االمین،  ارند (روحطرف سنین باالتر در کشورهایی شده است که از امید به آینده باالیی برخورد
باشد؛  ي بین عوامل اجتماعی و سالمتی می اساسی که در خصوص ارتباط بین جامعه شناسی و اپیدمیولوژي وجود دارد، رابطه

بیشتر  ند،به طور مثال تحقیقات نشان داده است که هر چه مردم در موقعیت نامطلوب تر و پایین تر از نظر اجتماعی قرار بگیر
، امید به زندگی 2000تا  1990هاي  دهد که بین سال میرند. براي مثال، تحقیقات نشان می شوند و زودتر می به بیماري دچار می

اند، افزایشی در امید به آینده  هایی که به کالج نرفته هایی که به کالج رفتند، افزایش یافته، ولی آن سال در میان آمریکایی 6/1
  ). 67: 2011، 1اند (پسکوسولیدو نداشتهخود 

امید و ناامیدي از عوامل مهم سالمت روان می باشد. به عنوان مثال، در افسردگی، ناامیدي یکی از نشانه هاي کلیدي است 
وانند اهداف ). افراد با امیدواري باالتر بر این باورند که آن ها می ت55: 2005، 3؛ به نقل از لهتینین2001و همکاران،  2(کواینق

خود را شروع و به سمت آن حرکت کنند و نیز معتقدند که می توانند راه هاي قابل قبولی را براي رسیدن به اهداف ایجاد 
). امید در تمام ابعاد زندگی انسان عنصري ضروري است. امید توانایی باور داشتن احساسی 1162: 2007، 4کنند (کیاروچی
گرداند، پس در بهداشت روان تأثیر دارد  ها، آرامش را به فرد باز می د است که پس از بحرانباشد و امی بهتر در آینده می

در واقع، امید به عنوان عاملی براي غناي زندگی، افراد را قادر می سازد تا با چشم اندازي فراتر،  ).40: 1389(محمدي، 
  ).41: 1391؛ به نقل از مقیمیان و همکاران، 2002کاران، و هم 5وضعیت کنونی و نابسامانی درد و رنج خود را ببینند (ابریت

امیدواري روزنه اي به نور است که در پرتو آن، انسان فرداي خود را با تصوري زیباتر مشاهده می کند. بیماري نقطه مقابل 
فرد در برابر امید  سالمتی و یکی از عوامل کاهش امیدواري فرد است. زمانی که این بیماري به حد جدي باشد، به تبع آن،

نسبت به زندگی آینده خود، با آسیب پذیري بیشتري روبرو می شود. چشم به عنوان یکی از اعضاي مهم جسم انسان، از 
اهمیت خاصی برخوردار است و هر گونه نقص در این عضو، فرد را با مشکالت متعددي روبرو می کند. افراد نابینا و کم بینا 

نابینایی شایع ترین «جامعه هستند که با این مشکل جسمی دست و پنجه نرم می کنند. در واقع،  به عنوان قشري از افراد
معلولیت حسی است. بدون بینایی، درك فرد از دنیاي اطرافش متفاوت خواهد بود و همین امر می تواند به مشکالت عاطفی 

(ملکی » افسردگی و خودپنداره پایین در او منجر شود و اجتماعی مانند عدم سازگاري، عدم فعالیت، فقدان عالقه به دیگران،
این تصوري است ». خود بودنش«و » تصور خود«).  از نظر این افراد، نابینایی ضربه مخربی است به 33: 1390تبار و همکاران، 

قل از لطفی و ؛ به ن1381که امروزه در سراسر دنیا از سوي افراد بیشماري پذیرفته شده است (حیات روشنی و همکاران، 
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). اگر فرد به کل وجود خود اعم از ویژگی هاي ظاهري و توانایی هاي ذهنی و جسمی، تصور منفی 45: 1392همکاران، 
داشته باشد، این برداشت منفی در مجموعه اعمال و رفتارش منعکس و موجب می شود وي در تعامل با دیگران یا در 

؛ به نقل از لطفی و 1387، 1اند سازگاري الزم را از خود نشان دهد (جارویسرویارویی با موقعیت هاي محروم کننده، نتو
). پیامد چنین وضعی، کاهش میزان امید به آینده در افراد نابینا است. ناتوانی و معلولیت هاي جسمی نیز 45: 1392همکاران، 

 4و مایرز 3، پائوال2ر این زمینه اوگستونبه عنوان یکی از عواملی است که سالمت عمومی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. د
معتقدند که، مادران کودکان ناتوان، ممکن است توسط مشکالت کودکشان در هم بشکنند و با احساس منفی نسبت به 

؛ به نقل از 2011توانایی هایشان، در رسیدن به هدف ها و از دست دادن امیدشان دچار نگرانی شوند (اوگستون و همکاران، 
). روشندالن نیزمانند سایر اقشار جامعه داراي نیازهاي متعدد روحی و روانی می باشند، یکی از 8: 1391همکاران،  برجیس و

مهمترین این نیازها امید به آینده می باشد. همه بخش هاي جامعه وظیفه دارند که میزان امید به آینده دانش آموزان نابینا را 
اقع به افزایش کیفیت زندگی آنها کمک می نمایند. با تقویت امید به زندگی روشندالن، تقویت کنند. چرا که با این کار در و

در واقع می خواهیم به روشندالن کمک کنیم که به چیزي فراتر از مفهوم زنده ماندن فکر کنند و از بسیاري از مشکالت و 
یرد، مصون بمانند. عوامل متعددي بر میزان معضالت جسمانی و روانی که از پایین بودن میزان امید به زندگی نشات می گ

امید به زندگی روشندالن تاثیر می گذارند که در این تحقیق تالش شده است، نقش دینداري و سرمایه اجتماعی مورد بررسی 
 قرار گیرد. تحقیق حاضر در پی پاسخ دادن به دو سوال کلیدي میزان امید به زندگی دانش آموزان نابینا و بررسی میزان
تاثیرپذیري امید به زندگی از دینداري و سرمایه اجتماعی می باشد. امیدواریم یافته هاي حاصل از تحقیق بتواند نقشی موثر در 

  برداشتن باري از دوش روشندالن و جامعه داشته و چراغ راهی در مسیر محققان و تحقیقات بعدي باشد.
  

  پیشینه نظري
سیک مهم بوده است. امید نشاط آور است و انسان را براي غلبه بر ترس از آینده امید در فلسفه انسانی از زمان هاي کال

هاي  ). از منظر روانشناسی، امید ادراك افراد در رابطه با توانایی100: 2013و همکاران،  5نامعلوم کمک می کند (وارگان
ها در رسیدن به هدف، گسترش دادن راهبردهاي رسیدن به هدف و حفظ انگیختگی تا رسیدن به هدف است (گیتی  آن

کند. افراد به هنگام  درمان مشخص میامید را به عنوان یک عنصر اساسی در فرایند  )،1995( 6). یالوم46: 1388قریشی، 
درمان معموالً شرایط مبهمی دارند و در مورد آینده مردد هستند، زمانی که افراد در شرایط مبهمی هستند و رسیدن به هدف 
در آن شرایط قطعی نیست، ممکن است از طریق توسل به راهبردهاي متنوع، اراده و هدفمندي خود را حفظ کنند. به عنوان 

ي اجتماعی حمایت کننده یا از طریق الگو برداري از راهبردهایی که دیگران در گذشته  ، ممکن است از طریق شبکهمثال
اند، اراده خود را در رسیدن به اهداف تقویت کنند و مسیرهاي جدیدي را براي رسیدن به اهداف بیابند (کرمی  استفاده کرده
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رتباط نظري بین متغیرهاي سرمایه اجتماعی و دینداري با متغیر امید به آینده ). در ادامه مقاله به ا244: 1391و همکاران، 
  پرداخته شده است.

  الف) سرمایه اجتماعی و امید به آینده
 هاي زمینه در آن استفاده مفهوم، این قوت نقاط از یکی و است اي رشته میان مفهومی ،1اجتماعی سرمایه وجهی چند مفهوم
 و سیاسی علوم نیز و اجتماعی روانشناسی و معماري شناسی، جرم شهري، ریزي برنامه عمومی، بهداشت اقتصاد، چون مختلفی
  ).77: 2013 همکاران، و انصاري( باشد می است آن منشا که شناسی جامعه

که اشاره به  یک مفهوم جامعه شناختی است«سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از سرمایه هاي ارتقا دهنده روابط متقابل انسانها، 
چیزي همچون دواي "ارتباطات درون و بین شبکه هاي اجتماعی دارد. تعاریف مختلفی در این باره ذکر شده است؛ در واقع، 

). همانطوري که در مولفه هاي 52: 2011(بافنده ایمان دوست، » براي مشکالت جامعه مدرن معرفی شده است "همه دردها
ر شد؛ داشتن ارتباط و جمع گرایی از ویژگی افراد امیدوار است و از آنجایی که سرمایه باال در رابطه با متغیر امید ذک

اجتماعی نیز با این دو مولفه پیوند تنگاتنگی دارد، لذا می توان گفت برخی مولفه هاي امید به آینده در سرمایه اجتماعی نیز 
  ه نوعی باهم مرتبط هستند. (به عنوان یکی از متغیرهاي اساسی عصر مدرن) به چشم می خورد و ب

، سرمایه اجتماعی به منابع قابل دسترس در درون ساختار هاي اجتماعی از قبیل اعتماد، هنجار هاي روابط 2به اعتقاد کاواچی
). به نظر 31: 2001و اهداف مشترك که افراد را براي انجام کنش هاي جمعی آماده می کند، اشاره دارد (کاواچی،  3متقابل
، سرمایه اجتماعی داراي یک بعد ساختاري (شبکه ها، معاشرت، زندگی انجمنی و مشارکت مدنی) و یک بعد 4رفامتردي ها

شناختی (حمایت درك شده، اعتماد، انسجام اجتماعی و درگیري مدنی دریافت شده) می باشد. هارفام سپس مطرح می کند 
، 5زا را در رابطه با سالمتی کاهش دهد (هارفام، به نقل از ترنرکه سرمایه اجتماعی می تواند عوامل استرس زا و عوامل خطر 

2003 :4.(  
 تظاهرات از قادرند فردي بین اعتماد افول و فردي بین روابط گسست و اجتماعی کننده حمایت هاي شبکه بنابراین، فقدان

 ورزي جرات فرصت اجتماعی، گسست و اعتمادي بی فضاهاي. کنند بازداري اجتماعی هاي عرصه در فردي هاي توانمندي
 آتی روندهاي انداز چشم منابع، این فقدان. سازند می محروم بازخوردي عظیم منابع از را او گرفته، آدمی از را خودابرازي و

 کند می جایگزین فرد روانشناختی و ادراکی نظام در را بدبینی و ناامیدي و یاس و برد می فرو ابهام در فرد براي را زندگی
  ).147: 1391 خسروشاهی، بهادري(
 فرد انزواي به اجتماعی سرمایه بودن ضعیف یا فقدان لذا،. دارد اولویت روانشناختی سرمایه بر اجتماعی سرمایه ،6کوپر نظر از
 همکاران، و خسروشاهی بهادري( گردد می منتهی روانشناختی سرمایه تضعیف به نهایتا و شود می منتهی منفی فردگرایی و

  الزم به ذکر است که داشتن امید به عنوان یکی از ابعاد اصلی سرمایه روانشناختی محسوب می شود. ).145: 1391
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و همکاران نیز، نظریه سرمایه اجتماعی راهی را براي درك رابطه بین شاخص هاي سرمایه اجتماعی  1بنابراین، از نظر امریک
ات روابط بین همکاران یک تیم، حاوي عناصر دوستی، روابط توسعه و و رفتارهاي یادگیري تیمی فراهم می کند. محتوی

تبادل اطالعات است. این شبکه هاي شخصی قوي تر که در داخل تیم شباهت هاي زیادي دارند، زمینه ساز افزایش 
). 85: 2010سازماندهی براي قابلیت جمعی و همچنین ارتقاي باور به توانمندي تیم را در پی دارد (امریک و همکاران، 

  بنابراین، داشتن خودباوري و اعتقاد به توانمندي گروه، ضامن پیروزي و افزایش روحیه امیدواري در تیم محسوب می شود.
  ب) دینداري و امید به آینده

در طی دهه هاي گذشته، سالمتی بر اساس ابعاد خاصی مانند (سالمت جسمی، روانی و اجتماعی) تحلیل شده است. پیشنهاد 
اندن بعد سالمت معنوي در مفهوم سالمت، از سوي راسل و عثمان، یک بعد مهم از زندگی فردي و گروهی را فراروي گنج

  ).99: 1393؛ به نقل از مظفري نیا و همکاران، 2014صاحب نظران درگیر در امر سالمت قرار داد (اصفهانی، 
انشناسی و مخصوصا روانشناسی مثبت (امیدواري و ...) در دین و باورهاي مذهبی به عنوان یکی از متغیرهایی است که با رو

و  2ارتباط است. دین یک واقعیت چند وجهی شامل: جنبه هاي شناختی، عاطفی، انگیزشی و رفتاري است (چارلز هاکنی
، ). دین و ایمان به معناي واقعی کلمه، فکر سالمی است که روح و روان فرد را مستعد امیدواري45: 2003همکاران، 

  ). 2010، 3خوشبینی، مثبت بودن و شادي می کند (لوین
از نظر جهان بینی توحیدي، امید تحفه الهی است که چرخ زندگی را به گردش در می آورد و موتور تالش و انگیزه را پر  

). فروید مذهب را براي همه بشریت به مثابه تسکین دهنده آالم و رنج 24-25: 1391شتاب می کند (آقا باقري و همکاران، 
، سالمت معنوي را با اصالح حالتی از بودن، 5و فیشر 4). از نظر گومز15: 1393هاي زندگی می داند (حسن زاده و همکاران، 

احساسات مثبت، شناخت ارتباط فرد با خود، دیگران و یک نیروي ماورایی و نیز فطرت تعریف می کنند که در صورت دارا 
شق، احترام، نگرش مثبت، بودن آن (سالمت معنوي)، فرد احساس هویت، کمال، رضایتمندي، لذت، خرسندي، زیبایی، ع

؛ به نقل از عباسی و همکاران، 2003آرامش، توازن درونی می کند و داراي هدف و جهت زندگی می باشد (گومز و فیشر، 
روانی در  –). از نظر طالقانی، معنویت عامل مواجهه با مشکالت و مسائل خاص است و موجب آرامش روحی 21: 1391

، معنویت به 6). از نظر پارگامنت41: 1391؛ به نقل از مقیمیان و همکاران، 2005ود (طالقانی، بیماران مبتال به سرطان می ش
). 56: 2005، به نقل از لهتینین، 1997عنوان یک عامل قدرتمند در جلوگیري از افسردگی و ناامیدي می باشد (پارگامنت، 

در جامعه شناسی سیاسی و دیگري در مورد مذهب  ي امید پرداخته است. یکی ماکس وبر در برخی جاي کارهایش به قضیه
دهد، در خصوص تمایل فقرا  ي بسیار قوي را تشکیل می گوید امید یک انگیزه شود، او می که در اینجا به دومی اشاره اي می

مذهب شوند (مانند فقرا) نسبت به  گوید: چیزي که افرادي را که از نظر اجتماعی به صورت منفی متمایز می به مذهب می
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). بنابراین، رفتارهایی مانند تکیه بر خدا، دعا 10: 2007، 1باشد (اسودبرگ کند، امید براي رستگاري و جبران می برانگیخته می
و رفتن به زیارت می تواند آرامش و سالمت روان از طریق ترویج صلح و توسعه امید و تفکر مثبت را به همراه داشته باشد 

). بیشتر تحقیقات انجام شده نیز نشان می دهد که یک رابطه مثبت بین مذهب و عملکرد روانی 11: 2015(نادي و همکاران، 
  ).523: 2005و همکاران،  2وجود دارد (سالسمن

مذهب را مشاهده بعضی عوامل نامرئی می داند که این تنها خاص انسان است و اعتقاد از نظر او تجربه و ادراك آن  3یونگ
چیزي است که انسان را منقلب می کند. بنا به اعتقاد یونگ، مذهب بسیاري از نیازهاي انسان را برآورده و خالء هاي وجودي 

قدرت را در شخص قوت بخشیده، خصوصیات اخالقی و معنوي را در فرد و  او را پر می کند. همچنین، اطمینان، امید و
اجتماعات استحکام می بخشد و براي انسان پایگاه بسیار محکمی را در مقابل مشکالت و مصائب و محرومیت هاي زندگی 

  ). 22: 1390، به نقل از توکلی و همکاران، 1380ایجاد می کند (اسماعیلی، 
)، مذهب می تواند در فرایند مقابله مداخله نماید؛ یعنی، در تعریف مجدد از مشکل به گونه اي که 1997( 4از نظر پارگامنت

قابل حل باشد کمک کند، از این رو، مذهب به افراد کمک می کند تا خود را از نظر هیجانی حفظ کرده و در برخورد با آن 
). وي 26: 1390، به نقل از توکلی و همکاران،1997گامنت، موقعیت از طریق معناجویی و امیدوار ماندن تالش نماید (پار

معتقد است که افراد در خالء و بدون منابع با رویدادهاي تنشگر زندگی روبرو نمی شوند، بلکه آنان به سیستم باورها و اعمال 
ه در حال وقوع تکیه می کنند که عواطف ناشی از موقعیت هاي دشوار را کاهش می دهد، ضمن آنکه فرد می تواند آنچ

است را به خواست خداوند که میخواهد او را مورد امتحان قرار داده تا به او مطلبی را بیاموزد، نسبت دهد و یا موفقیت ها و 
  ).49: 1392شکست هاي روزمره را به عنوان پاداش یا تنبیه الهی در نظر بگیرد (یگانه، 

اعتماد به خداوند، فرد را به منتهاي درجه سالمت روان قابل تصور می ) در این باره نوشت: توکل و 1969( 5ویکتور فرانکل
) معتقد است تفکر مذهبی به دالیل زیر 1991( 6). برگین101: 1389، به نقل از یاسمی نژاد و همکاران، 1969کشاند (فرانکل، 

مذهب معنایی براي زندگی ) 1زیر داراي تاثیرات مثبت و پیامدهاي مناسب بر وضعیت هاي روان شناختی افراد می باشد: 
) به افراد مذهبی احساس کنترل توسط خداوند می دهد که جبران 3) امید و خوش بینی را فراهم می کند 2فراهم می کند 

) هنجارهاي مثبت 5) راه و روش زندگی بهتر را براي شخص فراهم می آورد 4احساس عدم کنترل شخص را جبران می کند 
، به نقل از یاسمی نژاد و همکاران، 1991که خود حمایت اجتماعی را بر می انگیزد (برگین، اجتماعی را ایجاد می کند 

)، ایجاد ارتباط معنوي با قدرت بی کران، به فرد این اطمینان را می 2000( 7). از نظر سیلگمن و سیکزنتمهاي107-106: 1389
را با تکیه بر ایمان و اعتقاد خود راحت تر می گذرانند، دهد که نیرویی قوي همیشه او را حمایت می کند. این افراد حوادث 

کمتر دستخوش استرس و اضطراب می شوند و در نتیجه انتظار این افراد از آینده امیدوارانه تر و خوش بینانه تر است 

                                                             
1 Swedberg 
2  Salsman 
3  Yung 
4  Pargament 
5  Franckle 
6  Bergin 
7  Csikszentmihly 



 

١٣٠٢ 
 

یروي فکري ). بنابراین، باورهاي مذهبی به عنوان ن28: 1389، به نقل از عسگري و همکاران، 2000(سیلگمن و همکاران، 
  مثبت، نقش بسزایی در ارتقاي روحیه امید به آینده در فرد دارد.

  پیشینه تجربی
  در این قسمت به برخی کارهاي تجربی انجام شده در رابطه با سرمایه اجتماعی و دینداري با امید به آینده اشاره می شود:

ی و خوش بینی با سالمت معنوي دانشجویان رابطه اعتقادات مذهب«نتایج تحقیقات عسگري و و همکاران تحت عنوان 
نشان داد که بین اعتقادات مذهبی و سالمت معنوي، همچنین بین خوش بینی و سالمت  1389در سال » دانشگاه آزاد اهواز

) تحت عنوان 1383). پژوهش شهنی ییالق و همکاران (27: 1389معنوي رابطه معنی داري وجود دارد (عسگري و همکاران، 
رابطه علی بین نگرش هاي مذهبی، خوش بینی، سالمت روان و سالمت جسمانی دانشجویان دانشگاه شهید چمران بررسی «

نشان داد که مسیرهاي مستقیم از نگرش هاي مذهبی به خوش بینی، از خوش بینی به سالمت روان و از سالمت روان » اهواز
یم از نگرش هاي مذهبی به سالمت روانی و جسمانی و از به سالمت جسمانی معنی دار بود. همچنین، مسیرهاي غیر مستق

). 29: 1389، به نقل از عسگري و همکاران، 1383خوش بینی به سالمت جسمانی معنی دار بود (شهنی ییالق و همکاران، 
به نارسایی بررسی تاثیر مشاوره با رویکرد معنویت بر امید در بیماران مبتال «مرصعی و همکاران در تحقیق خود تحت عنوان 

به این نتیجه رسیدند که مشاوره با رویکرد معنویت منجر به ارتقاء امید در مبتالیان به نارسایی مزمن کلیه می » مزمن کلیه
گردد. لذا، می تواند به عنوان یک درمان مکمل به وسیله پرستاران در کنار سایر مراقبت ها براي این بیماران ارائه شود 

بررسی نقش جهت گیري هاي مذهبی در تبیین امید و «). یگانه در تحقیق خود تحت عنوان 776: 1393(مرصعی و همکاران، 
به این نتیجه رسید که بین جهت گیري مذهبی درون سو با امید و بهزیستی » بهزیستی روانشناختی زنان مبتال به سرطان پستان

). حسن زاده و همکاران در تحقیق خود 47: 1392(یگانه،  روانشناختی در بیماران سرطانی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد
به این نتیجه رسید که بین » رابطه بین توکل به خدا، کیفیت زندگی و امید به زندگی در معلمان ناحیه یک ساري«تحت عنوان 

نزد معلمان ارتباط توکل به خدا و کیفیت زندگی، توکل به خدا و امید به زندگی و همچنین کیفیت زندگی و امید به زندگی 
معنی داري وجود دارد. بین میزان توکل به خدا در نزد معلمان زن و مرد تفاوت معنی داري وجود دارد (حسن زاده و 

بررسی تجربی رابطه دینداري با احساس «) در تحقیق خود تحت عنوان 2011). ربانی و همکاران (15: 1393همکاران، 
نتیجه رسیدند که اعتقاد به خدا و مشارکت در مناسک جمعی دینی امید به زندگی باالتري به این » شادمانی و امید به زندگی

). قهرمانی و همکاران در 15: 1393، به نقل از حسن زاده و همکاران،2011را براي فرد به همراه دارد (ربانی و همکاران، 
ان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان هاي معنوي با سالمت رو - رابطه بین مولفه هاي مذهبی«تحقیق خود تحت عنوان 

به این نتیجه رسیدند که بین مولفه هاي بهزیستی وجودي با امید به آینده انگیزه پرستش و سازگاري با امید به » دولتی شیراز
داراي همبستگی  معنوي -آینده و سالمت روان با امید به آینده رابطه معناداري وجود دارد. همچنین، تمام مولفه هاي مذهبی

ارتباط «). نتیجه تحقیقات مصلی نژاد و همکاران تحت عنوان 1: 1391معناداري با سالمت روان بودند (قهرمانی و همکاران، 
نشان داد که ارتباط معنی داري » نگرش مذهبی و خوش بینی در دانشجویان دانشکده پرستاري و پیراپزشکی دانشگاه جهرم
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) و خداپناهی و همکاران 2007( 1). یانگ1: 2014ی وجود دارد (مصلی نژاد و همکاران، بین نگرش مذهبی و خوش بین
) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که باورهاي مذهبی و داشتن ایمان به خدا و اعتقاد به یک مبدا حقیقت و یک 2005(

فظ سالمت جسم و روان کمک می نماید و از قدرت مافوق مطلق، قدرت تحمل ناکامی ها را باال می برد و بدین ترتیب به ح
پیدایش بیماري هاي جسمی و روانی پیشگیري می کند و نهایتا به امید انسان نسبت به آینده می افزاید (قهرمانی و همکاران، 

مبتال  و همکارانش نشان داد که سالمت معنوي اثر قوي بر ناامیدي پایان زندگی در بیماران 2). نتایج پژوهش مکلین2: 1391
  ).53: 1390، به نقل از بالجانی و همکاران، 2003به سرطان دارد (مکلین و همکاران، 

و همکارانش در تحقیق خود عنوان کردند که، پژوهشگران سرمایه اجتماعی نشان دادند که اشکال مختلف سرمایه  3برق
از جمله عزت نفس/ خودکارآمدي در اجتماعی از جمله روابط با دوستان و همسایگان، با شاخص هاي سالمت روانی 

و همکارانش در تحقیق خود به  5). شوکت436: 2008، 4رضایت از زندگی مرتبط است (برق و همکاران، به نقل از استینفیلد
این نتیجه رسیدند که توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی می تواند به توسعه خودکارآمدي دانشجویان منجر شود (شوکت و 

سرمایه روانشناختی مثبت: فراتر از «و همکارانش در مدل تحلیلی مقاله خود تحت عنوان  6). لوتانز245: 2011همکاران، 
: 2004سرمایه اجتماعی را بر سرمایه روانشناختی مثبت تاثیرگذار دانست (لوتانز و همکاران، » سرمایه هاي انسانی و اجتماعی

ی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان امید به آینده در بین دانش آموزان بررس«). علمدار سرند در تحقیق خود تحت عنوان 46
بین جنسیت دانش آموزان و امیدواري آنان به آینده رابطه معنی دار وجود دارد، بین سن و امید به آینده دانش آموزان » تبریز

ها رابطه معکوس معنی  ي تحصیلی آن رابطه معکوس معنی داري وجود دارد، همچنین بین امید به آینده دانش آموزان با پایه
داري وجود دارد، بین اعتقادات مذهبی با میزان امیدواري دانش آموزان رابطه معنی داري وجود ندارد، بین حمایت اجتماعی 
و امید به آینده دانش آموزان رابطه معنی داري وجود دارد، بین تندرستی و امیدواري دانش آموزان رابطه معنی داري وجود 

دارد، بین اضطراب اجتماعی و امیدواري دانش آموزان رابطه معکوس معنی داري وجود دارد، بین رضایت از زندگی دانش ن
آموزان به  آموزان با میزان امیدواري آنان رابطه معنی داري وجود دارد؛ سرانجام این که، بین عزت نفس و امیدواري دانش

  ).1391علمدار سرند، آینده رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد (
  با توجه به مطالب ارائه شده در بخش پیشینه نظري و تجربی تحقیق می توان اذعان کرد که: 

امید به عنوان یکی از ابعاد اساسی روانشناسی مثبت گرا است که زندگی فرد در اعصار مختلف وابسته به آن است. همانطور 
از متغیرهاي کثیري است که در افزایش میزان روحیه امیدواري نقش که در مطالب فوق اذعان شد، باورهاي دینی یکی 

بسزایی دارد. باورهاي دینی با ارائه اندیشه هایی که به انسان روحیه نشاط و امید می دهد، باعث تقویت روحیه امیدواري 
. افکار دینی با ایجاد روحیه نسبت به آینده شده و از افکار پوچ و بی معنایی که زمینه ساز ناامیدي است، جلوگیري می کند

اطمینان و قدرت، از طریق تقویت خصوصیات اخالقی و معنوي، فرد را در برابر مشکالت زندگی مقاوم کرده و از احساس 
                                                             
1  Yang 
2  Macclain 
3 . Bargh 
4 . Steinfield 
5 . Shoukat 
6 . Luthans 



 

١٣٠۴ 
 

شکست و پوچی و بی معنایی وي می کاهد. در واقع، احساس ارتباط با یک قدرت معنوي (خدا) و ایمان به حمایت این 
روحیه امیدواري فرد موثر است. در این رابطه از نظریه هاي لوین، فروید، گومز، فیشر، طالقانی،  نیروي معنوي، در تقویت

  وبر، یونگ، پارگامنت، فرانکل، برگین، سیلگمن و سیکزنتمهاي استفاده شده است.
دارد که در حالت سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه هاي انسانی، نقش بسزایی در همه ابعاد زندگی بشر 

کلی مهمترین ابعاد آن اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی می باشد. هر یک از ابعاد 
مذکور در نوع خود می تواند رابطه اي تنگاتنگ با امید به آینده داشته باشد. به عنوان مثال وجود اعتماد اجتماعی در سطح 

ابطه فرد با گروه یا سازمان، می تواند نوعی امنیت خاطر ایجاد کرده و بدین واسطه باعث حسن ظن و روابط بین فردي یا ر
خوش بینی افراد شود. وجود خوش بینی و حسن ظن در بین افراد نیز زمینه ساز امیدواري می شود. در سایه وجود اعتماد، 

به عنوان یکی دیگر از ابعاد سرمایه اجتماعی نقش غیرقابل مشارکت و انسجام اجتماعی نیز ارتقا می یابد. حمایت اجتماعی 
انکاري در امیدواري فرد دارد؛ چرا که، فرد زمانی که حمایت دوستان، خانواده و اطرافیان را ببیند، در مواقع حساس و سخت 

ابطه از نظریات کاواچی، زندگی نیز آنان را حامی و پشتیبان خود دانسته و به آینده زندگی خود امیدوار می شود. در این ر
  هارفام، کوپر و امریک استفاده شده است. مدل تحلیلی زیر نشان دهنده رابطه بین سازه هاي مورد بررسی می باشد:

  
  
  
  
  

  ). مدل مفهومی امید به آینده و عوامل مرتبط با آن1شکل شماره (
  فرضیه هاي پژوهش

  بین سرمایه اجتماعی و امید به آینده رابطه وجود دارد.-
  بین دینداري و امید به آینده رابطه وجود دارد.-

  روش شناسی تحقیق
روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش بر اساس هدف تحقیق از نوع کاربردي و از نظر زمانی مقطعی می باشد. جامعه 

جتمع استثنایی مردانی آذر شهر تبریز و نمونه آماري، دانش آموزان نابیناي مجمتع آماري مورد مطالعه، شامل دانش آموزان م
مردانی آذر می باشد که به صورت تمام شماري مورد مطالعه قرار گرفته اند و  داده هاي مورد نیاز پژوهش به روش مصاحبه 

  نیمه ساختار یافته گرد آوري شده است.
  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهاي موجود در سیستم هاي اجتماعی است که موجب ارتقاي سطح ایه اجتماعی: سرم
همکاري اعضاي آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه هاي تبادالت و ارتباطات می گردد (الوانی و شیروانی، 

1385 :12.(  

 امید به آینده

 دینداري

 سرمایه اجتماعی
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متغیر سرمایه اجتماعی با معرف هاي میزان تایید از سوي دوستان نابینا و غیر نابینا، میزان تایید از سوي تعریف عملیاتی: 
خانواده، میزان تایید از سوي جامعه، میزان تایید از سوي رسانه ها، میزان توجه از سوي مدیریت مدرسه و میزان توجه از سوي 

  بستگان عملیاتی شده اند. 
مجموعه اي از اعتقادات و اعمال و رفتار فردي و جمعی است که به یک حقیقت متعالی (خدا) مرتبط دینداري  دینداري:

 ).90: 1392است (زاد سر، 

متغیر دینداري با معرف هاي میزان انجام واجبات دینی و میزان شرکت در مراسم دینی مورد اندازه گیري تعریف عملیاتی: 
  قرار گرفته است.
عبارتست از تمایلی که با انتظار وقوع مثبت همراه است و یا به عبارت دیگر ارزیابی مثبت از آنچه را که  امید امید به آینده:

  ).122: 1388فرد متمایل است و می خواهد که به وقوع بپیوندد (هزارجریبی و همکاران، 
ینده، اطمینان از پیشرفت در حیطه متغیر امید به آینده با معرف هاي داشتن برنامه مشخص براي چند سال آتعریف عملیاتی: 

  شغلی، داشتن تصوري روشن از آینده و داشتن برنامه مشخص براي تمام ابعاد زندگی، عملیاتی شده است.
  کیفیت وسیله اندازه گیري: 

یري سواالت از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است. براي سنجش قابلیت اعتماد وسیله اندازه گ 1به منظور سنجش اعتبار
استفاده شد. نتایج آزمون آلفاي کرونباخ در  3)، یعنی همبستگی درونی گویه هاي هر متغیر از آزمون آلفاي کرونباخ2(پایایی

  حد نسبتا مطلوب گزارش شده است.
  یافته هاي توصیفی تحقیق

سایر مقاطع بیشتر می در نمونه مورد مطالعه بیشتر پاسخگویان مرد بوده و فراوانی پایه تحصیلی مقطع راهنمایی از   
ساله از بقیه سنین  18باشد. تمامی نمونه مورد مطالعه از لحاظ وضعیت تاهل مجرد  و از نظر وضعیت سنی فراوانی پاسخگویان 

ساله  26ساله و بزرگسال ترین دانش آموز نابیناي مورد مطالعه  13بیشتر است. کم سن و سال ترین دانش آموز مورد مطالعه 
ت. والدین اکثریت نمونه مورد مطالعه از نظر وضعیت بینایی سالم بوده و سابقه معلولیت خانوادگی ندارند، گزارش شده اس

  درصد پاسخگویان مشاهده شده است. 50ولی سابقه معلولیت فامیلی در 
از مقدار  92/24غیر براساس نتایج تحلیل توصیفی متغیر سرمایه اجتماعی، نظر به اینکه مقدار میانگین بدست آمده براي این مت

بیشتر می باشد، مشاهده گردید که دانش آموزان نابیناي مورد مطالعه از سرمایه  5/24میانگین از مقدار میانگین مورد انتظار 
اجتماعی مطلوبی برخوردارند و این امر بستر را براي برقراري روابط امن و توام با حسن ظن فراهم می کند که از اسباب و 

  براي داشتن امید به آینده می باشد.لوازم الزم 
بزرگتر بوده و حاکی از آن  5/5از مقدار میانگین طیفی  71/6مقدار میانگین به دست آمده از تحلیل توصیفی سازه دینداري 

است که دانش آموزان نابیناي مورد مطالعه به امور معنوي اعتقاد دارند. همچنین یافته هاي حاصل از تحلیل توصیفی متغیر 

                                                             
1 . Validity 
2 . Reliability 
3 . Cronbach Alpha 
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بزرگتر است،  5/11از مقدار میانگین مورد انتظار  14/14امید به زندگی نشان داد، نظر به اینکه مقدار میانگین به دست آمده 
بنابراین امید به آینده دانش آموزان نابیناي مورد مطالعه در حد مطلوبی قرار دارد و خود باوري و اعتقاد به توانمندي در بین 

  د مطالعه موج می زند.دانش آموزان نابیناي مور
  یافته هاي استنباطی تحقیق

به منظور مشخص کردن سهم هر یک از ابعاد متغیر مستقل بر وابسته و براي سنجش میزان تاثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر امید 
توجه قرار  به آینده، از تحلیل رگرسیونی گام به گام استفاده شده است. براساس پیش فرض هاي رگرسیونی چند نکته مورد

  گرفته:
می  24/0نشان داد که میانگین فاصله کوك گزارش شده برابر با  1اثرگذاري داده هاي پرت: نتیجه آزمون فاصله کوك- 1

نرمال بودن توزیع  - 2باشد؛ بنابراین، به طور متوسط می توان گفت که داده هاي پرت نتایج رگرسیونی را تحریف نکرده اند. 
استقالل خطاها: میزان  -3و هیستوگرام نشان داد که توزیع داده ها در حد نرمال می باشند.   P-P plotداده ها: نتیجه نمودار

وجود رابطه خطی بین متغیرها:  -4می باشد که نشانگر استقالل خطاها می باشد.  40/1دوربین واتسون در این آزمون برابر با 
ي بین متغیرهاي مستقل با  باشد؛ بنابراین، فرض خطی بودن رابطهمی  05/0کمتر از  fاز آنجا که سطح معنی داري آزمون 

 Toleranceو  VIFاز دو آماره  spssعدم هم خطی بودن متغیرهاي مستقل و وابسته: در  - 5شود.  متغیر وابسته تأیید می
بوده است و حداکثر  4/0باالتر از  Toleranceشود. در اینجا با توجه به اینکه  براي سنجش هم خطی در مدل استفاده می

VIF  نرسیده است؛ بنابراین، در این مدل مشکل هم خطی بین متغیرهاي مستقل وجود ندارد.  5/2به  

                            
  نمودار نرمال بودن مقادیر باقی مانده                    p-p plot). 2). هیستوگرام مربوط به توزیع نرمال                      نمودار (1نمودار (    

 52نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیونی نشان  می دهد، هر دو متغیر مستقل وارد مدل رگرسیونی شده و در مجموع، 
ه و بقیه تغییرات ناشی از درصد از تغییرات متغیر وابسته (امید به آینده) ناشی از تاثیر متغیرهاي دینداري و سرمایه اجتماعی بود

عوامل دیگر است که در این تحقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است. همچنین یافته هاي مذکور حاکی از آن است که انتخاب 
متغیرهاي مستقل از سوي محقق با دقت و وسواس خاصی انجام گرفته است، زیرا که متغیرهاي انتخاب شده مورد بررسی 

  هاي متغیر وابسته را بر عهده دارند.بیش از نیمی از تبیین
  ). خالصه اطالعات مرتبط با برازش مدل رگرسیونی متغیر امید به آینده1جدول شماره (

                                                             
1 . cook’s distance 
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 Multiple R 775/0 ضریب همبستگی چندگانه

 R square 601/0 ضریب تبیین

 Adjusted R square 528/0 ضریب تببین تعدیل شده

 Standard Error Of the Estimate 61/1 خطاي معیار

  Durbin Watson 40/1  دوربین واتسون
  

  ). نتایج تحلیل واریانس مدل برازش رگرسیونی متغیر امید به آینده2جدول شماره (
 سطح معناداري Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

 006/0 277/8 543/21 2 085/43 رگرسیون

   603/2 11 629/28 باقی مانده

    13 714/71 کل

  
 ). متغیرهاي باقی مانده در مدل رگرسیونی3جدول شماره (

 B Std.EB Beta t Sig  Tolerance VIF متغیر

  003/1  997/0 009/0 169/3 605/0 282/0 893/0 دینداري
  003/1  997/0 037/0 372/2 453/0 300/0 712/0 سرمایه اجتماعی

  
و پس از آن متغیر سرمایه  605/0از میان متغیرهاي وارد شده به مدل رگرسیونی امید به آینده، مهم ترین متغیر دینداري با بتاي 

  می باشد. 453/0اجتماعی با بتاي 
  بحث و نتیجه گیري

تر انسان بر حسب طبیعت خود، موجودي است که در پی ارتقاي وضعیت فعلی خود به وضعیتی بهتر و مناسب   
است. زمانی که فرد در زندگی خود، بنا به دالیلی موقعیت خود را متزلزل ببیند و به نحوي براي  برنامه آتی زندگیش چشم 
انداز خوبی تصور نکند، با ناامیدي مواجه می شود. داشتن امید براي زندگی بشر ضروري است و بدون آن ادامه زندگی براي 

چون موتور محرك فرد در انجام امور زندگی است. یکی از گروههایی که به امید به فرد سخت می شود. در واقع، امید هم
زندگی به نوعی می توان گفت نیاز مبرم دارند، روشندالن می باشند. به خاطر اینکه روشندالن مشکل خاصی دارند و زندگی 

ابهام باشد. روشندالن گروهی هستند که  در صورتی براي آنها قابل تحمل خواهد بود که سرشار از امید و خارج از تردید و
در معرض خطرات جسمانی و روانی ناشی از معلولیت خود قرار دارند. همانطور که قبال اشاره شد، بینایی یکی از قوي ترین 
حواس تجربی انسان می باشد و احتمال می رود در صورت از دست رفتن این امکان سالمت جسمانی و سالمت روانی این 

افراد از جمله امید به زندگی آنها در معرض خطر قرار گیرد. در راستاي اهمیت موضوع یاد شده، تحقیق حاضر با  دسته از
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هدف بررسی میزان امید به زندگی در میان دانش آموزان نابیناي مجتمع استثنایی مردانی آذر و شناسایی میزان تاثیر متغیرهاي 
  ده روشندالن انجام گرفته است.دینداري و سرمایه اجتماعی بر امید به آین

یافته هاي توصیفی تحقیق نشان داد، دانش آموزان مورد مطالعه از سرمایه اجتماعی مطلوبی برخوردارند. باورهاي دینی و 
اعتقاد به امور معنوي در بین دانش آموزان نابینا در حد مطلوبی قرا دارد. همچنین براساس نتایج توصیفی بدست آمده، میزان 

به زندگی روشندالن مورد بررسی در حد مطلوبی گزارش شده. مسئولین مدرسه، بهزیستی، خانواده هایشان و در نهایت  امید
  جامعه، می توانند با در نظر گرفته یافته هاي فوق برنامه ریزي هاي دقیق تر و منسجم تري براي روشندالن انجام دهند.

درصد  52د، هر دو متغیر یاد شده، وارد مدل رگرسیونی شده و توانسته اند، نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیونی نشان دا
از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. هرچند که دینداري تاثیر بیشتري نسبت به سرمایه اجتماعی بر روي امید به زندگی در 

  بین روشندالن دارد.
مید به آینده همسو با نظریات لوین، فروید، گومز، فیشر، طالقانی، وبر، نتیجه فرضیات مذکور در بررسی رابطه بین دینداري با ا

یونگ، پارگامنت، فرانکل، برگین، سیلگمن و سیکزنتمهاي می باشد. همچنین نتیجه فرضیه یاد شده با کارهاي تجربی 
مرصعی و همکاران  )؛1389)، به نقل از عسگري و همکاران (1383)؛ شهنی ییالق و همکاران (1389عسگري و همکاران (

)؛ 1393)، به نقل از حسن زاده و همکاران (2011)؛ ربانی و همکاران (1393)؛ حسن زاده و همکاران (1392)؛ یگانه (1393(
)، به نقل از 2005) و خداپناهی و همکاران (2007)؛ یانگ (2014)؛ مصلی نژاد و همکاران (1391قهرمانی و همکاران (
  ) همخوانی دارد.1390)، به نقل از بالجانی و همکاران (2003؛ مکلین و همکاران ()1391قهرمانی و همکاران (

یافته هاي بدست آمده از رابطه بین سرمایه اجتماعی با امید به آینده، همسو با نظریات کاواچی، هارفام، کوپر و امریک و 
)؛ علمدار 2004)؛ لوتانز و همکاران (2011ن ()؛ شوکت و همکارا2008کارهاي تجربی برق و همکاران، به نقل از استینفیلد (

  )، می باشد.1391سرند (
همانطور که یافته هاي تحقیق نشان داد، می توان از طریق تقویت سرمایه اجتماعی که خود می تواند روابط متقابل روشندالن 

اي سالمتی روشندالن را کاسته، را با روشندالن و همچنین با سایر افراد جامعه، تقویت نموده، عوامل استرس زا و خطر ز
امنیت خاطر، حسن ظن و خوش بینی را در روشندالن ایجاد نموده و امید به زندگی آنان را بهبود بخشد. زیرا که امید به 
زندگی در خصوص روشندالن از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند به روشندالن کمک کند که به مفهومی فراتر از 

کنند و این در مورد روشندالن که بخش مهمی از حس تجربی خود با دنیاي خارج را از دست داده اند، زنده ماندن فکر 
اهمیت خاصی دارد. امید به زندگی به روشندالن کمک می کند تا از شرایط مبهم بودن خارج شوند و تردیدشان درباره 

باوري و اعتقاد به توانمندي روشندالن را تقویت نماید.  آینده کمتر گردد. امید به زندگی می تواند ارتباط، جمع گرایی، خود
همچنین یافته هاي تحقیق نشان داد، دینداري در امید به زندگی روشندالن موثر است. دینداري می تواند از طریق ارتباط 

و در جلوگیري از باورهاي دینی، امید به آینده روشندالن را تقویت نماید، آرامش روحی و روانی براي آنان فراهم نموده 
ناامیدي و افسردگی روشندالن به عنوان سدي محکم مقاومت کند. همچنین یکی از تاثیرات مهمی که دینداري در افزایش 
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امید به زندگی روشندالن دارد، این است که افراد دیندار این توانایی را دارند که مشکل خود را دوباره باز تعریف بکنند و با 
  با مشکالت برخورد نمایند. در ادامه چند پیشنهادات براساس یافته هاي تحقیق ارائه می گردد. روحیه اي مناسب تر 

v .افزایش حمایت اجتماعی مادي و غیر مادي خانواده ها از افراد نابینا، در راستاي ارتقاي سرمایه اجتماعی روشندالن 

v اعی افراد نابینا.افزایش ارتباطات در بین آشنایان و فامیل، جهت افزایش سرمایه اجتم 

v  ایجاد مسابقات دانش آموزي در بین مدارس روشندالن، براي افزایش ارتباطات آن ها و حس رقابت جویی در
 راستاي ارتقاي امید به آینده در بین روشندالن.

v  برگزاري مراسم دعا و نیایش در مدارس روشندالن براي افزایش میزان دینداري در آن ها جهت افزایش امید به
 آینده در آن ها.

v .برگزاري نماز جماعت در مدارس روشندالن 

v .امکان حضور مشاوره هاي مذهبی در مدارس روشندالن 
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  استثنایی بر کپی رایت دسترسی نابینایان به آثار نوشتاري
  1دکتر محمد هادي میرشمسی

 

  چکیده

به موجب اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر، همه انسان ها صرف نظر از تمام تفاوت ها از حق 
آموزش، مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی و بهره مندي از علوم و فنون برخوردارند. استیفاي این حق نیازمند وجود 

 650محصوالت از سویی دیگر است. افراد داراي معلولیت (جمعیت بالغ برمواد فرهنگی از یک سو و توانایی استفاده از این 
میلیون نفر) از گروه هاي آسیب پذیر جامعه بوده، به دلیل نقص ذهنی  285میلیون نفر) به ویژه معلولین بینایی (جمعیت بالغ بر 

اً دیداري بوده و زمینه ساز رشد و مشارکت یا جسمی نمی توانند همانند و در شرایط برابر با دیگران از ابزار آموزش که غالب
آنها در فعالیت هاي مختلف علمی و اجتماعی است، استفاده نمایند. به موجب مقررات بین المللی از جمله اعالمیه جهانی 
ه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت، کشورها ملزم به رفع موانع موجود و ایجاد بسترهاي الزم براي بهر

مندي معلولین از شرایط برابر آموزشی می باشند. یکی از موانع قانونی فراروي معلولین بینایی در خصوص استفاده از مواد 
فرهنگی و به طور خاص آثار نوشتاري از جمله کتاب و نشریه، حقوق انحصاري ناشی از مالکیت فکري است. در نتیجه این 

ه اجازه دارنده حق بوده، تبعاً امکان تبدیل آن به شکل قابل استفاده براي معلولین انحصار، تکثیر و توزیع این آثار منوط ب
مراکش و الحاق کشورها از جمله  2013بینایی مثل کتاب صوتی یا بریل ممنون می باشد. اقدام وایپو در تصویب معاهده 

قوق مالکیت ادبی و هنري و حقوق مرتبط اقدام ایران به آن، گامی بین المللی و بسیار ارزنده و پیش بینی این حق در الیحه ح
ملی مناسبی در تحدید انحصار ناشی از مالکیت فکري و گسترش حقوق معلولین بینایی در خصوص استفاده از آثار نوشتاري 
است. در این پژوهش به ضرورت وضع استثنا بر حق انحصاري مؤلف به نفع معلولین بینایی و مبانی آن از منظر حقوق بشر 

  پرداخته شده است. 

حقوق بشر، اصل عدم تبعیض، حقوق مالکیت فکري، حق انحصاري، اثر ادبی و هنري، اثر قابل دسترس  واژگان کلیدي:
  براي نابینایان

  
                                                             
1 09122123951تلفن:  طباطبائیعضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه   ایمیل:  
mh_mirshamsi@yahoo.fr و   mh_mirshamsi@atu.ac.ir 

mailto:mh_mirshamsi@yahoo.fr
mailto:mh_mirshamsi@atu.ac.ir
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  مقدمه

کپی رایت شاخه اي از حقوق مالکیت فکري است که براي خالق آثار ادبی و هنري ایجاد حق انحصاري می کند. دارنده حق 
به استناد این انحصار، نسبت به تکثیر، انتشار، عرضه و توزیع اثر خود اقدام کرده یا انجام این امور را طی قرارداد به می تواند 

دیگري واگذار نماید. در نتیجه اگر شخصی بدون کسب موافقت دارنده حق که معموالً مؤلف یا ناشر است به یکی از اعمال 
  ي ناقض حقوق مالکانه دارنده حق بوده و امکان تعقیب او وجود خواهد داشت.باال (مثالً تکثیر)اقدام نماید، عمل و

نظام مالکیت فکري در کنار این انحصار که به نفع پدیدآورنده اثر و محدود کننده حقوق عموم است، به منظور حفظ منافع 
ر این حق انحصاري وارد دانسته عمومی و تأمین حقوق جامعه که در واقع مصرف کننده آثار فکري هستند، استثناهایی راب

است. یکی از این استثناها امکان تکثیر اثر به منظور استفاده شخصی است. یعنی افراد می توانند بدون نیاز به کسب موافقت 
مالک از اثر مشمول کپی رایت یک نسخه براي استفاده شخصی خود تهیه نمایند و این عمل نقض حقوق مؤلف تلقی نمی 

اد ذي نفعان این استثنا هستند و بنابراین معلولین بینایی می توانند اثر نوشته را به منظور استفاده فردي خود فقط شود. همه افر
  در یک نسخه به فرمتی که براي آنها قابل استفاده باشد مثل کتاب صوتی یا بریل تبدیل نمایند.

اید؛ چراکه اوالً در سطح بسیار محدود و توسط خود معلولین این استثنا به تنهایی نمی تواندحقوق معلولین بینایی را تأمین نم
انجام شده و هیچ سازمان دولتی یا مردم نهاد نمی تواند به طور نظام مند و در میزان وسیع به تهیه نسخه هاي مناسب براي 

از اثر نوشته را در دسترس  ناینایان اقدام کند. در نتیجه،این استثنا نمی تواند به طور فراگیر و گسترده شکل قابل استفاده
معلولین بینایی قرار دهد. ثانیاً به دلیل ناماسب بودن وضعیت شغلی و معیشتی معلولین بینایی چه بسا تأمین هزینه هاي الزم در 
این خصوص براي آنها ممکن نباشد. ثالثاً کنوانسیون برن به عنوان مهمترین مقرره بین المللی در حوزه کپی رایت کشورهاي 

ضورا به وضع این استثنا در مقررات ملی خود ملزم نکرده و آنها را در این خصوص مخیر دانسته است. در واقع کشورها هر ع
چند در صحنه بین المللی فعال و عضو این کنوانسیون باشند، ولی التزام بین المللی براي اعمال این استثنا در حقوق داخلی 

براي معلولین بینایی تابع موضع هر کشور نسبت به اعمال این استثنا بوده و چه بسا از  خود ندارند. در نتیجه، وضعیت این حق
  کشوري به کشور دیگر متفاوت باشد که این تفاوت تبعیض و نابرابري را به دنبال خواهد داشت.

کشوري به کشور دیگر حمایت از نابینایان یا به طور کلی حمایت از معلولین از اقتضائات بومی یا منطقه اي نیست که از 
متفاوت بوده، مقررات راجع به آن ملی باشد. بلکه حمایت متناسب با معلولیت از لوازم و آثار اصل عدم تبعیض است که جزء 
حقوق بشر بوده، در اعالمیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح واقع شدهو در کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت نیز این 

مورد تأکید مجدد و مضاعف قرار گرفته است. براي تبیین بیشتر شرایط، نیازها و حقوق معلولین در سال  اصل به نفع معلولین
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کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون با  2006
به تعهد کشورهاي عضو به جلوگیري از تبعیض  30ه هدف رفع تبعیض نسبت به معلولین شکل گرفته، به طور خاص در ماد

در حوزه مالکیت فکري اشاره کرده است. تحدید معقول و متوازن حق انحصاري ناشی از حقوق مالکیت فکري به نفع 
ت نابینایان صرفاً با اهتمام ملی کشورها ممکن نیست و نیازمند عزم بین المللی است تا به موجب آن کشورها با اعمال مقررا
  یکسان و متحد الشکل محدودیت ها و استثناهایی را به نفع معلولین بینایی بر حق انحصاري ناشی از کپی رایت وارد آورند.

به منظور رفع تبعیض علیه معلولین بینایی و ایجاد مقررات حمایتی بین المللی و یکسان براي آنها برخی از کشورهاي عضو 
این سازمان اقدام به تصویب معاهده مراکش در خصوص تسهیل دسترسی نابینایان، سازمان جهانی مالکیت فکري در پوشش 

کردند. تصویب و  2013ژوئن  27معلولین در بینایی و افراد ناتوان در خواندن متون نوشتاري (نوشته) به آثار منتشر شده در 
ا به وضع استثناهایی بر حقوق مؤلف به اجرایی شدن این معاهده از این جهت اهمیت دارد که به طور امري کشورهاي عضو ر

نفع معلولین بینایی در مقررات ملی خود الزام کرده و در نتیجه می تواند اقدامی بسیار مؤثر و گسترده در یکسان سازي 
  مقررات ملی کشورها و مآالً رفع تبعیض به حساب آید.

ق بشر، تبیین موضع فعلی نظام بین الملل مالکیت هدف این پژوهش تبیین ضرورت وضع و اعمال این استثنا از دیدگاه حقو
فکري و همچنین حقوق ایران در خصوص این استثنا و تبیین لزوم الحاق ایران به این معاهده و توجه به این استثنا در مقررات 

  داخلی کشور می باشد.

سترسی آنها را به متون فراهم می آورد، از در این تحقیق به استثناي وارد برکپی رایت که حامی منافع معلولین بینایی بوده و د
منظر حقوق بشر نگاه شده و با تکیه بر اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر این استثنا توجیه و از وضع 

  و اجراي آن جانبداري شده است.

ق بشري این استثنا پرداخته و در گفتار مطالب بر اساس پالن دوتایی تقسیم بندي شده، در گفتار نخست به بایسته هاي حقو
  دوم جایگاه این استثنا در مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکري و حقوق داخلی برخی از کشورها بررسی شده است. 

  گفتار نخست: دسترسی نابینایان به آثار نوشتاري از منظر حقوق بشر

در این گفتار مبانی حقوق بشري ناظر بر دسترسی نابینایان به آثار نوشتاري مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارتی دیگر 
موضوع این گفتار تبیین لزوم محدود کردن حق انحصاري ناشی از مالکیت فکري به نفع معلولین بینایی در قالب و چارچوب 

تبعیض است که در قسمت نخست جایگاه آن در حقوق بشر توضیح داده می حقوق بشر است. مبناي این ضرورت اصل عدم 
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شود. در قسمت دوم به اجرا و اعمال این اصل نسبت به معلولین پرداخته، در قسمت سوم ضرورت وجود شرایط آموزشی 
  مساوي و برابر را براي همگان در پرتو اصل عدم تبعیض بررسی می کنیم. 

  بنیادین حقوق بشرقسمت نخست: عدم تبعیض؛ اصل 

کرامت و منزلت ذاتی انسان ها سرآغاز بحث حقوق بشر است که موجد آثاري چون برابري انسان ها در عرصه اجتماعی 
) لکن 210) و حمایت از آن در روابط مختلف فردي و اجتماعی مورد تأکید است.(همان، ص 205، ص 1388است(هاشمی، 

و فقر، آداب ورسوم تبعیض آمیز و نظایر آن، اصل اساسی کرامت و منزلت  عوامل مختلفی چون اختالف طبقاتی، ثروت
زمینه را براي نائل  1انسانی را در عمل آسیب پذیر ساخته است(همان) و باید با توزیع عادالنه امکانات و توسعه رفاه اجتماعی

  نها فراهم کرد.آمدن تمام انسان ها به کرامت و ارزش واالي انسانی به عنوان حق مسلم و طبیعی آ

است. جامعه اي که از  2زندگی نظام مند و توسعه یافته بشري بر اصولی چند استوار است که یکی از آنها اصل عدم تبعیض
 داشته،براي نهادینه کردن اموري چون4باشد، اهتمام خاصی براي فعالیت هاي با اهداف بشردوستانه 3بعد اجتماعی رشد یافته

تالش کرده، در 7به منابع، امکانات و اطالعات و مشارکت کامل و مؤثر اجتماعی6، دسترسی5ها عدم تبعیض، برابري فرصت
  موارد ضروري به وضع مقررات اقدام می نماید.

و بنابر قولی این پیش بینی شده، در زمره حقوق بنیادین بشر معرفی شده  1948اصل عدم تبعیض در اعالمیه جهانی حقوق بشر 
)این اعالمیه با تأکید 119، ص 1389.(جعفري، بنیادین و اساسی نظام حقوق بین الملل بشر را تشکیل می دهداصل زیر بناي 

بر اینکه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضاي خانواده بشري و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادي، عدالت و صلح 
حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی افراد را الزمه مقام و رشد را در جهان تشکیل می دهد (بخشی از مقدمه اعالمیه)، 

اعالمیه) از منظر  22آزادانه شخصیت آنها دانسته و تالش ملی و همکاري بین المللی را براي نیل به آن الزم می داند. (ماده 
ات ملی و بین المللی قرار گرفته این اعالمیه به عنوان یک میثاق جهانی و مقرره اي که مبناي نظري و قانونی بسیاري از مقرر

                                                             
1- Social Welfare 
2- Non-Discrimination Principle 
3 عاطفی  –زندگی بشري در تمام سطوح اعم از ملی و بین المللی داراي ابعادي است که هر کدام به نیاز یا برخی از نیازهایی روحی  -
یا جسمانی انسان مربوط می شود. نوع و شیوه تعامل افراد در جامعه، حقوق و تعهداتی که براي هم قائل بوده یا دولت ها براي اشخاص 

و تالشی که براي رعایت حقوق و ایفاي تعهدات مذکور وجود دارد، جزیی از مسائل اجتماعی است که رشد و ارتقاي قائلند و اندیشه 
 ) می شود.Social Developmentآن منجر به توسعه اجتماعی (
4- Humanitarian Activities 
5- Equal Opportunity 
6- Accessibility 
7- Full and Effective Participation in Society 
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)، انسان ها صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان و عقیده و به صرف خلقت و وجود De Baet, 2009, P. 21است(
بشري داراي حقوقی یکسان و مشترك بوده، تفاوت در نژاد، رنگ، جنس، زبان و عقیده نمی تواند عاملی در تفاوت و 

  حقوق باشد.تبعیض در برخورداري از این 

به عبارتی دیگر حقوق بشر به انسانیت وابسته است و هر جا انسان وجود داشته باشد، حقوق بشر هم باید وجود داشته باشد. 
-38، ص 1384بنابراین وضعیتی که انسان ها در آن قرار دارند، هیچ اثري بر برخورداري آنها از حقوق بشر ندارد.(شبان نیا، 

فارغ از هرگونه قید و شرطی است و بدین معنا است که همه انسان ها براي برخورداري از حیات با انسان ها  1) برابري37
  )154، ص 1386کرامت، ذي حق تلقی می شوند.(شریفی طرازکوهی، 

استفاده شده که افاده عموم داشته و تمام نوع بشر را در بر می » 2هر کس«در بسیاري از مواد این اعالمیه، از عبارت 
هر کس حق دارد آزادانه در زندگی «تصریح می کند که  27ماده  1) این سند بین المللی در بند 260، ص 1388.(مصفا، گیرد

یعنی همه انسان ها می » 3فرهنگی جامعه شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
دانش ایفاي نقش نمایند بدون اینکه در این امر اجباري داشته یا مانعی فراروي توانند در بخش فرهنگی جامعه و رشد علم و 

اعالمیه به حق بهره مندي از آموزش مناسب به عنوان مصداقی از حقوق بشر اشاره کرده، با  26آنها باشد. به عالوه ماده 
  ست.، مساوات و برابري را براي انسان ها در نظر گرفته ا»هر کس«استفاده از عبارت 

به نظر می رسد نه تنها تفاوت هاي تکوینی (مثل نژاد، رنگ و جنسیت) و سرزمینی (مثل زبان و تابعیت) نمی تواند توجیه 
کننده تفاوت در برخورداري از حقوق بنیادین بشري و استیفاي آن باشد، حتی اختالل در سالمتی اعم از جسمی یا روانی نیز 

اعالمیه پس از احصاي مواردي از تمایزات بشري مثل نژاد و  2ماده  1باشد. چرا که بند  نمی تواند موجب چنین نگاه متفاوتی
اشاره کرده، بدون توجه به این اختالفات و موقعیت هاي متفاوت، انسان ها را در » هر گونه موقعیت دیگري«جنس، به 

می داند. یکی از این موقعیت ها می تواند برخورداري از تمام حقوق و آزادي هاي مذکور در این اعالمیه یکسان و برابر 
را از حقوق انسانی خود محروم کند. مؤید  5باشد که این موقعیت خاص نمی تواند معلولین 4فقدان سالمتی کامل یا معلولیت

ودکان و ، مهاجران، زنان، ک6این نظر اینکه اعالمیه به منظور مقابله با تبعیض و کمک به افرادي چون اقلیت ها، مردمان بومی

                                                             
1- Equality 
2- Everyone (Fr: Toute personne ou Tout individu) 
3- Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de 
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.  
4-Impairment or Disability (Fr: Déficience) 
5-PersonswithDisabilities (Fr: Personnes handicapées) 
6-Indigenous Peoples 



 

١٣١٨ 
 

 تلقی می شوند، رویکرد حمایتی اتخاذ کرده است. 1اشخاص داراي معلولیت که از دید حقوق بشر، گروه هاي آسیب پذیر

www.ohchr.org/aboutus/an end to discrimination. Visited at 3 September 2015  

   

تأکید دارند و می توان ادعا کردکه به طور کلی اصول نوزده و بیست قانون اساسی ایران نیز بر اصل برابري و عدم تبعیض 
، 1388اصل آزادي انسان و برابري ابناي بشر در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران پذیرفته شده است.(دولت رفتار حقیقی، 

اد، زبان و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژ«این قانون  19) طبق اصل 459ص 
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند «به موجب اصل بیستم » مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

  »و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند.

  ولیتقسمت دوم: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد داراي معل

، لکن عمالً در برخی از 2هر چند حقوق بنیادین احصا شده در اعالمیه جهانی حقوق بشر براي حمایت از همه افراد کافی است
از گروه ها مثل زنان، کودکان و پناهندگان وضعیت به گونه اي است که مقررات و کنوانسیون هاي خاص، حمایت بهتر و 

میلیون نفر (حدود  650را در این گروه ها ارتقا می بخشد. به گونه اي مشابه بالغ بر بیشتري از آنها به عمل آورده، حقوق بشر 
درصد جمعیت جهان) در دنیا با معلولیت زندگی می کنند و موانع فیزیکی و اجتماعی زیادي وجود دارد که  آنها را از  10

ی آموزش، شغل مناسب، دسترسی به اطالعات و مراقبت هاي مناسب پزشکی محروم م
  ) www.un.org/disabilities/convention/convention.shtml. Visited at 3 September 2015(3کند.

 39میلیون تن بوده که از این تعداد،  285در جهان  2تعداد معلولین بینایی 2013در سال  1بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت
% معلولین بینایی در کشورهاي در حال توسعه زندگی 90میلیون نفر کم بینا می باشند. بنابر این گزارش  246میلیون نفر نابینا و 

                                                             
1- Vulnerable Groups 
 -2 میثاق هاي  بین المللی حقوق بشـر   سازمان ملل در اعالمیه جهانی حقوق بشر وخود پذیرفته است که ر بند ب مقدمه دکنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت  

.می باشندر هاي مندرج در اسناد مذکوربرخوردا، از تمامی حقوق و آزادیت که همگان بدون هر گونه تمایزياعالم و موافقت نموده اس  
3 ع محیطی  است که و موان نقص منتج از تعامل افراد داراي و تحول پذیر معلولیت مفهومیوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت اعالم می دارد که نبند ه مقدمه ک  -

.حالت برابر با سایرین در جامعه مانع می گردددر را ثر آنان ؤمشارکت کامل و م  
علولیـت  % کودکان داراي م98% از فقیرترین مردمان جهان را اشخاص معلول تشکیل می دهند، نزدیک به 21کمیسیون عالی حقوق بشر،  2014بنابر گزارش سال 

کشـورهاي در حـال توسـعه و کمتـر توسـعه یافتـه از فرصـت آمـوزش محـروم هســتند و بـالغ بـر یـک سـوم کودکـان بـه بیگـاري گرفتـه شـده داراي معلولیــت                   
(هستند. www.ohchr.org/aboutus/an end to discrimination. Visited at 1 September 2015( 

 
1- World Health Organization (Fr: Organisationmondiale de la santé)  
2- Persons who are visually impaired (Fr: Déficientsvisuels) 

http://www.ohchr.org/aboutus/an
http://www.un.org/disabilities/convention/convention.shtml
http://www.ohchr.org/aboutus/an
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می کنند، کشورهایی که در آنها امید به برخورداري از شغل و آموزش پایین 
.  www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3(1است

September 2015در مناطق توسعه یافته مثل آمریکاي شمالی و اروپا نرخ شغل  2)طبق ارزیابی اتحادیه جهانی نابینایان
اي التین این نرخ از % است، در حالیکه در کشورهاي در حال توسعه مثل آفریقا، آسیا وآمریک25اشخاص نابینا نزدیک به 

  )Ibid(3% کمتر است.10

هر چند در برخی کشورها مقررات مناسبی براي حمایت از حقوق معلولین وجود دارد، ولی اکثر کشورها فاقد مقررات در 
ق ،معلولین به سمت زندگی در سایه و حاشیه کشانده شده و از حقو4این زمینه بوده، در نتیجه به دلیل رفتارهاي تبعیض آمیز

  آنها چشم پوشی می شود.

شکی نیست که همکاري هاي بین المللی براي بهبود شرایط زندگی افراد داراي معلولیت در تمامی کشورها خصوصاً 
کشورهاي در حال توسعه بسیار اثرگذار بوده (بند ر مقدمه کنوانسیون راجع به حقوق افراد داراي معلولیت)، وجود استاندارد 

  5اشخاص معلول را در هر جایی تضمین کند. جهانی می تواند حقوق

که تبعیض علیه هر فرد بر مبناي معلولیت تخطی از منزلت و ارزش  ین اعتقادبا ابدین منظور مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
حقوق کنوانسیون راجع به « 2006در دسامبر ،(بند ح مقدمه کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت) ذاتی هر فرد انسانی است
را به تصویب رساند. این کنوانسیون گام بزرگی به سوي تغییر و ارتقاي حمایت از معلولین برداشته و »1افراد داراي معلولیت

  تضمین کرده است که جوامع باید تمام فرصت هاي الزم را براي این اشخاص فراهم آورند.

                                                             
1 بیان می دارد که بیشتر افراد داراي معلولیت در  علولیت بر این موضوع صحه گذاشته،بند ظ مقدمه کنوانسیون حقوق افراد داراي م -
 شرایط فقر زندگی می کنند.
2- World Blind Union (Fr: Union mondiale des aveugles) 
3 گونهاسـناد  علـی رغـم وجـود این   این موضوع را به عنوان نگرانی خود اعالم داشته و مـی افزایـد:   کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت بند ذ مقدمه  -

امی نقـاط جهـان مواجـه مـی     برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشري آنان در تمعنوان عضو ه ، افراد داراي معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت بوتعهدات
.باشند  
 
4 در بند ج مقدمه کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت به منع تبعیض نسبت به معلولین اشاره شده است. -  
5 ایـت از  و حم نی بین المللی، بی نقـص و جـامع در جهـت ارتقـا    که کنوانسیو استاعتقاد یانگر این ب لیتمقدمه کنوانسیون حقوق افراد داراي معلوبند ك  -

اجتماعی،  مشارکت آنها در عرصه هاي فرهنگی، ياعی افراد داراي معلولیت و ارتقاسهم عمده اي در جبران کمبودهاي شگرف اجتمحقوق افراد داراي معلولیت،
.توسعه یافته ایفا می نمایددر حال توسعه و سیاسی و مدنی با فرصتهاي برابر در کشورهاي  ،اقتصادي  

 
1-Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Fr: Convention relative aux droits des personnes 
handicapées) 

http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html
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کامل افراد داراي معلولیت از کلیه و  مین بهره مندي برابرارتقا، حمایت و تض آن، 1بنابر تصریح ماده  هدف کنوانسیون حاضر
به عبارت دیگر این کنوانسیون به منظور  احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد. يو ارتقا حقوق بشر و آزادیهاي بنیادین

ابرام و تأکید بر اصل برابري و عدم تبعیض نسبت به معلولین وضع شده است و بر برابري آنها در همان حقوق و فرصت هایی 
 اصرار دارد که دیگران از آن برخوردارند. هر چند که این اصل در اعالمیه جهانی حقوق بشر براي همه انسان ها از جمله

افراد داراي معلولیت آمده است، ولی از آنجایی که افراد داراي معلولیت به دلیل وضع خاص ذهنی یا جسمانی خود جزء 
بوده و در معرض خطرات و تضییقاتی هستند که نیازمند توجه ویژه از سوي جامعه بشري می  1اشخاص آسیب پذیر

بر تأکید بر منع تبعیض که در نخستین ماده و به عنوان هدف خود  ) این کنوانسیون عالوه167، ص 1389باشند.(موالئی نژاد، 
)، 24)، آموزش (ماده 25)، بهداشت (ماده 20)، تحرك شخصی (ماده 9برخی حوزه هاي مهم مثل دسترسی (ماده ذکر نموده،
داده و مورد تأکید ) را پوشش 5) و برابري و عدم تبعیض (ماده 29)،  مشارکت در فعالیت هاي سیاسی (ماده 27شغل (ماده 

  قرار داده است.

د که داراي نواقص طویل المدت فیزیکی، ذهنی، فکري و یا هستن افراد داراي معلولیت کسانیاز دید این مقررات  بین المللی 
 حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه 

  کنوانسیون) 1ماده  2(بند متوقف گردد.
این کنوانسیون حقوق جدیدي را براي معلولین وضع ننموده، بلکه بر شرایط خاص و نیازهاي آنها تأکید کرده است. اما در 
عوض تعهد جدیدي را براي کشورهاي عضوبه وجود آورده است. کشورها به اتخاذ تدابیر الزم براي ارتقاي حقوق بشر 

معلولین ملزم می باشند. این تدابیر باید متضمن مقررات ضد تبعیض بوده، به حذف قوانین و رویه هایی که منجر به نسبت به 
  )4تبعیض علیه معلولین می شود، بینجامد. همچنین معلولین در سیاست هاي و برنامه هاي جدید مورد توجه قرار گیرند. (ماده 

  و مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی قسمت سوم: لزوم برخورداري همگان از آموزش

اعالمیه جهانی حقوق بشر، برخورداري از آموزشی که منجر به تکامل شخصیت انسانی (مصفا، همان،  27و  26طبق ماده هاي 
) و همچنین مشارکت در 210، ص 1381) و تقویت احترام به حقوق و آزادي هاي بشر شود (شعبانی و قدیمی، 263ص 

و اجتماعی و برخورداري از فنون و هنرها از حقوق مسلم نوع بشر است که در پرتو اصل برابري و عدم زندگی فرهنگی 
تبعیض، همه انسان ها صرف نظر از تمام تفاوت هاي تکوینی، سرزمینی و جسمانی باید از آن متمتع بوده، امکان اجرا و 

  استیفاي آن را داشته باشند.

                                                             
1- Vulnerable Persons 
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به خصوص میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی  1عالمیه در دیگر اسناد بین المللیحق آموزش که پس از بیان در این ا
و فرهنگی بسط یافت، از اهمیت اساسی برخوردار بوده، از آن به عنوان یک حق اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حتی حقوق 

  )254مدنی و سیاسی یاد شده است.(مصفا، همان، ص 

اصل چهل و سه این  1اصول متعدد حق آموزش و پرورش را مورد تأکید قرار داده است. در بند قانون اساسی ایران نیز در 
، تأمین آن از ضوابط اقتصادي کشور دانسته شده است. 2جزء نیازهاي اساسی بشر محسوب شده» آموزش و پرورش«قانون، 

را از جمله اصول محوري می داند که » آنها استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشري و تالش در پیشبرد«اصل دوم 
همراه با دیگر اصول، تأمین کننده اهداف متعالی برابري و عدالت است. در اصل سی ام دولت به ایجاد و گسترش زمینه و 

و اصل سوم دولت را به استفاده از کلیه امکانات براي ارتقاي سطح آگاهی عمومی  3وسایل آموزش و پرورش ملزم گردیده
تمام زمینه ها و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح تتبع و ابتکار در زمینه هاي علمی، فنی و فرهنگی مکلف  در

  )177- 178، ص 1383کرده است.(هاشمی، 

از منظر شریعت، اسالم تأکید بسیار زیادي در امر علم آموزي و پرورش انسان ها دارد و همه آحاد مردم اعم از زن ومرد، 
  ) 96، ص 1383سفید، فقیر و غنی را در این امر مساوي دانسته، افراد را بدین امر ترغیب می کند.(یزدي، سیاه و 

هم در منابع شریعت و هم در مقررات موضوعه و الزم االجراي ملی و بین المللی حق دسترسی به آموزش مناسب که رشد، 
کمال، آگاهی و هدایت انسان را در پی داشته باشد، از حقوق مسلم و انتقال ناپذیر او قلمداد شده و همه نوع بشر بدون توجه 

برخوردار باشند. به بیانی دیگر داشتن و اجراي این حق مشمول و در پرتو اصل عدم به هر نوع اختالف و تفاوتی باید از آن 
تبعیض بوده و تبعاً همه انسان ها به صرف انسان بودن و بدون هیچ گونه تبعیضی باید از آن بهره مند باشند، در حالی که سابقه 

یت، پناهندگان، زنان و کارگران مهاجر براي و تجربه تاریخی حاکی از آن است که گروه هایی مثل افراد داراي معلول
) بنابراین افراد معلول اعم از معلولین ذهنی و جسمی همانند 260دسترسی به آن محدودیت داشته اند.(مصفا، همان، ص 

                                                             
1 این اسناد عبارتند از: -  

)22(ماده  1951الف) کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب   
)10(ماده  1979کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه نسبت به زنان مصوب ب)   

)29و  28(مواد  1989ج) کنوانسیون حقوق کودك مصوب   
)30(ماده  1990د) کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواده هاي آنان مصوب   

1960ه) کنوانسیون رفع تبعیض آموزشی مصوب   
.256-259): به نقل از مصفا، حق آموزش در نظریه و عمل، ص 24(ماده  2006راي معلولیت مصوب و) کنوانسیون حمایت از افراد دا  

2 اعالمیه جهانی حقوق بشر یکسان است. 26ماده  1صدر بند  این اصل با -  
3 اعالمیه مزبور منطبق است. 26ماده  1این اصل با بخشی از بند  -  
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سایرین از حق آموزش، آگاهی و دسترسی به اطالعات به همانگونه که دیگران آن را دارا هستند، برخوردار خواهند بود و 
قص دماغی یا جسمانی آنها نمی تواند مانع یا بهانه اي براي محروم ساختن آنها از این حق باشد. در واقع وظیفه ملی و بین ن

المللی دولت ها است که با اتخاذ تدابیر الزم از جمله وضع مقررات ملی و مشارکت و همکاري در وضع مقررات بین المللی 
  ي معلولیت از دانش و اطالعات مهیا سازند.زمینه را براي برخورداري افراد دارا

به  24کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت حق آموزش این افراد را بدون تبعیض و بر مبناي فرصت هاي برابر در ماده 
تعهد دولت هاي عضو را براي تأمین حق آموزش آنان در تمام طول زندگی » 1جامع«رسمیت می شناسد و با کاربرد اصطالح 

  )261(مصفا، همان، ص 2مطرح می کند.

اعالمیه چنین مقرر شده که انسان ها با تالش ملی کشورها و همکاري بین المللی به حقوق اقتصادي، اجتماعی و  22در ماده 
فرهنگی خویش دست خواهند یافت. بنابراین کشورها موظف هستند با اتخاذ تدابیر الزم در سطح ملی از جمله وضع مقررات 

و همکاري با جامعه بین المللی مثل تالش براي وضع مقررات بین المللی و الحاق به آن، زمینه را براي اعمال و اجراي  مناسب
تمامی این حقوق براي کلیه اشخاص از جمله معلولین صرف نظر از همه تمایزات مهیا سازند، کما اینکه در مقدمه اعالمیه نیز 

، شعبانی و 191و مؤثر این حقوق اشاره شده است.(شریفی طرازکوهی، همان، ص  به تعهد کشورهاي عضو به رعایت واقعی
) به بیانی دیگر دولت ها موظفند دستیابی به آموزش را بدون توجه به 185، ص 1388و مستقیمی،  209، ص 1381قدیمی، 

نی و جسمی براي همگان عواملی چون فقر، عضویت در یک اقلیت، وضعیت خانوادگی، ملیتی یا جنسی و ناتوانی هاي ذه
مقدور سازند، ضمناً افراد نیز براي از میان برداشتن موانع موجود بر سر راه پیشرفت و رشد خود توان انجام اقدامات قانونی را 

) در اصل سی ام قانون اساسی ایران نیز دولت به ایجاد و گسترش زمینه و وسایل UNESCO, 1994, P. 1داشته باشند.(
و اصل سوم دولت را به استفاده از کلیه امکانات براي ارتقاي سطح آگاهی عمومی در تمام  3ملزم گردیده آموزش و پرورش

زمینه ها و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح تتبع و ابتکار در زمینه هاي علمی، فنی و فرهنگی مکلف کرده 
  )178، ص 1383است.(هاشمی، 

به آموزش  افراد داراي معلولیت د از دسترسیدولت هاي عضو بایافراد داراي معلولیت  کنوانسیون حقوق 24ماده  5طبق بند 
فنی و حرفه اي بدون تبعیض و بر مبناي برابر با سایرین اطمینان حاصل نمایند. بدین  و  آموزشهاي دانشگاهیاز جمله 

                                                             
1- Inclusive 
2- Article 24(1): States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing 
this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive 
education system at all levels and lifelong learning directed to: … 
3 اعالمیه مزبور منطبق است. 26ماده  1این اصل با بخشی از بند  -  
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؛ یعنی ابزار و شرایط الزم را براي نمایند براي افراد داراي معلولیت را تضمین می منظوردولتهاي عضوارائه انطباق منطقی
برخورداري افراد داراي معلولیت از آموزش به گونه اي که تساوي و برابري آنها با دیگران تأمین شود، فراهم می نمایند.یکی 
زمند از لوازم شرایط برابر براي آموزش، وجود منابع درسی و آموزشی است. همانگونه که افراد سالم براي آموختن نیا

دسترسی به این منابع و همچنین توانایی نسبت به خواندن آن هستند، افراد معلول از جمله نابینایان و اشخاصی که داراي 
 اختالل در بینایی هستند نیز باید اوالً به منابع الزم دسترسی داشته، ثانیاً امکان استفاده و مطالعه آنها را داشته باشند. به عنوان

تبدیل  3یا بریل 2مثل کتاب مستقیماً براي افراد نابینا قابل استفاده نبوده، بلکه باید به فرمت کتاب صوتی 1تاريمثال یک اثر نوش
شود. تدارك شیوه ها و ابزار الزم براي این تطبیق و فراهم آوردن زمینه آموزش معلولین از وظایف دولت هاي عضو این 

  طح ملی و بین المللی و اجراي آن از زمره این ابزار است.کنوانسیون می باشد و تصویب مقررات مناسب در س

بر  در جهت مشارکت در زندگی فرهنگیرا دولت هاي عضوحق افراد داراي معلولیت کنوانسیون  30مستنداً به ماده به عالوه 
ماده در ادامه کشورهاي .این می نمایند اتخاذبدین منظورتمامی تدابیر مناسب را  شناخته، رسمیته مبناي برابر با سایرین ب

ملزم می برنامه هاي تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیتهاي فرهنگی و  4عضو را به ایجاد دسترسی معلولین به مواد فرهنگی
  )1کند. (قسمت هاي الف و ب بند 

للی در جهت اطمینان از این دولتهاي عضو تدابیر مناسبی را منطبق بر قوانین بین الم«این کنوانسیون  30ماده  3بند  به موجب
تبعیض آمیز و یا غیر منطقی را در دستیابی افراد داراي معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نمی  مانعی5فکري که حقوق مالکیت

  »اتخاذ می نمایند. کند،

مله کتاب نبوده یا با هستند که قادر به خواندن و مطالعه منابع نوشتاري از ج 6از جمله افراد داراي معلولیت، معلولین بینایی
دشواري و صعوبت این کار را انجام می دهند. امروزه این افراد میلیون ها نفر ازجمعیت جهان را تشکیل می دهند و بیشتر در 

 2013مناطق در حال توسعه زندگی می کنند. همان گونه که قبالً نیز اشاره کردیم بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشتدر سال 
می باشند. 1میلیون نفر کم بینا 246و  7میلیون نفر نابینا 39میلیون تن بوده که از این تعداد،  285لین بینایی در جهان تعداد معلو

% معلولین بینایی در کشورهاي در حال توسعه زندگی می کنند، کشورهایی که در آنها امید به 90بنابر این گزارش 

                                                             
1-Text 
2-Audiobook 
3-Braille 
4-Cultural Materials 
5-Intellectual Property Law 
6- Persons who are visually impaired (Fr: Déficientsvisuels) 
7- Blind (Fr: Aveugle) 
1- Person who has low vision (Fr: Malvoyant) 
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.  1برخورداري از شغل و آموزش پایین است
)www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3 September 

2015(  

در مناطق توسعه یافته مثل آمریکاي شمالی و اروپا نرخ شغل اشخاص نابینا  2همچنین طبق ارزیابی اتحادیه جهانی نابینایان
% کمتر 10آفریقا، آسیا وآمریکاي التین این نرخ از  % است، در حالیکه در کشورهاي در حال توسعه مثل25نزدیک به 

  )Ibid(3است.

% آثار منتشره براي افراد نابینا و کم بینا قابل دسترس 90بر اساس گزارش اتحادیه جهانی نابینایان بیش از 
 www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3نیست.(

September 2015  از منابع انتشار یافته در سرتاسر جهان در دسترس معلولین بینایی و قابل استفاده براي 7و در واقع فقط %
فقر «در قالبی که قابل دسترس و استفاده براي معلولین بینایی باشد، به  5. این کمبود و یا در واقع فقدان آثار منتشره4آنها است

به عنوان  7فکري حقوق مالکیتتعبیر و توصیف می شود و انحصار ناشی از موازین »6(تنگدستی یا گرسنگی) جهانی کتاب
یکی از عوامل موجب این فقر و مانع دسترسی معلولین بینایی به آثار انتشار یافته معرفی شده 

)/aspx. -explications-s/le Traité de Marrakeshpagewww.worldblindunion.org/fr/newsاست.

P. 2.Visited at 1 September 2015)  

اثر فکري مانع بهره برداري آزادانه از آن می باشد؛ چراکه در نتیجه این حق مادي، حق بهره  1ناشی از خلق یا ثبت 1حق مادي
اثر باید  5و توزیع 4و اقتصادي از جمله تکثیر ایجاد شده، هر گونه استفاده تجاري3براي پدیدآورنده 2برداري انحصاري

                                                             
1 بند ظ مقدمه کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت بر این موضوع صحه گذاشته و بیان می دارد که بیشتر افراد داراي معلولیت در  -
 شرایط فقر زندگی می کنند.
2- World Blind Union (WBU) (Fr: Union mondiale des aveugles) 
3 گونهاسـناد  علـی رغـم وجـود این   این موضوع را به عنوان نگرانی خود اعالم داشته و مـی افزایـد:   کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت بند ذ مقدمه  -

امی نقـاط جهـان مواجـه مـی     تمعنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشري آنان در ه ، افراد داراي معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت بوتعهدات
.باشند  
 
4 % مربوط به کشورهاي توسعه یافته است. در کشورهاي کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه این 7مستفاد از همین گزارش این نرخ  -

% است.1میزان در حد   
5- PublishedMaterials (Fr: Oeuvres publiées) 
6- Global Book Famine (Fr: Pénurie mondiale de livres) 
7-IntellectualProperty Law 
1- Economic Right 

http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html
http://www.worldblindunion.org/fr/news/
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کنوانسیون حقوق  30ماده  3بند  منحصراً توسط دارنده حق (مالک) و یا با موافقت او انجام گیرد. با وجود این، به موجب
 حقوق مالکیتدولتهاي عضو تدابیر مناسبی را منطبق بر قوانین بین المللی در جهت اطمینان از این که «افراد داراي معلولیت 

اتخاذ می  کند،تبعیض آمیز و یا غیر منطقی را در دستیابی افراد داراي معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نمی  مانعیفکري 
ناشی از حقوق مالکیت فکري تدابیري را 6یعنی کشورهاي عضو این کنوانسیون ملزمند با توجه به حقوق انحصاري»نمایند.

نجر به ایجاد محدودیت ناروا و آزار دهنده براي افراد داراي معلولیت از جمله معلولین بینایی اتخاذ نمایند که این انحصار م
نشده، دسترسی آنها را به آثار مشمول حق انحصاري به طور غیر معقول و به اندازه اي که مانعی بر اجراي حق آموزش و 

  دسترسی به اطالعات باشد، محدود ننماید.

نار حق آموزش و حق مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی و برخورداري از فنون و هنرها و الزم به ذکر است که در ک
اعالمیه جهانی حقوق بشر)، حمایت از منافع مادي و معنوي آثار علمی،  27و  26ایفاي نقش در رشد و پیشرفت آن (مادتین 

اعالمیه مذکور) بنابراین کشورها از منظر حقوق بشر  27ماده  2(بند 7فرهنگی و هنري نیز از حقوق پدیدآورنده این آثار است.
نمی توانند به نفع افراد معلول از جمله نابینایان وکم بینایان، حق انحصاري پدیدآورنده را که مابه ازاي قوه خالقه، ابتکار و 

ولین بینایی و تالش وي در خلق آفرینش هاي فکري است به طور کلی منتفی سازند. ضرورت ایجاد تعادل بین حقوق معل
معاهده «پدیدآورندگان آثار فکري، اعضاي سازمان جهانی مالکیت فکري را به تصویب و ارائه سندي بین المللی با عنوان

راجع به تسهیل دسترسی نابینایان، معلولین بینایی و افراد داراي مشکالت دیگر در خواندن متون نوشتاري (نوشته) به آثار 
واداشت. تصویب این معاهده گامی است بشردوستانه به منظور  2013ژوئن  27اهده مراکش در موسوم به مع» 8منتشر شده

تأمین دسترسی معلولین بینایی به بخش مهمی از آثار فکري و تسهیل دستیابی آنها به آموزش و اطالعات و مشارکت آنان در 
  در گفتار دوم به آن می پردازیم.روند تکامل علم و دانش به عنوان بخشی از زندگی فرهنگی و اجتماعی که 

                                                                                                                                                                                                    
1 رف آفرینش موضوع حق قرار گرفته و به نري منوط به ثبت آنها نیست و به صتوضیحاً اینکه معموالً حمایت از آثار ادبی و ه -

ثبت آن در مرجع صالح می باشد. به  پدیدآورنده آن حق اعطا می شود، لکن حمایت از مالکیت صنعتی مثل اختراع معموالً مترتب بر
استفاده شده است.» خلق یا ثبت«همین دلیل در متن از عبارت   

2- Exclusive Use 
3- Author 
4- Reproductin 
5- Distribution 
6-Exclusive Rights 
7- Article 27(2): Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production 
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. 
8 -MarrakeshTreaty to Facilitate Access to Published Works for PersonsWho Are Blind, VisuallyImpaired or 
OtherwisePrintDisabled (Fr: Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des 
personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées) 
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  گفتار دوم: دسترسی نابینایان به آثار نوشتاري از منظر حقوق مالکیت فکري

در این گفتار حق معلولین بینایی نسبت به دسترسی آنها به آثار نوشتاري مشمول کپی رایت از دیدگاه حقوق مالکیت فکري 
از اشاره مختصر به مالکیت فکري و انحصار برخاسته از آن، بررسی بررسی می شود. به عبارت دیگر موضوع این گفتار پس 

موضع حقوق مالکیت فکري و اشاره به مواد و مقرراتی است که این حق را براي معلولین در نظر گرفته و محدودیت هایی را 
صه تبیین کرده، بر حق انحصاري مؤلف به نفع معلولین وارد کرده اند. در قسمت نخست مالکیت فکري را به طور خال

انحصار ناشی از آن را بررسی می کنیم. با توجه به اینکه این حق انحصاري مطلق و بدون قید نیست، در قسمت دوم 
وارد بر این انحصار را طی دو بند مطرح می نماییم. بند نخست به امکان تکثیر اثر به منظور استفاده شخصی بدون  1محدودیت

  داخته، محدودیت خاص مربوط به معلولین را در بند دوم مطالعه خواهیم کرد.نیاز به موافقت دارنده حق پر

  قسمت نخست: انحصار نسبت به آثار نوشتاري در حقوق مالکیت فکري

  بند نخست: مالکیت فکري و انحصار ناشی از آن

مجموعه مقرراتی است که بیانگر حقوق اعطایی از طرف دولت ها به صاحبان اندیشه، مبدعین،  2حقوق مالکیت فکري
در بیانی متفاوت حقوق مالکیت فکري به حقوق قانونی ناشی از فعالیت فکري مخترعین و پدید آورندگان آثار فکري است.

شمندان با تفکر و خلق آفرینش هاي فکري اندی)WIPO, 2008, P. 3در حوزه صنعت، علم، ادبیات و هنر اطالق می شود.(
موجب رشد علمی و فرهنگی جوامع می شوند و دولت ها در پاسداشت تالش فکري و قوه خالقه آنها که منجر به تولید علم 

حمایت از حقوق و دانش و توسعه جامعه می شود، به اعطاي امتیاز و حقوقی مشخص و انحصاري به آنها اقدام می کنند.
ار فکري موجب تشویق و ترغیب به خالقیت شده، براي تضمین پیشرفت علوم، هنر و به طور کلی براي پیشرفت خالقان آث

  )WIPO, P. 41(دانش و ارتقاي صنایعی که از آثار فکري بهره می برند، امري ضروري است.

                                                             
1 حقوق مختلف جامعه ضروري قابل ذکر اینکه به منظور حفظ منافع عمومی، ایجاد تعادل بین حق انحصاري ناشی از مالکیت فکري و  -
است. از این روي استثناها و محدودیت هاي زیادي بر این حق انحصاري وارد شده است که پرداختن به آنها در گستره این تحقیق 
 نیست. بنابرابن ما فقط به مواردي اشاره می کنیم که در چاچوب عنوان و موضوع بحث است.
2 ( صنعتیه دو دسته مالکیت مالکیت فکري خود ب - IndustrialProperty مالیت ادبی و هنري (و )   Literary and ArtisticProperty یا کپی رایت (

)Copyright تقسیم می شود.)   
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کرده، دیگران را از  1سازي صاحبان این حق انحصاري قانوناً می توانند این حق را اعمال و محصول فکري خود را تجاري
بهره برداري از اثر و آفرینش فکري خویش و هر گونه تصرف در آن منع کنند و استفاده از اثر را به اذن و اجازه خود و 

دیگران تعرض به حق  2انعقاد قرارداد (شفاهی یا کتبی) منوط نمایند. به عبارتی دیگر هرگونه تصرف و استفاده از مال فکري
  مالکیت او محسوب شده، قانوناً ممنوع و موجب ضمان است. انحصاري و

از طرفی حمایت از قوه هاي خالق و صاحبان آثار فکري به منظور ترغیب و تشویق نوآوري در زمینه هاي فنآوري، تجاري و 
موجب  ادبی و هنري و نهایتاً پیشرفت علمی جوامع ضروري است و از طرف دیگر این حق انحصاري و حمایت از آن که

برتري دارنده آن بر دیگران می شود، نباید هزینه برخورداري و بهره مندي از محصوالت فکري را تا حدي و به گونه اي 
افزایش دهد که بخش قابل توجهی از جامعه و قشر مصرف کننده نتوانند آن را تهیه و مورد استفاده قرار دهند. همچنین این 

خود شود. از این روي حقوق مالکیت فکري با نگاهی  3فاده دارنده آن از موقعیت برترحق انحصاري نباید منجر به سوء است
جامع به تولید کننده علم (اندیشمندان) و مصرف کننده آن (جامعه)قوانین را به گونه اي وضع و مقرر کرده که بین حقوق 

، بلکه 5خالق اثر را تبیین می کند 4ي و معنويیعنی نظام مالکیت فکري نه تنها حقوق ماد این دو تعامل و توازن ایجاد شود.
) و در واقع وضع مقررات باید به Ibid, P. 1 ,حقوق عموم افراد جامعه را براي دسترسی به آثار خلق شده بیان می نماید (

این آثار گونه اي باشد که در کنار حقوق انحصاري اعطایی به پدیدآورنده، حق عموم جامعه هم در انتفاع و برخورداري از 
  )Groves, 1997, P. 3فکري لحاظ شود.(

و با سپري شدن زمان مذکور، مال فکري از انحصار  6بدین منظور اوالً این حق انحصاري نوعاً موقت و محدود به زمان است
ص قرار می گیرد: یعنی حق مالکیت شخص با گذشت زمان خود به خود و بدون نیاز به اقدامی خا 7خارج و در حوزه عمومی

زائل شده، امکان استفاده قانونی براي هر شخصی بدون نیاز به کسب اجازه از مالک قبلی وجود خواهد داشت. ثانیاً این حق 
در همان مدت موقت، مطلق و بدون قید نیست. قانونگذاران چه در سطح ملی و چه بین المللی این حق خصوصی انحصاري 

                                                             
1-Commercialization 
2-Intellectual Property 
3-Dominate Position 
4- Moral Right 
5 ماهیت، اوصاف و کارکرد آنها از مجال این مقاله خارج است.پرداختن به اقسام حقوق پدیدآورندگان آثار فکري و تبیین  -  
6 سال پس  50قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مدت حمایت از حقوق مادي مؤلف  12به عنوان مثال طبق ماده  -

سال پس از  50ی رایت) نیزاین مدت کنوانسیون برن (اولین و مهمترین مقرره بین المللی حوزه کپ 7ماده  1از فوت او است. طبق بند 
 16همچنین مدت حمایت از حقوق مادي مالک اختراع به عنوان مصداق شاخص حقوق مالکیت صنعتی طبق ماده  مرگ مؤلف است.

سال از تاریخ ثبت اظهارنامه می باشد.  20قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتی وعالئم تجاري،   
7-Public Domain 
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را بر آن وارد کرده اند. از لحاظ نظري و مبانی مالکیت  3و استثنائاتی 2حدودیتمقید ساخته، م 1را با توجه به منافع عمومی
فکري، پذیرش این محدودیت و استثناها بر حق مالکیت صاحبان آثار فکري منطقی و قابل دفاع می باشد و هیچ نظام حقوق 

  .مالکیت فکري از گنجاندن قیدهایی بر حق انحصاري به نفع جامعه خودداري نکرده است

  بند دوم: آثار نوشتاري

آثار نوشتاري به انواع نوشته هاي علمی، ادبی، هنري، فرهنگی و غیر آن قطع نظر از محتواي آنها (تخیلی یا داستانی)، هدف 
(سرگرمی، آموزش، اطالعات عمومی، تبلیغات تجاري، تبلیغات سیاسی و. ..) و شکل (دست نوشته، تایپ شده،چاپ شده، 

) WIPO, Ibid, P. 42فحه، روزنامه، مجله) اطالق می شود، خواه منتشر شده یا منتشر نشده باشد.(کتاب، جزوه، تک ص
قرار می گیرد و با موضوع و محتواي آن  4وصف یک اثر است و در مقابل اثر شفاهی» نوشته یا مکتوب بودن«بنابراین 

ارتباطی ندارد. با توجه به پیدایش فنآوري هاي جدید اطالعات و ارتباطات، نوشته مفهوم سنتی خود را که به نوشته هاي 
) بنابراین 58، ص 1388کاغذي منحصر می شد از دست داده و شامل نوشته هاي الکترونیک یا مجازي نیز می شود.(زرکالم، 

تشخیص اثر نوشته (کتبی) آنچه مهم و مناط اعتبار است تجسم و تجسد مطلب و اندیشه در یک قالب خارجی است که در 
این قالب می تواند مال مادي مثل پارچه، سنگ، پوست یا کاغذ و حتی لوح فشره یا فلش بوده یا قالب مجازي مثل حافظه 

  (هارد) رایانه باشد.

ون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اثر نوشته تعریف نشده، ولی به مصادیق در کنوانسیون برن و همچنین قان
کتاب و رساله و جزوه و «قانون مزبور در بیان اولین آثار مشمول حمایت مقرر می کند:  2ماده  1آن اشاره شده است. مثالً بند 

ه در ابتدا مصادیقی از آثار نوشتاري را بیان کرده و در ادامه این ماد» نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنري.
که داللت بر عموم دارد، سایر نوشته ها غیر از موارد گفته شده را مورد اشاره قرار می دهد. الیحه » هر«با استفاده از حرف 

ه و در حال حاضر از طرف بود» مالکیت ادبی و هنري و حقوق مرتبط«حمایت از مالکیت فکري که کتاب اول آن مربوط به 
اثر «که در مقام شمارش آثار مشمول حمایت است مقرر می کند:  2ماده  1هیأت دولت به مجلس ارائه گردیه است، در بند 

کتبی از قبیل کتاب، رساله، جزوه، مقاله، نمایشنامه و هر نوشته دیگر اعم از دست نوشته، چاپی، الکترونیک یا هر شکل 
در این خصوص از قانون فعلی کامل تر بوه و آثار الکترونیک را نیز شامل می شود. البته مسلماً عدم اشاره  مفاد الیحه» دیگر.

  ) است.1348قانون به این مورد، عدم موضوعیت این نوع فنآوري در زمان تصویب آن (

                                                             
1-Public Interests 
2-Limitations 
3-Exceptions 
4- Oral Work 
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و عمداً انجام گرفته و تعریف آن را در هر حال به نظر می رسد خودداري قانونگذار از ارائه تعریف اثر نوشته کامالً آگاهانه 
به عرف و پیشرفت تکنولوژي وانهاده است، خصوصاً اینکه الیحه در انتهاي بند مذکور پس از بیان سه قسم از نوشتار یعنی 

را اضافه می نماید. در نتیجه منظور از نوشته اثري است که پس از » هر شکل دیگر«عبارت » دست نوشته، چاپی و الکترونیک«
  شده باشد و صرفاً گفتاري و شفاهی نباشد. 4مستقر 3یا غیر مادي 2اعماز مادي 1روج از ذهن بر روي قالب و حاملیخ

تمام کشورها اثر نوشته به عنوان یک اثر فکري صرف نظر از محتوا، اندازه، شکل ظاهري،  5در حقوق مالکیت ادبی و هنري
) و به مؤلف آن حقوق انحصاري 43- 44رکالم، همان، ص آن مورد حمایت بوده (ز 6هدف از نگارش و شایستگی

) این حق انحصاري به دارنده اجازه Goldstein, 2001, P. 246) داده می شود.(WIPO, Ibid, P. 43موقت(
)مؤلف می تواند اثر خود را در یک یا چند نسخه Ibid, P. 247از اثر خود و منع استفاده دیگران را می دهد.( 7استفاده
قانون حمایت از حقوق  3) ماده  Ibid, P. 249-250رده، آن را در بازار توزیع کرده و به عموم مردم عرضه نماید.(تکثیر ک

) آن را طبق 9، نقض (استفاده غیر مجاز از8مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به صراحت به وجود این حق براي مؤلف اشاره داشته
  جرم و مشمول مجازات دانسته است. 23ماده 

  سمت دوم: محدودیت انحصار نسبت به آثار نوشتاري در حقوق مالکیت فکريق

                                                             
1- Support 
2- Tangible 
3- Intangible 
4- Fixe 
5 (د.مطرح می کنصرف نظر از نوع یا شکل بیان آن  تولید در حوزه ادبیات، علم و هنر راهر گونه  این حقوق حمایت از - WIPO, Ibid, 
P. 42( 
6 کیفیت یا ارزش اثر بر حمایت به طبق بیان سازمان جهانی مالکیت فکري درستی یا نادرستی مطالب آن است. منظور از شایستگی سطح اعتبار نویسنده و -

.(خواه از نظر سلیقه اثري خوب یا بد در حوزه ادبیات یا موسیقی باشد ،در هر صورت از اثر حمایت می گرددو  عمل آمده از آن تأثیري ندارد WIPO, Ibid, P. 

42( 

7 که توسط سایر اشخاص جز مالک نجام اعمالی در ارتباط با یک اثر است ا از اثر مورد حمایت به موجب قوانین اکثر کشورها» استفاده«منظور از بنابر گفته وایپو  -
( یا بدون اجازه او قابل انجام نیست. WIPO, Ibid, P. 43( 

8 به بعد. 150وق مالکیت ادبی و هنري، ص براي مطالعه بیشتر حقوق مادي مؤلف رك. ستار زرکالم، حق -  
9 عبارتند از: کپی کردن یا تکثیر، اجراي اثر در بین عموم مردم،  را الزام می نماید،(معموالً مؤلف یا ناشر) کپی رایت  دارندهاعمالی که انجام آنها کسب اجازه از -

(اقتباس از اثر. ش رادیویی، ترجمه وپخ صدابرداري و ضبط، ساخت فیلم از اثر، WIPO, Ibid, P. 43( 
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همانگونه که قبالً نیز گفته شد هدف حقوق مالکیت فکري فقط ایجاد انحصار براي پدیدآورندگان نیست، بلکه این انحصار 
م است و بنابراین مقررات ابزاري براي رشد و توسعه جامعه و نظام مند کردن عرضه محصوالت فکري در بازار و براي عمو

اعم از ملی و بین المللی با لحاظ منافع جامعه و حقوق برخی افراد بر این حق انحصاري محدودیت هایی وارد کرده 
) که با توجه به موضوع بحث، به دو مورد از آنها اشاره می شود: نخست امکان تکثیر Max Planck, 2009, P. 278اند(

  دوم امکان تکثیر و توزیع اثر به نفع افراد داراي معلولیت از جمله معلولین بینایی.اثر براي استفاده شخصی و 

  بند نخست: محدودیت انحصار به منظور استفاده شخصی

به  2کنوانسیون برن حق تکثیر را به طور انحصاري براي مؤلف در نظر گرفته است، با این حال در بند  9ماده  1بند 
) OMPi, 1978, P. 62عضو اجازه وضع و اعمال استثنائاتی را نسبت به این حق داده است.(قانونگذاران ملی کشورهاي 

 1نسخه برداري«قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در این خصوص به صراحت اعالم می کند که  11ماده 
راي استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد، مجاز فقط در صورتی که ب 2ماده  1از اثرهاي مورد حمایت این قانون مذکور در بند 

یعنی اشخاص می توانند بدون ضرورت کسب اجازه از مالک، اثر را فقط براي استفاده شخصی خود تکثیر نمایند. در »است.
) در حقوق کشورهاي Groves, 1997, P. 419این حال این عمل نقض حق انحصاري مؤلف محسوب نمی شود.(

قانون  53قانون کپی رایت ژاپن، ماده  30قانون کپی رایت، طرح ها و اختراعات بریتانیا، ماده  29ماده  1مختلف ازجمله بند 
قانون کپی رایت ایاالت متحده این محدودیت بر حق  107قانون کپی رایت ایتالیا و ماده  68ماده  1کپی رایت آلمان، بند 

  )Goldstein, Ibid, P. 297تکثیر پیش بینی شده است.(

و مهم ایجاد یک یا چند نسخه از آن  2ته مهم اینکه در تحقق عمل تکثیر اثر ادبی و هنري شیوه و شکل آن اهمیت نداشتهنک
آمده » حقوق مالکیت ادبی و هنري و حقوق مرتبط«الیحه  1ماده 26اثر در هر فرم و قالب است. طبق تعریفی که در بند 

خه از کل یا بخشی از اثر یا. .. از راه هایی همچون ذخیره سازي الکترونیک تهیه یک یا چند نس«است، تکثیر عبارت است از 
بنابراین چاپ گرفتن از یک متن الکترونیک و یا » اعم از دائمی و ناپایدار، چاپ، عکس برداري، فتوکپی و فیلم برداري.

نابینا می تواند از یک  ) بر این مبنا شخصWIPO, Ibid, P. 43اسکن کردن یک متن کاغذي تکثیر محسوب می شود.(
اثر نوشته که براي او قابل استفاده نیست، براي استفاده خودش (مثل مطالعه و تحقیق) و نه به قصد فروش و کسب درآمد آن 

  را به نسخه بریل یا کتاب صوتی تبدیل نماید.

                                                             
1 نسخه برداري همان تکثیر است. -  
2 کنوانسیون برن. 9ماده  1مستفاد از بند  -  
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کنوانسیون برن و همچنین در  9ماده  2نتیجه اینکه در نظام کنونی بین المللی حقوق مالکیت فکري با توجه به اجازه بند 
حقوق داخلی کشورها از جمله ایران، می توان از محدودیت قانونی وارد بر حق تکثیر که یکی از حقوق انحصاري مؤلف 
د؛ است، به نفع نابینایان استفاده کرد. اما این محدودیت به تنهایی نمی تواند نیاز جامعه نابینایان را به طور نظام مند مرتع ساز

چراکه اوالً این تکثیر باید به طور فردي و موردي توسط شخص داراي معلولیت بینایی صورت گیرد و سازمان هاي دولتی یا 
مردم نهاد ذي ربط نمی توانند به طور وسیع و گسترده به تکثیر آثار علمی، ادبی و هنري اقدام نمایند. ثانیاً تبدیل نسخه 

  نابینایان مستلزم هزینه استکه در عمل بسیاري از این اشخاص قادر به پرداخت آن نیستند. نوشتاري به فرمت قابل دسترس براي

  بند دوم: محدودیت انحصار به منظور دسترسی افراد داراي معلولیت

  ) مقررات ملی کشورها1

براي استفاده شخصی در مقررات برخی کشورها چون سوییس، کانادا، چین، برزیل و ایاالت متحده عالوه بر امکان تکثیر اثر 
که براي همگان وجود دارد و معلولین نیز می توانند همانند و همسان با دیگران از آن اثر نسخه مورد نیاز خود را تهیه نمایند، 

 1حقوقی خاص براي افراد داراي معلولیت به ویژه نابینایان پیش بینی شده است که اجماالً به آنها اشاره می کنیم. مطابق بند 
تکثیر از یک اثر منتشره در شکل قابل دسترس براي افراد داراي معلولیت «قانون کپی رایت و حقوق مرتبط سوییس  21  ماده

 .Dessemontet, 2000, P»(زمانی ممکن است که آن اثر توسط حواس قابل درك نبوده یا به دشواري قابل درك باشد.

ایجاد یک نسخه یا ضبط صوتی از یک اثر ادبی، نمایشی (به «انادا قانون کپی رایت ک 32ماده  1)به موجب جزء الف بند 55
جز اثر سینمایی)، موسیقایی و هنري در قالب مخصوص معلولین توسط خود معلول یا شخص یا نهادي که با هدف غیر 

»(انتفاعی به درخواست او عمل می کند، نقض حقوق مؤلف تلقی نمی شود.
 www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3 

September 2015.به » ) طبق جزء ب این بند ترجمه اثر در فرمت قابل استفاده براي معلولین نیز نقض حقوق مؤلف نیست
تبدیل یک اثر انتشار یافته به بریل منوط به کسب موافقت مؤلف «قانون کپی رایت چین  22ماده  12موجب بند 

تکثیر آثار ادبی و هنري یا «قانون حقوق مؤلف و حقوق مرتبط برزیل بیان می دارد:  46) ماده Xue, 2007, P.29»(نیست.
علمی به بریل یا سایر وسایل و فرآیندها براي استفاده انحصاري معلولین بینایی به شرطی که تکثیر انجام شده بدون قصد 
کسب سود باشد، نقض حق نخواهد بود. 

)www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3 September 

تولید یا توزیع نسخه ها یا ضبط صوتی از آثار انتشار یافته مشروط «قانون کپی رایت آمریکا  121)مطابق بند الف ماده 2015
 .W»(انجام گیرد، نقض کپی رایت محسوب نمی شود. بر اینکه منحصراً در شکل قابل استفاده براي نابینایان یا دیگر معلولین

http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html
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Halpern and Allen Nard and L. Port, 2005, P. 76( درقوانین فعلی ایران چنین محدودیتی به نفع معلولین
پیش بینی نشده، اما در الیحه حمایت از مالکیت فکري به خوبی و درستی مورد توجه واقع شده است. کتاب اول این الیحه 

است » تکثیر براي استفاده اشخاص ناتوان«آن که زیر گفتار پنجم با عنوان  23ص مالکیت ادبی و هنري بوده و ماده در خصو
بهره برداري از اثر منتشر شده به منظور استفاده معلوالن جسمی یا ذهنی به شرط رعایت موارد زیر مجاز «مقرر می دارد: 

  »است.. ..

ات این کشورها تدابیري مناسب و کارایی براي دسترسی معلولین از جمله نابینایان به به خوبی مالحظه می شود که در مقرر
آثار نوشتاري منتشر شده اندیشیده شده است. شبیه این مقررات در بیشتر کشورها خصوصاً کشورهاي در حال توسعه و کمتر 

وجود ندارد و بنابر اصولی چون اصل سرزمینی  توسعه یافته که تعداد بیشتري از افراد داراي معلولیت را در خود جاي داده،
بودن حقوق مالکیت فکري، هر کشوري قوانین خود را اجرا کرده و چه بسا طبق این قوانین، حق تکثیر اثر به نفع افراد داراي 

حمایت معلولیت فقط براي اشخاصی خاص مثل اتباع همان کشور در نظر گرفته شود. نتیجه این اعمال این است که در حوزه 
از معلولین در مقابل انحصارات ناشی از حقوق مالکیت فکري نابرابري و تبعیض رخ می دهد که با اصول حقوق بشر به ویژه 

کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت ناسازگار است. بنابراین به منظور تأمین دسترسی برابر این اشخاص در  30ماده  3بند 
زمه آموزش و ارتقاي آگاهی آنها است شکل گیري مقرره الزم االجراي بین المللی سراسر جهان به آثار علمی که ال

  ضرورت پیدا می کند.  

  ) معاهده مراکش؛ مقرره مهم بین المللی2

کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق افراد داري معلولیت دولت هاي عضو حسب تعهد خود مبنی بر  30ماده  3به موجب بند 
تالش و اتخاذ تدابیر الزم جهت برخورداري افراد داراي معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادي هاي بنیادین بدون هر گونه 

شرایط الزم براي ایجاد دسترسی معلولین به مواد فرهنگی جهت آموزش و  ) به طور عام و همچنین تدارك4تبعیض (ماده 
) به طور خاص، ملزم هستند مقررات مالکیت فکري را که موجد حق 30و  24مشارکت در زندگی فرهنگی (مادتین 

داراي معلولیت  انحصاري براي تولید کنندگان مواد فرهنگی است به گونه اي تنظیم و مقرر کنند که امکان دست یابی افراد
به محصوالت فرهنگی مثل کتاب، مقاله، نشریه و روزنامه وجود داشته باشد تا رشد آموزشی و فرهنگی آنها و مآالً مشارکت 
آنها در این امور در فرصتی برابر با سایر اشخاص میسر گردد.در این راستا همفکري و مشارکت آنها در مساعی بین المللی در 

را آن  يدولت هاي عضو اهمیت همکاریهاي بین المللی و ارتقا«کنوانسیون  32به موجب ماده . این خصوص ضروري است
ثري را ؤرسمیت می شناسند و تدابیر مناسب و مه در حمایت از تالشهاي ملی براي تحقق اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضرب
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ویژه سازمانهاي مربوط به افراد داراي معلولیتاتخاذ  هدر مشارکت با جامعه مدنی، سازمانهاي مرتبط منطقه اي و بین المللی ب
  »می نمایند.

بر همین اساس کشورها با عنایت به فرصت هاي موجود در مقررات بین المللی راجع به مالکیت فکري در خصوص امکان 
ي حمایت بین وضع محدودیت و استثنا بر حق انحصاري و در راستاي همکاري و مشارکت بین المللی براي تقویت و ارتقا

المللی از افراد داراي معلولیت و ایجاد استاندارد جهانی در استفاده از امکانات حقوق مالکیت فکري به نفع این افراد، تحت 
معاهده مراکش در خصوص تسهیل دسترسی نابینایان، معلولین در بینایی و به تصویب 1رهبري سازمان جهانی مالکیت فکري

در حال  اقدام کردند. 2013ژوئن  27در  2در خواندن متون نوشتاري(نوشته) به آثار منتشر شدهافراد داراي مشکالت دیگر 
حاضر این معاهده آخرین مولود از معاهدات بین المللی مربوط به کپی رایت است که تحت اداره سازمان جهانی مالکیت 

 www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3فکري است.(

September 2015.در ادامه اهم محتواي این معاهده را مورد بررسی قرار می دهیم (  

  الف) هدف از تصویب معاهده

داشته، هدف اساسی آن ایجاد مجموعه محدودیت ها و  4و توسعه اجتماعی 3این معاهده جایگاه مهمی از بعد بشر دوستانه
 استثناهاي الزام آور به نفع معلولین بینایی به منظور امکان استفاده آنها از متن نوشتاري است.(

www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3 September 
ی مالکیت فکري با آگاهی از موانعی که از دسترسی معلولین بینایی و اشخاص ناتوان در سازمان جهان ) به عبارت دیگر2015

مقدمه این معاهده) و اعتقاد به اینکه بخش مهمی از این  4خواندن متون نوشته به آثار منتشره جلوگیري می کنند(پاراگراف 
اد و حفظ تعادل بین حمایت مؤثر از حقوق موانع توسط مقررات حقوق مؤلف ایجاد شده است و با اطالع از ضرورت ایج

مؤلف و منافع عمومی، خصوصاً در امر آموزش، پژوهش و دسترسی به اطالعات و با اطالع از اینکه این تعادل باید دسترسی 
 9راف مؤثر و در بهترین زمان را به آثار براي معلولین بینایی و سایر اشخاص ناتوان در خواندن متون نوشته تسهیل کند(پاراگ

مقدمه معاهده)، با وضع این معاهده در پی حذف این موانع از طریق دو شیوه اساسی اقدام می نماید: نخستاز کشورهاي عضو 
می خواهد با تصویب این معاهده، استثناهاي مقرر در آن را در حقوق ملی خود وارد کنند. این امر بدین معنا است که 

                                                             
1- World Intellectual Property Organization 

2- Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or 
Otherwise Print Disabled 

3-Humanitarian  
4  - Social Development 

http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html
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د اطمینان دهد که قوانین داخلی اش به اشخاص نابینا و نهادهاي مرتبط اجازه می دهد کشوري که معاهده را امضا می کند بای
 4که بدون نیاز به کسب موافقت قبلی دارنده کپی رایت (مثالً نویسنده یا ناشر) اثر قابل استفاده را تولید نمایند.(موضوع ماده 

ینایان و همچنین دسترسی آنها به کتاب هاي تولیدي در تمام معاهده)از این طریق تولید ملی قالب هاي قابل استفاده براي ناب
کشورهاي عضو تقویت می شود. دوم واردات و صادرات (تبادل بین مرزي) نسخه هاي قابل استفاده از کتب یا سایر آثار 

ي مختلف مشمول کپی رایت بدون نیاز به موافقت دارنده حق مجاز می باشد. این موضوع به رفع موانع مرزي در کشورها
کمک کرده، امکان ارائه و ارسال بزرگترین مجموعه هاي کتاب هاي قابل استفاده براي معلولین بینایی را در کشورهایی که 

و بدین طریق کشورهایی که نمی توانند خدمات پایدار به معاهده)  5(موضوع ماده داراي منابع کم هستند، فراهم می آورد 
گسترده اي به مجموعه هاي ایجاد شده در کشورهاي توسعه یافته و ثروتمند دسترسی پیدا می معلولین ارائه نمایند، در سطح 

 .www.worldblindunion.org/fr/news/pages/le Traité de Marrakesh-explications-aspx(کنند.

P. 2, 10. Visited at 6September 2015(  

  ب) اشخاص ذي نفع

معاهده اشخاص ذي نفع و منتفع از حقوق ایجاد شده عبارتند از نابینایان، اشخاص مبتال به معلولیت بینایی یا  3به موجب ماده 
ادراکی و کسانی که به دلیل نقص فیزیکی در برداشتن یا حمل کتاب یا تثبیت یا حرکت دادن چشم ها به گونه اي که اجازه 

دهد، ناتوان باشند. بر اساس این ماده نه تنها اشخاص داراي معلولیت بینایی اعم از نابینا، کم بینا و کسانی که قادر به خواندن 
تثبیت یا حرکت دادن چشم خود نیستند،از حقوق موضوعه این معاهده که در واقع همان استثناي بر حقوق مؤلف است، 

و ناتوانی قادر به برداشتن یا حمل کتاب یا به طور کلی اثر نوشته نیستند نیز متمتع می شوند، بلکه کسانی که به دلیل ضعف 
مجاز به استفاده از این استثنا می باشند. در واقع آنچه در خصوص تعیین قلمرو اشخاص مشمول این معاده اهمیت دارد، 

از بینایی و غیر آن یا معلولیت  ناتوانی در خواندن آثار نوشته است و کسانی که به دلیل ضعف و معلولیت جسمانی اعم
بنابر توضیحی که در شرح این معاهده توسط 1ادراکی قادر به استفاده از متن نیستند، ذي نفع این معاهده محسوب می شوند.

 معاهده از اشخاص ذي نفع گسترده بوده، عمالً تمام معلولینی که از خواندن 3اتحادیه جهانی نابینایان بیان شده، تعریف ماده 
مناسب متن محروم هستند را شامل می شود. این ماده عالوه بر نابینایان و کم بینایان، اشخاصی را که در خواندن مشکالتی 

ن )یا نمی توانند کتاب را برداشته یا ورق بزنند نیز دربرمی 2دارند (مثالشخاص نارساخوا

                                                             
1 شامل می شود. شخاص ناتوان در خواندن متن راا منحصر به معلولین بینایی نبوده،تمامی قابل ذکر اینکه عنوان معاهده نیز -  
2- Dyslexic (Fr:Dyslexique) 

پریشی (خوانش نارساخوانی یا این افراد داراي بیماري  Dyslexia اصطالح عام براي تشریح معلولیت آموزشی است. این ) هستند. این 
تن، کلمه یا کلماتی را ندیده، در نتیجه نمی . مثالً در هنگام خواندن مشود میدرك مطلبخوانی و یا  معلولیت موجب اختالل در روان

http://www.worldblindunion.org/fr/news/
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 .www.worldblindunion.org/fr/news/pages/le Traité de Marrakesh-explications-aspxگیرد.(

P. 6. Visited at 10September 2015(  

  ج) موضوع و حقوق مورد استثنا

از آنجایی که وجود انحصار براي پدیدآورنده، اصل و مقتضاي حقوق مالکیت فکري است و مفاد این معاهده در واقع 
استثناهایی بر حقوق انحصاري مؤلف وضع کرده است، از لحاظ منطق حقوقی باید دامنه این استثنا دقیقاً  محدودیت ها و

مشخص شده و در صورت ابهام یا ایهام به نفع دارنده کپی رایت تفسیر مضیق شود. بنابراین شناخت حقوق وآن دسته از آثار 
  اهمیت است. ادبی و هنري که موضوع این استثنا قرار می گیرند، حائز

کنوانسیون  2ماده  1معاهده، منظور از آثار مشمول معاهده، آن دسته از آثار ادبی و هنري مندرج در بند  2ماده  1طبق بند 
است که در قالب نوشته، یادداشت یا توضیحات مربوط به آن منتشر شده یا به شیوه اي دیگر تحت هر قالبی در اختیار  1برن

بنابراین اثري مشمول این استثنا است که داراي دو ویژگی باشد: نخست آنکه نوشته و مکتوب بوده،  عموم قرار گرفته باشد.
دوم آنکه انتشار یافته باشد. به عبارت دیگر آثار غیر نوشتاري (شفاهی) و همچنین آثار نوشتاري منتشر نشده را نمی توان به 

به ذکر اینکه کاغذ قالب انحصاري نگارش اثر نیست، بلکه هر قالبی اعم نفع معلولین بینایی مورد بهره برداري قرار داد. الزم 
از فیزیکی (مادي) یا الکترونیک (غیر مادي) که حامل اثر بوده، آن را براي مردم قابل استفاده و خواندن نماید، براي نوشتاري 

ه منظور از انتشار صرفاً عرضه نسخ چاپ شدن اثر کافی خواهد بودو قالب مادي یا غیر مادي حامل آن اهمیت ندارد. به عالو
شده و کاغذي نیست، بلکه مالك و معیار این است که اثر در دسترس مردم (عموم) قرار گرفته باشد. یعنی عمل انتشار زمانی 

  محقق می شود که اثر به گونه اي در جامعه توزیع شده باشد که عموم بدان دسترسی داشته باشند.

که به نفع معلولین ذي نفع محدود می شود،  2ده، مهمترین حق از مصادیق حقوق انحصاري مؤلفدر خصوص حقوق استثنا ش
به موجب این استثنا امکان تهیه نسخه قابل استفاده براي معلولین بینایی مثل نسخه با خط بریل یا کتاب 2است. 1حق  تکثیر

                                                                                                                                                                                                    
(مبانی، ویژگی ها و تدریس مؤثر)،  یادگیريخواند. براي مطالعه در خصوص این بیماري مراجعه شود به دانیل پ، هاالن، اختالل های

ت عصبی و سکته مغزي آمریکا و براي مطالعه بیشتر به سایت مؤسسه ملی اختالال 1390ترجمه حمید علیزاده و دیگران، ارسباران، تهران، 
 به نشانی زیر مراجعه شود.
)(www.ninds.nih.gov/news_and_events/news_articles/news_article_dyslexia_DCDC2.htm 
1 اصطالح آثار ادبی و هنري تمامی آفرینش هاي « 2ماده  1این بند آثار موضوع حمایت را به تفصیل بیان کرده است. به موجب بند  -

به گستره ادبی، علمی و هنري صرف نظر از روش یا شکل ابراز آنها را دربرمی گیرد مانند موارد زیر: کتاب ها، بروشورها و دیگر  مربوط
..». نوشته ها؛  

2 دارنده حق بوده و در راستاي نکته بسیار مهم اینکه این استثنا همانند تمام استثناها و محدودیت هاي مندرج در مقررات ملی و بین المللی مربوط به حقوق مادي  -
معاهده) بنابراین معاهده تغییر مفاد و محتواي اثر را به منظور  2اعمال این استثنا، حق معنوي مؤلف محترم و مصون از نقض خواهد بود. (مستفاد از ذیل بند ب ماده 

http://www.worldblindunion.org/fr/news/
http://www.ninds.nih.gov/news_and_events/news_articles/news_article_dyslexia_DCDC2.htm
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نیز در گستره  4و عرضه به عموم 3این، دوحق توزیع صوتی بدون نیاز به کسب موافقت دارنده حق مجاز می باشد. عالوه بر
می توانند اثر را تکثیر کنند، بلکه امکان توزیع و عرضه 6یعنی نه تنها شخص معلول یا نهادهاي مجاز 5این استثنا قرار می گیرد.

این  1. طبق جزء الف بند معاهده مورد تصریح واقع شده است 4آن به نابینایان نیز براي آنها وجود دارد. این موضوع در ماده 
طرف هاي متعاقد در قانون ملی خود در خصوص کپی رایت، محدودیت و استثناي حق تکثیر، توزیع و در دسترس «ماده 

عموم قرار دادن را به منظور اینکه آثار با فرمت در دسترس،آسان تر در اختیار اشخاص ذي نفع قرار گیرد، پیش بینی می 
  »کنند.

نهادهاي مجاز می توانند بدون نیاز به کسب اجازه از دارنده حقوق مؤلف، یک نسخه «همین ماده  2بند  به موجب جزء الف
تهیه کرده، از نهاد مجاز دیگر یک نسخه با فرمت در دسترس را گرفته و از طریق تمام شیوه  7از اثر را در فرمت در دسترس

با سیم یا بی سیم نسخه ها را در دسترس اشخاص ذي نفع قرار هاي ممکن ازجمله امانت غیر تجاري یا انتقال الکترونیک 
الزم به ذکر اینکه نسخه هاي با فرمت در دسترس باید منحصراً براي استفاده اشخاص ذي نفع ارائه شده، با اهداف غیر » دهند.

  انتفاعی انجام شود. (ذیل همین ماده)

                                                                                                                                                                                                    
Transcriptionساده سازي اثر اجازه نمی دهد، ولی امکان رونویسی ( ظور در دسترس قرار دادن و قابل استفاده کردن آن براي معلولین بینایی ) از اثر را به من
 www.worldblindunion.org/fr/news/pages/le Traité de Marrakesh-explications-aspx. P. 2. Visited at 10فراهم می آورد.(

September 2015( 

1- Right of Reproduction 
2- The right of the owner of copyright to prevent others from making copies of his work is the most basic right under 
copyright.(WIPO, 2008, P. 43) 
3- Right of Distribution 
4- Right of Making Available to the Public 
5- The rights subject to such limitation or exception are the right of reproduction, the right of distribution, and the 
right of making available to the public. 
6- Authorized Entities 

 ادي است که از طرف دولت براي ارائه خدمات در زمینه آموزش،به معناي نه» نهاد مجاز««طبق این بند  معاهده این نهادها را تعریف کرده است. 2بند ج ماده 
همچنین مؤسسه  مفهوم. این است شده معروفیا دسترسی به اطالعات با هدف غیر انتفاعی به اشخاص ذي نفع مجاز یا  تشکیالت آموزشی، خواندن صحیح

شامل  خدماتی به اشخاص ذي نفع می باشد را اساسی و سازمانی آن تدارك چنین عمومی یا سازمان با هدف غیر انتفاعی که یکی از فعالیت هاي اصلی یا تعهدات
.»می شود  

 
7- Accessible Format Copy of a Work 

نسخه اي از اثر ارائه شده در قالب خاص است که اجازه دسترسی به « ه منظور از نسخه در دسترس از اثرمعاهد 2به موجب بند ب ماده 
همان سهولت و آزادي اي که یک شخص بدون معلولیت بینایی یا مشکل دیگري در خواندن متون نوشته می تواند اثر را به ویژه به 

قالب خاص ناظر بر هیچ شکل و تکنولوژي مشخصی نیست و صرفاً قابل دسترس » .دسترسی داشته باشد، به اشخاص ذي نفع می دهد
 شدن اثر در آن فرم مالك است. 

http://www.worldblindunion.org/fr/news/pages/le
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  د) الحاق به معاهده

 1نه مناسبی را براي الحاق کشورها فراهم آورده است.بدین معنا که اوالً به موجب ماده معاهده با اتخاذ تدابیري مختلف زمی
هیچ مقرره اي از این معاهده متضمن نقض تعهداتی که طرف هاي متعاقد نسبت به همدیگر به موجب معاهده دیگر بر «آن 

ه موجب معاهده اي دیگر دارا شدند، نمی عهده دارند، نبوده، همچنین دربردارنده صدمه به حقوقی که طرف هاي متعاقد ب
بنابراین کشورهایی که در نتیجه عضویت در دیگر مقررات بین المللی در حوزه کپی رایت، حقوق و تعهداتی براي » باشد.

آنها نسبت به همدیگر ایجاد شده است، هیچ نگرانی در خصوص ابهام در وضعیت این حقوق و تعهدات پس از الحاق به 
  اهند داشت و این آسودگی در تمایل به پذیرش معاهده بی اثر نیست.معاهده نخو

ثانیاً عضویت قبلی در هیچ کدام از معاهدات و کنوانسیون هاي بین المللی، شرط الحاق به این معاهده نیست: یعنی کشوري 
ه است، می تواند بدون نگرانی از مثل ایران که تاکنون به هیچ کدام از مقررات بین المللی راجع به مالکیت ادبی و هنرینپیوست

هر کشور «معاهده  15ماده  1لزوم الحاق به آنها و تبعاً پایبندي به تعهدات ناشی از آن به این معاهده ملحق شود. به موجب بند 
ه یعنی عضویت در این سازمان براي الحاق به معاهد» عضو سازمان جهانی مالکیت فکري می تواند به معاهده حاضر بپیوندد.

به وایپو ملحق شده، می تواند به عضویت این معاهده درآید. به عالوه  1380کافی است و بنابراین کشور ما که در سال 
معاهده براي گسترش تعداد اعضا و در نتیجه توسعه دامنه حقوقی و جغرافیایی اجراي خود امکان عضویت اتحادیه اروپایی 

  ) را با حصول شرایطی فراهم آورده است.15ماده  2(بند ) و هر سازمان بین الدولی 15ماده  3(بند 

ماده  1ثالثاً هر چند تبعیت از این استثناهاي به نفع معلولین براي کشورهاي عضو معاهده الزامی است و به موجب بند 
در تعیین شیوه ، لکن کشورها »طرف هاي متعاقد به انجام اقدامات الزم براي تضمین اجراي معاهده حاضر متعهد می باشند«10

» اجراي مفاد معاهده در قالب متناسب با نظام و رویه هاي حقوقی خود آزادند و معاهده هیچ الزامی براي آنها ایجاد نمی کند.
بنابراین کشورها پس از الحاق و در راستاي اجراي مفاد معاهده طبق سنت و اصول ملی و حقوقی خود و در چارچوب نظام 

  ده و نیازي به اعمال تغییرات در این مورد نخواهند داشت.حقوقی کشور خود عمل کر

با توجه به اینکه این معاهده در ادامه اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق افراد داراي 
است که نیاز معلولیت، داراي جنبه حقوق بشري و در راستاي گسترش فعالیت هاي بشردوستانه است، داراي مفاد و محتوایی 

و ضرورت هاي بسیاري از کشورها از جمله کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را در سطح بین المللی پاسخ می 
دهد. وجود این ویژگی به اضافه موارد سه گانه اي که در باال مورد اشاره قرار دادیم، موجب پذیرش سریع این معاهده توسط 

کشور این سند را امضا  51(یک روز پس از تصویب)  2013ژوئن  28ونه اي که در تاریخ کشورهاي مختلف شده است به گ
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کشور این  82تعداد 1کردند. این امر به خوبی بیانگر نیاز جامعه جهانی به مقررات بین المللی در این حوزه است. تاکنون
از مجموع  از تصویب) آن را امضا نموده است.(یک سال پس  2014ژوئن  27معاهده را امضا کرده اند وایران نیز در تاریخ 

کشور آرژانتین، السالوادر، پاراگوئه، اروگوئه،مکزیک، هند، سنگاپور، امارات عربی متحده و مالی  9کشورهاي امضاکننده، 
ا سازمان عضو (اعم از کشور ی 20ماه پس از اینکه  3، معاهده 18آن را در نظام تقنینی خود تصویب کرده اند. به موجب ماده 

  بین الدولی) مدارك تصویب و الحاق خود را به دبیرکل وایپو تقدیم نمایند، معاهده الزم االجرا خواهد شد.

الحاق به معاهده و طی مراحل براي اجرایی شدن آن مورد عنایت و تأکید مجامع مختلف بین المللی است. در تاریخ اول 
براي پایان دادن به فقر کتاب به  2»کنسرسیوم کتاب هاي در دسترس«ا عنوان در محل وایپو (شهر ژنو) ائتالفی ب 2014ژوئیه 

نفع معلولین بینایی به همت وایپو و با مشارکت اتحادیه جهانی نابینایان، انجمن ناشران بین المللی، فدراسیون بین المللی 
برگزار گردید و هر کدام از شرکت 3یزيسازمان هاي اداره کننده حقوق مؤلف، اتحادیه بین المللی ناشرین و کنسرسیوم دا

کنندگان بر نیاز جامعه جهانی به وجود مقرره بین المللی براي تحدید حقوق مؤلف به نفع معلولین بینایی و ضرورت اجرایی 
 شدن سریع آن تأکید و آمادگی خود را براي ایفاي نقش مؤثر در این خصوص اعالم کردند.(

www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at10 September 
2015(  

ما را در شکستن زنجیرها کمک «و با شعار  4»حق بر خواندن«به عالوه توسط اتحادیه جهانی نابینایان کمپینی با عنوان 
وت می تشکیل شده و اشخاص را به تشویق دولت هایشان براي الحاق به معاهده و یا تصویب آن دع5»کنید

priorities/-work/our-www.worldblindunion.org/fr/our-pages/le Traité de Marrakeshکند.(

campagne-Droit-a-la-lecture.aspx. P. 1. Visited at 10September 2015(  

  نتیجه

اعالمیه جهانی حقوق بشر انسان ها صرف نظر از هر گونه تفاوت  2ماده  1به موجب اصل عدم تبعیض و با استناد به بند 
تکوینی (مثل نژاد، رنگ، جنس و زبان)،  سرزمینی (مثل تابعیت) و اختالل در سالمتی اعم از جسمی یا روانی از حقوق 

معلولین از جمله نابینایان و کم بینایان نیز همانند دیگران از تمامی شاخه هاي  مساوي و برابر برخوردار خواهند بود. بنابراین

                                                             
1 )1394شهریور  18( 2015سپتامبر  8 -  
2- Accessible Books Consortium 
3- DAISY Consorsium 
4- Right to Read Campaign(Fr: Campagne du Droit à la Lecture) 
5- Help us cut the chains(Fr: Aidez-nous àbriser les chaînes) 

http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html
http://www.worldblindunion.org/fr/our
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حقوق بشر از جمله حق مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی، تمتع از فنون و هنرها و سهیم بودن در پیشرفت علمی و 
  فوائد آن برخوردارند.

آسیب پذیر، ایجاد استاندارد بین المللی و یکسان سازي یا  به منظور حمایت گسترده و بیشتر از معلولین به عنوان اشخاص
کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت توسط  2006حداقل هماهنگ سازي حقوق کشورها در حمایت از آنها، در سال 

ه اعالمیه سازمان ملل متحد به تصویب رسید. ایران در حال حاضر به این کنوانسیون ملحق نشده است. این کنوانسیون نسبت ب
جهانی حقوق بشر حق جدیدي را براي معلولین ایجاد نکرده، ولی با تأکید بر حقوق آنها، تعهدات بیشتري را براي کشورهاي 

دولت هاي عضو تدابیر مناسبی را منطبق بر قوانین بین «این کنوانسیون  30ماده  3بند  عضو به وجود آورده است.به موجب
ن که حقوق مالکیت فکري مانعی تبعیض آمیز و یا غیر منطقی را در دستیابی افراد داراي المللی در جهت اطمینان از ای

بدین معنا که حق انحصاري و موقعیت برتر که در نتیجه اعمال  »معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نمی کند، اتخاذ می نمایند.
طقی در راه آموزش معلولین و مشارکت آنها در حقوق مالکیت فکري به وجود می آید، نباید موجب شکل گیري مانع غیر من

همین کنوانسیون کشورها به تشریک مساعی در صحنه بین المللی براي ارتقاي  32امر علم و دانش شود. به عالوه طبق ماده 
  سطح حمایت از معلولین ملتزم می باشند.

اً در تمام مقررات ملی و بین المللی پیش بینی هر چند که امکان تکثیر اثر مشمول کپی رایت به منظور استفاده شخصی تقریب
شده و به موجب آن، همه افراد از جمله معلولین بینایی می توانند اثر را براي استفاده خود و نه با اهداف تجاري و کسب سود 

موجب تحدید تکثیر و آن را به کتاب صوتی یا بریل تبدیل نمایند، لکن استثناي خاص مربوط به افراد داراي معلولیت که 
بیشتر حقوق مؤلف و تقویت حمایت از معلولین می شود، فقط در مقررات ملی برخی از کشورها پیش بینی شده است. 
تفاوت مقررات ملی در این خصوص و فقدان مقررات مشابه در اغلب کشورها منجر به حمایت ناقص، محلی و متفاوت از 

یض را که صراحتاً در اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولین به ویژه نابینایان شده و اصل عدم تبع
  معلولیت ذکر گردیده، نه تنها تأمین نکرده، بلکه نقض می کند.

به منظور رفع این مشکل برخی از کشورهاي عضو سازمان جهانی مالکیت فکري در پوشش این سازمان به تصویب معاهده 
مراکش در خصوص تسهیل دسترسی نابینایان، معلولین بینایی و سایر افراد ناتوان در خواندن متون نوشتاري به آثار منتشر شده 

ش با دیدي بشر دوستانه و در راستاي توسعه اجتماعی با پذیرش کلیه حقوق و اقدام کردند. معاهده مراک 2013ژوئن  27در 
)، کشورها و سازمان هاي عضو را به 1تعهدات ناشی از سایر مقررات بین المللی راجع به حقوق مالکیت ادبی و هنري (ماده 

بر تجویز تکثیر، توزیع و در  طور آمرانه به پیش بینی و اعمال محدودیت ها و استثنائاتی در خصوص حقوق مؤلف مبنی
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)، در عین حال اعضا را به رعایت شخصیت 4دسترس عموم قرار دادن آثار انتشار یافته به نفع معلولین بینایی ملزم کرده (ماده 
). به عالوه این معاهده تبادل بین مرزي اصل آثار یا نسخه قابل استفاده براي 8و حریم خصوصی آنها هشدار داده است (ماده 

). اعضاي این معاهده ملزم هستند 6و  5معلولین را با وجود شرایطی پذیرفته و آن را ناقض حقوق مؤلف ندانسته است (مادتین 
نهادهاي غیر انتفاعی را به منظور خدمت رسانی (تهیه نسخه قابل استفاده براي این افراد و در دسترس آنها قرار دادن از طریق 

دي که در استفاده متعارف از متون نوشته مشکل دارند،  ایجاد کرده و از آنها براي فعالیت در امانت یا الکترونیک) به افرا
) معاهده به منظور تسهیل عضویت کشورها و حتی سازمان هاي 4کشور و سایر کشورهاي عضو معاهده حمایت کنند. (ماده 

ها را در اجراي نظام و رویه حقوقی خاص و ملی )، کشور15بین الدولی شرایط سختی را براي عضویت در نظر نگرفته (ماده 
) وایپو به ایجاد یک بانک اطالعاتی قابل دسترس براي همه به منظور شناسایی نهادهاي غیر 10خود آزاد گذاشته است. (ماده 

  )9انتفاعی فعال در حوزه خدمت به معلولین بینایی الزام شده است. (ماده 

به فقر کتاب بوده، قالب حقوقی مناسبی را براي تصویب استثنائات ملی برکپی رایت هدف غایی معاهده مراکش پایان دادن 
در کشورهایی که آن را دارا نیستند، پیش بینی می کند. به منظور نیل به این هدف کشورها باید آن را امضا، تصویب و مفاد 

موزشی و دولت ها نیز باید از این معاهده آن را اجرا کنند. سازمان هاي با اهداف غیر تجاري، کتابخانه ها، مؤسسات آ
حمایت و جانبداري کرده تا بتوان به طور مؤثر کتابهاي قابل دسترس را که معلولین بینایی براي مشارکت کامل در جامعه، 
 حضور در بازار کار و فعالیت هاي آموزشی به آنها نیاز دارند، فراهم کرد. مناسب است که ایران با توجه به عضویت در

سازمان جهانی مالکیت فکري و امضاي معاهده در سال گذشته، موضوع تصویب این معاهده را در دستور کار خود قرار 
دهد، خصوصاً اینکه موضوع استثناي حقوق مؤلف به نفع اشخاص ناتوان از جمله معلولین بینایی در الیحه حقوق مالکیت 

  ادبی و هنري و حقوق مرتبط نیز پیش بینی شده است.
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  روانی وعزت نفس نابینایان المتعوامل موثر برس

  

  1فاطمه میرزایی علی آبادي

  2علی یزد خواستی

  چکیده

یکی از عوامل موثر برسالمت روانی افراد، معلولیت هاي جسمی آنهاست واز جمله این معلولیتها، نابینایی افراد است که بر 
از این منظر به مسئله نابینایی افراد وبه خصوص  کاهش روحیه وانگیزه واعتماد به نفس افراد تاثیر دارد که در این مقاله

روانی افراد از دیدگاه پیاژه مورد بررسی قرار گرفته  تحول هاي فرآیند در بینایی اختالل تاثیرکودکان توجه شده است و
براي این منظور اطالعات ضروري با تکیه بر پژوهش ومطالعات اسنادي وکتابخانه اي گرد آوري شده است و توضیح است. 

براي افزایش اعتماد به نفس کودکان نابینا بازیهاي گروهی، بازیهاي رایانه و وتفسیر آن، محتواي مقاله را شکل می دهد 
، آموزش جرئت ورزي وانجام فعالیت هاي ورزشی براساس اي،آموزش مهارتهاي اجتماعی،آموزش مهارتهاي زندگی

  پژوهش هاي قبلی ارائه گردیده است و راهکارهایی جهت پرورش خالقیت کودکان نابینا پیشنهاد شده است.

  نابینا،سالمت روانی، اعتماد به نفس، انگیزه،اختالل بینایی کودکان:واژگان کلیدي

   مقدمه-1

نابینایان به عنوان قشر غیرقابل اغماضی از جامعه در سطوح مختلف  .شود در انسان پدیدار می نابینایی در اثر بعضی بیماریها
از دست دادن .از دست دادن بینایی یکی از جدي ترین بدبیاري هایی است که در زندگی یک فرد روي میدهدسنی مطرحند.

کاري پیامدهاي  از دست دادن اعتماد به نفس و توانایی بینایی سبب رنج فراوان براي فرد مبتال و خانواده او میشود و عالوه بر
جدي اجتماعی و اقتصادي را نیز براي کشورها بخصوص کشورهاي در حال توسعه بدنبال دارد و معلولیت بینایی در بسیاري 

یت بینایی این پیامدهاي فیزیکی و بخصوص فیزیولوژیکی نابینایی و معلول.از اجتماعات موجب کاهش اعتماد به نفس میشود
با معیار پول قابل سنجش نیست. این پیامدها از کیفیت زندگی فرد مبتال و خانواده او می کاهند. افراد نابینا در مقایسه با افراد 

                                                             
  fatimirzaee@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی/. ١
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ها (مثل آفریقا) گزارش شده است که افراد نابینا  سالم از تحصیالت کمتري برخوردارند، فقیرترند و حتی در بعضی از ملیت
   .ارندعمر کوتاهتري د

کودك نابینا براي نخستین بار در فضاي خانواده نفس می کشد. افراد خانواده نخستین کسانی هستند که کودك نابینا حضور 
پدر ومادري …آنها را درك می کند. بنابر این پدر ومادر کودك نابینا نخستین آموزگاران و سازندگان بناي شخصیتی اویند

را در آغوش می گیرند با احساسی آمیخته با ناباوري و عدم قبول این واقعیت ناخواسته،  که بطور غیرمنتظره کودك نابینایی
فردا، روبرو می شوند. این احساس مخرب در روحیه و » چه خواهد شد«امروز و نگرانی و وحشت " چه کنم"اضطراب اندیشه

تقویت می کند. اتکاي به نفس را از او احساسات این طفل کوچک و معصوم اثر می گذارد. احساس ناامنی را در ضمیر او 
می گیرد و به خودباوري و استقالل وي زیان می رساند. به همین جهت آموزش و راهنمایی پدر ومادر کودك نابینا در درجه 
ز اول ضروري تر از خود اوست. والدین کودك نابینا، نابینایی او را فاجعه یی بزرگ می پندارند و نمی دانند که درك آنها ا

فرزندشان به کلی با درك وي از خودش متفاوت است. کودك نابینا ابتدا اصالً نمی دانسته که از چه چیزي محروم شده و یا 
این ناآگاهی از خود، تا مدتها ادامه دارد. کم کم به محدودیت هاي .چه چیزي را از دست داده است و دیگران با او متفاوتند

نسبت به محیط پیرامونش در وي به وجود می آید. در این زمان باید کودك را  و احساس عدم امنیت خود می اندیشد
اگر کودك رها شده و در خود فرو رود، بتدریج از فرآیند رشد  .دریافت. باید او را با محیط آشنا کرد تا احساس امنیت کند

ست ممکن است دوره هاي حساس کودکی که دچار آسیب بینایی ا .عقب مانده و از بستر طبیعی اجتماع منزوي می شود
عالوه بر این اختالل نابینایی در فرآیند هاي رشد را به خوبی طی نکند و با مشکالت اجتماعی و عاطفی بسیاري مواجه شود. 

 که شود می اجتماعی،باعث تعامالت در مانعی مثابۀ بینایی، به ) بیان می کند که نقص1379افروز( روانی افراد نیز تاثیر دارد.
 از فرد برداشت و خود از چون ادراك و باشند داشته کمتري اجتماعی ساالن خود، ارتباط و سن هم به نسبت نابینایان

  می گذارد. آنان، تأثیر نفس عزت همان یا ارزشیابی عاطفی بعد است، روي باراجتماعی خود، داراي

 داراي عادي افراد که کنند تصورمی افراد این. دارند خود به نسبت منفی ونگرش بیمناکتر هستند خود آیندة به نسبت نابینایان
 موجب و دارد منفی تأثیر آنها نفس وعزت خودپنداره روي نهایت در امر این هستند، که آنها بهتري از به مراتب عملکرد

،  1384یزدي،  و دهند(مستعلمی، حسینیان رشد خود در را موفق هویت نتوانند میشود نابینایان  در پایین نفس عزت).احتماالً
سینگال(مال زاده و  و مثال، ساتاپاتی براي. شود اجتماعی می و روانشناختی مشکالت برخی بروز افراد، منجربه این

 و نفس عزت افزایش با معنی داري افراد نابینا، رابطه در اجتماعی و روانشناختی سازگاري که ) نشان دادند 1390همکاران:
   دارد. رفتاري مشکالت و روانی، رفتارهاي اجتنابی فشار افزایش با معنی داري رابطه منفی



 

١٣۴۵ 
 

این پژوهش نیز بررسی وضعیت سالمت روانی وعزت نفس نابینایان وعومل موثر برآن می باشد تا به افزایش  اهدافاز 
  عزت نفس نابینایان یاري رساند. 

  پیشینه پژوهش-2

  نابینایان پرداخته اند که در اینجا به ذکر مواردي ازآنها می پردازیم.پژوهش هاي مختلفی به مسئله اعتماد به نفس 

آموزان پسر نابینا، در گروه  نشان داد که آموزش مهارت هاي اجتماعی بر بهبود عزت نفس دانش پژوهش به پژوه وهمکاران
آموزش مهارت هاي اجتماعی ي این یافته ها، بیانگر این است که اجراي برنامه  .آزمایشی به طور معنا داري موثر بوده است

به دانش آموزان نابیناي گروه آزمایشی، کمک کرده است تا در تعامل با همساالن خود، با عزت نفس باالیی رفتار 
زایش سازگاري دانشجویان برنامه آموزش مهارت هاي زندگی روشی موثر براي اف ؛نتایج پورسید وهمکاران نشان داد.کنند

   .نابینا و کم بینا است

نشان داد که آموزش مهارتهاي زندگی بر عزت نفس و ابراز وجود دختران گروه آزمایش تاثیر  پژوهش ساجدي وهمکاران
 دانش نفس عزت ورزي جرئت . آموزشمثبت معنادار داشته است،  ولی بر روابط بین فردي آنها تاثیر معناداري نداشته است

 به مربوط )بیان می کنند چون مشکالت 1389(ن بهرامی احسان وبنی هاشمیانیهمچن بخشد؛ می بهبود را نابینا و بینا آموزان
ت به بیشتر نابینایان در عمومی سالمت  معناداري طور به ورزي جرئت آید، آموزش می به وجود ورزي جرئت عدم علّ

است،  فرد جرئت ورزي با مرتبط متغیرها دیگر از بیش نفس شود. عزت می نابینایان عمومی سالمت بهبود وضعیت موجب
   . است سالم و رشدیافته نیازهاي شخصیت ترین اساسی و ترین مهم از که

 نابینا، انجام نفس دختران به اعتماد افزایش منظور به را اجتماعی آموزش مهارتهاي) 1384یزدي( و مستعلمی، حسینیان

 نابینا، مؤثر دختران نفس به افزایش اعتماد اجتماعی، در مهارتهاي آموزش که بود آن آمده، حاکی از دست به نتایج .دادند

  .است بوده

روانشناختی،  سالمتی بهبود به معلول منجر افراد در ورزشی فعالیتهاي انجام که نشان داده اند ي شجاعی وهمتیپژوهشها
با  است ممکن بینایی نقص. میشود خودپنداره و نفس عزت مثبت از وارزیابی دوستانه روابط کاهش فشارروانی، شکل گیري

 درفعالیت مقابل، شرکت در. شود تعادلی و توانایی هاي حرکتی در مشکالتی و روانی مسائل فعالیت بدنی، افزایش کاهش
 .کند کمک نابینا افراد بهزیستیو  ها توانایی این رشد به تواند می ورزشی هاي
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 نشان را نابینایان ورزشکار در روان سالمت و نفس عزت بهبود در ورزش مهم )نقش 1392جوانمرد وهمکاران(پژوهش هاي 
فعالیتهاي ورزشی،  دادن انجام به آنها تشویق و نابینا، ترغیب افراد در شناختی-روان متغیرهاي ارتقاي بنابراین، براي. می دهد
   .رسد می به نظر مهم

توان نتیجه گرفت که رابطه معناداري بین آموزش مهارتهاي اجتماعی و جرئت ورزي با عزت نفس  با مرور تحقیقات قبلی می
نابینایان وجود دارد. ورزش نیز درافزایش عزت نفس نابینایان تاثیر دارد.این پژوهش نیز به بررسی وضعیت عزت نفس 

  نابینایان وعوامل موثر بر افزایش عزت نفس نابینایان می پردازد.

  حث نظريمبا-3

 هاي فرآیند در بینایی اختالل در این قسمت ابتدا تعریف نابینایی، تعریف عزت نفس وسپس ارتباط بین آنها ودر پایان به تاثیر
  روانی از دیدگاه پیاژه پرداخته می شود. تحول

  تعریف نابینایی - 3-1 

نابینایی طبی،  حرفه اي و شغلی و آموزشی و نظایر آنها از منظرهاي مختلف تعاریف متفاوتی از نابینایی به عمل آمده است. 
فرد نابیناي کامل کسی است که به کلی ).1381وترابی نامنی( تعریف هایی است که بر حسب مورد،  در نظر گرفته شده است

(هونت  وجود یا فقدان نور را تشخیص ندهد. یادگیري این افراد اغلب از طریق حس المسه و حس شنوایی صورت می گیرد
از نظر آموزشی،  افراد نابینا به کسانی اطالق می شود که نقص بینایی شان به .):به نقل از قمرانی و نوري1994و مارشال، 

 )1994اندازه اي شدید است که مجبورند خواندن را به وسیله بریل یا با استفاده از روش هاي شنیداري یاد بگیرند (هونت، 
شود، یا فرد را براي  بارت است از کاهش بینایی به حدي که مانع اشتغال فرد با اتکاي خود میودر تعریف دیگر، نابینایی ع

 زندگی وابسته به دیگران یا وسایل کمکی نماید.

  تعریف عزت نفس -3-2

 آن و کند می هیجانی، یاد و جسمانی، روانی ازجهات خود به نسبت فرد دیدگاه مثابۀ به نفس ازعزت )2006 ( هانتر

 و غرور نوعی را نفس عزت )1380صدرالسادات، از نقل به 1994، فرانکن .(خویشتن، می داند از فرد رضایت راهمان
   .دهد می دست او کند، به می برطرف خودرا نقایص فرد وقتی که داند می افتخار

  ارتباط نابینایی و عزت نفس-3-3
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اضطراب،  مانند روان رنجورخویی ویژگیهاي و روانشناختی افزایش مشکالت به نسبت زیادي آسیب پذیري نابینا افراد 
 می خود نشان از را آنها مانند و خوابی پارانویایی، لرزش، تعریق، لش، بی عملی،خصومت، افکار -فکري افسردگی، وسواس
دیگران،  به ادزی اجتماعی، وابستگی انزواي مانند اجتماعی برخی روابط به نابینا نسبت افراد آسیب پذیري و دهند.مشکالت

 است.این شده گزارش محدود اجتماعی وروابط کم همساالن، دوستان توسط قرارگرفتن موردتمسخر یا شدن طرد از ترس
در  اجتماعی انزواي. دارند محدودي هاي سالم، فعالیت افراد با مقایسه در و می گذرانند تنهایی را در خود وقت بیشتر افراد
  . میشود اجتماعی منجر کارکردهاي در مشکالتی و پایین نفس آنها، به عزت از مناسب اجتماعی حمایت عدم و نابینایان

  

  مقایسه مراحل رشدي نابینایان با افراد عادي با توجه به دیدگاه پیاژه -3-4

  در این قسمت به بررسی اختالل بینایی از دیدگاه پیاژه می پردازیم.

  روانی تحول هاي فرآیند در بینایی اختالل تاثیر-3-4-1 

پرفسور پیاژه به صورت نظام دار تحول روانی انسان را بررسی کرده و دوره هاي مختلف تحول شناختی انسان را شناسایی 
 به او رسیدن و کودك شناختی تحول شنیدن را عامل مهمی درو ثل دیدن م حرکتی–کرده است.  پیاژه تجارب حسی 

 استثنایی کودك یک تمایز سبب که فردي تفاوتهاي غالبا که دارد عقیده) 1970( پیاژه. داند می منطق تحول پیشرفته مراحل
  نسبت داده می شوند.  روانی تحول عامل چهار از عامل یک از بیشتر بار یک که هستند محدودیتهایی حاصل گردند می

  تاثیر نابینایی بر رشد داخلی کودك-1- 3-4-1

رشد داخلی مربوط به رشد جسمانی،  رشد دستگاه عصبی و رشد غدد درون ریز می باشد.رفتارهاي خاصی به کنش ساخت 
–ماهگی اتفاق می افتد  4 _ 5/4هاي مخصوصی وابسته هستند،  مثال هماهنگی شنیدن،  حرکت وضعی و دیدن که تقریبا در 

 و برگ فراي( آید می وجود به ماهگی 10_11 حدود در بعد به ماهگی شش از تقریبا هماهنگی این نابینا کودکان در
  .) 1969 همکاران

  تاثیر نابینایی بر تجربه اکتسابی: -2- 3-4-1
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دومین عامل تحول روانی، تجربه اکتسابی است.هنگام چهار دست و پا راه رفتن،نابینایی مطلق موجب تاخیردر خزیدن یا 
)خاطر نشان می کند که این 1969ل و بدون کمک اطرافیان می گردد. فراي برگ (چهاردست و پا راه رفتن و را ه رفتن مستق

تاخیر ناشی از فقدان محرك درونی براي رسیدن به یک هدف دیداري است که معموال براساس بینایی فراهم می شود.  
دائم در او تشکیل یافته  یئیشتصویرکودك براي آنکه به سمت نشانه هاي صدا برود وخود رابه طرف آن سوق دهد،باید قبال 

، دچار تاخیر است. بنابر این چنین کودکی فاقد بیباشد. کودکی که فاقد بینایی است، در جابجایی حرکتی و جهت یا
  و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که کودك نابینا در تحول شناختی دچار تاخیر است. تجارب اکتسابی کافی است

  تفو یض ها و انتقال هاي اجتماعی:تاثیر نابینایی بر -3- 3-4-1

 تعامل. گیرد می بر در نیز را اجتماعی هاي تعامل عامل این.استجتماعی اسومین عامل تحول روانی، تفویض ها و انتقال هاي 
تماعی، بستگی دارد.  همچنین ورود کودك نابینا به اج تماس طول در موثر و فعال عمل براي کودکی توانایی به، اجتماعی

مه هاي آموزشی مستلزم فعالیت یکپارچه و فعال او در تمام بر نامه هاي مدرسه است. اما بدون مداخالت ضروري، برنا
الت چهره، ح از تقلیدي یادگیري، بینایی فقدان این بر عالهمحرومیت حسی نابینایان مانعی در این راه قلمداد می شود.

  .استحرکات و اشارات ضمنی صورتشان کمتر از افراد عادي 

  دل جوئیاتاثیر نابینایی بر تع-4- 3-4-1

تعادل جویی به مثابه یک عامل سازمان دهنده عوامل سه گانه فوق عمل می کند تا آنها را بدون تناقض به یکدیگر پیوند 
 دهند.  هر تحول زیستی واجد فرایندهاي نظم جویی است. تعادل جوئی یک فرایند تدریجی و توام با خود نظم جوئی است و
با این مفهوم، گام به گام به حالت نهایی بازگشت پذیري میل می کند که مشخصه تمام ساخت هاي عالی شناختی مستلزم 

 را شناختی عالی هاي ساخت نتیجتا و حرکتی – حسی نارسایی یا نقص هرگونه رو این از . است حرکتی–ساخت هاي حسی 
 نابینایی ممکن است به نقص تعادل جوئی نندما حرکتی - حسی نارسایی هاي اگرچه . دهد تحت تاثیر قرار

                              منجرگردد.

  تاثیر نابینایی بر روي کنشهاي رمزي:- 3-4-2

  ))ذهنی تصویر((،)) رمزي بازي((،)) تقلید(( 
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 در را اي نشانه ای رمزي هاي کنشبه منظور شناخت تفاوت هاي کمی و کیفی تحول شناختی کودکان نابینا الزم است که 
.کنش هاي نشانه اي در مرحله اول دوره دوم یعنی دوره عملیات عینی تثبیت می شوند. دهیم قرار برسی مورد کودکان این

  پیاژه کنش هاي نشانه اي را به چند دسته مانند تقلید و تصویر ذهنی تقسیم می کند :

  )):در ((غیاب الگو تاثیر نابینایی بر روي تقلید-1- 3-4-2

بینایی در تقلید در غیاب الگو نقش مهمی بر عهده دارد. تقلید در غیاب الگو زمانی رخ می دهد که الگوي فرد غائب است. 
کودك تصویرهاي ذهنی مربوط را فرا می خواند واز حرکات واشارات رفتارهاي موضعی و رفتارهاي حرکتی تقلید می 

  کند. 

باید مشاهده کرده باشد یا درباره آن شنیده باشد. در واقع افراد آنچه را که تجربه اما قبل از این که کودك بتواند تقلید کند 
  کرده اند تقلید می کنند. 

  تاثیر نابینایی بر بازي رمزي : -2- 3-4-2

  )از سه دسته بازي ها نام برده اند :1969پیاژه و اینهلور (

  دار قاعده بازي:ج   رمزي                  بازي:ب               الف:بازي تمرینی

دادهاي بینایی  پیاژه عقیده دارد که بازي براي عواطف کودك و تعادل هوش او ضروري است.در کودکان نابینا درون
گساالن را ندارند، آنها کمتر با دیگران مواجه می شوند، رکاهش یافته و یا اصال وجود ندارد. این کودکان شانس مشاهده بز

  زندگیشان که پایه هاي بازي را تشکیل می دهند محدود است. در نتیجه به شدت، تجارب

بازي رمزي، مستلزم تجسم یک شی و یک موقعیت از راه بینایی ویا شنوایی است در نتیجه این بازي هم تقلید است و هم 
گی ندارد زیرا سیاري از فعالیت هاي بازي آمادبتخیلی.به همین دلیل کودکان پیش دبستانی نابینا از لحاظ شناختی براي 

،موقعیت یا صوت در غیابش و در تقلید الگو ها دچار مشکل باشد زیرا در این ءنابینایی موجب می شود که فرد در تجسم شی
  زمینه از تجارب بصري الزم بر خودار نیست.

  تاثیر نابینایی بر تصاویر ذهنی:-3- 3-4-2
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باز پدید  ادراکی محدود است. منظور از این تصاویر ذهنی،در سطح پیش عملیا تی تصاویر ذهنی بر گرداننده، به تقلید 
و  متحرك (تغییر در مکان) آوردن آن چیزي است که قبال ادراك شده است. این تصاویرذهنی شامل شکل بندي ایستا، 

پیوسته در تجارب ادراکی آزمودنی رخ می دهد (پیاژه و  تبدیلی (تغییر در شکل)است. این سه نوع واقعیت بطور
که باید پذیرفت که اثرات مخرب نابینایی بر تحول شناختی کو  جایگاه این تصاویرذهنی به گو نه اي است.)1969اینهلدر،

تحول  براي گذارد می ذهنی تصاویر روي بر دك نا بینا مر بوط به محرمیت تجربه اي است و تاثیري که این محرومیت
از این رو براي جبران تاخیر تحول شناختی در کودکان نابینا، ایجاد  .)1987، سالو( است آور زیان بسیار کودكشناختی 

  تصویر ذهنی از راه تقویت کنش هاي شنوایی ضروري است.

  ویژگی هاي و محدودیت هاي روانشنا ختی کودکان نابینا - 3-4-3

  توانایی هوشی : -1- 4-3- 3

.واضح است که باشد بینایی از غیر به حواس سایر حسی ي دادها درون اساس بر است ادراکات یک کو دك نابینا ممکن
محدود است (هارد من و همکاران،  ی اشتجارب یادگیري کودك نابینا بطور معنی دار ي به خاطر فقدان بینای

مطالعات اولیه در باره کنش هوشی کودکان نابینا اغلب در رابطه با متوسط بهره هوشی آنها صورت گرفته است. اما .)1990
وران در .)1983سی ابعاد ویژه هوشی با احتیاط بیشتر صورت گرفته است (کرك و گاال گر، روي برري اغلب برمطالعات بعد

،ادبیات تحول هوشی مربوط به کودکان نابینا را مرور کرد و گزارش کرد که کودکان نابینا در برخی از حوزه ها با 1984سال 
ها، طیفی از درك مفاهیم یا دانش کلی درباره جهان را شامل می همسن وسال متفاوت هستند.  این حو زه  کودکان بیناي

 نابینایی روانشناسی در ها مشارکت(( در اثر کالسیک خود تحت عنوان ساموئل پی هیز.) 1990شود (هارد من و همکاران، 
کودکان نابینا که بهره ))سه نکته مهم را گزارش می دهد :اوال، نابینایی بخودي خود به هوش کمتر نمی انجامد،  تعدادي از 

هوشی آنها به مدت چند سال پایین بود به به مراتب هوش آنها به سرعت افزایش یافت.ثانیا،  نتوانسته است نکته اي به زیان 
دانش آموران نابینا به خصوص در رابطه با هوش کالمی آنها پیدا کند. ثالثا، ارتباطی بین آغاز ابتال و بهره هوشی وجود ندارد. 

وت هاي هوشی موجود بین افراد بینا و نابینا اغلب ممکن است به عوامل خارجی نظیر محیط هاي خانوادگی نا مطلوب، تفا
  .)1979معلولیت هاي بدنی و یا عصب شناختی مربوط باشد (بیسچوف، 

  توانایی مفهوم سازي: -2- 3-4-3
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از کودکان بینا عقب تر  شناختی یا ادراکی کودکان نابیناتعداد زیادي از پژوهش ها نشان داده اند که تحول توانایی هاي 
نابینا در تکالیفی که به تفکر انتزاعی نیاز دارد،  عملکرد ضعیف تري  ن). همچنین کودکا1986،هرمن،1986است(ویتکین،

 ادارد و آنها اغلب به روش عینی ومشخص با محیط خود برخورد می کنند یا در درك جنبه هاي ملموس محیط توان
تکالیف مفهومی عقب مانده  فهم و درك نابینا در کودکان که از نظر پیاژه،  غیر منتظره نیست.)1995ترند(هاالهان و کافمن، 

 و در یافتند که این آموزش آن دفریدمن و پاسناك کودکان نابینا را در کسب توانایی طبقه بندي اشیاءآموزش دادن. تر باشند
وثر بوده است که می توانند با کودکان بینا برابري کند. به این ترتیب اهمیت توانمندي هاي چنان در مورد کودکان نابینا م

) دریافت اگر چه کودکان نابینا نسبت به کودکان بینا  1986(تلفورد.مفهومی همچون توانایی طبقه بندي به هوش مربوط است
بینا به طور معناداري نسبت به کودکان بینا در در تکالیف سري هاي تکراري اعداد بهتر عمل می کنند اما کودکان نا

موضوعاتی که باید چگونگی تشابه دو چیز را بگویند (مثال مداد و گل) بدتر عمل می کنند.این ناتوانی در درك و یافتن 
ود می کند.  تداعی هاي نشان دهنده فقدان تجاربی است که توانایی پیوند و تداعی بین افکار و اشیاء را در کودکان نابینا محد

برخی از مطالعات در باره نقش بیان کالمی در مفهوم سازي خاطر نشان می سازد که بیان کالمی کودکان نابینا ممکن است 
بیش از صد ) 1982(غالبا نقایص شناختی دیگر این کودکان که ناشی از وضعیت معلولیت آنها است را پنهان سازد. رنیل 

زگاري اجتماعی، ادراك حسی حرکتی، درك مطلب کالمی با کودکان بینا مقایسه کرد و کودك نابینا را در زمینه هاي سا
 او.  گیرند می قرار تري پایین سطح محیطی در یابی جهتدریافت که کودکان نابینا از لحاظ پختگی،  درك و فهم،  

 با تاخیر احتماال نابینا کودکان در مفهومی ساخت تحول که کرد ثابت محققین سایر و خود تحقیقات از حاصل نتایج براساس
مراحل اولیه یادگیري پایه اساسی براي فرآیند هاي هوشی عالی  در بینایی برتري چون که پیشنهادکرد و پذیرد می صورت

. باشد می ضروري و مهم نابینا کودکان تجارب، براي از دار نظام ریزي برنامه توسعه و ایجاد لذا تري به شمار می آید. 
دن اسامی ینابینا باید اطالعات بیشتري درباره اشیاء به دست آورند و نیز باید بتوانند آنها را لمس کنند و همزمان با شنکودکان 

د. ندر این صورت درك عمیق تري از اشیاء و مفاهیم مربوط به آنها کسب می نمای .اشیاء آنها را مورد استفاده قرار دهند
شنیداري در سال هاي اخیر مورد توجه قرار  -نابینا به کمک تصویر سازي ذهنی گسترش توانایی هاي مفهو می کودکان 

  گرفته است.

  درك مفاهیم مربوط به فضا -3- 3-4-3

) 1978اغلب به نظر می رسد که کودکان نابینا در درك مفاهیم مربوط به فضا تاخیر دارند.  پاره اي از تحقیقات( هارت لگ، 
 1982فورد تل و 1982، ویتکینمطالعات ( مقابل در اما ، ضعیفتر))  فضایی مفاهیم(( تحول زمینه در نابینایان که دهند می نشان

 حواس کمک به را فضا به مربوط مفاهیم غالبا نابینایان.باشد نمی )نشان می دهند که مفهوم سازي فضا براي افراد نابینا ناممکن
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 مشکل با را آنها است ممکن شنوایی حس و المسه حس محدودیتهاي دلیل همین به.گیرند می فرا بینایی حس از غیر به
را  روابط بین اشیاء(کیفیات فضایی اشیاء) )نا بینایان دانش مربوط به چگونگی فواصل و1986رد (تلفو عقیده به سازد روبرو

زمند ازراه حس المسه و حرکات بدنی(حس حرکت )کسب می کنند. تجارب لمسی حس حرکت (تجارب مستقیم )نیا
تماس مستقیم فرد با آن یا حرکات بر حول اشیا ءاست.  از این رو درك اشیاءدور نظیر اجرام سماوي، ابرها، افق و 
اشیاءبزرگی همچون کوها و سایر واحدهاي جغرافیایی و یا چیزهاي کوچکی مانند باکتري ها براي نابینایا ن کاري بس 

  دشوار است.

  حسی)) تحو ل ادراکی و ((جبران -4- 3-4-3

، زبان، اجتماعی شدن و شناخت رشد براي بلکه است ضروري حرکت مهارتهاي رشد براي تنها نه حرکتی–تحو ل ادراکی 
ران معتقد است که توانایی تمایز هاي ادراکی یک کودك نابینا در زمینه هایی نظیر بافت، وزن  و شخصت نیز مهم می باشد

 نظیر ادراکی پیچیده تکالیف بی خو به توانند نمی  نابینا افراد اما است مقایسه قابل خود سال و هم سن بیناي کودکان با و صدا
در  کهیک اعتقاد نادر .)1376حرکتی را انجام دهند (شریفی در آمدي  - یی، روابط فضایی و یکپارچه سازي حسیشناسا

زمینه هاي حواس دیگر ر که به خاطر کاهش بینایی، افراد نابینا د این است  ی هاي ادراکی افراد نابینا شایع استیمورد توانا
توانایی بیشتري دارند. بنا به نظریه جبران حسی، اگر یکی از گذرگاه هاي حسی نظیر حس بینایی قطع شود،حواس دیگر بطور 

به خاطرسپاري  ي شنیدن، بویایی وخو دکار قوي تر و نیرومند تر خواهند شد.بنا به این اعتقاد افراد نابینا ظرفیتی بیشتر برا
دارند.هر گونه برتري افراد نابینا به خاطرتوجه بیشتر به نشانه ها و عالئم کوچک و راهنما یی و اطالعات منبع می باشد و نمی 

  .)1376د رآمدي، تواند بخاطر پایین بودن آستانه هاي حسی آنها باشد(شریفی

  تکلم و مهارتهاي کالمی  -5- 3-4-3

تولید صوت در کودکان بینا و نابینا مشابه است، تفاوت هاي تحو لی هنگامی که  که ارتباط در زمان نوزادي و آغازهر چند 
در مورد کودکان بینا تحول زبان تقریبا از طریق یکپارچه  .کودکان شروع به تداعی معانی کلمات می کنند ایجاد می شود

کودکان نابینا نمی توانند تکلم را از طریق تقلید بصري یاد .گیردسازي تجربیات دیداري و نمادهاي کلمات صورت می 
 به است ممکن زبان هستند مادرزادي ي بینا نا بگیرند و باید به درون دادهاي شنوایی متکی باشند. در نتیجه در افراد ي که

 الفا((شفاهی زبان داراي نابینا افراد دارد عقیده بود نابینا خود شناسی که روان فورث کاتس توماس. کند رشد کمتري میزان
زطریق اسی شان همساز نیست. آنها ح تجارب با که هستند متکی تعابیري و کلمات بر آنها عبارتی به. هستند)واقعی غیر)ظی

حواس شنیداري، المسه و بویایی جهان را کشف می کنند و بدین جهت به نظر می رسد که زبان آنها متاثر از این وقایع است. 
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 حمایتهاي وکسب مقبولیت اجتماعی کسب جهت– اي وسیله عنوان به–زبان غیر واقعی  -به نظر کاتس فورث (الفا ظی)
  وسط نابینایان به کار می رود. ت اجتماعی

  تحر ك و جهت یابی: -6- 3-4-3

ن یاد گرفته کات دیگراراز طریق مشاهده ح مسلم است که افراد بینا،حرکات را )بیان داشت که بدیهی و1983(فرل،
گیر ند که چگونه حر کت کنند.آنها این حرکات  باشند.کودکان بینا، از طریق مشاهده حرکات دیگران و تقلید از آن،یاد می

یر و اصالح حر کتشان به آنها می یرا تمرین می کنند و حرکات خودشان را نیز مشاهده می کنند، که این پسخوراندي براي تغ
فرصت مشاهده دیگران و تقلید از حرکات آنان را ندارند.  یکی از مهمترین توانایی هاي افراد نابینا  دهد، ولی کودکان نابینا،

این است که آنها بتوانند در محیط اطرافشان حرکت کنند. تحر ك افراد نابینا به میزان زیادي  و کم بینا براي سازگاري بیشتر
که شخص مبتال به نقص بینایی می تواند از  صان دو راه مختلف راشان در درك فاصله ها بستگی دارد. متخصی به توانای
و  است"توالی روش" راهها ازاین یکی.  اند کرده ، تشریحذهن تجسم بخشندر اطالعاتی مربوط به فاصله ها را د ها طریق آن
  . کند ترسیم محیط در را گوناگون نقاط کلی روابط بتواند که است اي نقشه رسم طریق از دیگري

  تحول اجتماعی و سازش یافتگی شخصیت : -7- 3-4-3

اي یک فرد نابینا این تفاوت هاي بر .است متفاوت بدون بینایی،ادراکات ما درباره خودمان و جهان اطراف به طرز چشمگیري
اطوارهاي  و قادر نیستند حاالت و اداء ادراکی ممکن است منجر به مشکالت عاطفی و اجتماعی گردد. براي مثال افراد نابینا

 زبان(یعنی اجتماعی ارتباط سیستم مستقیم هاي مولفه مهمترین از یکی توانند نمی علت به همین .تقلید کنند رابدنی افراد
دهند.ظرافت هاي ارتباط غیر کالمی ممکن است بطور معنی داري در قصد و نیت کلمات بیان شده تغیر ایجاد  ا رشدر)بدن

 یا و اي چهره سیستم ارتباطی غیر کالمی از طریق در یافت نشانه هاي دیداري (نظیر:تجلیاتکنند. ناتوانی یک فرد در تحول 
در دریافت یا تفسیر زبان کالمی بلکه در  نه تنها وي را ، فردنابینا دارد وفردي بین تعامالت بر عمیقی نتایج )دست حرکات

   دچار مشکل می سازد. بیان آنچه که به دیگران می گوید

  :تحول مفهوم خود(تصور از خود) -8- 3-4-3

محیط اطرافشان یاد می  بینایی اولین دستگاه حسی در نوزادان است، زیرا که بیشترین اطالعاتی که نوزاد در مورد خودشان و
گیرند از طریق سیستم بینایی صورت می گیرد.  سازمان بندي اولیه ادراك بینایی بطور با لقوه در جهت متوجه ساختن 
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و تحول آنها بسیار مهم هستند. تفسیر در بحث تحول اولیه خود بیان می کند  عناصر ي در جهان است که براي بقاء نوزادان به
ك خود در فعالیت با محیط فیزیکی یا امی شوند، به خصوص ادر که جنبه هایی ازخود را که از طریق ادراك مشخص ومعین
که خود و افراد دیگر را به "بین شخصید خو"دراك تشکیل می شود:اجتماعی، اکتساب می کنند.دو نوع خود از طریق این ا

هم متصل یا مجزا می سازد. این دو جنبه ه فیزیکی را ب که خود ومحیط"خود بوم شناسی"هم متصل یا مجزا می سازد، و خود
واع دیگر خود که بر خالف ان خود در آغاز تولد شکل می گیرند و به حیات خود در دوران بعدي زندگی ادامه می دهند. 

بعدا تحول می یابند، این احساسات اولیه خود بطور مستقیم از طریق تجربه ایجاد می شوند و مجدا توسط کودك ساخته نمی 
از طریق خیره شدن دو جانبه، حرکات بدنی  ن مربوط است واشوند.  خود بین فردي به ادراك خود در رابطه با دیگر

تلقین توجه ایجاد می شود. بینایی نقش بسیار مهمی در این دو جنبه اولیه  ره کردن ومشروط، کالم سازي متقابل و اشا
  1نابینا در تحول چنین اشکالی از دانش خود،دچار مشکل می گردند احساس خود دارد وکودکان

  ؟براین اساس سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه؛ عوامل موثر بر عزت نفس وسالمت روانی نابینایان چیست

  روش پژوهش-4

روش این پژوهش توصیفی است که براساس مطالعات کتابخانه اي و اسنادي از پژوهش هاي دیگران در این زمینه استفاده 
خود  نقایص فرد وقتی که است افتخار و غرور شده است.منظور از مفهوم عزت نفس که در این پژوهش به کار رفته نوعی

نابینایی عبارت است از کاهش بینایی به حدي که مانع اشتغال فرد با اتکاي خود دهد و  می دست او کند، به می برطرف را
  شود یا فرد را براي زندگی وابسته به دیگران یا وسایل کمکی نماید. می

  یافته ها-5

  در این بخش به بررسی عوامل موثر بر عزت نفس نابینایان می پردازیم.

  عوامل موثر بر عزت نفس نابینایان

 که آموزانی که معلولیت هاي حسی دارند همواره مورد توجه صاحب نظران و متخصصان آموزشی بوده است آموزش دانش
یکی از معلولیت هاي حسی نابینایی است. باید توجه داشت که روش هاي سنتی در آموزش این افراد کارایی الزم را ندارند 
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ه تا باعث افزایش اعتماد ب لذا یک رویکرد تحولی ضروري استو موجب کاهش انگیزه ي این دانش آموزان می شوند. 
   نفس آنها شود.

 که می کنند پژوهشگران ادعا جسمانی، برخی معلولیتهاي دیگر و اجتماعی افراد نابینا -روانی سازگاري کاهش با رابطه در
 و خودپنداره افزایش است و اضطراب مرتبط و افسردگی مانند روانشناختی عالیم با افزایش نابینا افراد در نفس عزت کاهش
 میباشد. لذا، یافتن افراد این اجتماعی- روانی سازگاري مهم در عوامل از اجتماعی مهارتهاي فراگیري وهمچنین نفس عزت

 کم بینا، براي و نابینا افراد در اجتماعی مناسب روابط انجام به ترغیب و تشویق و عزت نفس افزایش براي جدید روشهایی
  .بود خواهد مفید بسیار آنها و اجتماعی روانی سالمتی

بازي به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از زندگی کودکان و یک عامل موثر بر رشد اجتماعی و عاطفی،  امروزه بیش از 
پیش مورد توجه پژوهشگران و دانشمندان در حوزه آموزش و پرورش قرار گرفته است. پژوهش ها، عمدتا حاکی از آن 

نظر از شرایط جسمانی، سطح عملکرد ذهنی یا چگونگی توزیع امکانات محیطی،  بازي می  ست که تمام کودکان صرفا
. با در نظر گرفتن موارد )1386می دهد(گلپرور وهمکاران:را افزایش کودکان نابینا طور معناداري عزت نفس  بازي بهکنند.

را فراهم کنند که با خصوصیات سنی کودکان هماهنگ بوده و شرایط فوق مربیان کودك باید تالش کنند تا موقعیت هایی 
  .طبیعی را براي انواع بازي ها مهیا نمایند

بازي هاي رایانه اي به عنوان تعاملی ترین رسانه ي دیجیتال، یک رویکرد تحولی در آموزش نابینایان به حساب می آیند. از 
زش نابینایان استفاده کرد شامل تقویت پردازش شنیداري، تصویرسازي جمله مواردي که می توان از این بازي ها در آمو

شود. باید در نظر داشت که طراحی این  ذهنی، یادگیري موضوعات درسی، جهت یابی و مکان یابی و نقش عاطفی آن ها می
ر کارها و افزایش گفتنی است انگیزه باال، کنجکاوي فراوان، پشتکار و انضباط دبازي ها منطبق بر اصول آموزشی باشد

جرأت و چالش پذیري از ویژگیهاي افراد خالق است که با روشهاي فوق می توانیم در کودکان تقویت کنیم و شاهد انجام 
  کارهاي خالق توسط خود کودکان باشیم. 

  نتیجه گیري و پیشنهادات -6

 می و عادي نابینا آموزان دانش گروه دو هر در نفس عزت باالرفتن موجب ورزي جرئت همانطور که گفته شد، آموزش 
 تبیین در.است همسو) 1386(  حجازي و پژوه ، به) 1384( یزدي، و پژوهشهاي مستعلمی، حسینیان از حاصل نتایج با که شود
 با تعامل در فرد رفتار اصالح که موجب است رفتاري روشی ورزي جرئت آموزش که چون گفت توان می ، یافته این
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باعث  تغییراتی د، چنین ساز می فراهم ، فرد را براي دیگران به شخصی نظرات بیان و وجود ابراز و فرصتشود  می دیگران
 و رسد قدرت می و خاطر رضایت به احساس وضعیتی، فرد چنین در.درآید مثبت صورت خود، به از فرد تصویر که شوند می
 دهند می نشان پژوهشی همچنین شواهد کند؛ می دهی سازمان را باال نفس عزت خود و به مثبت، احترام خودپندارة نهایت در
؛به نقل از 1973ولپی، ( شود می تعریف، خود حقوق از دفاع توانایی و هیجانات اضطراب ورزي، بیان بدون جرئت که

 می حساسکند، ا خود دفاع حقوق دیگران، از به اتکا بدون و تنهایی به که بتواند فردي ترتیب ،بدین)1388: بهرامی احسان
شود.همچنین  می موجب را وي نفس باالي عزت و مثبت استقالل، خودپندارة این و خود بایستد پاي روي تواند می که کند

با توجه به نتایج گلپرور وهمکاران به نقش بازي و در پژوهش جوانمرد به نقش ورزش درافزایش عزت نفس نابینایان تاکید 
 بدون است در این پژوهش نیز به نقش بازیهاي رایانه اي در افزایش جرئت ورزي نابینایان تاکید شده است.بدیهی می شود.

 و تعامالت فردي بین مهارتهاي و شناختی هاي حوزه مختلف،مخصوصاً هاي حوزه در نابینایان کمبودهاي گرفتن درنظر

 نفس عزت و همچنین خودپنداره و جسمانی و روانی سالمت سطح بودن جمله پایین از مختلفی دیگران، مشکالت با آنها

ضروري است که والدین و مربیان  اما، ودب خواهد افراد این خودشکوفایی و تحصیلی جهت پیشرفت در ضعیف، مانعی
ر برد و با اتخاذ ، محیط را براي پرورش همه جانبه آنان مهیا سازند و حتی می توان انتظار را از این حد نیز فراتنابینا کودکان

راه هاي گوناگون و متنوعی براي پرورش خالقیت در کودکان وجود دارد  .روشهایی ساده به پرورش خالقانه آنان پرداخت
  :که تقریباً تمام آنها براي کودکان آسیب دیده بینایی نیز کاربرد دارد، برخی از این راهها عبارتند از

پاسخهاي عجیب و غریب که سبب ارتقاي رفتار خالق و تعمیم آن به سایر زمینه هاي تشویق کودکان به طرح سؤالها و - 1
کسب این مهارتها به کودکان کمک می کند تا .آموزش مهارتهاي پژوهشی، حل مسئله و طرح مسئله -2.زندگی می گردد

ترغیب کودکان به انجام  تشویق و -3.در عرصه هاي مختلف زندگی بتوانند مسائل و مشکالت را بطور عاقالنه حل کنند
هنر به کودك آرامش می بخشد، روح کنجکاوي، تحقیق و سازندگی را در او بیدار می کند و فرآیند .کارهاي متنوع هنري

  .دگی را در وي بوجود می آوردنسازندگی، خالقیت، تولید و آفرین

ناتمام ذهن کودك را به چالش می اندازد و آموزش روش مطالعه خالق و خواندن قصه هاي متنوع و ناتمام. قصه هاي  -4
 ت مختلفنوشتن قصه و داستان و خاطره با موضوعا -5.پایان هاي متفاوتی را در ذهن او به تصویر می کشد

  .نوشتن، استفاده و کاربرد کلمات و تولید واژه ها و ترکیب آن به ذهن کودك انسجام و نظم و ارتقاء می بخشد -6

ي کسب تجارب متنوع جهت خودآموزي و یادگیري اکتشافی. این فرصت ها در برخورد با اشیاء، تدارك فرصتهایی برا- 7
اهمیت دادن به بازیهاي کودکان و ایجاد  -8.افراد، موقعیتها و شرایط می تواند لذت بخش و توام با تجارب دست اول باشد
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نیازمند اندیشه و تفکر می باشد و بازي  فرصتهایی براي بازي هاي خالقانه. کودك براي رشد ذهنی و اجتماعی خود
  .خمیرمایه این تفکر و اندیشه است

  

  

  منابع-7

  .استثنایی کودکان پرورش و آموزش و شناسی روان بر اي مقدمه).  1379(  افروز، غالمعلی- 1

نفس  عزت و ورزي جرئت مهارت افزایش در آموزي برنامه جرئت تأثیر، )1386(حجازي، مسعود و پژوه، احمد به- 2
  .جرئت کم آموزان دانش

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت هاي - )1386به پژوه، احمد؛خانجانی، مهدي؛حیدري،محمود؛شکوهی یکتا،محسن(- 3
  .1386فصلنامه پژوهش درسالمت روانشناختی،دوره اول، شماره :سوم،پاییز-اجتماعی برعزت نفس دانش آموزان نابینا

عمومی  سالمت و ت نفس عز بر وجود ابراز روش )، اثربخشی1389، کوروش(بهرامی احسان،هادي و بنی هاشمیان- 4
  ب161- 153صص- 2: دهم، شماره استثنایی،سال کودکان حیطه در پژوهش ، عادي نابیناي آموزان دانش

اثربخشی برنامه آموزش مهارت هاي زندگی بر میزان  -)1386پورسید،سیدرضا؛حبیب الهی،سعید و فرامرزي،ساالر(- 5
  .3:، شماره 1386سالپژوهش در سالمت روانشناختی، -سازگاري دانشجویان نابینا و کم بینا 

تاثیر آموزش مهارت هاي  )1389(ریعت،محمد رضاتش پور، سید حمید؛کامکار،منوچهر و صمصام شآساجدي، سهیال؛- 6
 1 :شماره 1389راهبردهاي آموزش، سال سوم، بهار - زندگی بر روابط بین فردي، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابینا

  ).7(پیاپی 

  .خالق گفتمان نشر: نابینا، تهران کودکان آموزش و شناسی ،روان) 1379(  درآمدي، پرویز شریفی- 7

 ذهنی توان کودکان کم پرخاشگري کاهش بر صبحگاهی )، تأثیرورزش1385 علمدار، قربان( همتی ستاره؛ شجاعی،- 8
  .855-6،870،4 کودکان استثنایی حیط در پژوهش. آموزش پذیر

 .وتوانبخشی بهزیستی سازمان انتشارات : تهران ، ویژه با نیازهاي افراد در نفس )، عزت1380 صدرالسادات، سیدجالل(- 9
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مقایسه مهارت هاي اجتماعی کودکان نابینا با همتایان بینا،مجله کودکان ،)1389قمرانی، امیر؛نوري،شهرام(- 10
 .2،صفحه 45استثنایی،شماره :

 -ساله  11تا  6 -تأثیر بازي بر عزت نفس دانش آموزان ؛)1386(کامکار،منوچهرو مددي زواره،سارا؛ پرور،محسن گل- 11
  . 14 تا 1صفحه – 33:ماره ش -  1386پاییز  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي مجله -نابیناي آموزشگاه ابابصیر اصفهان

 به اعتماد افزایش بر اجتماعی مهارتهاي آموزش )، تاثیر1384،فروزان؛حسینیان، سیمین و یزدي،سید منور(مستعملی- 12

  .1384 ، زمستان4 :پنجم، شماره سال استثنایی کودکان حیطه در پژوهشتهران، شهر نابیناي نفس دختران

 متالس و نفس مقایسۀعزت)، 1392مال زاده اسفنجانی، رحیم؛جوانمرد،غالمحسین؛یگانگی، شیرین و اراضی، حمید(- 13

 سال/ استثنایی کودکان ایرانی فصلنامه- مشهد شهرستان سال31 تا 11 غیرورزشکار و ورزشکار درنابینایان روان
 .1392- 2سیزدهم،شماره:

 :چاپ اول، انتشارات، تهران، ، تحول روانی آموزش وتوانبخشی نابینایان)1381فریده( نامنی، محمدرضا و ترابی میالنی، - 14
 .وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی

 جوادي مجتبی ویژه، ترجمۀ آموزشهاي بر اي استثنایی مقدمه )، کودکان1995کافمن، جیمز( و هاالهان، دنیل- 15

 .رضوي قدس آستان :مشهد،انتشارات.ان

   :نترنتییسایت ا      

 ، ، روانشناسی واهداف عمده مردم جهان درمورد کودکان نابینا) 1392یوسفی، عبد الخالق(بهمن 
elhamala.blogfa.com/post 1394مرداد 25، (مراجعه کاربر در( 
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  طراحی شهري و نقش مناسب سازي معابر شهري در رفاه اجتماعی نابینایان
  
  3 محمد کارکنان نصرآبادي -2اعظم نژادي  -1نیازيحسن م

 چکیده:
شود. رفاه اجتماعی در معناي وسیع آن بر مفهوم رفاه اجتماعی از ملزومات بسیار مهم توسعه و پیشرفت هر جامعه قلمداد می

ها ي وسیعی از برنامهمندي اجتماعی، خوشبختی اکثریت مردم، برقراري امنیت و عدالت و تأمین نیازهاي زندگی و دامنهبهره
  هاي مربوط به بهزیستی و رفاه شهروندان تأکید دارد. و فعالیت

کنند اگر چه در  ابینایان از جمله افرادي در جامعه هستند که با توجه به شرایطی که دارند کمتر از امکانات شهري استفاده مین
ها را کاهش  شهرها تالش کردند تا در این بخش محدویت هاي اخیر مدیران شهري اعم از اعضاء شوراها و شهرداران در سال

 .دهند اما بازهم مشکالت در این زمینه کم نیست

در این مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم طراحی شهریف رفاه اجتماعی و برنامه ریزي و نیز چالش هاي متعدد نابینایان در فضاي 
براي نابینایان، نصب تابلوهاي خوانا و دقیق، مناسب سازي کامل معابر شکل  uشهري، پیشنهاداتی از جمله به کار بردن موانع 

  براي نابینایان ارایه شده است.
  نابینایان، طراحی شهري، رفاه اجتماعی، فضاهاي شهري واژگان کلیدي:

 
  

  مقدمه
سطح شهرها و به ویژه در کالن افتیم که براي استفاده از امکانات در  مهر به یاد گروهی از جامعه می 23هر ساله و همزمان با 

  !اند، اما انگار قرار نیست مشکالت آنها دیده و حل شود شهرها با مشکالت زیادي روبرو هستند و بارها آنها را فریاد زده
ریزي اي پیچیده و سیستمی پویا که مرتباً در حال تحول و رشد است، به دانشی بیش از معماري یا برنامهشهر به عنوان پدیده

ریزي صرفاً عقالنی و منطقی نیاز و یا نوعی برنامه» معماري کالن«شهري ـ و یا حتی ترکیبی از این دو، آن هم پاسخی فراتر از 
دارد تا به مشکالت کیفی آن پاسخ داده شود. دغدغۀ ارتقاي کیفیت زندگی انسان، خصوصاً در محیط کالبدي و فضاي 

هاي اخیر کمک است اما علل دیگري که به رشد و توسعه این دانش در سالعمومی، موجب تولد دانش طراحی شهري شده 
است، ماهیت اقتصادي، سیاسی و فرهنگی دارند. تحت تأثیر این علل، طراحی شهري به عنوان ابزاري براي رونق و کرده

تصادي در گرفته) اهمیت توسعه شهرها در رقابت میان شهرهاي مختلف (که به طور روزافزونی براي جلب سرمایه و توسعه اق
المللی تواند نقش اساسی در خلق  وجهه و سیماي شهر و از طریق آن در خلق وجهۀ بینزیادي یافته است. طراحی شهري می

گیران کامالً بر ضرورت دانش کشور در فراسوي مرزهایش ایفا کند. با وجود این عوامل، هنوز در کشور ما مدیران و تصمیم
                                                             
1 گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان (استاد .  niazim@kashanu.ac.ir( 
2 داشجوي کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان   
3 (دانشجوي دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران  .  m.karkonan@kashanu.ac.ir( 

mailto:niazim@kashanu.ac.ir
mailto:m.karkonan@kashanu.ac.ir


 

١٣۶٠ 
 

و از مزایاي اقتصادي و  براي شهروندان و نیز رقابت در عرصۀ جهانی پی نبرده یت ارتقاي کیفی شهريطراحی شهري و اهم
  ).5-8: 1387سیاسی آن کامالً آگاه نیستند (گلکار؛ 

ها بر پایه این حس است، براي خلق باشد و بیشتر طراحیبا توجه به اینکه حس بینایی در طراحی معماري بسیار مهم می
اي طراحی که براي افراد روشندل قابل استفاده باشد و بتوانند فضا را آنطور که واقعاً هست درك کنند، باید به گونهفضاهایی 

کرد که حواس بویایی، المسه، شنوایی و چشایی این افراد را تحریک و این بار فضا را بدون حس بینایی درك کنند. نکته 
گردد. متأسفانه در کشور ایران، این قشر که نابینا به چه افرادي اطالق می حایز اهمیت این است که به طور دقیق بدانیم

دیده از بسیاري مواهب محرومند و به دالیل عدم ایمنی، نوع نگاه اجتماعی و کمبود امکانات فرهنگی به انزوا گرویده آسیب
  گیري از بسیاري امکانات را در سطح شهر ندارند.و امکان بهره

در بسیاري از مراکز و مناطق شهري، معلولین و نابینایان از حداقل امکانات نیز برخوردار نیستند و با وجود آمار متأسفانه امروز 
-ها و پیادهباالي این گروه هنوز هیچ گونه امکانات مناسب رفاهی و تمهیدات آسایشی برایشان در نظر گرفته نشده، خیابان

اي بسیار دارند که این مسأله موجب شده تا افراد سالم نیز در بسیاري از مواقع در هروهاي ما هنوز با استانداردهاي جهانی فاصل
اند گرفتار شده و با مشکل مواجه شوند؛ حال چه رسد به معلولین، نابینایان و افراد هایی که دهان باز کردهبلنديوپستیچاله

هاي دولتی نیز توجهی به فریحی، ادارات و ساختمانها و مراکز خرید مراکز تي ساخت فروشگاهخاص؛ همچنین در زمینه
-اي به سطوح شیبهاي زنجیرهشماري از فروشگاهها و انگشتاین مسأله صورت نگرفته و شاید تنها در برخی از بیمارستان

المندان ما تنها با خوریم که براي استفاده و تردد این گروه در نظر گرفته شده است. اما آیا معلولین، نابینایان و سداري برمی
-روند، به خوراك و پوشاك نیاز ندارند؟ و آیا تا به حال با خود اندیشیدهها سروکار دارند؟! آیا آنها به خرید نمیبیمارستان

 150شود. وقتی که دیدن و آمد تکلیف معلولین و سالمندان چه می هاي عریض بر رفتهاي شلوغ و خیابانایم که در اتوبان
-نوردي و کوهها نیز طاقت این همه پلهبرد و حتی کودکان و جوانهاي عابر پیاده به خودي خود توان آدم را میي  پلپله

ایم که امکان استفاده از آن براي چه کسانی برداري از متروها به این فکر افتادهپیمایی را ندارند؟ آیا زمان طراحی و بهره
  فراهم است؟

آورد برخوردار شده  فراهم می  جامعه  که  هایی ما این است که تمام معلولین بـتوانند از فـرصت  آرزوي"گوید: فلیپ ماسون می
با ایـن تـعاریف لزوم  ).1387اهـري،  (بابایی"شوند  دار دارد عهده هایی را که اجتماع الزامی می مسئولیت  و قادر شوند تمامی

  .گردد چگونگی حضور معلولین در سطح شهر مشخص می  توجه به
در این مقاله سعی شده است که مشکالت نابینایان به عنوان یکی از اقشار جامعه از منظر طراحی شهري و نقش آن در رفاه 

  اجتماعی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
  طراحی شهري

دي از طراحی شهري موضوعی در شرف تکوین است. در طراحی شهري دسترسی به نوعی انتظام، نیازمند دارا بودن کالب
اي وسیع از فنون مختلف مورد هاي علمی است که به وسیلۀ تحقیق، تاریخ و روش مربوط و همچنین همراه با گستردهنظریه

گیرد. طراحی شهري در خدمت ارتقاي کیفی محیط و توسعۀ پایدار آن است، که سه عنصر فرم، عملکرد و حمایت قرار می
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-پردازدودر  خدمت بهینهبه بررسی ادراك شهروندان ازفضا ورفتارهاي آنها میگیرد. طراحی شهري معناي شهر را در برمی

سازي آنهاست. پرداختن به خاطرات و تجربیات مردم و افزایش تعامالت اجتماعی، در تخصص طراحی شهري (و نه هیچ 
ایش و پرداختن به گیرد و چیزي فراتر از آرهاي دیگر کمک میتخصص دیگري است). طراحی شهري به هر حال از دانش
ها در محیط ترین دغدغۀ طراحی شهري مباحث ادراك و رفتار انسانظاهر ـ و به عبارتی، صرفاً زیباسازي ظاهري ـ است. مهم

 -طراحی شهري حرفه خالصه، طور  بـههاست. شهري و حفظ و ارتقاي کیفیت شهر براي تمام شهروندان و براي تمام نسل
کالبدي  -اجتماعی -دهی به انتظارات و نیازهاي روانیا محوریت کیفیت در جهت پاسخو فرایندي است که ب دانش،

همگانی  - هاي بیرونی فضاي کالبدي و عرصه و درك عینی و ذهنی منظر شهري،  شهروندان به سـاماندهی دریافت
گونه تعریف کرده  را ایناین دانش  پردازد.کورش گلکار در پایـان تـجزیه و تـحلیل و کندوکاو متون طراحی شهري، می

 ها حل گشایی و راه  فرایند مسئلهة دربـرگیرند    تـوأمان  اي و گروهی که میان رشته  است  فعالیتی  طراحی شهري« است:
عمومی شهر به نـحوي اسـت کـه موجب ارتقاي کیفیات  ۀبخشی کالبدي عرص شان سازمان ) است که هدفییها (فرآورده
اش  طراحی شهري و خواهر هنري ).50:1378( »هاي شهري گردد مکان  شناختی زیبایی  ۀو تجربمحیطی  زیست عملکردي،

کننده سهیم  دوام و توانایی ایجاد حس رضایت و خوشی براي مصرف در سـه کیفیت سودمندي،  معماري  یعنی
   ).2: 19992(موقتین،هستند
طراحی شهري از چه   کننده و کاربر  اي و ایدئولوژیک تعریف عـلمی و حـرفه ۀاینکه اندیش  برحسب )،1994( 1لنـگ از نظر

و   همگانی  هاي مکان  اما همه به موضوع کیفیت تعریف و برداشت متفاوتی از آن متصور است. آبشخوري سیراب گردد،
پردازد که  می هاي مختلفی به توضیح دیـدگاه  بیستم  او در تبیین ایدئولوژي طراحی شهري در قرن دهند. وپر می شهري بال

    .دهند  دست  هاي متفاوتی از طراحی شهري را به ها و مفهوم توانند شیوه می
هاي  دخالت تنوعی از دانش  داند،اما می  ریزي برنامه  اي از در گفتار کوتاهی طراحی شهري را شاخه)؛ 1994(2اسپکس من

  .رددا شناسی و اقتصاد را از نظر پنهان نمی مختلف نظیر معماري،جامعه
  چه در معرفی در تبیین چگونگی ظهور مفاهیم طراحی فضاي شهري از طرق مختلف،مطرح می کند که  بـنت  بـراد
گرایی و  و سنت  گرایی عقل  هاي فکري قرن بیستم نظیر چه در معرفی نحله ملی ایران، ۀکتابخان ةمعماري نظیر پروژ  هاي پروژه

مندان و  انشمندان و حرفهد فضاهاي شهري،  ریزي و طراحی هاي برنامه ها و شیوه و چه در مـعرفی تـکنیک مدرنیسم و جز آن،
او در  اند. و فکري متنوع ساماندهی فضاهاي شهري را هدف قرار داده  علمی  هاي برد که با زمینه پردازان متفاوتی اسم می نظریه

شهري(وجه   فضاي  وجوه  چ ترتیبی بر یک وجه خاصی ازگردد به هی مـؤخره کـتابش مستفاد می  از  گونه که پایان بحث نیز آن
  محدودیت  ورزد و از هاي دخیل تأکید نمی و یا دانشی خاص از دانش سیاسی و جز اینها) روانی، اجتماعی، فیزیکی،
تمامی در   را  حال او طراحی شهري هر  اما به کند. اي کردن کارکرد طراحی شـهري خـودداري مـی و کلیشه  موضوعات

طراحی یک   در  خواه خواه در طراحی یک کتابخانه عمومی، کند، هایی کـه به صورت نمونه عرضه میهمـوضوعات و پروژ
  ).17: 1990(کند مالحظه می یک شهر موجود، شهر جدید و ساماندهی جامع

                                                             
1 Lang 
2Spaxman  
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  اهداف طراحی شهري
طراحی شهري را از همان ابتداي کار در فرایند تهیه   ست کهاهدافی نیاز ا  تعیین  به  ابتدا طرح توسعه،  هرگونه  ۀقبل از تهی 

 .کند  ها وارد گیري و هدایت پروژهتصمیم طرح،

شرایط محل و شناسایی موارد عملی و   با  و آشنایی کامل  اجـرا  براي  دقـیقی  هاي چـارچوب  به همین دلیل نیاز به تعیین
شده در  اهداف تعیین . (By Design-Page 9)  دي اجتماعی وجود داردمدیریتی و اقتصا پذیر از دیدگاه اجرایی، تحقق
  :است  عمده  بخش  دو  داراي  مختلف  هاي توسعه شهرهاي طـرح
 .معتبرند بیش بـراي هـر شـهر(فارغ از زمان و مکان) و  اهدافی که کم -هداف عاما - 1

 .هاي خاص هستند مکاناهدافی که برگرفته از شخصیت محیط و تصویر ذهنی آن  - اهداف خاص - 2

  اهداف عام طراحی شهري
این اهداف توقعاتی هستند که هر شهروند از شهر خود ـ فارغ از موقعیت محلی و نقش آن ـ دارد و الزمۀ وجود زندگی 

هاي مشترکی هستند، کیفی تمام افراد است. فضاي شهري موافق، از خیابان و میدان گرفته تا شهر و روستا، داراي ویژگی
  یاري از آنها در عمل وجوه مشترك زیادي دارند.بس

  اهداف عام در طراحی شهري براي شهرها عبارتند از :
 کاراکتر و هویت: ویژگی مکانی با هویت خاص خود  -

ارتقاي کاراکتر در منظر شهري و منظر طبیعی با پاسخگویی و تقویت الگوهاي شاخص محلی توسعه، منظر طبیعی و 
  آید.فرهنگ به دست می

قابال تشخیص باشند. -  تداوم و محصوریت: مکانی که فضاهاي عمومی و خصوصی در آن کامالً 

هاي خصوصی و عمومی را به اي که حوزهها و محصوریت فضاها، به گونهارتقاي تداوم نماي بناها در خیابان
  وضوح تعریف کند.

 هاي بیرونی جذاب و موفقکیفیت قلمرو عمومی: مکانی داراي حوزه -

ها و براي تمام افراد جامعه، اي فضاهاي عمومی و مسیرهایی که جذاب و بدون ازدحام هستند و در تمام زمینهارتق
  کنند.حتی افراد ناتوان و مسن، به طور مؤثر کار می

 روان بودن و سهولت حرکت: مکانی که دسترسی به آن و حرکت از میان آن به سادگی ممکن باشد. -

توان از میان آنها حرکت کرد. فضاهایی اي که به راحتی میفوذپذیري محلی، به گونهارتقاي قابلیت دسترسی و ن
  که مردم را بر ترافیک مقدم بدارد و کاربري زمین و حمل و نقل را به صورت یکپارچه درهم آمیزد.

طریق خوانایی: مکانی که تصویري واضح و مشخص دارد و ادراك آن به سهولت ممکن است. ارتقاي خوانایی از  -
  یابی کمک کند.هاي شهري قابل شناسایی باشد و به مردم براي راهاي که در آن مسیرها، تقاطع و نشانهتوسعه

 تواند به راحتی تغییرات احتمالی را پذیرا باشد.پذیري: مکانی که میانعطاف -

  اقتصادي را پاسخگو باشداي که بتواند تغییرات شرایط اجتماعی، فناوري و پذیري از طریق توسعهارتقاي انعطاف
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 تنوع: مکانی با تنوع و حق انتخاب -

-هایی که با یکدیگر براي خلق مکانهاي هماهنگ و کاربريارتقاي تنوع و حق انتخاب از طریق ترکیبی از توسعه

  ).15-14؛By Desingکنند(هاي کارآمد و پاسخگوي نیازهاي محلی کار می
  اهداف خاص طراحی شهري

چه براي ساکنان و چه  شناساي و تشخص شهر،  آنها  سازند و بدون هویت هر شهر خاص را ممکن می اهداف خـاص تـحقق
ی غیرعملی است. براي گردشگران و بازدیدکنندگان، شوند که هر شهر از شهر دیگر متمایز گردد.  این اهـداف مـوجب ـم

 .اهداف خاص دخیل هستند این  تعیین  در اقتصادي شـهر نیز مستقیماً فرهنگی، خصوصیات اقلیمی،

شدن توقعاتی که شـهروند یـا گـردشگر و بازدیدکننده از آن   و برآورده هاي آن، حفظ و تقویت حال و هواي شهر و محله
این اهداف جهت حـرکت خـاص هر شهر را که از سایر شهرها متفاوت است  خاص ممکن است.  اهداف  شهر دارد با تحقق

 .دهند نشان می

  دو شهر بندري در براي مثال، هستند.  ضروري  براي تحقق تعدادي از اهداف عام مـانند کـاراکتر و هـویت اهداف خاص
اما خـصوصیات متفاوتی دارند که آنها را از هم متمایز  فارس هرچند داراي وجوه مشترك زیـادي بـاشند،  خلیج  ساحل
 .کند می

هاي آنها را تقویت  و ویژگی  شود و نـقاط ارزشـمند در شهرها میخاطرات جـمعی   حفظ  موجب  تحقق این اهداف خاص
 در دراز گردد. می این اهداف خاص باز  به  زیادي  در حقیقت حال و هوا و حس مکان در شهر و فضاهاي آن تـا حـد کند. می

 .آن داردهاي فراوان به  افزایش جـذابیت شـهر و بـه تبع آن جذب سرمایه  مدت این موضوع نقش مهمی در

  انداز و دورنماي تعیین چشم دهد، در ابتداي تهیه هـر طـرح توسعه انجام می  شهري  طراح  یکی از اولین اقداماتی که
شهر   ۀتوسع  بعدي  ها دارد و مـسیر حرکت و گام تعیین این امر نقش اساسی در تعیین چـارچوب طـرح است.)  (visionرشه

  سازد.می  را معین
  

  اجتماعی:رفاه 
که دانستن فلسفه بنیادي، ساخت و وظایف آن براي  شده است. بطوري ها انسانرفاه اجتماعی بخشی از زندگی  ه،امروز

اعضاء جامعه ضروریست. هر چند در قرون گذشته نهادهایی چون خانواده، همسایه، اجتماعات محلی و مذهبی همواره نقش 
، ولی در جامعه صنعتی اند داشته ها انسانتقلیل آثار فقر و تنگدستی در زندگی  بشر و هاي نابسامانیحیاتی و مهم در رفع 

اهمیت  ،هاي متقابل در نهادهاي اجتماعی فوق الذکر از سوي دیگرپیچیدگی مشکالت از یکسو و رابطه مسئولیت ،امروز
تلقی کرده  ها دولتز وظایف اصلی مطرح ساخته و آن را به عنوان یکی ا را بیشتر ها نابهنجاريپیش گیري و برطرف سازي 

  ).  12: 1381است (زاهدي اصل ، 
معانی متعدد و ابعاد  بوده و  کاربردهاي مختلف دارايرفاه اجتماعی به لحاظ ارتباط با مفاهیم اجتماعی، اقتصادي و سیاسی 

دي اجتماعی، خیر و خوشبختی جدیدي را به خود اختصاص داده است. گستره معنایی این پدیده اجتماعی، فراگیر از بهره من
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اکثریت مردم، وظایف اخالقی دولت براي برقراري امنیت و عدالت، حذف نابرابریهاي غیر عادالنه و سازمانی عظیم و پیچیده 
پرسش اساسی که با بشر زاده شده است و همواره در واقع،  ).1،25:1381(فیتزپتریکگیرد میتا تأمین نیازهاي افراد را در بر 

. چنین است انسانی شأن بوده است، نحوه پدید آوردن جهانی به راستی انسانی و در خور ها انسان دلمشغولی اکثریت
و این معناي فراگیر رفاه اجتماعی است. اما  باشد میدلمشغولی اي در حقیقت مسئولیتی جمعی و همگانی بصورت مشترك 

ته است که رفاه اجتماعی از حد آرمانی و اصیل خود دور شده و بدون رف شرایط به گونه اي پیش ها، انساندر تاریخ زندگی 
تأمین حداقلی از رفاه اجتماعی مردم بسنده  همواره به تعریف و ها دولتو  ها حکومت ،جایگزین باقی مانده است. لذا

 از حالتی تر، وسیع یمعن در و شدن خوب و بودن خوب معنی به اجتماعی از سوي دیگر، رفاه ).12:1384(پیران، اند نموده
 که است هایی سیاست و ها برنامه ، مقررات ، قوانین از اي یافته سازمان مجموعه از عبارت اجتماعی رفاه. است بودن مناسب
 ارائه انسان سعادت تأمین و معنوي و مادي هاي نیاز به پاسخگویی منظور به اجتماعی نهادهاي و رفاهی مؤسسات قالب در
 رفاه اوالً اساس، این بر). 1373 توسعه، و شناسی جامعه سمینار مقاالت مجموعه(گردد فراهم او تعالی و رشد ریشه تا شود می

 نیازهاي و دولت عمومی سیاست هاي اساس بر که است رفاهی هاي برنامه و مقررات و قوانین از اي مجموعه اجتماعی
،. گردد می تنظیم جامعه اساسی  و نهادها بلکه نیستند، جامعه رسمی و رفاهی مؤسسات فقط رفاهی تدابیر و ها برنامه مجري ثانیاً
،. برآیند امري چنین عهده از توانند می نیز ها تعاونی مانند دولت حمایت تحت اجتماعی مؤسسات  هاي برنامه کل هدف ثالثاً

 هاي بیمه و  اجتماعی تأمین اجتماعی، خدمات بهزیستی، چون منابعی بنابراین،. هاست انسان سعادت تأمین اجتماعی رفاه
  ).42: 1391هستند(نیازي، کارکنان نصرآبادي و شفایی مقدم، متقابل و سویه دو رابطه در اجتماعی رفاه با اجتماعی
 را هایی برنامه و ها فعالیت از وسیعی دامنه اجتماعی رفاه: است نموده تعریف اینگونه را اجتماعی رفاه واژه متحد، ملل سازمان
 و کار اصطالحات و فرهنگ در. گیرد می بر در را شود می انجام جامعه افراد بهزیستی براي دولت کمک با و نظارت تحت
 به اخص معناي به و شود می اطالق جسمی و فکري آسایش به کلمه، وسیع معناي در رفاه: است آمده اجتماعی قوانین
 فیض( رود می بکار جامعه معنوي و مادي آسایش و خوشبختی عمومی، وضع پیشرفت جهت که شود می گفته هایی کوشش
  ).213:  1376 مدنی، و زاده

  ریزي و طراحی شهري بـرنامه
و طراحی شهري در   شهري  ریزي برخالف گذشته اقدامات برنامه  که  هاي اخیر این است هاي جالب در دهه یکی از گرایش

 .شود یگانه و هماهنگ در نظر گرفته می ترتیب فرایندي گردند و بـدین یکدیگر ادغـام مـی

ۀ در طول ده مرحله رخ داده است:  سه  این رویکرد نـوعی تـحول تدریجی است که طی)؛ 1997(2به نظر کالینگورث
هاي مشخصی مطرح گردیدند؛ در طول  موضوعات طراحی شهري به تدریج در متن پاسـخگویی بـه مـسائل و پروژه ،)1960(
 ۀو در طول ده شدند؛ گنجانده می  ریزي عـمومی بـرنامه  هاي سـیاست  در ضمن طراحی شهري معموالًاهداف  ،1970ۀ ده

 . شـدند  ریزي پذیـرفته مالحظات طراحی شهري به عنوان بخشی از نظام نظارتی برنامه ،1980

                                                             
1. Fitz Petric 
2Cullin growth  
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ریزي و طـراحی شـهري  برنامههدف نهایی هرنوع   که  اند یافته  ریزان و طراحان شهري به این حقیقت دست ایـنک برنامه
و عدالت اجتماعی است و بـنابراین راهـی جـز همکاري و   رفاه  پایدار و  ۀکمک به اعتالي کیفیت زندگی در بستر توسع

یان این نظر برنامه  از ندارد.  وجود  هماهنگی میان آنان روز بـا اهداف و   به روز اي، رشته ریزي شهري به عنوان دانشی ـم
  اي به طور فزاینده اي بـه رشته طراحی شهري نیز به عنوان دانـشی مـیان شود و متقابالً می  تر ي طراحی شهري هماهنگها روش

 .رود می  پیش  ریزي سمت همگامی با برنامه

موضوعات طـراحی شـهري به عنوان یکی از عوامل پایداري  هاي توسعه و عمران شهري جدید، در عمل در بسیاري از طرح
گردد و همانند سایر پیشنهادهاي طرح توسعه شهر به  مـی  مطرحن مطالعات و پیشنهادهاي طرح،با توجه به مقیاس و نـوع آ در
  .شود اجرا گذاشته می ۀمرحل

دارد   حضور  ها طرح ۀها و در تمامی مراحل تهی طراحی شهري بـا تـعیین اهـداف و رویکردها در تمام مقیاس به عبارت دیگر،
  .کند ها به قوت ایفا می ود را در کنار سـایر رشـتهو نقش خ

ها و یا پس از آنها وارد تهیه  دانش  بقیه  اما در کشور ما هنوز بر سر موقعیت طراحی شهري و اینکه آیا این دانـش بـیش از
ـراحی شـهري هنوز مدیران مـتخصص مـا به تمامی بر ماهیت واقعی دانش ط شود اختالف نظرهایی وجود دارد. پروژه می

به دنبال تعیین مکانی خاص و متمایز براي  ها، تسري مسائل مربوط بـه طـراحی شهري در تمام بخش  جاي  تـسلط ندارند و به
(براي مثال،  هاي طـراحی شـهري پروژه  در  تنها  آن در مراحل پروژه هستند و در بسیاري مـوارد جـایگاه طراحی شهري را

ترین  ها حـضور دارد و از کـالن که طراحی شهري در تمامی مقیاس  حالی در دانند؛ می و جـز اینها)  نخیابا مـیدان،  طـراحی
 .گیردبرمی ها تا فضاهاي جزء را در برنامه

  
  تاریخچه عصاي سفید

کنند اگر چه در  ابینایان از جمله افرادي در جامعه هستند که با توجه به شرایطی که دارند کمتر از امکانات شهري استفاده مین
ها را کاهش  هاي اخیر مدیران شهري اعم از اعضاء شوراها و شهرداران در شهرها تالش کردند تا در این بخش محدویت سال

 .دهند اما بازهم مشکالت در این زمینه کم نیست

تاریخچه استفاده از این عصا به کنند که  نابینایان براي تردد در سطح شهر و عبور از موانع خیابانی از عصاي سفید استفاده می
 .گردد هاي دور بر می سال

و نین امختلف قوي هارکشودر شناخته شد. هر چند که ن نابینایااي بردي نماان به عنواول، جنگ جهانی ن مااز زسفید ي عصا
به ن همگااي نگ سفید بررینکه اما با توجه به د دارد، اجووین عصا ن از اشناسایی نابینایاده و ستفااي امختلفی بري هادنما

ي عصااي نیا برم دتمادر نگ رین ، اکنند تهدید مین را تی که نابینایااخطري از پیشگیراي بر، ستایت روخوبی قابل 
در معموالً د و گیر میار بینایی قرت ختالالابا ادي فرو انابینا اد فرده استفارد این عصا مواست. ه انها تصویب شدي آهنمارا
اول ها پیش متد نقرن از مد نابینایاو آفت در رسیله کمکی ان وعصا بعنواز  د. استفادهشو حی میال حمل طرقابو تاشو اع نوا
اول جنگ جهانی از به بعد ن شناخت نابینایااي بردي نماان ه عنوبوزي و مرا ه شکلسفید بي عصاده از ستفاالی ، وستده ابو

 .گرددبرمی
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د را از ثر یک سانحه بینایی خودر اجیمزبیگز که م با نان نگلستار اکشول ستوهل شهر بریس ایک عکادي میال 1921ل سادر 
، نددمد بوو آفت ل رحاوي در ندگی زمحل اف طري اها نخیابادر نقلیه که یل ساوخطر دن از بون مااي در ابرداد، ست د
برجستهترین از تن از آن دو پس د. بر اربه کرا ید باشد دقابل ن همگااي حتی براکه بررا نگ سفید رعصا به ده از ستفار ابتکاا

همین دپانزرا در نستند قانونی اتوان حقوقدوك، برتنکتر جاکوپسان و دیاضیدي، رپرولکتر ناي دمریکایی به نامهاآمحققین 
در کنند.  ارينامگذن جهانی نابینایاان روز به عنوروز را ین و اسانند رسفید به تصویب ي عصان قانوان کتبر به عنوه اماروز از 

  ).1393(تبیان؛  .ستایافته س نعکان ایک جامعه متمدي از عضوان نابینا به عنود جتماعی فرق احقون تمامی ین قانوا
  طراحی شهري و رفاه اجتماعی نابینایان

، هاده روپیااز ند دارحق ن ناآ،ندرا دارجامعه ل در فاهی معموت رمکاناده از تمامی استفااحق ن نابینایابا توجه به اینکه 
کز امر، ماکن عمومی، اهتل، کشتی، تومبیلس، اتوبوا ر،قطا، پیماانقل همگانی مانند هوو سایل حمل و وها  اهگرربزنها، خیابا

هاي اخیر اقداماتی در جهت بهبود وضعیت معابر پیاده وتوجه به مسیر  ر ایران در سالد .کنندده ستفاامذهبی و تفریحی 
ها، مسیري جهت هاي اصلی و بسیاري از پارك در تمامی خیابان صورت پذیرفته و تقریباً ها اريحرکتی نابینایان توسط شهرد

  . عبور نابینایان در نظر گرفته شده است
ستاد هاي بزرگ شهربرخی یکی از نیازهاي اصلی معلوالن بویژه نابینایان ایمنی تردد است و این در حالی است که در 

 .شود گذاري براي دسترسی آسان و نظارت دو وظیفه اصلی ستاد محسوب میسیاستوجود دارد.  تردد نابینایان سازي  مناسب
مفهوم دیگر دسترس پذیري، ایجاد . شود نمی محدود ها سازي معابر و خیابان نیازهاي نابینایان و کم بینایان تنها به مناسب

سازي محیطی شامل این  که مناسب یی را بخوانند در حالیاماکنی است که نابینایان بتوانند همانند افراد بینا اطالعات دارو
 در مجموع مهمترین مشکالت نابینایان عبارتند از: .شود موارد نمی

ها تعریف  ها نیست. مسیري براي آنها در خیابان هیچ عالمتی براي تسهیل رفت و آمد نابینایان و حضور آنها در خیابان -الف
 .ایان طراحی نشده استنشده و عمال شهر براي حضور نابین

 ؛عدم اتصال این مسیرها به یکدیگر وگم کردن مسیر توسط نابینایان -ب

  نا امن بودن اینگونه معابر براي نابینایان به دلیل غیر اصولی بودن آن  -ج
  .   ها و... عدم آگاهی سایر اقشار جامعه و ناشناخته بودن این مسیرها براي آن -د

ها نیز ر جریان عبور و مرور وسایط نقلیه در خدمت مقاصد بسیاري هستند. بخش عابر پیاده خیاباندر شهرها عالوه بخیابان 
چنین پیاده  راه شهري به خودي خود معنایی ندارد.یک پیاده کنند.عالوه بر عبور و مرور پیاده، به مقاصد بسیاري خدمت می
هایی که در آن محاط است و یا در ارتباط با ها، کاربريبا ساختمانراهی چیزي جز یک انتزاع نیست. پیاده راه تنها در پیوند 

ها نیز در خدمت این مسئله در مورد خیابان ها نیز مصداق دارد. به این معنا که آن یابد.هاي بسیار نزدیک معنا میسایر پیاده راه
هاي عمومی یک ترین مکانهایشان عمدهراهدهها و پیاخیابان مقاصدي عالوه بر عبور و مرور وسایل نقلیه درون خود هستند.

در  اگر خیابان ها گرفته و زشت باشند، شهر گرفته و زشت خواهد بود. هاي حیاتی آن هستند.ترین ارگانشهر و اصلی
 .هاي یک شهر استراهها و پیادهاساسی خیابان ۀظیفوحفظ امنیت شهر،  شهرهاي بزرگ بیگانگان بر آشنایان غلبه دارند.
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اکثریت ما  ان فعال درام مدنیت در برابر وحشیگري در شهرهایند.دگکننکنندگان آن شرکتها، کاربردها و استفادهراهپیاده
این تراژدي  زنیم ممکن است که سالم به خانه باز نگردیم.روهاي شهرمان قدم میانسان هاي بظاهر کامل وقتی در پیاده

روهاي پاره پاره شده، سنتزي است از: پیاده فضاسازي این درام پیاده، روها باشد.ادهترین قصه در درام زندگی پیشاید،کمدي
هاي ناپیداي پر از سواران عجول در حال حرکت، چاله ررو ، موتوهاي پارك شده در وسط پیادهپیوسته نبودن مسیر، ماشین

مصنوع، تغییر مسیرهاي اجباري، عدم نورپردازي هاي به ظاهر زیبا و به باطن خراب، انسدادهاي طبیعی و سازيآب،کف
خوشبینانه ترین حالت این است که با قهرمان داستان به هیچ شکل برخوردي نداشته ز. مناسب در شب و کشف نقاط جرم خی

قهرمان این تراژدي ابرانسانی است شتاب زده، در حال دویدن، عصیانگر که منتظر تلنگري است کوچک از یک عابر  باشیم.
توان براي باالبردن حس بازیگر و تماشاچی عنصر البته می محو گذر در این مکاره بازار پرهیاهو تا تمام قدرتش را فریاد بزند.

 ها را مطرح کرد.ها، جمع شدن آب در خیابانفضاساز دیگري مانند باد و باران و برف هم افزود و معضل سرریز شدن جوي
اما  یک این است که فقط تنهایی در حال قدم زدن باشی و نه با خانواده و نه با دوست.شکرگذارترین فصل این حیات درامات

صحنه اوج ساخت این سکانس، پالنی است که میتواند تلخ ترین روایت باشد.گذر نابینایی گرفتار شده در هزارتوي این 
یش بر صورت زمین می کوشد راه را گذارد و با ذکر عصاالي این آشفتگی قدم در راه میهوشیاري که در البه !تونل

  .استوارتر و محکم تر بیابد
به عنوان یکی از ارکان اساسی شهر مطرح است و بهره گیري از تمام امکانات شهر در فضاي  شهرونديحفظ حقوق 

-هاي عمومی شهر به حساب میترین مکانراه، اصلیپس خیابان و پیاده آید.به حساب میعمومی، حق مسلم هر شهروندي 

 ها است. آیند و فضاي عمومی حق شهروند است و عابر پیاده مالک این فضا است و شهر مجموعه اي از تفاوت

این زمینه با مشکالت زیادي روبرو افراد عادي در شهر مشکلی براي استفاده از امکانات عمومی را ندارند اما نابینایان در 
هاي خاص و  یژگیومعلوالن نابینا، ناشنوا، افراد ناتوان جسمی و معلوالن ضایعه نخاعی هر کدام داري  .هستند

ها مهیا ساخت. در کشورهاي پیشرفته دنیا روند  هایی هستند که باید شرایط زندگی و زیست شهري را براي آن محدودیت
زیست شهري براي معلوالن روند شتابانی دارد و در کشور ما نیز قانون جامع حمایت از معلوالن چند سازي فضاي  مناسب

سالی است که به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده ولی آنچنان که باید و شاید اجرا نشده است. نبود توانایی و عدم 
در جامعه است و براي فراهم نمودن حضورشان اولین ترین عامل حضور نداشتن آنان  استفاده معلوالن از خدمات شهري مهم

  .اقدامی که باید صورت بپذیرد مناسب سازي فضاي زیست شهري است
  برخی تجربیات کشورهاي پیشرفته دنیا در بهسازي و طراحی شهري به منظور رفاه اجتماعی نابینایان عبارتد از:

سازي معابر شهري را همکاري همه جانبه بین مردم و  سبرئیس انجمن نعناع دلیل موفقیت کشور ژاپن در تحقق منا -
سازي معابر و اماکن شهري  مسئوالن ژاپن دانست و گفت: این همکاري همه جانبه به تنهایی ضامن موفقیت و تحقق مناسب

ترین نقش را دارا است، در کشور ژاپن زمانی که کودك وارد فضاي آموزشی  سازي و آموزش مهم نیست؛ بلکه فرهنگ
آموزان ابتدایی این  بینند و در ایران نیز سیستم آموزشی باید از زمان دبستان به دانش شود چنین مباحثی را آموزش می می

 .مسائل را آموزش دهد
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سازي معابر شهري در ژاپن فعالیت دارد. وي  سال در زمینه مناسب 20التحصیل رشته معماري است و  تراشیما فارغ -
اي که همه ساکنان شهر بتوانند به طور یکسان از  سازي یعنی ساخت شهر به گونه ماگفت: مناسبوگو با خبرنگار  درگفت

  .خدمات شهر استفاده کنند و این اقدام وظیفه متخصصان است
ها  ساله اخیر این فعالیت 10سازي آغاز کرده و در  سال پیش فعالیت خود را در زمینه مناسب 20تراشیما افزود: ژاپن بیش از 

هاي مختلف ژاپن  ها و شهر وي خاطر نشان کرد: براي استان .شود ایش پیدا کرده و سال به سال بر گسترش آن افزوده میافز
سازي معابر شهري در نظر گرفته شده ولی هر استان و شهر بنا بر توجه استاندار و یا  قوانین و استاندارد یکسان براي مناسب

هایی در این زمینه است؛ به عبارتی هر شهردار و یا استاندار  ابر آن شهر دارد تفاوتسازي مع شهردار آن شهر نسبت به مناسب
این استاد ژاپنی  .سازي شده است سازي شهر و استان خود حساسیت بیشتري داشته باشد، آن شهر بهتر مناسب نسبت به مناسب

ترین دالیل مناسب سازي فضاهاي شهري آن  سازي معابر شهري، جمعیت سالمند ژاپن را یکی از مهم فعال در زمینه مناسب
 .کشور ذکرکرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به بافت سنی جمعیت، دولت نیز فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است

گونه استانداردي در فضاي معابر شهري ندیدم به عنوان مثال در  سازي در ایران گفت: در این مدت هیچ وي پیرامون مناسب
بینی  ها خطوط عابر پیاده وجود نداشت و اگر خطوطی وجود داشت چراغ راهنمایی براي عبور عابران پیاده پیش ح خیابانسط

رو پله طراحی و ساخته شود و معتقدم قبل از  نشده بود و حتی براي من سئوال بود که چگونه شهرداري اجازه داده تا در پیاده
خانم میاچی مشاور و متخصص .ید ضوابط استاندارد شهرداري رعایت شودسازي شود، با اینکه معابر شهري مناسب

سازي از دیگر اساتید حاضر در کارگاه آموزشی در زمینه فعالیت بخش خصوصی در ژاپن، گفت: در ژاپن  مناسب
ی که انجام کنند و با تحقیقات ها فعالیت می ها و استانداري هاي خصوصی وجود دارند که در راستاي اهداف شهرداري شرکت
شناسان  کنند و نکته مهمی که وجود دارد این است که در ژاپن کار دهند وسایل الزم و مخصوص معلوالن را طراحی می می

دانند و نه تنها در ژاپن بلکه در ایران نیز متخصصان ساخت معابر  نیاز از مشاوره بخش خصوصی نمی شهرداري خود را بی
سازي  شناسان مناسب شناسان بخش خصوصی و کار حتماً باید با خود معلوالن و کار کنند شهري که در شهرداري کار می

شناسان شهرداري و کسانی که در زمینه معلوالن فعالیت دارند نباید از انتقادات  کار :ادارات بهزیستی مشورت کنند. وي افزود
   .گام برداشت فرار کنند بلکه باید با شنیدن انتقادات در راستاي اصالح معایب و نواقص

رست در دآموزان ژاپنی در برخورد با معلوالن، گفت: شهرداري براي تعریف رفتار  خانم میاچی در رابطه با آموزش دانش -
هایی براي  ها سفارش داده وحتی مجله هاي مخصوص براي کودکان به صورت انیمیشن به این شرکت برخورد با معلوالن فیلم

  .دهد در اختیار مدارس قرار می کند و آموزان طراحی می دانش
جامعه اي کامل است که همه اقشار آن در جامعه حضور فعال داشته باشند و بتوانند در . معلوالن هم عضوي از جامعه هستند

فعالیت هاي اجتماعی مشارکت داشته باشند.  به هر دلیل هر قشر از جامعه اگر نتواند در این روند حضور داشته باشد جامعه با 
قص همراه است.  معلوالن از جمله اقشار و افرادي هستند که حضورشان در جامعه کم رنگ است و مسئوالن باید موانع ن

  ).29: 1394محمودآباد؛ (دهقانیحضور آنها را برطرف سازند
  نتیجه گیري:
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غدغه هایی است که در جوامع در مجموع رفاه اجتماعی نابینایان به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه یکی از مهمترین د
مختلف توجه مسئولین و برنامه ریزان را به خود جلب نموده است. در این میان مناسب سازي فضاهاي شهري و طراحی دقیق 

  و مناسب آن یکی از ملزومات اساسی می باشد. بر این اساس، پیشنهادات زیر قابل طرح و بررسی می باشد.
ها  ها، پل ها، تقاطع مسیر. ها و نقاط شهر در دستور کار قرار گیرد نباید تمامی خیابان ؛ابینایانمناسب سازي کامل معبر براي ن -

آباد  اي، که براي نابینایان مناسب است االن در خیابان یوسف گذاري شوند. چراغ راهنمایی دکمه و دیگر معابر باید نشانه
ها کوتاه شود تا شاخ و برگ آنها به صورت  رختچهدها باید  رو نصب شده است، باید در دیگر معابر نیز نصب شود. در پیاده

 .ن در حال عبور برخورد نکند و مانع عبور آنها نشودنابینایا

هاي شلوغ و مرکزي شهر و  مانند خیابان منحصرشود. در مناطقی که بار و ظرفیت عبور و مرور نابینایان باال است، -
  هاي پیرامون مراکز مورد مراجعه نابینایان. خیابان

دهنده به  نصب تابلوهاي هشدار کز کار مورد مراجعه نابینایان،هاي پیرامون مراکز آموزشی، فرهنگی، پزشکی و مرا خیابان -
  ضروري است.  جهت رعایت دقت و سرعت مناسب، رانندگان خودروها،

استفاده از تابلوهاي شهري خوانا و دقیق و همچنین استفاده از خط بریل در تابلوها که هم براي افراد داراي مشکل بینایی و  -
  هم سالمندان مفید است.

ها که به منظور جلوگیري از تردد موتورسیکلت و اتومبیل  رو شکل و همچنین انواع بوالردها در پیاده U به کاربردن موانع  -
  .شود خطري بالقوه براي نابینایان و کم بینایان است و باید از آنها اجتناب کرد به کار گرفته می

  منابع
 http://ammi.ir)، مناسب سازي شهر نابینایان، 1391انجمن مفاخر ایران ( -

(سازمان ملل متحد اداره امور اقتصادي و ها براي معلولین فرصت  ).آیین بـرابري1387(، مهدي اهريبابایی -
 .و مهندسی  فنی  شاورم  سازمان اداره امور اقتصادي و اجتماعی، .تهران:اجتماعی،مترجم)

(گفتاري  هاي اجرایی و تـشکیالتی آن در شـهرداري تـهران طراحی شهري و ضرورت). 1380( مصطفی بهزادفر، -
 مـعماري و شـهرسازي شهرداري تهران تهیه شده است)،  هاي طرح  که با همکاري شوراي هماهنگی و تصویب

 .حوزهء معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران

، صفحات 1)، نگاهی به مفهوم رفاه اجتماعی، فصلنامه حقوق تأمین اجتماعی، تهران، شماره 1384پیران، پرویز ( -
26 -5.  

  تهران. طباطبایی عالمه دانشگاه تهران، اجتماعی، رفاه )، مبانی1381محمد ( اصل، زاهدي -
 .تامین اجتماعی پژوهش يمؤسسه تهران، پور، همایون ترجمه هرمز رفاه، ينظریه ،)1381( تونی فیتزپتریک، -

) ، تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی : شاخص شناسی براي تبیین و سنجش ، 1379فیض زاده علی و مدنی ، سعید (  -
  224-209، ص  7فصلنامه تأمین اجتماعی ، شماره 

http://ammi.ir
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و معماري  ). کند و کاوي در تعریف طراحی شهري، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي1387گلکار، کوروش ( -
 ایران.

 1373 توسعه، و شناسی جامعه سمینار مقاالت مجموعه -

)، تبیین نقش دینداري و اعتماد اجتماعی 1391نیازي، محسن و محمد کارکنان نصرآبادي و الهام شفایی مقدم( -
ه امه تحقیقات رفا، فصلن1391بر احساس رفاه اجتماعی شهروندان، مورد مطالعه:شهروندان شهر کاشان در سال 

  3اه عالمه طباطبایی، شماره اجتماعی، دانشگ
 

- Broadbent, G.;(1990), Emerging Concepts in Urban Space Dising, New York, Van 
Nostrand Reinhold 

- By Dising(2000), Deparment of the Environment Transport and the Regions 
(DETA) and commission for architure and the Bullt Environment (CABE) 

- Cullin worth(1997), Planning in the USA, Routledge, Loondon;p 109 
- Lang, J.H.(1994), Urban Dising: The American Experience, New York, Van 

Nostrand Reinhold, 45-55. 
- Moughtin, C. [et.al.];(1999), Urban Desing; Methods and Techniques, oxford, 

Architectural press 
- Spaxman, R(1994), Urban Dising. in Planning Canada, September, 6-8.  
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  بررسی عوامل و راهکارهاي پیشگیري از فرسودگی شغلی نابینایان
                    
  45ندا حسینی ادیب پور -  3اعظم نژادي -2 محمد کارکنان نصرآبادي -1محسن نیازي

 چکیده:
فرسودگی شغلی با مضمون امروزي آن، عبارت از یک حالت خستگی مفرط می باشد که از کار سخت، بدون انگیزه و بدون 

شود . این موضع به عنوان یکی از دغدغه هاي اصلی نیروي انسانی و مدیریت منابع انسانی می باشد. اهمیت عالقه ناشی می
توان زیان هاي ناشی از فرسودگی شغلی را از بین برد  زمانی آشکار می بررسی و کنکاش در این خصوص و اینکه چگونه م ی

شود که موضع مورد بررسی قشر آسیب پذیر نابینایان باشد. ورود نابینایان به محیط کار موضوع بسیار با اهمیتی است که اگر 
دف آشنایی نابینایان و کم بینایان با به آن توجه کافی نشود فرسودگی شغلی در بین آنها تقویت می شود. لذا این مقاله با ه

باشد. محیط کار و شرایط حاکم بر آن و جلوگیري و یا کاهش اسیب هاي ناشی از آن بویژه فرسودگی شغلی می باشد. می
مهمترین عوامل فرسودگی شغلی نابینایان در سه دسته  جسمانی( خستگی، اختالل در خواب و سردرد)، روانی( خشم، 

گیري یا درگیري با دیگران) مطرح فسردگی، عدم اعتماد) و اجتماعی( قطع ارتباط به مدت طوالنی، گوشهپذیري، اتحریک
می باشد. بر این اساس مهمترین راهکارهاي کاهش فرسودگی شغلی نابینایان درك متقابل، توجه کامل به نظرات آنها، فراهم 

 .سازي شرایط مناسب کاري در سازمان ها و ... مطرح می باشد

 
  فرسودگی شغلی، استرس، عدم انگیزه، محیط کار واژگان کلیدي:

  
  مقدمه

هاي زندگی ما، نیازهاي روانی ، از قبیل باشد. شغل، عالوه بر تأمین هزینههاي مهم زندگی هر فردي شغل وي مییکی از جنبه
نماید(قدیمی مقدم و ارضا می تحرك روانی و بدنی، تماس اجتماعی، احساس خودارزشمندي، اعتماد و توانمندي را نیز

-رغم تجربه سطح باالیی از فشار روانی، سطوح پایینی از بیماري دیده می). در بسیاري از افراد شاغل، علی 1384همکاران؛ 

توان نتیجه گرفت که اند. بنابراین میاند ولی بیمار شدهشود و برخی دیگر هر چند سطح فشار روانی کمتري را تجربه کرده
دانند چگونه با این مقاومت روانی در برابر فشار روانی به رویکرد زندگی افراد بستگی دارد و متصدیان بعضی از مشاغل می

دانند چگونه شوند، میزایی که در کار روزانه با آن مواجه میهاي تنشرغم محركزا مقابله کنند و علینوع فشارهاي تنش
  ).1386ناب کنند (فرهمند، ها اجتآور این محركاز آثار زیان

                                                             
  )niazim@kashanu.ac.irگروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان (استاد.  1
  )m.karkonan@kashanu.ac.ir(. دانشجوي دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 2 

3 داشجوي کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان   
4 اشانداشجوي کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه ک   

5  

mailto:niazim@kashanu.ac.ir
mailto:m.karkonan@kashanu.ac.ir
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در زندگی امروزي انسان بیش از هر زمانی دیگر شاهد بروز استرس و عوارض ناشی از آن است. هنگامی که فرد در محیط 
ها و امکانات کنونی وي هماهنگی ندارد، دچار تعارض و شود که این شرایط با ظرفیترو میکار یا زندگی با شرایطی روبه

  ).1387گویند (رضازاده، شود که به آن استرس میمیهاي درونی کشمکش
  در این مقاله به مباحث فرسودگی شغلی نابینایان و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است.

  فرسودگی شغلی
اند. گروهی استرس شغلی را دلیل اصلی فرسودگی شغلی بیان نظران تعاریف متفاوتی از فرسودگی شغلی ارایه دادهصاحب
دانند ، وجه اشتراك تعاریف ارایه شده این در حالی که برخی دیگر ، فرسودگی شغلی را با استرس شغلی یکی میکنند می

-). استرس به گونه2003؛1دانند(فاربراست که تمامی متخصصان به نوعی فرسودگی شغلی را در ارتباط با استرس شغلی می

کند. تحوالت شغلی مانند تغییرات سازمانی، تغییر حقوق وارد می هاي مختلف بر افرادي که داراي شغلی هستند فشار روانی
هاي اجتماعی موضوعاتی هستند که به شکلی بر فرد و دستمزد، ترفیعات شغلی، ارتباط با مراجعان، اضافه کاري و دگرگونی

  ).1388نماید(علوي و همکاران؛ فشار آورده و او را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویق و اضطراب می
تعریف واژه فرسودگی شغلی با مضمون امروزي آن، عبارت است از یک حالت خستگی مفرط که  ") 1975فرودنبرگر ( "

نامیده است  2شود. وي این پدیده را سندرم تحلیل جسمی و روانیاز کار سخت و بدون انگیزه و بدون عالقه ناشی می
گیرد داند که از شرایط موجود در محیط کار نشأت میمی) و آن را حالتی از خستگی عاطفی و جسمانی 2005؛3(هنبرگ
هاي جسمی و روحی دیگري نیز ) باید توجه کرد، فرسودگی شغلی نوعی بیماري است که داراي عالیم و نشانه2003(فاربر؛

لی عبارت هاي معمولی و زودگذر اشتباه کرد. به بیانی ساده فرسودگی شغهست و نباید این نوع خستگی مزمن را با خستگی
  و همکارش 4فرسا است( شافلیاست از خستگی جسمی، روحی و ذهنی که ناشی از کار بلند مدت در شرایط روحی طاقت

، فرسودگی شغلی، حالتی از خستگی عاطفی و روحی است که در نتیجه مواجهه مستقیم و "فاربر"). همچنین به عقیدة 2001؛
  )13: 1995شود(سودرفلدت و همکاران، فرسا ایجاد میدرازمدت با مردم در شرایطی عاطفی طاقت

کند، که این ) ، فرسودگی شغلی را  خستگی شدید و احساس مورد سوء استفاده قرار گرفتن شخص تعریف می1992( 5دیک
شود. او همچنین معتقد است فرسودگی شغلی حالتی است که نوع خستگی با استراحت و استفاده از مرخصی نیز برطرف نمی

  گیرد.کند که کار و عملش مورد توجه قرار نمیفرد از نظر شخصیتی خود را کمتر از دیگران تصور کرده و احساس می
دانند که بیشتر در مشاغلی شناختی می) ؛ این دو پژوهشگر فرسودگی شغلی را سندرمی روان 1993(  6مسلش و جکسون 

  گذراند.هاي دیگر میبا انسانشود که فرد ساعات زیادي را در تماس نزدیک دیده می
شود و شامل هاي تجربه شده استفاده میهاي انسان در حین کار در برابر استرسفرسودگی شغلی براي توصیف پاسخ 

). به عبارت 2004دهند(الکریتز،هاي شغلی از خود نشان میهاي روانی است که افراد هنگام روبرو شدن با استرسواکنش
                                                             
1 Farber 
2 Syndrome of Physical and Emotional Exhaustion 
3Henallberg   
4Schaufeli  
5 Dick 
6 Maslach &  Jackson 
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شود؛ به طوري پیامدي از فشار شغلی دایم و مکرر بوده و به عنوان فقدان انرژي و نشاط تعریف می دیگر؛ فرسودگی شغلی
کند، به بیان دیگر شخص به علت عوامل درونی و بیرونی که در باري نسبت به شغل خود پیدا میکه شخص احساس کسالت

شود و در این وضعیت احساس فرسودگی تبدیل میکند و این فشار، در نهایت به محیط کارش وجود دارد احساس فشار می
آید که فرد اي از خستگی و ناامیدي است و زمانی به وجود میدهد. فرسودگی شغلی مرحلهاحساس کاهش انرژي رخ می

  ).73: 1991نتواند بر اهداف زندگی و اهداف کاري خود فایق آید(اهلر و همکاران،
  بینی شده است:ه پیشبراي حرکت به سوي فرسودگی شغلی سه مرحل

فردي (تماس با مراجعان و رابطه با همکاران) و مرحله اول: فشار روانی که فشارزاهاي درون فردي، فشارزاهاي بین
  گیرد.کار، مقررات اداري و فشار کار) را در برمیفشارزاهاي سازمانی (تراکم

هاي جسمانی (سردرد و پایین، خستگی عاطفی)، مؤلفه نفسشناختی (عزتهاي روانمرحله دوم: آشفتگی روانی که با مؤلفه
هاي رفتاري (اعتیاد به الکل و اختالفات خانوادگی) همراه است. این مرحله همان مؤلفه خستگی عاطفی در خستگی) و مؤلفه

  باشد.نظریه مازالك و همکاران وي می
ت کمک ارائه شده به مراجعان از سوي افراد یا نهادهاي مرحله سوم: مقابله دفاعی که به اثرات فرایند فرسودگی روانی و کیفی

شود. در این مدل، راهبردهاي مقابله کارساز در مواجهه با فشارزاها در نظر گرفته شده است. کمک کننده مربوط می
به صورت ادراکی در دهد تا با فشارزاها به روش عینی و واقع گرایانه مقابله کند، نه راهبردهاي مقابله کارساز به فرد اجازه می

  ).91: 1992هاي دفاعی(چرنایز،قالب مکانیسم
  1تاریخچه فرسودگی شغلی

کم توجه کشورهاي دیگر به خصوص کشورهاي شد ولی کممنحصراً در امریکا مطالعه می 1980فرسودگی شغلی تا سال 
هاي دیگر ترجمه شد و در نیمه ها به زبانانگلیسی زبان مثل کانادا و انگلیس نیز به این پدیده جلب شد. سپس مقاالت و کتاب

هاي فرانسوي، آلمانی، هندي، ایتالیایی، سوئدي، اسپانیایی به زبان "مسلچ"ابزارهاي پژوهش به ویژه پرسشنامه  1980دوم سال 
و ) به طور کلی مطالعات فرسودگی شغلی به د1385زادي؛فرهنگی آغاز شده است(حسنو عربی ترجمه شد و مطالعات بین

بندي هستند؛ در مرحله نخست فرسودگی شغلی به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح و از طریق مشاهدات مرحله قابل تقسیم
هاي بالینی فرسودگی شغلی بود و مرحله دوم مطالعات سازي شد که در این مرحله بیشترین تأکید بر توصیفمیدانی مفهوم

مند، به ویژه ارزیابی این پدیده در جوامع آماري مختلف بود. در واقع امهاي تجربی و نظفرسودگی شغلی نیز شامل پژوهش
  ).622: 2005ها رشد یافته و مفهوم فرسودگی شغلی توسعه پیدا کرد(بریتز،پس از این دو مرحله بود که نظریه

خستگی یا ناکامی تعریف ) مطرح کرد. فرسودگی شغلی به منزله حالتی از 1975فرسودگی شغلی را نخستین بار فرودنبرگر (
؛ فرودنبرگر و ریچلسون، 1975هاي مورد انتظار است (فرودنبرگر، اي ناموفق در تولید پاداششده که نتیجه روابط حرفه

1980 .(  

                                                             
1Job Burnout  
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آورد ) با بررسی تاریخچه مطالعات فرسودگی شغلی و تعاریف ارائه شده در این قلمرو با اتخاذ یک روي1982بعدها مزالچ (
 1هاي مزالچ و جکسونانجامند تعیین و تصریح کرد. پژوهشهایی را که به فرسودگی شغلی میعوامل و وضعیتپژوهشی، 

دهند فرسودگی شغلی یک سازه چند بعدي است که سه مؤلفه مربوط به هم شامل خستگی هیجانی، ) نشان می1981(
رفتگی انرژي عاطفی وجود فرد است که به گیرد. مؤلفه نخست تحلیلشخصیت زدایی وفقدان تحقق شخصی را در برمی

ها و مشاغل خدمات انسانی که مستلزم تعامل مردم و درد و شود. مؤلفه دوم در حرفهزوال سطوح انگیزش در وي منجر می
ی کند و برخورد فرد قربانی را با مراجعان و همکاران خود در محیط کار و با سایر افراد به طور کلهاي آنهاست بروز میرنج

کند و دهد، به نحوي که فرد دچار فرسودگی شغلی درد و رنج مردم را درك نمیءگونه تنزل میهاي شیدر حد تعامل
گیرد. مؤلفه سوم در دیدگاه مزالچ به منزله کاهش احساس موفقیت آمیز و معترضانه با آنها در پیش میبازخورد خصومت

از عملکرد خود ناراضی است؛ گویی موفقیت ادراك شده فرد از عملکرد پردازي شده به طوري که فرد همواره فردي مفهوم
  شود.خود جایگزین موفقیت ادراك شده فرد از عملکرد خود جایگزین واقعی او در عملکرد می

) با مرور 1981( 2) نخستین بار از فرسودگی شغلی صحبت کرد، گارنیل1975در کمتر از یک دهه پس از آنکه فرودنبرگر (
در قلمرو فرسودگی شغلی به صراحت مدعی شد که فرسودگی شغلی  1980تا ابتداي  1970ت صورت گرفته از دهه مطالعا

پردازان باید به منزله نشانگانی از یک رویداد جدي در خالل بحران میانسالی در نظر گرفته شود. او با اشاره به باور نظریه
مندي تمداد از نظریه سلسله مراتب نیازها بر تعارض بین تعهد به کار و رضایتمتعدد و تأیید بحران میانسالی در تبیین آن با اس

بینی پذیر در فرایند تحول روانی در میانسالی از آن در مشاغل خدمات انسانی به منزله یک تعارض بهنجار و یک مرحله پیش
  قلمداد کرد. تأکید و فرسودگی شغلی را رویداد تحول جدي در میانسالی در مشاغل خدمات انسانی

  ها و عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلینشانه
هاي سندرم فرسودگی شغلی و عوامل متغیرهاي مؤثر بر آن، بررسی متعددي صورت گرفته به منظور کشف و شناخت نشانه

  است. 
تعارض نقش در ) اظهار داشتند، از میان ابعاد فرسودگی شغلی، مسخ شخصیت مشخصه بارزي است و 2001( 3پاور و کلیفدر

شود. به عالوه بیشتر بودن سابقه کار و ساعات بیشتر کار در هفته شغل فرد، به خستگی عاطفی و مسخ شخصیت منجر می
  دهد. میزان احساس کاهش کفایت شخصی را کاهش می

  بندي کرده است:قههاي این سندرم را به چهار دسته جسمانی ، روانی، اجتماعی و سازمانی به شرح زیر طبکارول نیز نشانه
 هاي جسمانی: خستگی، اختالل در خواب و سردرد؛نشانه - 1

 پذیري، افسردگی، عدم اعتماد؛هاي روانی: خشم، تحریکنشانه - 2

 گیري یا درگیري با دیگران؛ هاي اجتماعی: قطع ارتباط به مدت طوالنی، گوشهنشانه - 3

 ).4،2002هاي سازمانی: شامل غیبت از کار و روحیه ضعیف(اسکاتنشانه - 4
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2Gardinell  
3 Power & Kilfedder 
4 Scott 
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  باشد:عوامل ایجاد این سندرم نیز به شرح زیر می
  شود:هاي زیر پدیدار میهاي کاري، داراي ویژگیفرسودگی شغلی در محیط

 هاي مکرر دیگران؛فشارهاي ناشی از مواجهه با تقاضاها و درخواست - 1

 رقابت سخت و فشرده؛ - 2

 نیازهاي مالی و تالش براي کسب درآمد؛  - 3

 ).2001شایسته آن است(اسکات،  محرومیت از آنچه فرد - 4

  مهمترین عوامل عدم انگیزه محیطی عبارت است از:
نبود پاداش: شامل تحسین، احساس رضایت، اعتماد به نفس باال، ترفیع، بخشش، شهرت، اعتبار، چالش، ماجراجویی و هر -

  گیرد.شود را در برمیآن چیز که باعث احساس مثبت می
گوید: که تجربه مراقبت نکردن باعث تحلیل انگیزشی براي تین سلیگمن در این باره میدرماندگی آموخته شده: مار -

اند که مراقبتی بر دنیاي خود ندارند، بنابراین تالش آموزش یک موقعیت جدید خواهد شد مبتالیان به کارزدگی آموخته
  کنند.براي اجراي کاري را که برایشان مشکل است، متوقف می

بار نگرش شکست آموخته شود، وقتی یکآیند و کارزدگی آنان مزمن میشناختی از پا درمین از نظر روانبه این ترتیب آنا
بینند نه موفقیت را، بدین وسیله در شکست هم باقی خورده فقط شکست را میشود مردم شکستشده به سختی نگهداري می

  مانند.می
گذارد دارد. اینکه قوي است و قدرت نفوذ بر آنچه که بر ما تأثیر میقدرتی: فرد باید به این احساس برسد که احساس بی-

پناه است و کسی از او افتد کنترل داشته باشد و احساس کند که بیتواند بر آنچه که براي او اتفاق میکسی احساس کند نمی
ل است با مشکالت فراوانی خواهد کند بدترین تجربه انسانی است. هر زمان که فرد فکر کند جهان غیرقابل کنترحمایت نمی

  شد.
احساس کاهش قدرت فردي: قدرت فردي یعنی توانایی نفوذ بر دنیاي اطراف، که این قدرت و این احساس مخالف حس  -
کند که کار خود را تحت کنترل در آورد در صورتی که فرد کنترل کمی بر سایر پناهی است. این حس به فرد کمک میبی

نماید. وقتی فرد کند بعضی چیزها را فراموش میپناهی میتواند خود را کنترل نماید و زمانی که احساس بیمیافراد دارد اما 
تواند حس مهارت و کنترل بر زندگی خود را نیز توسعه دهد. این حس بر تمرکز فرد دهد میهاي خود را توسعه میتوانمندي

تواند به فرد کمک کند که بهتر دهد و می، اعتماد به نفس را افزایش مینمایدبر مواردي که در آن مهارت دارد، تأکید می
  خود را مدیریت نماید.

هاي ضعف در خود مدیریتی: خود مدیریتی مؤثر نیازمند به دانش و مهارت است. احتماالً شما به طور غیررسمی مهارت -
ر مورد اینکه چگونه باید خود را به درستی مدیریت نمایند، اید. متأسفانه تعداد اندکی از افراد دخود مدیریتی را توسعه داده

بایست گیرند در صورتی که میکنند و از دانش شخصی خود بهره میاطالعات دارند و سایرین بسیار به نکات منفی توجه می
  این مهارت را از دیگران بیاموزند.
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  پردازد.دهد و به نقد خود میبه نفس خود را از دست می خودانتقادي: معموالً فرد در مواجهه با مسائل کاري حس اعتماد -
خوابی و یا افسردگی، مظنون بودن و افزایش هاي گوارشی، کاهش و یا افزایش وزن، بیدرپی و ناراحتیسردردهاي پی

  هاي فرسودگی شغلی است.خطر پذیري از دیگر نشانه ریسک
مورد توجه اندیشمندان و محققان قرار گرفته است. نمونه هایی از  فرسودگی شغلی نابینایان یکی از موارد مهمی است که

  پژوهش هاي انجام شده در این زمینه به شرح ذیل می باشد:
دهد که کار انجام شده پس از مدت کوتاهی براي فرد ) فرسودگی شغلی زمانی رخ می2008( 1از دیدگاه لوید و لسلی-

  اضطراب، یا گوناگونی در کارهاي مربوط به فرد و یا نتیجه عوامل فردي باشد.تواند نتیجه نامفهوم جلوه کند همچنین می
) حاکی از آن است که عواملی نظیر تنش دائم، احساس خطر، رقابت شدید، کشمکش و 1981( 2تحقیقات موس و بیلینگ -

معنی ساس کند شغلش بیشود که فرد احتضاد در محیط کار، بیزاري از شغل، و فقدان ارتباطات انسانی صحیح باعث می
شود که فرد احساس تنش کاري، کوفتگی، تحلیل قوا، درماندگی، و در نتیجه است. چنین حاالتی در شغل باعث می

آید. ها، فرسودگی شغلی به وجود میفرسودگی شغلی از خود نشان دهد. بر اثر درگیري با تنیدگی ناشی از کار با انسان
عاطفی، شامل عالئمی مانند ناامیدي، بدبینی نسبت به آیندة شغلی، از بین رفتن انگیزة  فرسودگی شغلی، عالوه بر تحلیل

گرایی، داشتن تمایالت خودآزاري یا آزار دیگر هاي سازندة شغلی، عدم احساس همدردي، منفیمثبت، کاهش کوشش
ع موجود، مقاومت در برابر تغییر، ها و نسبت دادن آنها به دیگران و وضپذیري، گرایش به توجیه شکستهمکاران، تحریک

  گردد.اي نیز میافزایش رشد تغییر و ناپذیري و سرسختی در افکار و عقاید، فقدان احساس خالقیت حرفه
) در تحقیق نقش جنسیت در مقابله کردن، فرسودگی شغلی، ارتباط میان فرسودگی شغلی، 1990و همکارین ( 3گالسگرین-

نفر از کارکنان مرد همان مدرسه را مورد بررسی  233نفر از کارکنان زن یک مدرسه و  247در تنیدگی شغلی و مقابله کردن 
هاي پرکینز و پرسشنامه مقابله کردن بود. لیست نشانهگیري پرسشنامۀ فرسودگی شغلی ماسالچ، چکقرار دادند. ابزار اندازه

اند. بعالوه، مردان در تنیدگی باالتري را کسب کرده نتایج نشان که مردان در مقایسه با زنان در دگرگونی شخصیت نمرة
  دهد.اي کمتري را مورد استفاده قرار میهاي مقابلهکنند و روششغلی بیشتري را نسبت به زنان تجربه می

) نیز معتقد است که فرسودگی شغلی باعث کاهش قدرت سازگاري فرد با عوامل تنش زاست و در 1981( 4ماسالچ -
نگانی از خستگی جسمی و عاطفی است که منجر به تصویر منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل، فقدان برگیرندة نشا

هاي گردد. این نشانگان ممکن است فرد را به سوي انواع بیمارياحساس در ارتباط با مراجعان به هنگام انجام وظیفه می
  فی و روانی برساند.جسمی و روحی سوق دهد و فرد را به باالترین مرحلۀ خستگی عاط

هاي جنسی را در تنیدگی شغلی و دگرگونی شخصیت مورد بررسی قرار دادند. ) نقش تفاوت1990و همکاران ( 5گیوست-
معلم مرد صورت گرفت و در آن از پرسشنامۀ فرسودگی شغلی نیز ماسالچ استفاده  243معلم زن و  227این تحقیق در مورد 
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خانوادگی آنان، و نحوة مقابله با فرسودگی شغلی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان  شد. میزان درآمد معلمان، وضعیت
داد که مردان نسبت به زنان به طور معناداري نمرة باالتري در دگرگونی شخصیت کسب کردند. در این تحقیق، مشخص شد 

  دادند.ري را نشان میتر از زنان بوده و مردان تنیدگی شغلی باالتکه کیفیت زندگی مردان پایین
هاي بیشتري دهد که هر شغلی با تنیدگی همراه است؛ اما برخی مشاغل ، موجب تنیدگی) نشان می1975( 1تحقیق فرودنبرگر-
هایی که با خدمات انسانی سروکار دارند از هاي درمانی از جمله پرستاري، پزشکی، و همچنین حرفهشوند. اغلب حرفهمی

  توان حرفه معلمی و تدریس را نام برد.کنند که از آن میان، میکه تنیدگی بسیاري را ایجاد میجمله مشاغلی هستند 
) کشف کرده است که عوامل فردي مانند داشتن انتظارات غیر واقعی، اعتماد به نفس پایین، احساس 1989(2سیسلوویتز -

تمی و نیاز به کنترل دیگران، کار بیش از اندازه، هاي سیسمغلوب شدن به وسیلۀ دیگران، بحران درون فردي، فقدان حمایت
آورند که ها و کمبود مالی، مجموعۀ عواملی را به وجود میها، تضاد در انجام نقشفقدان توانایی الزم براي پذیرش مسئولیت

شوند شغلی می زا در معلمان و عواملی که منجر به فرسودگیگذارند. شناسایی عوامل تنشدر افراد تأثیر عمیقی برجا می
  ها به کار بندیم..هایی را براي کنترل درمان این تنشگردد. که روشموجب می

هاي اجتماعی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی بررسی وضعیت حمایت«) در تحقیقی تحت عنوان 1375کشتکاران (-
ماسالچ پاسخ گفتند و از جمله نتایج به  نفر به پرسشنامۀ 100انجام داد. در این پژوهش، » هاي ویژهپرستاران بخش مراقبت

  دست آمده این بود که فرسودگی شغلی افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل است.
رویی و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس عادي و استثنایی در ارتباط میان سخت«) در تحقیقی دیگري 1376جعفرپور (
ودگی شغلی ماسالچ را تکمیل کردند که نتایج زیر به دست آمد: مردان بیشتر انجام داد و معلمان پرسشنامۀ فرس» مقطع ابتدایی

رویی در میان معلمان زن و مرد عادي و استثنایی متفاوت بود، به این شوند و میزان سختاز زنان دچار فرسودگی شغلی می
رویی جنسیت، تفاوتی در میزان سخت روتر از معلمان مدارس عادي بودند، اما از حیثمعنا که معلمان مدارس استثنایی سخت

  مشاهده نگردید.
ماندة بررسی رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان کودکان عقب«هاي خود تحت عنوان ) در بررسی1377کشانی (-

ایج که انجام داد؛ معلمان به پرسشنامۀ فرسودگی شغلی ماسالچ پاسخ دادند. نت» ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی شهر تهران
گیرد و بالعکس. زنان و مردان از نظر میزان تحقیق نشان داد که میان رضایت شغلی، فرسودگی شغلی در حد پایینی قرار می

-رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با هم تفاوت داشتند؛ بدین معنی که زنان، رضایت شغلی باالتر و فرسودگی شغلی پایین

در این تحقیق، میان، وضعیت تأهل و فرسودگی شغلی رابطۀ معناداري وجود  تري را نسبت به افراد متأهل نشان دادند.
پذیر با افزایش سطح تحصیالت، میزان دهد که در معلمان کودکان عقب ماندة آموزشنداشت. نتایج این پژوهش نشان می

فزایش سن، میزان رضایت ها نشان داد که با ایابد. همچنین دادهفرسودگی شغلی افزایش و میزان رضایت شغلی کاهش می
  یابد.شغلی کاهش می
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  گیري:نتیجه
نابینائی عارضه و پدیده اي است ناخواسته که براي هر فردي در هر زمانی و در هر مکانی ممکن است عارض گردد. لکن 

افراد از دیر باز با نابینائی نمی تواند علت باز دارنده جهت حضور افراد نابینا در صحنه هاي گوناگون اجتماعی باشد. که این 
. باید توجه داشته باشیم؛ تالش و کوشش خستگی ناپذیر خود توانسته اند در زمره افراد برجسته و شایسته اجتماع ظاهر شوند

به هر حال  بسیاري از نابینایان از تحصیالت عالیه برخوردارند لذا در محیط کار با این عزیزان بایستی با دقت رفتارکنید.
هر مکانی ممکن  معلولیت ها عارضه و پدیده ایست نا خواسته که براي هر فردي در هر زمانی و در ز همانند سایرنابینایی نی

نباید و نمی تواند علت بازدارنده جهت حضور افراد نابینا  ولی آنچه که مهم است این است که نابینایی است عارض گردد.
 .باشد گوناگون اجتماعی در صحنه هاي

هاي  سه اولویت ویژه جهت ایجاد فرصت ازمان ملل با تأکید بر اهمیت زندگی پایدار براي جامعه معلولینمجمع عمومی س
  :برابر براي آنان مشخص نموده است

 امکان دسترسی معلولین به کلیه خدمات ارائه شده در جامعه  – 1

 ایجاد شبکه هاي ایمنی و خدمات اجتماعی ویژه معلولین  – 2

 اشتغال متناسب با توانمندي هاي آنانایجاد  –  3

معلول جامعه صورت پذیرد بلکه  در کشور ما در پرتو تعالیم اصیل اسالمی نه تنها نگاه ویژه اي به اقشار انتظار این است که
د دولت و مجلس شوراي اسالمی قرار گیر  بیش از پیش مورد توجه و عنایت حتی در قانون بودجه سالیانه کشور نیز این مهم

 .عنوان یک الگو در سطح منطقه و حتی جهان مطرح شود ؛ تا به

با توجه به  .باید اذعان نمود که آگاهی هاي مردم از معضالت و محرومیتهاي جامعه معلولین بویژه نابینایان بسیار اندك است
بسوي مادي شدن پیش می رود چه جامعه کنونی بشدت  باورهاي عمیق اسالمی حاکم بر جامعه، این اطمینان وجود دارد، گر

انسان  اندیش فراوانند و چنانچه اطالع رسانی مناسبی صورت گیرد میتوان مسیر کمکهاي ولی باز هم افراد خیر و نیک
 .دوستانه را بسوي ارتقاء توانمندیهاي این جامعه محروم سوق داد

  :این حرف دل همه نابینایان است که می گویند
 “ ساز ؛ من خود راه رفتن را خواهم آموختتو راه را برایم هموار  ”
  

  با توجه به مباحث فوق راهکارهاي زیر ارایه می گردد:
   وقتی با یک نابینا روبرو شدید در گفتن سالم پیش دستی کنید و قدري صحبت کنید تا شما را از روي صدایتان بشناسد. - 
  راً خود و همراهانتان را براي او معرفی کنید.در صورتی که براي اولین بار با نابینا برخورد می کنید فو -
  هنگام صحبت کردن با نابینا فریاد نزنید زیرا اغلب نابینایان از شنوایی خوبی بهرمند هستند. -
  در حضور نابینایان با ایما و اشاره گفتگو نکنید زیرا آنان احساس خوبی از این حرکات ندارند. -
  تالش کنید این صحبت در حالت چهره به چهره باشد. وقتی با یک نابینا گفتگو می کنید -
  روي خود را برنگردایند و اجازه ندهید نابینا هم صورت خود را به سمت دیگري برگرداند. -
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  به سخنان فرد نابینا با دقت گوش کنید و برخوردهایتان با او مؤدبانه باشد. -
  بدون اطالع وي محل را ترك نکنید. -
خواستید یک نابینا را در تردد همراهی کنید از او بخواهید باالي آرنج شما را گرفته و یک قدم عقب تر از در صورتی که  -

  شما حرکت کند.
اگر با یک نابینا برخورد کردید که فرد بینایی او را همراهی می کند پرسش خود را در مورد فرد نابینا از خود او بپرسید نه  -

  ب براي شخصیت مستقل فرد نابینا ارزش قائل می شوید.از همراه او. زیرا بدین ترتی
هنگام دادن نشانی یا راهنماي افراد نابینا براي تردد از کلماتی که مستلزم دیدن است استفاده نکنید و واژه ها را به شکل  -

است با استفاده از  درست بکار ببرید. کلماتی مانند این جا، آن طرف و مانند آن، فرد را دچار سر در گمی می کند. بهتر
  کلمات چپ، راست و یا یک قدم عقب تر موقعیت را براي او تشریح کنید.

وقتی با یک نابینا صحبت می کنید از به کار بردن جمالتی مانند فیلم را دیدي دریغ نکنید، هر چند نابینا نتواند فیلم را ببیند  -
فیلم را شنیدي زیرا در این صورت بر روي نقطه ضعف نابینا انگشت اما استفاده از جمله مذکور بهتر است تا این که بگوییم 

  گذاشته اید. استفاده از جمله این پارچه را ببین را هم بار معناي بهتري دارد تا این که بگوییم آن را لمس کن.
دادها و توانایی هاي خود اگر با یک نابینا همکار هستند بدانید او هم مانند شما مایل است کار مفیدي ارائه دهد و از استع -

  بیشترین استفاده را ببرد لذا طوري با او همکاري کنید که به پیشرفت او کمک کند اما به جاي او کار نکنید.
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  بررسی رابطه ي کیفیت زندگی و گذران اوقات فراغت در نابینایان و کم بینایان

  1محسن نیازي

  2مهدیه صدیقی

  چکیده

  
زندگی انسان را مد نظر قرار کیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوري که توجه به بعد کمی 

می دهد و همچنین به دنبال غفلت از جنبه هاي کیفی زندگی انسان، طی چند دهه گذشته در کشور هاي غربی مورد 

 ما ي همه زندگی در که مهمی بسیار مسائل از توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت و از طرفی یکی

 این گذران چگونگی و فراغت اوقات است برخوردار اي ویژه اهمیت از هاي روزانه فعالیت و کار کنار در و انسانها

 نظر از باید لذا دهند می را تشکیل جامعه از افراد کم بینا و نابینا بخشی که این به توجه با. است زمان بیکاري در اوقات

فراغت و  بررسی کیفیت زندگی ، اوقات ضمن مقاله این در .باشند برخوردار و شادابی سالمت از جسمی و روحی

ویژگی هاي آن و ارتباط این دو با افراد کم بینا و نابینا ،تالش داریم حقوق افراد نابینا و کم بینا به عنوان یک شهروند به 

  دهیم. قرار بحث لحاظ داشتن کیفیت زندگی و اوقات فراغت مطلوب را مورد

  

  

  ت، نابینایان و کم بینایانکلمات کلیدي: کیفیت زندگی، اوقات فراغ

  

  مقدمه
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2 . دانشجوی کارشناسی ارشد رشتھ مطالعات فرھنگی /    mahsasedighi20@yahoo. com                                                         
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، محصول تاریخی ساختار نظام هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی است و نمی توان آن را 1کیفیت زندگی«

مجزاي از ساختارهاي فوق تحلیل و تبیین کرد. کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چند بعدي است که تحت تاثیر مولفه 

ارزش هاي فردي و اجتماعی قرار داد. وضعیت آن به میزان توسعه یافتگی جوامع بستگی هایی چون زمان، مکان، 

این مفهوم داراي ویژگی ها و مشخصات جالب توجهی است:  «). 102: 1390( پهلوان زاده، رضوانی و محمدي، »دارد

صورت جمع به کار می رود ، سوم اول اینکه، تنها به زندگی انسان ها مربوط می شود،  دوم اینکه، این مفهوم به ندرت ب

اینکه، این مفهوم به عنوان اصطالحی تفکیک ناپذیر مطرح می شود و در آخر این مفهوم به سختی در قالب دسته ها و 

کیفیت «) . 8: 1388( زبردست و بنی عامریان، »گروه هاي مجزا در ارتباط با مفاهیم علوم اجتماعی قرار می گیرد 

سنجش میزان تامین نیاز روحی، روانی و مادي جامعه و خانواده که نشان دهنده ي ویژگی هاي  زندگی را معیاري براي

امروزه بهبود کیفیت «) . 103: 1390(پهلوان زاده و همکاران،  »کلی اجتماعی واقتصادي یک ناحیه است بیان می کند

کیفیت زندگی را ضرورت می زندگی، هدف اصلی تمام برنامه ریزي ها است. وجود مشکالت مختلف، مطالعات 

  ) . 103: 1390( پهلوان زاده و همکاران، »بخشد

  امروزه میتوان سه رویکرد عمده کیفیت زندگی را شناسایی کرد:«

 رویکرد اول معتقد است که کیفیت زندگی به شرایط افراد مربوط است( نگرش خرد نگر به کیفیت زندگی) . .1

د بعدي می داند. این نگرش به توصیف حوزه هاي چند گانه کیفیت رویکرد دوم کیفیت زندگی را یک مفهوم چن .2

 زندگی و همچنین تاثیر متقابل این حوزه ها در یکدیگر می پردازد.

سومین رویکرد نیز معتقد است که کیفیت زندگی به وسیله ي دو شاخص عینی و ذهنی اندازه گیري می شود. جنبه  .3

هویت، آرمان ها و جهت یابی زندگی شان ارائه کنند و از این جنبه  ي ذهنی به افراد کمک می کند تا تعریفی از

 ) . 103: 1390( پهلوان زاده و همکاران، »زمانی با ارزش است که با شرایط عینی زندگی همراه شود

                                                             
1 Quality of life 



 

١٣٨۴ 
 

و  اجتمــاعی اقتصــادي، اساســی موضــوعات از فراغت یکــی اوقات ریزي برنامه امر به پرداختن امروزه

 از مهمترین یکـی کـاربري ایـن تقاضاي و عرضه بین تعــادل بخشیدن چگــونگی و اســت امــروزي جامعــه سیاســی

 در فراغت  اوقات امر توجـه به رو این از. هستند رو روبه آن با شهري کـاران مسایل انـدر دسـت کـه اسـت موضـوعاتی

 در مطرح محورهاي از یکی صورت فراغت به اوقات. میگردد محسوب شهري ریزي در برنامه جدید مباحث ردیف

 خود دارد، به دنبال به را خوشی و شادابی کــه طراوت، فعالیــتهــایی در را خاصــی جایگــاه کــه اســت زنـدگی

درون  بیـنش و شـناخت جوشـش بـه پرداختن فراغـت زمان اوقات). 14: 1380 همکاران، و هییود. ( است داده اختصاص

 در فراغت .بـود خواهـد زنـدگی بخـش روشنی نتیجه اش همـراه شود، اندیشـه تابنـاکی و نیت پاکی با اگر که است،

 افراد کم بینا و نابینا براي اوقـات فراغت بهینه گذران اسـت. زندگی و آسیب هاي روح خسـتگیهـاي شـفابخش حقیقـت

  ).23: 1388 یلدا،( ارتقـا می بخشد. را آنـان زنـدگی کیفیت و کرده فراهم و رضایتی تجربـه کـه دارد را قابلیـت ایـن

اگر بخواهیم نقش مثبت اوقات فراغت را در زندگی افراد جویا شویم تغییر نگرش الگویی آنها و به تبع آن انتخاب نوع 

، فرد هیچگاه اسیر اوقات فراغت عامل اصلی و مهم است.بامعرفی الگوهاي علمی و عملی فرد در انتخاب اوقات فراغت 

که نتایج آن گاهی ناخوشی ها و بدرفتاري هاي حاصل از گذراندن اوقات فراغت نبوده لحظه هاي تصادفی و زودگذر 

  بود. خواهد ها آن بخشی عامل انسجام و فراغت اوقات هاي لحظه طراح و ریز برنامه خود واست ،  

  مبانی نظري وتئوریکی تحقیق

  هاي آنکیفیت زندگی و ویژگی -1

طی چند دهه ي گذشته به دلیل غلبه دیدگاه هاي مربوط به رشد اقتصادي،براي سنجش بهزیستی از سنجه هاي کامال کمی «

و فراتر رفتن مباحث توسعه  1972چون درآمد سرانه استفاده می شدکه با مطرح شدن مسائل مورد بحث در باشگاه رم در سال

ه اجتماعی،شاخص هاي اجتماعی وسنجه هاي مربوط به نیازهاي اساسی مورد از حوزه دانش اقتصادي وطرح مباحث توسع



 

١٣٨۵ 
 

توجه قرار گرفتند و بر این نکته تاکید می شد که همراه با تولید رشد نا خالص داخلی الزاما بهزیستی حاصل نمی شود. در این 

  ).162:1385( غفاري و اونق، »زمان تالش هایی براي طرح سنجه هاي جدید صورت گرفت

در ابتدا از امید به زندگی، میزان سواد، درآمد سرانه، میزان مرگ و میر وشیوع بیماري به عنوان شاخص هاي مختلف «

شاخص فیزیکی کیفیت زندگی توسط موریس مطرح شد که توانست  1979تشکیل دهنده بهزیستی استفاده می شد. در سال 

ا پوشش دهد. این شاخص سنجه هاي امید به زندگی،نرخ مرگ نسبت به شاخص هاي قبلی ابعاد بیشتري از کیفیت زندگی ر

ومیر نوزادان ومیزان باروري را شامل میشد. ولی با این وجود هنوز در پوشش دادن همه ي ابعاد کیفیت زندگی ناتوان بود و 

تقریبا «). 162: 1385(غفاري و اونق، »انتخاب متغیرها و وزن هاي تشخیص داده شده به آنها برخوردار از نارسایی هایی بود

یک دهه بعد آمارتیاسن براي این حوزه مفهوم استاندارد زندگی را مطرح کرد. به دنبال تاکیداتی که بر بررسی این شاخص 

شاخصی براي کیفیت  1992کیفیت زندگی از جانب حوزه هاي مختلف علمی صورت می گرفت، داسگوپتا و ویل در سال 

ه هاي درآمد سرانه، امید به زندگی در زمان تولد، نرخ با سوادي افراد بالغ و معرفهاي زندگی معرفی کردند که شامل سنج

حقوقی و سیاسی مثل آزادي هاي مدنی است. با این وجود هنوز شناسایی شاخص هاي قوي و تعریفی یکپارچه ومورد توافق 

در هر صورت در « ). 162: 1385و اونق،(غفاري  »همه براي کیفیت زندگی به عنوان موضوعی مسئله ساز باقی مانده است

حال حاضر یکی از معروف ترین شاخص هاي کیفیت زندگی شاخص توسعه انسانی است که توسط مرکز برنامه توسعه 

به بعد مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی به  1990سازمان ملل در تهیه گزارش هاي توسعه انسانی از سال 

معرف  100مید به زندگی در زمان تولد، موفقیت تحصیلی وسرانه واقعی تولید ناخالص داخلی در قالب کمک سه مولفه ا

توسط سید و لوید  براي  1997کیفیت زندگی کشورهاي مختلف را مورد سنجش قرار می دهد. شاخص دیگري نیز در سال 

کیفیت محیطی، سالمت، ثبات اقتصادي،  سنجش کیفیت معرفی شد. این شاخص به کمک سنجه هاي رشد و بلوغ اقتصادي،

توسط  1998رضایت از زندگی و سالمت اجتماعی کیفیت زندگی را مورد سنجش قرار می دهد. شاخص دیگري در سال 

الرس ایبرگ واندریو شارپ تحت عنوان شاخص اقتصادي بهزیستی مطرح گردید. این شاخص به کمک فرایند مصرف، 
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ري در توزیع درامد و عدم اطمینان نسبت به تامین درآمد آتی سطح کیفیت زندگی مردم را تراکم سهام تولید شده، نابراب

  ). 162: 1385(غفاري و اونق، »مورد سنجش قرار می دهد

با توجه به تمام تالش هاي صورت گرفته در راستاي مفهوم کیفیت زندگی تا کنون سنجه اي که بتوان تمام ابعاد آن را «

محیطی کیفیت زندگی را نمی  -است. بطوریکه توحید الرحمان ادعا می کند هیچ کدام از آنها بعد پوشش دهد ارائه نشده

  ). 163: 1385(غفاري و اونق، »سنجد و انتخاب و وزن دهی به متغیرها نیز به صورت اختیاري صورت  می گیرد

میالدي مطرح شد. گزارش  1960دههبه لحاظ آکادمیک، مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یک زمینه ي تحقیقی از اوایل «

درباره آثار ثانویه ي  1966کمیته ي ریاست جمهوري آمریکا در راستاي تحقق اهداف ملی این کشور و کار تحقیقی بائر

برنامه هاي محیط زیستی در آمریکا معموال به عنوان اولین کارهایی نام برده می شوند که پیشگام توجه به بحث کیفیت 

  ) .71: 1386(ربانی خوراسگانی و کیان پور، »زندگی بوده اند

  شالوك اعتقاد دارد عالقه به بحث کیفیت زندگی به لحاظ تاریخی از چهار زمینه ریشه می گیرد:«

. بازنگري به این باور که پیشرفت هاي علمی، پزشکی و تکنولوژیک به تنهایی می تواند خوشبختی و بهزیستی بشر را  1

توجه به این مسئله که احساس بهزیستی شخصی، خانوادگی و اجتماعی در صورتی تحقق می یابد که فراهم کنند و در عوض 

  پیشرفت هاي مذکور با ارزش ها، ادراکات وشرایط محیط زیستی مساعدي هم همراه شوند.

  . تغییر نگرش از خدمات مبتنی بر اجتماع به سمت سنجش نتایج وپیامد هاي زندگی فرد در اجتماع.2

زایش قدرت مصرف کنندگان وشکل گیري جنبش هاي تامین کننده ي حقوق بیماران وتاکید این جنبش ها بر برنامه . اف3

  ریزي شخص محور، توجه به پیامد هاي شخصی برنامه هاي رفاهی و دولتی و توجه به حق تعیین سرنوشت خود... .

زندگی را معرفی کرد  و ویژگی هاي فردي وشخصی . پیدایش تغییرات جامعه شناختی که جنبه هاي عینی وذهنی کیفیت 4

  ) .71: 1386این مفهوم را مورد تاکید قرار داد (ربانی خوراسگانی و کیان پور، 

 .است مختلف گروههاي و افراد براي گوناگونی معانی داراي که است اي گسترده مفهوم زندگی به طور کلی کیفیت«

به  برخی و جذابیت میزان براي اي سنجه عنوان به دیگر برخی ناحیه، یک پذیري زیست قابلیت عنوان به را برخی آن
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 ) . با4رضوانی و دیگران، بی تا: (  »اند کرده تفسیر ... و رضایتمندي شادکامی، اجتماعی، بهزیستی عمومی، رفاه عنوان

 که باورند براین از محققان بسیاري زیرا .است نگرفته صورت مفهوم این براي جهانی قبول قابل تعریف هنوز وجود، این

اجتماعی است که از یک سو، ابعاد  و فردي ارزش هاي مکان، زمان، از متاثر ، نسبی وجهی، چند مفهومی زندگی کیفیت

عینی و بیرونی و از سوي دیگر،ابعاد ذهنی و درونی دارد. از این رو ارائه ي تعریفی جامع براي آن آسان نیست. در این راستا 

  سی برخی از تعاریف محققان این حوزه پرداخته و سپس تعریف مورد نظر این مقاله بیان می شود.        نخست به برر

 توصیف خود محیط زندگی در مردم روانی و مادي بهزیستی قدیمی مفهوم براي جدید عنوانی را زندگی کیفیت 1لیو«

 می تعریف عمومی اقتصادي و اجتماعی شرایطتحت  گروهها و افراد رفاه میزان را زندگی کیفیت 2مولر .است کرده

 4فو .کند می تعریف آنها زندگی محیط و مردم بهزیستی یا عدم و بهزیستی عنوان به را زندگی کیفیت  3داس .کند

 تامین میزان عنوان به را زندگی کیفیت همکاران و 5کوستانزا .داند می از زندگی فرد کلی رضایت را زندگی کیفیت

 این را کیفیت زندگی 6پسیون  .کند می تعریف ذهنی بهزیستی از گروهها و افراد ادراکات با ارتباط در انسانینیازهاي 

 مثل(کنند زندگی می آن در مردم که محیطی وضعیت به کلی طور به زندگی کیفیت کند : اصطالح می تعریف گونه

  )میزان تحصیالت و سالمت مثل(مردم  خود ویژگیهاي و صفات برخی به چنین هم و  )مسکن -کیفیت و آلودگی

 اینگونه زندگی را کیفیت تعریف در استفاده مورد کلیدي واژگان توان می شده ارائه تعاریف به توجه دارد. با اشاره

(رضوانی و  »انسانی نیازهاي و زندگی از رضایت بهزیستی، برخورداري، ذهنی، ادارك عینی، کرد: واقعیات خالصه

،کیفیت زندگی را ادراك فردي از وضعیت زندگی در متن نظام  7گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی«) . 4دیگران، بی تا:

هاي فرهنگی و ارزشی جامعه و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استاندارد ها، عالیق ونگرانی هاي فردي میدانند. مک 

                                                             
 4 4 Liu,1983  
2Moller, 1983 
3Das, 2008 
4Foo, 2000 
5Costanza et al., 2007 
6Pacione, 2003  
7 WHOQOL Group, 1993 
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رد، البته نه فقط برخورداري از چیزهایی که به دست آورده بلکه از تمام گزینه هایی معتقد است میزان برخورداري ف 1گرگور

که فرصت انتخاب آن ها را دارد. به بیان دیگر، کیفیت زندگی به آزادي براي رسیدن و نرسیدن به موفقیت و آگاهی از 

معیاري براي سنجش میزان تامین نیازهاي  2لفرصت هایی واقعی وابسته است که فرد در مقایسه با دیگران در اختیار دارد. پا

روحی، روانی و مادي جامعه و خانواده، که نشان دهنده ي ویژگی هاي کلی اجتماعی و اقتصادي یک ناحیه است را کیفیت 

می گوید: کیفیت زندگی ساختاري چند بعدي شامل قلمرو هاي مادي، احساسی، روانی، اجتماعی و  3زندگی میداند. جنز

کیفیت زندگی را اصطالحی می دانند که بر کیفیت کلی زندگی افراد و نه فقط بر برخی  4است. هاگرتی و همکارانرفتاري 

از قلمروهاي زندگی داللت می کند، و از این رو اگر کیفیت زندگی به اجزاي مختلف تقسیم شود؛ باید اجزاء آن در 

  ) .5: 1387(رضوانی و منصوریان ، » مجموع، یک ساختار کلی به نام کیفیت زندگی را نمایش دهد

اصوال کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چند بعدي است که با «با توجه به تعریف هاي ارائه شده می توان گفت که :

وضعیت جمعیت در یک مقیاس جغرافیایی خاص (مانند روستا، شهر ویا کشور) در رابطه است و از این رو، هم به شاخص 

) . بنابراین بدیهی است 6: 1387( رضوانی و منصوریان ، » هم به شاخص هاي عینی و کمی متکی استهاي ذهنی یا کیفی و 

که تمامی مطالعات کیفیت زندگی در قالب دو سر فصل شاخص هاي عینی و شاخص هاي ذهنی انجام می شود. پایان نامه ي 

بهزیستی –ی و احساس ذهنی نسبت به تامین این نیازها حاضر نیز کیفیت زندگی را به مثابه ي کنش متقابل بین نیاز هاي انسان

در نظر گرفته است. نیازهاي انسانی در بر گیرنده ي نیازهایی مانند امرار معاش، تولید مثل، بهزیستی، رشد و پیشرفت  - ذهنی

تامین هر کدام  است و بهزیستی ذهنی نیز از رهگذر واکنش افراد و گروه ها به پرسش هاي مربوط به شادکامی و رضایت از

از نیازها از ظرفیت روحی، زمینه ي فرهنگی، ارزش ها، تحصیالت و نیز از وزن هایی تاثیر می پذیرد که افراد و گروه ها به 

  تامین هر نیاز در مقایسه با دیگر نیازهاي انسانی می دهند.

  و ویژگی هاي آن فراغت اوقات-2
                                                             
8 MacGregor, 1998 
9 Pal, 2005 
1 Janse, 2004 
2 Hagerty et al., 2001 
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 تعریف این که مختلفـی داشته تعـاریف و متفـاوت هاي برداشت مختلف، عوامل تأثیر تحت فراغت اوقات اصطالح از افراد

 از انگلیسی زبان در فراغت. است بسـیار متفاوت فرهنگـی یـا تربیـت و تعلیم تاریخی، اجتمـاعی، فلسفی، اقتصـادي، نظر از ها

 ,Leisuri Licere , Edse کوهسـتانی( اسـت شـده گرفتـه آسـایش و راحـت، فراغت آسـانی، سـهولت، معنـاي به 

 و مشــغله، کـار از ضدگرفتاري استراحت، و آسایش معناي فراغـت به دهخـدا، فرهنگ در). 39: 1387 زاده، وخلیل

 تعریــف چنــین اوقــات فراغــت الروس فرهنــگ در). 12: 1380 دهخــدا،(اســت  کــردن فرامــوش و داشــتن فراغــت

 آنهـا به رغبت و شوق با عادي کار آسـودگی از هنگام به افراد که هایی فعالیت و هــا، تفریحات ســرگرمی: اســت شــده

 بـه که پردازد می هایی فعالیت به خود فراغت اوقات در انسان که است معتقد 1اسالوسن ).8: 1381،تندنویس،( پردازنـد مـی

 ارزش هاي از برخـی منظـور به یا دارند، دنبال به که و لذتی خشـنودي دلیـل بـه و. هستند داوطلبانه و معمـول اختیاري طـور

  ).34: 1388 رجبی،( گردد می شود، انتخاب می استنباط آنها از که اجتماعی و شخصی

 این او. دارند آن نقش در مختلفـی عوامل که است بعدي چند موضوعی فراغـت اوقـات اسـت معتقد 2گونتروستر هانیس

 توجـه بـا فراغـت اوقـات بندي آن تقسیم از بعـد و فراغـت، اوقات و کار بین رابطه ابتدا در :شـمرد مـی بر گونه این را عوامل

اوقـات  اجتماعی و اقتصادي مکانی، هاي جنبه در نهایت و فراغـت اوقات از استفاده نحوة و سن موقعیـت اجتماعی، بـه

 . اسـت گـذاریها سیاسـت زمینـۀ در فراغت

 که فرد از اشتغاالت اي مجموعه ": کند می تعریف گونه این را اوقـات فراغت فراغت، شناسی جامعه المللی بین انجمن

راي استراحت، خود، خاطر رضایت به کامال  مشارکت غیرانتفاعی، یـا آموزش اطالعـات توسـعۀ منظـور بـه یا تفریح ـب

 و گودرزي( " پردازد می بدان خــانوادگی و اجتماعی شــغلی، الزامــات از شــدن آزاد از داوطلبانـه بعــد و اجتمـاعی

 دادن ندارد انجـام بـراي کـاري فرد بیکاري اوقات در نیسـت، چون بیکـاري معنـاي به فراغت اوقات البته ). 86 :1380اسدي،

 و کار انجام به نیز در آنها کـه دیگر اوقات با آن تفاوت که باشد داشته مـی تواند متعـددي کارهـاي فراغـت اوقات در ولی

 لذت و آرامش کسب فراغت فعالیتهـاي اوقات از هدف که فعالیتها است و کارها این فقـط هدف. اسـت مشـغول فعالیـت
                                                             
1 . Aslavsn 
2 . Hanys Guntrvstr 
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 که است کرده اقدام رویکرد سه بر مبتنی بررسی تعریف هاي مختلف به جوانان ملی سازمان ).  65 :1380لومسدن،(  است

 گرفته نظر درونی در تجربۀ یک عنوان به فراغت و فعالیت عنوان فراغـت به زمان، مثابه به فراغت: از عبارتند رویکرد سهاین 

 از آورد دسـت بـه توان را می مشترك نکات صاحبنظران متعدد تعاریف از ). 69 :1381 جوانـان، ملی سازمان(  شود می

 پیشــرفت بــا اســت بــدیهی کــار، نه زمــان است فرد آزاد اوقات از قسمتی مخصوص اوقـات فراغت کـه ایـن جملـه

 گذران اوقات نتیجه در و باشد می برخوردار بیشتري از اهمیت و یافتـه افـزایش افـراد فراغـت اوقـات و تکنولوژي صــنعت

 گر فراغت به بسته اوقـات فراغت فعالیتهـاي البتـه. شـود مـی حاصـل رفـع خستگی و آرامـش خـاطر، رضایت نوعی فراغت

 و خـانوادگی اجتمـاعی، شخصی، تعهد هـر گونه از دور به را افراد فراغت اوقات زمان در باید شـود که می تعریف گونه این

  ). 95:1385 احمدي،( مـذهبی دانست

. است شدن دوران صنعتی اوایـل بـه مربـوط قوااست، تجدید براي فراغـت، زمانی اوقات که نظریه این ،1هابرماس عقیده به

 می قرار استفاده مورد قـواي فیزیکی تجدید براي تنها فراغت اوقات که بود قـدري طوالنی به کار ساعت زمان آن در

 فقـط فراغـت زمان که شده تحمل قابل بـه قدري کـار شـرایط و کـرده پیدا کاهش اي اندازه به زمـان کار امـروزه. گرفـت

 بـا کار ارتبـاط در و قـوا تجدید براي فقط فراغت اگـر اوقات. نیست دوباره کار براي شدن آماده و قوا بـراي تجدید

 صنعتی، زیاد اثـر تغییرات در امروزه. یافت خواهد اي حاشیه جنبۀ و نخواهـد داشت مسـتقلی مفهـوم دیگـر شـود؛ سـنجیده

 و داده دست از قوا تجدید زمانی براي عنوان به را خود عملکرد فراغت اوقات و زیادي شده تحوالت دچار کار نحوة

  ). 15:1388 فراهــانی، جاللــی(  اســت کــرده تـري پیــدا مهـم عملکـرد

 و اجبار بدون فعالیت ها این. است فراغت اوقات در انسان کاري فعالیت هاي ادامۀ از ناشی فراغت اوقات تکاملی عملکرد

 کارهاي یا میدهند انجام در خاتمه افـراد کـه هنـري و فنـی کارهاي مانند شوند، انجام می دیگران سوي از تکلیف تعیین

 اوقات در است؛ کرده پیدا خود کار در او هایی که توانایی و دانستنیها بنابراین. شود می انجام خود افراد میل به که جنبی

  . گیـرد مـی کـار بـه خـود رهبـري تحت رغبـت و و میل با را آنها شخص و آیند می او کمک فراغـت به

                                                             
1 . Habermas 
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 :ندهستهاي اوقات فراغت به شرح ذیل  ترین و بارزترین ویژگی مهم

 و روزانه فراغت از کار رسمی  الف)

و روزانه خود فارغ باشد. شاید همین ویژگی است که  هاي اوقات فراغت این است که انسان از کار رسمی  یکی از شاخصه

معناي اوقات بیکاري تلقی کنند. اوقات فراغت اوقاتی است که از کار  موجب شده است برخی افراد، اوقات فراغت را به

غالمعلی  که ). چنان73: 1391(شریفی،  یستمعناي بیکاري ن به شویم. فراغت از کارهاي رسمی،  و روزانه فارغ می رسمی 

شود  فراغت مربوط به اوقاتی از زندگی انسان می«آورد:  می تفریحات سالمفراغت و  در کتاب جی بی نیش به نقل از افروز

 ). 124: 1380(افروز، » که از کار کردن آزاد است یا در خواب نیست

 وجود میل و فعالیت دلخواه و در نهایت داشتن حقّ انتخاب ب)

که برخی  قات فراغت برشمردند. همان گونهعنوان بارزترین ویژگی او نظران تنها داشتن حق انتخاب را به اي از صاحب عده

معتقدند که بارزترین ویژگی اوقات فراغت، وجود نیروي انگیزه و عامل مهم انتخاب است. به دلیل وجود همین میل و انگیزه 

مطلوب قطعاً براي فرد خوشایند و  ؛وري از اوقات فراغت، هر هدفی را که به همراه داشته باشد شخص و انتخاب آزادانه، بهره

این ویژگی از روي اجبار و اکراه، کار و فعالیت خود را انتخاب   اینکه فرد در  ). به دیگر سخن،125 :1380است (افروز، 

 .دکن کند، بلکه با اختیار تام و میل دلخواه اقدام به انجام کار و فعالیت می نمی

 نداشتن انگیزه و نفع اقتصادي ج)

دند. براي نمونه، کرهاي اقتصادي در اوقات فراغت اشاره  دو ویژگی مزبور، به نداشتن انگیزه اندیشمندان، عالوه بر  اي از عده

اند که اوقات فراغت، ساعاتی که باید بدون اجبار صرف اموري شود که شخص به آن تمایل  در تعریف اوقات فراغت آورده

براي شخص محسوب گردد (کوهستانی و دیگران،  دارد و تا حد ممکن نباید با نفع اقتصادي همراه باشد یا منبع درآمدي

کند؛  هایی است که اوقات فراغت را از اوقات اشتغال تفکیک می ). نداشتن انگیزه و نفع اقتصادي از ویژگی65- 64 :1387

 ). 74 :1391زیرا در اوقات فراغت غالباً افراد انگیزه مادي و سودجویانه ندارند (شریفی، 
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  اوقات فراغت گذران مراکز تعیین در مکان یابی مشخصات -2-1

 گذران کاربري مهمترین آنها از یکی که است شده گرفته نظر در نوع کاربري چهار شهر فیزیکی بافت براي آتن منشور در

 مکانی مشخصات آن منطقه و سـطح شهر در عملکـردي مقیاس حسب بر فراغت کاربري هـاي اوقات. اسـت فراغت اوقات

 سال فضایی، برنامه ریزي تخصصی علمی (به استناد از مجله: کنند پیرو ذیل مکانی ضوابط از کلی به طور و دارن متفاوتی

  )116صفحه  1390 زمستان سوم، شماره اول،

  .باشد آسان آنها به دسترسی و قـرار گیرند مسـکونی نـواحی از معینی فاصله در باید -

 محلها این یا گرفته باشد قرار شهر مراکز در باید هستند جمعیت جاذب کـه تفریحـی و فرهنگـی فعالیتهـاي انواع محل -

  .گیرند قرار شهري برزن هاي مرکز در که وجـود آورند بـه را اي ویـژه هاي هسته

 درصد 5 از بایـد کمتر زمـین شـیب میدانی، ورزشهاي انواع یا و نیاز دارند پارکینگ و بنا به که تسهیالتی احداث براي -

وان کـم هزینه با تا باشد  محـدودیتی زمـین شیب در شـده عمومی حفاظت نواحی و وسیع باز فضاهاي براي. تسـطیح کرد بـت

وع همچنـین و طبیعی و محیطی مناسب و شرایط نـدارد وجـود   در تـن

  .دارد رجحان زمین سیماي

 بندي طبقه شعاع دسترسی و استفاده میزان فضایی، جاذبه وسعت، اسـاس ظرفیت، بـر بایـد را فراغت اوقات گذران مراکز -

 ماننـد فرهنگـی امکانات شامل محلـه میتواند فراغـت اوقـات تجهیـزات اساس براین. فراهم آورد را مناسب تجهیزات و کرد

 و هر شهر در ساختار و جمعیت حسب بر فوق تجهیزات اما .باشـد ورزشی زمین یا استخر مانند ورزشی یـا امکانات کتابخانـه

  ). 103: 1386پورمحمـدي،( شـود مـی ایجـاد جدیـد محله

  

  

  کیفیت زندگی و اوقات فراغت و ارتباط آن دو با نابینایان -3
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پس از بررسی ابعاد مختلف زندگی فرد و گرایش او به نمونه هایی از اوقات فراغت این مهم به دست آمد که اهداف حاکم 

زندگی می تواند زمینه تمدن سازي و فرهنگ سازي یک جامعه  کیفیتزندگی آنان موثر بوده و  کیفیتبر زندگی افراد در 

برگرفته از تفکر اندیشه و سبک زندگی افراد است.نتیجه دیگر این  ؛باشد. هر انتخابی که در زندگی انسان صورت می گیرد

هاي رسمی و یا جبران خستگی ناشی از کار که اوقات فراغت چه به عنوان سرگرمی ،تفریح ، لذت ،غنی بخشی فعالیت 

  روزانه و سخت باشد ؛ در هر صورت برگرفته از مرام و مسلک و روش زندگی افراد است

یکی از مسائل اساسی زندگی انسان چگونگی گذراندن اوقات فراغت است.با اوقات فراغت صحیح می توان بحران هاي 

نمود . باید اوقات فراغت هم به گونه اي انتخاب شود که آثار و نتایج آن  زندگی روانی ، اجتماعی و اخالقی را حل و فصل

زندگی ، کیفیت صبغه دینی و اسالمی در زندگی فرد و اجتماع داشته باشد. با معرفی الگوهاي عملی و نظري و نقش آنها در 

سی و الگوهایی است که افراد خود ي اوقات فراغت برگرفته از اهداف اسابرا  به روشنی می توان حدس زد که برنامه ریزي

  ن می دانندآ را موظف به پیروي از

اگر بخواهیم نقش مثبت اوقات فراغت را در زندگی افراد جویا شویم تغییر نگرش الگویی آنها و به تبع آن انتخاب نوع 

، هیچگاه اسیر لحظه  اوقات فراغت عامل اصلی و مهم است.بامعرفی الگوهاي علمی و عملی، فرد در انتخاب اوقات فراغت

 و  هاي تصادفی و زودگذر که نتایج آن گاهی ناخوشی ها و بدرفتاري هاي حاصل از گذراندن اوقات فراغت است ، نبوده

  .بود خواهد ها آن بخشی انسجام و فراغت اوقات هاي لحظه طراح و ریز برنامه خود

داراي پشتیبان نظري و عملی است و فرد می تواند با تبعیت از الگوهاي علمی ،هم در رسیدن به  شرایط این در فراغت اوقات

    د.کناهداف سالم زندگی و هم تمدن سازي اسالمی و هم سبک زندگی و به تبع آن انتخاب اوقات فراغت صحیح اقدام 

، گردش هاي علمی ، صله رحم و...در خدمت  ها شادي و ها جشن ، پارك ، سینما مثل فراقت اوقات هاي شیوه از کدام هر

  خواهدبود. زندگی و براي تسهیل و تکامل و به تبع آن،رضایت درونی و برونی افراد از زندگی

یکی از مسائل اساسی زندگی انسان چگونگی گذراندن اوقات فراغت است.با اوقات فراغت صحیح می توان بحران هاي 

 مثبتد . باید اوقات فراغت هم به گونه اي انتخاب شود که آثار و نتایج کرحل و فصل  زندگی روانی ، اجتماعی و اخالقی را
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  در زندگی فرد و اجتماع داشته باشد..

ي اوقات برا  زندگی ، به روشنی می توان حدس زد که برنامه ریزي کیفیتبا معرفی الگوهاي عملی و نظري و نقش آنها در 

  وهایی است که افراد خود را موظف به پیروي ان می دانندفراغت برگرفته از اهداف اساسی و الگ

اگر بخواهیم نقش مثبت اوقات فراغت را در زندگی افراد جویا شویم تغییر نگرش الگویی آنها و به تبع آن انتخاب نوع 

ه اسیر اوقات فراغت عامل اصلی و مهم است.بامعرفی الگوهاي علمی و عملی فرد در انتخاب اوقات فراغت ، فرد هیچگا

لحظه هاي تصادفی و زودگذر که نتایج آن گاهی ناخوشی ها و بدرفتاري هاي حاصل از گذراندن اوقات فراغت است ، 

ط شرای این در فراغت اوقات. بود خواهد ها آن بخشی انسجام و فراغت اوقات هاي لحظه طراح و ریز برنامه خود و  نبوده

داراي پشتیبان نظري و عملی است و فرد می تواند با تبعیت از الگوهاي علمی ،هم در رسیدن به اهداف سالم زندگی و هم 

    د.کنتمدن سازي اسالمی و هم سبک زندگی و به تبع آن انتخاب اوقات فراغت صحیح اقدام 

ا ، گردش هاي علمی ، صله رحم و...در خدمت ه شادي و ها جشن ، پارك ، سینما مثل فراغت اوقات هاي شیوه از کدام هر

  زندگی و براي تسهیل و تکامل و به تبع آن،رضایت درونی و برونی افراد از زندگی خواهد بود.

با توجه به آنچه در مورد کیفیت زندگی و اوقات فراغت گفته شد آیا میتوان در شهر خود جایگاهی براي افراد کم بینا و نابینا 

وقات فراغت و داشتن کیفیت زندگی مطلوب در نظر داشت؟ آیا افراد کم بینا و نابینا از کیفیت زندگی به لحاظ گذران ا

  مطلوبی برخوردار هستند؟ و آیا به نحو مطلوبی گذران اوقات فراغت دارند؟

  وجود دارد؟ -و در نهایت چه مشکالتی بر سر راه  گذران اوقات فراغت و داشتن کیفیت زندگی مطلوب

هزار نابینا و کم بینا زندگی می کنند که مفهوم عدالت اجتماعی در تحصیل، اشتغال، تفریح و حتی داشتن  700ما  در کشور

قانون جامع  ،گذار عالوه بر داشتن حقوق شهروندي هزار شهروند که قانون 700رسانه برایشان به اندازه کافی معنا نشده است. 

  ته است. اما کامال اجرا نمی شود! گاهی بودجه ندارند و گاهی هم تخصص...ن را نیز در نظر گرفحمایت از حقوق معلوال

البته براي این قشر یک درصدي در کشور ما که نودوپنجمین کشور پیوسته به کنوانسیون حمایت از حقوق معلوالن است؛ 

. به قولی به چشم نمی آید! کارهایی هم صورت گرفته که در برابر نیازمندي ها و شئونات اجتماعی آنها بسیار ناچیز است
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حال در نظر بگیرید وقتی در کالن شهرها و پایتخت، نابینایان و کم بینایان دچار مشکالت متعددي هستند در شهرها و 

  روستاهاي کوچک اوضاع به چه منوال است.

؛ اما براي همه امکان مثال در قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، تحصیل رایگان براي معلوالن درنظر گرفته شده است

پذیر نیست. در قانون، مناسب سازي شهري پیش بینی شده اما در همه جا لحاظ نشده است. در جامعه، فضاهاي فرهنگی براي 

معلوالن مخصوصا نابینایان بسیار محدود است و در فضاهاي فرهنگی چون نمایشگاه ها و جشنواره ها براي راحتی آنها 

  تمهیداتی دیده نمی شود.

   
  شود نمی دیده نابینایان توانمندي ●

نابینایان و کم بینایان در سطح جامعه و در بیشتر ابعاد فرهنگی و اقتصادي و علمی مورد بی مهري قرار گرفته اند.قوانین 

گرفته با وجود تالش هایی که در این زمینه صورت  حمایت از نابینایان زمانی اجرا می شود که اعتبارش تأمین شده باشد 

است اما هنوز شاهد اجراي کامل مهم ترین بندها مثل فراهم کردن تحصیالت دانشگاهی رایگان براي تمام نابینایان نیستیم. 

مناسب سازي شهري آنچنان که باید و شاید صورت نگرفته است و از همه مهم تر اینکه در بعد برخورد با معلوالن مخصوصا 

  زم را ندیده اند.نابینایان، افراد جامعه آموزش ال

درصد معلولین نخبه هستند اما متأسفانه شاهد  2توانمندي هاي نابینایان در جامعه هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است. با اینکه 

بیکاري قشر تحصیل کرده نابینا هستیم. به طوري که مراکز بیشتر افراد کم بینا و نابینا را با وجود تحصیالت و توانمندي باال 

درصدي معلوالن 3خانه و اگر اقبال داشته باشند تدریس استخدام می کنند. در قانون استخدام  در بخش هایی مثل تلفنفقط 

  درصد اجرا می شود. 3/1پیش بینی شده است که اکنون 

ته شدن این در میان خانواده هاي نابینایان اقشار کم درآمدي وجود دارند که باید مورد حمایت مراکز خیریه قرار بگیرند. بس

  مرکز که در آموزش هنر، خط بریل به دیر نابینایان و پرکردن اوقات فراغت آنها بسیار مفید بود. 

  است کم نابینایان براي نشریات و فرهنگی مراکز ●
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کشور  حدرسط نابینایان براي .نابینایان نه تنها از نعمت دیدن محروم هستند بلکه از دیده شدن توسط افراد جامعه نیز محرومند

یک نابینا می تواند نویسنده یا مسئول یک نشریه باشد اما این امکانات در  ؛به اندازه انگشتان یک دست هم نشریه نداریم

جامعه براي او مهیا نیست. در شرایط کنونی وضعیت براي نابینا مصداق این داستان است که روزي از خواب بیدار شوي و 

در کیوسک هاي روزنامه فروشی نشریه اي وجود ندارد، دسترسی به ؛رادیو نداري ؛متوجه شوي تلویزیون کار نمی کند

کامپیوتر و سایت هاي خبري نداري و از امکانات رفاهی و شهروندي نمی توانی استفاده کنی... آن زمان تو شهروند درجه 

  دوم هستی و این خیلی غم انگیز است.

ن در ایران وجود ندارد و این معضل از لحاظ پرورش فکري و ارتقاء دانش متأسفانه چنین نشریاتی براي کودکان و نوجوانا

نوجوانان نابینا بسیار بد است. ما در نشریه بشري با درخواست زیاد کودکان و نوجوانان نابینا فقط اجازه داریم ویژه نامه هایی 

  را براي گروه سنی داشته باشیم که بسیار کم و محدود است.

بلکه در نمایشگاه هاي بین المللی مثل نمایشگاه مطبوعات یا نمایشگاه نیست ي نابینایان را نه تنها کافی فضاهاي فرهنگی برا

قرآن یا نمایشگاه کتاب چه میزان از تولیدات به کار نابینایان می آید؟ چقدر قرآن و ادعیه و کتاب با خط بریل چاپ می 

ایشگاهی به حضور نابینایان توجه شده است؟ وقتی براي استفاده از شود؟ آیا در انتخاب محل یا مناسب سازي مکان هاي نم

تاکسی، با وجود حضور سواري هاي زیاد در خیابان مدت طوالنی به خاطر نابینایی وقت گرفته می شود چه کسی پاسخگو و 

  مسئول است؟

بعد سطح جامعه است. توانبخشی  و آنها خانواده به درست هاي آموزش معلوالن، با اجتماعی رفتارهاي مدیریت راه بهترین 

   رفتاري خانواده ها و افراد جامعه با معلوالن باید از مدارس و کالس هاي تربیتی صورت بگیرد تا در وجود افراد نهادینه شود.

  آموزشی امکانات ناعادالنه توزیع ●

بحث آموزش و پرورش در هر جامعه اي از مهم ترین بحث ها و مدیران آن از قدرترین مدیران دولتی هستند که باید با 

شناخت درست از شرایط دانش آموزان بهترین امکانات را براي آموزش و پرورش نسل جوان مخصوصا معلوالن مهیا کنند. 
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هاي علمی از مهم ترین دالیل رشد و شکوفایی یک جامعه است. چرا که سواد آموزي و حرکت جامعه همگام با پیشرفت 

  جامعه اي که افراد سالم و معلول در کنار هم سازنده آن هستند.

در مدارس نابینایان، امکانات بصورت عادالنه توزیع نشده است. با کمی دقت می توان فهمید در شهرهاي بزرگی مثل تهران 

تب درسی با داشتن برخی از ابزار تحصیلی مثل قلم و لوح با مشکالت متعددي روبه رو که دانش آموزان نابینا براي تهیه ک

   هستند؛ شرایط مدارس شهرستانی با دانش آموزان روستایی چگونه است.

  خودشان به مربوط امور در نابینایان کارگیري به لزوم ●

زادي گریه نکند مادر شیري به او نمی دهد. تا زمانی در ادبیات عامیانه ما همیشه ضرب المثلی رایج است که می گوید: تا نو

که ما نیازهاي خود را به درستی و با جدیت پیگیري نکنیم، شاید نباشند کسانی که نیازسنجی کنند و نیازهاي ما را در بهترین 

خود آنها چقدر  نابینایان، به خصوصزمان ممکن برطرف سازند. باید دید در این غمنامه بی توجهی به نیازهاي معلوالن 

شان آستین همت و زبان گویا را به خدمت گرفته اند؟ چرا که تا کسی در وضعیت هایضعیف عمل کرده اند و براي تامین نیاز

  نابینا قرار نگیرد نمی تواند به طور کامل نیازهاي او را تشخیص دهد.

  !!نابینایان ترقی پل امکانات، نبود ●

مسائل فرهنگی، مناسب سازي نشدن مراکز فرهنگی، علمی و حتی نمایشگاهی را براي تردد معلوالن و نابینایان و تحصیل، 

این قشر نسبت به سایر جوانان آسیب پذیرتر هستند و باید  . دمی آیشمار بهاشتغال و ازدواج را از دیگر دغدغه هاي نابینایان 

  و سرعت بیشتري وارد میدان شد.در امور مربوط به آنها با دقت عمل 

  نابینایان جامعه نیاز متخصص و متعهد مسئوالن ●

نکته قابل تامل این است که مدیران و مسئوالن همگی متعهدانه فعالیت می کنند اما متخصص امور نابینایان نیستند. اگر قرار 

خود نیز تالش بیشتري کند و خواسته هایش را است نابینا به تمامی حقوق اجتماعی و حقوق تعیین شده معلوالن برسد باید 

کارشناسی شده و با سماجت بیشتري دنبال کند. در این صورت است که با توانمندي خود نابینایان عرصه هاي اشتغال، 

  .تحصیل و تردد و داشتن رسانه و... برایشان باز خواهد شد
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  "شهري هم سطح"رویایی کوچک و دست نیافتنی مثل  •

هاي اخیر عملکرد خوبی در این زمینه نشان داده ولی به اعتقاد کارشناسان گویا این اقدامات  شهرداري در سال با وجود اینکه

که به عنوان راهنما و محل عبور  را هاي شیاردار زرد رنگی یکیگیرد! تصور کنید موزا بدون پشتوانه کارشناسی شده انجام می

به باجه تلفن، جوي آب،  طلیل همین اقدامات غیرکارشناسی مثالً انتهاي این خطواند ، در صورتی که به د نابینایان تعبیه شده

  کند! درخت و دیگر موانع این چنینی برخورد می

؛ چگونه با این شرایط یک نا بینا و یا کم بینا بتواند اوقات شهري با پستی و بلندي زندگی را براي معلوالن سخت کرده است

  فراغت مطلوبی داشته باشد؟

توانند از وسایل حمل و نقل  ها، روشندالن نمی هاي شهري و غیر استاندارد بودن سکوهاي اتوبوس دلیل مجهز نشدن اتوبوس به

  شود. عمومی استفاده کنند و همین باعث هزینه مضاعف براي آنها می

اي مجهز به عالیم شنیداري ه ها از چراغ به طور سمبلیک سر چهارراهبه طور مثال یک راهکار میتواند بدین گونه باشد که 

استفاده کرد. شاید در ابتدا مردم استفاده درستی از اینها نداشته باشند ولی قطعا به تدریج فرهنگ استفاده درست از این 

  .امکانات شکل می گیرد

  نتیجه گیري

گفته شد و ... و رضایتمندي شادکامی، اجتماعی، بهزیستی عمومی، رفاه با توجه به آنچه در مورد کیفیت زندگی به عنوان

 بـه یا تفریح بـراي استراحت، خود، خاطر رضایت به کامال که فرد از اشتغاالت اي همچنین اوقات فراغت به عنوان مجموعه

 شــغلی، الزامــات از شــدن آزاد از داوطلبانـه بعــد و اجتمـاعی مشارکت غیرانتفاعی، یـا آموزش اطالعـات توسـعۀ منظـور

پردازد وآنچه که درمورد ویژگی ها و مراکز اوقات فراغت ذکر شد را اگر با مشکالت و  می بدان خــانوادگی و اجتماعی

معضالت نابینایان در شهر به لحاظ ساختار شهرسازي، فرهنگ افراد جامعه ، کمبود امکانات و ... که در باال بدان اشاره شد 
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د که حقوق افراد نابینا و کم بینا به عنوان یک شهروند رعایت نشده و این افراد نه تنها در نظر گرفت می توان به این نتیجه رسی

  از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار نبوده بلکه نمی توانند اوقات فراغت خود را همچون سایر شهروندان بینا بگذرانند.
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 تحلیل فرصتها و چالشهاي  اشتغال نابینایان و کم بینایان شهرکاشان

   1دکتر نرگس نیکخواه قمصري                                                                              

  2سعید وادي السالمی                                                                            

  چکیده

توسعه اجتماعی در هر جامعه ارتباط موثقی با سطح مشارکت اجتماعی همه شهروندان آن دارد و این خود مستلزم افزایش 
ها و استعدادهاي کلیه نیروي انسانی یک جامعه است. از سویی اشتغال به عنوان توانایی و منطقی ازگیري درست میزان بهره

کاالیی کمیاب و فراتر از عرضه نیروي کار و کانون نیازهاي چند جانبه شخصیتی ، هویتی ،اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی 
نوان مقوله اي ساختاري در دستور کار سطوح مختلف انسان معاصر همواره نه تنها در سطحی شخصی بلکه همچنین به  ع

تصمیم گیري و سیاست گذاري اجتماعی هر جامعه مطرح می شود .به عبارت دیگر  جایی که دسترسی برابر همه شهروندان 
به چنین فرصتهاي کمیابی یک ضرورت اجتماعی محسوب می شود سطوح متفاوت توانمندي  اقشار مختلف از جمله نابینایان 

کم بینایان می تواند به مثابه عاملی بازدارنده در دستیابی برابر آنها به فرصتهاي شغلی تلقی شده و از این رهگذر پیامدهاي  و
  منفی متعدد و چند جانبه اي را متوجه زندگی فردي و اجتماعی آنها بنماید. 

جهانی براي نابینایان و کم بینایان و امکانات و بر این اساس پژوهش حاضر با مطالعه و بررسی فرصتهاي شغلی استاندارد شده 
تجهیزات مورد نیاز هر یک؛عالوه بر معرفی زمینه هاي شغلی متنوع و قابل اجرا براي این قشر از جامعه به بررسی گستره و 

آن اشتغال  تنوع مشاغلی که نابینایان و کم بینایان بر اساس سطح مهارت و تحصیالت و امکانات موجود در اختیار آنها در
دارند، می پردازد.همچنین در این پژوهش مصاحبه هایی با افراد نابینا و کم بیناي شاغل و غیرشاغل صورت گرفته است تا 

  شناخت بهتر و جامع تري از اهداف و سواالت پژوهش صورت گیرد.

  

  واژگان کلیدي

  ان وکم بینایاننابینایان،کم بینایان،اشتغال نابینایان وکم بینایان، بیکاري نابینای

  
                                                             
 عضو ھیئت علمی دانشگاه کاشان ، 1
 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی  تھران 2
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  فصل اول: طرح تحقیق -1
 طرح مسئله 1-2

نابینایان و کم بینایان قشري از جامعه هستند که در نگاه عامه، گاه کامال ناتوان و نیازمند کمک دیده می شوند.در چنین 
ی خاص نابینایان جوامعی که هنوز نگاه خاصی نسبت به نابینایان و کم بینایان حاکم است نمی توان انتظار داشت که مشکالت

و کم بینایان برطرف شود؛ به عبارت دیگر هنگامی که جامعه به شکل افراط گونه و غلطی مرتبا بر تفاوت قائل شدن و نگاه 
خاص و نه عادي و عمومی به نابینایان و کم بینایان خو گرفته باشد این قشر از جامعه در ورود به عرصه هاي گوناگون 

  سی با محدودیت هاي بسیاري روبه رو می شوند.اجتماعی و اقتصادي و سیا

یکی از انواع این مشکالت و محدودیت ها موضوع اشتغال در میان نابینایان و کم بینایان است.اشتغال از جمله مسائل حیاتی 
توان  نها نمیت بنابراین نه .انسان حق اشتغال دارد و حق دارد که شغل خود را آزادانه انتخاب کند تمام جوامع و انسانهاست.

توان آزادي او را در چگونگی اداره شغل خود محدود کرد. این حق اولیه هر انسان  شغلی را بر کسی تحمیل کرد بلکه نمی
  .شوند است؛ اما مانند هر حق دیگر براي آن استثناهایی وجود دارد که این استثناها در قالب قانون بیان می

ینایان و کم بینایان نیز کم نیستند ؛ براي نمونه عدم امکان ورود به حجم وسیعی از این نوع از استثنائات براي اشتغال ناب
هاي تحصیلی در گروه علوم ریاضی و فنی و تجربی و ممنوعیت از ورود به بسیاري از مشاغل دولتی از این نمونه  رشته

  استثناهاست.

جمهوري اسالمی ایران بدین گونه بر آن تاکید قانون اساسی  28از سویی، حق اشتغال از حقوق شهروندي است که اصل 
 ».هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند«کند:  می
  .ترتیب در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل به رسمیت شناخته شده است بدین

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل «دولت در این زمینه نیز در ادامه این اصل بیان شده است:تکلیف 
بدین ترتیب در قانون ». همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوي را براي احراز مشاغل ایجاد کند  گوناگون براي

 .ه رسمیت شناخته شده استاساسی که مهمترین قانون موجود در کشور است این حق ب

در ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولین آمده است دولت موظف است جهت ایجاد فرصت در جایی دیگر نیز 
  هاي شغلی براي افراد معلول تسهیالت ذیل را فراهم نماید:
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هاي دولتی و عمومی اعم از %) از مجوزهاي استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگري) دستگاه 3اختصاص حداقل سه درصد (
وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهاي عمومی و انقالبی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی 

 کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.

ات اجرا نمی گردد و به جاي افراد این در حالی است که در عمل این قانوان در ادارات و سازمان هاي دولتی در غالب اوق
  ناتوان از جمله نابینایان و کم بینایان افرادي کامال بینا به کار گرفته می شوند.

در این بین و جداي از تاثیر  نوع نگاه جامعه و دولت به موضوع اشتغال نابینایان و کم بینایان عوامل دیگري چون میزان 
و کم بینا ؛خانواده این افرادآموزش هاي سازمان هایی چون سازمان بهزیستی و فرهنگ  استعدادها وتالش هايِ خود فرد نابینا

سازي در جامعه نیز از جمله عوامل دیگري هستند که تاثیر بسزایی در ایجاد فرصت ها و چالش هاي اشتغال نابینایان و کم 
  بینایان دارند.

که در اشتغال یا بیکاري نابینایان و کم بینایان در جامعه ایران و به  اما تمام عواملی که در باال ذکر شد شامل عواملی می شدند
طور خاص تر در شهرستان کاشان تاثیرگذارند.سوالی که پیش می آید این است که آیا این شرایط در سایر کشورهاي دنیا 

ال نابینایان و کم بینایان علی الخصوص کشورهاي توسعه یافته نیز حاکم هست یا خیردقیقا چه چالش هایی بر سر راه اشتغ
  وجود دارد و در آن سوي مسئله چه فرصت هایی براي آنان می تواند وجود داشته باشد؟

  اهداف پژوهش 3-1
  بررسی چالش ها و موانع اشتغال نابینایان و کم بینایان در شهر کاشان. .1
 واکاوي فرصت هاي اشتغال نابینایان و کم بینایان در شهر کاشان. .2

 وضعیت اشتغال اشتغال نابینایان و کم بینایان چند کشور توسعه یافته با نابینایان و کم بینایان شهر کاشان.مقایسه موردي  .3

 
 مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

 مبانی نظري 1-2

 نظریه سرمایه اجتماعی بوردیو  2-1-1

اي بادوام از روابط کمابیش  شبکه اي است که حاصل از به نظر پیئر بوردیو، سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوه
اي که هر یک از اعضاي خود را از  شده، آشنایی و شناخت متقابل یا به بیان دیگر عضویت در یک گروه است. شبکه نهادینه

به نظر وي سرمایه )147:1384(تاجبخش و دیگران،سازد کند و آنان را مستحق اعتبار می پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می
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اي از روابط، یک ودیعه طبیعی یا حتی یک ودیعه اجتماعی نیست، بلکه چیزي است که در طول  عنوان شبکه عی، بهاجتما
گذاري فردي یا جمعی  آید. به عبارت دیگر شبکه روابط، محصول راهبردهاي سرمایه وقفه به دست می زمان و با تالش بی

مدت یا بلندمدت قابل  روابط اجتماعی است که مستقیما در کوتاه آگاهانه یا ناخودآگاه است که هدفش ایجاد یا بازتولید
  .استفاده هستند

گذاري بر روابط گروهی،  کاربرد سرمایه اجتماعی در نزد بوردیو بر این درك استوار است که افراد چگونه با سرمایه
توان  بخشند. از این جهت می د میداري) بهبو مراتبی (جامعه سرمایه وضعیت اقتصادي خود را در یک فضاي اجتماعی سلسله

  )6:1382(توسلی و موسوي، رویکرد او را ابزاري، فردگرا و متاثر از تئوري سرمایه مارکس و بیشتر تضادگرا تلقی کرد.
  نظریه کارکردگرایی 1-2- 2

مود. تحلیل ویژه در تحلیل نهادها) باید به سطوح متعدد تحلیل کارکردگرایی توجه نهاي کارکردگرایی (بهدر تحلیل
کنند چه هایی که افراد بازي میترین سطح با نقش فرد سروکار دارد. در اینجا سئوال این است که نقشکارکردي در پایین

شود که کارکرد یک نهاد در جامعه چیست؟ سؤال اول درباره اثر یک  کارکردي دارد؟ در سطح باالتر، این سؤال مطرح می
دار خود است. اگرچه است؛ و در سؤال دوم درباره تأثیر یک نهاد بر محیط نهادي ساختدار نقش بر محیط اجتماعی ساخت

ها، کامالً متفاوت است. در سئوال اول، نقش (دقیقاً نقش  توان به هر دو سئوال یک پاسخ کارکردي داد، لیکن ماهیت آنمی
هاي شخصی به نظر برسد، اما در عالیت نقشاي از فنه عامل) و در سطح دوم نهاد مطرح است. یک نهاد ممکن است آمیزه

هاي شخصی باهم است که مورد توجه قرار گرفته است. در چنین سطحی، سطح نهاديِ تحلیل، اثر جمعی همه این کنش
-شوند، در حالی که رفتارِ کل نهاد مورد موشکافی قرار میرفتارهاي افراد معموالً نادیده گرفته می

  ).168:1385گیرد(اسکیدمور،
  اصطالحات و نظریات مرتن

بینی نشده، کنش اجتماعی هدفمند، تعادل اجتماعی، نما، پیامدهاي پیش مدت، نمونه اصطالحاتی نظیر تئوري هاي میان
شدن مورد انتظار و گروه مرجع از اصطالحاتی است  بخش، اجتماعی بینی کامگروه نقشی، کارکردهاي آشکار و پنهان، پیش

  ) .183:1383شناسی کرده است (استونز،که مرتن وارد جامعه
  ترین مفاهیم مرتن اشاره می شود: در ذیل به برخی از مهم

):  ابداع مفاهیمی نظیر کارکردهاي آشکار و پنهان، کارکرد مثبت و منفی و ... Dysfunction) مفهوم کژکارکرد (1
ها و تأکید بر مثبت بودن ي همه پدیدهتوسط مرتن، آشکارا دیدگاه کارکردي پارسونز که متوجه وجود کارکرد برا

  ) .70:1381کارکردهاست، را نقد کرده است(آزاد ارمکی،
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هاي دیگر نظام اجتماعی کمک کنند، می توانند توانند به حفظ بخشبه عقیده مرتن همچنان که ساختارها یا نهادها می
  ) .146:1382(ریتزر، ها پیامدهاي منفی نیز داشته باشند براي آن
   

عنوان، عملکردهایی که براي یک نظام دردي  کارکرد را به)؛ مرتن مفهوم بیNon-functionکارکرد (مفهوم بی )2
از دوران تاریخی پیشین، هستند.  "به جا مانده"هاي اجتماعی کارکردها، صورتکنند، مطرح کرد. از جمله این بیرا دوا نمی

  ی داشته باشند، اما در جامعه معاصر هیچ اثر مهمی ندارند. اینها ممکن است در گذشته پیامدهاي مثبت یا منف
)؛ کارکردهاي آشکار به کارکردهایی گفته Manifest and Latent Function) کارکرد پنهان و آشکار (3
گیرند. براي مثال در شوند که با قصد قبلی صورت می گیرند، در حالی که کارکردهاي پنهان بدون قصد قبلی انجام می می
مریکا، کارکرد آشکار برده داري، افزایش بازدهی اقتصادي جنوب بود اما کارکرد پنهان آن ایجاد یک طبقه محروم بود آ

کردند. گیدنز به تعبیري دیگر تمایز که براي افزایش منزلت اجتماعی سفیدپوستان جنوب از غنی گرفته تا فقیر کار می
دارد؛ کارکرد آشکار کارکردهایی هستند که براي شرکت کنندگان در ان میکارکرد آشکار و پنهان را از دید مرتن چنین بی

اي از فعالیت اجتماعی شناخته شده و مورد انتظار است. کارکردهاي پنهان نتایج آن فعالیت هستند که نوع ویژه
  ).846:1377(گیدنز،کنندگان از آن آگاه نیستند شرکت

ش بینی نشده و کارکردهاي پنهان یکی نیستند. یک کارکرد پنهان مرتن این نکته را آشکار کرد که پیامدهاي پی
هرچند که نوعی پیامد پیش بینی نشده است، اما پیامدي است که براي یک نظام معین خاصیت کارکردي دارد. پیامدهاي 

نوعی که خاصیتی « و» نوعی که براي یک نظام معین، کژکارکرد آشکار و پنهان دارد«بینی نشده دو نوع دیگر نیز دارد: پیش
گذارد و نه تأثیر کژکارکردي، در واقع پیامدهاي فاقد براي نظام ندارد، یعنی نه تأثیر کارکردي بر آن می

  ) .147:1374(ریتزر،»کارکردند
  
  پیشینه پژوهش    2-2

دیک به در طول بررسی هاي انجام گرفته در طول انجام این تحقیق مشخص شد که در کشورمقاالت زیادي با عناوینی نز
موضوع اشتغال و بیکاري نابینایان و کم بینایان انجام نگرفته است. اما از سوي دیگر مقاالت نسبتا خوبی درباره اشتغال و 

 بیکاري افراد ناتوان جسمی به شکل عام  صورت گرفته است.

  توانبخشی شغلی معلوالن 2-2- 1
این تحقیق نظري را به انجام رسانده اند. در این پژوهش  1386آرزو محمودیان دهکردي و ایران باغبان در شهریورو  مهر 

بررسی هاي انجام شده نشان می دهند که خوداشتغالی(به معنی کار مستقل فرد نابینا و فروش محصوالت خود به 
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ال دیگران)،تشکیل و یا حضور در شرکت هاي تعاونی(متشکل از افراد ناتوان جسمی) و ... می تواند نقش بسزایی در اشتغ
  افراد ناتوان یا کم توان جسمی داشته باشد.

  بررسی زمینه اشتغال معلولین 2-2- 2
انجام شده است مطالعات اسنادي صورت گرفته در »بررسی زمینه اشتغال معلولین « با عنوان 1380در پژوهشی که در خرداد 

ج به دست آمده در این تحقیق عبارتند آمارهاي مراکز آماري کشور اطالعات قابل توجهی به دست می دهد.مهم ترین نتای
توان  ولی در عین حال می .معلولین مخصوصا غـیر شـاغلین است  براي مراجعه  مرکز  ترین شده  شناخته  سازمان بهزیستی-1از:

ریابی و در کا-2.کامل معلولین را ندارند  موجود توانایی الزم براي پوشش  جانبازان،سازمانهاي  مورد  استثناي  به  گفت که
 63  درصـد است.پس از آن 25/3یعنی   بـاالترین نـسبت  اش و خانواده  معلول  معلولین،تالش و جستجوي شخصی  اشتغال

  معلولین عمدتا به سـمت و سوي مشاغل آزاد رغبتی نشان-.3است  صورت گرفته  درصد از طریق نهادها و موسسات
درصد طالب شغل آزاد  7/3فرما باشد زیرا تنها   مشاغل خویش  براي  الزم  تمکن مالی و سرمایه  دهند.شاید دلیل آن عدم نمی
از اشتغال کار   باید  کاریاب  پذیرد،بلکه نمی  او پایان  امر کاریابی،براي افراد معلول،به یک سازمان و استخدام- 4اند.  بوده

کار بـه واحـدهاي   جدید را بـه مـعلول در روند پیـشرفت  کند و پیوسته ضرورت آموزشهاي  مـعلول اطـمینان حاصل
  در کارآیی آنان دارد،زیرا مطالعه  آموزش معلولین قبل و بعد از اشـتغال اهـمیت بسیاري- 5.اطالع دهد  اي توانبخشی حرفه

از معلولین آمـوزش خـاصی ندیده و این گروه افرادي هستند کـه بیشتر و اکثر در   %56/5دهد که  نشان میانجام شده 
مورد مراکز کـاریابی مـعلولین،یکی از   در  نظام اطالع رسانی-6.کنند ساده خدمت می  مشاغل کـاگري و کـارمندي
بهزیستی را به عنوان   کار و امور اجتماعی و سازمان  وزارت% از معلولین،36چنانکه تنها   .ضرورتهاي اشتغال معلولین است

  .شناسند می  مراکز کاریابی

  نقش کار و روشهاي افرایش اشتغال معلولین 2-2- 3

نقش تحقیقی بر روي روش هاي تسهیل کننده اشتغال نابینایان انجام داده است که در آن  1366ابوالقاسم نوري در بهار سال 
ها و عوامل مؤثر در افزایش اشتغال معلولین مورد بحث قرار  معلولیت  بندي عادي و معلول و سپس طبقه مهم کار براي افراد
اي  حرفه  اند؛ (اول)توانبخشی عوامل مؤثر در اشتغال افراد معلول به ترتیب ذیل معرفی شده  گرفته است.مهمترین

  تعدیل نگرشهاي موجود در جامعه.معلولین،(دوم)تدوین یا تعدیل مقررات استخدامی و(سوم)اصالح یا 

  روش شناسی پژوهش -3
 روش تحقیق کلی تحقیق 3- 1



 

١۴٠٨ 
 

است و در آن سعی شده با استفاده از روش مصاحبه،اطالعاتی درباره  "کیفی"روشی که در این تحقیق به کار رفته از نوع 
ز خود افراد نابینا و کم بینا جمع آوري چالش ها و فرصت هاي اشتغال نابینایان و کم بینایان شهر کاشان با پرسش از تعدادي ا

  و تحلیل شود.
هاي پژوهشی)  هایی(چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت از سویی تحقیق کیفی عبارت از مجموعه فعالیت

ب، از ترتی دهند. بدین موضوع مورد تحقیق یاري می  نحوي محقّق را در کسب اطالعات دست اول درباره است که هرکدام به 
شود. در روش مورد بحث دسترسی به  شده حاصل می بندي هاي تحلیلی، ادراکی و طبقه آوري شده، توصیف اطالعات جمع

ها، از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاري، زبان  اطالعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش، یادگیري فرهنگ آن
کند که  اي آنهاست. محقق کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درك میه و تالش براي درك احساس، انگیزش و هیجان

  )259:1385دهد. (دالور، جاي دیگران قرار می خود را به

  

دهند که با  دست می هایی را به منظور ما از تحقیق کیفی عبارت از هرنوع تحقیقی است که یافته«گوید:  آنسلم استراس می
ی کردن کسب نشدههاي  هایی غیر از روش شیوه ي  اند. شیوه مذکور ممکن است به تحقیق درباره آماري یا هرگونه کم

الملل معطوف  هاي اجتماعی یا روابط بین ي کارکرد سازمانی، جنبش ها، رفتارها و همچنین درباره زندگی افراد، شرح حال
 )17:1385(استراس و جولیت،» باشد.

این بوده است که سابقا در این باره پژوهشی صورت نگرفته بوده است.به عبارت  دلیل استفاده از روش کیفی در این تحقیق
دیگر،هر چند تاکنون پژوهش هایی درباره علل و زمینه هاي بیکاري افراد داراي ناتوانی جسمی صورت گرفته بود اما تاکنون 

هاي نابینایان و کم بینایان(در شهر  هیچ گونه تحقیق مشخص و در دسترسی درباره زمینه هاي بیکاري یا فرصت ها و چالش
  کاشان) صورت نگرفته بوده است.

در همین راستا در این تحقیق سعی شد با استفاده از روش مصاحبه و به مدد گفتگوي مستقیم با تعدادي از نابینایان و کم 
ند به شغل دست پیدا کنند سعی شود بینایانی که هم اکنون بیکار هستند،در وضعیت اشتغال مناسبی قرار ندارند و یا توانسته ا

  حتی االمکان چالش ها و فرصت هاي اشتغال نابینایان و کم بینایان شهر کاشان مطرح گردد.

  ابزار گردآوري داده ها در تحقیق 3- 2

  مصاحبه  2-3- 1
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پژوهش از روش از میان ابزار  موجود در روش تحقیق کیفی که شامل ابزارهاي بصري، مصاحبه و مشاهده می شوند در این 
تعریف ذیل را براي » فرهنگ علوم اجتماعی«باز استفاده شده است. آلن بیرو در کتاب -مصاحبه و آن هم روش مصاحبه نیمه

مصاحبه یکی از صورتهاي بررسی اجتماعی است که شامل مبادله اي شفاهی یا گفتگویی در «مصاحبه بیان کرده است: 
ا یک یا چند نفر به منظور کسب اطالعات یا آگاهی هایی چند در زمینه امور، جهت هدفی معین بین یک بررسی کننده ب

رفتار، عقاید و یا باورهایی که پاسخگوي هدف معینی هستند و مدیر تحقیق با توجه به فرضیه هاي پژوهشی خود تعیین کرده 
  ) .192:1370بیرو،»(است

همانطورکه از نام آن بر می آید در مصاحبه نیمه باز، طرفین «یسد:باقر ساروخانی نیز در مورد مصاحبه به روش نیمه باز می نو
یعنی پرسشگر و جوابگو، محدودیت هایی احساس می کنند؛ یعنی پرسشگر باید صرفاً موضوع هاي معینی را مطرح کند و 

ح می دهد فقط در خصوص آنها جواب دریافت دارد. پاسخگو نیز نمی تواند احساس و عقیده خود را آن طوري که ترجی
در کمال آزادي ابراز کند. در این مصاحبه پرسشگر و پاسخگو هیچ یک آزادي کاملی را که در مصاحبه آزاد از آن می 

  ).214: 1373(ساروخانی، » توانند برخوردار گردند ندارند

ر مصاحبه تغییراتی گر بسته نیست و می تواند طبق ظوابط و مالك هایی د به عبارت دیگر در این نوع مصاحبه دست مصاحبه
را ایجاد نماید. چرا که معموالً این مصاحبه زمانی صورت می گیرد که سؤاالت هنوز به آن ساختار منظم نرسیده و هنوز 
زوایاي مختلف موضوع تحقیق براي محقق کامالً آشکار نشده است و محقق براینکه بتواند به روایی سئواالت طراحی شده 

ین گونه مصاحبه ها داللت سؤاالت را با اهداف تحقیق ارزیابی نماید و اینجاست که در مصاحبه پی ببرد الزم است تا در ا
هایی با مصاحبه گران مختلف اقدام به طرح سؤاالت تحقیق نموده و اگر ایراد و ابهامی در سؤاالت بود بر بر اساس معیارهاي 

شونده قابل فهم بوده باشد پس در مصاحبه نیمه استاندارد خاص، محقق آزاد است آنها را طوري تغییر دهد که براي مصاحبه 
در صورتیکه متن سوالی براي  پاسخگویی نامفهوم باشد، پرسشگر مجاز است که متن سئوال را طوري تغییر دهد تا براي «

شنامه و تهیه پاسخگو قابل فهم شود. مشروط بر اینکه متن جدید را باالي سؤال مربوط یادداشت نماید تا هنگام تصحیح پرس
پرسشنامه جدید و دقیق تر محقق بداند در چه مواردي در کدام محل تحقیق با چه نوع پاسخگویانی، چه سؤاالتی براي 

  ).305: 1370(رفیع پور، » پاسخگویان نا مفهوم بوده و با چه جمله بندي بهتر قابل فهم می باشد

  روش نمونه گیري 2-3- 2

است.نمونه گیري گلوله برفی » روش گلوله برفی«ه گیري مورد استفاده قرار گرفته است روشی که در این تحقیق براي نمون
یک تکنیک نمونه گیري هدفمند مشهور و متداول است که مستلزم استفاده از مطلعان یا مشارکت کنندگان اولیه براي 



 

١۴١٠ 
 

رد نمونه گیري رهیافت مناسبی است شناسایی موارد اضافی است که ممکن است به تدریج در مطالعه به کار روند.این راهب
  براي یافتن مظلعین کلیدي پر اطالعات یا موارد انتقادي مهم.

چه کس دیگري در این مورد زیاد می داند؟شما چه کس دیگري را در «با این روش محقق می تواند با سؤال هایی چون: 
  )44: 1392ت یابد.(نقل از محمدپور،از هر نمونه اي به نمونه کلیدي دیگر دس»این زمینه پیشنهاد می کنید؟

  جامعه آماري و  حجم نمونه تحقیق 3- 3

جامعه آماري این تحقیق عبارت است از کلیه افراد نابینا و کم بینا در سطح شهر کاشان که یا بیکار هستند و یا دوره اي از 
  به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند.نفر  13بیکاري را گذرانده اند و هم اکنون صاحب یک شغل هستند که از این تعداد 

  روش تجزیه و تحلیل داده ها3- 4

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.این نوع تحلیل از » تحلیل موضوعی یا تماتیک«داده هاي کیفی این تحقیق از راه 
یر رهیافت هاي متعارف ترین و پرکاربردترین روش هاي تحلیل داده هاي کیفی به روش مردم نگاري است که در سا

  ).144-146: 1995تحلیلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد (امرسون و همکاران،

تحلیل موضوعی یا تماتیک ضمن اینکه خود یک روش مستقل تحلیلی است، می تواند در روش هاي تحلیلی دیگر نیز به 
ی ، مصاحبه ها  و داده هاي مشاهده اي کار رود. داده هاي مورد تحلیل در روش تماتیک یا موضوعی شامل داده هاي متن

  ) .66:1392متنی شده هستند. (محمدپور،

تحلیل تماتیک عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقراي تحلیلی که در آن محقق از طریق طبقه بندي داده ها و الگویابی 
تحلیل تماتیک عبارت است از  درون داده اي و برون داده اي به یک سنخ شناسی تحلیلی دست می یابد.در تعریفی دیگر

عمل کدگذاري و تحلیل داده ها با این هدف که داده ها چه می گویند.این نوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگویابی در 
  . )66:1392داده هاست. (محمدپور،

ی نیز میان آنها در تحلیل تماتیک معموال مجموعه اي از مراحل متعارف دنبال می شود که تفاوت هاي جزئی و گاه مهم
  ).67:1392وجود دارد(محمدپور،

  ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها ارائه یافتهفصل چهارم: 

  ویژگی هاي دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش 4- 1



 

١۴١١ 
 

 نفر از افراد نابینا و کم بینا که  یا بیکار 13انجام گرفت و در طی آن با  1394مصاحبه هاي این پژوهش در تابستان سال 
هستند و یا دوره اي از بیکاري را گذرانده اند و هم اکنون صاحب یک شغل هستند مصاحبه هایی صورت گرفت.دامنه سنی 

  آمده است: 4- 1سال بوده است که شرح آن در جدول  50-23مشارکت کنندگان در زمان انجام مصاحبه بین 

  )، ویژگی هاي دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش4-1جدول( 

 وضعیت بینایی وضعیت شغلی جنسیت سن نام ردیف

 کم بینا شغل آزاد مرد 31 1مصاحبه شونده  1

 کم بینا بیکار مرد 24 2مصاحبه شونده  2

 نابینا اپراتور زن 40 3مصاحبه شونده  3

 کم بینا اپراتور مرد 36 4مصاحبه شونده  4

 نابینا بیکار مرد 35 5مصاحبه شونده  5

منشی بخش  زن 40 6مصاحبه شونده  6
 خصوصی

 کم بینا

 نابینا بیکار زن 35 7مصاحبه شونده  7

 کم بینا اپراتور مرد 26 8مصاحبه شونده  8

 کم بینا بیکار مرد 30 9مصاحبه شونده  9

 نابینا اپراتور مرد 50 10مصاحبه شونده  10

 کم بینا بیکار زن 50 11مصاحبه شونده  11

 کم بینا آزاد شغل مرد 22 12مصاحبه شونده  12

 کم بینا شاغل آزاد مرد 55 13مصاحبه شونده  13

  

  

  

  تفسیر گزاره ها و مفاهیم 2-4
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بنابر آنچه در مورد روش تماتیک آمده است پس از توصیف و کدبندي داده ها، نوبت به تحلیل و تفسیر آنها می رسد(که به 
گزاره  133است).در این بخش سعی می شود ابتدا تفسیري بر علت محدودیت تعداد صفحات،در این مقاله عینا آورده نشده 

مطرح شده توسط مصاحبه شوندگان انجام شود و پس از آن مقایسه اي با مشاغل مطرح شده در بخش مشاغل موجود در 
  برخی کشورهاي توسعه یافته جهان صورت گیرد.

آن چنان که در مصاحبه هاي انجام شده توسط محقق مشاهده شد هر کدام از افراد نابینا یا کم بینا از دید خود عواملی را به  
عنوان فرصت و یا چالش در راه بیکاري یا اشتغال خود و یا دیگران مطرح کرده اند. اما مجموعه اي از عوامل وجود دارد که 

ار است و آنها را می توان در بسیاري از گزاره هاي مصاحبه شوندگان پیدا کرد.از میان از کثرت و تاکید بیشتري برخورد
مطالب مطروحه می توان اینگونه استنباط کرد که اکثر نابینایان و کم بینایانِ مصاحبه شده براي بیکاري خود و دیگران سه 

  عامل اصلی را موثر دیده اند که شامل موارد زیر می شوند:

  اعیعوامل اجتم -1

مصاحبه شوندگان عوامل اجتماعی را از مهم ترین عوامل موثر در وضعیت اشتغال خود می دانند.حتی در بعضی از موارد 
بسیاري از نابینایان و کم بینایان مصاحبه معتقدند تاثیر عوامل اجتماعی بر بیکاري ایشان یا سایر نابینایان و کم بینایان بیشتر از 

ت.مفهوم یا مفاهیم مشترکی که در گزاره هاي گوناگون دیده می شود این است که مصاحبه عوامل اقتصادي و فردي اس
توسط جامعه بیشترین آسیب را به آنها می زند.به این صورت که وقتی »درك نشدن و شناخته نشدن«شوندگان معتقدند 

دانند که باید تمام عمر خود را به خاطر اعضاي جامعه، افراد داراي نقص در بینایی را افرادي ناتوان از انجام هر کار می 
ي از محدودیت ها را بدون داشتن شغل بگذرانند دیگر ایجاد و یا یافتن شغل براي نابینایان و کم بینایان بسیار ا  داشتن مجموعه

  سخت و گاه غیرممکن می شود.

اطرافیان دور و یا نزدیک به خودشان انسان ها، موجوداتی اجتماعی هستند که خواسته یا ناخواسته سخت تحت تاثیر نگاه 
نسبت به کم بینایان و نابینایان حاکم است حتی در شرایط » ناتوان پندار«هستند.حال زمانی که در یک جامعه یک نوع نگاه 

ن افراد بهبود اقتصادي و یا توانایی باالي فردي نابینایان یا کم بینایان نیز نمی توان انتظار وضعیت خوب و مطلوبی را براي ای
  در جامعه و بازار کار متصور شد.

در جامعه در مورد افراد کم بینا و » عدم وجود فرهنگ سازي«در بسیاري از گزاره ها مصاحبه شوندگان معتقد بودند به علت 
کشند.  نابینا جمع کثیري از نابینایان و کم بینایان به ناچار تسلیم نگرش جامعه به خود می شوند و دست از جستجوي کار می

دیده نشدن نابینایان و کم بینایان توسط جامعه و یا به عبارت دیگر، بد و نادرست دیده شدن نابینایان و کم بینایان توسط 
جامعه بازخوردهاي منفی بر وضعیت اشتغال آنها دارد.زمانی که جامعه، نابینایان یا کم بینایان را تنها مناسب براي کارهاي 

شناسد و آنان را از سایر مشاغل جامعه به شکل عیان، کنار می گذارد یک مانع بزرگ بر سر اشتغال  می» اپراتور«رایجی چون 
  و یا تنوع شغلی نابینایان یا کم بینایان ایجاد می شود.
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نگاه ترحم آمیز جامعه به نابینایان یا کم بینایان بیشتر ازآنکه باعث کمک و یاري به آنها شود موجب کنار گذاشته شدن آنها 
از بسیاري از عرصه هاي اجتماعی می شود. اینکه مردم در یک جامعه نه چندان بزرگ چون شهر کاشان با نابینایان یا کم 

قشري گوشه گیر و ناتوان در جامعه می بینند یا می خواهند ببینند نشان می دهد جامعه موضوع بینایان ارتباطی ندارند و آنها را 
نابینایان یا کم بینایان و مسائل مربوط به آنها مثل اشتغال یا بیکاري ایشان را کنار گذاشته است و در اولویت مسائل خود نمی 

ول مصاحبه هاي تحقیق جامعه از سه جهت  به اشتغال نابینایان آسیب بیند. به عبارت بهتر، بنابر گزاره هاي به دست آمده در ط
  می زند.این سه مورد عبارت اند از 

  »عدم شناخت از توانایی هاي نابینایان یا کم بینایان « - 1
  »شناخت غلط از ناتوانی هاي نابینایان یا کم بینایان « - 2
  ».اعتماد نکردن به نابینایان یا کم بینایان « - 3

فرهنگ جامعه به این سو پیش می رود که علی رغم صرف هزینه هاي فراوان و گزاف براي امور خیریه در از سویی دیگر 
امور مذهبی و یا رفاهی سرمایه هاي خود را در راه به کار انداختن کارگاه ها یا مراکز تولیدي مخصوص افراد ناتوان جسمی 

عدم صبر و «به نابینایان یا کم بینایان و از سویی» بی اعتمادي«با اي چون نابینایان یا کم بینایان به کار نمی گیرد.جامعه 
در برابر محدودیت هاي آنان نیز ضربات بسیاري به آنها می زند.به این صورت که به فرد نابینا یا کم بینا اجازه نمی » حوصله

  پیدا کند. دهد که در طول یک دوره زمانی با یک کار خو بگیرد و بتواند نسبت به انجام آن مهارت

به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی اندك جامعه در این زمینه باعث عدم کارکرد درست نهادهاي گوناگون اجتماعی و 
اقتصادي در راه اشتغال نابینایان یا کم بینایان شده است. تمام این موارد در حالی است که آنچنان که در بخش مشاغل 

توسعه یافته دیده می شود می توان به عینه دید که جامعه چه ساده به نابینایان و کم نابینایان یا کم بینایان برخی کشورهاي 
بینایان اعتماد کرده و اجازه داده که ایشان خود را در عرصه هاي گوناگون اجتماعی و اقتصادي مانند سایر اعضاي جامعه 

  نشان دهند.

   عوامل دولتی و مدیریتی - 2

که قشري از جامعه هستند که به علت برخی محدودیت ها و شرایط خاص خود نیازمند توجه و  نابینایان و کم بینایان از آنجا
ارائه تسهیالت جهت امکان بروز استعدادهاي خود از سوي نهادهایی چون دولت هستند تبعا بخش زیادي از گله ها و گره 

ند.از آنجا که در جامعه ایران و در سطح هاي مربوط به وضعیت اشتغال خود را مرتبط به دولت و نهادهاي دولتی می دان
محدوتر،شهرستان کاشان سازمان ها و مراکز اقتصادي خصوصی میلی براي به کارگیري نابینایان یا کم بینایان ندارند به 

م درصد از کل استخدا 3درست یا غلط انتظاري در نابینایان و کم بینایان وجود دارد که دولت،حداقل بنابر قانونی رسمی که 
هاي دولتی را مختص افراد ناتوان جسمی می داند باید آنان را در بخش هاي اداري خود به کار گیرد.این در حالی است که 
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بنابر گفته هاي مصاحبه شوندگان در عمل در بسیاري از موارد این قانون نقض می شود و برخی از مشاغل که مختص نابینایان 
  یا تلفنچی به دالیلی چون رابطه و یا به اصطالح پارتی به افراد بینا می رسد. و کم بینایان است مانند شغل اپراتور

مصاحبه شوندگان همچنین نبود حمایت هاي دولتی مانند اعطاي وام هاي کارامد به نابینایان یا کم بینایان توسط نهادهاي 
بر بیکاري نابینایان یا کم بینایان می مرتبط با ایشان مانند سازمان بهزیستی براي ایجاد شغل را نیز از عوامل موثر 

دانستند.همچنین برخی از مصاحبه شوندگان معتقد بودند خانواده هاي افراد نابینا یا کم بینا براي تربیت صحیح فرزند خود که 
ستی با در شرایط خاصی قرار دارد نیاز به آموزش هاي ویژه دارند.آموزش هایی که انتظار می رود سازمانی چون سازمان بهزی

  برگزاري یک دوره کالس هاي مرتبط با این موضوع صورت بدهد اما خبري از آن نیست.

جدا از این مطالب می توان شکایت هاي مرتب افراد مصاحبه شده از عدم به کار گیري ایشان در مشاغل دولتی را مقایسه 
  کم بینایان اعطا می شود.کرد با انواع مشاغلی که در بسیاري از ملل توسعه یافته به نابینایان و 

  عوامل فردي- 3

بخشی از مصاحبه شوندگان معتقد بودند خود نابینایان و کم بینایان هم در بیکاري یا اشتغال خود تاثیر گذاري اندکی 
خود »پشتکار و تالش خستگی ناپذیر«و » پیگیري مصرانه«ندارند.در چند مورد از مصاحبه ها دیده شد که مصاحبه شوندگان

یافتن کار را از عوامل اصلی موثر در اشتغال خود می دیدند.ایشان معتقد بودند یک نابینا یا کم بینا با وجود تمام براي 
صر باشد حتما موفق خواهد بود. کمبود «محدودیت ها و مشکالت بر سر راه، چنانکه خود در پیدا کردن وموفقیت در کاري م

  آنها تاثیري مخرب بر وضعیت شغلی آنها دارد.«د ناامیدشدنزو» در نابینایان و کم بینایان و یا » امید

همچنین به شکل موکد در دو مورد از مصاحبه ها پاسخگویان معتقد بودند نابینایان و کم بینایانی که هم اکنون بیکار هستند به 
ابتداي کار چنین امکانی هستند.شغلی که تمام مزایاي ممکن را داشته باشد حال آنکه حداقل در » شغل ایده آل«دنبال یک 

  وجود ندارد.

همچنین در گزاره هاي دیگر دیده شد که نداشتن یک حرفه و مهارت خاص توسط بسیاري از نابینایان و کم بینایان یک مانع 
بزرگ بر سر راه اشتغال آنان است.این در حالی است که در بسیاري از نقل قول ها و توصیف هایی که در تحقیقات مربوط به 

اغل افراد نابینا و کم بینا در برخی جوامع توسعه یافته آمده است می توان مشاهده کرد که افراد نابینا و یا کم بینا چگونه به مش
هر سختی اي که شده است به تحصیل یک علم یا یاد گرفتن یک مهارت پرداخنه اند و توانسته اند از آن در راه به دست 

  د.آورد نشغل آینده شان استفاده کنن

  عوامل خانوادگی -4

براي یک فرد نابینا یا کم بینا، خانواده در عین حالی که می تواند نقشی مکمل و کمک کننده ایفا کند می تواند نقشی 
، فرزندان  »دلسوزي«مخرب و آسیب زننده نیز بازي کند.به این صورت که وقتی خانواده افراد نابینا و یا کم بینا تحت عنوان 
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خود جدا و ایزوله می کنند نمی توان از فرزندان نابینا یا کم بیناي این خانواده ها توقع انسانی فعال و خود را از جامعه 
اجتماعی و مقاوم در برابر سختی ها را داشت.بسیازي از خانواده هاي نابینایان و کم بینایان آنچنان که در گزاره هاي مصاحبه 

دان خود را از دوران کودکی مورد مراقبت ویژه قرار می دهند که این نوع هاي صورت گرفته در این تحقیق آمده است  فرزن
از رفتار، آنها را از مستقل بودن و مستقل عمل کردن دور نگه می دارد و از ایشان موجوداتی وابسته می سازد.در مطالعات 

رخی نابینایان و کم بینایان فرزندان انجام شده بر روي بسیاري از کشورهاي اروپاي غربی مشاهده می شود که چگونه والدین ب
خود را به هر صورت که بوده حداقل با کار خود آشنا می کردند تا آنها بتوانند در دوران بزرگسالی از این اندوخته دوران 

  کودکی خود بیشترین بهره را ببرند.

  عوامل اقتصادي -5

شد مصاحبه شوندگان وضعیت بد اقتصادي را نیز در آن چنان که در بسیاري از گزاره هاي مصاحبه هاي این تحقیق دریافت 
بیکاري خود موثر می دیدند.ایشان معتقد بودند جدا از نگاه بد و اشتباهی که در جامعه نسبت به نابینایان و کم بینایان وجود 

قتصاي از به دارد وضعیت نابسامان و بی ثبات اقتصادي کشور هم باعث شده است که چه نهادهاي دولتی و چه بنگاه هاي ا
کارگیري و استخدام نیروهاي جدید چه بینا و چه نابینا وکم بینا خودداري کنند یا با سرعت و تعدادکمتري دست به استخدام 

 بزنند.

همچنین افرادي از مصاحبه شوندگان که داراي شغل آزاد بودند و یا قبال شغل آزاد داشتند فقر فرهنگی و اقتصادي در جامعه 
موثر در کار خود می دانستند؛ به این صورت که فقر فرهنگی و اقتصادي جامعه، خود را در دزدیدن اجناس را از عواملی 

  مغازه هاي افراد کم بینا نشان می دهد. 

  عوامل تکنولوژیکی -6

این عامل از آن دست چالش هایی بر سر راه نابینایان و کم بینایان است که سابقه زیادي ندارد و به تازگی در برابر آنها خود 
را به صورت یک مانع نشان داده است.آنچنان که در گزاره هاي مربوط به مشاغل بعضی از نابینایان و کم بینایان اروپایی 

د را به عنوان یک عامل تسهیل گر نشان داده است.این در حالی است که در شهري دیده می شود تکنولوژي همواره خو
چون کاشان که بخش زیادي از نابینایان و کم بینایان در شغلی به نام اپراتوري یا تلفن چی مشغول به کاراند آمدن تکنولوژي 

و کم بینایان نشان داده است.هرچند که افراد مصاحبه خود را بزرگترین موانع بالفعل و بالقوه در سر راه نابینایان » تلفن گویا«
شده در این تحقیق همواره بر نقش تسهیل گر تکنولوژي در زندگی روزمره خود مهر تایید می زدند اما نمی توانستند خطر 

ی را وجود تکنولوژي براي آینده کاري خود و عدم قابلیت خود با به روز شدنه مراه تکنولوژي مخصوصا در زمینه شغل
  نادیده بگیرند. 

  گیري نتیجه - 5
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چالش فرصت ها و نابینایان و کم بینایان مشخص گردد که چه در طی این تحقیق سعی شد با مصاحبه رو در رو با تعدادي از 
اي از  هایی بر سر راه اشتغال نابینایان و کم بینایان وجود دارد. در همین زمینه به این نتیجه دست پیدا کردیم که مجموعه

عوامل وجود دارد که به صورت چالش ها و موانعی بر سر راه اشتغال نابینایان خود را نشان می دهند که تنها در صورت رفع 
ی را براي اشتغال نابینایان و کم بینایان ایجاد کرد.آن چنان که در چارچوب نظري این آنهاست که می توان فرصت های

عواملی بر سر راه نابینایان و کم بینایان وجود دارد که در مشکالت کارکردي ریشه دارد. در پژوهش نیز آمد یک سري 
خدام هاي دولت و نهادهاي اقتصادي مصاحبه هاي انجام شده نیز مشخص گردید که وجود کژکارکردهایی در مجموعه است

و اجتماعی باعث شده این نهادها قادر نباشند وظایف کارکردي خود در قبال نابینایان و کم بینایان را به درستی انجام دهند و 
هاي همچنین مشاهده شد که تکنولوژي هر چند در افزایش سرمایه اجتماعی نابینایان و کم بینایان و همچنین ارتقاي توانایی 

آنها در زندگی روزمره تاثیر داشته است اما بالعکس نابینایان و کم بینایان بسیاري از کشورهاي توسعه یافته این تکنولوژي در 
فرایند کار و کاریابی آنان اختالل ایجاد کرده است. همچنین بی انگیزگی برخی نابینایان و کم بینایان زمانی خود را نشان می 

برخی مهارت ها تالشی از خود نشان نمی دهند و تسلیم فشار جامعه می شوند. از سویی براي افراد کم داد که آنان در کسب 
بینا و نابینا نقش خانواده بسیار موثرتر از نقش هر نهاد یا فرد دیگري باشد اما این اثر چنانچه به حمایت افراط گونه  و 

را نیز بر اشتغال نابینایان و کم بینایان داشته باشد.از این نکته نیز نمی زدا تبدیل شود می تواند بیشترین اثرهاي منفی  استقالل
توان غافل شد که شرایط نامطلوب بنگاه هاي اقتصادي هم در بی میلی بنگاه هاي اقتصادي به استخدام نیرو آن هم نیروي 

  نابینا و کم بینا تاثیر کمی نداشته است.

  منابع- 6

، چاپ 1385شناسی، جمعی از مترجمان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ر جامعهاسکید مور، ویلیام؛ تفکر نظري د .1
  اول

 ، چاپ سوم1383شناسی، مهرداد میردامادي، تهران، مرکز، استونز، راب؛ متفکران بزرگ جامعه .2

 .63، چاپ دوم، 1381شناسی، تهران، سروش، آزاد ارمکی، تقی؛ نظریه جامعه .3

 1387و دوم،  ، چاپ بیست1377شناسی، منوچهر صبوري، تهران، نی، گیدنز، آنتونی؛ جامعه .4

 ،تهران:انتشارات علمی.1374ریتنرز، جورج.؛نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه ي محسن ثالثی، چاپ سیزدهم،  .5

 1384شیرازه، تاجیبخش، کیان؛ سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، افشین خاکباز و حسن پویان، تهران،  .6
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هاي سرمایه اجتماعی، نامه علوم  توسلی، غالمعباس و موسوي، مرضیه؛ سرمایه در نظریات کالسیک و جدید با تاکید بر نظریه .7
 26، شماره 1382اجتماعی، زمستان 

  ، چاپ پنجم1385دالور، علی؛ مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد،  .8
م و جولیت کوربین؛ اصول روش تحقیق کیفی، بیوك محمدي، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات استراس، آنسل .9

 ، چاپ اول1385فرهنگی، 

  انتشارات صراط تهران:  ). روشهاي تحقیق در عوم اجتماعی، 1373باقر(  ساروخانی، .10

 ارات کیهان). فرهنگ علوم اجتماعی، مترجم باقر ساروخانی، تهران: انتش1370آلن( بیرو،  .11

 تهران: شرکت سهامی انتشار . کند و کاوها و پنداشته ها،  )1370 رفیع پور، فرامرز( .12

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  نقش حمایت اجتماعی بر هویت یابی نابینایان
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  1نرگس نیکخواه

  2فرزانه باالخانه

  3فاطمه تورنجی پور

  

  چکیده

 اجتماعی کسب حمایت براي را فرد اجتماعی روابط دامنه دیگران بـا افراد است. ایجاد روابـط روابط میان ساز زمینه جامعه
. از جمله کند -حمایت اجتماعی از نظر سارافینو؛ محبت، عزت  و کمکی است که فرد از افراد دریافت می .کنـد می تعیین

 ر گذار بر هویت آنان است.اند که به موازات دیگر افراد جامعه سهیم هستند و حمایت اجتماعی مؤلفه ي اثاین افراد نابینایان 
هاي انسان با محیط را دستخوش اختالل می کند که بر شکل گیري هویت  فقدان حس بینایی بسیاري از سازگاريبه عالوه 

روش تحقیق حاضر است.  پرداخته ها به هویت دیدگاه از سایر بیش نمادین، متقابل کنش شناسی، جامعه در اثر می گذارد.
  اسنادي بوده و نتایج بیانگر تأثیر حمایت اجتماعی بر هویت یابی نابینایان است. لذا پرداختن به این مهم داراي اهمیت است. 

  

   ، هویت یابی،  نابینایان.حمایت اجتماعی، هویت واژگان کلیدي

  مقدمه

 احساسـات کـاهش حـامی و داشـتن گونـاگون، هـاي حضور ارتباط به واسطه او دراجتماع،. است اجتماعی موجـودي انسان
. دارد نیـاز باشد؛ اجتماع سمت از که حمایتی به بنابراین بخشد تخفیف را زندگی اش از فشارهاي بسیاري تنهـایی، می تواند

 شده افـراد تعریف سـایر و دوستان خانواده، اعضاي توجه و همراهی محبـت، از برخـورداري میـزان بـه 4اجتمـاعی حمایـت
ارتباط ها و  تعمیق طریق از اجتماعی هاي حمایت و روابط ). به ویژه ارتقاي کیفیت1385 از سارافینو، پـور به نقل علـی( است

می کنند (پیروي، حاجبی و  تضمین را انسان تندرستی زیادي اندازه تا که هستند اساسی ها، راهبردهاي تعارض تخفیف

                                                             
1 ت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان. یعضو هی -  n_nikkhah_gh@mail.kashanu.ac.ir 
2 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان. پست الکترونیکی  -  Farzanehb1369@gmail.com 
3 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان. پست الکترونیکی  -  f.torenjipoor@yahoo.com 

4- social suppor  

mailto:n_nikkhah_gh@mail.kashanu.ac.ir
mailto:Farzanehb1369@gmail.com
mailto:f.torenjipoor@yahoo.com
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درواقع حس بینایی یکی از حواس پنج  حمایت هاي اجتماعی از عوامل مؤثر بر هویت یابی نابینایان است.). 32: 1389پناغی، 
گانه است که در زندگی انسان از اهمیت بسیاري برخوردار است. فقدان حس بینایی یا نقص در عملکرد آن، معلولیت بینایی 

 ). از360: 1381م بینایی باشد (عباسی تهرانی و دولت آبادي، را ایجاد می کند که ممکن است به صورت نابینایی کامل یا ک

 باشد کمتر و یا �����کمکی  وسایل از استفاده با حتی و بهتر چشم او در تیزبینی که شود می گفته کسی به نابینا فرد نظر قانونی
  ). 153: 1389(بهرامی احسان و بنی هاشمیان، 

به عالوه نابینایی یک وضعیت جدي است که می تواند تعادل روانی را ازبین ببرد حتی برخی از افراد نابینا تحت تأثیر نگرش 
ازجمله آن که بسیاري ).361:1381(عباسی تهرانی و دولت آبادي،منفی به نابینایی، مستعد ابتال به مشکالت عاطفی می شوند 

 گذارد. در واقع هرانسانی اثر فرد هویت گیري می تواند بر شکل که کند می اختالل دچار را محیط انسان با سازگاري هاي از
 و ازطریق است ویژگی هاي جسمانی به مربوط آن بخش ترین مهم که کند درونی می را خود از تصویري زندگی، طول در
  ). 42: 1391است (قریشی راد،  هویت گیري شکل شود و اساس می حاصل بینایی حس

بدین ترتیب در جستجو براي رسیدن به آگاهی از دنیاي پیرامون، حس بینایی، فرد را به سمت تعامل با افراد و اشیا هدایت می 
کند. بینایی فعالیت حرکتی و اکتشاف و شناسایی محیط را تسهیل می کند و باعث شکل گیري پایه هاي رشد شناختی و 

منابع هویت ). فرآیند هویت یابی در تمام سطوح آن، بر اساس 27: 1382، درنتیجه رشد هویت می شود (قمرانی و جعفري
اعضا قرار می گیرد این منابع بر حسب شرایط مختلف جامعه تغییر می کند. از  سازي انجام می شود که در هرجامعه در اختیار

همانندي با اجتماع و برتري به اندازه قابل  این رو افراد زمانی به هویت دست پیدا کرده اند که نیازشان به تدوام، ثبات، تمایز،
دوجانبه اي که فرد با اجتماع یا جامعه بزرگتر دارد؛ ). بنابراین رابطه متقابل و 160: 1388قبولی تأمین شود (ملکی و عباسپور، 

می شود.  است که توسط اجتماع بازشناسی زیربنایی ترین صفت هویت است. هویت ارایه کننده احساسی از خود در طریقی
فرد ممکن است به یک خود پنداره نسبتاً پایدار دست یابد. اما چنانچه اجتماع آن را نه بازشناسی کند و نه بفهمد؛ او درهویت 

  ).313:  1382خود نقص خواهد داشت (آقا محمدیان و شیخ روحانی، 
اجتماعی  حمایت دارد؛ اشاره انسان اجتماعی بعد اهمیت به که سالمت کننده تعیین ازعوامـل اجتماعی بنابراین یکی

 و عالقه احتـرام مـورد کنـد بـاور فردي می شود باعث که معرفتی عنوان تحت اجتماعی است.کوب با تعریف حمایت
 که می دارد اظهار دارد؛ تعلق متقابل وتعهدات روابـط شـبکه یـک به و است شأن داراي و ارزشمند عنصري دیگران است ؛

آورده اند (علی پور،  دست به را فزاینده اي توجه دارند؛ انسان زندگی کـه در مهمـی نقش به توجه با اجتماعی عوامل
و  دارد بستگی او اجتماعی پذیرش میزان به فرد، شخصیت از مهمی ). درنتیجه بخش149: 1388سجادي، فروزان و بیگلریان، 

 -می دست از را خویش هویت تمامی کند؛ فرض فایده بی و کفایت بی فردي را خود نابینا، اگر
 کمتـر خطر کمتر، میر و مرگ برخوردارند؛ بیشتري اجتمـاعی حمایـت از کـه اما افـرادي .)www.hawzah.netدهد(

http://www.hawzah.net
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، برخوردارنـد (فوالدوند، فرزاد بهتـري جـسمانی و روانی سالمت از و دارنـد روانشناختی آشفتگی به شدن مبـتال بـراي
مـؤثر در  عوامـل از اجتماعی ) که بر هویت آنان اثرگذار است. لذا حمایت82: 1388شهرآراي و سنگري به نقل از دنیس، 
  هویت یابی نابینایان به شمار می رود. 

  هدف این تحقیق بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر هویت یابی نابینایان است. 

 

  مباحث نظري

و در بخش پایانی  است. پس از آن به هویت یابی نابینایان پرداخته شدهدر این بخش، ابتدا حمایت اجتماعی تشریح گردیده 
  ارایه می شود. اجتماعی و هویت نابینایانرابطه دو مقوله حمایت 

  

  حمایت هاي اجتماعی -1

   می شود. پرداختهبه تعریف، تاریخچه و رویکردهاي نظري حمایت اجتماعی، در این بخش 
. این موضوع استحمایت اجتماعی  ؛یکی از مفاهیم روانشناختی که اخیراً توسط دانشمندان علوم تربیتی مطرح گردیده است

ها   هاي اولیه در اکثر دوران تاریخ خود احتماالً در دسته نیز یکی از نیازهاي اساسی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. انسان
کردند و به دنبال یافتن غذا بودند و در مواقعی در معرض خطر حمله موجودات درنده قرار  کوچک زندگی میهاي  و گروه
ت، تسلی و کمکی است » حمایت اجتماعی«). 1393، شریفی درآمديجعفري نژاد به نقل از ( گرفتند می مراقبت، محبت، عزً

 ). لذا میزان402: 1389پور، اسدي و میري به نقل از سارافینو، که فرد از جانب سایر افراد یا گروه ها دریافت می کند (صدق 
 این که بستري. اجتماعات دارد و ها گروه در عضویت یا دیگران با پیوند قالب در فرد است که اجتماعی روابط تابع آن

  .جامعـه است کنـد مـی فراهم فرد براي را روابط
جامعـه  بـا باید می رابطه داشتن براي لذا. باشد داشته تواند فرد می که است روابطی گیري شکل بستر و ساز زمینه جامعه 

 دو این که اجتماعات، در اجتماعی عضویت طریق از و دیگري دیگران بـا اجتماعی روابـط طریق از یکی کرد؛ برقرار ارتباط
 ایـن کـاهش. کند می تعیین اجتماعی آوردن حمایت به دست براي را فرد اجتماعی روابط دامنه جامعه، با نحوه ارتباط

همچنین منبعی  ).59: 1389قاسمی پور و جهان بخش به نقل از چلبی، ( دارد دنبال به را اجتماعی حمایت کاهش میزان دامنـه،
است که به افراد در کنارآمدن با تنیدگی و ایجاد سازگاري کمک می کند (صدق پور و همکاران به نقل از راسل و 
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 دوستان خانواده، اعضاي توجه و مساعدت محبت، از برخورداري میزان به را اجتماعی حمایت ). کوب402: 1389همکاران، 
  ). 13: 1391کلدي و سلحشوري به نقل از کوب، (است  کرده تعریف افراد سایر و

  به عالوه می توان به ارکان سیاست گذاري حمایت اجتماعی نیز اشاره کرد که عبارتند از : 
  

  ، درگیرشدن در امور مدنی.1مشارکتالف) 
  ب) تحلیل اجتماعی. 
  ج) جلوگیري از درگیري و اقدام به بازسازي. 
  د) توسعه برخاسته از نیازها و مبتنی بر مشارکت جوامع همبسته. 
  ه) سازوکارهاي حفاظت کننده اجتماعی. 
لذا حمایت اجتماعی واقعی به معناي افزودن بر ظرفیت هاي نهفته اجتماعی از طریق قایل شدن سهمی براي همه کسانی است  

که عضو این جامعه اند و واگذاري نقشی به ایشان (مشارکت)، تعریف عرصه هاي جدید حیات اجتماعی (عرصه مدنی) و 
نگیختن و حساس کردن اعضاي جامعه در برابر آنچه در این عرصه می ترغیب شهروندان به ایفاي نقش در این عرصه و برا

گذرد (درگیر شدن در امور مدنی)، داشتن تصویري صحیح از پویش هاي اجتماعی (تحلیل اجتماعی)؛ کاستن از تنش هاي 
ن اجتماعی که از اجتماعی به مثابه عامل تهدید کننده ظرفیت، پویایی و شادابی اجتماعی؛ توجه به سازمان دهی هاي دورا

قواعد، هنجارها و قانونمندي هاي خود پیروي می کنند و شبکه هاي گروهی خاص خود را دارند (جوامع همبسته) و در 
نهایت محافظت از جامعه در برابر آسیب هاي درون زا و برون زا است. از زاویه ي دیگر حمایت اجتماعی مجموعه از 

  ).  34: 1381ضعیت سرمایه انسانی و اجتماعی منجر می شود (معینی، اقداماتی است که به اصالح و بهیود و

  و هویت یابی نابینایان هویت -2

بحث درباره چگونگی هویت و ابعاد آن، بیشتر دغدغه جامعه و انسان درحال گذار است. هویت مسیله ي تازه اي نیست. 
 هویت احساس ). داشتن3: 1381ی است (خانیکی، سرشت و سرنوشت آدمی تا حدود زیادي ثابت، استوار و قابل پیش بین

 جهت مشکالت، با مقابله قدرت خود، از رضایتمندي احساس نفس، به اعتماد: ازقبیل هایی نشانه داراي شایسته، و انسانی
 هویت نداشتن مقابل، در. ها است برنامه پیشبرد براي مقاوم ي اراده داشتن و رویدادها با مواجهه در شایسته و مثبت گیري
و  منطق -بی نیزتقلید و ازخودبیگانگی اجتماعی، احساس هاي مسیولیت از فرار سردرگمی،: مانند عالیمی و آثار داراي
  ).150:  1389ازدیگران است (نوابخش، هاشم نژاد و زادشم پور،  سطحی

                                                             
1- Partnership  
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  تعریف هویت -1-2

 اشاره که شده گرفته»هو«واژه  از آن لغوي ریشه و است سرشت و ماهیت وجود، هستی، معنی به نظرلغوي از هویت اصطالح
وآگاهی از خود درقبال دیگري  تشخص هویت،. شود می دیگري از فرد تمایز و شناسایی موجب و دارد کمال و غایت به

 خود براي فرد که است هایی ویژگی یعنی او می آید. هویت »هو«کلمه اي عربی است.این کلمه از »الهویه«است.هویت یا
(میرساردو، کاوسی و ابراهیم  »کیستم؟ من «سوال  به است پاسخی عبارت دیگر، شناسد. به می آن با را خود و گزیند برمی
 مشترك چیزهاي داشتن رغم به که فردي عنوان به خود درك به است همگانی نیازي هویت نشانگر). بنابراین 81: 1387زاده، 
 می مشخص فرایند این. است با دیگران ارتباط در ملتی یا و فرد خودشناسی ،نوعی هویت جدا است. لذا آن ها از دیگران با

 نگرش ها، مجموعه هویت واقع، دارد. در جایگاهی چه و اجتماعی کیست و فردي لحاظ از ملت یا و فرد شخص، که کند
هویت نوعی فرآیند  ). لذا58: 1391کند (بختیاري و فرخی،  می متمایز از دیگران خود را که است و روحیات ویژگی ها

  ).26: 1382اجتماعی است که هر انسانی باید آن را به دست آورد (قمرانی و جعفري، 
رجایی، هویت را مقوله اي چهل تکه و چند بعدي می داند که بدون داشتن تعریف نسبتاً جامع ازآن، کرامت فردي و یا 

مجموعه « نیز هویت چنین تعریف شده است اتکینسون). از دیدگاه 67: 1383عصبیت گروهی تضمین نمی شود (رجایی، 
ویژگی هایی که تفاوت فرد از دیگران یا شباهت او به دیگران را موجب می شودکه براي ساختن آن، عناصر زیادي مورد 

ا یهویت «). ریچارد جنکینز هویت را این گونه تعریف می کند: 66: 1386(اتکینسون و هلیگارد،  »استفاده قرار می گیرد
Identity  ریشه در زبان التین داشته و دو معناي اصلی دارد. اولین معناي آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است: یعنی این با آن

مشابه است. معناي دوم به مفهوم تمایز است که با مرور زمان سازگاري و تداوم را فرض می گیرد. بنابراین مفهوم هویت به 
(جنکینز،  «یا دو نسبت محتمل برقرار می کند: ازیک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوتطور هم زمان میان افراد یا اش

1381 :5 .(  
  نظریه هاي هویت: -2-2

 را آن گیري وشکل هویت ها مسأله ي دیدگاه ازسایر بیش نمادین، مقابل کنش ي نظریه شناختی، جامعه هاي دیدگاه میان در
 یا خویشتن هویت فرد هر ، معتقداستنظریه پرداز هویت اجتماعیمهم ترین  مید، است. جرج هربرت قرارداده مطالعه مورد
 می دهد شکل گروهی یا اجتماعی یافته هاي سازمان نگرش قالب در دیگران فردي هاي نگرش دهی سازمان طریق از را خود

 و دیگران با تعامل در شمارد برمی خود براي که فرد هایی ویژگی ي مجموعه نظر وي، به ).5: 1388و غفوري،  (سفیري
 اودرباره ي خودش تصور یا فرد شدن، هویت اجتماعی مختلف و در مراحل یادگیري زبان با گیرد. می شکل جامعه درسطح
 اجتماعی تعامل ). مانفرد کان، چهره ي دیگراین دیدگاه معتقد است خود، در152: 1389گیرد (نوابخش و دیگران،  می شکل
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 آنان از نحوي به یا است تماس ها در آن با فرد که دیگرانی گیرد؛ می شکل خود به نسبت دیگران ایستارهاي شدن درونی و با
گرفت.  نظر در شخص خود هویت درباره ایستارها از پایداري و ثابت نسبتاً خود را می توان، مجموعه بنابراین .دارد آگاهی

 نظام با رابطه در یا دیگران با که واسطه روابطی به فرد که معنا این به می داند؛ اجتماعی هویت را همان فرد کان، هویت
کند (سفیري و غفوري،  می ابراز آن با را خویش هویت یا کند می توصیف را خود دارد؛ گرفته قرار آن در که اجتماعی

 زندگی براي الزم شرطهویت هم  اجتماعی تعاملی دو طرفه است. زندگی و هویت ). جنکینز نیز معتقد است میان6: 1388
  ).15: 1381جنکینز، ( شود می بازسازي و کند می تغییر گیرد، شکل می اجتماعی زندگی درجریان و هم است اجتماعی
 جبران ، 3حقارت ، احساس2برتري جویی اصل با شود؛ می بحث آن از بدنی قالب ناتوانی در که 1آدلر فردي روانشناسی نظریه

 بیشتري را براي فردایجاد می کند و چون وابستگی و بدنی، ناایمنی ناتوانی به اعتقاد وي. کند می پیدا وشیوه ي زندگی ارتباط
 به اینکه و احتمال کند جبران را بدنی نقص تواند نشود، نمی راهنمایی اگر کند می احساس ناتوانی زندگی مسایل برابر در

  ).43: 1391است (قریشی راد،  شود؛ بسیار منجر افراد سالم  متفاوت از اي به گونه هویت گیري شکل
یابی می توان موضوع هویت را از این منظر نگریست که آیا اهمیت آن به میزانی است که  همچنین در تأیید اهمیت هویت 

معتقد است فرق انسان و حیوان ابتدا در نیازهاي اختصاصی  پرداخت؟ اریک فروم،بتوان به عنوان یک نیاز اساسی بدان 
از نظر فروم؛ نیاز به تعالی، وابستگی،  بود. این نیازهااوست؛ از این رو شناخت او بدون آشنایی به این نیازها میسر نخواهد 

هویت، رجوع به اصل و وسایل راه یابی است. هر انسانی تمایل دارد تا هویت خاصی داشته باشد. ازاین رو می کوشدکه 
وم این است که هرانسانی به احساس خاص و منحصربه فرد بودن نیاز دارد (رضوي، خویشتن را دریابد و بشناسد. منظور فر

1388 :18-17.(  
  حمایت اجتماعی و هویت یابی نابینایان -3

  حمایت اجتماعی بر هویت یابی نابینایان مورد بررسی قرار می گیرد.  در این بخش ، نقش

کند  - و کمکی است که فرد از جانب جامعه و افراد دریافت میمراقبت، محبت » حمایت اجتماعی«براساس آنچه گفته شد   
 ارتباط با قالب در که فرد است اجتماعی روابط تابع آن و میزان. )402: 1389(صدق پور، اسدي و میري به نقل از سارافینو، 

حمایت اجتماعی  ).59: 1389جهان بخش به نقل از چلبی،  قاسمی پور و( اجتماعات دارد و ها گروه در عضویت یا دیگران
 فرصت فرد، به تمام این ها و گردد می رضایتمندي و عشق احساس خود، امیدواري، پذیرش ازخود، تصور مثبت خلق موجب

به معناي از کار افتادگی  ، نبایدنداشتن یک توانایی ).20: 1390دهد (نادري، صفرزاده و مشاك،  می را رشد و خودشکوفایی
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 ).www.ettehadjonoub.ir( تلقی شده و فرد از زندگی اجتماعی طرد شود و از مشارکت اجتماعی او جلوگیري شود
 شخصیت از مهمی بخش. گیرند می قرار جامعه پذیرش مورد کمتر اجتماعی، هاي مهارت نداشتن یا کمبود دلیل به نابینایان
  دارد. بستگی او اجتماعی پذیرش میزان به فرد،

 بر جامعه در کارآمدي هاي نقش و حتی بپردازند تحصیل به امکانات موجود، از استفاده با قادرند آنان که است این واقعیت
 هایشان، توانایی بر کردن تکیه از پیش و ایشان هاي قابلیت و ها توانایی میزان از کامل شناخت بدون اما متأسفانه،. گیرند عهده
   .)www.hawzah.netشود ( می تأکید آنان هاي ناتوانایی بر

حمایت هاي نامناسب ازآنان، به تمامیت روانی و فردیت فرد نابینا، لطمه می زند. زیرا ازیک سو متوجه می  لذا عدم حمایت و
محبت ها و توجهات اطرافیان ساختگی بوده و از طرف دیگر درمی یابد که واجد کفایت اجتماعی، آن طور که باید شود که 

باشد؛ نیست. در نتیجه به تدریج جایگاهش را در اجتماع از دست می دهد. بنابراین به خاطرضعف پذیرش اجتماعی، ارتباط 
مانی که احساس کرد کفایت الزم را ندارد؛ عزت نفس و خودارزشی خود را با اجتماع قطع کرده و جامعه گریزمی شود و ز

دهد (ارزنده فر و اصغري ابراهیم  -اوبه شدت، تحت تأثیر قرار می گیرد و متعاقب آن قدرت ابراز وجودش را ازدست می
   ).27: 1382، ). این احساسات به نوبه ي خود بر هویت وي تأثیر منفی خواهد داشت (قمرانی و جعفري149: 1392آباد، 

 آموزان دانش  نفس عزت و پنداره خود ) که بر روي1971(3) و میهان1987(2)، پارسون1979( 1جرویس چنانچه مطالعات
 فرونشاندن در کمتري توانایی احساس بیمناك تراند، خود آینده به نسبت که نابینایان می دهد نشان صورت گرفته است نابینا
 داراي عادي افراد که کنند تصورمی نابینایان. هستند خود به نسبت منفی نگرش داراي دارند و خود و پرخاشگري خشم

 نابینا شود - می موجب و دارد منفی تأثیر آنان پنداره خود درنهایت بر امر این که هستند آن ها از بهتر مراتب به عملکردي
). حتی در تحقیق دیگر بحري و دهقان 437: 1384دهد (مستعملی، حسینیان و منور یزدي،  خود رشد در را موفق هویت نتواند

منشادي ها نشان دادند که حمایت اجتماعی با سالمت روانی والدین کودکان ناشنوا و نابینا نیز رابطه دارد و قادر است تا 
  ).10: 1393کند (بحري، دهقان منشادي و دهقان منشادي،  سالمت روانی آنان را پیش بینی

قص حس بینایی در نابینایان منجر به استثنایی شدن آنان با دیگر افراد جامعه می شود؛ مشارکت دادن به عالوه از آنجا که ن
آنان درجامعه، ترغیب  آنان  به امور مدنی و حفاظت از آنان دربرابر آسیب هاي برون زا و درون زاي جامعه نقش به سزایی 

  از آنان دارد.در تسلی، مراقبت و کمک به آنان  در قالب حمایت اجتماعی 
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نظر به دیدگاه مید و کان، این تعامل دوجانبه، منجر به شکل گیري ایستارهاي سازمان یافته دیگران و جامعه نسبت به نابینایان  
شده و متعاقباً هویت و خویشتن آنان شکل می گیرد. از آنجا که هرانسانی تمایل دارد که هویت خاصی در زندگی داشته 

ود را بشناسد و خویشتن را دریابد. لذا نابینایان از این مقوله مستثنی نبوده و سعی در کسب هویت در باشد، سعی می کند خ
سراسر زندگی اجتماعی دارند. چنانچه جامعه برنامه اي هدفمند و مناسب در جهت حمایت از آنان در نظر بگیرد؛ نابینایان در 

ر بوده و متعاقباً احساس رضایت از زندگی و قدرت مقابله در برابر دست یابی به خودارزشی، هویت و پنداره ي خود، موفق ت
  مشکالت و رویدادها در آنان شکل می گیرد.

  نتیجه گیري

 اجتمـاعی نقش هاي ضروري ایفاي شـرط دارد و حیاتی جنبه ي فرد براي حفظ سالمتی اجتماعی، زندگی دریافتیم که در
گیرند. هرچند  می قرار جامعه پذیرش مورد کمتر اجتماعی، هاي مهارت نداشتن یا کمبود دلیل به است. در این میان نابینایان

داشتن نقص بینایی، حتی اگر نابیناي کامل باشند؛ حس شنوایی، چشایی، بویایی و المسه را مختل یا بهبود نمی کند. بلکه این 
  کنند. - استفاده می افراد، از ادراك حرکتی، بویایی، حس المسه و شنوایی براي یادگیري در محیط

نابینایی، سازمان یافتگی کلی شخصیت فرد نابینا را تحت تأثیرقرار می دهد. هر فرد نابینا شخصیت و احساسات ویژه اي دارد. 
احساسات و نگرش هایی که یک الگوي کلی را در برخورد با هرموقعیت به دست می دهند و در ارتباط با هویت او هستند. 

در تمام سطوح آن، بر اساس منابع هویت سازي انجام می شود که در هرجامعه دراختیار اعضا قرار می فرآیند هویت یابی 
گیرد این منابع بر حسب شرایط مختلف جامعه تغییر می کند. درواقع رابطه متقابل و دوجانبه اي که فرد با اجتماع یا جامعه 

را به عنوان سازگارکردن تصور فرد ازخود با بازشناسی بزرگتر دارد؛ زیربنایی ترین صفت هویت است و اریکسون آن 
  اجتماع می بیند.

دارد. به نوعی که حمایت هاي اجتماعی بر رشد هویت  بستگی او اجتماعی پذیرش میزان به فرد، شخصیت از مهمی بخش لذا
 مـی فـرد ادراك از ناشـی را آن دیگر برخی و افراد به ویژه نابینایان می افزاید. برخی حمایت اجتماعی را واقعیتی اجتماعی

 را خود نابینا، اگر .دربر می گیرد را هردو می داندکه چند بعدي مفهـومی را اجتماعی حمایت) 1988( 1ساراسون. داننـد
  . دهد می دست از را خویش هویت تمامی کند، فرض فایده بی و کفایت بی فردي

حمایت هاي اجتماعی با توجه به مباحث باال، دریافتیم که حمایت هاي اجتماعی از عوامل مؤثر بر هویت یابی نابینایان است. 
و همه ي انسان ها در مراحل مختلف زندگی به مراقبت، محبت و  بودهزمان نیازهاي اساسی افراد بشر در طول جمله از 

است نیاز پیدا می کنند و میزان آن تابع روابط اجتماعی فرد در گروه یا اجتماعات سایر افراد یا گروه ها کمکی که از جانب 
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است. حمایت هاي اجتماعی از طرق مختلف در زندگی افراد و بالطبع نابینایان اثر می گذارد آن چنان که احساس هویت و 
ویت آمده است که فرد خود را در رضایتمندي فرد از خود در گرو مشارکت ها و حمایت هاي اجتماعی است. در تعریف ه

تفاوت یا شباهت با دیگران معنا می کند. به این معنا چیستی فرد در ارتباط با اجتماع است. همچنان که مجموعه دیدگاه هاي 
  جامعه شناختی، معتقد به کنش متقابل فرد و جامعه بودند.

م یا تحقیر از سوي جامعه دریافت کنند احساس رضایتمندي بیشتر از لذا اگر نابینایان حمایت هاي مناسب (نه بر اساس ترح  (
  خود داشته و عناصر مفید و حتی کلیدي می شوند که الگویی موفق براي افراد جامعه است. 

  منابع

 تهران:نشر همکاران، و براهنی محمدتقی ترجمه روانشناسی، ، زمینه)1386( اتکینسون، ریچارد، اس، هلیگارد، ارنست، آر، -
  .مرکز

بررسی اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی برافزایش عزت ")، 1392ارزنده فر، علی، اصغري ابراهیم آباد، محمدجواد، ( -
  .147 -162: صص1، شماره 3، پژوهش هاي روانشناسی بالینی و مشاوره، سال "نفس دانش آموزان با مشکل بینایی

ثیر عوامل اجتماعی و أمفهوم و فرآیند شکل گیري هویت، ت ")، 1382آقا محمدیان، حمیدرضا، شیخ روحانی، سعید، ( -
  .199 -226: صص1، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، سال چهارم، شماره "اصالح و درمان مسایل هویت

بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوري و ")، 1393بحري، سیده لیال، دهقان منشادي، ماریه، دهقان منشادي، زبیده، ( -
، صص 1تعلیم و تربیت استثنایی، سال چهاردهم، شماره ، "حمایت اجتماعی در سالمت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا

12 -5.  

بررسی رابطه برنامه هاي شبکه ها ي ماهواره اي تلویزیونی و هویت دینی ")، 1391بختیاري، حسن، فرخی، حسن، ( -
  .55 -72: صص 15اسالمی، سال بیستم، دوره جدید، شماره ، پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت "جوانان

اثربخشی روش ابراز وجود بر عزت نفس وسالمت عمومی دانش ")، 1389بهرامی احسان، هادي، بنی هاشمیان، کوروش، ( -
  .153 - 161آموزان نابیناي عادي، فصلنامه پژوهش د رحیطه کودکان استثنایی، سال دهم، صص

  ).1394، (www.ettehadjonoub.irاجتماعی حمایت از معلوالن،)، مدل 1392بی نام، (-

  ).1394، (www.hawzah.net)، 1386بی نام، (-
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سالمت روان در ارتباط بین حمایت اجتماعی و ")، 1389پیروي، احمد، حاجبی، احمد، پناغی، لیلی، ( -
  .83-96، مجله تحقیقات نظام سالمت، سال ششم، شماره دوم، صص "دانشجویان دانشگاه تهران

کارکنان ( رابطه رضایت شغلی با حمایت اجتماعی و سالمت روان کارمندان)، 1393جعفرنژاد، حمیدرضا، ( -
  www.modiryar.com) در سایت دانشگاه ها

  .شیراز نشر تهران: یاراحمدي، تورج ترجمه ،اجتماعی هویت )،1381، (ریچارد، کینزنج -  

 -11، مجله رسانه، سال سیزدهم، شماره اول: صص "رسانه ها و هویت دستخوش تغییر جوانان")، 1381خانیکی، هادي، ( -
2.  

  نی. نشر فرهنگ، تهران: چند و تمدن یک عصر در نقش ایفاي :امروز ایرانیان )، هویت 1383( فرهنگ،  رجایی،-

  .16-20: صص 1، مجله مشاور مدرسه، دوره پنجم، شماره "نوجوانی و هویت یابی")، 1388رضوي، اقدس سادات، (-

، "بررسی هویت دینی و ملی جوانان شهرتهران با تأکید برتأثیرخانواده")، 1388سفیري، خدیجه، غفوري، معصومه، (-
  .1-27پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره دوم: صص 

رابطه ي نیازهاي بنیادین و حمایت اجتماعی در ")، 1389صدق پور، بهرام، اسدي، مسعود، میري، میرنادر، (-
، صص 4، سال چهاردهم، شماره 56، مجله روانشناسی "سازگاري آموزشی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان

146-131.  
ساله ي  16- 50افسردگی و اضطراب درمعلولین بینایی  بررسی میزان")، 1381عباسی تهرانی، فاطمه، دولت آبادي، شیوا، (-

، پژوهش درحیطه کودکان استثنایی "شهر تهران برحسب سن، جنس، میزان معلولیت، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال آنان
  .359 - 376: صص  4، سال دوم، شماره 6

افراد سالم: بررسی مدل ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص هاي ایمنی بدن در ")، 1385علی پور، احمد، (-
  .1-6، صص 2، شماره 12رفتار، دوره ، مقاله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران اندیشه و "تأثیر کلی

هاي اجتماعی در کیفیت  نقش حمایت ")، 1388علی پور، فردین،  سجادي، حمیرا،  فروزان، آمنه، بیگلریان، اکبر، (-
  .147 -165: صص 33 شماره نهم، سال اجتماعی، رفاه پژوهشی ـ علمی ،  فصلنامه ي"زندگی سالمندان

http://www.modiryar.com


 

١۴٢٨ 
 

اثر حمایت اجتماعی، ")، 1388فوالدوند، خدیجه، ولی اله، فرزاد، شهرآراي، مهرناز، سنگري، علی اکبر، (-
، روانشناسی معاصر، دوره چهارم، "جسمانی-استرس تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی بر سالمت روانی

  .81-95. صص 2شماره 
 دانشجویان در روان سالمت و اجتماعی حمایت رابطه")، 1389اسمی پور، مریم، جهانبخش، گنجه، سحر، (ق-

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره دوازدهم، -، فصلنامه علمی")1388 سال در( آباد خرم شهرستان
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 اختالل بینایی و ساختار قدرت در خانواده

  2، فاطمه منصوریان راوندي1نرگس نیکخواه قمصري  

  

  

  چکیده 

آن ها در  نگاهی به نرخ رو به رشد تعداد نابینایان و کم بینایان در سطح جهان ضرورت پرداختن به مسائل متعدد
با توجه به پیامدهاي متعدد و سازد. را نمایان تر میاجتماعی از جمله خانواده  مختلف زندگی فردي و حوزه  هاي

ژرف دامنه اي که نابینایی وکم بینایی بر ابعاد متنوع زندگی فردي و اجتماعی فرد مبتال به دارد، پژوهش حاضر در 
ل را به نفر از نابینایان و کم بینایان شهرهاي کاشان و آران بیدگ 198پی آن بوده است تا با استفاده از روش پیمایش، 

 شیوه ي نمونه گیري تصادفی ساده مورد بررسی قرار دهد. 

یافته هاي تجربی حاصل از پژوهش، گویاي آن هستند که ساختار اقتدار خانواده بر حسب اختالل بینایی همسران  
مسران نا بینا نشان می دهد که تفاوت اصلی بین همسران بینا و ه 3افراد بینا، نابینا و کم بینا متفاوت است. پس آزمون

و کم بینا است. این امر بیانگر آن است که همسرانی که در خانواده اي بوده اند که اختالل بینایی در آن وجود 
نداشته است، قدرت در روابط و تصمیم گیري ها  را بیشتر از افرادي که در خانواده اي با اختالل بینایی بوده اند، 

ت متغیرهاي زمینه اي حاکی از آن هستند که ساختار خانواده بر حسب تجربه کرده اند. همچنین آزمون فرضیا
  جنسیت و تعداد فرزند متفاوت بوده است. 

  . اختالل بینایی - قلمرو حوزه قدرت –شیوه اعمال قدرت  -اقتدار خانوادهکلید واژه: 

  بیان مساله   

                                                             
1 دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان.  استادیار گروه علوم اجتماعی،  n_nikkhah_gh@kashanu.ac.ir 

 fmansoriyan@yahoo.comکارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا(س).   ٢
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محسوب می شود که بنیادي ترین نهاد اجتماعی خانواده به عنوان حلقه اتصال و انسجام فرد با فرهنگ و جامعه،
گستره  ي اثر و نفوذ آن در شکل دادن به مولفه هاي  روانی و اجتماعی شخصیت،از ابتدا تا انتهاي حیات آدمی را 

با بسط دامنه نقش آفرینی خانواده در سامان  –فرزند پدر بشر است  –در بر می گیرد . جمله معروف اتو کالینبرگ 
گاردینر در اشاره به صفات مشترك اعضا ي » شخصیت اساسی «معه فراتر از نسلی خاص ،اصطالح شخصیتی جا

جامعه که معلول نهاد نخستین اجتماع یعنی خانواده بوده و به نوبه خود در نهادهاي ثانویه منعکس می شوند ، عبارت 
واده ، و تاکید انسان شناسان به اریش فروم در برجسته ساختن نقش روابط میان اعضاي خان» شخصیت ضعیف کش «

نقش کلیدي شیوه تربیتی کودك در هر جامعه براي فهم کلی کیفیت حیات اجتماعی و فرهنگی آن (به نقل از 
) و بسیار اندیشه پردازي هایی از این دست همه  و همه داللتی است  بر کارکردهاي متنوع  11-9:  1384ساروخانی ،

اریخی و دگرگونی هاي عمده در اندازه،شکل، نوع و وظایفش در رابطه با دیگر خانواده که علی رغم تحوالت ت
  نهادهاي اجتماعی مدرن همچنان واجد نقشی محوري شناخته می شود.

تجارب خانوادگی عمده ترین بخش تجارب هر فرد در جامعه را تشکیل می دهد. در واقع ابعاد گوناگون حیات 
قرارداد رسمی ازدواج ، ساختار و کارکردها و انحالل آن بواسطه ي طالق ، در  خانواده از بدو پیدایش در نتیجه ي

، زن  -پدر –یعنی مرد تاثیر و تاثري متقابل با دیگر زمینه هاي اجتماعی و فرهنگی تجربه زیسته هریک از ارکان آن 
می دهد .تشکیل آنها سامان هویت شخصی و اجتماعی را به عنوان زیر ساخت  - دختر و پسر-و فرزند-مادر–

خانواده گر چه محصول تعامل پیچیده ي نیازهاي بیولوژیک و فرهنگ و قواعد زیست اجتماعی هر جامعه بوده و 
بر حسب کیفیت گزینش همسر و ویژگی هاي گروه مرجع گزینش اشکال متنوعی را نشان می دهد ،اما به نوبه ي 

اختاري از روابط اقتدار و توزیع نقشها و مسولیتها را خود به عنوان کلیتی یکپارچه متشکل از حداقل دو عضو س
 –ساخت می دهد که در پرتو تعاملی پویا با بسترهاي اجتماعی و فرهنگی جامعه از یکسو و ویژگی هاي فردي 

از سوي دیگر تاثیري تعیین کننده بر نحوه تحقق کارکردهاي آن در  –توانایی ها و ناتوانی هاي واقعی یا خیالی 
  سطح درونی و بیرونی دارد .

از این منظر ،ویژگی هاي ذهنی ، جسمی ، روانی و عاطفی و موقعیتهاي اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی هر یک از 
ردي خانواده در مراحل مختلف ارکان خانواده بسان فرصت ها یا محدودیت ها ،سهمی تعیین کننده در کیفیت کارک

حیات آن ایفا می کنند .مجموعه آنچه گفته شد این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که در بستر شرایط اجتماعی و 
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در حوزه  –چه نابینا و چه کم بینا –فرهنگی شهرستانهاي کاشان و آران و بیدگل افراد داراي نوعی آسیب بینایی 
  گی چگونه سهیم می شوند ؟هاي گوناگون زندگی خانواد

نگاهی به نرخ رو به رشد تعداد نابینایان و کم بینایان در سطح جهان ضرورت پرداختن به مسائل از سوي دیگر  
اجتماعی از جمله خانواده را نمایان تر میسازد.به گزارش  مختلف زندگی فردي و آن ها در حوزه  هاي متعدد

% است. شیوع نابینایی در سنین نوزادي تا چهارده 7/0ع نابینایی در جهان شیو 1995سازمان جهانی بهداشت در سال 
در هزار 44به  سالگی 60سن نسبت افزایش یافته است. تا  نفر بوده و با افزایش سن این 10000نفر در  8سالگی ، 
عاد متنوع زندگی فردي و با این همه علیرغم پیامدهاي متعدد و ژرف دامنه اي که نابینایی وکم بینایی بر اب نفرمیرسد.

اجتماعی فرد مبتال به دارد،تحقیقات انجام شده پیرامون این موضوع به ویژه درباره جایگاه افراد نابینا یا کم بینا در 
خانواده در ایران بسیار اندك بوده و به نظر می رسد پرکردن این خالء پژوهشی ضرورت و اهمیت انجام چنین 

 پژوهشی را مضاعف می کند.

 اختار اقتدار در خانواده س

میالدي، در بسیاري از  17در طول قرن  نگاهی تاریخی به مدیریت (قدرت) در خانواده حکایت از آن دارد که
کشورهاي غربی اعم از انگلیس، فرانسه و ایاالت متحده آمریکا، پدران قدرت خانواده به حساب می آمدند و در 

چشمه ي قدرت و اقتدار آن ها، مالکیت و اداره همه دارایی هاي خانواده بود  .واقع، حکمران بالمنازع خانواده بودند
که شامل زمین ها، همسران و فرزندان و ... می شد. مردان همچنین عهده دار رشد و نمو اخالقی و روحانی فرزندان 

فرزندي، آموزنده، اخالقی و مهربان توصیف می شود. در حالی که در گذشته، بر –شان بودند. امروزه رابطه ي پدر 
این باور بودند که مهربانی و افراط در گذشت، شخصیت بچه ها را تحت الشعاع قرار می دهد. این سبک از 

اعتقادي در  میالدي در اروپا و امریکا ادامه داشت تا این که در این زمان، 18پدرساالري، پدرها تا اواسط قرن 
انگلیس و فرانسه پدید آمد و به سرعت به امریکا نیز نفوذ کرد. در این نظریه جدید، نقش اقتدار محض پدران زیاد 
طول نکشید، اما نقش آن ها به عنوان معلمان اخالقی بیش از گذشته شد. زندگی خانواده ها به همین روند ادامه 

تأثیر انقالب صنعتی و پیشرفت و گسترش شهرنشینی عموم مردم تغییر داشت تا این که در طول قرن نوزدهم و تحت 
کرد. مردان مشغول کار کردن در کارخانه ها شدند و چون زنان در طول روز در خانه بودند،نقش معلم اخالق و 

وجود نظم دهی خانواده را از پدران تحویل گرفتند و بدین گونه، پدیده ي نوینی از وضعیت پدري آغاز گردید. با 
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تنزّل یافتن پدرساالري و بیشتر شدن نقش مادران در زندگی خانوادگی قرن نوزدهم، پدران طبقه متوسط هنوز نقش 
  قابل توجهی را در خانواده ها ایفا می کردند.

مبتنی بر پژوهش هاي جامعه شناختی، پیرامون مقایسه ي میزان مشارکت پدران طبقه ي متوسط و طبقه ي کارگر  در 
ي مراقبت از فرزندان، شمار بیشتري از پدران طبقه متوسط نسبت به پدران طبقه کارگر، مشارکت باال یا وظیفه 

گسترده اي در مراقبت از فرزند به عهده داشتند. در این حالت، پدران بیش از پیش نقش تأمین کننده خانواده را به 
تقویت کرده و جایگاه خود را به عنوان نظم دهنده  عهده گرفتند و کماکان موقعیت خود را به عنوان رهبر خانواده،

نهایی خانواده از دست دادند و بدین وسیله، آن ها از قوي ترین حلقه اساسی و عاطفی رایج در داخل خانواده و بین 
  ). 9-10: 1388اعضاي خانواده بیرون ماندند.(باقري، 

« وپاي غربی و آمریکاي شمالی، باعث پدیده م. خیزش صنعتی و گسترش شهرنشینی در ار 20و  19در طول قرن 
در بین طبقه متوسط شد. با انفکاك محل کار از خانه، اقتدار نسبی پدران در خانه تحلیل رفت و دو گونه » پدري

. پدري غایب. این تقسیم بندي، شامل مادران هم می شود و می توان 2. پدري گرفتار؛ 1پدري مختلف پدید آمد: 
درصد بیش از مادران، اوقات خود را در  67ن به اندازه مادران گرفتار نیستند. پدران گرفتار، گفت که هنوز پدرا

  ).10طول روزهاي هفته با مادران سپري می کردند (همان منبع: 

که به فرزندان خانواده نیز اجازه می اد  -مبادله کار با پول -نظام کارخانه اي، آموزش و پرورش و سیستم مبادله
م. نه تنها  19تقل و بدون وابستگی به پدر داشته باشند، زمینه هاي عینی اقتدار پدر را از بین بردند. در سده درآمد مس

زمینه هاي عینی اقتدار پدر از میان رفته بود، بلکه به سبب پیدایش افکار آزادي خواهانه ناشی از رنسانس، انقالب 
ان و کودکان در برابر قانون، محدودیتی در اعمال اقتدار از دید فرانسه و تجلی این افکار در قوانین و حمایت از زن

، اقتدار پدر نه ضرورت و نه مطلوبیت داشت  20قانون نیز به وجود آمد. بنابراین با توجه به شرایط اوایل قرن 
  ). 104(ظهیري و همکار: 

ا خانواده و کودکان سپري می شد. درصد از اوقات مادران در روزهاي تعطیل آخر هفته، ب 87، 1990در اواخر دهه 
این وضعیت و دستاوردهاي آن که به نوعی به خشنودي جریان فمینیسم و جنبش زنان در غرب منتهی گردید، 
سرآغاز بحث جدیدي در موضوع محو برتري پدر بر مادر و تفاوت میان نقش پدري و مادري شد و دست کم 
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به طریق اولی، نقش زنی و شوهري گردید. میزان و نوع  هدایت گر تفکر عدم تفاوت نقش پدري و مادري و
). در تغییر نقش پدر، 11- 12: 1388تغییر کرد(باقري، 1960برخورد رابطه پدران با خانواده هاي خود از سال 

اقتصادي، دستاوردهاي علمی و فنی و تغییرات قانونی مؤثر بودند. این عوامل در - دگرگونی هاي اجتماعی
  ).103ن نیز تأثیر داشتند (ظهیري و همکار: دگرگونی نقش زنا

پدیده خانواده از نوعی دوام و استمرار برخوردار است و به نظر می رسد در برابر دگرگونی هاي اجتماعی، اَشکال 
مختلف مقاومت را از خود بروز می دهد. به بیانی دیگر، ظاهرا عبارت معروف پیر بوردیو صادق است که گفت: 

. نهاد خانواده، موقعیتی میانی را بین نسل ها اشغال می کند و در نقطه اي که "قدرت توالد است خانواده داراري"
اجتماعی و تغییرات درونی خانواده تقارب می یابند عمال استمرار را تضمین می نماید. قدرت  دگرگونی هاي کالن

که مالحظه کرده ایم، استراتژي هایی خانواده، صرفا حالتی انفعالی ندارد. این قدرت، فعال است و همان گونه 
مربوط به ازدواج و ترقی اجتماعی را در خود نهفته دارد. خانواده از طریق انتقال یک میراث مادي، فرهنگی، 
اجتماعی و نمادین، به عاملی در حفظ نابرابري هاي اجتماعی و فرهنگی مبدل می شود، در متن این نابرابري ها 

ها استمرار می بخشد. آن چه که در قبال ممتازترین خانواده ها قدرت است، عاملی در  استمرار می یابد و به آن
تعارض با فرودست ترین خانواده هاست که فقط قادرند فالکت خود را باز آفرینند. اگر این استدالل را تا نتیجه 

ست که جامعه برپا می دارد نهایی آن دنبال کنیم، می بینیم که خانواده واجد قدرت ماندگار کردن ساختارهایی ا
  ).324: 1375(سگالن، 

 قدرت در حوزه خانواده

اساسا کاربرد مفهوم قدرت در خانواده، به علت فقدان مفهوم دقیق آن، موجب عدم شفافیت این مفهوم در تحقیقات 
ه هر صورت، تجربی شده است و نظریه پردازان توافقی بر روي مفهوم سازي ابعاد قدرت با یکدیگر ندارند؛ ولی ب

روي این نکته از تعریف اتفاق نظر دارند که قدرت را توانایی اعمال نیرو و وادار کردن دیگران براي کاري دانسته 
اند. ایسوان معتقد است که توزیع قدرت در خانواده، داراي چند وجه است؛ به طوري که قلمرو و حوزه هاي نفوذ 

اعمال قدرت به درستی تعیین نشود، موجب ضعف در تحلیل قدرت  زن و شوهر جداگانه است و اگر این حوزه هاي
 در خانواده می شود. 
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  الگوهاي مدیریتی در خانواده

تصمیم گیري در خانواده می تواند هر یک از وجوه ترغیب، تحریک، اجبار و فعال کردن تعهد افراد باشد. این 
کنند؛ به این معنا که بر اساس ترغیب و مجاب سازي و  وجوه، ابزارهایی هستند که در رفتار دیگران تغییر ایجاد می

یا بر مبناي اجبار و زور به مرحله اجرا درآید. بر این اساس است که می توان تصمیم گیري هاي دموکراتیک به 
مشارکت و حضور فعال اعضا در فرایند اخذ تصمیم اشاره دارد و تصمیم گیري هاي اقتدارگرایانه به حاکمیت و 

ک فرد به عنوان رئیس یا ارشد در اخذ تصمیمات با کمترین توضیح دلیل اخذ آن ها داللت می کند. این محوریت ی
روابط قدرت (دموکراتیک و اقتدارگرایانه) در تعامالت بین افراد خانواده را روابط دوسویه یا متقارن و یک سویه یا 

  ). Tavermina,1978: 433نامتقارن نیز نامیده اند ( 

مینه، آدورنو و همکارانش براي بررسی روابط قدرت در خانواده به عناصري مانند نوع و میزان هماهنگی و در این ز
کنار آمدن پدر و مادر با یکدیگر براي حل مسائل اشاره کرده اند و از این طریق، به وجوه اقتدارگرایانه و 

  ).Adorno, 1950, : 313-314والدین رسیده اند (  -دموکراتیک بودن روابط بین فرزند

این مسأله که توزیع قدرت در درون خانواده و میزان برخورداري هر یک از زوجین و فرزندان از قدرت چگونه 
است و الگوهاي تصمیم گیري به چه صورت است، ساخت قدرت در خانواده را مشخص می کند. برخی از 

  بندي کرده اند:محققان، ساخت تصمیم گیري در خانواده را در سه مقوله دسته 

  خانواده هایی که در آن ها پدر بیشترین قدرت تصمیم گیري را داراست. .1
 خانواده هایی که در آن ها مادر بیشترین قدرت تصمیم گیري را داراست. .2

 & Sidaniusخانواده هایی که در آن ها پدر و مادر به طور یکسان داراي قدرت تصمیم گیري هستند (  .3

Pena, 2001, :5.( 

برخی دیگر از محققان در بررسی الگوهاي ساخت قدرت در خانواده، به سه سطح توجه کرده اند. در یک سطح، 
ساخت قدرت بین زن و شوهر را مطرح می کنند که اشاره به روابط بین زن و شوهر در حد تعیین و گرفتن 

به شکلی برابرانه برقرار باشد. در  تصمیمات دارد. در این سطح، روابط می تواند به صورت سلطه زن یا شوهر و یا
سطح دوم، به الگوهاي نقش والدین توجه نموده اند و در نهایت در سطح سوم، ساخت هاي تربیت فرزندان را 
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مطرح کرده اند که این ساخت از یک طیف تشکیل شده است که در یک سر آن سلطه کامل والدین و در طرف 
 رار دارد. دیگر، نظارت حداقلی آنان بر فرزندان ق

که ریشه در اندیشه هگل، مارکس و  –دارندورف، کوزر و کالینز که جامعه شناسان صاحب نظر در تئوري تقابل 
هستند، در پی فهم رابطه بین افراد و گروه هاي اجتماعی با محوریت عنصر تقابل منافع هستند. از نظر  - وبر دارد

قدرت تقسیم می شود. افراد صاحب قدرت، از طریق نظام آنان، گروه به دو دسته افراد صاحب قدرت و فاقد 
  ).24 - 25: 1386اجتماعی بر دیگر افراد گروه، اعمال قدرت کرده، آن ها را استثمار می کنند (آزاد ارمکی، 

توسط آندره میشل انجام شد نوعی همبستگی را بین اشتغال زنان و توزیع عادالنه تر نقش  1966تحقیقی که در سال 
ایف نشان می داد. یافته هاي این پژوهش نشان داد هر چه اعتبار آن بخش از فعالیت هاي اقتصادي که زنان ها و وظ

در آن اشتغال داشتند، بیشتر می شد، و هر چه تخصص زنان شاغل در گروه هاي کارگر یدي تا دفتري افزایش می 
امل تعیین کننده در این میان سطح درآمد زن یافت، موقعیت آنان در توازن قدرت بین زوجین بهتر می شد. مضافا، ع

  ).274: 1375و به ویژه تفاوت آن با درآمد شوه بود (سگالن، 

  اقتدار) در خانواده -نظریه هاي تبیین کننده حوزه مدیریت ( قدرت

  شلسکی

شلسکی جامعه شناس آلمانی از اولین کسانی است که نسبت به تغییرات به وجود آمده در مدیریت خانواده، واکنش 
نشان می دهد. وي متأثر از شرایط بحرانی بعد از جنگ جهانی دوم، سعی در ترسیم شکل مطلوب از خانواده دوران 

ی در نظر گرفته و سعی در تقویت و حفظ این نهاد کرد. خود کرد و خانواده را به عنوان تنها باقیمانده ثبات اجتماع
او سلطه طبیعی مرد بر سایر اعضاء خانواده را به عنوان ضامن حفظ کارکردهاي خانواده می داند و بر خانه داري زن 
ر از نیز تأکید دارد، زیرا تنها در این حالت، کارآیی منحصر به فرد خانواده که سبب تربیت فرزندان در محیطی سرشا

اعتماد و مراقبت می شود، تضمین می گردد. از دید شلسکی، این مجموعه یعنی پدر نان آور قدرتمند و مادر مسئول 
فرزندان، را باید براي حفظ ثبات اجتماعی به هر قیمتی حفظ کرد. او حتی با آگاه کردن زنان از روابط زندگی و آن 

  ). 119: 1380د، مخالف است (اعزازي، چه که می تواند آن ها را به تأمل و تفکر وادار
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  1پیتر بال

پیتر بال در تعریف قدرت از وبر تبعیت می کند. به نظر وبر، قدرت یعنی احتمال این که یک فرد که در درون رابطه 
اجتماعی قرار دارد، اراده خود را علی رغم مقاومت دیگران، به پیش براند. فرد قدرتمند بدین سبب می تواند اراده 

د را تحقق بخشد که دیگران یا نیازمند پاداش تحقق اراده اویند و یا این که از عدم اعمال آن دچار ضرر و زیان خو
می شوند. مثال بارز آن عبارت است از قدرتی که یک رئیس بر روي مستخدم خود اعمال می کند. مستخدم به این 

دست می دهد؛ در نتیجه ناگزیر از اجراي فرامین قدرت وابسته است زیرا در صورت عدم متابعت، شغل خود را از 
  ).423: 1379رئیس خود است(توسلی، 

اساس نظریه مبادله درباره قدرت این است که نابرابري در منابع تولید، باعث تمایز و تفاوت در قدرت در بین 
زن و شوهر می  کنشگران می شود. این منابع ارزشمند، به طور اخص، تحصیالت، شغل و قدرت مالی هر یک از

باشد که به میزان برخورداري آن ها از این منابع، آنان داراي قدرت تصمیم گیري در خانواده هستند. البته منابع 
ارزشی دیگر نیز مثل عالقه، وابستگی زوجین و جذابیت فرد براي همسر دخیل هستند که در توزیع قدرت در تصمیم 

  ). 25-26: 1391همکار،  گیري در خانواده نقش مهمی دارد (عنایت و

  2بالد و ولف

میالدي نظر به تغییراتی که در ساختار مدیریت خانواده رخ داده بود، درصدد فهم چرایی  60بالد و ولف نیز در دهه 
ختم شد. بر پایه این تئوري، از آن جا که مردان  "3تئوري منابع"این تغییرات بودند. نتایج تحقیقات این محققین به 

و با ورود زنان به بازار کار، این معادله   ابع بیشتري را در اختیار دارند، از قدرت افزون تري برخوردارندمعموال من
عوض شده است. بنابراین ورود زنان به بازار کار، مهم ترین عامل در تغییر ساخت و توزیع قدرت در خانواده می 

  ). 108باشد (ظهیري: 

  گیدنز

                                                             
1  Peter  Blla 
2  Blood & Wolfe 
3  Resource Theory 
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ت فزاینده بازاندیشی در زندگی روزمرده از خانواده مردساالر سنّت زدایی کرده گیدنز براین عقیده است که خصل
است. در خانواده پسا مردساالر، به تدریج این رابطه ناب است که در روابط زناشویی اهمیت پیدا می کند. رابطه 

ل تکوین است. از نظر ناب، رابطه اي است که به خاطر خودش و نه براي چیزي یا منفعت دیگر در میان مردم در حا
او، شکل گیري و تداوم این رابطه ناب، بدون اعتماد متقابل زن و مرد ممکن نیست. زندگی خانوادگی به شناخت 
خود و همسر، درك و صداقت نسبت به هم و کنار آمدن با یکدیگر نیاز دارد و دو طرف مجبورند در یک فضاي 

ادگی، رابطه والدین و فرزندان نیز در حیطه فضاي گفتگویی گفتگویی روي آن کار کنند. حتی در زندگی خانو
  ).199: 1382قرار گرفته و روابط آن ها نیز مبتنی بر اقتداري است که بر سر آن سازش شده است (گیدنز، 

تقارن روابط زناشویی، شیوه اعمال  سه بعدبا توجه به مباحث نظري ارائه شده می توان گفت در پژوهش حاضر، 
بررسی ساختار اقتدار در ه براي قدرت(استراتژي برخورد همسران)، قلمرو حوزه قدرت زن و شوهر در خانواد

  خانواده  استفاده شده است.

  مدل نظري

  

  

  

  

  

  روش پژوهش 

روش مورد استفاده در این پژوهش تلفیقی از روش توصیفی و همبستگی است ابتدا براي جمع آوري مطالب و 
از طریق روش اسنادي به بررسی منابع مربوط پرداخته شده است و  ساختار اقتدار در خانوادهمباحث مربوط به 

مطالب مروبط به هدف به کارگیري مناسب در امر تحقیق مورد توصیف، تبیین و تفسیر قرار گرفته اند. سپس در 
ي  مرحله دوم از روش پیمایش استفاده شده است. و از طریق ابزار پرسشنامه به جمع آوري اطالعات در مورد جامعه

 اختالل بینایی

ساختار اقتدار 
 در خانواده

 تقارن روابط زناشویی

 شیوه اعمال قدرت

 حوزه قدرت 

متغیرهاي 
 زمینه اي 

 جنسیت

 درآمد خانواده

 تعداد فرزندان

 تحصیالت
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مورد مطالعه پرداخته سپس براي بررسی نوع رابطه وشدت ارتباط متغیرها با یکدیگر به آزمون فرضیات مطرح شده 
دو  و کم بینایان نفر شامل نابینایان 408جامعه آماري مورد مطالعه حدود  در طول تحقیق پرداخته شده است.

نفر مربوط به شهرستان آران و بیدگل و حدود  136 شهرستان کاشان و آران و بیدگل  می باشد که این تعداد حدود
نفر مربوط به شهرستان کاشان هستند. به منظور گردآوري اطالعات مورد نیاز، عالوه بر رجوع به متولیان امور  302

مداخله در مسائل نابینایان و کم بینایان و خانواده هاي آنها نظیر ادارات بهزیستی دو شهرستان و جامعه اسالمی 
بینایان و کم بینایان شهرستان کاشان به افراد و خانواده هاي درگیر در این مساله نیز رجوع شده است. شیوه نمونه به نا

  شیوه احتمالی و تصادفی ساده می باشد.  

که در تحقیق  نفر می باشد 198حدود 05/0 حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با محاسبه ي ضریب خطاي
نفر  115 جود محدودیت ها و مشکالت در دسترسی به افراد مورد مطالعه و جمع آوري اطالعات، حاضر به علت و

از فرزندان و همسران نابینا و کم بینا  در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت 
کاشان و آران و بیدگل مقایسه شده اند. نفر از فرزندان و همسران بینا در دو شهرستان 115این افراد با تعداد 
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  اعتبار و پایایی

در مرحله اول پرسشنامه فاقد روایی نفر انجام شده است؛  30براي تامین پایایی پرسشنامه، آزمون مقدماتی به تعداد 
ل شدند و یگرفت و تعویض و یا تکمرد بازبینی قرار والزم بود لذا براي احراز روایی الزم برخی گویه هاي تحقیق م

و داده هاي به دست آمده تحلیل شدند.پایایی طیف هاي موجود با استفاده از  سپس پرسشنامه ي نهایی تنظیم گردید
ضریب آلفاي کرونباخ اندازه گیري شده اند. براي تامین اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوري استفاده شده است. به این 

ه تعریف نظري متغیر، تعریف عملیاتی با توجه به نظر اساتید و کارشناسان طراحی شد. ضرایب صورت که با توجه ب
  آلفاي کرونباخ براي طیف هاي اندازه گیري شده در تحقیق در آزمون مقدماتی به شرح ذیل می باشد:
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میزان آلفاي کرونباخ در . براین اساس،  67/0، شیوه اعمال قدرت: 57/0، برابري روابط:  76/0قلمرو حوزه قدرت: 
  سطح مطلوبی بوده و پرسشنامه نهایی توزیع گردید.

  یافته هاي پژوهش 

  مقایسه شیوه اعمال قدرت همسران نابینا و کم بینا با همسران بینا

  کم بینا و بینا -همسران نابینا مقایسه شیوه اعمال قدرت   -1جدول شماره 

  

  

شیوه شیوه اعمال قدرت همسران بینا ، نابینا و کم بینا را نشان می دهد. داده ها نشان می دهند که  1جدول شماره 
اقتدارطلبانه تر  69/2نسبت به همسران افراد نابینا و کم بینا با میزان  98/2اعمال قدرت همسران افراد بینا با میزان 

  است. بنابراین اعمال قدرت همسران بینا میانگین باالتري داشته است. 

  مقایسه میزان برابري روابط همسران نابینا و کم بینا با همسران بینا

  کم بینا و بینا -همسران نابینا مقایسه میزان برابري روابط   -2جدول شماره 

    

بینا با زوجشان را نشان می دهد. همان طور که داده برابري روابط بین همسران نابینا ، کم بینا و میزان  2جدول شماره 
افراد نابینا و کم بینا  میزان برابري روابطبیشتر از  76/2افراد بینا با میزان   میزان برابري روابطها نشان می دهد میانگین 

 انحراف استاندارد نگینمیا حداکثر حداقل همسران شیوه اعمال قدرت

 
 1/12 2/69 5 1 نابینا و کم بینا

 1/01 2/98 4/75 1 بینا   

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل برابري روابطمیزان 

 0/85 2/64 5 1 نابینا و کم بینا 

 0/71 2/76 4/25 2 بینا  
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ه افراد نابینا و کم است که نشان می دهد در روابط بین افراد بینا و همسرانشان برابري بیشتري نسبت ب 64/2با میزان 
  بینا با همسرانشان وجود دارد.

  مقایسه قلمرو حوزه قدرت همسران نابینا و کم بینا با همسران بینا

  کم بینا و بینا - همسران نابینا مقایسه قلمرو حوزه قدرت  -3جدول شماره 

نشان می دهد. همان طور که داده ها نشان می دهد  را  قلمرو حوزه قدرت همسران نابینا ، کم بیناو بینا 3جدول شماره
افراد نابینا و کم بینا با قلمرو حوزه قدرت بیشتر از میانگین  16/3افراد بینا با میزان قلمرو حوزه قدرت میانگین  که

است که نشان می دهد افراد بینا در روابط و تصمیم گیري ها نسبت به همسرانشان قدرت بیشتري در  07/3میزان 
  مقایسه با افراد نابینا و کم بینا اعمال می کنند و در تصمیم نهایی تاثیرگذارترند.

  بررسی تفاوت بین متغیرهاي زمینه اي و متغیرهاي وابسته در مورد همسران نابینا و کم بینا

  تفاوت بین نوع جنسیت و متغیرهاي وابسته در مورد همسران نابینا و کم بینا- 4جدول شماره

  
 جنسیت و

   انحراف معیار میانگین تعداد
 Tمقدار

درجه 
 آزادي

 سطح معناداري

 0/01 16/44 3/03 0/64 2/40 40 مرد برابري روابط

 1/06 3/32 14 زن

 0/004 15/82 2/71 0/91 2/41 39 مرد شیوه اعمال قدرت

 1/35 3/50 13 زن

 0/00 13/50 0/94- 0/61 3/13 36 مرد قلمرو حوزه قدرت

 1/06 2/83 12 زن

  

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل قدرتقلمرو حوزه 

 0/74 3/07 5 1 نابینا و کم بینا 

 
 0/43 3/16 4 2 بینا
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جدول فوق رابطه بین نوع جنسیت و متغیرهاي وابسته در مورد همسران نابینا و کم بینا را نشان می دهد. نتایج حاصل 
  از جدول فوق به شرح زیر است: 

) است. 3/32) و براي زنان نابینا و کم بینا (2/40نمره میزان برابري روابط براي مردان نابینا و کم بینا (میانگین  -
) معنادار است و این بیانگر آن است که میانگین برابري روابط در میان زنان و مردان 3/03بدست آمده( Tمقدار

که میزان برابري روابط در زنان نابینا و کم بینا و  نابینا و کم بینا تفاوت معناداري با یکدیگر دارد بدین صورت
  همسرانشان بیشتر از میزان برابري روابط مردان نابینا و کم بینا و همسرانشان است.

) است. 3/50) و براي زنان نابینا و کم بینا (2/41میانگین نمره شیوه اعمال قدرت براي مردان نابینا و کم بینا ( -
) معنادار است و این بیانگر آن است که میانگین نمره شیوه اعمال قدرت در میان زنان و 2/71بدست آمده( Tمقدار

مردان نابینا و کم بینا تفاوت معناداري با یکدیگر دارد بدین صورت که میزان شیوه اعمال قدرت همسران زنان نابینا 
  نا و کم بینا است.   و کم بینا اقتدارطلبانه تر از میزان شیوه اعمال قدرت همسران مردان نابی

) است. 2/83) و براي زنان نابینا و کم بینا (3/13میانگین نمره قلمرو حوزه قدرت براي مردان نابینا و کم بینا (-
) معنادار است و این بیانگر آن است که میانگین نمره قلمرو حوزه قدرت در میان زنان 0/94-بدست آمده( Tمقدار

وت معناداري با یکدیگر دارد بدین صورت که مردان نابینا و کم بینا قدرت را در روابط و و مردان نابینا و کم بینا تفا
تصمیم گیري ها نسبت به همسرانشان در مقایسه با زنان نابینا و کم بینا بیشتر اعمال می کنند و در تصمیم نهایی 

  تاثیرگذارترند.

 همسران نابینا تفاوت وضعیت درآمد و متغیرهاي اصلی در مورد -5جدول شماره 

 سطح معناداري F درجه آزادي درآمد

   4 بین گروهی شیوه اعمال قدرت
19/64 

  
 4 درون گروهی 0/00

  0/00 19/85 3 بین گروهی قلمرو حوزه قدرت 

 3 درون گروهی

 برابري روابط
 4 بین گروهی

65/18 001/0 
 4 درون گروهی
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ارائه شده است. براساس  - 5قدرت و قلمرو حوزه قدرت در قالب جدول شمارهرابطه میزان درآمد و شیوه اعمال 
 نتایج جدول:

) درصد معنادار 00/0)می باشد که در سطح (F)19/64در مورد رابطه شیوه اعمال قدرت و میزان درآمد، مقدار -
  است. پس نتیجه می گیریم که شیوه اعمال قدرت برحسب وضعیت درآمد متفاوت است. 

) درصد معنادار 00/0)می باشد که در سطح (F)19/85د رابطه قلمرو حوزه قدرت و میزان درآمد مقدار در مور-
  است. پس نتیجه می گیریم که قلمرو حوزه قدرت درونی برحسب میزان درآمد متفاوت است.

  بررسی تفاوت بین اختالل بینایی و مولفه هاي ساختار قدرت خانواده – 6جدول شماره 

  
  نکات ذیل استنباط می شود: 6براساس یافته هاي جدول شماره  

Ø و اختالل بینایی وجود دارد. خانواده قدرت ساختار اصلی هاي مولفه بین معنادار تفاوت 

Ø  000/0در خانواده متفاوت است(اختالل بینایی بر حسب برابري روابطSig: .( 

Ø ) .003/0تفاوت معنادار بین شیوه اعمال قدرت در خانواده و اختالل بینایی وجود داردSig: .( 

Ø .008/0( اختالل بینایی بر حسب قلمرو حوزه قدرت در خانواده متفاوت می باشدSig: .( 

Ø  .میانگین همسران  بینا  باالتر بوده و تفاوت اصلی بین همسران  بینا و نابینا بوده است 

 ساختار قدرت
  خانواده

  سطح معنی داري  Fکمیت  میانگین مربعات درجه آزادي  مجموع مربعات  

 000.  9.897  12.349  3  37.047   ها گروهبین   برابري روابط

      1.248  118 147232  ها گروهدرون   
  003.  4.840  5.835  3 17.506  بین گروه ها  شیوه اعمال قدرت

      1.206  118  142.275  ها گروهدرون   
  008.  4.113  8.822  3  26.456  ها گروهبین   حوزه قدرتقلمرو 

      2.145  118  263.115  ها گروهدرون   
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Ø .اختالل بینایی بیشترین تفاوت را در حوزه شیوه اعمال قدرت در خانواده را داشته است  

  بحث و نتیجه گیري

معه است؛ فضاي عاطفی، همان طور که مطالعات نشان می دهد، خانواده نخستین و مهم ترین واحد زیستی در جا
کیفیت الگوهاي ارتباطی و ارزش هاي اساسی حاکم در خانواده بر نحوه شکل گیري پایه هاي شخصیتی و ویژگی 

که ویژگی هاي آن به  رفتاري اعضاي آن تأثیرات ژرف پایدار دارد. خانواده به مثابه یک سیستم است-هاي روانی
نده آن متفاوت است. شناخت نگرش هاي تمامی افراد خانواده (زن، مثابه یک واحد و سیستم با اجزاي تشکیل ده

مرد، فرزندان، پدران و مادران ...) به معناي شناخت سیستم خانواده به عنوان یک وجود کلی نیست. خانواده از 
تاریخچه و عملکردي خاص برخوردار است که ویژگی هاي آن  با خصوصیات تک تک افراد خانواده، تفاوت 

الزم است تعامل میان اجزا تشکیل دهنده این سیستم همواره در حال وقوع باشد، چرا که عمل یکی از اعضا  دارد و
بر تمامی افراد خانواده تأثیر می گذارد و بر عکس هر تغییر جزیی هرگاه رخ دهد و خانواده چه در درون  چه از 

شت و در عین حال، ثباتی اساسی و داراي اهمیت بیرون، تحت تأثیر قرار گیرد، بر کل آن سیستم تأثیر خواهد گذا
   ).225-226: 1386در هر خانواده، متضمن موقعیت هر یک از افراد در درون آن خانواده است (معاونت پژوهش، 

بنابراین با توجه به اهمیت جایگاه خانواده و با توجه به  شواهد تجربی( مشاهده و تجربه عینی محقق) و مبانی نظري، 
ساختارخانواده به عنوان محور مطالعاتی این پژوهش در نظر گرفته شد. عالوه بر آن مسأله اقتدار فرد نابینا به عنوان 

ساختار غالب خانواده در جامعه ایرانی توجه محقق را به خود  همسر به واسطه وضعیت خاص جسمانی او و نیز
  معطوف ساخت از این رو این مسأله نیز در انجام مطالعه در نظر گرفته شد. 

نظریه آدرنو و همکارانش،هورکهایر، پیتربال و گیدنز در مورد ساختار توزیع قدرت، سعی در این پژوهش با پیروي 
کم بینا توصیف شود و در نهایت با جایگاه افراد بینا در جامعه مورد نظر مقایسه انجام  شده است جایگاه افراد نابیناو

شود. یافته هاي توصیفی پژوهش حاکی از آن هستند که میانگین همسران بینا در هر سه بعد برابري روابط، شیوه 
  اعمال قدرت و حوزه قلمرو قدرت باالتر از همسران نابینا و کم بینا بوده است. 

مقایسه میانگین  شیوه اعمال قدرت، برابري روابط و قلمرو حوزه قدرت نشانگر تفاوت بین همسران نابینا و کم بینا با 
همسران بینا بوده است و در این میان همسران بینا، میانگین باالتري را داشته اند و این امر حاکی از  موقعیت  اقتدار 
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ساس نظریه مبادله نابرابري در منابع ارزشمند باعث تمایر و تفاوت در قدرت همسران بینا در خانواده می باشد که برا
  در بین کنشگران می شود. 

بررسی تفاوت بین  جنسیت و برابري روابط، شیوه اعمال قدرت، قلمرو حوزه قدرت، نشانگر آن است که زنان در 
زه قدرت میانگین باالتري را داشته اند. برابري روابط و شیوه اعمال قدرت میانگین بیشتر و مردان در قلمرو حو

همچنین یافته هاي حاصل از بررسی تفاوت وضعیت درآمد و مولفه هاي ساختار اقتدار قدرت خانواده بیانگر تفاوت 
معنادار بین همسران نابینا و بینا بوده است. مولفه هاي ساختار قدرت خانواده بر حسب  اختالل بینایی متفاوت بوده 

  ین بین همسرانی که اختالل بینایی داشته اند، میانگین پایین تري در ساختار قدرت خانواده داشته اند. است و در ا

براین اساس، شیوه اعمال قدرت همسران افراد بینا، اقتدار طلبانه تر است. در روابط بین همسران بینا و همسرانشان 
بینا در روابط و تصمیم گیري ها  نشان وجود دارد و همسرانبرابري بیشتري نسبت به همسران نابینا و کم بینا با همسرا

نابینا و کم بینا اعمال می کنند و در تصمیم نهایی  همسراننسبت به همسرانشان قدرت بیشتري در مقایسه با 
  تاثیرگذارترند. 

رات سویی داشته است. براین اساس می توان می گفت اختالل بینایی در ساختار اقتدار خانواده هاي کم بینا و نابینا اث
بدین نحو که در هر یک از سه بعد مورد مطالعه یعنی برابراي روابط، اعمال قدرت، حوزه قدرت، همسران نابینا و 

خانواده، حلقه واسط فرد و جامعه از این رو از آنجا که کم بینا، میانگین پایین تري را نسبت به همسران بینا داشته اند. 
توجه به نقش مهم و کارآمد خانواده در هستی  ،بدیلی در پیوند فرد و جامعه دارد و نقش اساسی و بی شود یتلقی م

تا کلیه  ندموظف در خصوص مسائل نابینایان و کم بینایان ریزان اجتماعی و تربیت فرهنگی، سیاستگذاران و برنامه
و بهینه، در  انهیگرا واقع يها استیدهند. اتخاذ س اقداماتشان را بر محور ارتقاي سطح سالمت و استحکام خانواده قرار

مصوب، یک نیاز و  يها استیمناسب جهت اجراي س يها شرایط بحرانی خانواده در دنیاي امروز و طراحی برنامه
ي متفکر، ها انساندر پرورش  تواند یمخانواده به سبب نقش تربیتی و فرهنگی خود که ا ، چرضرورت اساسی است
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 نقش جامعه پذیري نابینایان بر کیفیت زندگی آنان

  

 1نرگس نیکخواه قمصري

 2شیوا آقابزرگی زاده

  3فرزانه باالخانه

  

 

 چکیده

اززندگی  اي دوره هر در و نقایصی است که منجر به استثنایی شدن فرد با دیگرافرادجامعه می شود از بینایی یکی حس نقص
 ،نابینایان زندگی در بیشتر توجه نیازمند هاي حوزه از یکیاست. پذیر امکان آن بروز ،احتمال مختلف عوامل اثر بر وافراد 
امروز، بهبود کیفیت زندگی براي نابینایان به عنوان یک هدف در دنیاي . است  آن بر مؤثر عوامل و آنان زندگی کیفیت

 نقش بررسی ضمن تعیین کیفیت زندگی نابینایان به تا است آن بر مطالعه ، اینهدف ازاین رو .بازتوانی مطرح شده است
ردگرایی به چارچوب نظري پژوهش تلفیقی از نظریه هاي کنش متقابل نمادین و کارکبپردازد.جامعه پذیري دراین زمینه 

عنوان دیدگاه هاي مهم جامعه پذیري و نظریۀ کیفیت زندگی جهانی است. روش پژوهش حاضر اسنادي بوده و نتایج بیانگر 
 آن است که جامعه پذیري از مؤلفه هاي مؤثر بر ارتقاي کیفیت زندگی نابینایان است. از این رو سرمایه گذاري در این زمینه

  اهمیت فراوان است.  داراي

  

    ، نابینایان.جامعه پذیري، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی نابینایان: واژگان کلیدي
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  مقدمه-1

در طی دهه هاي گذشته، سالمت به عنوان یکی از حقوق بشر و یک هدف اجتماعی درجهان شناخته شده 
است.بدین معنی که سالمت براي بهبود کیفیت زندگی انسان ضروري بوده و باید در دسترس همۀ انسان ها قرار 

زندگی است (کوهپایه زاده،  گیرد.اخیراً مفهوم وسیع تري از سالمتی به وجودآمده است که شامل بهبود کیفیت
 براي بلکه نمی شود؛ تلقی مطلوب معمول، شکل به زندگی حفظ فقط ).امروزه 50:1380افتخار و نجومی،

 فراگیر مفهومی زندگی، کیفیت.می گیرد انجام زیادي بسیار تالش زندگی  کیفیت مختلف جنبه هاي ارتقاء
 جسمانی، سالمت اند. که مفهوم کیفیت زندگی در نظر گرفتهو اندیشمندان مختلف، ابعاد متفاوتی براي  است
 بر که برمی گیرد در را محیط با ارتباط اجتماعی و روابط استقالل، میزان روانشناختی، حاالت شخصی، رشد

 در که است ذهنی عینی و ابعاد برگیرنده در زندگی کیفیت واقع است.در مبتنی نیز ابعاد این از فرد ادراك
  ).30:1391دارند(حاتمی، صابونچی، سخاوت،آهار و موسوي، قرار کدیگری با تعامل

فیزیکی، روانی، اجتماعی، روحی، عالئم مربوط به  :اند اي دیگر این ابعاد را بدین صورت مطرح کرده عده
 بیماري یا تغییرات مربوط به درمان. در تحقیقات دیگر دامنه هاي متفاوتی براي کیفیت زندگی متصور می شوند

مانند خوب بودن از نظر روانی، دغدغه هاي اجتماعی، کنار آمدن با شکل ظاهري، خوب بودن جسمانی و پاسخ 
 ). 58و59: 1387به درمان است(نجات،

در دنیاي امروز، بهبود کیفیت زندگی در افراد ناتوان جسمی به عنوان یک هدف بازتوانی مطرح شده است.از 
 سازمان نظر ).که طبق50:1380ان و کم بینایان هستند(کوهپایه زاده ودیگران ،جمله افراد ناتوان جسمی، نابینای

 نقص میلیون نفردردنیاداراي110 حدود و هستند نابینا جهان درسراسر نفر میلیون 38به  نزدیک بهداشت جهانی
 90).48:1392هستندو تعدادآن ها رو به افزایش است (سرابندي، مبارکی،کمالی،چابک و سلطانی، شدیدبینایی

که  )1015:1391(سرابندي، کمالی و مبارکی،کنند  درصد از نابینایان در کشورهاي درحال توسعه زندگی می
تغذیه، عدم رعایت مسایل ایمنی در کار، بی اطالعی از مسایل  علت فقدان بهداشت عمومی، سوءه ب این امر

   ).www.wikiproject.ir(محسوب می شودبسیار باال و نگران کننده  بوده و درصدي بهداشتی چشم و غیره

تعدادي از افراد داراي نقص بینایی، از نظرآموزشی نابینا هستند و به طورکامل دید ندارند.اگرچه ممکن است 
بیشتر افراد ازنظر حواس دیگر، طبیعی باشند.داشتن نقص بینایی، حتی اگر نابیناي کامل باشند، حس شنوایی، 

مختل یا بهبود نمی بخشد.بلکه این افراد، از ادراك حرکتی، بویایی، حس المسه و  چشایی، بویایی و المسه را
). اما با این وجود 148:1392شنوایی براي یادگیري درمحیط استفاده می کنند (ارزنده فر و اصغري ابراهیم آباد،

http://www.wikiproject.ir
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 هاي و فعالیت تأثیر قرارداده فرد را تحت زندگی بینایی،کیفیت نقص که است داده نشان مختلف مطالعات
  ).48:1392دهد (سرابندي و دیگران، می او را کاهش اجتماعی و استقالل

ي برنر و همکاران نشان می دهد که کاهش بینایی ارتباط خطی و مستقیمی با کاهش کیفیت  چنانکه مطالعه
از نظرتحرك، زندگی فرد دارد وبررسی هاي فینگر و همکاران نیز نشان داد که افراد داراي معلولیت بینایی 

تري نسبت به افراد سالم هستند  هاي اجتماعی داراي کیفیت زندگی پایین وضعیت عاطفی و محدودیت فعالیت
اي  ثیر خصوصیات زمینهأکیفیت زندگی فرد تحت تبه طور کلی  ).1016:1391(سرابندي، کمالی و مبارکی،

   ).58و59 :1387فرد، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و محیطی او قرار دارد (نجات،

ي تمام این خصوصیات به خانواده فرد، مدرسه، گروه هماالن، رسانه هاي ارتباط جمعی بر می گردد  و اما ریشه
که عوامل جامعه پذیري هستند و از ابتداي زندگی فرد را در درون ساختار مشخص قواعد رفتاري قرار می دهند 

ود و در این میان فرد قواعد رفتاري را درونی کرده و بر اساس از دنیا می ر ها به دنیا می آید و و فرد گویی با آن
 .آن زندگی کردن را می آموزد و این چنین زندگی او و کیفیت آن اساسا توسط جامعه پذیري تعیین می شود

ن ها رجوع کرد چرا که ای پذیري آن توان براي تأمل بیشتر در کیفیت زندگی نابینایان به فرآیند جامعه بنابراین می
  اي بر زندگی فرد از بدو تولدش دارند.  عوامل تأثیر گسترده

  ضرورت انجام تحقیق  -2

شان انجام گرفته اندك است اما  پذیري نابینایان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ي جامعه تحقیقاتی که در زمینه
یابد. در  پیوسته ادامه میاي  پذیري فرآیندي است که از کودکی تا پیري، به گونه که جامعه جالب است بدانیم
گیرند  هاي نوینی به خود می شوند و صورت ها، پیوسته دگرگون می داشت ها، هنجارها و چشم این فرآیند نقش

 ).124: 1387(محسنی، 

(سایت  -هستند بینایی هزار نفر در کشور دچار اختالل بینایی و کم 700تا  600- آمار باالي نابینایان در کشور
شود که توجه محقق به سمت  پذیري ما وجود دارد سبب می ) و مشکالتی که در نهادهاي جامعه10/1393ایسنا، 

رسد که وضوح هرچه بیشتر ابعاد مسئله، تحقیقات انجام  تحقیقاتی در این رابطه جلب شود. چنین به نظر می
یق، کیفیت زندگی نابینایان ي اصلی در این تحق تر خواهد کرد. به ویژه که مسئله گرفته دراین مورد را کاربردي

  شان است.  شان، عاملی در کاهش کیفیت زندگی است؛گروهی از افراد جامعه که ناتوانی جسمی

ها و  هستند و تحقق آرمان  هاي انسانی جامعه یابد که بپذیریم نابینایان سرمایه این موارد زمانی اهمیت بیشتري می
پذیري به خوبی به آن بپردازد  مواردي است که اگر فرآیند جامعه ها، برآورده کردن نیازهاي جامعه و ... ارزش
مند خواهد شد. اما  ها بهره هاي آن ها از زندگی احساس رضایت کرده و به طورمتقابل جامعه نیز از توانایی آن

و هاي علمی  تر نابینایان در عرصه رسد که حضور کم تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده به نظر می
تر به آنان را نیز درپی داشته است. این تحقیق با توجه به ماهیت  کم برخورداري کمتر از امکانات ، توجه
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بیند که در شرایط کنونی و با توجه به آمار باالي نابینایان، بر نهادهاي  ضرورت کار خود را چنین می  موضوع،
عی و اهدافش مانند بهبود کیفیت زندگی هاي اجتما پذیري و کارکردهاي آن همچون آموختن مهارت جامعه

  تأکید کرده و به تحلیل این موضوع بپردازد. 

  اهداف تحقیق  -3
  هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:

  آنان زندگی کیفیت بر نابینایان پذیري جامعهنقش  -

  اند از:  شود عبارت اهداف فرعی که در این تحقیق پیگیري می

  یت زندگیبررسی عوامل مؤثر بر کیف -

  پذیري  بررسی کارگزاران جامعه -

  پذیري بررسی کارکردهاي جامعه

  روش تحقیق -4

ي  تحلیلی بهره برده است. به کمک مطالعه –تحقیق حاضر براي رسیدن به اهداف خود از روش توصیفی 
پذیري را بررسی  ي کیفیت زندگی و جامعه ها و ... در زمینه اي، تحقیقات، مقاالت، کتاب اسنادي و یا کتابخانه

  آنان پرداخته است. زندگی کیفیت بر نابینایان پذیري جامعه کرده و سپس به توصیف و تحلیل نقش

  مبانی نظري -5

شود. سپس سه  دا نتایج تعدادي از تحقیقاتی که مرتبط با موضوع تحقیق حاضر است عنوان میدر این بخش ابت
پذیري تعریف و توصیف شده تا مفاهیم تحقیق وضوح بیشتري یابند، در  مفهوم نابینا، کیفیت زندگی و جامعه

ي  نظریه هاي کیفیت زندگی جهانی و  نتیجه بر اساس آن، چارچوب نظري تحقیق بیان شود که نظریه
 نابینایان پذیري جامعه گیرد. در پایان این بخش به تحلیل نقش می کارکردگرایی و کنش متقابل نمادین را دربر

  آنان که هدف اصلی تحقیق حاضر است خواهیم پرداخت. زندگی کیفیت بر

  پیشینه1-5

دانش آموزان بررسی کیفیت زندگی ")، پژوهشی تحت عنوان 1381افتخار، نجومی و کوهپایه زاده(
انجام داده اند.هدف از این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا با  "نابینا و همتایان بیناي آنها

ساله و باالتر،ساکن تهران 15نفرازدانش آموزان نابیناي  93همتایان بیناي آنها درشهرتهران است .نمونه دپژوهش 
شهرتهران،و دانش آموزان عادي مدارس تهران به تعدادسه  ومشغول به تحصیل درمدارس کودکان استثنایی

برابردختران و دوبرابر پسران نابینا بودند.یافته ها نشان داده است افراد کم بینا و نابینا در بعد تحرك به طورمعنی 
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داري نسبت به افرادسالم دچارکاهش سطح کیفی زندگی بودند و بین کیفیت زندگی و حدت بینایی در دانش 
وزان نابینا ارتباط معنی داري وجود داشت.همچنین سواد والدین درگروه دانش آموزان بینا باالتر ازدانش آم

  ).49 -55:1381آموزان نابینا بوده است (افتخار، نجومی و کوهپایه زاده،

 "1386کیفیت زندگی جانبازان نابینا درسال ")، نیز مطالعه اي با عنوان 1387امینی، حقانی، معصومی و نخعی(
مقطع  یک در SF36 زندگی کیفیت ي پرسشنامه با به کارگیري مقطعی صورت به مطالعه انجام داده اند. این

 از استفاده با و. پذیرفت انجام 1386 سال در و همسرانشان، نابینا چشم دو جانبازان از اي هفته دو زمانی
ي  سالگی ، نکته 50زندگی ، پس از سن کاهش کیفیتها نشان داده است  شد.یافته تحلیل هاي آماري آزمون

ی به میانگین توجه با است. سالمندي،قابل توجهی   مشکالت آینده  در که است مشکالتی از یکی ، آنان سنّ
 بهتر فیزیکی، فعالیت دربخش نابینا، جانبازان زندگی کیفیت. خواهد داشت به همراه گروه این براي را بسیاري
 را خوبی تغییرات تواند می آن ها همسران زندگی کیفیت در تغییر بود و تحتانیاندام  قطع با جانبازان از

  ).25 -  35:1387نابینا ایجادکند (امینی، حقانی، معصومی و نخعی، جانبازان درزندگی

  نابینا 2-5

نابینا و نابینایی به گونه هاي مختلف و براساس هدف خاصی تعریف شده است.به عبارت دیگرتعریف هاو 
ترتیب نابینایی طبی، قانونی،آموزشی و  اند. بدین هاي متفاوت ارائه شده هاي مختلف ازدیدگاه بندي طبقه

).بدین ترتیب فرد نابیناکسی است که با 23:1384نظایرآنها درتعاریف خاصی محدود گشته اند (ملکی رنجبر،
ک دهم تا بیست دویستم وجودبرخورداري از مهندسی پزشکی، قدرت بینایی وي در چشم برتر،کمترازی

اجتماعی خود، از  - شود که درفرآیند رشد و تحول زیستی، شناختی و فردي باشد.درواقع نابینا به کسی گفته می
هاي سمعی بهره  ) و براي خواندن باید از خط بریل یا روش2:1388نور و تجربه دیدن محروم است (افروز،

تواند ازحروف چاپی درشت یا وسایل درشت کننده  خواندن میشود که براي  بینا به کسی گفته می بگیرد و کم
  ).360:1381استفاده کند (عباسی تهرانی و دولت آبادي،

  کیفیت زندگی 3-5

در مباحث اقتصادي اجتماعی مطرح شد و سپس این مفهوم وارد  1950اصطالح کیفیت زندگی در اواخر سال 
هاي آسایش و رفاه را گسترش داده و به نیاز هاي دند شاخص کرحیطه روانشناسی شد و روانشناسان سعی 

د. تحقیق در خصوص کیفیت زندگی در ابتدا در رابطه با عموم مردم و مقایسه با افراد کننسطوح باالتر نیز توجه 
  ).www.peransia.com( ها به کار گرفته شد معلول انجام شد و سپس در جهت مقایسه انواع معلولیت

چنین است که تعریف شخصی هر فرد از وضعیت  سازمان بهداشت جهانی تعریفش از کیفیت زندگی این
برد (جواهري، سراج زاده و  اش در متن فرهنگ و نظام ارزشی است که درآن به سر می زندگی
 تلفیقی مفهوم این که دهد می قرار مدنظر را زندگی کیفیت از وسیعی ). این سازمان مفهوم145:1389رحمانی،

http://www.peransia.com
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 با عوامل ارتباط این و فردي اعتقادات اجتماعی، روابط استقالل، سطح روانشناختی، وضعیت فیزیکی، ازسالمت
جهانی به نقل از غفاري،کریمی و  بهداشت سازمان زندگی کیفیت است (کارگروه محیطی هاي ویژگی
 ).114:1391نوذري،

انتظارات، اعتقادات و پندارهاي فرد بستگی دارد. بدین معنا که حتماً باید توسط کیفیت زندگی به احساسات، 
 از فرد خود ارزیابی زندگی، خودشخص، براساس نظر او و نه فرد جایگزین تعیین گردد. لذا درمطالعات کیفیت

ع به زندگی کیفیت بررسی براي) 2007پترا بونک (است .  کلیدي عامل بودنش خوب یا و سالمت این ذهنی دب 
 ذهنی انعکاس درواقع جامعه یک زندگی کیفیت که است معتقد او. دارد توجه زندگی از رضایت یعنی موضوع
 و ي عینی جنبه دو داراي زندگی ). بنابراین کیفیت114است (همان، زندگی از رضایت زمینه در جامعه افراد
 است و مربوط زندگی هاي فرصت و دستاوردها از واقعی و عینی بهره مندي به هم مفهوم این یعنی است؛ ذهنی
است (رضوانی، منصوریان، احمدآبادي، احمدآبادي  زندگی واقعی هاي سرمایه و ها فرصت ارزیابی حاصل هم

  ).305:1392و پروایی هره دشت،

اي است که نیازهاي جسمی، عاطفی،  ي دیگري از اندیشمندان بر این باورندکه کیفیت زندگی، مجموعه عده
). برخی دیگر کیفیت زندگی 145:1389اجتماعی و امکانات زندگی را تشکیل می دهد (جواهري و دیگران ،

دانندکه فرد نسبت به رفاه اجتماعی، عاطفی و جسمانی خود دارد. این احساس متأثر از این است  را احساسی می
ست. در واقع کیفیت زندگی که یک فرد در شرایط مختلف زندگی تا چه حد به خشنودي شخصی دست یافته ا

  هایش سامان دهد. به این معنا است که انسان بتواند زندگی خود را هماهنگ با ارزش

 
هاي فردي و اجتماعی است. عوامل  ارزش ،مکان ،ثر از زمانأکیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی، مت

ها و شرایط  د. شکی نیست که واقعیتکن ثر بر آن بسته به دوره زمانی و مکانی و شرایط فرهنگی تغییر میؤم
ه، وضعیت دچهار متغیر خانوا.عینی جامعه و وضعیت مادي زندگی فرد هم در آن نقش تعیین کننده دارد

مستقیم بر روي کیفیت  توانند مستقیم یا غیر روانی می-اجتماعی و وضعیت روحی- جسمانی، وضعیت اقتصادي 
توان گفت که  واند یکی از این متغیرها تأثیر بیشتري داشته باشد. میت یگذار باشند. که در هر فرد م زندگی اثر

 ه که باید باشدچست از تفاوت درك شده بین آنچه هست و آنا  کننده کیفیت زندگی عبارت عامل اصلی تعیین
)www.peransia.com.(  

محیط  ي ثر است، عامل اول ابزاري است و منعکس کنندهؤدو عامل بر کیفیت زندگی م معتقداستگودمن 
دهد. این  زندگی و موقعیت خانوادگی است. عامل دوم ارتباطی است و کیفیت ارتباط بین فردي را نشان می

یت زندگی دهد. در کل براي بهبود کیف مسئله اهمیت ابعاد مختلف زندگی را در بهبود کیفیت زندگی نشان می
  ).www.peransia.com(باید این بهبود در تمام ابعاد زندگی وجود داشته باشد

http://www.peransia.com
http://www.peransia.com
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  جامعه پذیري 4-5

 یا جامعه فرهنگی الگوهاي و اجتماعی هنجارهاي و ها ارزش انسان آن طی که است جریانی شدن اجتماعی
 افراد با اینکه براي انسان. پذیرد می خویش رفتاري نظام از جزئی عنوان به را آنها و  آموزد می را خود گروه
 را اجتماع گوناگون هاي نقش ایفاي باید کند زندگی جامعه آن در بتواند و کند برقرار ارتباط خود جامعه دیگر

  .گیرد می صورت دیگران با متقابل منش طریق از فرآیند این. فراگیرد

 که شود می اي جامعه فعال عضو به بدل انسان آن اثر بر که داند می کیفیتی شدن را آن اجتماعی کینگ، ساموئل
  .است آمده دنیا به آن در

 آن طریق از مردم که برند می کار به فراگردي وصف در را پذیري جامعه اصطالح شناسان جامعه کلی طور به
 پذیر امکان دیگر نسل به نسلی از را آن انتقال و جامعه دوام و آموزند می را اجتماعی هنجارهاي با خوگرفتن

  ).183 :  1384 سازند (نیازي، می

دست ه اعم از آموزش رسمی و غیر رسمی به افراد ب پذیري فرایندي است که به دنبال آموزشهاي عام جامعه
توجه به  افراد، باآمده و موجب قوانین رفتاري هر جامعه و همۀ انتظارات فرهنگی آن، در کل شخصیت روانی 

(دفلور و  کند و این قوانین و انتظارات را بر شخصیت فرد حک میگردد  مشارکت آنها در نظام آن اجتماع می
  ).637: 1383دنیس، 

پذیري در زندگی  شود و اولین کارگزار جامعه خانواده اولین گروه اجتماعی است که فرد بدان ملحق می
ها و قواعد اخالقی را یاد گرفته و روابط اجتماعی با  آموزد، ارزش ده میکودك است. کودك زبان را در خانوا

هاي خانواده بسیار متفاوت هستند، دامنه ي  اما از آنجا که نظام) 316: 1387آموزد (شارع پور،  دیگران را می
که  کند به هیچ وجه در فرهنگ هاي مختلف یکسان نیست و ماهیت روابطی هایی که کودك تجربه  می تماس

 گیرد ها قرار می ثیر شکل و نظم و ترتیب تماس آنأشود تحت ت شان برقرار می میان مادران و کودکان
ها و نگرش هاي مربوط به فرهنگ  توان مانند فیلتري دانست که عقاید، ارزش ). خانواده را می104:1384(گیدنز،

  ).1387، شارع پور( هدجامعه را به شیوه ي بسیار اختصاصی و انتخابی به کودك ارائه می د

هاي دوستی همسن هستند و  هاي هماالن گروه گروه هماالن یکی دیگر از عوامل اجتماعی شدن است. گروه
تواند  کند که در آن می ي کنش متقابل متفاوتی را درك می ها زمینه کودك از طریق عضویت در این گروه

هاي حاکم بر جامعه و به تعبیري  ي ارزش ز آینهقواعد رفتار را مورد آزمون و کاوش قرار دهد. مدرسه نی
). 9و8: 1392(سیدي، هاي آن است و یکی دیگر از عوامل اجتماعی شدن است  ي ساختار ارزش کننده منعکس
ها در زندگی  رسانه هاي همگانی و یا وسایل ارتباط جمعی هم از دیگر عوامل اجتماعی شدن است. رسانه
ت حیطی را به وجود میکنند و م ما نفوذ می ي روزمره شخصی  ي گیرند. تجربه ها شکل می آورند که در آن هوی
کننده نهادهاي قدرتمند بنا  شود و ما زندگی فردي خود را تحت نفوذ هدایت ها ترکیب می رسانه ي با تجربه
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زنند و آگاهی ما را شکل  هاي عمومی را به یکدیگر پیوند می زندگی شخصی و فعالیت ها . رسانهنیمک می
 )1390د (اخترشهر، دهن می

  )زندگی کیفیت تلفیقی مدل( جهانی زندگی کیفیت 5-5

 معنی به زندگی ذهنی کیفیت. و عینی  وجودي ذهنی، اساسی بعد سه است شامل کلی نظریه اي نظریه این 
 ارزیابی شخصی صورت به را عقایدش و احساسات و شرایط فرد. است زندگی فرد از و رضایت لذت احساس
 بر دیدگاه فرض این در. است تر عمیق سطحی در زندگی از فرد لذت احساس زندگی وجودي کیفیت.کند می
. کند زندگی خود با ماهیت منطبق تواند می و است احترام ي شایسته و دارد تر عمیق ماهیتی فرد که است این

 پیرامون، لذت دنیاي واقع در. کنند زندگی می آن در مردم که است فرهنگی تأثیر تحت زندگی، عینی کیفیت
  ).306:1392کند (رضوانی و دیگران، می تعیین را فرد زندگی بودن بخش

  اجتماعی زندگی کیفیت 6-5

 زندگی در مشارکت به قادر آن در که شهروندان شرایطی از است عبارت زندگی کیفیت نظریه، این طبق 
 در زندگی بنابراین کیفیت .یابد بهبود نیز ها آن ي بالقوه که توانایی صورتی به اند؛ جامعه اقتصادي و اجتماعی
 زندگی اجتماعی، ادغام اقتصادي، - اجتماعی تأمین از قبول قابل سطحی به شهروندان که باالست زمانی جامعه
  . یابند دست اجتماعی و توانمند سازي اجتماعی همبستگی داراي و منسجم اجتماعات در

 موضوع به این. برخوردارند کافی امکانات از آن در افراد که است شرایطی اقتصادي - اجتماعی تأمین
 فرآیند خودتحققی ي زمینه که دارد، بستگی اجتماعی مؤسسات و ها نظام و جامعه حمایتی اقدامات و دستاوردها

 اجتماعی وروابط نهادها به قادرند درآن افراد که است شرایطی اجتماعی ادغام. آورند می فراهم را افراد
 که هایی و واقعیت جمعی هايهویت در ادغام فرآیند و مشارکت به موضوع این. باشند داشته دسترسی

 هنجارهاي و ها ارزش و ها برهویت است مبتنی اجتماعی همبستگی. دارد بستگی کند می محقق را خودتحققی
 هاي شبکه که فرآیندي با دیگر از سوي و دارد ارتباط جمعی هاي هویت انسجام با سو یک از که مشترك،
 شامل نیز اجتماعی توانمندسازي. کند می و پشتیبانی ایجاد را ها شبکه این اجتماعی هاي زیرساخت و اجتماعی
  ).57-59:1387است (غفاري وامیدي، اجتماعی روابط طریق ها از آن فعالیت توانایی و افراد شخصی هاي قابلیت

 نظریه کارکردگرایی 7-5

از اجزایی است که به نحو خاصی با هم ترکیب شده  باساس نظریه کارکردگرایی این است که هر کل مرک
اند و حتی اگر هر دو بخش یعنی اجزا و کل دچار تغییر و دگرگونی هم شوند باز هم به حفظ و ثبات کل 

ها به وحدت  شود که آن دانند، این امر سبب می .کارکردگرایان نظام اجتماعی را داراي تعادل میکنند کمک می
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اجزا اهمیت دهند، در نظر آنان کل و اجزا متشکله با یکدیگر در آمیخته، به وفاق رسیده، هویت واحدي پیدا 
  کرده اند. 

و مناسبات و نهادهاي اجتماعی دوام و بقایش به بنیان کارکردگرایی بر این واقعیت استوار است که کلیه سنن 
کار یا وظیفه اي بستگی دارد که در نظام اجتماعی یعنی کل بر عهده دارند. آنچه مطرح است فایده و سودمندي 

  کنند.  آن ها در کل نظام است، زیرا مبادله را تسهیل می

توانیم داروین،  برند، اما آسان می د نام میمعموال از امیل دورکیم به عنوان بنیانگذار کارکردگرایی عصر جدی
سسان کارکردگرایی به شمار آوریم. مفاهیم بنیادي دورکیم علی رغم ؤمالتوس، مارکس و اسپنسر را نیز از م

  انتقاد از اسپنسر شباهت بسیاري به نظریه ي اندام پارگی دارد:

  .تشکیل دهنده اش بازگرداند ءاجزاتوان آن را به  جامعه پدیده اي در نفس خود و مستقل است و نمی_

هاي کل  ي عملکردها، نیازها و خواسته شمارد و اجزاء را برآورنده دورکیم کل را از نظر علی مقدم می_ 
  داند . می

 هاي اجتماعی را در مضامین به ي مدام از مفهوم نیازهاي کارکردي ناشی از این است که دورکیم نظام استفاده_
  دهد.  مطالعه قرار مینجار و مرضی مورد ه

جا  سنجیدن و پیش کشیدن پاي مفاهیم عملکردي بدین» مرضی«و » به هنجار« هاي اجتماعی را با مفاهیم  نظام-
-201: 1389سازند (توسلی،  ها داراي تعادلی هستند که کارکرد به هنجار جامعه را ممکن می انجامد که نظام می

204.(  

  نظریه کنش متقابل نمادین 8-5

و » جامعه«دهند، زیرا  ي کنش متقابل نمادي هیچ تعبیر و تفسیر کالنی براي جامعه ارائه نمی پردازان نظریه یهنظر
از نظر این دیدگاه، مفاهیم انتزاعی و ذهنی هستند و در مقابل، کنشگران و کنش » نهادهاي اجتماعی«و » دولت«

یماً مطالعه کرد. تصور اساسی در این نظریه کنش توان مستق ها را می اند و آن ها موضوعات واقعی متقابل آن
هاي اجتماعی معطوف باشد.  ي روابط اجتماعی و یا ساخت که به شبکه متقابل بین افراد است به جاي این

ي کنش متقابل نمادي بر این مسئله متمرکز شده است که مردم چه معناهایی را براي کنش متقابل با  نظریه
دهند، چگونه افراد با  اند و چگونه دیگران به این معانی پاسخ می این معانی ایجاد شده اند، چگونه دیگران یافته

کنند، در جریان کنش و واکنش، چگونه پاسخ مناسب نسبت به یکدیگر تولید  یکدیگر ارتباط برقرار می
یرت و بینش ي کنش متقابل نمادي، بص سازند. نظریه شود و چگونه مردم دنیاي اطرافشان را معنادار می می
ي  است، اما در مورد مطالعه گیري را در راه توسعه و تکامل شخصیت و رفتار انسانی به ارمغان آورده چشم

  ).18و  17: 1386گروهی بزرگ و نهادهاي اجتماعی کمتر توانسته کمک کند (آزادارمکی، 
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  توان موارد زیر برشمرد: ي کنش متقابل نمادین را می اصول بنیادي نظریه

  تر، استعداد تفکر دارند. ها برخالف جانوران پست انسان-

  گیرد. استعداد تفکر با کنش متقابل اجتماعی شکل می -

دهند تا استعداد  ها اجازه می گیرند که به آن  ها معانی و نمادهایی را یاد می در کنش متقابل اجتماعی، انسان -
  شان را براي تفکر به کار اندازند. انسانی

  سازند که کنش و کنش متقابل و متمایز انسانی را انجام دهند. ها را قادر می و نمادها انسانمعانی  -

ي تفسیري  برند بر پایه شان به کار می هاي متقابل ها و کنش توانند معانی و نمادهایی را که در کنش ها می انسان -
  کنند، تعدیل یا تغییر دهند. که از موقعیت می

توانند معانی و نمادها را تغییر و تعدیل دهند که توانایی کنش متقابل با  اي براي آن می  ها تا اندازه انسان-
پذیر کنش را بیازمایند، مزایا و عدم  هاي امکان دهد که راه ها اجازه می نایی به آنخودشان را دارند، زیرا این توا

  ها را سنجیده و سپس یک راه را برگزینند. مزایاي نسبی آن

  ). 281: 1374سازند (ریتزر،  ها و جوامع را می درهم تنیده کنش و کنش متقابل، گروهالگوهاي  -

   نقش جامعه پذیري بر کیفیت زندگی 9-5

گیرند از  هویت اجتماعی خود را می یابند و نحوه ي زندگی در جامعه را فرا می ،افراد از طریق اجتماعی شدن
  .کند کند و به تداوم زندگی اجتماعی کمک می میاجتماعی را تنظیم  سوي دیگر اجتماعی شدن امور

آورند و  پذیري جریان کنش متقابل اجتماعی است که از طریق آن مردم شخصیت خود را به دست می جامعه
ي اتصال ضروري بین فرد و جامعه است؛  پذیري یک نقطه آموزند. جامعه ي خود را می ي زندگی جامعه شیوه
پذیري فرد را به  تواند ادامه حیات دهد. جامعه و خود و جامعه بدون آن نمیي اتصالی که حیاتی است  نقطه

ها، عقاید و الگوهاي فکر و عمل که همگی براي زندگی اجتماعی  ها، مهارت ها، زبان آموختن هنجارها، ارزش
ازد و بدین س پذیري، جامعه را به بازسازي خود از لحاظ اجتماعی قادر می سازد. جامعه ضروري هستند، قادر می

  )124: 1387کند (محسنی،  ترتیب استمرار آن را از نسلی به نسل دیگر تضمین می

 ي دهه سه دو است ودر ها فرهنگ کلیه در آدمی شدن اجتماعی عناصر از یکی اجتماعی مهارت هاي کسب
 اجتماعی مهارتهاي آموزش سودمند پیامد شش وجانسون است. جانسون گرفته قرار دانشمندان توجه مورد اخیر
 فیزیکی، سالمت 4- زندگی، کیفیت بهبود - 3 شغلی، هاي موفقیت -2 هویتی، و فردي رشد -1: کردند را نقل

 توانایی -6و ) ناکامی اضطراب، افسردگی، کاهش مختاري، خود نفس، عزت رشد( روانی سالمت - 5
 ).439:1384استرس(مستعملی، حسینیان و منور یزدي، با رویارویی
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کند که از خالل این اهداف، فرد  شدن اهداف بنیادینی را پیگیري می توان گفت که فرآیند اجتماعی واقع میبه 
هایی که براي زندگی  کند. فرد باید مهارت آموزد که به بهبودکیفیت زندگی او کمک می هایی را می مهارت

که شخص به آرزوها و اهداف خود  هااست است  یاد بگیرد. با یادگیري این مهارت کردن در یک جامعه الزم
ها را بیاموزد براي مثال دست زدن به  سري از آموختنی کند. فرد باید در این راستا یک دست پیدا می  در جامعه

معامالت بزرگ و ثروتمند شدن را به درستی بیاموزد. نقص در این زمینه، فضا را براي خروج از فرآیند 
  کند. ر به هنجار را به رفتار ناهنجار بدل میکند و رفتا پذیري مساعد می جامعه

هاي اصلی  شدن، فراگیري اصول مرتبط با نظم و انضباط روزمره است که در حکم مهارت هدف دیگر اجتماعی
هاي خوردن و آشامیدن و... فرا بگیرد.  هاي شست وشو، شیوه براي زندگی در جامعه هستندیعنی فردباید روش

ري مدنظر دارد این است که نیازهاي جسمانی و احتیاجات فرد تأمین شود و پذی اهداف دیگري که جامعه
: 1387هاي جامعه را درونی کرده و ملکه ذهن خود سازد (محسنی،  ها و باورداشت شخص هم ارزش

  ).125و124

وان ت شود که به زعم جرج هربرت مید می پذیري با پیگیري اهدافی که شرح داده شد به نتایجی منتهی می جامعه
ها دانست. استدالل مید در  بینی انتظارات دیگران از ما و شکل دادن به رفتارمان بر طبق آن آن را توانایی پیش

آید؛ یعنی وانمود کردن به پذیرش نقش  دست می پذیري به باره چنین است که این توانایی از طریق نقش این
د دنیا و خویشتن خود را از چشم آنان ببیند. در دیگران و یا عمالً پذیرش نقش آنان به طوري که شخص بتوان

چنان که  دوران کودکی، ما فقط قادر به درونی کردن انتظارات افراد خاصی همچون والدین هستیم، اما هم
هاي  ها و نظرگاه آموزیم که انتظارات عام دیگري، یعنی به طور کلی گرایش تدریج می شویم به تر می بزرگ

  ).128 :1387(محسنی،  یمجامعه را نیز درونی کن

در کیفیت زندگی جهانی بر این موضوع اشاره می شود که فرد باید از گونه گفت که  در پایان می توان این
ي عینی  زندگی رضایت داشته باشد و از آن لذت ببرد و تمرکز هم بر جنبه هاي ذهنی و وجودي و هم بر جنبه

گونه که  کند که همان گیرد، این فرآیند اهدافی را دنبال می قرار میوقتی که فرد در فرآیند جامعه پذیري  .است
تر آمد یکی از این اهداف تحقق آرزوها و آرمان هاي فرد است. از سوي دیگر جورج هربرت مید در  پیش

فرآیند جامعه پذیري بر این امر تاکید دارد که درونی کردن انتظارات دیگري سبب می شود زمینه را براي 
تواند به شناخت فرد از خود  تر می امري که در ابعاد وسیع .(همان) یمکنی خود و سپس درك خود فراهم ارزیاب

و بر این پایه احترام شکل  ي خویشتن یاري رساند و همین طور دیگري و رفتارها و تفکرات مناسب درباره
  بگیرد.

  گیري بندي و نتیجه جمع -6
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سالمتی بوجودآمده است که شامل بهبود کیفیت زندگی است و سالمتی تري از  هاي اخیر مفهوم وسیع در دهه
از ضروریات آن است. بهبود کیفیت زندگی در افرادي که از سالمت جسمی برخوردار نیستند به یک هدف 

شان را  ها کیفیت زندگی بازتوانی بدل شده است. گروهی از این افراد نابینایان هستند که ناتوانی جسمی آن
وضعیت او یعنی اي  خصوصیات زمینهرا فرد یک کیفیت زندگی اما به طور کلی  دهد ر خود قرار میتحت تأثی

   سازند. وي میاجتماعی، فرهنگی و محیطی 

فرد، مدرسه، گروه هماالن، رسانه هاي ارتباط جمعی بر می گردد که  ي ي تمام این خصوصیات به خانواده ریشه
کند که به دنبال سنجش نقش  صلی تحقیق حاضر در اینجا نمود پیدا می. هدف اجامعه پذیري هستند کارگزاران
پذیري در طول زندگی  دهد که کارگزاران جامعه نشان می  پذیري بر کیفیت زندگی نابینایان است. نتیجه جامعه

او کنند و مسیر زندگی را براي  ها، هنجارها و درواقع الگوهاي رفتاري جامعه را به وي منتقل می فرد ارزش
کنند. افراد هم در  ي جامعه را نیز عنوان می هاي تحقق آرزوها و اهداف مقبول و پسندیده کنند و راه مشخص می

ي آن  کنند و نتیجه تر می هایشان هر روز انتظارات دیگران از خود و انتظارات خود از دیگران را مشخص کنش
اش از  ر آن پرورش یافته، میزان رضایت و لذتکه فرد در حین زندگی در فرهنگی که د شود جز این چیزي نمی

  شود. اش  تعیین می زندگی و در نتیجه کیفیت زندگی

  

  منابع -7

ي  ، معرفت، شماره"پذیري دینی ها در جامعه هاي ارتباط جمعی و نقش آن رسانه")، 1390اخترشهر، علی (-
  صدوبیست و سوم.

بررسی اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی ")، 1392(ارزنده فر، علی، اصغري ابراهیم آباد، محمدجواد،  -
، شماره 3، پژوهش هاي روانشناسی بالینی و مشاوره، سال "برافزایش عزت نفس دانش آموزان با مشکل بینایی

  .147 -162: صص1

بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و ")، 1381افتخار، حسن، نجومی، مرضیه، کوهپایه زاده، جلیل، ( -
  .49-55: صص4، اندیشه و رفتار، سال هفتم، شماره "همتایان بیناي آنها

 و نابینا جوانان اجتماعی -روانی و شناختی هاي ویژگی اي مقایسه و تحلیلی بررسی" ،)1388( ،افروز،غالمعلی-
  .1 -12صص ،2 نهم،شماره و سی تربیتی،سال علوم و شناسی روان مجله ،"ناشنوا

کیفیت زندگی جانبازان نابینا در ")، 1387، ( امینی، رضا، حقانی، حمید، معصومی، مهدي، نخعی، معصومه-
  .25-35پژوهشی طب جانباز، سال اول، شماره دوم: صص  –، مجله علمی "1386سال 

   ، تهران: انتشارات سروش."شناسی هاي جامعه نظري ")، 1386آزاد ارمکی، تقی (-
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  ، تهران: سمت."هاي جامعه شناسی نظریه")، 1389(توسلی، غالمعباس -

تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت ")، 1389جواهري، فاطمه، سراج زاده، سیدحسین، رحمانی، ریتا، ( -
، زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان)، "زندگی آنان(مطالعه موردي: زنان شاغل د روزارت جهاد کشاورزي)

  .143- 162: صص2،شماره 8دوره 

شرکت  معلولین و جانبازان زندگی کیفیت مقایسه ")، 1391حاتمی، سعید، صابونچی،رضا، سخاوت، آرش، (-
-36: صص7، فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی،سال دوم، شماره "همگانی ورزش در غیرشرکت کننده و کننده

29.  

ي، تهران: انتشارات ، سیروس مراد"شناخت ارتباطات جمعی")، 1383دفلور، ملوین، اورت دي دنیس (-
  دانشکده صدا و سیما.

رضوانی، محمدرضا، منصوریان، حسین، احمدآبادي، حسن، احمدآبادي، فرشته، پروائی هره دشت، شیوا،  -
مطالعه موردي: شهرستان  - سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق روستایی")، 1392(

  .301-326صص: 14، پژوهشهاي روستایی،شماره "نیشابور

  ، محسن ثالثی، تهران: انتشارات علمی."شناسی در دوران معاصر نظریه جامعه")، 1374ریتزر، جورج (-

بررسی اثراستفاده ")، 1392سرابندي، امین، مبارکی، حسین،کمالی، محمد، چابک، علی، سلطانی، شاهین، ( -
 -دانشکده توانبخشی - شی توانبخشی نوین، مجله علمی پژوه"از خدمات توانبخشی در کیفیت زندگی نابینایان

  .48 - 56:صص4،شماره 7دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 

بررسی رابطه بین نقص عملکردهاي بنایی و ")، 1391سرابندي، امین، کمالی،محمد، مبارکی، حسین، ( -
  .1015- 1023:صص6، شماره 8، پژوهش در علوم توانبخشی، سال "کیفیت زندگی نابینایان

آموزان شهر گرگان در مقایسه با سایر  پذیري دانش تأثیر مدرسه بر فرآیند جامعه")، 1392یدي، زینب (س -
  ي یکم. ، نشریه جامعه و مدرسه، شماره"شدن عوامل اجتماعی

  ، تهران، انتشارات سمت."شناسی آموزش و پرورش جامعه")، 1387پور، محمود ( شارع-

بررسی مقایسه اي کیفیت زندگی دانش ")، 1380نجومی،مرضیه ، (کوهپایه زاده، جلیل، افتخار، حسن، -
  .49-56، فصلنامه پایش، سال اول، شماره اول: صص"آموزان نابینا با همتاي بیناي آنها

  ، تهران: نشر نی."جامعه شناسی")، 1384گیدنز، آنتونی (-
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و اضطراب درمعلولین بینایی  بررسی میزان افسردگی")، 1381عباسی تهرانی، فاطمه، دولت آبادي، شیوا، (-
، "ساله ي شهر تهران برحسب سن، جنس، میزان معلولیت، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال آنان 16- 50

  .359 -376: صص  4، سال دوم، شماره 6پژوهش درحیطه کودکان استثنایی 

، فصلنامه "در ایرانروند مطالعه کیفیت زندگی ")، 1391غفاري، غالمرضا، کریمی، علیرضا، نوذري، حمزه، ( -
  .107-134،صص 3مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، شماره 

  علمی فصلنامۀ ،"ایران توسعۀ و عمرانی هاي برنامه در زندگی کیفیت" ، )1387( امیدي، رضا، غالم غفاري، -
  .31 و 30 شمارة هشتم، سال اجتماعی، رفاه پژوهشی

آموزان در پیشگیري از بزهکاري و کجروي  پذیري کودکان و دانش جامعهنقش ")، 1387محسنی، رضا علی (-
  123-138ي سوم،صص ، فصلنامه خانواده و پژوهش، سال دوم، شماره"اجتماعی

  .26-33:صص44، مجله استثنایی، شماره "نابینایی، علل و عوارض آن")، 1384ملکی رنجبر، جمیله،  ( -

  ي دوم. ي چهارم، شماره ، دوره"گیري آن اندازه کیفیت زندگی و")، 1387نجات، سحرناز (-

  ، نشر اندیشه نوین."شناسی مبانی جامعه")، 1384نیازي، محسن (-

  .www.wikiproject.ir ،1394، "بررسی مشکالت دختران نابینا"بی نام،  -

  ).1394، (www. peransia.com، "کیفیت زندگی و دیدگاهی نظري درباره آن")، 1392بی نام،(-

 .Isna.ir/fa ،4/10/1393، "شود حل نابینایان اشتغال مشکل/کشور در نابینا هزار 115 "-
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  فضاهاي مناسب شهري و معماري با رویکرد آسایشی نابینایان و کم بینایان

  

  1یحیی همتی

  

  چکیده

باشند. با توجه حس بینایی یکی از مهمترین پنج حسی است که در انسان وجود دارد، برخی از هم نوعان ما بنا به هر دلیلی از این حس محروم می    
این میان  باشد. دراز فضاهاي شهري ومعماري اجتناب ناپذیر می به نیاز حضور این قشر در جامعه، لزوم ایجاد شرایط مناسب حرکتی براي استفاده

عمال ضوابط مهمترین حسی که به کمک نابینایان می آید، حس المسه و شنوایی است. این مقاله تصمیم دارد با کمک گرفتن از حس المسه و ا
ا اتکاي بر حس المسه گامی مؤثر  در جهت معماري، راهکارهایی براي آسایش نسبی جهت افراد کم بینا و نابینا معرفی نماید.کاربست این ضوابط ب

  بینا خواهد بود. بهبود کیفیت زندگی افراد نابینا و کم

  تحلیلی است واز منابع علمی، کتابخانه ها ومقاالت در باب موضوع بهره گیري شده است.-پژوهش حاضر از نوع توصیفی

  فضاهاي شهري و معماري، معماري با رویکردآسایشی، کیفیت زندگی، نابینا و کم بینا واژگان کلیدي

  مه مقد

ست از احساسات و ایده هایی براي بهتر زیستن در قالب ساخت و خلق بناهایی براي زیست و با عملکردهاي مختلف و اگر به ا معماري مجموعه اي
، که وابستگی صددرصد به ابزار هاآن با دید احساسی بنگریم بایستی به نیازهاي ما پاسخ گوید. اما با توجه به خصوصیات بشر در درك و فهم فضا

که داراي ابزارهاي متعارف نیستند، در کنار سایر افراد از این فضا ها  دارد، همواره در جوامع بشري گروههاي معلولفضاي موجود درك وي از 
اندامی، حرکتی ویا ادراکی از نظر  استفاده می کنند. باید این نکته را دقیقا مورد توجه قرار دادکه گروههاي معلول به دلیل تفاوت در خصوصیات

ري یعنی بینایی نیاز به فضا نیز به همین دالیل، متفاوت با افراد عادي اجتماع هستند. بویژه نابینایان و کم بینایان که فاقد عضو حسی درك فضا و معما
  هستند.

شهر مطلوب، شهري است که پاسخگوي نیازهاي د توجه کرددر باب تأثیر بینایی بر آسایش و زندگی انسان در فضاهاي شهري ومعماریالزاماً بای
سالمندان و کم توانان و ناتوانان جسمی گرفته تا افراد معمولی و سالم و  ،ودکانکنابینایان، کم بینایان،از شهري هر طیفی از شهروندان باشد؛ 

ی آن براي همه شهروندان، از هر نوع و طیفی تعریف تندرست. شهر مطلوب باید شهري باشد که شبکه هاي شهري، اجتماعی، فرهنگی و ارتباط
  خارج از دایره شهر قرار نگیرد. که دارد، ویژگی خاصی هرشده باشد و هیچ کس، با 

                                                             
1 دانشکده فنی مھندسی شھید باھنر مدرس  شیراز ، ٤ھنرآموز آموزش وپرورش ناحیھ  ھمتی، یحیی، کارشناس ارشد معماری و
 Hemmati.j1@gmail.comشیراز
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اکتشافات باید توجه داشت که نا بینایان وکم بینایان هر چند فاقد بینایی می باشند اما به کمک دیگر حسها قادر به درکمحیطمی باشند بنا براین 
بیشتري مسی به عنوان یک جایگزین مناسب در فقدان دید براي نابینایان ایفاي نقش می کند، هر چند که در پردازش هاي المسه اي، نابینا به زمان ل

  در مقایسه با بینایان از حس المسه قوي تري برخوردارند.وکم بینایان نیازمند است. می توان به جرأت ادعا کرد که نابینایان 

ا معماري خاص و متناسب با وضعیت افراد نابینا و کماین راز ي معماري تواند نشان دهندههایی است که میبینا یکی از ویژگیو ایجاد فضاهایی ب
دهد که به راحتی از امکانات موجود ي افراد جامعه، حتی افراد داراي معلولیت این امکان را میمناسب در یک فضاي مشخص باشد، زیرا به همه

اعالمیه جهانی فاده نمایند. این نوع نگاه به معماري نگاهی جهانی است به طوري که در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز بدان اشاره شده است. است
سازمان ملل . باتوجه به دربرگیري وشموآلن برهمه انسانها،دامنه نگاه انسـانی بـه افرادداراي معلولیت راگسترش داد 1924 حقوق بشردرسال

ت رادر سال تصویب کرد،که درآن،ارائه چارچوبهاي بین المللی توسط مدافعان حقوق  1994 متحدقوانین فرصتهاي برابربراي افـرادداراي معلولـی
همه راي بشروقانون گذاران براي حل مسائل ناتوانان ومعلولین بکارگرفته شدودستورالعملهایی رابراي هدایت برنامه هاي مربوط بـه دسترسـی برابرب

مؤسسه هاي خیریه ووام دهنده مانندبانک توسعه و بانک جهانی،درپیشرفت ). Stanberry and Hugo, 2000: 3( افرادارائه کرده است
 رونـدوفرآینـد توسـط سازمان هایی از جمله در بریتانیا وسوئد ادامه یافتکردن  وتوسعه حل مسائل ومشکالت مربوط به معلـولین وناتوانـان ومطـرح

 )Inter – American 2001: 2 ..(Development   

رویکردحقوق بشربه . درکشورهاي درحال توسعه تدارك خدمات براي افرادمعلول وناتوان هنوزهم تاحدزیادي تابع دولت وجامعه مدنی میباشد     
این فرآیند،به . ددرجامعه بهره مندگرددمعلولین وناتوانان،مانندهرشهروندعادي است که حق داردازفرصتهاي اقتصادي،اجتماعی وفرهنگی موجو

آرامی وآهستگی ازسـوي برخـی ازجوامع درحال توسعه پذیرفته شده است،اگرچه این مهم نسبت به کشورهاي توسعه یافتـه بسـیارکمتـرصـورت 
اط باایـن رو. پذیرفته است یکرد،یعنی پذیرفتن معلولین وناتوانان برخی ازکشورهاي درحال توسعه بویژه درآمریکاي التین وآسیاروشهایی رادرارتـب

برخی ازاین مواردمهم ). DFID, 2000: 5( درجامعه مدنی ومناسب سازي فضاهاي شهري وسیستم حمـل ونقـل شهري رادرپیش گرفته اند
  .درنخستین گام مربوط به بهبودتحرك ودسترسی معلولین وناتوانان به فضاهاي شهري میباشد

- ستثنی نیست. در برخی شهرها اقداماتی جهت رفاه حال افراد معلوم انجام شده است، اما کافی نبوده و فراگیر نیست. از اینکشور ما نیز از این امر م

ها باشد. در این مقاله سعی شده است تواند از جمله اقدامات شهرداريي راهکار مناسب براي ایجاد فضاي متناسب با شرایط معلوالن، میرو، ارائه
عمال ضوابط معماري، راهکارهایی براي آسایش نسبی جهت توان پاسخ داده شود که؛ چگونه می به این پرسش با کمک گرفتن از حس المسه و ا

براي پاسخ به این پرسش،مقاله در دوبخش ارائه شده؛ تعاریف و بررسی موانع وعملکردهاي شهري و ارایه راهکار  افراد کم بینا و نابینا فراهم نمود؟
  شود.یل توضیح داده میکه به تفص

  

  تعاریف-1

  .فضا1-1
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وابستگی انسان به فضا، ریشه هاي عمیقی دارد. این دلبستگی از نیاز به درك روابط اجتماعی انسان، جهت کسب مفهوم و فرمانروایی بر 
خود را به طریق فیزیولوژي دنیاي حوادث و رویدادها سرچشمه می گیرد. بشر بین خود و اشیاء رابطه ایجاد می کند. بدین معنی که وي 

با اشیاء وفق داده و ایجاد سازگاري می کند. چون حرکات بشر در فضا انجام می شود، لذا فضا بیان کننده وجه ویژه اي از ایجاد ارتباط 
این نکته تاکید کرد میان انسان ها و محیط نبوده بلکه صورتی است جامع از هرگونه ایجاد ارتباط و دربرگیرنده آن. بنابراین می توان بر 

اصل معناي فضامکانی است که بتوان ابعادوحجم معینی براي آن شناسایی «.درحقیقتکه فضا فقط یک جنبه از ایجاد ارتباط کلی است
  ).23:1368چینگ،. کی.دي»(نمود

شهري، شهرسازي، رشته هاي مختلف در دگرگونی وبررسی فضا سهم دارند رشته هایی چون هنر، معماري، جغرافیا،برنامه ریزي 
طراحی شهري، هر یک درکی متفاوت از فضا دارند که در واقع همه ي تعاریفدر ارتباط با یکدیگر می باشند.تعریف از فضا در علوم 
پایه و انسانی وجامعه شناسی متفاوت از این تعاریف می باشد.برنارد چومی به ما یادآور می شود که دو رویکرد تعریف فضا وجود دارد: 

بعد توصیفی که » بیان ماهیت دقیق فضاست«، بعدي تجویزي که هنر و معماري متوجه آن اند و دومی، »متمایز بر ساختن فضاست«یاول
  )9:1379مورد توجه فلسفه، ریاضیات و فیزیک است. (مدنی پور علی، 

 . فضاي مناسب شهري1-2

تداعی «اجتماعی و فضاي ساخته شده ي مصنوع.فضاي اجتماعی کولکوهن واژه ي فضاي شهري را به دو گونه تعریف می کند؛ فضاي 
است که مورد مطالعه ي جامعه شناسان وجغرافی دانان می باشد.تمایل این دیدگاه، دیدن ویژگیهاي فیزیکی » هاي فضایی اجتماعی

نچه که مورد توجه معماران است.از سوي دیگر فضاي مصنوع متوجه فضاي فیزیکی است بدین ترتیب آ» فرا پدیده«مصنوع، به عنوان 
مورفولوژي فضاست. طریقی که فضا بر ادراك ما اثر می گذارد وشیوه ي به کارگیري فضا ومعنایی از آن می توان استخراج «است 
  )13:1379، مدنی پور».(کرد

باید توجه داشت که انسان به گونه اي ذاتی در صدد امنیت وآسایش می باشد. نابینایان وکم بینایان نیز از این قاعده 
را متوجه خود می کند. هر چند فقط مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهریبیگانه نمی باشندبنابراین مسئولیت این امر 

  مهم را بر خود ضروري دانسته اند. دربرخی کالن شهرهاي کشور به ندرت انجام این

 ):مفهوم فضاي شهري از دیدگاه دانشمندان1جدول (

 مفهوم فضاي شهري سال تفکر و اندیشه

فضایی که ارتباطات ویژه حرکتی و بصري داشته و نظم و به نقل از  زوکر
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 آراسته و استوار بر قواعد معین و روشن. 1371توسلی

توسلی 
 وبنیادي

 ارزش را فضاي شهري می داند. فضاي داراي 1371

فعالیتهاي عمومی در آن به وقوع می پیونددمثل:خیابان ،میادین  1377 بحرینی
 و..

به نقل از مدنی  برونوزوي
 1380پور

 فضا هاي خالی که محدود شده اند.

مکانی که تمام ساختمانها ،اشیاء وفضاي - فرآیند اجتماعی 1384 مدنی پور
 محیطی و...

 ایجاد آرامش ،سرگرمی،محل گردش 1384 پاکزاد

 محل برقراري تعامالت اجتماعی که باز و عمومی است. 1384 پاکزاد

به نقل از مدنی  کولکوهن
 1384پور،

فضاي شهري فضاي اجتماعی و ساخته شده و تداعی کننده ي 
 نهادهاي اجتماعی

حبیبی 
 ومقصودي

 مکان اصلی وقایع و حوادث 1386

توسلی 
 وبنیادي

نقل از نژاد  به
 1388ستاري

 فضایی که بر اساس قواعد زیبایی شناختی شکل گرفته باشد.

محلی که داستان جمعی در آن رخ می دهدیا وضوح ویژگی  1388به نقل ازطغیانیلینچ،کار،کریر
 هندسی و کیفیت زیبایی شناختی
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موجب گسترش حس اعتماد و اطمینان است که بر امنیت می  1961 جیکوبز
 افزاید.

فضاي شهري موجب آرامش ،نظم ،همیاري و تعاون و تقویت  1961 مامفورد
عواطف و زیبایی براي رشد نیروها و چهره انسانی بخشیدن به 

 فرهنگ و تمدن

 موجب تسهیل روابط اجتماعی و پاالیش ساخت اجتماعی 1969 شواي

 .واجدکیفیتانسانیوعواطفیاست–تلطیف عواطف مشترك جمعی  1975 بیکن

تسهیل فرآیند اجتماعی در افراد وعرصه هنجارها و موازین  1977 راپوپورت
 اجتماعی

  

  . نابینا وکم بینا1-3

  :میشوند تقسیم اصلی دودسته دیدبه درتواناییهاي نابینایان بهطورکلی

  مطلق نابینایان گروه-1

  گروه کم بینایان -2

شود، یا فرد را براي  از کاهش بینایی به حدي که مانع اشتغال فرد با اتکاي خود مینابینایی مطلق عبارت است 
نابینایی  .شود زندگی وابسته به دیگران یا وسایل کمکی نماید. نابینایی در اثر بعضی بیماریها در انسان پدیدار می

توانند نور را از تاریکی تشخیص  میبینند؛ بعضی دیگر فقط  هاي بسیار گوناگونی دارد. برخی هرگز نور را نمی درجه
اي هم هستند که از دید ناچیزي برخوردارندکه این افراد کم بینا اطالق می شوند. از این  دهند. در میان نابینایان عده

  کنند، فقط درصد اندکی کور مادرزاد هستند.  همه نابینایی که در جهان زیست می
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  . معماري با رویکرد آسایشی1-4

رابطه میان انسان و محیط، از جمله شرایطی است که در ارزیابی کیفیت محیط حائز اهمیت است. بهبود چگونگی 
بخشی به شرایط زندگی و رفع نیازهاي ساکنان شهرها از جمله اهداف و خواسته هاي شهروندان است. از این رو 

ي داراي ویژگی هایی باشند تا موجبات امروزه مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهري بر آن هستند تا فضاهاي شهر
آسایش افراد را فراهم کنند. در این میان یکی از مهمترین کیفیت هاي مطرح در خصوصی راحتی فضاهاي شهري، 
آسایش محیطی است. آسایش محیطی از مؤلفه هاي مهم و اساسی فضاهاي معماري محسوب می شود که به معناي 

نابینایان جمله باید این نکته را دقیقا مورد توجه قرار دادکه گروههاي معلوالن از.عاري بودن از انواع آلودگی هاست
  نیز نیابد فراموش کرد.و کم بینایان 

  بررسی موانع وعملکردهاي شهري و ارایه راهکار  -2

شوند.  مندریزان شهري شهر سالم شهري است که کلیه شهروندان بتوانند از خدمات آن جامعه بهرهاز دیدگاه برنامه
این محیط شهري باید ارائه دهنده خدمات به تمامی اقشار و بیشتر به اقشار آسیب پذیر باشد تا این گروه از صحنه 

 نابیناي معلولین حرکتی، -جامعه محو نگردند و به فراموشی سپرده نشوند.عمده افراد معلول شامل معلولین جسمی
 از برخی در هم دیگري افراد آن بر عالوه اما یم می شود.تقس حرکتی - حسی ناشنواي معلولین و حرکتی -  حسی
  :از است عبارت آنها که آیندمی حساب به ناتوانان گروه جزء هازمان

  چرخدار ازصندلی کنندگان استفاده- 1               

  بینا یاکم بینائی،نابینا اختالالت افرادداراي- 2               

  شنیداري اختالالت افرادداراي- 3               

  حرکتی یامحدودیت ناتوانی افرادداراي- 4               

  سالمندان - 5               

  ...قلبی،و باردار،بیماران خانمهاي- 6               
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  موقتی ناتوانی داراي کودکان- 7               

  .میکنند حمل سنگین بارهاي که افرادي- 8               

داراي اختالالت بینائی،نابینایان وکم بینایان است که در فضاي شهري موانع  در این مقاله نگاه ما بیشتر به معلولین
  مختلفی در برابر آنها وجود دارد.

  . موانع2-1

  معماري موانع. 1- 2-1              

  ...و وباریک ناهموار،معابرتنگ روهاي فیزیکی،مانندپلهها،پیاده موانع. 2- 2-1              

  اتی وارتباطی،همانندانتشاراتی که دراندازه چاپ درشت دردرسترس نباشداطالع موانع. 3- 2-1              

  یک وظیفه مشخص را انجام دهد. داراي ناتوانی نمیتواند فرد که این نگرشی،مانندادعاي موانع. 4- 2-1              

  میکنند. عالئم ترافیکی که به سرعت تغییر مانند  فناوري، موانع. 5- 2-1              

خواسته باشیم به طور کلی انواع موانع را که در درون شهر با کمبود مواجه است، دسته بندي کنیم می توان به اگر 
  آید اشاره نمود:کمبود تجهیزات شهري که مانعی براي معلولین به حساب می

  مأخذ:نگارندهملزومات تجهیزات شهري مناسب معلولین. ):2جدول (

 ولینملزومات تجهیزات شهري مناسب معل

مشکالت  مشکالت نابینایان حرکتی -مشکالت معلولین جسمی
 تلفن عمومی  ناشنوایان
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  موانع چگونه زندگی اجتماعی نابینایان وکم بینایان و ما را تحت تاثیر قرار می دهند؟

رسیم که وجود موانع چه تاثیراتی در زندگی نابینایان وکم بینایان دارد. تاثیرات به طور کلی حال به این موضوع می
  باشد؛به شرح زیر می

ازمشکالت براي استفاده کنندگان ازمحیطهاي مختلف میشوند.موانع موانع محیط راناامن میسازندوباعث حدباالئی 
. میشوند زندگی مختلف هاي صحنه در افراد مشارکت هاي فرصت مانع  میشوندو  محیط به دسترسی عدم باعث
 فردازدست که نیست تنهافرصتی این.  رادربرمیگیرد وفرهنگی اجتماعی امرآموزش،اقتصادوفعالیتهاي این دامنه
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 وجود سادگی، به. رود می بین از مشارکت است که جامعه ازدست میدهدکه براثرآن امکان فرصتی میدهد،بلکه
 وانجام شدن ازداخل اطمینان براي است ضرورتی آن میشودوبرچیدن جامعه از فرد شدن خارج سبب  مانع، یک

  .اجتماعی هاي دربرنامه مشارکت

مختلف فضاهاي شهر نظیر معماري، شهرسازي، معماري منظر و طراحی  هايبراي از بین بردن موانع، باید در بخش
شهري مالحظات وراه کارهایی صورت دهند تا ناتوانان و کم توانان جسمی و حرکتی به راحتی در فضاي شهري 

  باشد.مشارکت داشته باشند و از جامعه محو نشوند.این مالحظات به تفکیک زیر می

  راحی فضاهاي شهري استاندارد براي معلوالنمهمترین ضوابط و مالحظات ط-2

  پیاده روها.2-1

  .سانتیمترباشد125حداقل عرض مفیدپیاده روهابا . 2-1- 2  

  سانتیمتر 80نصب موزائیکهاي سکه اي وبرجسته درپیاده روهاجهت عبورنابینایان به عرض حداقل2-2-2 

  . عدم وجوداختالف سطح بین پل ارتباطی پیاده رووسواره رو3- 2-2

  . عدم وجودمانع درپیاده روها4- 2-2          

  با نصب عالمت مخصوص متردرکنارخیابان اصلی 500. وجوددوپارکینک ویژه معلولین درهر5- 2-2          

  سایه بان مغازه هاعالئم و – سانتیمتري جهت پیش آمدگی هامانند) تابلو 210. (ارتفاع حداقل 6- 2-2          

  م وجودجزیره هاي وسط خیابان درمحل خطکشی عابرپیاده. عد7- 2-2          

  . عدم وجودمانع وپوشش مناسب کف پیاده روهاازمصالح سخت وغیرلغزنده2-8- 2         

  متر 50. پیشبینی پل ارتباطی بین پیاده رووسواره روحداقل درهر 9- 2-2          

  بازان خصوصانابینایان درمحل عبورعابرپیاده. خطکشی قابل تشخیص جهت ترددمعلولین وجان10- 2-2          

  . سطح شیبدار3-1
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  سانتیمتر 120% باعرض8. حداکثرشیب رمپ 1- 2-3          

  متر 10.پیش بینی پاگرددرسطح شیبدارباالتراز2- 2-3

  سانتیمتري درسطح شیب دارداراي پیچ 150.تعبیه حداقل عرض 3-3- 2         

سانتیمتري وحداقل 5/3سانتیمتري وقطر 80.نصب میله دستگرددردوطرف سطح شیب دارباارتفاع 3-4- 2         
  سانتیمتر 4فاصله میله ودیوار 

  .مسقف وغیرلغزنده بودن سطح شیبدار5- 2-3          

  ).... سرویسهاي بهداشتی و -مساجد -ادارات–مطب پزشکان(. ساختمانهاي عمومی2-4

  سانتیمتري160حداقل عرض درب ورودي . 1- 2-4

  سانتیمتر 2.حداکثرآستانه درب ها 2- 2-4

  سانتیمتر 120.حداقل عرض راهروها 3- 2-4

  .غیرلغزنده بودن کف راهروهاوسالنها و...4- 2-4

  .بازشدن درب سرویسهاي بهداشتی روبه بیرون5- 2-4

  .همکف بودن درب ورودي6- 2-4

  تیمتردرپیشخوان بانکها، باجه هاي پست،فروشگاههاوباجهاي فروش بلیطسان 150.پیش بینی حداکثرارتفاع7- 2-4

  ایده وراه کار : -3

  .دسترسی نابینابه عامل مفروض2-3-1

درصورتی که بخواهیم عامل مفروض رامناسب نابینان بدانیم بایدبه بحث درك مسیراوتوجه کنیم؛به عبارتی 
نابیناعامل مفروض رادرحرکت وجستجوي نقطه به نقطه میتوانددرك کند،لذابه دلیل ندیدن مسیراوبایدبادستیابی 
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ا شدکه اوالًعامل مفروض دردامنه حس المسه ومکان یابی خطی،عامل مفروض رادرك کندوطراحی به گونه اي ب
ازطریق حس المسه وبویایی وشنوایی هم قابل درك  دستیابی نابیناقرارگیردوازتناسبات اندامی اوخارج نباشد،دوماً
باشد. ثانیاً ایجادنشانه هاي ویژه براي مسیرهاو اماکن به عنوان راهنماي حرکت ومکانیابی براي تشخیص موقعیت 

صرتزئینی والحاقی،فرمهاي ویژه براي مسیروپوشش هاي کف ونشان دارنمودن نابینامانندنشانه وعنا
  .مسیرباهرروشیاطرح

فضاهاي شهري ترکیبی از نقطه مکانهایی است که نا بینایان به طور روزانه در ارتباط با آنها می باشندکه این مکانها 
یی، ایستگاه اتوبوس، مترو و تاکسی، مبلمان هاي شامل: معابر، پیاده روها،چهار راه ها، محل عبور عابر پیاده، پل هوا

شهري، پارك ها، مراکز درمانی،آموزشی،تجاري،اداري و... می باشد.اگر عوامل مفروض را در این نقطه مکان ها 
در مسیر نقاط مکانیابی شده با نقطه ي مفروض تعریفی براي هر کدام  قرار دهیم، نابینا به سهولت قادر به پیمودن 

  هري خواهدبود.فضاها ش

  

  

  

  

  

  

  

  :دسترسی نا بینا به عامل مفروض1شکل

  :نتیجه گیري
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جهت فراهم نمودن آسایش ناتوانان و کم توانان جسمی و حرکتی از جمله نابینایان وکم بینایان که گروه هدف ما 
اشاره کرد که در معابر ازجمله می توان به موانعی هاي زیادي دخیل هستند.  در این مقاله می باشند در شهرها مؤلفه

ودیگر فضا هاي شهر موجود بوده و مراتب ثلب امنیت آنان را فراهم می کنند.خداوند سرشت انسان را به گونه اي 
قرار داده که بصورت نا خدا گاه وقتی در محدودیت حسی قرار می گیرد، و بینایی خود را از دست می دهد، جهت 

بخشی به رفع نیازهایش از دیگر حسهاي خود کمک می گیرد. از این رو انسان  ارتباط با محیط پیرامون خود و بهبود
نابینا و کم بینا  نیز سعی براین خواهند داشت که با تکیه بر حسی مانند المسه در محیط حاضر شده و به رفع نیازهاي 

وابط و همچنین ذهن خالق خود روزانه ي خود بپردازد بنا براین مدیران، طراحان ومعماران نیز می توانند با اعمال ض
در راستاي آسایش و استفاده ي بهتر این افراد از محیط  وفضاي شهري و باال بردن کیفیت  زندگی آنها گامی موثر 

  بردارند.

  

  

 منابع ومآخذ:

 ، فرآیند طراحی شهري، انتشارات دانشگاه تهران1377بحرینی، حسین، -1

، 25چیست، مجله ي آبادي، ویژه ي طراحی شهري،سال هفتم، شماره، طراحی شهري 1376پاکزاد، جهانشاه، -2
 .، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و شهرسازي معماري ایران30-36صص 

، فضاي شهري و روابط اجتماعی و فرهنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ي 1372توالیی، نوین، -3
 هنرهاي زیبا،دانشگاه تهران

 ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی33، فضاي شهري:برخورد نظریه اي، مجله صفه، شماره1379سیدمحسن، حبیبی،  -4

، ویژگی هاي محیطی فضاهاي شهري امن، تهران، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماري و 1387صالحی، اسماعیل، -5
 شهرسازي

 ، انسان شناسی شهري، تهران، نی1383فکوهی، ناصر، -6

، طراحی فضاي شهري، ترجمه ي فرهاد مرتضایی، تهرن، انتشارات شرکت پردازش و 1379لی،مدنی پور، ع -7
  9-13برنامه ریزي شهري،ص 



 

١۴٧٣ 
 

 ، روان شناسی محیط، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1367مرتضوي، شهرناز، -8

انتشارات  ، هستی، فضا و معماري، ترجمه ي محمدحسن حافظی، تهران،1354نوربرگ شولتز، کریستیان،  -9
  دانشگاه تهران

  تهران دانشگاه انتشارات .زهرهقراگزلو : ت .معماري،فرم،فضا،نظم، 1368چینگ،فرانسیس، .کی .دي -10

11- DFID. 2000. Disability, Poverty and Development. London.  
J: Women and Urban Environments. Pages: 1-4. 

12- Inter – American Development Bank. 2001. Social Development 
Newsletter. 

13- Stanbury, J. and Hugo J.S. 2000. Formulation of policy for 
transportation ofSpecial Needs Passengers. Proceedings: CODATUIX. 
Mexico City.  
  



 

١۴٧۴ 
 

  انآن قبال در آموزشی مدیریت اقدامات و نابینایان و بینایان کم آموزش بررسی

  

  1دکتر علی یزدخواستی

  2حمزه بابکی

  

  چکیده

تحلیلی  –در این مقاله به بررسی مسائل و مشکالت کودکان کم بینا و نابینا از منظر مدیریت آموزشی با روش توصیفی 
پرداخته شده است. در این راستا ویژگی هاي افراد نابینا و کم بینا در این تحقیق تشریح شده است و روشهاي آموزش به این 
کودکان و مهم تر از آن چگونگی آموزش مهارت هاي اجتماعی به این کودکان تبیین گردید، همچنین عواملی که در 

 مدیران سوي بایداز که نابینایان آموزشی تکنولوژي در کلی اصول وثر است وچگونگی توانایی و سازگاري نابینایان م
 قبال در آموزشی که باید مدیریت وظایف و گیرد بیان شده است. در پایان نیز سعی شده اقدامات قرار توجه مورد آموزشی
 جامعه ارئه گردد. قشر از این آموزش نیز و آموزشی مدیران بهبود براي پیشنهادهایی نابینا انجام گیرد و و بینا کم افراد

  

  

  نایان، تکنولوژي آموزشی نابینایامدیریت آموزشی، دانش آموزان کم بینا و نابینا، روشهاي آموزش نابی کلمات کلیدي:

                                                             
  استادیار دانشگاه کاشان ١

yazdkhasty@kashanu.ac.ir  
  
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ٢

Babaki9@yahoo.com 

  

mailto:yazdkhasty@kashanu.ac.ir
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  مقدمه

آنها  نوع نگاه به نابینایان و کم بینایان در جوامع امروزي نسبت به گذشته به طور محسوسی فرق کرده و از این طرز فکر که
انسانهایی با توانایی محدود در زندگی هستند به سمت تفکراتی مانند اینکه نابینایان علی رقم محدودیت در یک بعد اما در 
 1ابعاد دیگر می توانند حتی بسیار اثربخش تر از افراد عادي باشند تغییر کرده است. در دنیاي امروز علم مدیریت آموزشی

رفته و به همان میزان انتظارات نیز از آن باال رفته است بنابراین مدیران آموزشی باید به دنبال بیش از پیش مورد توجه قرار گ
  روشهایی در ارئه ي خدمات مناسب به این قشر جامعه باشند.

 شده تعریف آموزش فرایند ارزشیابی و نظارت و هماهنگی هدایت، دهی، سازمان ریزي، برنامه عام، معنی به آموزشی مدیریت
 ایجاد و مددکاري راهنمایی، آموزشی، ) مدیریت1 :شود می تعریف زیر هاي صورت به خاص، معنی به مدیریت اما. تاس

 نگهداشتن، ایجاد، مستلزم که است اجتماعی فراگردي آموزشی، ) مدیریت2.است آموزشی فعالیت براي مناسب محیط
 یک درون در غیررسمی و رسمی طور به که باشد می مادي و انسانی نیروهاي بخشیدن وحدت و کردن کنترل برانگیختن،

 هماهنگ فرایند آموزشی، ) مدیریت3.بخشند تحقق را آموزشی مقاصد و ها هدف تا یابند، می سازمان و شکل واحد نظام
می )از این تعاریف بر 1391است(عالقه بند، آموزشی اهداف براي محیطی شرایط از گیري بهره و آدمی استعدادهاي کردن

آید که مدیریت آموزشی باید بر همه جوانب کار که مشتمل بر کارکنان آموزشی، منابع و دانش آموزان و... می شود توجه 
داشته باشد که توجه و رسیدگی می تواند و باید شامل افرادي که دچار مشکل بینایی یا هر مشکل دیگري هستد شود.در این 

ت نابینایان و کم بینایان و همچنین روشهاي آموزش به آنان و اقداماتی مدیریت مقاله ما به دنبال شناخت مسائل و مشکال
  آموزشی می تواند در قبال آنان انجام دهد هستیم.

  روش پژوهش

در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است بنابراین نخست به ویژگی هاي نابینایان و تاریخچه و روشهاي 
 و اقدامات چگونگی توانایی و سازگاري، اصول کلی در تکنولوژي آموزشی نابینایان و کم بینایان وآموزش آنان و بعد به 

  نابینا می پردازیم. و بینا کم آموزان دانش قبال در آموزشی مدیریت وظایف

  هدف تحقیق

                                                             
1 Educational management 
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ات مدیریت آموزشی هدف اصلی پژوهش بررسی مشکالت کم بینایان و نابینایان، روشها و تکنولوژي آموزشی آنان و اقدام
  در قبال آنان است.

  سواالت تحقیق

  ) به چه افرادي نابینا و کم بینا گفته می شود؟1

  گیرد؟ می انجام هایی روش چه به نابینایان به ) آموزش2

  است؟ موثر نابینایان سازگاري و توانایی چگونگی در عواملی چه )3

  گیرد؟ قرار توجه مورد نابینایان آموزشی تکنولوژي در آموزشی مدیران سوي بایداز اصولی چه )4

  چیست؟ نابینا و بینا کم آموزان دانش قبال در آموزشی مدیریت وظایف و اقدامات )5

  شود؟ می گفته بینا کم و نابینا افرادي چه به
این تفاوت ها  در جوامع بشري انسان ها متفاوت بوده و از زمان بدو تولد نیز متفاوت متولد شده و خواهند شد، اما بعضی از

داشت که از برخی عناوین و امتیاز  رآنباشد که سردمداران جوامع بشري را ب می آزاردهندهو برخی اوقات  گیرآنقدر چشم
جهت  یکی از این تفاوت ها مشکالت بینایی افراد است که برخی اوقات شرایطی راد،ها به این نوع تفاوت ها قائل شون

 چشم امکانات از برخورداري رغم علی او بینایی و درد که است کسی نابینا طلبد. می درگیر فرد داشتن آرامش و آسایش
 عادي چشم با که را چه آن دیگر عبارت به. باشد کمتر یا/ 20،200 چشم دو هر یا چشم یک در … و عینک مانند پزشکی
.نابینایی یکی از معلولیت هاي ببیند نزدیکتر یا قدمی 20 در باشد قادر نابینا فرد فوق تعریف با دید قدمی 200 در توان می

قسمت سر بوده و عضو درگیر آن چشم میباشد و ممکن است این اختالل شدید یا مختصر باشد، آسیب هاي چشمی میتواند 
  د.گرد می لحاظخفیف یا متوسط یا شدید یا خیلی شدید باشد این تقسیم بندي ها عموماً در پزشکی 

سیار است و بر اساس مبحث ها تعیین میگردد اما یکی از تقسیم بندي هاي مهم که در آموزش و این نوع تقسیم بندي ها ب
 .کم بینایی و نابینا مطلق میباشد ،پرورش بسیار رایج است نیم بینایی

افراد ناتوانی در دار بودن این  نیم بینا : این افراد تقریباً نصف بینایی خود را دارند و قادرند هر کاري را انجام دهند دلیل مشکل
  سهولت ارتباط این افراد با نوشته هاي کتاب ها میباشد

کم بینا: این افراد قادرند اطراف خود را ببینند و برخی رنگ ها را تشخیص دهند و اشیا را از هم دیگر تمیز داده و قادرند  
  د.یاشیا بزرگ و فونت هاي درشت را ببین
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د استفاده مؤثري از آن داشته نتوانببینایی ندارند اما اگر هم داشته باشند آنقدر نیست که به طورکلی مطلق : این افراد  ينابینا  
در توضیح این .خود باید از راههاي مناسب استفاده کنند درانجام امور طبق تقسیم بندي باال افراد درگیر براي سهولت.باشند

 .استترب براي هر گروه مناسیک ابزار ها خواهید دید که کدام 

ن پذیر امکاتحریک حس المسه طریق نابینا بود اختراع شد این خط که از  يخط بریل : این خط توسط لویی بریل که فرد
بندد و فرد با کشیدن انگشتان آن ها را حس کرده و بر  است نکات برجسته اي هستند که روي کاغذ مخصوص نقش می

لوازم فوري و دست به . وسایل خاص خود امکانپذیر است باند.این شیوه کلمات یا عالئم را تشخیص میده ،اساس کاراکتر
نقد این خط لوح و قلم است لوح که ابزار دو طرفه اي است که با یک لوال به هم متصل شده است و در یک طرف آن سطر 

آن سطر ها و خانه ها  به موازاتکامالً مسطحی است که  ي ها و خانه هاي مشخصی نمایان است و در یک طرف آن صفحه
ش کفاشی نوك تیز که با آن کاغذ مخصوص خط بریل فی هایی دیده میشود. و قلم وسیله اي است که همچو درگفرو رفت

که در بین دو طرف لوح قرار می  هستند نسبت به کاغذ هاي عادي ضخیمیبرجسته میشود و کاغذ خط بریل کاغذ هاي 
این نوع کاغذ ها بهتر احساس شدن برجستگی و مداومت برجستگی روي ضخامت لت گیرد و به وسیله قلم برجسته میشود ع

داراي که صفحه اي صاف و  وجوددارد کاغذ است و براي آموزش ریاضی و حساب یک روش کلیشه اي به نام لوح حساب
موقعیت قرار گرفتن  شود این مهره ها بر اساس د است که با مهره هاي خاص کاراکتر سازي مینستاره اي مان یسوراخ های

این شیوه براي افرادي مناسب است که بینایی خوانی:درشت درشت نویسی و .در این صفحه یک کاراکتر محسوب میشود
د و فرد بر اساس درجه بینایی نگرد قابل توجهی دارند در این روش کتاب ها درشت و با فونت هاي بزرگ تهیه یا چاپ می

  نیز به دلیل سهولت با ماژیک درشت می نویسد. و در هنگام نوشتنکنند  خود کتاب ها را انتخاب می
و اندازه آن صفحه و نوشته ها را  ر روي نمایشگر که اکثراً تلویزیون است نشان میدهدبکه صفحات را  تبهبین: دستگاهی اس 

شیوه که با تقویت حس تقویت حس شنوایی : این . کند این صفحه ممکن است نقشه نوشته روزنامه و غیره باشد درشت می
عالوه بر دستگاه و لوازم تقویت  ،شنوایی فرد امکان پذیر است،از ابزار هایی همچون ضبط کاست و نظایر آن استفاده میشود

ضبط و کاست : کاست هایی که قبالً توسط افراد بینا تهیه شده و در . حس شنوایی براي جهت یابی و غیره مرسوم است
ار دارد حاوي کتاب هاي درسی و مقاالت و جزوات و غیره است این نوار ها توسط ضبط صوت پلی و دسترس افراد نابینا قر

  .کپی میشوند
یافته و با  ءتازه گی با آمدن رایانه این شیوه ها نیز ارتقا نابینامی باشد. به افراد  متداول در آموزششیوه هایی این ابزار ها و 

و غیره تبدیل  mp3 کاست هاي حاوي مطالب به فایل هاي کامپیوتري ماننده روش هاي نوین ادغام گردیده است مثالً
  .گردیده است و نیز براي تشخیص کتاب ها از نرم افزار هاي تشخیص حروف استفاده میشود

  تاریخچه آموزش و پرورش نابینایان در ایران 
 مربوط می شود.در این سال کار تعلیم و تربیتشمسی  1299خستین تالش ها در زمینه آموزش نابینایان در ایران به سال ن

پاستور ارنست “و توسط شخصی به نام  دانش آموزنابینا در مدرسه اي در تبریز آغاز شد 5دانش آموزان نابینا با جذب 
 1319آموزشگاه نابینایان تبریز که تنها مرکز آموزش نابینایان در ایران محسوب می شد تا سال ، توسعه یافت“کریستوفل 
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 نفر 45مشغول ارایه خدمات آموزشی و تربیت حرفه اي به نابینایان بود، و تعداد دانش آموزان نابیناي تحت پوشش آن به 
 آموزشگاهی براي دختران نابینا به نام نور آیین در شهر اصفهان” گون گستر” نیز خانمی انگلیسی به نام 1325رسید. در سال 

نابینایان در ایران که با شروع جنگ جهانی دوم مجبور به ترك ایران شده بود پس آموزش  تاسیس کرد. کریستوفل آغازگر
از پایان جنگ به ایران بازگشت و آموزش پسران نابینا را به عهده گرفت.با شروع آموزش نابینایان در اصفهان تعدادي از 

اي  رآیین از امکانات خوابگاهی و حرفهپسران نابیناي تبریز به اصفهان آمدند و همچون دختران دانش آموز آموزشگاه نو
ویژه نابینایان استفاده کردند. در همین زمان بود که کریستوفل با همکاري یکی از فرهنگیان پرسابقه اصفهان،خط برجسته 

دادي نقطه اي را درتطبیق با الفباي فارسی اصالح و تکمیل کرد. او کتابهاي درسی دوره ابتدایی را به خط ویژه برگرداند و تع
  از کتابهاي غیر درسی را نیز به خط بریل فارسی تبدیل کرد.

تن از اطفال نابیناي دختر و  59درآموزشگاه رودکی تشکیل شد.آن روز  1329نخستین کالس درس نابینایان در تهران،سال 
د اطفال باور می نه خو پسردر یک اتاق روي نیمکت نشسته بودند وبا ترس و نگران به آینده مجهول خود می اندیشیدند

یکی از  1337کردند که ممکن است سواد پیدا کنند و نه اشخاص بیناي اطراف آنها چنین تصوري داشتند.در سال 
پیشکسوتان آموزش وپرورش تبریز،آموزشگاهی به صورت ملی و غیرانتفاعی تاسیس کرد.این آموزشگاه سه گروه 

دراین مجموعه دانش آموزان از کارگاه هاي کفاشی ،وعه جایگزین کردازکودکان استثنایی از جمله نابینایان رادر آن مجم
دانش آموز نابینا درآن مشغول تحصیل بودند. پس از  29حدود  56و طبق آمارسال تحصیلی  وحصیر بافی استفاده می کردند

هدایت نابینایان را ،دکتر محمد خزایلی که خود نابینا بود انجمن حمایت و 1340تعطیلی آموزشگاه رودکی تهران درسال 
آموزشگاهی را در خانه اي قدیمی در خیابان  مالی، و انسانی امکانات آوري جمع با تا شد اي بهانه انجمن این وتاسیس کرد 

که مجهز به کالسهاي  مورد بهره برداري قرار گرفت 50ظهیر االسالم تهران تاسیس کند.ساختمان جدید آموزشگاه در سال
کلیه دوره هاي آموزشی  آموزشی،کارگاهی،ورزشی،آزمایشگاه وناهارخوري وکتابخانه بریل بود.هم اکنون

برقرار و کالسهاي حرفه اي و هنري وآموزش بزرگساالن دایر است.ناگفته  ابتدایی،راهنمایی و متوسطه در این آموزشگاه
 1را از آن خود کرده است. ي افراد بزرگسال وشاغل در ایراننماند دکتر محمد خزایلی ابتکار راه اندازي کالسهاي شبانه برا

  ی انجام می گیرد؟روش هایبه چه  آموزش به نابینایان

 درباره را خود نظر خواست آموزان دانش از و کرد تعریف را انگیزه باید ابتدا انگیزه آموزش براي:انگیزه آموزش -1
 افزایش انگیزه تا داد توضیح روزانه زندگی در را نظر مورد درس کاربرد باید و بدهند آن از تعریفی و عالقه و انگیزه افزایش
 زیست چرا که کنند گذاري هدف خود براي که بخواهید آنها از و دهید توضیح شناسی زیست درس در را انگیزه مثال.یابد

 خود نظام بشناسند؟ آموزش بهتر را خود اطراف بفهمند، بهتر را علمی هاي برنامه بگیرند، خوب نمره خوانند، می شناسی
 مثبت آموزش نکند و موارد بعدي شامل: بعد درد خودم دستم به آفرین مثال است مناسب انگیزه افزایش براي نیز تقویتی
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 آموزش هم مطالعه مدت و زمان تعیین. کنند تنظیم خود با را قراردادهایی چگونه که خود با قرارداد آموزش اندیشی، بعد
  .شود صحبت آنها با موفق نابیناي افراد به راجع است در نهایت بهترشود و  داده

 چه که این و کردن سوال شیوه، خود زبان به مطالب بیان چگونگی، ذهنی مرور روش:یادگیري هاي روش آموزش -2
 هاي روش و بگویند خود زبان به و دهند گوش بار چند را آنها و کنند ضبط نابینا آموزان دانش را درس از هایی قسمت
مشارکتی  و گروهی مطالعه هاي روش دهی آرامش یا آرامی خود شود و همچنین روش داده آموزش درس کردن خالصه

  آموزش داده شود.

  :شود می داده آموزش معیار 4 براساس بازبینی خود:بازبینی خود آموزش -3

  .کنید می عالقه احساس بخش این مطالعه از مثال، خویش انگیزش، آمادگی وضعیت بازبینی) الف

  .است مناسب مطلب این براي مطالعه روش آیا:  مطالعه روش بازبینی) ب

  .مطالعه زمان بازبینی) ج

  .مطالعه مکان بازبینی) د

 تعیین ها اولویت باید قسمت این در.بکنند را استفاده حداکثر خود زمان از : این که چگونه1زمان مدیریت آموزش -4
 در که ساعاتی در که این مثل الزم هاي آموزش.شود ارائه آموزان دانش به بندي زمان جدول و شود فهرست و شود

  .استراحت زمان منعطف، تعیین برنامه یک تدوین براي آموزش ،کنند مطالعه را تر مشکل درس هستند تري مناسب وضعیت

، اتاق معتدل هواي، صحیح شستن طریق، ثابت مطالعه مکان مثل مناسب مطالعه مکان : یافتنمکان مدیریت آموزش -5
  .… و تلویزیون کردن نشوید، خاموش مزاحم لطفا در پشت نوشتن، تلفن سیم کردن قطع مثل پرتی حواس از جلوگیري

 مهارت باید بگیرند کمک خود هاي همکالسی از لزوم مواقع در بتوانند که منظور این : براي طلبی کمک آموزش -6
 تبادل و همفکري براي هایی گروه ،بخواهند کمک دیگري از مودبانه مثال.کنند تقویت را خود ارتباطی و اجتماعی هاي

  .بپرسند سوال یکدیگر دهند، از تشکیل اطالعات

 همچنین و عادي زندگی در اساسی مهارتهاي ایجاد براي هم ها مهارت این : آموزش اجتماعی مهارتهاي آموزش -7
 هاي نگرانی و اضطراب و مشکالت برابر در را کودکان و باشد موثر تواند می بعدي هاي پیشرفت و تحصیلی زندگی براي
 شده اجتماعی هاي مهارت تعریف جهت زیادي تالش، روانشناسی امروز ادبیات در.کند می بیمه جامعه در موجود

                                                             
1 Time management 
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 می قادر را فرد که شده فراگرفته انطباقی رفتارهاي:کنند می تعریف چنین را اجتماعی هاي مهارت همکاران و الیوت.است
. ورزد اجتناب دارد منفی پیامد که رفتارهایی از و دهد بروز مثبت هاي واکنش، باشد داشته متقابل روابط دیگر افراد با سازد
 با و هستند آموزش قابل مهارتها این.شود می شامل را. … و همدلی، پذیري مسئولیت، همکاري نظیر رفتارهایی مهارتها این
 هاي برنامه در را هایی تعدیل اي ویژه معلولیت هر ولی آموخت افراد تمام به را مهارتها این توان می آموزشی هاي برنامه

 رابطه ایجاد به قادر اغلب آن از ناشی هاي محدودیت و جسمانی نقایص دلیل به معلول کودکان.کنند می طلب آموزشی
  )1390است.(وارن، روبرو مشکالتی با آنان اجتماعی و عاطفی سازگاري و نیستند بزرگساالن و همساالن با متقابل و اجتماعی

 ) پروژه:توان می جمله آن از که است شده طراحی نابینا کودکان بهتر آموزش براي مختلفی هاي پروژه و ها روش

EATT) ده سامان خود یا بخش نظم خود یادگیري هاي روش آموزش.است انگیزه افزایش براي که.  

 با کار براي را نابینا افراد انگیزش که کامپیوتر با کار براي انگیزش شود:الف) می اجرا مرحله دو در EATT پروژه -1
  .مستقل طور به گیرندگان یاد توسط اساسی هاي مهارت دهد. ب) انجام می افزایش روز تکنولوژي و الکترونیکی وسایل

  

 نابینا کودکان تحصیلی پیشرفت سطح باالبردن براي زیادي فواید روش بخش: این نظم خود یادگیري هاي روش آموزش- 2
 این براي گوید می زیمرمن.است رسیده اثبات به عادي افراد براي بخش نظم خود یادگیري هاي روش آموزش اصوال.دارد
 راهبردها این تمرین براي را هایی فرصت باید آموزان دانش کند رشد یا شود ایجاد آموزان دانش در بخشی نظم خود که
 مطالعه هاي فرصت آموزان دانش براي زیرا است ارزشمند کار این براي خانگی تکلیف که کند می پیشنهاد او.باشند داشته
 و معلمان، والدین قبیل از اجتماعی منابع طریق از بخش نظم خود هاي مهارت زیمرمن نظر از. کند می فراهم را نیاز مورد
 بافت به که آن مگر یابد نمی افزایش بخشی نظم خود که معتقدند اسمایلی و پاول.آید می دست به آموزشی هاي فعالیت
 باید تنها نه نظر مورد تغییرات. گردد توجه است گرفته قرار حمایت مورد و شده ایجاد آن در بخشی نظم خود که اجتماعی

 دو نیدورا.است الزم هم فردي بین یا اجتماعی فرایندهاي در تغییر بلکه گیرد صورت فردي درون یا شخصی فرایندهاي در
 پایه یک بر رفتار یعنی مداومت.کند می بیان مجاورت و مداومت را نگري خویشتن یا بازبینی هنگام در الزم و مهم معیار
 آن واقعی وقوع زمان به زمانی نظر از یادگیري رفتارهاي مشاهده یعنی بازبینی خود مجاورت و قرارگیرد بازبینی مورد مداوم
 می مشغول بازبینی خود به فرعی اهداف به دستیابی زمینه در که آموزانی دانش کرد مالحظه مورگان.باشد نزدیک رفتار
 یا مطالعه هاي فعالیت یا مطالعه زمان زمینه در یا که بودند آموزانی دانش از بهتر درس یک امتحان هاي نمره نظر از شوند
 یاد توجه است ممکن مطالعه هاي فعالیت یا زمان بازبینی است معتقد کوواك.پرداختند بازبینی خود به درازمدت اهداف
 ونیستین و برگ گرین.کند منصرف اهداف جهت در پیشرفت بازبینی یعنی بخشی نظم خود مهم هاي مولفه از را گیرنده
 یادگیري بخشی نظم خود کلی طرح هاي مولفه از یکی عنوان به که است موثر زمانی فقط مطالعه زمان بازبینی که دادند نشان
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 هاي مهارت با انگیزشی باورهاي بین رابطه ارتباط در پینتریچ همچنین.دهد می نشان آموزان دانش در را بخشی نظم خود
  است: آورده صورت این به را خود تحقیقات نتایج خالصه بخشی نظم خود

  .دارد بخشی نظم خود یادگیري با مثبتی رابطه کارامدي خود-

  .دارند بخشی نظم خود یادگیري با مثبتی ارتباط تکلیف ارزش باورهاي-

  )1381(نامنی، حیات روشنایی،ترابی،.است تر سازگار بخشی نظم خود یادگیري راهبردهاي با هدفی گیري جهت انتخاب-

 خود آموزش جهت را راهکارهایی 2زیمرمن دهی نظم خود هاي مولفه براساس و موجود تحقیقات به توجه با 1دمبو و اتن
 قرار این از خالصه بطور راهکارها این. کند می معرفی دبیرستانی آموزان دانش در کارامدي خود و تحصیلی بخشی نظم
 خود، گذاري هدف نظیر هایی روش از توان می انگیزشی باورهاي و رفتارها حفظ یا افزایش، ایجاد منظور به -1:هستند
 دانش به را شناختی راهبردهاي آموزش باید یادگیري هاي روش آموزش منظور به -2.کرد استفاده اندیشی مثبت، تقویتی
 آموزش نیز آموزان و دانش به اطالعات پردازش مدل آموزش رابطه این در مهم رویکردهاي جمله از. داد یاد آموزان

 براي- 3.داد یاد آموزان دانش به باید را کردن مطالعه هاي روش آموزش و سازماندهی، بسط، دهی مرور مثل راهبردهایی
 این.کرد آگاه زمانی جدول تاثیر و وقت اتالف، زمانی ریزي برنامه اهمیت از را آموزان دانش باید زمان مدیریت آموزش
 یا و دوستان کمک از استفاده با آن در نظر تجدید و ارزیابی، زمانی هفتگی جدول تدوین، همساالن با بحث طریق از کار

 کنیم؟ استفاده خود وقت از چگونه که شود می انجام سواالت این به پاسخ با زمان مدیریت بهبود. گیرد می صورت همساالن
 که است الزم منظور این براي: اجتماعی محیط کنترل- 4.کنیم ایجاد بهبودي خود اوقات کنترل در توانیم می چگونه و

 خود، همکاري الگوهاي ترویج که کند می توصیه دمبوواتن. یابد افزایش کالس در آموزان دانش اجتماعی هاي مهارت
 افزایش و حفظ براي مثبت تقویت از استفاده، درکالس نقش ایفاي تمرین، گروهی هاي فعالیت تشویق، بخشش، کنترلی
 کنترل -5.باشد زمینه این در آموزان دانش خودگردانی مشوق تواند می خود آموزش نظیر هایی روش، همکارانه رفتارهاي
 خود براي را ها محیط بهترین و کنند بندي درجه خود براي را مختلف هاي محیط تا خواست آموزان دانش از باید: فیزیکی
 راهبردهایی چه از پرتی حواس بر غلبه براي و کنند کار چه باید خود مطالعه هاي محیط تغییر براي بگویند و کنند تعیین
 خویش عملکرد بهبود براي بداند آموز دانش که باشد اي گونه به باید آموزش:بازبینی خود یا عملکرد -6.کنند استفاده
 جهت در پیشرفت ارزیابی، خویشتن براي اهداف تدوین طریق از کار این. کند استفاده دهی نظم خود فرایندهاي از چگونه
 هنگام در فرد که است این مهم راهبردهاي از یکی. گیرد می صورت فرایند در الزم تغییرات ایجاد و اهداف به دستیابی
 مطالعه بازبینی خود براي نگرفته یاد را هایی قسمت چه و گرفته یاد را هایی قسمت چه بفهمد تا کند سوال خود از مطالعه

                                                             
1 Dembo & Eaton 
2 Zimmerman 
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 نام را جانبه دو تدریس روش و مشارکتی مطالعه روش توان می جمله آن از که دارد وجود متفاوتی هاي روش
  )1386(افروز،ملتفت،البرزي و...،.برد

 و شناختی هاي مهارت یادگیري به منجر که نابینا و بینا نیمه آموزان دانش براي را آموزشی مداخله ي پنج 1انتونی وان روس
 براي تالش- 1است:  زیر موارد شامل ها مداخله این. کرد شناسایی شود می ها آن تحصیلی عملکرد افزایش و فراشناختی
 معلم نابینا آموزان دانش انگیزش پنداره خود افزایش براي است معتقد وي:گروه این در انگیزه و مثبت پنداره خود افزایش
 مناسب زمان در و کند برقرار ارتباط ها آن با دوره طول در و باشد داشته مشارکت آموزان دانش هاي فعالیت در باید

 هاي مهارت در نابینا آموزان دانش که این به توجه با: یادگیري راهبردهاي آموزش -2.بدهد ها آن به مساعد بازخورد
 نابینا آموزان دانش عملکرد هم راهبردها این آموزش دارند مشکل نظارت و سازماندهی و بسط قبیل از فراشناختی و شناختی

 نظریه از استفاده- 3.شود می گروه این در بهتر تحصیلی عملکرد به منجر هم و دهد می افزایش راهبردها این از استفاده در را
 دانش با ارتباط در آموزشی خود هاي شیوه از استفاده بخشی اثر درباره کمی هاي دانسته:مطالب یادگیري براي ها واره طرح
 بردن باال روي بر آموزش وجود شناختی هاي روش مثبت تاثیر از حاکی هم کم تحقیقات همین اما دارد وجود نابینا آموزان
 :آموزشی خود هاي روش با رفتاري هاي تکنیک ترکیب -4 .است تحصیلی بهتر عملکرد و مطلب درك نوشتن توانایی
 که گیرندگانی یاد.است بخشی نظم خود هاي روش دارد اثر نابینایان تحصیلی عملکرد روي بر که آموزشی مداخله چهارمین
 و کنند می نظارت خود برفعالیت و دارند ریزي برنامه که این هم و دهند می نظم را خود شناخت هستند موثر یادگیري داراي
 در بخشی نظم خود راهبردهاي آموزش با لذا و هستند منفعل خود یادگیري فرایند در نابینا آموزان دانش هستند ارزیاب خود
 براي هایی فرصت کردن فراهم -  5.رسند می بهتري تحصیلی عملکرد به که این هم و شوند می فعال یادگیري فرایند
 این تا شود فراهم شرایطی باید یادگیري هاي مهارت آموزش بر یادگیري: عالوه مهارت تعمیم و کردن نهادینه و اکتساب
 در فراشناخت و شناخت عنوان تحت پژوهشی در انتونی روسن وان .شود نهادینه و یابد تعمیم و یافته افزایش راهبردها
، انگیزشی خود مختلف هاي زمینه در فرد عملکرد افزایش باعث فراشناختی هاي استراتژي از استفاده که دریافت نابینایان
  ).1389شود(تاجري، می شناختی هاي فرایند اکتساب و کفایتی خود، مفهومی خود

  نابینا کودکان در 2اجتماعی مهارتهاي آموزش

دانش آموزان استثنایی، کم و بیش داراي نارسایی هایی در زمینه مهارت اجتماعی هستند و این گونه نارسایی ها، پیش بینی 
کننده انواع مختلفی از مشکالت عاطفی، شخصیتی، سازگاري و تحصیلی کوتاه مدت و دراز مدت می باشد(گرشام و 

درصد دانش آموزان  98تا  90رجمه به پژوه) گزارش کرده اند که ،ت1988).از این رو، متسون و اولندیک(2001همکاران،
شاغل به تحصیل در کالس هاي درس ویژه مشکالت بین شخصی دارند و این حقیقتی است که به دلیل وجود مشکالت 

                                                             
1 Van-reusen-Anthony 
2 Social skills 



 

١۴٨٣ 
 

ستثنایی از این عاطفی و تحصیلی بر وخامت بیشتر موقعیت می افزاید. دانش آموزان نابینا نیز به عنوان بخشی از جامعه افراد ا
). 1996قاعده مستثنی نیستند و گاهی در اکتساب و به کار گیري مهارت هاي اجتماعی دچار مشکل هستند(مک کاسپی،

) نشان داده 2005) و نورا و ساندرا(2004)، واگنر(1997)، ولف و ساکس(1991پژوهش هاي انجام شده توسط بایبرشات(
اجتماعی با کاستی ها و نارسایی هایی روبرو هستند. از این رو اکثر پژوهشگران بر است که افراد نابینا از نظر مهارت هاي 

اهمیت آموزش، اکتساب و به کارگیري مهارت هاي اجتماعی به منظور رشد و سازگاري اجتماعی افراد نابینا تاکید کرده اند. 
 طبیعی طور به کودکان بیشتر. شوند می گرفته یاد مشاهده طریق از روزانه تعامالت طی اجتماعی هاي مهارت معمول طور به
 طریق از را اجتماعی مهارتهاي نیستند قادر چون نابینا کودکان. گیرند می یاد محیط از افراد دیگر و والدین مشاهده با

 کافی قدر به آنان اجتماعی مهارتهاي لذا کنند، تقلید و بگیرند یاد اجتماعی هاي اشاره و ها تقلید نظیر اي واسطه فرایندهاي
 مهارتهاي آموزش تکنیکهاي.باشد کارساز آنها براي تواند می ویژه طور به مهارتها این آموزش لذا است نکرده رشد

 -4رفتاري،  شناختی روشهاي -3نقش،  ایفاي-2الگوسازي،  اجتماعی یادگیري -1 نابینا شامل: آموزان دانش به اجتماعی
به عنوان مثال یک برنامه آموزشی که در واقع یک برنامه مداخله گرانه است مهارت  همسال می باشد. طریق از مداخله

معارفه و آشنایی با اعضاي گروه،  :مختلف را طی چندین ساعت به نابینایان آموزش می دهد که این مهارتها عبارتند از
مهارت ابراز  ،ریق گوش دادنمهارتهاي آغاز کردن گفتگو در مکالمات روزمره از ط ،نمعرفی خود و معرفی دوستا

مهارتهاي رد تقاضاهاي نامعقول  ،مهارتهاي درخواست کمک و تقاضا و نیز کمک کردن به دیگران ،احساسات مثبت و منفی
مهارت حل مسئله و مقابله با  ،مهارتهاي معذرت خواهی کردن از دیگران و پذیرفتن عذرخواهی دیگران ،و مهارت نه گفتن

). در این راستا مدیران آموزشی باید تمامی این نکات را در نظر داشته 1386، حیدري،شکوهی خانجانی، پژوه، (بهناکامی
باشند تا بتوانند معلمان زیر دست خود را طوري رهبري کنند تا این کودکان را براي حضور در نظام اجتماعی که در پیش رو 

  دارند آماده سازند.

  است؟ موثر نابینایان سازگاري و توانایی چگونگی در چه عواملی

 بخشی توان و پروري باز و آموزشی هاي شیوه چنین هم و نابینایان هاي سازگاري و ها توانایی چگونگی در متعددي عوامل
 چه در کودك که این :نابینایی وقوع سن -1 :کنیم می اشاره ها آن از برخی به خالصه طور به اینجا در که است دخیل آنان
 اشخاص روي نابینایی اثرات بررسی براي.گذارند می فراوان تاثیر او بعدي هاي سازگاري و ها توانایی بر باشد شده نابینا سنی

 شده نابینا سالگی 6 تا 5 از قبل که ها آن یا و زادي مادر نابیناي افراد -1.کنیم تقسیم دسته دو به را ها آن توانیم می مختلف
  .اند داده دست از را خود بینایی سالگی 6 تا 5 از بعد که نابینایی افراد -2.اند
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 کودکانی همانند کلی هاي توانایی نظر از اند داده دست از را خود بینایی سالگی 6 تا 5 سنین از قبل که افرادي الف)معموال
 کسب اي بهره چندان بصري حافظه و تجارب از زندگی اول سال چند در زیرا. هستند مادرزادي نابینایی دچار که هستند
 از توانند نمی و ندارند بینایی عالم از عینی شناخت کودکان این.اند بوده برخوردار بصري حافظه حداقل از یا و اند نکرده
 می تطبیق دارند بینایی که افرادي دنیاي با را خود طفولیت دوران از یا و تولد بدو از و باشند برخوردار مفید تخیلی بینش یک
 دچار اصوال نابینا افراد از گروه این. کنند می آغاز خود حواس سایر از استفاده با را تجربه کسب و شناخت ابزار و دهند
 مهمی چندان مساله دید نداشتن و گیرند می انس آن به. شوند می بزرگ نابینایی عالم در و نشده روانی ضربه یا شوك
  .کند نمی جلوه برایشان

 از و آورند می خاطر به را آن بیش و کم و اند شناخته را بینا افراد جامعه و اند بوده بینا قبال که هستند افرادي دوم دسته) ب
 تخیلی هاي بینش سلسله یک آوردن وجود به در موثري کمک که دارند عینی شناخت … و ها رنگ و محیط و خود طرف
 آن تاسف و آورند می خاطر به را خود بینایی دوران مواقع از بسیاري در.رود می شمار به بینایی زمان در قبلی مشاهدات از

 آن در که میکنند درك دقیقا اکنون و اند کرده تجربه را بینایی ها سال که هستند نابینایی افراد واقع در و خورند می را دوران
 و دارد ها آن عاطفی سازگاري در زیادي تاثیرات سالگی 6 تا 5 از بعد نابینایی وقوع.اند بوده برخوردار موهبتی چه از زمان
 نابینا عللی به که آن از قبل کودکی که وقتی مثال عنوان به. است موثر کامال نیز توانبخشی و آموزشی ریزي برنامه نحوه در
 است انتقال قابل احتماال خواندن مراحل در کلی اصول که آن با باشد کرده کسب تجاربی، خواندن و رسمی آموزش از شود
 آموخته را فارسی خواندن قبال که کودکی بنابراین. ندارد بریل وجود عالئم و عادي خواندن بین مشترکی وجوه گونه هیچ اما
 شیوه با انطباق و ذهنی آمادگی حال این در که است بدیهی و بیاموزد را جدید طریقه به نوشتن و خواندن اینک باید بود
 اولین نوشتن و خواندن روش چنین که کودکی با است داشته متفاوت آموزش که کودکی براي نوشتن و خواندن جدید
  .دارد تفاوت اوست آموزشی تجربه

 مختلف عوامل اثر در که کودکی با دهد می دست از را خود بینایی ناگهانی طور به که کودکی :نابینایی وقوع چگونگی -2
 جدید وضعیت با انطباق و اجتماعی و هیجانی و عاطفی هاي سازگاري نظر از، دهد می دست از را خود بینایی تدریج به

 می سازگار جدید شرایط با نیز تدریج به معموال دهد می دست از را خود بینایی تدریج به که کودکی واقع در. است متفاوت
  .است موثر کودکان اجتماعی هاي سازگاري در مسائل این گرفتن نظر در لذا. شود

عوامل و چگونگی عارضه بینایی : بعضی از عوامل و شرایطی که سبب نابینایی می شوند مثل آب سیاه مادر زادي گاهی با  - 3
دردهایی همراه است که کودك باید آن ها را متحمل شود. طبیعی است که چنین شرایطی در رفتارهاي عاطفی و اجتماعی و 

ولیا و مربیان باید به شرایط خاص نابینایی کودك توجه داشته و تسهیالت نحوه سازگاري کودك بی تاثیر نخواهد بود. ا
هرچه بیشتري را در جهت راحتی دانش آموزان فراهم نمایند. ظاهرا به نظر می رسد که کودکی که قادر است از حداقل باقی 

وردار است. در حالی که غالبا چنین مانده بینایی خود استفاده کند نسبت به کودکی که کامال نابیناست از امتیاز بیشتر برخ
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نیست.کودکی که به اندازه بسیار کمی از باقی مانده بینایی خود استفاده می کند همواره تالش می کند و می خواهد که بیشتر 
نایی ببیند و این امکان پذیر نمی باشد و لذا دچار یاس و ناامیدي میشود و بعضی از کودکان نیز سعی می کنند که با حداقل بی

خود بدون کمک و عصاي مخصوص و یا راهنما، رفت و آمد نمایند و به علت کافی نبودن باقی مانده بینایی آنان براي تردد، 
خود گاهی دچار مشکالت و مسائل ایمنی می گردند. در بعضی از مواقع نیز اولیا و معلمان و همساالن کودك از او که از 

ناقص و غیر مفید برخوردار است انتظارات و توقعات بیشتري دارند.در نتیجه  حداقل بینایی و آن هم گاهی به صورت
کودکی که کامل نابیناست در سازگاري با محیط و شرایط جدید از کودکی که از حداقل بینایی برخوردار است و در دو 

  )1387عالم بینایان و نابینایان زندگی می کند موفق تر است.(ساداتی،

 عادي مدارس در بینا نیمه آموزان دانش ها: اگر آن به معلمان توجه و عادي هاي کالس در بینا یمهن آموزان دانش حضور
 کالس در کودکان این. دارند دوش بر کودکان قبیل این به توجه در را خاصی مسئولیت معلمان هستند تحصیل به مشغول
 و باشد آگاه کودك مشکل از کامال و باشد مراقب کامال باید معلم و دهند می نشان خود از خاصی رفتارهاي معموال درس
 دانش و کودکان بینایی ضعف عالئم از بعضی .دهد ارجاع مربوطه مراکز به صریحا را او مساله نوع هر بروز صورت در

 شدیداپایین،  طرف به ها آیند، پلک فائق خود چشمان بینی تار بر کنند می بینا شامل این موارد می شود: سعی نیمه آموزان
 روبرو مشکل با است چشم از استفاده مستلزم که اموري انجام در و مطالب خواندن دهند، در می مالش را خود چشمان
 شرایط به باید معلم لذا .شوند می تحریک کنند می کار نزدیک از که وقتی مخصوصا زود، خیلی و هستند حساس. هستند
 کودك راست چشم اگر مثال. کند فراهم بینا نیمه کودك براي را الزم تسهیالت و وسایل و باشد داشته توجه الذکر فوق
 باشد کالس دیوار طرف به کودك راست چشم که طوري به دهد قرار کالس راست سمت در را او است بینایی ضعف دچار
  .کالس فضاي سمت به او دیگر چشم و

 ها آن.ندارند سایرین با تفاوتی هیچ گویی که کرد برخورد طوري کودکان این با نابینا: باید افراد با برخورد درمورد نکاتی
 خودش تواند می که جایی تا دهید اجازه باید همواره.کنیم معرفی صحبت هنگام در را خود است بهتر و زد صدا نام با راباید

 کنیم پرهیز نابینا کودك وسایل جایی جابه از.گیریم قرار او روي به رو در کردن صحبت هنگام در.دهد انجام را کارهایش
 جدا آنان بیناي همساالن با نابینا افراد مقایسه از باید.بیابند را آنها توانند می راحتی به خود حافظه به توجه با ها آن چون

 می او که باشد ها فعالیت از دسته آن جز فعالیت که کنیم توجه باید البته. دهیم شرکت مختلف هاي فعالیت در را او.بپرهیزیم
 جمله از.کرد کمک مستقل یابی جهت و تحرك در را نابینا کودك باید.کند شرکت ها آن در و برآید آن عهده از تواند
 در استثنایی کودك حضور اصوال.است کودکان این والدین به الزم هاي آموزش و مشاوره دادن، الزم آموزشی هاي برنامه
 با نیز برادران و خواهران رفتار و ارتباط چگونگی کودك با والدین رفتار از گذشته. دارد همراه به را خاصی مسائل خانه

 )1387( هادیان،.است اهمیت و توجه قابل استثنایی کودك

  مورد توجه قرار گیرد؟ ژي آموزشی نابینایانودر تکنولبایداز سوي مدیران آموزشی  یاصولچه 
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  :پویا آموزشی تکنولوژي گر هدایت آموزشی، مدیریت مبانی –الف 

در برنامه ریزي آموزشی براي انجام رسالت آموزش و پرورش موفق، گام اساسی شناسایی ضروریات و نیاز هاي فراگیران و 
ویژگی هاي مختلف آنهاست. سپس طراحی و تدوین نظام آموزشی و پرورشی که رشد همه جانبه ي فراگیران را محقق 

، مستلزم تأمین منابع انسانی، مالی و کالبدي متناسب با اهداف تعیین شده، سازد، مسیر ترقی را تداوم می بخشد. این توفیق
خواهد بود. بنا بر اصول ذکر شده، فراگیران با نیاز هاي خاص از جمله نابینایان، نیاز هاي آموزشی و پرورشی گوناگونی 

مراکز نابینایی، ایجاد زمینه کسب رسالت اصلی  ت.دارند که در تمام مراحل و سطوح باید به آنها توجه کافی مبذول داش
دانش و مهارت هاي کافی فراگیران نابینا براي حضور فعال در جامعه و پذیرش مسئولیت هاي فردي و اجتماعی می باشد. 
خصوصیت بارز نابینایان نسبت به سایر معلوالن این است که با تقویت سایر حواس به خصوص المسه و شنوایی این فراگیران، 

آموزش و پرورش عادي آنان همپاي سایر افراد جامعه و در برخی موارد پیشتر هم فراهم می شود و بدین ترتیب زمینه ي 
فقدان یا نقصان حس بینایی جبران پذیر است. اگر بخواهیم نابینایان جامعه ي ما شهروندانی دانا و توانا باشند، ضروري است 

نش و مهارت هاي عمومی، تقویت حواس فراگیران مورد توجه و تأکید که در هر مرحله از آموزش و پرورش، عالوه بر دا
یابی، کاربرد خط بریل و مواد آموزشی شنیداري و  قرار گیرد و به موازات آن برنامه هاي آموزشی ویژه نظیر تحرك و جهت

  .نیز آموزش مهارت هاي زندگی براي فراگیران نابینا اجرا شود

که یکی از مباحث روان شناسی تربیتی است، فراگیران نابینا و کم بینا هم استعداد ها، مطابق با اصل تفاوت هاي فردي، 
توانمندي ها و عالیق متفاوت دارند. پس بر عهده ي نظام آموزش و پرورش جامعه است که در جهت شکوفایی استعداد هاي 

 رانجام گیرد. مهم تر این که این اصل ما مختلف آنان تالش کند و سیاست گزاري براي دسترسی به مواد آموزشی گوناگون ا
  .کنیم فراهم را مختلف هاي رشته در نابینایان تحصیل ي زمینه که دارد می آن بر
  درجهان: نابینایان پرورش و آموزش عطف نقطه بریل خط اختراع -  ب
 خط این وقتی. است نشده حاصل جهان در نابینایان پرورش و آموزش در توجهی قابل پیشرفت بریل، خط اختراع از پیش تا
 تحصیل به شهروندان، سایر همانند توانستند آنان و گردید فراهم دنیا نابینایان شدن سواد با ي زمینه شد، شناخته رسمیت به

 واقع جهان نابینایان ي همه ي استفاده مورد بریل خط که آنجا از .بود نابینایی مراکز تأسیس اساس و پایه امر این. بپردازند
 محسوب نابینا فراگیران سوادي با جهت در گام ترین اساسی و اولین آن آموزش دارد، کاربرد ها زبان تمام در و است شده
  :گوید می اي مقاله سارا بلیک در باره این در. شود می
 نبود ي نتیجه در اغلب که سوادي بی این گفتند می سواد بی بنویسند را خود نام توانستند نمی که افرادي به پیش سال صد"

 حتی گاهی و آورد می حساب به دو درجه شهروند را افراد از بسیاري آمد، می بوجود زندگی در یادگیري مجال و فرصت
  .بود شخص وجود نماد هوش، و هوش ي نشانه سواد. شمرد نمی شهروند را آنها
 اطالعات به دسترسی توانایی گفت توان می حقیقت در. است دیگران با ارتباط و اطالعات کسب توانایی واقع در سواد

 دسترسی آن به بتوان بعدي ي مراجعه در تا شود ثبت صورتی به باید ارتباط درهر الزم اطالعات. آید می حساب به نوشتاري
 تمام و اطالعات به دسترسی و ثبت کسب، روشهاي و متدها ي همه ي گیرنده بر در نابینا شخص یک براي سواد یعنی داشت
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 می نوشتنیها و خواندنیها از استفاده توانایی که اندازه همان به سواد. باشد می افراد هاي نیاز و ها ایده عقاید، با ارتباط روشهاي
 دانش بیشترین اطالعات ازاین بتوان بطوریکه آید می بشمار نیز کامپیوترها و چاپی ي ها نوشته بریل، بکارگیري توانایی باشد،
  ".کرد کسب را

 در مسئله این. است بریل خط ایران و جهان در نابینایان آموزش اساس و پایه که است این از حاکی شده انجام هاي بررسی
 شمار به بریل مطالعاتی منابع به دسترسی امکان نابینایان، حقوق از یکی و شده بیان معلولیت داراي افراد حقوق کنوانسیون

 چاپگر بریل، تحریر ماشین قلم، و لوح از اعم خط، این از استفاده مختلف هاي ابزار بریل، برد کار اهمیت دلیل به. است رفته
 آنها از توانند می نابینایان و شود می تولید وفور به بریل خروجی با همراه تلفن گوشی نیز و بریل لمسی نمایشگر و بریل
  .کنند استفاده

 

  :گویا آموزشی مواد -  ج

 تقویت حواس آموزشی، فرایند در تا شود می باعث نابینا، فراگیران مختلف حواس تقویت شد، بیان تر پیش که طور همان
 آموزش موازات به گرا، نظام پرورش و آموزش در. گردد میسر الزم اطالعات دریافت و بشود بینایی حس جایگزین شده
 بهره ي نحوه مسلماً و شود می تولید گویا صورت به اطالعات از بخشی خط، این به مطالعاتی و آموزشی مواد تهیه و بریل
 اندر دست اطالعات، ي گسترده ي دامنه امروز، جهان در .شد خواهد داده آموزش نابینا فراگیران به هم مواد این از گیري
 بیشتر و بهتر دسترسی شرایط گوناگون هاي ابزار و ها شیوه از استفاده با که میدارد آن بر را پرورش و آموزش نظام کاران

 شود می اطالق کتبی و اطالعات از دسته آن به گویا، آموزشی مواد. کنند فراهم را علمی مفاهیم و اطالعات انبوه به فراگیران
 در فشرده لوح یا کاست نوار قالب در و شود می ضبط مختلف هاي دستگاه کارگیري به با و شده قرائت گوینده، توسط که

 کنندگان تولید و گردد می تعیین هایی استاندارد امر، متخصصان توسط کتب، گونه این تولید در. گیرد می قرار فراگیر اختیار
  .کنند می رعایت را آنها گویا کتب

   نابینایان: پرورش و آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري نقش -  د

 اجتماعی و فردي زندگی در. است داشته را امور تسهیل و ها کار سازي آسان نقش جهان، مردم عموم زندگی در فناوري این
 پژوهشی، آموزشی، هاي کار از خیلی انجام چون. است کرده ایفا را تري اساسی نقش نابینایان، خصوص به و معلولین
. است بوده دیگري شخص همکاري مستلزم جامعه افراد سایر و گروه این بین مکاتباتی ارتباط برقراري خصوصاً و مطالعاتی
. است ساخته پذیر امکان واسطه بی را جامعه و نابینا افکار تبادل و فرهنگی تعامل رایانه ویژه به و ارتباطات و اطالعات فناوري
 این کاربري و آموزش ي زمینه شدن فراهم براي ریزي برنامه تکاملی و پویا پرورش و آموزش نظام یک در این، بر بنا

 افراد عالیق و ها توانایی گوناگونی و آموزشی و علمی موضوعات متنوع و متفاوت هاي ویژگی .گیرد انجام می فناوري
 افزار سخت مهمترین از. شود عرضه و تولید مختلف هاي افزار نرم و ها افزار سخت جهان سطح در که است شده باعث نابینا،
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 مورد متون که است چاپگرهایی شود، می استفاده آنها از دنیا هاي کشور تمام در و شده ساخته که نابینایان مخصوص هاي
 است کامپیوتر جانبی هاي دستگاه نابینایان، نیاز مورد هاي افزار سخت از دیگر یکی. کنند می چاپ بریل صورت به را نظر
 می گفته بریل لمسی نمایشگرهاي آنها به و کنند می سازي برجسته الکترونیکی بطور و بریل خط اساس بر را اطالعات که
 کاربري. دارد نام نگار برجسته است، شده تولید و طراحی ایرانی متخصصان توسط ایران در که دستگاه این از انواعی. شود

 اطالعات ورود امکان ها، افزار سخت مدیریت بر عالوه که است هایی افزار نرم به دسترسی مستلزم نابینایان، توسط کامپیوتر
 ترین مهم از. اند ساخته محقق را امر این صوتی خروجی داشتن با ها افزار نرم از اي دسته. سازد پذیر امکان را آنها دریافت و
 هاي افزار نرم و شده واقع توجه مورد نیاز نیز،این ما کشور در خوشبختانه. هستند ها خوان صفحه ساز، گویا هاي افزار نرم

  .باشد می آواپارس  و پکجاز نوید، آنها، معروفترین که است گردیده تولید فارسی گویاساز

  ؟ اقدامات و وظایف مدیریت آموزشی در قبال دانش آموزان کم بینا و نابینا چیست

آموزشی  مدیران به این هدف ویادگیري است که براي رسیدن امر آموزش پیشبرد و مدیریت آموزشی تسهیل هدف اصلی
  ).1375(نوروزي،عزتخواهزیر را انجام دهند وظایف باید

  عمومی وظایف - الف

 کار وبرنامه طرح داشتن لذا اهداف تحقق براي ووسایل امکانات، فعالیتها وتدارك اهداف تعیین از است عبارت ریزي: برنامه
  است. آموزشی موفق مدیر یک مهم وظایف از وساالنه ماهانه،  هفتگی

 انجام منظور به افراد به آن وتکلیف تقسیم، وفعالیت کار به دادن وترتیب نظم جریان یعنی سازماندهی گرد فرا  سازماندهی
 وواحدهاي افراد بین را الزم هاي هماهنگی باید منظور بدین آموزشی مدیر.  باشد می معینی هدفهاي وتحقق کار دادن

  .آورد بوجود مختلف

 ایفاي در آنها وهدایت یاري براي سازمان رفتاراعضاي در ونفوذ گذاري اثر فراگرد، مدیریت در رهبري  ورهبري هدایت
 ارتباط  برقراري با آموزشی رهبر که چرا باشد آموزشی رهبر یک ازهرچیز قبل باید مدرسه مدیر یک لذا.است وظایفشان
 نماید می حل را آنها هاي وکشمکش مشکالت وهمواره آورد بوجودمی آنها در را وفعالیت کار انگیزه کارکنان با متقابل

  مشکل بینایی شایان توجه بسیاري می باشد.که این مسئله در مورد دانش آموزان با 

 سازمان هدفهاي آیا شود معلوم که آن براي است وسازمانی فردي عملکرد ارزشیابی فراگرد وکنترل نظارت  وکنترل نظارت
 نظارت برعملکردها وآنگاه کند می تعیین را عملکرد سنجش مالکهاوروشهاي ابتدا خوب مدیر یک. نه یا کرده پیدا تحقق
 دیگر یکی.نماید می اقدام ها عملکرد تصحیح براي پایان ودر مقایسه را حاصله نتایج ادامه ودر کند می گیري اندازه وآنهارا
 هدف نمودن روشن ضمن بایست می که است سازمان افراد با  مناسب ارتباط  برقراري آموزشی مدیر عمومی وظایف از
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 مورد  مخاطبان سوي از را آن اثرگذاري و میزان پذیرش قابلیت و همواره نماید ارسال ابهام بدون پیامها را ومنظور پیام،
با این که این وظایف از وظایف عمومی مدیران آموزشی محسوب می شود و در مورد همه دانش آموزان .دهد قرار بررسی

بیشتري به این وظایف کند و بی هیچ صدق می کند اما مدیر آموزشی که با کودکان کم بینا و نابینا سروکار دارد باید توجه 
  کم و کاست به آنها عمل کند.

  خاص وظایف- 2

 رشد جریان تسهیل ویژه به ویادگیري آموزش جریان هدایت آموزشی مدیران وظیفه مهمترین  وتدریس آموزشی برنامه
 وهدفهاي نمایند اجرا بینی روشن با را هایشان برنامه اگر مدارس نابینایان و کم بینایان مدیران است آموزان دانش وپرورش
 کلی هدفهاي دقیق تعریف لذا بخشند بهبود را مدارس آموزشی بازده توانند می نمایند طرح وعملی فهم قابل بصورت را خود
 کمک به کالس در عملی هدفهاي به هدفها تبدلی، فرعی هدفهاي به کلی هدفهاي تقسیم، دار معنی بصورت آموزشی نظام

 عالوه کند ایجاد آموزان دانش و کارمعلمان بازده در را چشمگیري تغییرات تواند می... و کارکنان روحیه بردن باال،  معلمان
 معلمان وکارایی بخشی اثر میزان مدرسه آموزشی وفعالیتهاي تدریس مستمر ارزشیابی با بایست می آموزشی مدیر براین
کند.  استفاده مدرسه آموزشی برنامه در نظر وتجدید تغییر از معینی زمانهاي ودر مشخص را آموزشی هدفهاي تحقق  ومیزان
 اداري خدمات ارائه وظیفه هم مدرسه مدیر است آموزان دانش امور به توجه آموزشی مدیران وظایف از دیگر یکی

 می دار عهده را آنها وپرورش ونیازها عالیق، ها توانایی شناسایی وظیفه وهم دارد بعهده را آموزان دانش امور وسرپرستی
باشد که در این مورد تسلط بر روانشناسی به خصوص روانشناسی یادگیري از اهمیت زیادي براي کار مدیران برخوردار 

  است.

 به توانند می  تعلیماتی وراهنمایان معلمان  تخصصی و فردي هاي شایستگی از گیري بهره با آموزشی مدیران  کارکنان امور
 مدارس که در مورد کودکان با مشکل بینایی کاري مشکل تر است بازده وافزایش وبررسی آموزشی فعالیتهاي پیشرفت
  .)1391، بند عالقه(  کنند کمک

 متقابل اعتماد ایجاد،  رابطه این ایجاد از هدف : است واجتماع مدرسه میان موثر ارتباط برقراري مدیریت آموزشی وظایف از
 مشکالت وفصل حل براي را آنان حمایت وسیله بدین تا است مدارس کار وضعیت ي درباره مردم به رسانی اطالع ازطریق
 آموزشی سرنوشت در مشارکت به وپرورش آموزش اهمیت از بیشتر آگاهی باکسب  مردم نمایند جلب مدارس گوناگون
 انجمن تشکیل لذا شود می مطلع واجتماع مردم ونیازهاي نظرات از "متقابال هم مدرسه شوند می تشویق خود فرزندان وتربیتی
  ازاهمیت... و اجتماعی، دینی فرهنگی موسسات با ارتباط برقراري، محلی آموزشی شوراهاي  تشکیل،  ومربیان اولیا هاي

است،مدیریت مدارس کم بینایان و نابینایان از طرفی می توانند از طریق این ارتباط به مسائل و مشکالتی  برخوردار بسزایی
که والدین در مورد این کودکان با آن روبرو هستند و چاره هایی که براي آن می اندیشند آشنا شوند و از طرف دیگر 
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خانواده ها را از مشکالت محیط یادگیري این کودکان مطلع سازند تا با مشورت با یکدیگر بهترین تصمیمات را در قبال 
  مشکالت آنان اتخاذ کنند.

 است ویژه  وتجهیزات تسهیالت،  امکانات وتدارك تهیه آموزشی براي نابینایان و کم بینایان مدیران وظایف از دیگر یکی
 کمک وابزار وسایل و کتابخانه، آزمایشگاه،  ورزش و بازي زمین، مدرسه  وتاسیسات ساختمان به توان می زمینه دراین

 وتامین وتهویه حرارتی تاسیسات و ساختمان ونگهداري تعمیر، و ورزشی بهداشتی، آموزشی وسایل، ونیمکت میز، آموزشی
  که همه اینها باید با توجه به نیازهاي ویژه این کودکان فراهم گرد. کرد اشاره.... و تلفن، گاز،  برق، آب امکانات

 بنابراین است وبودجه مالی منابع وتامین امور موثر اداره به  منوط مدرسه وفعالیتهاي آموزشی خدمات ارائه واداري مالی امور
 ها بخشنامه، ها نامه آیین ابالغ  کارکنان وظایف شرح به باتوجه کار تقسیم،  نام ثبت، مدرسه گوناگون امور موثر اداره

 مردمی یا دولتی طریق از چه مدرسه مالی منابع تامین،  آنها از ونگهداري مدرسه ومدارك بردفاتر نظارت، ها ودستورالعمل
   رود می شمار به مدیران وظایف از نیز

  معلم به عنوان فردي که بیشترین تاثیر را در امر آموزش دارد باید به عنوان مدیر کالس به این نکات توجه کند:

 از اعم نابینا آموز دانش فردي هاي تفاوت تمام انفرادي: معلم آموزش و کالس در فردي هاي تفاوت به کامل توجه -1
 فردي هاي ویژگی و مسایل و هوشی هاي تفاوت، خانوادگی وضعیت و سوابق، نابینایی وقوع سن، نابینایی نارسایی میزان
  .باشد داشته نظر در باید را کودك

 لمس و شنیدن طریق از عمدتا را خود دانش و اطالعات نابینا افراد آموزشی هاي برنامه در ملموس وسایل و اشیا تدارك- 2
 اختیار در باشد لمس قابل که وسایلی و »اشیا االمکان حتی آموزش هنگام به که است ضروري لذا. نمایند می تحصیل کردن
  .گیرد قرار آنان

 واقعیت و مسائل با خود نابیناي آموزان دانش نمودن آشنا جهت در معلم  آموزشی هاي برنامه جامعیت و کلیت به توجه -3
 هم به نسبت امور رابطه و پارچه یک و هماهنگ تجارب به آموزشی هاي برنامه تدارك در است الزم خارج محیط هاي
 روي بحث جاي به و کند صحبت شهر واحدهاي تعداد از، واحد اداره یک از کردن صحبت جاي به یعنی. باشد داشته توجه
  .باشد داشته توجه موضوعات کلیت و یکپارچگی به یعنی. کند بحث واحد کل از واحد یک از چیز یک

 فعالیت و حرکت براي بایست مدرسه و کالس در معلم و منزل در والدین  العاده فوق هاي انگیزه و ها محرك ایجاد -4
 چنین ظهور زمینه مطلوب ورزشی برنامه با یا و نمایند ایجاد را هایی محرك و ها انگیزه کودك بدنی و ذهنی مختلف هاي
 انگیزه لذا کند نمی هم تالش ها آن آوردن دست به براي لذا بیند اشیاءرانمی نابینا کودك چون. کنند فراهم را هایی انگیزه
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 آن نتیجه و شود کم فیزیکی محیط با کودك تعامل که شود می این به منجر خود این که ندارد ها آن با برخورد براي را الزم
  .است ذهنی مطلوب هاي فعالیت ضعف

نیازهاي آموزشی نابینایان و کم بینایان مواد و وسایل آموزشی مدیران آموزشی باید این نکات را در نظر گیرند و با توجه به 
 را برایشان مهیا سازند و به دنبال معلمانی با چنین خصوصیات بارزي براي آموزش اي کودکان باشند.

  بحث و نتیجه گیري

نابینایان و کم بینایان بودیم که براي در این مقاله ما به دنبال راههایی براي بهتر و مطلوب تر کردن رابطه مدیریت آموزشی با 
این منظور به تشریح نابینایی و کم بینایی، روشهاي آموزش به آنان، تکنولوژي مورد استفاده در آموزش، چگونگی توانایی و 

ینایان سازگاري و اقدامات مدیریت آموزشی در این راستا پرداختیم. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که کم بینایان و ناب
مانند دیگر افراد جامعه حق دارند از آموزش برخوردار باشند و بخش زیادي از کیفیت این آموزش بر عهده مدیران آموزشی 
است در این حوضه فعالیت می کنند. مدریت آموزشی با انجام وظایف خود در سطح عالی ازجمله وظایف عمومی مانند 

وتدریس، برنامه هاي  آموزشی برنامه رت و کنترل و وظایف خاص مانندبرنامه ریزي، هماهنگی، هدایت و رهبري،نظا
واجتماع تا این قشر  مدرسه میان موثر ارتباط برقراري آموزشی ویژه کم بینایان و نابینایان، امور کارکنان، امور مالی و اداري،
ویژه از  وتجهیزات تسهیالت، امکانات وتدارك تهیه از اجتماع جدا فرض نشوند و دیدگاه مثبتی نسبت به آنان پیدا کنند،

جمله مواردي که در قسمت تکنولوژي آموزشی مورد استفاده این قشر به آن اشاره شد می تواند به رشد هرچه بیشتر کشور از 
طریق تربیت و به کار گیري این افراد در جامعه هم به آنها در احساس سربلندي و مفید بودن در جامعه کمک کند و هم از 

  ینی این بار که بر شانه هاي جامعه است کم کند.سنگ
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بررسی رابطه مهارت هاي اجتماعی موثربر میزان سازگاري در بین دانش آموزان 
دکترعلی نابینا و کم بینا                                                                                       

  1خواستییزد

    2طاهره رعیت نوش آبادي                                                                                         

  

مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهاي آموخته شده اي است که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه اثر بخش داشته 
خود داري کند . کودکانی که مهارت اجتماعی کافی کسب کرده اند، در و از واکنش هاي نا معقول اجتماعی 

ایجاد رابطه با همساالن و یادگیري در محیط آموزشی موفق تر از کودکانی هستند که فاقد این مهارت می باشند. 
ك کمک کودکان در ارتباط با اطرافیان این مهارت را بدون تالش فرا می گیرند . یادگیري این مهارت ، به کود

می کند تا با دیگران رابطه اثر بخش داشته باشد . متاسفانه کودکان نابیناوکم بینا کمتر موفق به فراگیري این مهارت 
می شوندو به همین دلیل اغلب این کودکان با عکس العمل هاي منفی از سوي بزرگساالن و کودکان دیگر روبه رو 

ی پایین افراد نابینا در مقایسه با افراد سالم وجود دارد . درواقع می شوند . دالیل منطقی در مورد مهارت اجتماع
نابینایی یک وضعیت جدي است که می تواند تعادل روانی وسازمان یافتگی کلی شخصیت فردنابیناراتحت 
تاثیرقراردهد،امانابینایی به خودي خود سازمان یافتگی کلی شخصیت فردنابینارااز بین نمی برد،بلکه نگرش 

بیناست که درسازمان یافتگی شخصیت اوتاثیر دارد. کودکان نابینا به دلیل نقص جسمی و محرومیت ناشی از فردنا
آن اغلب قادر به ایجاد رابطه اجتماعی مناسب با دیگران نیستند و بنابراین در سازگاري عاطفی و اجتماعی خود با 

خشم ، تعریف مناسب از خود و دیگران ، عکس دشواري روبه رو می شوند . دانش آموزان نابینا از لحاظ مهار 
العمل مناسب از مقابل رفتار غیر منصفانه و ... مشکل دارند . هدف از آموزش مهارت هاي اجتماعی به دانش آموزان 
نابینا ، افزایش میزان سازگاري عاطفی و اجتماعی آنان در بین دیگران است ، تا باعث کاهش مشکالت فعلی و 

الت آینده آنها گردد . مقاله حاضر در صدد بررسی رابطه مهارت هاي اجتماعی موثر بر میزان پیشگیري در مشک
  سازگاري در بین دانش آموزان نابینا و کم بیناست .

                                                             
1 ،دانشگاه کاشان:عضوهیات علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی    
 : دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،دانشگاه کاشان 2
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  مهارت اجتماعی ، سازگاري، دانش آموز نابینا و کم بینا   واژگان کلیدي

  مقدمه 

ري از وقت و انرژي خود را صرف تالش در تأمین این نیازها همه انسان ها نیازهاي گوناگون دارند و هر روز مقدا
می کنند . در زندگی همه موجودات زنده ، تسلسل پیدایش نیاز و ارضا آن به چشم می خورد وبراي تامین نیازهایش 
اع تالش می کند تا با محیطی که در آن زندگی می کند سازگار شود ، این تالش در انسان جریانی پویا و بدون انقط

است . سازگاري انسان دو جنبه دارد ؛ سازگاري انسان با خویشتن و سازگاري انسان با دیگران . درون و بیرونی که 
انسان باید با آن سازگار شود ، در حقیقت دو روي یک سکه است و با هم روابطی بسیار پیچیده و نزدیک دارند . 

می شویم و در جریان این دشواري ها ، در اختیار داشتن همه ما گاهی در زندگی با چالش ها و مشکالتی مواجه 
منابع و مهارت هایی که به ما کمک می کند تا به بهترین شکل ممکن از عهده مشکالت خود برآییم تسلی بخش 
است . نقش بسیار مهم اساسی آموزش در زندگی انسان از زمان هاي گذشته تاکنون بر هیچ کس پوشیده نیست ، 

یح می تواند فرد را به یادگیري علوم و فنون و سعادت زندگی هدایت کند . در دنیاي امروز افراد زیرا آموزش صح
مهارت هایی را الزم دارند تا بتوانند در فضاي مطلوب زندگی با مسائل سازگاري یابند و این مهارت ها توسط 

سی افراد ، فقدان توانایی هاي ارتباطی سیستم تعلیم و تربیت به افراد عرضه می شود . یکی از عوامل و مشکالت اسا
الزم و اساسی در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی روزمره است ، بسیاري از افراد در رویارویی با مسائل زندگی 
فاقد توانایی هاي الزم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی روزمره آسیب 

افسردگی ، اضطراب تنهایی ، طردشدگی ، کم رویی ، خشم و تعارض در روابط بین فردي از  پذیر کرده است .
جمله مشکالتی هستند که بسیاري از افراد جامعه با آن دست به گریبان هستند ، این قبیل مشکالت به نوعی ریشه 

هارت هاي ارتباطی در بهبود بسیاري از آسیب هاي اجتماعی نیز محسوب می شوند . عقیده بر این است که ارتقاء م
و سالمت روانی افراد موثر است . این توانایی ها افراد را براي مقابله موثر با موقعیت ها یاري می کنند و آنها را قادر 
می سازند تا در ارتباط با سایر افراد جامعه به گونه اي مثبت و سازگارانه عمل نموده و سالمتی ، به ویژه سالمت 

 1970خود را تأمین می نمایند . اگر چه شروع تحقیقات منظم درباره مهارت هاي زندگی را به دهه روان شناختی 
نسبت می دهند ، اما در سال هاي اخیر این مهارت ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و براي آموزش آنها اقدامات 
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رفتار و درمان بیماري هاي مزمن همچون  مختلفی انجام شده است . آموزش این مهارت ها ابتدا بیشتر در حوزه تغییر
اسکیزوفرنی صورت می گرفت اما در طی دو دهه گذشته پیشرفت هاي قابل توجهی در آن صورت گرفته است ، به 
طوري که تأثیر آن را در افزایش کارکردهاي اجتماعی ، کیفیت زندگی ، سالمت روان شناختی و کاهش عالئم 

ارآمدتر از درمان هاي دارویی گزارش کرده اند . سازمان ها و نظریه پردازان ، بیماري هاي روان شناختی مختلفک
دیدگاه هاي متفاوتی درباره مهارت هاي زندگی دارند و تقسیم بندي هاي گوناگونی براي این مهارت ها در نظر 

  کلی : ، در آخرین تقسیم بندي خود ا مهارت هاي زندگی ، سه طبقه 2003گرفته اند . یونیسف در سال 

 ارتباط در روابط میان فردي  .1

 مهارت تصمیم گیري و تفکر انتقادي  .2

 مهارت هاي مقابله و مدیریت شخصی  .3

را با زیر گروه هاي آنها ارائه کرده است . در برنامه آموزش مهارت هاي زندگی که یونیسف آن را طراحی کرده 
توجه به ارزش هاي شخصی ، خانوادگی و  است ، مهارت هایی مانند شناخت ویژگی ها و توانایی هاي خود ،

اجتماعی ، به کار گرفتن روش هاي صحیح برقراري ارتباط و تصمیم گیري ، پرهیز از خشونت و حفظ سالمت ، 
آموزش داده می شود . فعالیت هاي تجربی این طرح شامل اجراي فنونی مانند : نمایش ویدویی ، ایفاي نقش ، 

وه هاي کوچک ، برنامه هاي هنري ، سخنرانی مهمان ، سناریوهاي حل مشکل ، مشکل گشایی گروهی ، کار در گر
پرسش و آزمون ، تکلیف خانه و غیره است .امروزه پژوهشگران معتقدند محیط هاي آموزشی باید داراي تعامالت 

شوند ( مک تجربی ، اجتماعی و زبانی باشند و از محیط صرف کودکان استثنائی به محیط هاي افراد عادي کشانده 
  ) . 1،2003کاسپی

تعامالت اجتماعی بچه هاي داراي ناتوانی همانند بچه هاي عادي است و از نظر آموزشی نیز بچه هاي دراراي 
  ) .  1992،  2ناتوانی همان موضوعات و مواد درسی دانش آموزان عادي را دریافت می کنند (ککلیوس

م بینا ، در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی ها و مهارت هاي بسیاري از افراد از جمله دانشجویان نابینا و ک
الزم و اساسی هستند و همین امر آنها را در مقابله با مشکالت زندگی روزمره آسیب پذیر نموده است . نابینایی یک 
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قرار دهد ، اما  وضعیت جدي است که می تواند تعادل روانی و سازمان یافتگی کلی شخصیت فرد نابینا را تحت تأثیر
نابینایی به خودي خود سازمان یافتگی شخصیت فرد نابینا را از بین نمی برد بلکه نگرش فرد نابیناست که در سازمان 
یافتگی شخصیت او تأثیر می گذارد . بعضی افراد نابینا تحت تاثیر نگرش منفی به نابینایی ، مستعد و مبتال به 

وند و هر چه طول مدت افسردگی بیشتر شود ، سازمان شخصیت فرد نابینا افسردگی و سایر مشکالت عاطفی می ش
  بیشتردر یک الگوي افسردگی سازمان می یابد .

مطالعات متعدد در داخل و خارج کشور بیانگر اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی است . در پژوهش آتش پورو 
ناي مرکز فاطمه الزهرا (س) اصفهان شده کاظمی مشخص شد آموزش ، باعث افزایش جرات ورزي دختران نابی

ساله شهر اصفهان ، تاثیر آموزش مهارت هاي زندگی را در  18-14است . اعرابی در تحقیقی روي نوجوانان دختر 
)،در بررسی اثر بخشی آموزش مهارت 1377افزایش سازگاري اجتماعی این نوجوان تایید کرده است . مستعلمی (

تماد به نفس دختران نابیناي شهر تهران نتیجه گرفتند که آموزش مهارت هاي اجتماعی هاي اجتماعی بر افزایش اع
در افزایش اعتماد به نفس دختران نابینا موثر بوده است . ساجدي در بررسی تاثیر آموزش مهارت هاي زندگی بر 

تیجه گرفتند که آموزش روابط بین فردي ، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابیناي مرکز توان بخشی در اصفهان ن
)، با 1991(1شات_مهارت هاي زندگی ، روابط بین فردي ، عزت نفس و توان ابراز وجود را افزایش می دهد . بیبر

استفاده از تئاتر ( نمایش نامه ) مهارت هاي اجتماعی را در بزرگساالن نابینا افزایش داد . در مطالعه اي ، نیز که در 
انجام شد ، یافته ها نشان داد آموزش مهارت هاي ارتباط کالمی و غیر کالمی ، به  2)، توسط هلگسون2004سال (

  رفتارهاي خود ابزاري و اجتماعی دانش آموزان نابینا کمک می کنند . چکیده :

)، در پژوهش دیگري درباره ي طیف وسیعی از مشکالت سازگاري اجتماعی کودکان آسیب  1983( 3وان هاسلت
  موارد زیر تأکید کرد : دیده ي بینایی به 

 افزایش دامنه ي مهارت هاي اجتماعی .1

 ممانعت از رفتار بد اجتماعی به وسیله ي افزایش مهارت هاي الزم .2

 تغییر نگرش هاي اجتماع در برابر افراد نابینا .3
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ور فشرده اي )، فعالیت هاي خالفه ي کودکان نابینا و نیمه بینا و عوامل روانی درگیر در آنها را به ط1371جوادیان (
مطالعه کرد . وي دو حالت مختلف ادراك یکی ادارك حسی یا تماسی و دیگري ادراك بینایی را در آنها تشخیص 
داد . حالت لمسی بر اساس تجارب بدنی نزدیک فرد است و مقدمتاً به فضاي قابل تماس اطراف او مربوط می شود . 

یی از آن است . فعالیت خالقانه که به کودك اجازه می دهد تا حالت بینایی مربوط به محیط فرد و عدم جدایی بینا
طبق آن عملی را انجام دهد و خودش را معرفی کند ، یک وسیله ي مهم سازگاري ( با محیط ) است . با آزاد کردن 
فشار عاطفی می توان به کودك کمک کرد تا بر احساس خود کم بینی و انزواي خود از محیط غالب آید . شریفی 

قیده داردیکی ازتفاوتهاي بینا و نابینا دراین است که چون تحول زبان تابع حس آموختن است ، بنابراین نقش ع
ادارك شنوایی از ادراك بینایی مهمتر است . تنها به همین خاطر است که نابینایان در عملکرد زبان تقریباٌ بی نقص 

  ه دارند . هستند و براي استفاده از آن بیش از کودکان بینا انگیز

دانش آموزان نابینا به علل متعدد مانند نگرش هاي منفی جامعه به نابینا ، تصویر ذهنی جامعه درباره درمانده و وابسته 
بودن نابینایان ، حمایت افراطی و همدلی بی مورد والدین، دریافت نکردن بازخورد چشمی درباره رفتارهایشان ، 

اي چشمی ویژه ، ناتوانایی در موضع یابی و تعیین محل افراد ، طرد و فقدان سرمشق گیري ، نداشتن مهارت ه
واکنش منفی اولیه والدین به فرزند نابینایشان دچارآسیب هستند.زیرا فرزندشان را با لبخند و تماس چشمی مناسب 

ان نابینا تقویت و دلگرم  نمی کنند و ممکن است که توسط همکالسی هاي بیناي خودطردشوند زیرا که دانش آموز
ممکن است زیاد سوال کنند یا عواطف نامناسبی از خود نشان دهند ، ویااینکه که اغلب کم رواند و نمی توانند 
توجه همبازي هاي بیناي خود را جلب کنندهمچنین در. گفتگوهاي کوتاه و خود محور و تمرکز نداشتن بر فعالیت 

و مالیدن چشم ، ناتوانی در پیدا کردن راهکارهاي مناسب جهت هاي گروهی ، رفتارهاي قالبی مانند تکان دادن بدن 
  ) . 1381غلبه برمسایلی که در روابط بین فردي با آن روبرو هستندبامشکل مواجه می شوند ( مستعلمی ، 

. بدین ترتیب ابعاد گوناگون سازگاري افراد نابینا با خود و جامعه و با اعضاي خانواده در خانه به مخاطره می افتد 
نوجوان مبتال به آسیب بینایی پرداخت و دریافت نوجوان آسیب دیده بینایی  316) ،به برري در مورد 2002( 1کف

)، وضعیت بهزیستی 2000( 2شبکه هاي اجتماعی کوچکتري نسبت به همساالن خود تشکیل داده بودند . هاره و آرو
نوجوان با آسیب  604نوجوان با شرایط مزمن و  44،  نوجوانان دختر و پسر مبتال به آسیب بینایی 115روان شناختی 
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بینایی را در کشور فنالند مقایسه کردند و دریافتند که نوجوانان نابینا نسبت به هر دو گروه مشکالت بیشتري در 
  ) . 1387روابط فردي و تعامالت اجتماعی با دوستان خود دارند ( نقل از به پژوه وهمکاران ، 

براین نظر است که نوجوانان نابینا از نظر اجتماعی منزوي اند ، دوستان اندکی دارند ، احساس )،  1994(  1پرینگل
ناتوانی و حقارت می کنند که نشان دهنده کمبود پذیرش اجتماعی است . مطالعات متعدد نشان می دهند کودکان 

داده و بر اساس آن نیات دیگران  نابینا بر اساس تجارب اولیه خود طرحواره اي متخاصم از جهان در ذهن خود شکل
)، 1381را غیر دوستانه ارزیابی کرده و با رفتارهاي جسارت آمیر و پرخاشگرانه واکنش نشان می دهند. شهیم (

خاطرنشان می کند که دانش آموزان نابینا از لحاظ مهار خشم ، انتقاد پسندیده ، مصالحه در مجادله ، تعریف مناسب 
رندن اوقات فراغت ، عکس العمل مناسب در مقابل رفتار غیر منصفانه ، و کمک به همساالن از خود و دیگران ، گذا

  در انجام دادن تکالیف ونادیده گرفتن صدا کمبود اساسی دارند .

صرف نظر از تصور عمومی که نابینایی براي سازگاري یک فرد مشکالتی به بار می آورد ، نتایج پژوهش هاي 
ه سازگاري در ابعاد گوناگون با رشد مهارت هاي اجتماعی ارتباط مستقیم دارد که بسیاري نشان می دهند ک

الگوهاي رفتاري معقول و مناسب فرد را براي مثال دانش آموزي نابینا در مواجه با اشخاص و وظایف گوناگون 
روابط ضعیف با گروه معین می کند. بنابر یافته هاي موجود  میان ناسازگاري هاي اجتماعی و هیجانی نابینایان و 

همسال با الگوي عمومی منفی ادراك از خود رابطه مستقیمی وجود دارد . حوادث پر تنش زندگی امروز از جمله 
نبود امنیت عاطفی ، ناتوانایی در انجام دادن کارها در مدت پیش بینی شده به علت رویارویی با برخی کارهاي 

ن مهارت هاي اجتماعی پایه باعث بروز فشارهاي روانی ، عصبانیت و خشم تحمیلی دور از انتظار و نامرتبط ، و فقدا
  ). 2000، 2در نوجوانان نابینا می گردد که پیامد آن بیماري هاي روان تنی است . ( روزنبلوم

)، خاطر نشان می کند طرحواره ناسازگاري نابینایان به واسطه سه دسته عوامل شکل می گیرد . اول ، 2002کف (
خانوادگی نظیر مهارت هاي والدینی نامناسب و توقعات نابجاي آنها ، دوم ، عوامل فردي و هیجانی مانند عوامل 

عزت نفس پایین و سوم ، عوامل مدرسه اي از قبیل فقدان محیط حمایتی و نبود آموزش مهارت هاي ضروري 
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ی تواند بر سازگاري وي در ابعاد اجتماعی براي کنار آمدن با بحران ها. بدین ترتیب نوع محیط کودك نابینا م
  گوناگون تأثیر قطعی داشته باشد ، به ویژه اگر اختالل بینایی این سازگاري ها را پیچیده تر کند . 

)، اظهار داشت گوشه گیري اجتماعی در برخی کودکان نابینا احتمال بروز اختالل شبه 1991شات ( -بیبر
درخودماندگی قوي است . به گونه اي که آنها را در نشان دادن و کانش مفرط به تحریکات شخصی و اجتماعی 

در موقعیت هاي تعاملی می تواند بسیار حساس می سازد . عالوه براین قرار گرفتن طوالنی مدت کودکان نابینا 
ناتوان سازي شخصی و اجتماعی بسیار را براي آنان در پی داشته باشد که در برخی پژوهش هاي موجود آشکار 

  شده است . 

) 1381) ، عالیق ضد اجتماعی در نابینایان بیشتر از بینایان است و شهیم (1373بر اساس پژوهش هاي خجسته مهر (
قلدري ، دعوا کردن ، قطع مکالمه ، عصبانیت و لجبازي فراوان ترین انواع ناسازگاري هاي ،بیان می دارد که 

  خانوادگی ، هیجانی و اجتماعی دانش آموزان نابینااند که معلمان این دانش آموزان آنها را گزارش کرده اند . 

و گوشه گیري مرتبط با معلولیت  )،بر این نظراند که که اگر چه بر الگویی از انزواي اجتماعی2000هاره و آرو (
بینایی تأکید شده است ، می توان این الگو را به شکل پیوستاري در نظر گرفت که در یک سوي کودك نابینا به 
تنهایی و کناره گیري تمایل دارد و از سوي دیگر ظرفیت کامل برقراري ارتباط با خود و دیگران را در ابعاد 

  آفرینی رفتارهاي مناسب شخصی و اجتماعی را بیاموزد .گوناگون دارد و می تواند نقش 

با توجه به این که دانش آموزان نابینا در زمینه کاربرد مهارت هاي اجتماعی بسیار ضعیف عمل کرده و در مشکالت 
بین فردي و سازگاري در زمینه هاي گوناگون نمی توانند شیوه هاي مختلفی براي رفع مشکل پیدا کنند ،لذا این 

  ) . 1993،  1رت ها ضعیف پیش بینی کننده ناسازگاري هاي بعدي در این دانش آموزان اند ( داجمها

)، اظهار می دارد مهارت هاي اجتماعی تکنیکی است که از طریق آن افراد می 2003بر این اساس ، مک کاسپی(
مناسب و خوشایند برقرار سازند .  آموزند صالحیتشان را باال ببرند ، آرام باشند و در موقعیت هاي گوناگون ارتباط

آموزش مهارت هاي اجتماعی بخشی از برنامه تعدیل رفتار است که به منظور اصالح رفتارهاي ناسازگار به کار می 
  رود . 
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نتیجه این کار این است که آموزش مستقیم مهارت ها به دانش آموزان آنها را در طول دوره تغییرات سریع در 
  جی و در حفظ این تغییر با موفقیت هاي چشمگیري مواجه می سازد .موقعیت هاي گروه سن

بنابراین ، به نظر می رسد افزایش مهارت هاي اجتماعی در رشد توانایی هاي مربوط به مدیریت رفتارسازي و 
ه هایی همچنین تغییر و اصالح طرحواره ناسازگاري که کودکان و نوجوانان نابینا از جهان پیرامون خود دارند ، مولف

  ) . 2000اساسی در مداخالت پیشگیرانه و درمانی براي آنهاست ( هاره وآرو،

)، براي پیشگري از رفتارهاي بد اجتماعی دانش آموزان نابینا و پدید آوردن طرحواره هاي  2002وان هاسلت ( 
  سازگاري در آنان ، بر آموزش مهارت هاي اجتماعی را تأکید کرده است . 

) خاطرنشان می کند که آموزش مهارت هاي اجتماعی در کاهش  1387، نقل از به پروژه وهمکاران ، 2004( 1واگنر
پخش وسیعی از رفتارهاي پرخاشگري و ناسازگاري هیجانی و اجتماعی دانش آموزان مؤثر بوده است . همچنین 

این افراد ، به افزایش کفایت اجتماعی ،  افزایش تقویت کننده ها و پس خوراندها و ارائه فرصت هاي تعاملی بیشتر به
  مفهوم خود مثبت ، عزت نفس و سازگاري آنها منجر خواهد شد . 

هدف از آموزش مهارت هاي اجتماعی فراهم آوردن اطالعات و توانایی هاي الزم براي نوجوانان نابینا و آسیب 
  دلگري و راحتی داشته باشند ( همان منبع).دیده بینایی است ، به طریق که آنها در موقعیت هاي اجتماعی احساس 

رفتاري سبب بهبود سازگاري کلی دانش آموزان نوجوان نابینا  –آموزش مهارت هاي اجتماعی با رویکرد شناختی 
شده و نمره دانش آموزان نابینا در تک تک مؤلفه هاي سازگاري افزایش پیدا کرد . این یافته با نتایج برخی از 

  مطابقت نشان می دهد . تحقیقات در داخل 

) به 1387) ، معتمدي سیف و هاشمی (1384) و پاینده نجف آبادي (1382در مطالعه هاي مشابه دیگري ، ناهید پور(
نتایج مشابهی دست یافته و نشان دادن آموزش مهارت هاي اجتماعی در کاهش ناپختگی هاي اجتماعی دانش 

نتیجه گیري کرد برنامه آموزش مهارت هاي اجتماعی به جنبه گروهی  آموزان نوجوان موثر بوده است . لذا می توان
  بودن آن از لحاظ اقتصادي با صرفه بوده و تأثیر الزم را دارد . 

                                                             
1 :Wagnes 
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  بحث و نیتجه گیري 

مهارت هاي اجتماعی ، رفتارهاي آموخته شده جامعه پسندي اند که به بروز پاسخ هاي مثبت و اجتناب از پاسخ هاي 
).آموزش احتماال می توانند منشا تغییرات ، از  1386،ترجمه نظري نژاد ، 11985(کارتلج و میلبرن  منفی می انجامد

جمله تغییر در نگرش ها و باورها باشد و این امر به نوبه خود باعث افزایش سازگاري می شود . آموزش باعث می 
دا کنند ، نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و به شود افراد از جمله نابینایان و کم بینایان ، شناخت بیشتر از خود پی

حدي از خودشناسی نایل شده و براي اصالح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود اقدام کنند . در نتیجه ، فرد 
واقعیت ها را بهتر می پذیرد ، با آنها به طور صحیح تر سازش می یابد و این امر باعث افزایش سازگاري و کاهش 

شود . ماهیت آموزش گروهی ، خود می تواند تاثیر مثبت در افزایش سازگاري داشته باشد ؛ زیرا  فشار روانی می
جمع شدن افراد در گروه و اینکه تک تک افراد احساس کنند دیگران نیز مشکالتی مشابه با آنها دارند ، خود در 

و کنار آمدن با آن موثر است . در این کاهش فشار روانی و کاستن از روحیه منفی و در نتیجه افزایش قبول واقعیت 
زمینه برگ ، لندرت و فال می گویند ، اکثر مشکالت اساساً ماهیت اجتماعی و میان فردي دارند ، هنگامی که افراد 
در جلسه مشاوره گروهی قرار می گیرند ، قادر می شوند با ویژگی هاي سازنده سایر افراد در گروه همانند سازي 

مشاهده رفتار دیگران ، درك صحیح از مشکالت خود به دست آورند . گروه فرصتی به دست می کنند و از طریق 
دهد تا فرد راه هاي جدید و رضایت بخش تري را براي ارتباط با دیگران و حل مشکالت خود به دست آورد . 

ی کنند ، پیشنهاد می شود با توجه به بنابراین به اولیاء و مربیان و روان شناسانی که با دانش آموزان نوجوان نابینا کار م
رفتاري به صورت گروهی ، که سبب  –سطح رشد آنها از آموزش مهارت هاي اجتماعی مبنی بر رویکرد شناختی 

بهبود سازگاري دانش آموزان نوجوان نابینا می شود بهره بگیرند زیرا روشی سودمند و به لحاظ اقتصادي مقرون به 
  زشی است.صرفه براي مداخله هاي آمو

 منابع فارسی:

.آتش پور سید حمید ، کاظمی احسان . مهارت زندگی : عزت نفس ، اعتماد به نفس ، افزایش رفتار قاطعانه ( ابزار 
 .  1387وجود ) . گوش دادن مؤثر ، مقابله با احساس کسالت و بی حوصلگی . اصفهان : ابوعطا ؛ 

                                                             
1 :catlej & melbern 
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) . بررسی اثر بخشی آموزش 1387مود ، شکوهی یکتا ، محسن . (به پژوه ، احمد ، خانجانی ، مهدي ، حیدري ، مح
پژوهشی پژوهش در سالمت روان شناختی -مهارت هاي اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان نابینا ، فصلنامه علمی

  ، دوره اول . 1، شماره 

موزان دبیرستان ). بررسی اثر بخشی آموزش سخت رویی بر سازگاري دانش آ1384پاینده نجف آبادي ، فضیلت (
  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز . 84-83آموزش و پرورش در سال تحصیلی  6هاي دخترانه منطقه 

) . مقایسه ویژگی هاي شخصیت نوجوانان نابینا و بینا ، مجله علوم تربیتی و روان 1373غالمرضا . ( –خجسته مهر 
   90، ص  شناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دوره سوم

 )،  آستان قدس رضوي  1371دانیل پی . هالمان . جیمز ام . کافمن . کودکان استثنائیی . ترجمه مجتبی جوادیان (

). بررسی مهارت هاي اجتماعی در گروهی از دانش آموزان نابینا از نظر معلمان . مجله روان 1381شهیم ، سیما . (
  121ی و دوم ، ص شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، سال س

) . آموزش مهارت اهاي اجتماعی به کودکان . ترجمه محمد حسین 1985کارتلج ، جی و میلبرن ، جی ، اف . (
  )، مشهد : انتشارات آستان قدس رضوي.1386نظري نژاد (

دختران ) . بررسی اثر بخشی آموزش مهارت هاي اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس 1381مستعلمی ، فروزان . (
  نابیناي شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ، دانشگاه الزهار .

مستعملی حمید . تأثیر آموزش هاي مهارت هاي اجتماعی به روش گروهی بر افزایش اعتماد به نفس دختران نابیناي 
 )1377شهر تهران { پایان نامه کارشناسی ارشد } . دانشگاه عالمه طباطبائی، (

) . افزایش سازگاري دانش آموزان نابیناي دختر از راه مشاوره گروهی با رویکرد عقالنی 1382ناهید پور ، فرزانه . (
 رفتاري . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا –عاطفی  –
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  هاي ایرانیناختی و آموزشی توان بخشی نابینایان در آینه پژوهشمبانی روان ش

  1علی یزدخواستی

  2منا رستگار آرانی

  چکیده 

یکی از بارزترین گروه افراد داراي ناتوانی، معلولین نابینا و کم بینا هستند. نابینایی و کم بینایی موضوعی مهم و قابل توجه در 
-آیند.  با توجه به تعداد نابینایان و کم بینایانی که همه روزه در کلینیکبه شمار میکشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه 

گیرند؛ عدم وجود درمان قطعی براي افزایش بینایی، و تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت هاي چشم پزشکی مورد معاینه قرار می
تواند موجب بروز مشکالت آموزشی و ارتباطی زندگی افراد نابینا، همچنین نقص بینایی در کودکان بدون توان بخشی می

شود و در افراد مسن باعث بروز مشکالتی در کار و ارتباطات گردد که این موارد با توان بخشی قابل حل است. تحلیل 
مقاله هاي آموزشی و توان بخشی آنان است. در این ترین گام در تدوین برنامهنگرشی به مبانی روان شناختی  افراد نابینا مهم

شود و سپس بررسی هاي چشمی که منجر به این حالت میابتدا به تعریف کم بینایی و نابینایی و علل کم بینایی و بیماري
شود و پس از ارزیابی میزان دید باقی مانده، به مبانی روان شناختی  نابینایان و  مفهوم و مراحل توان بخشی بینایی پرداخته می

  گردد.هاي آموزشی بخصوص در کودکان اشاره میی و تکنیکتجویز وسایل کمکی بینای

  هاي آموزشی نابینایی، مبانی روان شناختی،   توان بخشی، تکنیک کلید واژگان
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 بیان مسئله

بینایی یکی از حواس اساسی در برقراري ارتباط با دیگران است به طوري که حتی تصور نداشتن بینایی براي افراد بینا بسیار  
  ت و ناراحت کننده است.سخ

چشمگیر نابینایان در کشورهاي مختلف دنیا و احساس نیاز به تأمین رفاه معنوي و مادي آنان و لزوم انجام  ادرصد تقریب
تا حدي که بتوان شخص نابینا را به صورت ، منظور هرچه بیشتر کاستن از عوارض اجتماعی و فردي نابینایانه اقداماتی ب

هاي دولتی، خصوصی، محققین، کارشناسان، دست سازمان ،وي بار آوردنزو غیر مد اجتماعی و متکی به خوعضوي فعال، 
عنوان لزوم عینی اجتماعی بپذیرد و درصدد یافتن راه حل هاي ه اندرکاران را بر آن داشته است تا توجه به وضع نابینایان را ب

هاي دنیا تحقیقات دامنه داري در این زمینه انجام گرفته و راز کشوعلمی معقول و مناسب برآیند به همین علت در بسیاري 
مواجهه با وضع جدید و گماردن آنان در مشاغل  يارهاي وسیعی براي بهبود وضع نابینایان و آموزش آنان بسرمایه گذاري

  .عمل آمده استه مناسب ب

د کمی از آن ها از نظر آموزشی نابینا هستند و به طور کلی دید اکثر مبتالیان به نقص بینایی،   توانایی دیدن را دارند. تنها تعدا
این افراد از نظر حواس دیگر، طبیعی باشند. داشتن نقص بینایی، حتی اگر نابیناي کامل  ندارند. اگرچه ممکن است بیشتر

؛ به نقل از ارزنده 1389د، باشند، از حس شنوایی، چشایی،   بویایی و المسه براي یادگیري در محیط استفاده می کنند(کاکاون
  ).1392فرو اصغري،

با توجه به ارقام چشمگیر تعداد نابینایان در کشور مسایل مربوط به آنها کمتر مورد توجه جدي قرار گرفته است و تحقیقات 
د طورکلی معلول وجود نداشته باشه کودك نابینا و باین که محدودي دراین زمینه انجام شده است درحالی که آرزوي 

قابل  ویژه چشم پزشکی باز هر ساله تعداده هاي مداوم و جدي در زمینه علوم برغم پیشرفته آرزوي کاذب است زیرا ب
ه زندگی همه اولی امکانات نبود و بهداشتی و غذایی فقر   مالحظه اي کودك نابینا پا به عرصه حیات می گذارند و یا به علت

را از دست می دهند و این در حالی است از ابتدائی ترین امکانات توان بخشی و  ساله تعداد زیادي از کودکان بینایی خود
. هدف از توان بخشی،   توانا کردن بیمار به یک زندگی تقریبا تا حد ممکن است. آموزشی و حرفه اي، اجتماعی محرومند

آشنایی و هماهنگی با با فرد شود تا الش میالبته نابینایی لزوما به معناي بی باور بودن نیست. در توان بخشی افراد نابینا ت
.امروزه برخی از برنامه هاي خدمات توانبخشی شامل خدمات  بپردازدهاي ناشی از آن  معلولیت خود و شناخت محدودیت

  است. ژهیحمایتی،آموزشی،استخدامی و خدمات و
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اعم از افرادي که نمی توانند حروف چاپی  - بخشی نابینایان براي افرادي با درجات مختلفی از معلولیت بینایی خدمات توان
ا یا مبتال به یناین خدمات براساس این فرض که فرد ناب .آورد می فراهم را خدماتی–معمولی را بخواند تا نابینایان مطلق 

 به شغلی و آموزشی محیطهاي،  نطقی، قادر خواهد بود که در خانه، جامعهاختاللهاي بینایی با تدارکات مناسب و انطباق م
  .)2000مهیا می گردد(میلر،  ؛ قوه خود دست یابدالحداکثرتوان ب

هاي انجام شده در ایران است. که بدین از پژوهش حاضر بررسی مبانی روان شناختی  و آموزشی نابینایان در پژوهشهدف 
این زمینه صورت گرفته اند را مورد بررسی و مرور قرار می دهیم تا با شناخت بیشتر از وضعیت منظور  پژوهش هایی که در 

  نابینایان در ایران، بتوان بهتر در مورد آنان برنامه ریزي آموزشی و تحصیلی انجام داد. 

 

  پیشینه پژوهش

ها پرداخته می که در ذیل به بررسی آن هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته استدر پژوهش مبانی روان شناختی  نابینایی
  شود.

هاي داند. مانند پژوهشترین مسایل افراد با مشکل بینایی میهاي زندگی را یکی از جديدر پژوهشی کمبود یا فقدان مهارت
اد ) که نشان داده است افر2005) و نورا و ساندرا(2004)، واگنر(1997)، ولف و ساکس(1991انجام شده توسط بایرشات(

هایی روبرو هستند. از این رو بیشتر پژوهشگران بر اهمیت آموزش، ها و نارساییهاي زندگی با کاستینابینا از نظر مهارت
اند (به نقل از ارزنده فر هاي زندگی به منظور رشد و سازگاري اجتماعی افراد نابینا تاکید کردهاکتساب و به کارگیري مهارت

  ). 1392واصغري،

هاي طولی موید تاثیر منفی نقص مهارت اجتماعی بر سالمت روانی کودك است (کونت و وهشاز طرفی پژ
) و 2001). کودکانی که مهارت اجتماعی کافی کسب کرده اند در ایجاد رابطه با هم ساالن (آشر و تیلر،2000همکاران،

قد این مهارت هستند. مهارت اجتماعی تر از کودکانی هستند که فا) موفق2003یادگیري در محیط آموزشی (واکر و هوپس،
کند تا با دیگران رابطه اثربخش داشته باشد. اغلب کودکان در ارتباط با اطرافیان (والدین، خواهران، به کودك کمک می

). به همین دلیل، اغلب این کودکان با 2001برادران و هم ساالن) این مهارت را بدون تالش فرا می گیرند (پاولس و الیوت،
  ). 1384هاي منفی از سوي بزرگ ساالن و کودکان دیگر رو به رو می شوند (بیابانگرد،العملسعک
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هاي اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و نابینا )، این بود که مهارت1381هاي تحقیق بیابانگرد و نایینیان (ترین یافتهیکی از مهم
تر از نابینا است. از دالیل این مسئله این است که در دوران ینتر از دانش آموزان عادي و دانش آموزان ناشنوا پایپایین

هاي اجتماعی، کودکان ناشنوا همانند کودکان نابینا از برقراري رابطه با محیط عاجزند؛ قادر به فهم کامل یادگیري مهارت
). شنوایی 1378فمن، ترجمه ماهر،توانند نیازهاي خود را بیان کنند (هاالهان و کاتوضیحات اطرافیان و مربیان نیستند و نمی

تر به کودك نابینا هاي مهم بهتر و آسانآشکارا اهمیت بیشتري در یادگیري دارد تا بینایی. همچنین امکان دارد که محرك
هاي هاي انجام شده نشان داده اند که رشد تواناییها با نتایج پژوهشقابل ارایه باشد تا به شخصی که ناشنوا است؛ که این یافته

) به ویژه کودکان آسیب دیده بینایی در تکالیفی 1976شناختی و مفهومی کودکان نابینا کمتر از کودکان بینا است (گاترمن،
کنند اي مشخص برخورد میکنند. آنان در ارتباط با محیط بیشتر به شیوهتر عمل میکه مستلزم تفکر انتزاعی است؛ ضعیف

  ).1381و نایینیان، (هامیل و براتر، ترجمه بیابانگرد

هاي تحصیلی و آموزشی تاکید هاي آموزشی و پرورشی رایج بیشتر بر بعد مهارتدر مدارس ویژه کودکان استثنایی  برنامه
آموزان با برخی کمبودها مواجه اند، هاي اجتماعی کودکان و دانشورزند و وقت و هزینه کمتري صرف آموزش مهارتمی

گیري از تجارب هاي آموزشی قرار گیرد و با بهرههاي اجتماعی نیز جزو  برنامهمهارت شود آموزشلذا پیشنهاد می
ها در مدارس استثنایی ، کودکان را آموزش دهند. مهم ترین گام در تدوین برنامه هاي جامع متخصصان و مربیان این رشته

 ).1388وز،آموزشی و توان بخشی، سازش یافتگی اجتماعی و بهداشت روانی آنان است(افر

در بعد شناختی، مطالعات تجربی بیانگر این حقیقت است که جوانان نابینا در توجه و تمرکز، قدرت یادگیري مطالب، خزانه 
واژگان، به ویژه موضوعات ذهنی، تفکر انتزاعی تکوین پایدار مفاهیم ذهنی، پردازش اطالعات، قابلیت حفظ مطالب و 

، توان تجزیه و تحلیل مسائل، قدرت تخیل و انشاء نسبت به هم ساالن ناشنواي خود ظرفیت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت
  برتري هاي قال مالحظه اي دارند.

گیري و ادراك نمادهاي فضایی در افراد بینا، به صورت تدریجی صورت می پذیرد. افراد نابینا با بهره مندي از فرآیند شکل
هستند؛ به سخن دیگر جوانان و نوجوانان هوشمند نابینا با گوش دادن به الگوهاي  ترتفکر انتزاعی در تصویرسازي ذهنی موفق
هاي شخصیتی ایشان تصاویر خاصی را در ذهن خود تصورکرده و بر آن باور پیدا صوتی و کالمی افراد مختلف، از ویژگی

نوع گوش می دهند؛ براي صاحبان می کنند؛ به طورعموم، هنگامی که نوجوانان و جوانان به الگوهاي صوتی متفاوت و مت
ها و تعامالت مطلوب اجتماعی صداهاي گیرا و خوشایند، تصاویر مطلوب ذهنی ترسیم می کنند. زمینه بسیاري از رغبت

هاي خوشایند ذهنی از الگوهاي مطلوب صوتی هم ایشان، برهمین اساس شکل می گیرد؛ بدیهی است میزان تصویرسازي
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ویژه معلمان و مربیان و مشاوران توسط نوجوانان و جوانان نابینا، در تامین بهداشت روانی آنان تاثیر ساالن و بزرگ ساالن، به 
قابل توجهی دارد؛ در ابعاد، ویژگی ها و خصیصه هاي روانی و اجتماعی، تفاوت هاي بسیار مهم و قابل تامل در رگه هاي 

  هایی چند از ویژگی هاي موردنظر اشاره می شود. شخصیتی نابینا و بینا مشاهده می شود. در اینجا به نمونه

احساس انگشت نمایی، در بین اغلب افراد نابینا قابل مشاهده و توصیف است. افراد نابینا احساس می کنند که در تنهایی و 
یگر جمع، در خانه و مدرسه، کوچه و خیابان، سفر و حضر، وجودشان مورد توجه خاص دیگران واقع می شود. به عبارت د

احساس می کنند در جمع بیشترین نگاه و توجه دیگران متوجه  حضور آنان می شود؛ به سخن دیگر احساس انگشت نمایی 
  در خلوت و جمع احساس غالبی است که بین افراد نابینا وجود دارد.

افراد بینا و چه نابینا، از  افراد نابینا، عموما نسبت به تعامالت اجتماعی و ارتباطات کالمی مستمر، معاشرت با دیگران، چه
هاي دانشگاهی و ادامه تحصیل همراه با هم نگرشی مثبت و خوشایند برخوردارند.از حضور در کالس هاي عادي و محیط 

ساالن بینا، احساس رضامندي قابل توجهی دارند. به طور کلی، بزرگ ساالن نابینا در امر ازدواج و زندگی مشترك ترجیح 
  بینا و یا نیمه بینا داشته باشند. می دهند که همسري

حساسیت فوق العاده نسبت به محیط اطراف،   همراه با بعضی بازخوردهاي تردیدآمیز و نه چندان مثبت نسبت به رفتار 
دیگران، خودمشغولی هاي موقعیتی، خیال بافی، رویاپردازي روزانه و چرت هاي مکرر در کالس ها و نشست هاي جمعی، از 

  هاي بارز رفتاري و شخصیتی غالب افراد نابینا است.جمله ویژگی 

در سبک هاي مقابله با استرس بین دانشجویان نابینا و عادي تفاوت وجود ندارد اما در اضطراب اجتماعی بین دانشجویان نابینا 
اب اجتماعی و عادي تفاوت وجود دارد. با توجه به رابطه معکوس بین شاخص هاي برون گرایی و دل پذیر بودن با اضطر

پایین، پرورش حس مثبت بودن، جرات ورزي و صمیمی بودن در افراد نابینا می تواند اضطراب اجتماعی آن ها را کاهش 
). احساس ناراحتی ناشی از اضطراب اجتماعی اغلب منجر به اجتناب از دامنه وسیعی از 1390دهد(رضوي،کاظمی و محمدي،

همچون عملکرد ضعیف تحصیلی، افسردگی و سوء مصرف مواد را در پی دارد. تعامالت اجتماعی می گردد و پیامدهایی 
اي هاي مقابلهشخصیت نیز یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر کارکردهاي روان شناختی است به ویژه اینکه در انتخاب مهارت

  اي از سوي دیگر تاثیر دارد.هاي مقابلهاز یک سو و اثرگذاري بر مهارت

ش مهم ورزش در بهبود عزت نفس و سالمت روان در نابینایان ورزشکار را نشان می دهد،   براي ارتقاي در پژوهشی که نق
ها به انجام دادن فعالیت هاي ورزشی مهم به نظر می رسد(مالزاده متغیرهاي روان شناختی  در افراد نابینا، ترغیب و تشویق آن

  ).1391اسفنجانی، جوانمرد، اراضی و یگانگی، 
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ژوهش ها نشان داده اند که نقص بینایی ممکن است منجر به احساس حقارت و ناتوانی در افراد شود و احتمال دارد از برخی پ
عدم پذیرش اجتماعی، نتایج ضعیف تحصیلی، ناتوانی جسمی و سازگاري ضعیف اجتماعی ناشی گردد (گریوگوردبیل و 

  ).2009برناس،

توان به بهبود وضعیت روان شناختی،   اجتماعی، آموزشی و تحصیلی نابینایان می با توجه به پژوهش هاي پیشین در زمینه هاي
ها امیدوار بود زیرا خوشبختانه در حال حاضر امکانات الزم براي پژوهش و تحقیقات بیشتر در این زمینه نابینایان در این زمینه

و راهکارهاي بیشتر و فراهم آوردن امکانات توان  هاهاي قبلی و اندیشیدن به راهفراهم گردیده است تا با تکمیل پژوهش
بخشی با در نظر گرفتن جنبه هاي پزشکی و روان شناختی  که توسط متخصصان چشم پزشک و روانشناس صورت می گیرد 

  با امیدواري و تالش بیشتر، گامی موثر در کاهش روزافزون تعداد کم بینایان و نابینایان برداشته شود.

 مبانی نظري

،   )تقسیم می کنند.1378تعاریف ابتدایی نابینایی را به دو دسته نابینایی آموزشی و نابینایی قانونی (هاالهان و کافمن، ترجمه،   
پیشنهاد کرد که هم اکنون نیز مورد قبول بنیاد نابینایان آمریکا است:  1934انجمن پزشکی امریکا این تعریف را در سال 

ته می شود که تیزبینی او در چشم بهتر و حتی با استفاده از وسایل عادي( مثالً استفاده از نابیناي قانونی به کسی گف
ترین قطر آن نتواند فاصله زاویه اي  قدر کم است که وسیع یا کسی است که میدان دیدش آن ؛و یا کمتر باشد 70/20عینک)

پایی چیزي می بیند که یک فرد با دید  20در فاصله دید به معناي آن است که شخص  ؛درجه است فراگیرد 20را که بیشتر از 
  .پایی تشخیص می دهد 200معمولی آن در 

آن  نشان دهندهمتعلق به تمدن رایج در منطقه بین النهرین می باشد باقی مانده که  نابینایی قدیمی ترین نوشتارهاي پزشکی
 1280قانون حمورابی که در سال  .بوده استهاي پزشکی سال پیش مراقبت از چشم یکی ازتخصص 5000است که الاقل 

سال پیش بود حاوي مطالبی درباره چشم پزشکی  3000شمسی در شوش بدست آمد و حاوي قوانین حاکم بر سرسري ها در 
قدر که براي بیمار مخاطره آمیز بوده است براي پزشک نیز خطراتی دهد که جراحی هاي چشم همان است و نشان می
  دربرداشته است. 

 1روي نابینایان توسط یک نفر فرانسوي بنام والنتن هويه قسمت اعظم اقدامات مربوط به بازشدن درهاي آموزش و پرورش ب

موفقیت او در است. در پاریس کرده  نابینا) اقدام به افتتاح انستیتو جوانان میالدي1874شمسی(  1162انجام گرفت که در سال 
تعلیم دوازه کودك نابینایی که از طرف انجمن دوستان به انستیتوي وي اعزام شده بودند موجب گردید که به او لقب(پدر و 
                                                             
1 Valentine Hauy 
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 .گردید شدو در آن ادغام ون ملحق -حواري نابینایان) داده شود. پس از انقالب فرانسه مدرسه هوي به آسایشگاه کنز 

  .شد از راه لمس مطالب روي آن را خواند مورد استفاده قرار دادکاغذ برجسته را که می هور همچنین اولین کسی بود که

عمل آمد و روي حروف برجسته و گود شده امتحاناتی شد تا اینکه سرانجام لوئی هرویداد اقدامات و تجربیات گوناگونی ب
حروف آن بوسیله نقطه برجسته مشخص می شود ابداع  معلم نابیناي انستیتو ملی جوانان نابینا الفبایی را که هر یک از1بریل 

 .الفباي بین المللی نابینایان مورد قبول قرار گرفت عنوانبهالفباي ابداعی او .کرد 

 
  در جهان و ایران نابینایان گذري برتاریخچه آموزش و پرورش

تأسیس آموزشگاه نابینایان هیوئی در فرانسه با  1785آغاز آموزش مدون و برنامه ریزي شده براي نابینایان اولین بار در سال 
  پایه گذاري شد.

 .تن بیشتر از همه به چشم می خورد 3 اماز میان ایثارگرانی که در مراکز آموزش نابینایان نقش عمده اي داشتند ن

  هستند.کریولی ها  ساموئل - 3 ویلهم جووآن - 2   والنتین میوئی 1-

 براي ايمدرسه تبریز شهر در و برداشت را گام اولین کریستونل ارنست بنام آلمانی  شمسی یک نفر کشیش )1299(در سال
نام مدرسه ه بذکر شده شمسی یک شعبه از مدرسه  1330تعطیل شد. در سال ) 1319 سال( در و نمود دائر نابینان آموزش

به امر آموزش دختران نابینا همت گماشت. همچنین در و  نور آئین جهت آموزش دختران نابینا در اصفهان شروع به کار کرد
پسران نابینا گشایش یافت. اولین آموزشگاه ویژه نابینایان در  م و تربیت یموزشگاه کریستو نل جهت تعلآشمسی  1340سال 

 فعروآموزشگاه به آموزشگاه رودکی ماین  گردید.شمسی توسط سازمان خدمات اجتماعی تأسیس )1328 (تهران در سال
  گردید.طور شبانه روزي اداره میه بود و ب

فردي بنام کریستوفل که در زیر پوشش دایره  شد و در ایرانمؤسسه سلطنتی نابینایان تأسیس در  )1784در سال(خط بریل 
 و خط پرداختبه تأسیس آموزشگاهی ویژه نابینایان  )1304 (در سال اسقفی ارامنه از طریق ترکیه و لبنان وارد تبریز شده و

هاي طریق ابتکاري وارد کشور نموده و از آنجایی که آشنایی او به زبان فارسی کافی نبوده است که بتواند تمام نیازمندي رابه
همواره با ورود او خط بریل از  ده است وکرزبان را برطرف کند فردي بنام محمدعلی خاموش در تدوین خط با او همکاري 

خانه خط و شیوه کامل آن در بین نابینایان چاپ شود و در ترویج و اصفهان وارد کشور می طریق آموزشگاه کریستوفل تبریز

                                                             
1 Louis Braille 
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ده است و همچنین سازمان آموزش ابایصیر که بنیان گذار آن آیت ا... کرکیهان که بنیانگذاري آن را دکتر مصباح زاده 
  ).1365شمس آبادي بوده است نقش مؤثري داشته است ( دکتر افروز 

  علل کم بینایی و نابینایی می توان به مواردي ذیل اشاره کرد:از نظر 

مادرزادي: این نوع کم بینایی(نابینایی) از بدو تولد با کودك هست. ضربه به جنین با ضربه به کودك در حین تولد،   - 1
  موارد ژنتیک یا موارد غیرطبیعی در حین رشد جنین در این دسته قرار می گیرند.

هاي چشمی در این دسته قرار می گیرند. در این بیماري ها معموال کم بینایی در سنین باالتر خود را نشان ژنتیک: بیماري - 2
  می دهد و شاید در بدو تولد کودك مشکلی نداشته باشد نظیر بعضی موارد گلوکوم جوانان.

عصبی صدمه می رسانند(مانند  اکتسابی: بیماري ها با عفونت هاي چشمی، صدمات عصبی و یا بیماري هایی که به سیستم- 3
تومور هیپوفیز) ضربه به چشم، تغییرات وابسته به سن و یا بعضی از بیماریهاي عمومی که به چشم آسیب وارد می 

  کنند(دیابت).

   توان بخشی

کم قبل از هر گونه اقدامی در جهت انجام معاینات تخصصی چشم، حتما باید پذیرش فرد، توسط روانشناس متبحر در زمینه 
بینایی و نابینایی انجام شود. معموال مراجعان به مراکز توان بخشی بینایی قبل از به عنوان مورد کم بینا از متخصصین چشم 
پزشک شناسایی شده و ارجاع می شوند. پس از پذیرش و اقدامات دیگري که موردنظر روانشناس است فرد در زمان مناسب 

شوند. هدف از معاینات کم بینایی عبارت است از بررسی نیازهاي عملی، ظرفیت به چشم پزشک شناسایی شده و ارجاع می 
و محدودیت هاي سیستم بینایی فرد، ارزیابی بیماریهاي چشمی و سیستمیک و درمان آن ها. آموزش و مشاوره با بیمار و 

درمان توسط دیگر متخصصین خانواده وي و دیگر متخصصین، مشاوران شغلی، کارفرمایان و هدایت و راهنمایی فرد براي 
 توان بخشی و درمانهاي احتمالی پزشکی و اقدامات جراحی.

  

  روش پژوهش

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که بر اساس مطالعات کتابخانه اي و اسنادي از پژوهش هاي دیگران در این زمینه 
  استفاده گردیده است. 
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  یافته ها

میلیون نفر) نابیناي مطلق و بقیه دچار  16درصد ( 12.5ر نقص بینایی هستند که از این تعدادمیلیون نفر به نوعی دچا135در دنیا 
رود با توجه به رشد جمعیت و همچنین افزایش امید به زندگی این تعداد فزونی یابد. در کم بینایی هستند و البته انتظار می

وجود ندارد اما مشاهدات کلینیکی در مراکز درمانی حاکی از  کشور ما هر چند آمار دقیقی از تعداد کم بینایان و نابینایان
وجود تعداد قابل توجهی افراد کم بینا است. نقص بینایی در کودکان بدون توان بخشی می تواند موجب بروز مشکالت 

  ).1385آموزشی و ارتباطی شود و در افراد مسن باعث بروز مشکالتی در کار و ارتباطات گردد(صادقپور،

که جامعه به اختالالت شنوایی کمتر از اختالالت بینایی اهمیت می دهد؛ باوجود این آثار روانی مبتالیان به  اختالالت  با آن
  شنوایی به مراتب بیشتر از آثار روانی مبتالیان به اختالالت بینایی است.

ش آموزان نابینا و پی بردن به نقاط بدیهی است که بدون تعیین و ارزشیابی وضعیت روان شناختی،   آموزشی و اجتماعی دان
تر امکان پذیر نخواهد بود و احتماال هاي آموزشی، پرورشی و توان بخشی مفیدتر و جامعضعف آنان، تهیه و تنظیم برنامه

  نتایج موثري نداشته باشند..

 :چهار اصل مهم و حیاتی استیان نیز آموزش کودکان نابینا زمینه در

                خط بریل فراگیري اصل-  

 .  از باقیمانده بینایی هرچقدر که کم باشد هاستفاد -  

 حرکت و جهت یابی   -

  تسلط بر هنر گوش دادن و فراگیري از راه شنوایی -

 آموزان دانش آموزشی ریزي برنامه بر منطبق بینایی دیده آسیب آموزان دانش آموزشی در مورد برنامه آموزشی، محتواي 
 و آموزش نظام با مشابه،   متوسطه راهنمایی، ابتدایی، تحصیلی هاي دوره از یک هر در تحصیل، مدت طول باشد و می عادي
 گروه این اختیار در که هاییکتاب عادي آموزان دانش با آموزشی برابر هايفرصت ایجاد منظور به.  است عادي پرورش
 دانش آموزشی هاي برنامه اهمیت حائز و اساسی اهداف از شود. یکی می بریل به بدل و شده سازي مناسب گیردمی قرار

  باشند. داشته مستقلی زندگی خود براي دیگران به احتیاج بدون بتوانند که است این بینایی دیده آسیب آموزان

 آموزشی نابینایان هايروش

 .بریل1
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 ترکیب از خط این. است لمس قابل و برجسته که شود می استفاده بریل خط از نابینایان، به نوشتن و خواندن آموزش براي
 با آنها لمس طریق از راست، به چپ از و پایین به باال از و دارند قرار ستون دو و ردیف سه در که برجسته نقطه شش مختلف
 نوشتن نیز و است نیازمند بیشتري زمان و تمرین عالقه، دقت، به خط است. این آمده به وجود شوند؛ می خوانده سبابه انگشت

 و تر حجیم بریل، خط هاي کتاب آن، مخصوص کاغذ قطر علت به و شود می انجام معمولی خط از کندتر آن خواندن و
 هستند. معمولی هاي کتاب از تر سنگین

  موجود بینایی از .استفاده2

 حداکثر بینایی، باقیمانده از شود می سعی االمکان حتی دارد؛ وجود بریل روش از گیري بهره در که مشکالتی به توجه با
 هستند. اقدامات قبیل این از عدسی بردن کار به و کتاب آوردن جلو متون، کردن خط درشت. آید عمل به استفاده

 دادن گوش .آموزش3

 از که نوارهایی از گیري بهره با روش این. است دادن گوش به عادت و آموزش نابینایان، براي یادگیري هاي روش از یکی
  است. پذیر امکان شده، ضبط قبل

 

  نتیجه گیري

در این قسمت تالش می شود تا با ارایه راهکارهاي آموزشی براي افراد نابینا بتوان تصمیمات مناسب را اتخاذ کرد تا ضمن 
  ها، تحقیقات بعدي با اشراف و آگاهی بیشتري به بیان این مسایل بپردازند.  استفاده از یافته هاي این پژوهش

 آموزشی تمالحظا

. باشد متمرکز نیاز مورد هايمهارت و حواس تقویت و بر بوده هاآن توانمندي با متناسب باید نابینا آموزاندانش آموزش
  از: عبارتند هاآموزش این از بخشی

 صوتی) افزارهاي نرم از استفاده جهت( شنوایی حس پرورش - .

 المسه حس پرورش -.

 کنند.  می زندگی آن در که فضایی ادراك و احساس تقویت -
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 ترتیب. و نظم آموزش -

 و مشخص آموزان دانش با باید معلم است؛ شنوایی اساس بر نابینا آموزان دانش یادگیري از زیادي میزان که آنجایی از
  نماید. ارایه لمس قابل و کاربردي صورت به را هاآموزش کند و صحبت واضح

همیشه بر مبناي کار تیمی است و توان بخشی بینایی نیز از این امر مستثنی نیست. اعضاي در توان بخشی،فرآیند توان بخشی  
گروه شامل چشم پزشک، اپتومتریست، روانشناس، مددکار و کاردرمانگر می باشد. هریک از اعضاء تیم وظیفه خاص خود 

ر مرحله اي کار خود را انجام می دهند. را دارد به اضافه اینکه تعامل با یکدیگر نیز ضروري است. هر یک از متخصصین د
ضمن آن که در بعضی موارد باید هم زمان با ایشان ارتباط داشته باشد. حضور همه اعضاء تیم در یک محل ایده آل است اما 

 افتد و فرد کم بینا براي دسترسی به بعضی اعضاء تیم طی مسیري داشته باشد. گاهی این امر موجب بروزمعموال اتفاق نمی
مشکالت براي فرد با خانواده شده و باعث توقف یا کندي در امر توان بخشی خواهد شد. به همین دلیل یکی از نکاتی که به 

جواري مراکز توان بخشی با مراکز درمانی چشم پزشکی است. این امر می تواند به اعتقاد نویسنده باید یه آن پرداخت هم
  تر از نگاه فرد کم بینا منجر شود.ارجاع سریع تر، منطقی تر و قابل قبول 
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بررسی اختالل یادگیري و استفاده از حواس شنوایی،  المسه و وسایل آموزشی و 
 کمک آموزشی در بین دانش آموزان کم بینا و نابینا

  1دکتر علی یزدخواستی

  2طاهره رعیت نوش آبادي                                                                                              

  چکیده                                                                                             

برنامه کودکان ناتوان ازیادگیري به منظور ارائه خدمات به کودکانی که مشکلی در یادگیري دارندتهیه وسازماندهی شده 
دبستان نیازمند سنجش تحوالت زبان،شناخت و بینایی آنهاست.  پیشاست.تشخیص کودکان ناتوان از یادگیري در سنین 
د در همان سنین اولیه زندگی مشکالتی درزمینه آموزش ازخودنشان کودکانی که در تحول بینایی دچار عقب ماندگی هستن

می دهند. این مشکالت می تواند بصورت شکست کودك در کسب مهارتهاي تحولی،که همه کودکان می بایست آنها را 
روز مشکالتی کسب کنند،دیده شود.هنگامی که این کودکان به دبستان وارد می شوند،ناتوانایی بینایی آنان می تواند سبب  ب

در خواندن، نوشتن، هجی کردن آنان گرددزیرا در این یادگیري ها توانایی بینایی نیازمند است. کودکانی که داراي  رشد و 
تحول درنگیده هستند،در کسب توانایی سازماندهی فضایی بامشکل روبرو شده و بنابراین با شکست در یادگیري مهارتهاي 

ی تحولی در زمینه بینایی می تواند از طریق مشاهده ومقایسه عملکرد کودکان نسبت به خودیاري روبرومی شوند.ناتوان
هنجارهاي تحولی در کودکان بهنجار شناخته شود.کودکان نابینا براي اینکه بتوانند از توانمندیهاي خودجهت یادگیري 

نوایی ووسایل آموزشی وکمک استفاده نمایند ملزم به بهره گیري بهتر از سایر حواس خود بخصوص حس المسه وش
آموزشی می باشند تا روند یادگیري آنها در مدرسه منطبق با روند یادگیري کودکان عادي گردد. هدف از نگارش این مقاله 
بررسی وضعیت یادگیري و توانمندیهاي کودکان نابینا از حس شنیداري،  المسه ووسایل آموزشی وکمک آموزشی جهت 

  یادگیري بهترمی باشد. 

  

  اختالل یادگیري،حواس شنوایی والمسه،وسایل آموزشی وکمک آموزشی،دانش آموزکم بیناونابینا واژگان کلیدي

 

                                                             
1 :عضوهیات علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه کاشان   
2 دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه کاشان، :دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی   
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  مقدمه

) آسیب بینایی از جمله نابینایی به  1997بر اساس قانون مربوط به افراد متبال به ناتوانی هاي یادگیري ( آي. دي. ایی. اي، 
تی پس از اصالح، تأثیرهاي نامطلوبی بر عملکرد آموزشی کودك دارد.این معنی نقض در بینایی است،به طوري که ح

)، تصریح کردکه افرادکم بیناي کسانی هستند که با 2004(1اصطالح شامل نیمه بینایی و نابینایی مطلق نیز می شود. دلوکا
شکل هستند،اما این افراد وجود استفاده ازعدسی هاي تجویزي براي اصالح دیدشان در انجام تکلیف هاي دیداري دچار م

می توانند با استفاده ازراهبردهاي جبران بینایی وسایل کم بینایی و وسایل دیگر و تغییرات محیطی، عملکردشان را در این 
تکلیف ها بهبود بخشد. این تعریف هاي پذیرفته شده،نشانگر این نیستند که افراد کم بینا استعداد نا مناسبی براي یادگیري 

ز دانش آموزان کم بینایی که مداخله هاي تحصیلی مناسب دریافت می کنند،انتظار می رود که متناسب بامیانگین دارند،ا
درصد افرادي که به عنوان نابیناي قانونی طبقه بندي  IHV10توانایی شناختی، عملکرد تحصیلی مناسبی داشته باشند. تقریبابا

هستند.با وجود این نقص است که،افراد نابینا بیشتر توجه شان را بر دیگر حواس می شوند بینایی مفید ندارند و به کلی نابینا 
خود متمرکز می کنند تا بتوانند اطالعات پیرامون خویش را از طریق آنها دریافت و تجزیه و تحلیل کنند. آنهایی که به طور 

توانمندي هاي  کلی نابینا هستند براي تعامل با محیط پیرامون خویش و حرکت در آن کامال به
دیگرخودچون؛شنیداري،المسه،بویایی و دهلیزي متکی هستند. تحقیقات بیانگر این امر هستند که افرادي که از یک حس 
خود محروم شده اند( از جمله نابینایان ) براي جبران این کمبود و نارسایی حسی، قدرت و انعطاف پذیري قابل مالحظه اي را 

). وقتی که عملکرد تحصیلی نابینایان وکم بینایان متناسب با  2004 2دهند ( رودر و روسلردر سایر حواس خود نشان می 
استعدادشان دچار افت می شود، آموزگاران باید منبع شکست را بررسی کنند و احتمال یک مشکل پردازش درونی که 
نشانگر ناتوانمندي هاي یادگیري است،جست 

                                                                                                        وجوکنند                            

   تعریف ناتوانی هاي یادگیري

تعریفی که توسط کمیته ملی ناتوانی هاي یادگیري ارائه شده، عبارت است از اصطالح کلی که به گروه هاي ناهمگنی از 
ت جدي در اکتساب و استفاده از توانایی هاي شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدالل یا اختالل ها که با مشکال

ریاضیات بر میگردد؛ به عالوه این اختالل ذاتی و درونی است و گمان می رود ناشی از عملکرد بد سیستم اعصاب مرکزي 

                                                             
1 :Deluca 
2 :Roder & Rosler 
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س درس آشکار می شوند و در نتیجه باعث ارجاع باشد. اختالل هاي پردازش درونی معموالً از راه مشکالت تحصیلی در کال
به خدمات ویژه آموزشی شاخه مشکالت یادگیري می شوند. ارزیابی دانش آموزان کم بینا (در زمینه تحصیلی) به علت 

  تأثیرهایی که ناشی از کم بینایی آنهاست، مشکل است. 

ت پیچیدگی تمایز بین عوامل بیرونی ( مثل استفاده از تعیین علت مشکالت تحصیلی به ویژه در دانش آموزان کم بینا به عل
وسایل کمک بینایی ) و اختالل ها پردازش ( نقص استدالل ) مشکل است. به این دلیل ممکن است تشخیص اختالل هاي 

  یادگیري در این دانش آموزان مورد غفلت قرار گیرد. 

  تشخیص ناتوانی هاي یادگیري در دانش آموزان کم بینا

ه از روش هاي سنتی یعنی آزمون هاي هوش و آزمون هاي پیشرفت تحصیلی براي تشخیص اختالل هاي یادگیري در استفاد
دانش آموزان کم بینا نامناسب به نظر می رسد. بسیار از مناطق، تفاوت هاي آماري بین پتانسیل هوشی و پیشرفت تحصیلی را 

  ).  2000(1لیتون والك اساس منطقه تشخیص ناتوانی هاي یادگیري قرار می دهند

  نقش تشخیص از راه داده هاي کیفی 

یکی از روش هاي جانشین براي تشخیص ناتوانی هاي یادگیري در کودکان کم بینا استفاده از آزمون هاي غیر رسمی است 
ت آمده از که این آزمون ها براي شناخت تاریخچه تحصیلی دانش آموز و جور کردن نتایج حاصل از آن با نمره هاي به دس

آزمون هاي استاندارد است. اطالعاتی که از راه آزمون هاي غیر رسمی به دست می آید، همان طور که وسیله ي ارزشمندي 
). این 2004، 2براي مشخص کردن کفایت و مهارت دانش آموز است، می تواند در برنامه ریزي تحصیلی نیز مفید باشد (زویر

اندارد شده اي که توسط ابزاري به دست می آید که به طور مکرر براي کودکان کم بینا ابزار همچنین می تواند نتایج است
  نامعتبر شناخته شده، مورد تأیید یا رد قرار دهد. 

درصد از اداره هاي نواحی آموزشی، اندازه گیري هاي کیفی یا نمره  56)،  حدود 2001و الك ( بر اساس نظر اظهارات لیتون
  اط با اندازه گیري هاي کمی براي تعیین وجود ناتوانی هاي یادگیري به کار می برند. هاي کالسی را در ارتب

                                                             
1 : Layton & Lak 
 
2  : Zwiers 
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)،در افراد مبتال به ناتوانی هاي یادگیري انواع ویژه و متفاوتی از اطالعات وجود دارد  2004بر اساس نظریه دلوکاوهمکاران(  
که باعث ناتوانی هاي یادگیري آنهاست. در نتیجه دچار عملیات معیوب و نادرست می شوند که به طور مستقیم منجر به 

  مینه هاي تحصیلی می شود. مشکالتی در خواندن، نوشتن یا دیگر ز

  پرسشنامه تشخیص ناتوانی هاي یادگیري 

)، براي کمک به معلمان کالس و ارزشیابان است که اختالل هاي  L.D.D.I(1پرسشنامه تشخیص ناتوانی هاي یادگیري
) L.D.D.Iنند. (پردازش درونی را از راه مشاهده رفتار طبیعی دانش آموزان در جلسه هاي معمولی کالس هایشان شناسایی ک

همچنین براي تشخیص وجود اختالل هاي یادگیري در دانش آموزان کم بینا می تواند از راه حمایت اطالعاتی که با دیگر 
  داده هاي کیفی جور شده است روایی و پایایی این فرایند ارزشیابی را باال ببرند (همان منبع ). 

  روش کیفی براي تشخیص ناتوانی هاي یادگیري 

یابی هاي کیفی براي تشخیص ناتوانی هاي یادگیري در یک دانش اموز کم بینا روش ها و راهبردهاي مختلفی است که به ارز
  منظور ارائه تصویري از عملکرد روزانه دانش آموز طراحی شده است. 

  موارد زیر نمونه اي از ابزار کیفی است : 

 ر طول زمان به وسیله معلم آوري شده .جمع آوري نمونه هاي وسیعی از  کار دانش آموز که د1

.مصاحبه به وسیله مشاور، معلم کالس یا 3برنامه آموزشی مورد استفاده معلم براي اندازه گیري از عملکرد روزانه دانش آموز 
.بررسی وسیعی از مدارك تاریخچه 4معلم ناظر با معلمان، والدین و افراد دیگري که خدمات آموزشی ارائه می دهند. 

.مشاهده هاي غیر رسمی از رفتار دانش آموز در موقعیت هاي اجتماعی و تحصیلی به 5زشی دانش آموز توسط معلم آمو
  وسیله آزمونگران، مشاوران و معلمان.

  نقش حس شنوایی دریادگیري دانش آموز نابینا وکم بینا

آن بیشترین اطالعات را از محیط پیرامون در میان حواس می توان گفت پس از بینایی این شنوایی است که انسان به واسطه  
، VHIبه دست می آورد. به جز حدود یک سوم از نابینایان که عالوه بر اختالل بینایی شنوایی خود را نیز از دست داده اند ( 

اینکه استفاده از )، افراد نابینا تقریباً به طور کامل به شنوایی براي درك محیط دور از دسترسشان نیازمندند و با توجه به  2002

                                                             
1 : the learning disabilities diagnostic Inventory 
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حس شنوایی براي این کودکان از اهمیت شایانی برخوردار است لذا باید خوب گوش کردن و توجه به صداهاي محیطی را 
). براي قرن هاي متمادي است که افسانه هاي فراوانی مبنی بر اینکه نابینا از  1390در آنها تقویت کرد ( سیف نراقی، نادري، 

).  1990،  1ه فرد و غیر معمول در دیگر حواس خود از جمله شنوایی برخوردارند، وجود دارد (جیمزتوانمندي هاي منحصر ب
از مهارت هاي سطح باالي یک عابر پیاده نابینا این است که می تواند در یک تقاطع حرکت کند و در ازدجام صداهاي 

غ عبور کند؛ البته الزم به ذکر است که تمامی مختلف یک صداي خاص را بشنود، یا از میان جمعیت در پیاده روهاي شلو
  ).  1998و همکاران  2افراد نابینا چنین مهارت ها و توانایی هایی را از خود بروز نمی دهند ( کراندال

شنوایی چندین بعد دارد. یکی از مهمترین ابعاد آن سرعت پردازش اطالعات شنیداري است. سرعت پردازش اطالعات بیشتر 
شناختی به حساب می آید. براي بررسی سرعت پردازش اطالعات محققان سعی می کنند تا زمان  –ادارکی  یک توانمندي

واکنش فرد در برابر محرك هاي خاص را اندازه گیري کنند. این محرك ها می توانند محرك هاي بینایی، شنوایی، المسه 
  و. .. باشند. 

نابینا این است که آنها در توانمندي هاي شنیداري مانند سرعت پردازش همانطور که مطرح شد اعتقاد رایج در مورد افراد 
اطالعات شنیداري داراي قدرت بیشتري نسبت به افراد عادي هستند، در این صورت باید زمان واکنش یک فرد مبتال به 

خطاي کمتري محرك  اختالل در برابر یک محرك شنیداري نسبت به یک فرد عادي کمتر باشد و یا با سرعت بیشتر و درجه
)، اما تحقیقات سازمان یافته در این زمینه بسیار کم  2007و همکاران(  3هاي شنیداري پیرامون خویش را پردازش کند ( ریکر

  است. 

اینکه افراد نابینا از طریق یک عملکرد سطح باالي شنیداري نقص بینایی خود را ترمیم می کنند توسط برخی یافته هاي 
و  4الکتروفیزیولوژي قشر مخ، تصویربرداري از عملکرد مغز و مطالعات رفتاري مورد حمایت قرار گرفته است ( ویکز

). تحقیقات نشان  میدهند جریان خون در کرتکس بینایی اکسی پیتال با محرك هاي شنوایی در افراد نابینا  2000همکاران 
بی در افراد نابینا دقیق تر از افراد بینا و حتی دقیق تر از برخی حیوانات افزایش می یابد و همچنین مکان یابی صداهاي جان

). اما بر خالف فرضیه جبران ادراکی، برخی یافته هاي جدید، تفاوتی میان  1999، 5چون راسوها و گربه هاست ( کینگ
ابینا هیچ استعداد ویژه اي در دیگر حواس عملکرد شنوایی آزمودنی هاي نابینا و بینا نیافته اند. آنها بیان می کنند که افراد ن

خود ندارند و آنچه بی تردید می توان گفت این است که عامل یادگیري نقش مهمی در تجزیه و تحلیل حس شنوایی و 
                                                             
1 :James 
2 : Crandall 
3 :Reicher 
4 :Weeks 
5 :Kinng 
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ت عملکرد آنها ایفا می کند و بدیهی است افراد نابینا نسبت به افراد بینا تجربه بیشتر در توجه و تفسیر اطالعات شنوایی به دس
  ).2002و همکاران،  1آمده از محیط پیرامون خویش دارند ( زویر

آنچه به طور کلی می توان از نتایج تحقیقات استنباط کرد این است که  عملکرد نوجوانان نابیناو کم بینادر سرعت پردازش 
ین تفاوت هر چه سرعت ارائه نسبت به نوجوانان بینا تا حدودي بهتر است و ا PASATاطالعات شنیداري با استفاده از آزمون 

محرك ها بیشتر شود، معنادارتر است. اگر چه تحقیقات درباره سرعت پردازش اطالعات شنیداري در افراد نابینا بسیار کم 
است اما یافته هاي به دست آمده از برخی تحقیقات موجود درباره توانایی هاي شنیداري نابینایان حمایتمی کند. براي مثال در 

اخیر، برخی مطالعات رفتاري، الکتروفیزیولوژي و تصویر برداري هاي مغزي نشان داده است که پس از آنکه افراد از  دو دهه
یک حس خود مانند بینایی محروم می شوند براي جبران این کمبود، قدرت و انعطاف پذیري آنها در سایر حواسشان افزایش 

نابیناي مادرزاد در مکان یابی صدا و تمرکز بر اصوات پیرامون و صحبت می یابد. برخی مطالعات نشان می دهند که افراد 
). با استفاده از تصویربرداري سه بعدي نشر  2000گویندگان نسبت به افراد بینا بهتر عمل می کنند.  ویکز و همکاران ( 

تمرکز بر اصوات پیرامون و پاسخ  پوزیترون متوجه شدند که کرتکس اکسی پیتال در افراد نابینا به هنگام مکان یابی اصوات،
  به آنها فعال تر از افراد بینا عمل می کند. 

  استفاده ازحس المسه به عنوان وسیله یادگیري در دانش آموز نابیناوکم بینا

هر کودکی  به لمس کردن افراد دیگر یا اشیا نوعی ارتباط بیانی است و مثالی از یک نوع ارتباط غیر نمادین می باشد. معموالً
شیوه اي می تواند لمس کند. رفتن به سراغ کسی براي لمس کردن نشان می دهد که کودك به طرف مردم جلب می شود. 
بنابراین، لمس کردن ممکن است شکل عمده تري از ارتباط باشد. شماري از رفتارها وجود دارد که می توان آنها را تحت 

  این نوع آورد:

  *لمس کردن شیء

  »نوشیدن«ه صدا در آوردن فنجانی براي *دستکاري شی مثل ب

  *بازي کردن با دست شخصی

  *لمس کردن شخص و شیء.
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استفاده از المسه براي برقراري ارتباط بیانی هنوز هم یکی از مراحل اولیه ي گسترش ارتباط است. کودك یاد می گیرد که 
  باید مستقیماً روي افراد اثر بگذارد.

، کودك باید به شیوه اي خود را با شنونده سازگار کند.این موقعیت آگاهی می تواند به منظور نشان دادن ارتباط عمدي
شامل نگاه خیره،چرخیدن به اطراف،ولمس کردن باشد.براي کودك نابینا شکل لمس کردن بسیار مهم است،همچنین به 

  ا تقویت می کند.عنوان شکل پیوند انسانی اهمیت دارد و بنابراین مفهوم بر قراري ارتباط بین دو نفر ر

براي کودکانی که براي برقراري ارتباط بدنشان را حرکت می دهند آموزگاران و والدین می توانند به آنها نشان دهند که 
  الزم است شنونده را لمس کنند. بنابراین کودك نابینایاد می گیرد که باید بیشتر فعالیت کند تا آنچه را می خواهد به دست آورد.

  یافتی المسه اي نشانه هاي در

نشانه هاي المسه اي(یا بساوایی)لمس محکم بدن کودك است که داراي معنی می شوند. والدین معموال تعدادي نشانه ي 
بساوایی طبیعی را به کار می برند اما نسبت به انها اگاه نیستند.اگرچه  برخی از کودکان داراي حساسیت بساوایی محدودي 

توانند جاي نشانه هاي بساوایی را بگیرند. حرکت بازوان کودك به طرف باال توسط والدین  هستند، نشانه هاي حرکتی می
مثالی از این مورد است. نشانه هاي بساوایی به ویژه در مورد کودك نابینا یا ناشنوا »من تو را بلند می کنم«بدین معنی که

وزش نام کودك است.نشانه هاي بساوایی پیش از عالمت اهمیت دارد. یکی از مهم ترین نشانه هاي بساوایی اولیه،  براي آم
  یا ایما و اشاره بساوایی آموزش داده می شود.

نشانه هاي بساوایی بنا به دالیلی مهم هستند. اول آنکه نشانه هاي بساوایی(مثل سایر نشانه ها)به کودك اجازه می دهد تا بداند 
این آنها می توانند پاسخ هاي تکان دهنده را کاهش دهند. دوم نشانه هاي که شخصی آنجاست تا با او تعامل داشته باشد. بنابر

بساوایی اطالعاتی را درباره اینکه چه اتفاقی در شرف وقوع است یا کودك به کجا می رود، فراهم می کنند. سوم نشانه هاي 
رد و به ویژه اینکه نشانه هاي بساوایی بساوایی به کودك کمک می کنند  تا بداند او فرصتی براي استفاده از ارتباط بیانی دا

  مانند سایر نشانه هاي دریافتی ممکن است براي نشان دادن موارد زیر استفاده شوند:

  .جلب توجه کودك1

  .به کودك اجازه می دهد بداند چه کسی با او ارتباط برقرار می کند.2

  . به کودك اجازه می دهد بداند چه عملی در شرف وقوع است.3
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  ودك اجازه می دهد بداند به کجا می رود.. به ک4

  . به کودك اجازه می دهد بداند او فعالیتی را به پایان رسانده است.5

  .پرسیدن.6

تعدادي از نشانه هاي بساوایی باید ارائه شوند. زمانی که کودك نابینا انتظار و یا درك تعدادي از نشانه ها را  در ابتدا صرفاً
شتري را می توان اضافه کرد.نشانه هاي نخستین باید در قسمت هاي متفاوت بدن کودك نابینا نشان می دهد، نشانه هاي بی

باشند تا او با دو نشانه اي که روي بازویش ایجاد می شود گیج نشود. نشانه هایس بساوایی(و دیگر نشانه هاي دریافتی)باید 
همراه با فعالیت یا کار روزمره همراه و استفا ده شود. به عالوه، نشانه هاي بساوایی اگر به کودك نابینادر غالباً و مستقیماً

  یادگیري کمک کنند، ممکن است با نشانه هاي وابسته به شی یا بعداً با نشانه هاي ایمایی همراه شوند.

  نکات مهم براي یاد آوري

  هر کس باید نشانه بساوایی یکسانی را به غیر از اسم خود به کار گیرد.-*تداوم

  انه هاي بساوایی یکسان باید هر روز به کرات استفاده شود.نش- *تکرار

  مطمئن شوید که کودك را زیر نظر دارید و براي چند نوع پاسخ منتظرید.-*زمان انتظار

  نشانه هاي بساوایی باید در چار چوب فعالیت ها و کار هاي روزمره مهم استفاده شوند. -*کار هاي روز مره

او را لمس کند.اگر »به طور اتفاقی«تواند دستش را نزدیک کودك نابینا قرار دهد تا کودك بتواند*در ابتدا فرد بزرگسال می 
ممکن باشد سعی کنید که دست کودك را نگیرید تا به او براي لمس کردن کمک کنید زیرا اینکار تا حدي نا 

  خوانده(مزاحم)است.

ا براي برقراري ارتباط لمس کند. براي مثال، کودك ممکن * کودك نابینا می تواند شماري از کارها یا اهداف متفاوت ر
». اینجا را نگاه کن«است هل بدهد تا طرد را نشان دهد.کودك ممکن است به پدر ضربه اي آهسته بزند تا نشان دهد که 

  لمس کردن قاشق می تواند بدین معنی باشد که کودك لقمه اي دیگر را می خواهد.

شکل بیانی ارتباط براي کودکانی که عالوه برنابینایی محدودیتی در توانایی حرکتی و یا شناختی  *استفاده از المسه به عنوان
  دارند مهم تر است زیرا ممکن است آنها به جاي یه کارگیري زبان اشاره نیاز به استفاده از المسه داشته باشد.
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  یناتصویري درآموزش ویادگیري دانش اموزان نابیناوکم ب-نقش کتاب هاي لمسی

ازجمله وسایل آموزشی موثربراي کودکان نابینا کتابهاي لمسی وتصویري است. هر کودك حق دارد کتاب بخواند و در 
  دنیاي پهناور کتاب ها زندگی کند، با آنها بازي کند و در آنها به جستجو بپردازد.

که کتاب می تواند در یکپارچه سازي )میالدي، سال جهانی معلوالن، یونسکو توجه جهانیان را به نقش حساسی  1981سال(
کودکان معلول با جریان زندگی روزمره دنیاي اطرافشان بازي کند جلب نمود، تا به این وسیله اندکی از بار انزواي آنها که 
باعث جدا شدنشان از گروه همساالن می شود و آنان را به داشتن زندگی جنبی و خارج از جریان اصلی جامعه محکوم می 

استه شود. نقص عضو یا از دست دادن توانایی انجام کار، در ارتباطات مشکل ایجاد می کند، در نتیجه مانع برخی کند ک
پیشرفت ها می شود. در سراسر جهان کودکانی هستند که به علت نقص عضو از نظر زبان و خواندن ضعیف اند و یافتن کتاب 

است. زبان و تصویر ذهنی کودکانی که نابینا به دنیا می آیند، اساساً به هاي مناسب از بین کتاب هاي موجود براي آنها مشکل 
  واسطه ي حس شنوایی و بساوایی ( المسه ) که تکیه گاه اصلی فراگیري معناي کلمات و مفاهیم است، شکل می گیرد. 

ارد. کودکان باید کتاب هاي لمسی براي همه گروه هاي سنی کودکان و انواع کودکان داراي نیاز هاي ویژه ضرورت د
بتوانند از منابع مناسب براي شناخت بهتر و بیشتر محیط پیرامون خود استفاده کنند و کتاب هاي لمسی چنین هدفی را دنبال 
می کنند. کودك نابینابا لمس کتاب با ادبیات خود بهتر آشنا می شود. کتاب لمسی با تکیه بر تحریک حس بساوایی ( المسه 

وع جنس و بافت براي کودکان نابینا، کم بینا و سایر معلولیت هاي دیگر پیش بینی شده است. در اینگونه ) و استفاده از تن
تصویري  –کتاب ها کودك با لمس عناصر موجود در کتاب، حجم، اندازه، شکل و جنس را می شناسد. کتاب هاي لمسی 

و تشخیص اشکال را بدهند و همچنین او را براي می توانند به کودك داراي آسیب بینایی امکان لذت بردن از مطالعه 
فراگیري بریل آماده سازند. کودك نابینا از کتاب هاي لمسی خوشش می آید و تصاویر قابل درك براي او به رشد شناختی 
 اش کمک می کند. البته مسئله تنها پیشرفت آموزش نیست، بلکه فراهم آوردن امکاناتی براي فعالیت هاي اوقات فراغت و

  لذت و سرگرمی نیز هست. 

کتاب هاي مصور اطالعاتی را به نابینایان ارائه می کنند که دیگران از راه دیدن به آن می رسند. تصویر کتاب  براي کودکان 
نابینا، نقش چشم، فیلم، عکس و یا هر نوع رسانه ي تصویري دیگر را بازي می کند. تصاویر کتاب ها باید با حساسیت 

زیرا کودکان نابینا اطالعات تصویري بسیار اندکی در مورد دنیاي پیرامون خود دارند. بسیاري از تصویرهاي انتخاب شوند، 
کتاب هاي معمولی براي کودکان نابینا مناسب نیستند. کتاب مصور براي نابینایان باید به گونه اي باشد که هر نابینایی حتی 

یی بتواند تصویر درك کند. تصویر یک اسب از هر زاویه اي براي انسان بینا علی رغم نداشتن هیچگونه سابقه یا تجربه ي بینا
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قابل درك است، ولی تصویري که بتواند تجسم اسب را در ذهن نابینایان ایجاد کند باحساسیت بسیار باید انتخاب شود. این 
تن پرسپکتیو، موقعیت مناسب تصویر اصول و ویژگی هایی دارد، از جمله سادگی، جزئیات کم، نمایش کلی موضوع، نداش

در صفحه، داشتن خط مرجع، تناسب با موضوعات همجوار، اندازه ي درست نسبت به دست مخاطب، تنوع بافت، تضاد الزم 
در بافت ها همراه با هماهنگی بافت موضوع، توضیحات نوشتاري، اصول و ویژگی هاي تصاویر حیوانات، انسان ها، گیاهان، 

اشیاء و. .. تصاویر باید کامالً از زمینه برجسته تر باشند. تنها توسط تصاویر و الگوها است که می توانیم ساختمان ها، مناظر، 
قدرت درك اندازه حشرات کوچک یا ساختمان هاي بزرگ را گسترش دهیم. در این رابطه این نکته را همیشه باید به خاطر 

ند. تصاویر لمسی براي ادراك از راه انگشتان ساخته می شوند، نه داشت که تالش کنیم تصاویر حس شوند، نه اینکه دیده شو
ادراك از راه چشم. از این نظر مخاطبین نابینا، ده چشم دارند. ( سر انگشتانشان ). تصاویر لمسی با دست دیده می شوند و 

تصویري ( به  –ب لمسی معموالً آسیب پذیرند. اگر یک کتاب معمولی یک سال در کتابخانه اي دوام داشته باشد یک کتا
  شرط مراجعه خوانندگان ) ممکن است مدت طوالنی شکل اولیه خود را حفظ نکند. گرافیک لمسی:

نوعی از ارتباط تصویري که از طریق لمس امکان پذیر است، گرافیک لمسی نام دارد. مصور سازي کتب علمی، غیر علمی، 
داستانی و غیره از بخش هاي متنوع گرافیک لمسی است. گرافیک لمسی به مجموعه عالئم و نشانه هاي برجسته سازي شده 

ند. این تصاویر داراي ویژگی هاي حساس بسیاري است. چنانچه اي اطالق می شود که کمک به درك بهتر تصاویر می ک
  دقت کافی در ارائه تصاویر انجام نشود می تواند موجب تخریب تصویر ذهنی صحیح از آن مورد را موجب شود. 

   کتاب پارچه اي

هاي تصویري را تصویري است که تجربه اي متفاوت از تجربه ي لمس کتاب  –کتاب پارچه اي، نوعی از کتاب هاي لمسی 
در اختیار کودکان می گذارد و براي همه کودکان قابل استفاده است. کودکان نابینا از لمس پارچه ها لذت می برند و می 
توانند با شکل هاي مصور برجسته بازي کنند. کتاب هاي لمسی معموالً مورد استفاده ي کودکان بینا هم قرار می گیرند و آن 

لذت می برند. در این کتاب ها از انواع جنسیت هاي پارچه و مواد قابل شستشوي استفاده می شود.  ها از این نوع کتاب ها
  ).1383نوع دیگر این کتاب چاپ برجسته روي پارچه است (منافی،  

  نتیجه گیري

به کار برده ارزیابی معلمان و متخصصان از رفتار این دانش آموزان می تواند در تصمیم گیري هاي مهم آموزشی و تحصیلی 
شود. با اینکه آموزگاران با ناتوانی هاي یادگیري یک امر معمولی و طبیعی است، ولی  شناسایی وجود این مشکالت و 
مشخص کردن نقش آنها در عملکرد کالسی ضعیف دانش آموزان دشوار است. در حقیقت اختالل در پردازش درونی 
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ب می شود. افزایش آگاهی براي استفاده از روش هاي کیفی براي مالك مهمی براي تشخیص اختالل هاي یادگیري محسو
تشخیص ناتوانی هاي یادگیري در دانش آموزان کم بینا و نیز علم به اینکه براي افزایش آگاهی براي پی بردن به مشکالت 

ب آموزشی درونی در این کودکان به روش هاي خاص هست، باعث شده است که این دانش آموزان از مداخله هاي مناس
براي موفقیت در مدرسه بهره مند شوند. همچنین تحقیقات دیگري نیز هست که روش هاي مناسب براي استفاده از روش 
هاي ارزیابی کیفی را مورد بررسی قرار دهند و اعتبار روش ها را به طور جامع مورد تأیید قرار دهند. پیشنهاد می شود معلمان 

اده از توانمندي شنیداري آنها تأکید ورزند و همچنین معلمان مدارس عادي نیز می تواند با ارائه در آموزش افراد نابینا بر استف
راهکارهایی به تقویت سرعت پردازش اطالعات شنیداري در دانش آموزان بینا کمک کنند. استفاده ازحواس المسه به شرط 

وه براین نمی توان نقش تاثیر گذار کتابهاي لمسی آموزش صحیح در یادگیري دانش آموزان بامشکل بینایی موثر است.عال
تصویري نه تنها نمایش عشق، بلکه  –وتصویی رادر یادگیري این کودکان نادیده گرفت. بخش ساخت کتاب هاي لمسی 

نده قدم گذاشتن به دنیاي جدیدي از ادراك نیز هست. از آنجا که مخاطبان این کتاب ها هم نابینایان و هم کودکانی که باقیما
ي بینایی دارند و هم بینایان هستند، از عنصر رنگ نیز استفاده می شود. هیجان بچه ها و عالقه شان نسبت به تصاحب اینگونه 
کتاب ها نشان داده که این کار موفقیت آمیز است. کودکان داراي نقص بینایی می توانند مانند کودکان سالم در سال هاي 

با تصاویر در کتاب هاي لمسی لذت ببرند، همچنین این نوع کتاب ها باعث سهولت آشنایی  اولیه زندگی، از متن هاي همراه
  با خط بریل نیز می شود. 
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  بررسی مهارت هاي اجتماعی نابینایان وعوامل موثر برآن

  

  

  1خواستیعلی یزد 

  2فاطمه میرزایی علی آبادي

  3محدثه قبایی آرانی 

  چکیده   

  

 مهارتهاي شناختی، اجتماعی و به طور کلی رشد همه جانبه فرد است.  ترین عوامل موثر بر توانمندي نابینایی از مهم

 از و داشته بخش رابطه ي اثر دیگران سازد با می قادر را فرد که است اي شده آموخته هاي رفتار مجموعه اجتماعی

هدف از این پژوهش بررسی مهارت هاي اجتماعی نابینایان وعوامل موثر  .کند خودداري اجتماعی نامعقول هاي واکنش
برآن می باشد ودر بخش مباحث نظري  اشاره به کمبود مهارتهاي اجتماعی نابینایان نسبت به  همتایان بیناي آنان شده 

صیفی و اسنادي و استفاده از ابزار گرد آوري اطالعات،مطالعات کتابخانه اي و اسنادي تواست.ازاین رو با استناد به روش 
،تالش شده است ارائه ي راهکارهایی ازجمله فضاسازي مناسب شهري،آموزش خط بریل ،حمایت هاي شغلی واجتماعی از 

  نابینایان گامی در جهت افزایش هویت اجتماعی ومهارت هاي اجتماعی آنان گردد.

  

  :نابینایی،مهارت اجتماعی،فضاسازي شهري،حمایتهاي شغلیاژگان کلیديو
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از جمله افراد معلول، اي مترقی و سالم است.  توجه و رسیدگی به مشکالت انسانهاي معلول گامی در جهت رسیدن به جامعه
از کارآیی الزم مؤثر در مدیریت  دهند. این گروه به علت نقص عضو نابینایان هستند که بخشی از هر جامعه را تشکیل می

توانند به نحوي از انحنا  اند، در صورتی که با آموزش صحیح و مناسب و با تقویت دیگر حواس خود می جامعه محروم مانده
در عرصه فعالیتهاي اجتماعی نقشی بر عهده بگیرند. بنابراین توجه به مشکالت این افراد براي توسعه و تقویت نیروهاي فعال 

عه و نهایتاً پیشرفت کشور باید بیش از پیش جدي گرفته شود. البته نابینایان به علت نقص عضو با مشکالتی مواجه هستند جام
توان سرچشمه ي سایر مشکالت آنان دانست. به این ترتیب رسیدگی به مسائل و اقدام براي رفع  و مشکالت روانی افراد را می

تواند در رسانیدن این افراد به سطحی قابل قبول از  از جمله تأمین رفاه بیشتر آنان میهاي این قشر زوایاي گوناگون  گرفتاري
هاي اقتصادي نابینایی و معلولیت بینایی  جنبه .هایشان شود، ضروري است توانایی که منجر به استفاده از استعدادها و توانمندي

شوند. معلولیت بینایی بطور  هاي مهم اجتماعی روبرو می فقط یک طرف قضیه است. فرد نابینا و خانواده ي او با محدودیت
 افرادي اولین از یکی ) 2000( فورس . کاتزمستقیم و غیرمستقیم فعالیتهاي مختلف زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار میدهد

  ).1384بیابانگرد :( دانست می آنان با جامعه برخورد طرز علت به بیشتر نابینا را افراد ناسازگاري دالیل که بود

 کودکان نابینا با چالشهاي مربوط به رشد رودررو هستند و براي بزرگساالن معلول بینایی فرصت هاي شغلی، محدود میباشد
بسیاري از نوجوانانی که آسیب بینایی دارند از نظر اجتماعی منزوي هستند،دوستان کمی دارند ومهارت هاي اجتماعی 

)آسیب بینایی ممکن است باعث شود که یک نوجوان احساس 1990نین،ارد،محدودي دارند(هور ،کور مول
ناتوانی،حقارت(که نشان دهنده کمبود پذیرش اجتماعی است)،عدم تحصیل،ناتوانی جسمانی،ناسازگاري اجتماعی داشته 

، 1991رشات، پژوهش ها نابینایان را داراي کاستی مهارت اجتماعی گزارش کرده اند(بایب ).1999باشد(هور ودیگران :
تحقیقات متعددي در زمینه تأثیر مهارت اجتماعی بر تطابق، سازگاري، موفقیت تحصیلی ).1983و هامفیل،  1983کودوین، 

کودك معلول، و ایجاد رابطه با همساالن انجام شده است و در این راستا آموزش مهارت هاي اجتماعی به کودکان معلول 
، 1983مهارت اجتماعی کودکان نابینا را مثبت گزارش کرده اند (وان هاسلت،  حائز اهمیت بوده و تأثیر آموزش بر

) بر این 2004واگنر () .1381؛به نقل از شمیم : 1996، بیشاب و هابسون، 1999، ارین، 1988، سیسن، 1991بایبرشات، 
رهاي پرخاشگرانه و ناسازگارانه آموزان نابینا، کاهش وسیعی در رفتا هاي اجتماعی به دانش اعتقاداست که با آموزش مهارت

هاي تعاملی بیشتر به این افراد، نه فقط منجر  ها و ارائه فرصت شود. همچنین با افزایش بازخوردها و تقویت کننده آنان ایجاد می
شود، بلکه به پیشرفت تحصیلی در آنان نیز منجر  نفس در آنان می به افزایش کفایت اجتماعی، مفهوم خود مثبت و عزت

هاي مورد نیاز  هاي اجتماعی را فراهم کردن اطالعات و مهارت ) هدف از آموزش مهارت2006(ساکس و ولف.اهد شدخو
هاي اجتماعی احساس دلگرمی و راحتی داشته باشند،  دیده بینایی به طریقی که آنها در موقعیت براي نوجوانان نابینا و آسیب



 

١۵٣٠ 
 

آموزش فراگیر، تلفیق کودکان معلول در مدارس عادي مورد توجه بوده  ي با توسعه).  1379(شریفی درآمدي:  دانند می
). در این راستا آموزش تطابق و سازگاري به نابینایان براي ایجاد اشتغال و زندگی مستقل (زل ساك و 1989است (فرایدمن، 

اي عملی آموزش مهارت راهکاره ي ) ضمن ارائه1998) اهمیت فراوان یافته است. (آمرمن و همکاران، 1988همکاران، 
هاي اجتماعی به نابینایان، به مراحل مختلف ارزیابی مهارت اجتماعی نابینایان تأکید کرده اند. بعضی از محققان نیز ارزیابی 

)(شمیم 1983؛، ترنت، 1989هاي مختلف توصیه کرده اند(رید،  مهارت اجتماعی نابینایان را از طریق چک لیست
ی کفایت اجتماعی نابینایان نخستین قدم در راه فراهم آوردن امکانات آموزش مهارت اجتماعی بدیهی است ارزیاب.)1381:

از این پژوهش مقایسه مهارتهاي اجتماعی نابینایان با افراد عادي وسپس عوامل  هدفو  به این گروه از کودکان استثنائی است
  موثر بر این مهارتها در نابینایان است.

  پیشینه پژوهش-2

 قسمت به پژوهشهایی که در مورد مهارت هاي اجتماعی نابینایان انجام شده است ،اشاره می کنیم. در این

بینایی (نابینا، آسیب بینایی شدید و آسیب بینایی نیمه شدید)  نوجوان با آسیب 316آوري شده از  هاي جمع داده)1997( کف 
هاي  توانایی نوجوانان در برقراري و حفظ روابط، ایجاد شبکهساله هلندي را مورد بررسی قرار داد. پژوهش وي بر  24تا  14

اجتماعی و منابع حمایت اجتماعی و عاطفی تمرکز داشت. نتایج پژوهش وي نشان داد که نوجوانان آسیب دیده بینایی 
 .) 1379(شریفی در آمدي: تري نسبت به همساالن بیناي خود تشکیل داده بودند هاي اجتماعی کوچک شبکه

بینایی (کودکان نابینا و  کودك با آسیب 112) با اجراي یک تحقیق کیفی روي تعامل اجتماعی 2001( گاها و فاران مک
بینا) نشان دادند که این کودکان مشکالت فراوانی در روابط متقابل با دیگران، به ویژه با همساالن خود دارند. همچنین  کم

   .اند اعی این گونه کودکان را نیز گزارش کردههاي اجتم آنان وجود نقایصی در رشد مهارت

نوجوان دختر و  115شناختی نوجوانان که بر روي  در پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت بهزیستی روان (2000) هاره و آرو
 نوجوان عادي که با استفاده از پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و 607نوجوان با شرایط مزمن و  44پسر با آسیب بینایی و 

هایی که نابینا بودند  مقیاس افسردگی بک در کشور فنالند انجام شده بود، نشان دادند، نوجوانان با آسیب بینایی، به ویژه آن
نسبت به هر دو گروه مشکالت بیشتري در روابط فردي و تعامالت اجتماعی با دوستان خود داشتند. ولی در زمینه بهزیستی 

  ).1386(به پژوه: جوانان با شرایط مزمن نشان دادندشناختی، مشکالت کمتري از نو روان
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آموزان نابینا و  داري بهتر از دانش طور معنی  موزان عادي بهآ هاي اجتماعی دانش نشان داد که مهارت بیابانگردپژوهش 
ناشنوا است و در سه آموزان  داري بهتر از دانش طور معنی آموزان نابینا به دانش  هاي اجتماعی ناشنوا است.همچنین مهارت

 داري نیز همین نتیجه بدست آمد. مهارت اجتماعی،یعنی همکاري،قاطعیت و خویشتن  خرده مقیاس

نشان داد که آموزش مهارت هاي اجتماعی بر بهبود عزت نفس دانش آموزان پسر نابینا، در گروه آزمایشی به طور  به پژوه
آموزش مهارت هاي اجتماعی به دانش آموزان  ي این است که اجراي برنامه معنا داري موثر بوده است. این یافته ها، بیانگر

 .نابیناي گروه آزمایشی، کمک کرده است تا در تعامل با همساالن خود، با عزت نفس باالیی رفتار کنند

 ،دعوا کردن ،يقلدر،پرتی  نشان داد که معلمان فراوان ترین مشکالت کودکان نابینا را بی قراري و حواس شهیمي یافته ها 
مصالحه در مجادله  ،انتقاد پسندیده ،کنترل خشمراکاستی هاي مهارت اجتماعی آنان ونیز لج کردن ،عصبانیت ،قطع مکالمه

عکس العمل مناسب در مقابل رفتار غیر منصفانه و کمک ،گذراندن مناسب اوقات فراغت ،تعریف مناسب از خود و دیگران ،
  .مهارت اجتماعی تابع سن کودك نبودوبه همساالن در انجام تکالیف و نادیده گرفتن سر و صدا گزارش کردند 

 ابتدایی پنجم پایه نابیناي و ناشنوا دانش آموزان اجتماعی بلوغ وضعیت مقایسه مطالعه به پژوهشی در)  1371(  نوذري
 نابینا و ناشنوا آموزان دانش اجتماعی بلوغ بین که داد نشان تحقیق این از نتایج حاصل.  پرداخت تهران شهر استثنایی ارسمد

  .  ناشنوایان بود از باالتر نابینایان اجتماعی بلوغ بهره ، مقیاس کل در و دارد وجود داري تفاوت معنی

اجتماعی دانش آموزان نابینا و کم بینا پرداخته و به این نتیجه رسید در پژوهشی به بررسی نقش ورزش در رشد  1379جعفري 
هاي اجتماعی در ورزشکاران نابینا بیشتر از غیر ورزشکاران است. همچنین عزیزي  که میزان تعامل و همکاري و رشد مهارت

ابینا در افزایش میزان خود هاي تحرك و جهت یابی به افراد ن در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که آموزش مهارت 1379
  .کفایی و استقالل آنان موثر است

پژوهش هاي قبلی نشان دادند که میزان مهارتهاي اجتماعی نابینایان نسبت به افراد عادي کمتر می باشد وآموزش مهارتهاي 
اجتماعی نابینایان و اجتماعی و تحرك وجهت یابی در افزایش استقالل آنان موثراست.این پژوهش نیز به بررسی مهارتهاي 

  عوامل موثر بر افزایش این مهارتها می پردازد.

  مبانی نظري -3
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 رابطه به پایانی بخش آن، در از پس و .است گردیده نابینایی تشریح سپس مفهوم مهارتهاي اجتماعی و ابتدا بخش، این در

  .شود می پرداخته و نابینایی  دو مقوله مهارتهاي اجتماعی

  

   مهارت اجتماعیتعریف -3-1

 عبارت اجتماعی مهارت آنها نظر از .دانند می اجتماعی سازگاري با مترادف را اجتماعی )مهارت2003(گوآرا و اسلبی

 و قبول قابل جامعه عرف در که طوري به ، اجتماعی خاص زمینه دیگران در با متقابل ارتباط ایجاد توانایی از است
 . باشد ارزشمند

 . داند می همساالن با رابطه در و اجتماعی محیط با کودك متقابل سازگاري همانند را اجتماعی )مهارت  1989 (استرایر

 به دادن نشان العمل عکس و نمودن جذب ، کردن پیش بینی در کودك ظرفیت و توانایی به سازگاري ، مدل این در

 این فرایند در . باشد می همساالن رفتار یا عاطفی حاالت شامل ها نشانه این . دارد بافت اجتماعی یک موجود هاي نشانه

 مورد در ارزشیابی و مناسب انتخاب رفتار در نوجوان یا کودك توانایی ، دارد دخالت کودك اجتماعی و عاطفی رشد

   . سازد می مشخص را اجتماعی وقابلیت مهارت میزان ، گروه ساختار و اجتماعی روابط

 سازد می قادر را نوجوانان و کودکان که دانند می فرایندي را اجتماعی مهارت و شناخت)   1996(دان و موسکی اسال

   .نماید تنظیم را خود اجتماعی تعامالت و نماید کنترل را رفتارخود ، کنند بینی پیش و درك را دیگران رفتار تا

 کریک و نظریه است پرداخته اجتماعی مهارت بررسی به که اجتماعی شناخت مبحث در جدید هاي نظریه از یکی

 مناسب صورت به اجتماعی تعامل اینکه براي نظریه این طبق.است اجتماعی اطالعات پردازشگري مورد در )1999(داج

 .گردد تفسیر و مقایسه مربوطه اطالعات دیگر با و شده گردانی رمز درستی به اجتماعی محرك که است الزم یابد تحقق

 آمیزتر موفقیت دیگران اوبا تعامل و بیشتر کودك اجتماعی مهارت ، لیاقت ، شود پردازش بهتر اجتماعی محرك چه هر

  ). 1384بیابانگرد: (بود خواهد

 از و داشته بخش اثر رابطه دیگران سازد با می قادر را فرد که است اي شده آموخته هاي رفتار مجموعه اجتماعی مهارت

 ، بودن رابطه آغازگر ، کردن کمک ، دیگران با مشارکت ، همکاري. کند خودداري اجتماعی نامعقول هاي واکنش
  است. رفتار نوع این از هایی مثال ، کردن قدردانی و دیگران از تمجید و تعریف کردن، کمک تقاضاي



 

١۵٣٣ 
 

مهارت هاي اجتماعی طیف گسترده اي از رفتارها ازقبیل توانایی شروع ارتباط موثر ومناسب با دیگران،ارایه پاسخ هاي 
:به نقل ازنوري وقمرانی)،تمایل به رفتارهاي سخاوتمندانه، همدالنه و یاریگرانه(مریل 1994وشایسته (بولکلی و کرامر،مناسب 
)راشامل 1983)، پرهیز از تمسخر،قلدري و زورگویی به دیگران (ماتسون وهکاران ،:به نقل ازنوري وقمرانی 1998وگیمپل،

 است کودکی دوران دستاوردهاي مهمترین از یکی دیگران با بخش اثر بطهرا ایجاد و فوق هاي رفتار یادگیري می شوند.

 . باشد داشته بخش اثر رابطه دیگران با تا کند می کمک کودك به اجتماعی مهارت .

 گیرند می فرا تالش بدون را این مهارت ) همساالن و برادران ، خواهران ، والدین ( اطرافیان با ارتباط در کودکان اغلب

 نمی شوند( ها ت مهار این فراگیري به موفق کودکان همه ). متأسفانه1384به نقل از بیابانگرد: :2001الیوت، و پاولس (

 و بزرگساالن سوي از منفی هاي العمل عکس با کودکان این اغلب ، دلیل همین :به نقل ازشمیم).به1999 الیوت و گرشام
 کودك روانی سالمت بر اجتماعی مهارت نقص منفی تأثیر مؤید  طولی هاي پژوهش .شوند می رو به رو دیگر کودکان

  )1384؛به نقل از بیابانگرد:2000 ، همکاران و کونت ( است

نتایج  حاکی از آن است این رفتارها تاثیرهاي عمیق ومتنوعی برعملکرد روانی ،عاطفی وتحصیلی افراد دارند.به عنوان مثال 
اجتماعی در دوران کودکی،با مشکالت سازگاري در دوره هاي بعدي(ماتسون مشخص شده است که نقص مهارت هاي 

)،ترك تحصیل از مدرسه(ویل 1994)،اختالل سلوك و بزهکاري در سنین نوجوانی(بولکلی وکرامر،1983وهمکاران ،
زاینده )رابطه دارد.با وجود اهمیت ف1995)و مشکالت بهداشت روانی در بزرگسالی(ایسنبرگ وهمکاران،1998وگیمپل،

مهارت هاي اجنماعی در رشد وتحول کودکان ،اکتساب و فراگیري این مهارت ها در همه کودکان به شکل یکسان صورت 
نمی گیرد.در میان گروههاي مختلف کودکان ،نابینایان در معرض خطر بیشتري براي نشان دادن و بروز نقایص در مهارت 

  ).1390؛به نقل از نوري وقمرانی:1985هاي اجتماعی می باشند.(وان هاسلت و همکاران،

  تعریف نابینایی -3-2

از منظرهاي مختلف تعاریف متفاوتی از نابینایی به عمل آمده است .نابینایی طبی ، حرفه اي و شغلی و آموزشی و نظایر آنها 
  .)1386وهمکاران: ،به نقل ازبه پژوه  1381 ، نامنی(  تعریف هایی است که بر حسب مورد ، در نظر گرفته شده است

فرد نابیناي کامل کسی است که به کلی وجود یا فقدان نور را تشخیص ندهد .یادگیري این افراد اغلب از طریق حس المسه 
  .)1390:به نقل از نوري وقمرانی:1994و حس شنوایی صورت می گیرد (هونت و مارشال ،
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قص بینایی شان به اندازه اي شدید است که مجبورند خواندن را به از نظر آموزشی ، افراد نابینا به کسانی اطالق می شود که ن
  .)1994وسیله بریل یا با استفاده از روش هاي شنیداري یاد بگیرند (هونت، 

  ارتباط بین نابینایی و مهارت اجتماعی -3-3

ما کمک می کند تا با اشیاء اطالعات بینایی ، بسیاري از اعمال و فعا لیت هاي ما را هدایت می کند . اطالعات بینایی به 
تصادف نکنیم و در برخورد با سایر مسائل، توانایی ما را افزایش می دهد. همچنین به ما توانایی می دهد تا نسبت به محیط 

ما بسیاري از اصطالحات و عبارات بینایی را در زبان روزمره خود بکار می گیریم و تعامالت ما ااطراف خود بینش پیدا کنیم .
 طرز ،  دان بینایی می تواند نحوه ي شکل گیري بینش نابینایانقگردد.ف ایر اشخاص از ((پسخوراند بینایی )) ما ناشی میبا س

شخاص و ا با را آنها آمیز موفقیت و موثر تعادل نحوه همچنین ، گذارند می خود محیط بر آنان که ي تاثیر و آنها صحبت
بسیاري از تحقیقات نشان می دهد که نابینایان می توانند با محیط اطراف و با  اشیاء تحت تاثیر قرار دهد.از طرفی نتایج
نقایص نابینایان در مهارت هاي اجتماعی ممکن است یا با ناتوانی آنها در استفاده از اشخاص بینا به خوبی ارتباط برقرار کنند .

تبط می شود(وان هاسلت،کازدین ،هرسن سرنخ هاي دیداري که عامل موثري در اکتساب مهارت هاي اجتماعی است ،مر
)ویا اینکه انعکاسی از عقاید نادرست افراد جامعه مبنی بر در ماندگی ووابستگی آنها 1985،سیمون و متسنتونو،

بدون بینایی،ادراکات ما درباره خودمان و ).1381؛به نقل ازشمیم:1985،به نقل از وان هاسلت و کازدین ،1956باشد(بروك،
اي یک فرد نابینا این تفاوت هاي ادراکی ممکن است منجر به مشکالت بر.است متفاوت  ه طرز چشمگیريجهان اطراف ب

 علت  تقلید کنند به همینرا و اطوارها ي بدنی افراد  قادر نیستند حاالت و اداء عاطفی و اجتماعی گردد .براي مثال افراد نابینا
دهند.ظرافت هاي ارتباط غیر  ا رشدر)بدن زبان(یعنی اجتماعی ارتباط سیستم مستقیم هاي مولفه مهمترین از یکی توانند نمی

کالمی ممکن است بطور معنی داري در قصد و نیت کلمات بیان شده تغیر ایجاد کنند. ناتوانی یک فرد در تحول سیستم 
 بر عمیقی نتایج )ستد حرکات یا و اي چهره ارتباطی غیر کالمی از طریق در یافت نشانه هاي دیداري (نظیر:تجلیات

 نه تنها در دریافت یا تفسیر زبان کالمی بلکه در بیان آنچه که به دیگران می گوید وي را نابینا دارد و فرد فردي بین تعامالت
 دارد وجود سالم با افراد مقایسه در نابینا و ناشنوا افراد پایین اجتماعی مهارت مورد در مختلفی دالیلدچار مشکل می سازد.

 ان تو می ، هستند ناسازگار بینا نا و شنوا نا یا نوجوانان کودکان که دهند نمی نشان مختلف هاي بررسی که آنجا از .

 نقص دلیل به معلول کودکان) .1368 ، نژاد صادقی ( نیستند ناسازگاري با همراه الزاما وناشنوایی نابینایی که گرفت نتیجه

 و نیستند وبزرگساالن همساالن با متقابل و اجتماعی رابطه ایجاد به قادر اغلب آن از ناشی هاي ومحرومیت جسمی
 مطالعه .هستند گرا درون و منزوي معموال این کودکان . است رو به رو دشواري با آنان اجتماعی و عاطفی سازگاري

 ها، پژوهش بیشتر . است بوده محققان توجه مورد ناشنوایان و نابینایان بویژه معلول، آموزان دانش اجتماعی مهارت
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؛به نقل از به پژوه  1991 ،شات بابیر ( اند کرده گزارش اجتماعی مهارت کاستی داراي را ناشنوایان خصوص به نابینایان و
 خود پیرامون دنیاي بهتر درك و   کودکان براي برقراري ارتباط ي ودك نابینا و کم بینا نیز مثل بقیهک).1386وهمکاران:
.به طور معمول مهارت هاي اجتماعی طی تعامالت روزانه از طریق مشاهده یاد باشد می مهارت سري یک کسب نیازمند

گرفته می شوند. بیشتر کودکان به طور طبیعی با مشاهده والدین و دیگر افراد از محیط یاد می گیرند. کودکان نابینا چون قادر 
 لذا کنند تقلید و بگیرند یاد اجتماعی  لید ها و اشاره هاينیستند مهارت هاي اجتماعی را از طریق فرایندهاي واسط نظیر تق

.لذا آموزش این مهارت ها به طور ویژه می تواند براي آن ها  است نکرده رشد کافی قدر به آنان اجتماعی هاي مهارت
زندگی تحصیلی هاي اساسی در زندگی عادي و هم چنین براي  کارساز باشد. آموزش این مهارت ها هم براي ایجاد مهارت

و پیشرفت هاي بعدي می تواند موثر باشد و کودکان را در برابر مشکالت و اضطراب و نگرانی هاي موجود در جامعه بیمه 
 و افراد شود در ناتوانی و حقارت احساس به منجر است ممکن بینایی نقص که داده اند نشان ها پژوهش برخی.می کند
 گردد ناشی ضعیف اجتماعی سازگاري و جسمی ناتوانی تحصیلی، نتایج ضعیف اجتماعی، عدم پذیرش از دارد احتمال

 باعث را که نابینا کودکان شناختی روان ویژگی هاي از یکی).1390؛ مالزاده وهمکاران: 2009برنارس،  و (گریوگوردبیل
؛به نقل 2002 کف،( اند کرده بیان ارتباطات، در بیانی زبان درك عدم و تأخیرات رشدي شوند، می آنها اجتماعی تعامل عدم

ت به چون مدرسه، سنین در نابینا که کودکان اند داده نشان ها پژوهش ،) 1389از بهرامی احسان وبنی هاشمیان: آسیب  علّ
 بیناي کالسان و هم همساالن سؤاالت با مواجهه هنگام اند، نکرده کامل کسب را تعاملی و اجتماعی مهارتهاي هنوز بینایی
ت که بدین).  1389؛به نقل از بهرامی احسان وبنی هاشمیان:2003کیم، ایل(شوند می مضطرب خود،  بیان نابینایان علّ

 اند، نیاموخته دیگران رفتارها ، در اینگونه مشاهده ي با را، بدنی حرکات طریق ارتباط از برقراري و عواطف احساسات،
 از و) 2002 کف، و 2003 کیم، ایل ، 1993پریسلر،( است نابینایان خاص ناتوانیهاي از یکی زبان بدنی، بردن کار به در ضعف

تواند  می حوزه، این در ناتوانی است، دیگران با ي ارتباط برقرار راههاي ترین مهم از یکی که دارند بدنی آنجاکه زبان
ت به آنها، با بازيدر  محدود مشارکت و عادي کودکان از گیري همچنین، کناره ؛ شود دیگران از گیري کناره موجب  علّ
 عادي همساالن و دوستان با پایدار ایجاد تعامالت بیانی، زبان درك عدم و آنها تفسیر و و تعبیر دیگران پیام درك در ناتوانی

 نابینا، شود،کودکان می انجام بدن زبان از استفاده با و اشاره و یق ایما طر از که غیرکالمی مبادالت درك در آنها نیزناتوانی و
 از. شود منجر اضطراب، و به افسردگی تواند می فرایند این نهایت، در و اند رنج در اجتماعی نیز روابط در محدودیت از غالباً
 فرد یا عاطفی و روانی بهداشت افزایش و دارند نقش بسزایی افراد، شکوفایی و رشد در کودکی دوران دیگر، بازیهاي سوي
ت به نابینا کودکان لذا، ،) 1993 پریسلر(دارد پی در را عمومی سالمت سطح ارتقاي واقع در  اجتماعی، درتعامالت ضعف علّ
 آسیب پذیر بسیار آنها، عمومی که سالمت است طبیعی و است محدود آنها بازي یا و کنند خودداري می همساالن با بازي از

  . بود خواهد
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  سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه؛ عوامل موثر بر مهارتهاي اجتماعی نابینایان چیست؟ وبا ذکر پیشینه نظري وتجربی

  روش پژوهش-4

در این پژوهش از روش توصیفی استفاده شده است که با توجه به ابزار کتابخانه اي ،اسنادي وپژوهش هاي قبلی در این زمینه 
 هاي رفتار مجموعه اجتماعی است که ) مهارت1ث در این پژوهش از مفاهیم مورد بحبه بررسی موضوع پرداخته شده است.

 اجتماعی نامعقول هاي واکنش از و داشته بخش اثر رابطه دیگران سازد با می قادر را فرد که است اي شده آموخته

که مجبورند خواندن افراد نابینا به کسانی اطالق می شود که نقص بینایی شان به اندازه اي شدید است )نابینا: 2.کند خودداري
  .را به وسیله بریل یا با استفاده از روش هاي شنیداري یاد بگیرند

  یافته ها-5

  در  این بخش عوامل موثر بر مهارتهاي اجتماعی نابینایان ارائه میشود.

  عوامل موثر بر مهارتهاي اجتماعی نابینایان

هاي خود به  بینا به سبب ناتوانی کند. کودکان کم برقرار میهر کودکی به کمک حس بینایی و الگوپذیري، با دیگران ارتباط 
هاي  بینا در مراکز آموزشی از دیدگاه آموزشی و اجتماعی با چالش  کودکان کم.هاي اجتماعی نیازمندند آموزش مهارت

اي زیاد  به اندازه ها هاي فراگیر، بیشتر وقت هاي آموزشی در کالس ها براي گذراندن دوره بزرگی رو به رو هستند و تالش آن
اي براي یادگیري و رشد رفتارهاي اجتماعی خود اختصاص دهند. حتی اگر این  توانند زمان و فعالیت ویژه است که نمی

ها براي اجتماعی شدن و حضور در  بینند، والدین و آموزگاران باید به آن هاي ویژه آموزش می کودکان در مدرسه
بینا، با آموزش به  هاي اجتماعی به کودکان نابینا و کم ند. آموزش مهارتدها هستند، یاري هایی که بیشتر افراد آن بین محیط

ها تفاوت دارد، چون مشکل بزرگ این کودکان کمبود اطالعات  اوتیستیک) یا داراي دیگر معلولیت(کودکان در خود مانده 
وگو با کودکان  امعه با پرهیز از برقراري ارتباط و گفتهاي دیداري رفتارهاي اجتماعی است. اما بیشتر افراد ج ي نشانه درباره

 بنابراین کنند؛ برقرار ارتباط دیگرانبا بدنی زبان طریق از توانند نمی نابینا کودکان.کنند نابینا این مشکل را دو چندان می
 که یابد شدت حدي تا است ممکن گیرد، قرارمی همساالن -کودك و کودك - مادر راه سر علت به این که مشکالتی

 ).معلولیت بینایی1389؛به نقل از بهرامی احسان وبنی هاشمیان:1993 ، پریسلر( باشد داشته دنبال به جدي مشکالت عاطفی
 و نشناختی سازگاري روا در مشکالت برخی بروز باعث و آورد به وجود افراد زندگی نوع در زیادي تغییرات میتواند
افراد  در ناتوانی و حقارت احساس به منجر است بینایی ممکن نقص  که ه اند داد نشان ها پژوهش گردد. برخی آنها اجتماعی
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 ناشی ضعیف اجتماعی سازگاري و جسمی ناتوانی تحصیلی، نتایج ضعیف اجتماعی، عدم پذیرش از دارد احتمال و شود
 مانند اجتماعیط رواب برخی به نسبت نابینا افراد پذیري آسیب و تالمشک).2009برنارس، و (گریوگوردبیل گردد

 ن،دوستانالهمساط توس قرارگرفتن موردتمسخر یا شدن طرد از ترس دیگران، به زیاد اجتماعی،وابستگی انزواي
 اکرینو، برد، ؛1991 گرانولد، و ریچارد فریمن،قوتز،( است شده گزارش محدود اجتماعی طرواب و کم

 افراد با مقایسه در و میگذرانند تنهایی در را خود وقت بیشتر افراد این). 1995 هرسن، و وینسنت،هاسلت

 به آنها، از مناسب اجتماعی حمایت عدم و درنابینایان اجتماعی انزواي .دارند محدودي هاي سالم،فعالیت
؛به نقل از به 2006،فوول ساکس(میشود منجر اجتماعی کارکردهاي در تیالمشک و پایین نفس عزت
 برخی جسمانی، معلولیتهاي دیگر و افراد نابینا اجتماعی -روانی سازگاري کاهش با رابطه در). 1386پژوه:

 و افسردگی مانند روانشناختی ئمالع با افزایش نابینا افراد در نفس عزت کاهش که میکنند ادعا پژوهشگران
 و ) 1390وهمکاران:؛به نقل از مال زاده  2002و پاتر، گاسلینق تریسی، ترزسنیوسکی، رابینز،(است طمرتب اضطراب
-روانی سازگاري در مهم عوامل از اجتماعی مهارتهاي فراگیري و همچنین نفس وعزت خودپنداره افزایش

 .تا )1390؛به نقل از مال زاده وهمکاران:1998؛هارروآرو، 1385 نتري،الوک مرادي(باشد می افراد این اجتماعی
 مشخص محیط را با نابینا افراد انطباق و سازگاري چگونگی که است اجتماع و  خانواده هاي العمل وعکس رفتار حدودي
 تمامی در کامل طور به نتواند که شود می باعث او ،نابینایی کند زندگی بینا افراد اجتماع در نابینا فرد یک اگر.  نماید می

ها، به طور کل به تاثیر  پژوهش هاي اخیر در برخی از در سال).1371 ، افروز(  باشد داشته فعال اجتماعی شرکتی هاي فعالیت
، 2001آموزان با ناتوانی و معلول اشاره شده است (گرشام و همکاران،  هاي اجتماعی در دانش هاي آموزش مهارت برنامه
هاي  دهد که تا کنون در ایران پژوهش هاي موجود نشان می ). بررسی پژوهش1386؛به نقل از به پژوه:1996کاسپی،  مک

آموزان نابینا صورت گرفته و این حوزه مورد غفلت واقع  نفس دانش هاي اجتماعی بر عزت ثیر آموزش مهارتاندکی درباره تا
تواند  شایان ذکر است که اجراي این گونه تحقیقات از اهمیت خاصی برخوردار است و نتایج به دست آمده می .شده است

رخالف باندرکاران آموزش و پرورش ارائه کند. مشاوران، و دستشناسان،  هاي آموزش درست را به روان راهکارها و شیوه
هزینه هاي مالی و زمانی، صرف درمان  تا نیستند نگرشهاي پیشین،امروزه در جهان، تفکرغالب این است که نابینایان بیمار

قابلیت هاي ویژه،هزینه  تلقی این افراد به عنوان دارندگان ارگانیسم خاص و در عین حال،داراي بلکه با ،نافرجام آنهاگردد
به شکوفا سازي قابلیت هاي آنان اختصاص یابد. با این  هاي مالی وزمانی ،به جاي اینکه صرف درمان بی نتیجه شود،می تواند

 یک صورت به بلکه - ولو نامطلوب –وجود،هنوز هم در برخی مواقع، برخورد با نابینایان نه به عنوان یک واقعیت 
 جسمی ازمشکالت آنها،تنها،ناشی معلولیت که کنیم می فراموش ولذا باشد معلول،می اصطالح به و ترحم قشرمنزوي،قابل

البته،مقصود  .کرنسبت به آنان وجود داردتف طرز و شهري ریزي شهرها،برنامه در که است معلولیتی نتیجه بلکه نیست شان
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جداگانه، نابینایان ، به صورت قشرمنزوي در شهر، ازفضاسازي براي نابینایان، این نیست که با ایجاد یک محیط خاص و 
،فرهنگی و ادارات، زمینه براي مشارکت و فعالیت نابینایان همگام )عالی(درآیند بلکه همانطورکه الزم است درمراکزآموزشی

ر، تسهیل دیگ عنصر با افراد معمولی، فراهم شود،چنانچه مشکل مسیریابی و حرکت ایشان در سطح شهر،بدون نیاز به کس یا
مشارکت  عرصه هاي اجتماعی حضور و بیش از پیش،می توانند در گردد، قطعا اعتماد به نفس این قشر تقویت می یابد و

  .فعال داشته باشند

روشها و قالبهاي  هاي جایگزین، شیوه هاي تقویتی و جایگزین،  آموزش خط بریل و خط،هایی مانند عصاي سفید  نوآوري
ترددي و جهت یابی، و تسهیل حمایت و راهنمایی همسان؛ تسهیل در یادگیري زبان ایما و اشاره و  ارتباطاتی و مهارتهاي

تواند  تر کردن آموزش به نابینایان و افزایش کارکرد اجتماعی آنان دارد و می نقش مهمی در آسان ارتقاء هویت زبانی جامعه
  و رسیدن به اهداف زیر را هموار سازد: الهی را کاهش دهد هاي ها و آالم ناشی از نداشتن یکی از سودمندترین نعمت رنج

و  عاطفی شغلی، نیازهاي به توجه عدم دلیل به معلولیتی چند از جلوگیري و اجتماعی هاي آسیب   پیشگیري از بروز دیگر -
 … جسمی

 .پیدا کردن خود و هویت اجتماعی-

 .قدرت کالمی و فن بازاریابیتقویت استعدادها و توانایی ها و دیگر حواس خود به ویژه -

 .معرفی و نشان دادن استعدادهاي خود به مسؤولین ،مردم و اطرافیان-

 .باال بردن سطح بینش و معرفت ، آگاهی ،علمی و پرهیز از بیهوده زیستن-

 .ا و کم بیناتغییر نگاه و بینش و آگاهی خانواده ها و مردم و باال بردن فرهنگ اجتماعی آنان در خصوص برخورد با نابین-

  .میان بینایان ، نابینایان و کم بینایان” محدودیت بینایی“تر شدن شکاف ناشی از  جلوگیري از عمیق-

  نتیجه گیري و پیشنهادات-6

به "همانطور که بیان شد ؛هدف از این پژوهش بررسی مهارتهاي اجتماعی نابینایان وعوامل موثر برآنها می باشد. در تحقیق 
وهمکاران به نقش آموزش مهارتهاي اجتماعی به نابینایان تاکید شده و همچنین به نقش ورزش در افزایش مهارتهاي  "پژوه
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هایی مانند  نوآوريا یافته هاي این پژوهش مطابقت دارد.در این پژوهش نیز به اجتماعی در پژوهش جعفري تاکید شده که ب
روشها و قالبهاي ارتباطاتی و مهارتهاي  هاي جایگزین، شیوه هاي تقویتی و جایگزین،  آموزش خط بریل و خط،عصاي سفید 

 و اشاره و ارتقاء هویت زبانی جامعهترددي و جهت یابی،  تسهیل حمایت و راهنمایی همسان؛ تسهیل در یادگیري زبان ایما 
از آنجا که نابینایان و کم بینایان همچون سایر اقشار جامعه طبق جهت افزایش کارکرد اجتماعی نابینایان توصیه شده است.

 جهان در نابینایان تعداد اینکه به توجه با و گردند مند بهره جامعه اقشار سایر با برابر   اصل برابري انسانها باید از فرصتهاي
شور ما بیش از یک میلیون نفر میباشد. ک در بینایان کم و نابینایان شمار و است شده زده تخمین نفر میلیون 38 به نزدیک

مسئولین جامعه باید براي این افراد که تعداد آنها در جامعه کم نمی باشد و داراي نیازها تخصص ها و استعداد هاي متفاوتی 
زیرا  بیندیشند اي چاره ، گردند می تشکیل)  سالمندان ،  ي سنی ( کودکان ، نوجوانان ، جوانانهستند همچنین از گروهها

 عرصه در  توانند می شوند، مند بهره    شغلی  نابینایان اگر همچون سایر افراد از خدمات ویژه آموزشی اجتماعی ، رفاهی ،
به علت ناتوانی جسمی یا ذهنی مطرودین جامعه نمی دانند . امروزه معلولین را . دبپردازن فعالیت به اجتماعی مختلف هاي

نکته دیگر این است که : .ارگانها و نهادها ي جامعه وظیفه خود می دانند به این افراد در زمینه ي اشتغال کمک و یاري کنند
ن قادر به بهره گیري از منابع و ارائه خدمات به نابینایان و کم بینایان اگر به گونه اي باشد که آنان بدون توجه به معلولیتشا

عمومی  امکانات باشند انجام رسالتی است که آنها را به فراسوي محدودیتشان هدایت کرده است  و اینجاست که خدمات
 صورت   با توجه به این که بخش قابل توجه یادگیري از طریق دیدن یا مشاهده کردن.براي نابینایان و کم بینایان الزامی است

جهت پرکردن  لذا ،م می باشند و بینایی نقش بسزایی در امر یادگیري ایفا می نمایدمحرو بینایی حس از نابینایان و  پذیرد می
 فرهنگی ، زائی ،اشتغال کارآفرینی هاي فعالیت به نیاز استعدادهایشان تقویت و آنان کردن توانمندتر و موجود  خألهاي
ر است که انسان خود را می یابد و کا در گردد؛چرا که می احساس بیشتري ضرورت نابینایان ي ویژه ورزشی علمی و ،هنري

  مهارتهاي اجتماعی او افزایش می یابد. 

  

   منابع:-7

اجتماعی جوانان  –)،بررسی تحلیلی و مقایسه اي مبانی روان شناختی ویژگی هاي شناختی و روانی 1381افروز،غالمعلی(- 1
  .12-1،ص 2شماره: ،نابینا و ناشنوا،مجله روان شناسی وعلوم تربیتی،سال سی ونهم 

مقایسه مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان نابینا،ناشنوا و عادي ،پژوهش در حیطه کودکان ،) 1384بیابانگرد،اسماعیل(- 2
  .1384،بهار 1،سال پنجم ،شماره: 15استثنایی 
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عمومی  سالمت و عزت نفس بر وجود ابراز روش )،اثربخشی1389هادي و بنی هاشمیان ،کوروش (بهرامی احسان، - 3
   153-161،صص2شماره: دهم، استثنایی،سال کودکان حیطه در پژوهش ،  عادي نابیناي آموزان دانش

مهارت هاي )،بررسی اثر بخشی آموزش 1386به پژوه ،احمد؛خانجانی ،مهدي؛حیدري،محمود؛شکوهی یکتا،محسن(- 4
  .1386فصلنامه پژوهش درسالمت روانشناختی،دوره اول ،شماره :سوم،پاییز-اجتماعی برعزت نفس دانش آموزان نابینا

بررسی نقش ورزش در رشد اجتماعی دانش آموزان نابینا و کم بینایی مجتمع دخترانه نرجس  )،1379(آسیه،جعفري - 5
    .تهران

 روان ،مجله معلمان نظر از نابینا آموزان دانش از گروهی در اجتماعی هاي مهارت بررسی ،) 1381 سیما( ، شهیم - 6

 .139-121 صص ، 1: شماره ، 32 سال ، تربیتی علوم و شناسی

 حبشی. بالل معلم تربیت مرکز ، نابینایان پرورش و آموزش ،اصول) 1368 مهدي( ، نژاد صادقی - 7

 یستی بهز سازمان :انتشارات ، تهران ویژه، با نیازهاي افراد در نفس عزت ،) 1380 سیدجالل( صدرالسادات،- 8

  .وتوانبخشی

)، مقایسه مهارت هاي اجتماعی کودکان نابینا با همتایان بینا،مجله کودکان استثنایی،شماره 1389قمرانی ،امیر؛نوري،شهرام(- 9
  .2،صفحه 45

بررسی نگرش معلمان به نحوه اجراي درس جهت یابی و حرکت دانش آموزان معلول بینایی در  )،1379 (عزیزي، آمنه- 10
 .مقطع ابتدایی در مدارس نابینایان شهر تهران

 متالس و نفس مقایسۀعزت)، 1392مال زاده اسفنجانی،رحیم ؛جوانمرد،غالمحسین؛یگانگی ،شیرین و اراضی ،حمید(- 11

 سال استثنایی، کودکان ایرانی فصلنامه، مشهد شهرستان سال31 تا11ورزشکار وغیر ورزشکار نابینایان در روان
  .2سیزدهم،شماره: 

 کارشناسی پایان نامه ، تهران شهر پنجم پایه ناشنواي و نابینا پسران اجتماعی بلوغ مقایسه ،)1374 ( قاسم ، نوذري- 12

  طباطبایی. عالمه دانشگاه ، ارشد
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i  -   دانشجوی رشتھ طراحی صنعتی دانشگاه سمنانnarges.kheirkhahaan@gmail.com    
ii   عضو ھیئت علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه سمنانM_ghahremani@semnan.ac.ir   
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