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Environment and Blindness:  
The Experiences of Adults with Acquired Blindness in 

Performing the Activities of Daily Living 
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 چکیده 
راد دارای نابینـایی اکتسـابی در این مطالعه به بررسی تجربیات افـ هدف:

هـای روزمـره زنـدگی و تطـابق بـا  ارتباط با چگـونگی انجـام دادن فعالیت
های روزمره این افـراد  ها و نقش عوامل محیطی در روند انجام فعالیت آن
 .پردازد یم

ایــن مطالعــه بــه صــورت کیفــی و بــه شــیوه پدیدارشناســی  روش بررســی:
ساله دارای نابینایی اکتسابی بـه  ٢٠-۶٠بزرگسال  ٢٢انجام گرفته است.

صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصـاحبه نیمـه سـاختاریافته عمیـق 
ها ضبط شده و سپس به صـورت کتبـی پیـاده شـد.  قرار گرفتند. مصاحبه

 های حاصل با استفاده از روش ون مانن تجزیه و تحلیل شد. داده
ای روزمـره توسـط افـراد ه عوامل محیطی مؤثر در انجام فعالیت :ها افتهی

گونـه در پـنج مضـمون اصـلی ظهـور یافتنـد. ایـن پـنج مضـمون  نابینا این
بررسـی تجهیـزات و (مربوط بـه حیطـه  ارتند از: محصوالت و فناوریبع

، محـیط آن)فناوری کمکی مخصـوص نابینایـان و کمبودهـای موجـود در 
 شـامل( و روابـط هـا تی، حما)نقـش موانـع شهرسـازی (بررسـی فیزیکی

کمــک گــرفتن از دیگــران، حمایــت خــانواده، جامعــه، متخصصــین و 
دربرگیرنـده نگـرش خـانواده، جامعـه، ( ها ، نگرش)دهندگان خدمات ارائه

 هـا یگذار ، و خـدمات و سیاسـت)دهنـدگان خـدمات متخصصین و ارائـه
نقش عواملی چون امنیت، قوانین حمایـت کننـده، عوامـل (شامل بررسی 

 .)ئه خدماتاقتصادی و آموزشی و ارا
تجربـه انجـام  هـای محیطـی و نتایج این مطالعه تـأثیر چالش گیری: نتیجه

را تأییــد کــرده و روزمــره افــراد مبــتال بــه نابینــایی اکتســابی  هــای فعالیت
افق و چشم انداز جدیدی را بـه روی متخصصـان توانبخشـی بـه تواند  می

ه های روزمره بـ تگرها در رابطه با روند و شیوه انجام فعالی کاردرمان ژهیو
  .بگشایدمستقل با توجه به شرایط محیطی  طور

 محیط های روزمره زندگی، فعالیت نابینایی اکتسابی، ها: کلید واژه

Abstract  
Objective: The purpose of this study was to describe the 
experiences of adult people with acquired blindness in 
performing their activities of daily living and to investigate 
the role of environmental factors in this process.  
Materials & Methods: A qualitative phenomenological 
method has been designed for this study. a sample 22 adults 
with acquired blindness who were blind for more than 5 years 
of life were purposefully selected and semi-structured in-
depth interviews were conducted. The interviews were 
transcribed verbatim, coded and analyzed using van Manen’s 
method. 
Results: The five clustered themes that emerged from the 
interviews included: 1) products and technology - discusses 
the benefits and drawbacks to using advanced technology to 
promote independence. 2) physical environment- 'The streets 
are like an obstacle course',3) support and relationships- refers 
to the assistance that blind people receive from family, 
friends, and society ,4) attitudes- includes family and social 
attitudes toward blind people, and 5) services and policies- 
such as social security, supportive acts, economic factors , 
educational problems and providing services. 
Conclusion: findings identify how performance of blind 
people in daily living activities is affected by environmental 
factors and what are these factors. The results can enable 
occupational therapists and other health care professionals 
who are involved with blind people to become more 
competent during assessment, counseling, teaching, giving 
support, or other interventions as needed to assist blind 
people. Recommendations for further research include more 
studies of this population to identify other challenges over 
time. This would facilitate long term goals in the care. Studies 
that include more diversity in demographic characteristics 
would provide greater generalizability. Such characteristics as 
adolescent age group, married and single, ethnicity, and 
socioeconomic status are particularly important to target. 
Keywords: acquired blindness / activities of daily living / 
environment  

 محیط و نابینایی: 
تجربیات بزرگساالن دارای نابینایی اکتسابی در انجام 

 های روزمره زندگی فعالیت

مقاله 
 پژوهشی
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 مقدمه
 نیتـر مهماز میان حـواس پـنج گانـه انسـان بینـایی یکـی از 

Pاز دست دادن بینایی .رود یمحواس به شمار 

١
P  در هر سـنی

همراه ای  ممکن است با عوارض و مشکالت اولیه و ثانویه
ــایی  کــه ســالمت جســمی و  باشــد. عواقــب ضــایعات بین

وسـیع هسـتند و  دهنـد یمـقـرار  تـأثیرروانی فـرد را تحـت 
عــدم اســتقالل فــرد و نیازمنــد شــدن  بــه کمــک در  شــامل:

زندگی های  امور شخصی و سایر جنبه ،انجام کارهای خانه
ــه ــدم شــرکت در ،انــزوای اجتماعی ،روزان ی هــا فعالیتع

بی عالقگـی  ،ایجاد مشکل در خواندن،اجتماعی و مذهبی
 ،بـروز ضـایعات شـناختی ،بی قـراری ها، فعالیتنسبت به 

افـــزایش  ،افـــت عملکـــرد ،آســـیب وضـــعیت عملکـــردی
 ،داشتن آرزوی مـرگ ،امید کم به آینده،وابستگی به دیگران

افتـادن و شکسـتگی  ،افزایش خطر تصادف با وسایل نقلیه
ــ ــایی مشــکالت  .)٢،١( باشــد یم ــراد دارای نقــص بین اف

. مشـکالت تطـابق بـا کننـد یمارتباطی زیادی را نیز تجربه 
نارضــایتی  فقــدان بینــایی، افســردگی، اضــطراب، خســتگی و

ــاعی فاکتورهــایی هســتند کــه ســالمتی فــرد را متــأثر  اجتم
). از دست دادن بینایی باعـث ایجـاد مشـکالتی در ٣(کند یم

 .)۴( شود یزمینه استخدام، خودکفایی و عزت نفس فرد م
ــایی  ــایعات بین ــه ض ــأثیراز آنجــا ک ــه ت ــل مالحظ ــر ای  قاب ب

نـوان یـک عه ب توانایی فرد در عملکرد روزمره دارند نتیجتاً
ــاتوانی تلقــی  ــق گــزارش ۵. (شــوند یمــعلــت مهــم ن ). طب

ــه ) ا٢٠٠٧و همکــارانش (ن النگــال ــتال ب ــراد مب ــان اف ز می
افراد مبـتال بـه ضـایعات بینـایی بعـد از  ،ی مزمنها بیماری

ــزمن ــتگی م ــندرم خس ــکته و س ــه س ــتال ب ــراد مب دارای  ،اف
). ۶بیشترین مشکالت در ابعـاد مختلـف زنـدگی هسـتند (

ی مربـوط بـه ها چالشبا  شود یمی دچار نابینایی وقتی فرد
ــیالت ــتخدام ،تحص ــرک ،اس ــدن ،تح ــاعی ش ــد  ،اجتم رش

استفاده از تکنولـوژی کمکـی و سـالمت  ،اجتماعی-روانی
 به صـورتممکن است  ها تنشو این  شود یمروانی روبرو 

ـــا افســـردگی ظـــاهر شـــود کـــه  ،انکـــار ـــرس ی خشـــم و ت
بیمــار و  – روابــط مثبــت پزشــک ،اجتمــاعی یهــا تیحما

Pوجود الگوهای نقش

٢
P  ممکـن اسـت بـر سـازگاری فـرد اثـر

ـــذارد ( ـــدیدترین ٧بگ ـــی از ش ـــوان یک ـــه عن ـــایی ب ). نابین
 کنـد یم متأثرو جامعه را  اش خانوادهکه فرد، های  ناتوانایی

های  شــده کــه نابینــایی هزینــه تأکیــدشــناخته شــده اســت. 

                                                      
1. vision loss 
2. Role model 

ز خدمات زیادی را با خود به همراه دارد از قبیل: استفاده ا
ــف ــدگی  ،مختل ــان زن ــر مک ــزل (اتغیی ــه من ــی ب ــباب کش س

تطـابق و بهسـازی منـزل  ،خریدن تجهیزات جدید د)،جدی
 ١٩٩٠در سـال  .یو استفاده از ابزارهای مخصوص نابینای

در ایاالت متحده هزینه متوسط بـرای افـراد نابینـا در سـال 
 ).٨( بیلیون دالر بوده است ۴دالر و به طور کلی  ١١٨٩۶

ره سـازی و حفـظ توانـایی افـراد نابینـا بـرای عملکـرد ذخی
مستقالنه از طریق استفاده از مداخالت خاص یک پروسه 
پیچیده اسـت کـه مسـتلزم همکـاری متخصصـان مختلـف 

ان اعضای اساسی تیم گر کاردرمان. باشد یمحیطه سالمتی 
هسـتند کـه ایـن چنـین خـدماتی را ای  توانبخشی چند رشته

 ).٩( دهند یمارائه 
های زنـدگی نابینایـان  در دهه اخیر توجه به مسائل و چالش

تجـارب افـراد دارای ای که  بیشتر شده است. نتایج مطالعه
دقیـق  بـه طـورضایعات شدید بینـایی در حیطـه تحـرک را 

ــه بســیار کنند شــرکت نشــان داد کــه بررســی کــرده گان دامن
. ایـن انـد کردهی تحرکـی را تجربـه ها محدودیتوسیعی از 

 تأثیررا تحت  نشا استقاللموقعیت شغلی و  ها یتمحدود
قرار داده بود. به دنبال ضایعه بینایی افـراد مشـکالتی را در 

ADL ن)و راه رفـت هـا چهرهتشـخیص  ،نوشتن ،واندن(خ 
به نوبه خود فعـالیتی مجـزا  تواند یم. تحرک کنند یمتجربه 

 هـا فعالیتتحرک در اغلب  حالی کهدر نظر گرفته شود در 
عامل حیاتی است. به دنبال مشکالت ناشی از ضـایعه یک 

و  کنـد یمی اجتماعی کمتر شرکت ها فعالیتبینایی فرد در 
نشـان داد کـه  ها افتـهی. ایـن شـود یمبیشتر وابسته به کمک 

پیامدهای ضایعه بینایی اغلب توسط دیگران درست تعبیـر 
وابســته بـــودن و نـــاتوانی در  ش)ن(تـــفشــار  ؛شـــوند ینمــ

به عنوان سدی برای زندگی اجتمـاعی از  ها هچهرتشخیص 
 ).١٠تجارب شایع بودند (

مطالعـه دیگـری نشـان دادنـد کـه افـراد در خریـد های  یافته
آماده کردن غـذا و غـذا خـوردن در رسـتوران  ،مواد غذایی

دچار موانع مربوط بـه نابینـایی هسـتند. عـدم دسترسـی بـه 
تنــوع در مـواد الزم و امــاکن مربوطـه باعــث ایجـاد فقــدان 

گان و دســتیابی محــدود آنهــا بــه کنند شــرکترژیــم غــذایی 
ــا چــاقیت. ای فیزیکــی شــده اســهــا فعالیت  ،ضــافه وزن ی

که ممکن است ناشی از فعالیـت فیزیکـی محـدود ای  پدیده
د ابل توجه بـو، قباشد ها رستورانو استفاده بیش از حد از 

). محقــق دیگــری گــزارش کــرد کــه در فعالیــت خریــد ١١(
تا بینـایی  کنند یموظایفی که بیشتر حواس را درگیر  ،کردن

ولــی  شــوند ینمــرا بــه عنــوان یــک مــانع و مشــکل مطــرح 
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از قبیـل خوانـدن  ،کنند یموظایفی که فقط بینایی را درگیر 
 شـوند یمـبـه عنـوان موانـع بزرگـی مطـرح  ،تاریخ انقضـاء

)١٢.( 
 ،مشکالت افراد نابینا ویژه یک یا چند کشور جهان نیسـت

گر بـوده  آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر جلوه شیوع
و مسائل و مشکالت آنـان بـه مراتـب بیشـتر از کشـورهای 

بنـابراین مسـائل و مشــکالت و  ،توسـعه یافتـه خواهـد بــود
نیازهــای ایــن قشــر در هــر جامعــه متناســب بــا شــرایط 

ــادی ــی ،اقتص ــاد و  ،فرهنگ ــی دارای ابع ــاعی و سیاس اجتم
معـه خواهـد بـود. در ص آن جامتفـاوت و خـا یهـا یژگیو

ــرفتن شــرایط ــا در نظــر گ ــر  نتیجــه ب حــاکم موجــود در ه
حلهــای متفــاوتی را بــرای  ریــزان بایــد راه ، برنامــهای جامعــه

ارائه خدمات به ایـن گـروه جسـتجو کننـد. از طـرف دیگـر 
ــا ــات و  ،حقــوق مســلم هــر فــرد نابین برخــورداری از امکان

ـــامین  ،مراقبتهـــای توانبخشـــی و بهداشـــتی اقتصـــادی و ت
برخــورداری از یــک زنــدگی مناســب و رفــاه در  ،اجتمــاعی

سطح استاندارد جهانی و حتی در صـورت امکـان افـزایش 
ــان  ــای آن ــا و ظرفیته ــتواناییه ــد یم ــل باش ــین دالی ــه هم . ب

ضرورت توجه بـه ایـن افـراد در تمـام جوامـع مـورد توجـه 
در کشور ما نیـز بایـد مـورد  ،برنامه ریزان قرار گرفته است

 وجه قرار گیرد.ت
ی ها فعالیتدر زمینه تجربیات نابینایان در انجام  ،در ایران
صـورت نگرفتـه ای  تقریبا هیچ مطالعه ،شان یزندگروزمره 

کیفیت زنـدگی  ،ر چند در مطالعات کمی معدودیت. هاس
ــ ــده اس ــی ش ــان بررس ــه١٣ت (نابینای ــی یافت ــن های  ) ول ای

را در بـر نـدارد. مطالعات تجربیات و نیازهای افـراد نابینـا 
و تجربیـات نابینایـان  ها دگاهیـدکـه  رسد یماز اینرو به نظر 

. بـدیهی اسـت باشد یمنیازمند توضیح و توصیف بیشتری 
کــه هــدف اصــلی تــوان بخشــی افــراد نابینــا بهبــود کیفیــت 

فاکتورهـایی کـه  نیتـر مهمو یکـی از  باشـد یمـزندگی آنـان 
 هـا آنمشکالت  ازدس یم متأثرکیفیت زندگی افراد نابینا را 

است. توجه  (ADL)ی روزمره زندگی ها فعالیتدر انجام 
ــر موجــب تحــوالت و  ــدگی در ســالهای اخی ــه کیفیــت زن ب

 ،فرهنگـی ،مختلـف بهداشـتیهای  در زمینـه ییها یدگرگون
و توان بخشی گردیده است. از طرفی افراد نابینـا  یاجتماع

زی ی جوامـع امـروهـا چالشو مسائل و مشـکالت آنـان از 
با توجه به اینکه تا کنون در کشـور مـا ایـن قشـر از و است 

جامعه کمتر مورد ارزیابی از جنبـه کیفیـت زنـدگی و موانـع 
قـرار  یی روزمـره زنـدگهـا فعالیتموجود بر سر راه انجـام 

بــرای ای  در نتیجــه انجــام ایــن پــژوهش انگیــزه انــد، گرفته

از برداشــتن گــامی در ایــن راســتا و ارائــه تصــویری روشــن 
کیفیـت زنـدگی از  ،مراقبتهای موجود در ارتباط با این گروه

ــاتوانی ــا ن ــرد ب ــه ف ــونگی مواجه ــه چگ ــا  ،شا جمل ــابق ب تط
نقشهای اجتماعی  ،نقشهای جسمانی ،ی روزمرهها فعالیت

ـــایی حـــائز  و خـــانوادگی و ـــس از نابین ـــی پ ســـالمت روان
بـرای اولویتهـای  ها افتـهیو ت . کاربرد این اطالعـاباشد یم

در مدیریت بهتر و توسعه پروسه توانبخشـی بـرای  ،نیدرما
بـا توجـه بـه راه گشـا باشـد.  توانـد یمـمتخصصین مربوطه 

اطالعات مذکور در مورد نابینایی و بار ناتوانی ناشـی از آن 
که مطالعه خاص مردم ایران زمینه ارزیـابی  رسد یبه نظر م

 بهتری از درک ذهنی این ناتوانی را ارائه دهد. 
 

 ررسیروش ب
Pاین مطالعـه بـه روش کیفـی

١
P  انجـام گرفـت. تحقیـق کیفـی

ــارت اســت از یــک شــیوه ذهنــی کــه بــرای توصــیف  عب
 رود یمـکـار ه بـ هـا آنتجربیات زندگی و معنی بخشیدن بـه 

بــرای فهــم بهتــر هــر  تــوان یمــی کیفــی هــا روش). از ١۴(
کـه تـا کنـون شـناخت انـدکی از آن وجـود داشــت ای  پدیـده

ی کیفی دورنمـای جدیـدی را نسـبت اه روشاستفاده کرد. 
بـه دسـت  اند شـدهبه چیزهایی که حتی بـه خـوبی شـناخته 

ــعمو اطالعــات ه داد ــال  یتر قی ــه شــاید انتق ــا آنرا ک از  ه
ستراوس (ا دهند یمارائه  ،دشوار باشد ،طریق تحقیق کمی

آنجا که آگاهی از تجربه افـراد نابینـا  ) . از١٩٩٠و کوربین 
ــ ــنقــش عوامــل مه در زمین ی هــا فعالیتدر انجــام  یحیط

تـا حـدودی تعیـین کننـده نیازهـای  توانـد یمروزمره زندگی 
رای تطابق با شرایط محیطی باشد و از طرفـی شـاید ب ها آن

دریچه فکری جدیدی را برای متخصصینی که با این گـروه 
تحقیـق حاضـر بـا رویکـرد  ،از افراد در ارتباطند بـاز نمایـد

Pپدیدارشناســـی

٢
P ـــدنم«. انجـــام شـــد Pونـــه گیـــری هدفمن

٣
P «

نمونـه گیـری «بارزترین استراتژی در تحقیـق کیفـی اسـت. 
بـه  تواننـد یهای غنـی از اطالعـاتی را کـه مـ نمونه» هدفمند

 کنـد یطور عمیـق مـورد مطالعـه قـرار بگیرنـد، جسـتجو مـ
کنندگان بـا  ). در این تحقیـق ابتـدا مشـارکت١٩٩٠(پاتون،

تجربیـات  توجه به هدف مطالعه که توصیف و فهم عمیـق
هـای  بزرگساالن دارای نابینایی اکتسـابی در انجـام فعالیت

ــی  ــه در دســترس، یعن ــان جامع ــود، از می ــدگی ب روزمــره زن
نابینایی شهر تهران، انتخاب  مؤسساتمراجعه کنندگان به 

                                                      
1. Qualitative Research 
2. Phenomenology  
3. Purposeful  
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بــا همکــاری مســئولین مراکــز افــراد واجــد شــرایط شــدند. 
ن کننده بـا آگـاهی یـافت سپس افراد شـرکتشناسایی شده و 

کـه  پرداختنـد یاز هدف تحقیق به معرفـی نفـرات دیگـر مـ
ــرایط، برخــی از آن ــس از بررســی ش ــق پ ــرای  محق ــا را ب ه

. بـه ایـن ترتیـب نمونـه کـرد یشرکت در تحقیق انتخاب مـ
Pگیری به روش گلولـه برفـی

١
P جهـت ١۵( افـتی یادامـه م .(

و توصیف کننـده تـرین اطالعـات بـا  نیتر یدسترسی به غن
لعه، یکی از معیارهای انتخـاب، داشـتن توجه به هدف مطا

نابینایی اکتسابی بود که از زمان شروع آن حداقل سه سال 
گذشته باشد. عالوه بر ایـن سـعی بـر ایـن بـود کـه افـراد از 
ســطوح مختلــف اجتمــاعی و فرهنگــی انتخــاب شــوند. از 
آنجا که هدف مطالعه، بررسی تجربیات مربوط به نابینـایی 

خـتالل در سـایر ، االالت روانپزشـکیفراد دارای اخـتبود، ا
در بررســی  توانســتند ینمــحــواس و عقــب مانــدگی ذهنــی 

. بر همین اساس با توجه بـه تجربیـات پیشـین کنند شرکت
ارتبـاط  هـا آنسعی شد افرادی با شرایط فوق انتخاب و بـا 

برقرار شود. این منظور از طریق تماس حضوری یا مکالمه 
جلسه مقدماتی حضـوری و تلفنی محقق شد. ابتدا در یک 

یــا بــه صــورت تلفنــی شــرایط و رونــد تحقیــق بــرای افــراد 
توضیح داده شده و در صورت تمایل ایشان بـرای شـرکت 

برای جلسه اصلی مصاحبه و پاسخ به سواالت  ،در تحقیق
بـرای شـرکت در  هـا آناساسی تحقیـق دعـوت شـدند و ار 

شـد. کتبی اخذ  هنام رضایتتحقیق و نیز اجازه ضبط صدا 
کنندگان در مورد  همچنین ضمن اطمینان دادن به مشارکت

ــات ــدن بیان ــه مان ــی و محرمان ــتوانه علم ــات و  ،پش اطالع
اطالع داده شـد کـه در هـر مرحلـه از  ها آنبه  ها، آنهویت 

عـدم  تواننـد یمـتحقیق که مایل به ادامـه همکـاری نباشـند 
تمایـل خـود را اعـالم کــرده و از تحقیـق خـارج شـوند. بــه 

 ،گانکنند شرکتظور رعایت اصل محرمانه ماندن هویت من
 .  اند رفتهکار ه کد عددی ب به صورتدر بخش نتایج اسامی 

از روش مصـــاحبه و  ها افتـــهیبـــه منظـــور دقـــت و روایـــی 
مشــاهده همزمــان و در صــورت لــزوم تکــرار بعضــی از 

Pگانکنند شـرکتتوسط  ها نوشتهبازبینی دست  ها، مصاحبه

٢
P 

ــانی ــرل همس ــت کنت ــا آن جه ــی  ه ــود و بررس ــه خ ــا تجرب ب
Pهمکاران

٣
P  اسـتفاده شـده  هـا دادهمنظور افـزایش مقبولیـت

 است.

                                                      
1. Snow-ball 
2. Member check 
3. Peer check 

بزرگسـال در محـدوده  ٢٢ ،با در نظر گـرفتن شـرایط الزم
سال که از شـروع نابینـایی (اکتسـابی) شـان  ۶٠-٢٠سنی 

وارد مطالعـه شـدند. انتخـاب  گذشـت یمـحداقل سه سال 
دگان نهـاده شـد تـا نکن مشـارکتمحیط پـژوهش بـه اختیـار 

ــارکت ــد کنن مش ــوده و بتوانن ــی را دارا ب ــداکثر راحت دگان ح
جلسـات  اسـاسآزادانه مطالب خود را بیان کنند. بر همین 

محـل کـار ایشـان و یـا  ،دگانکنن مشارکتمصاحبه در منزل 
 .شد یمدر موسسه نابینایان اجرا 

پدیدارشناسی منبع اصلی اطالعـات گفتگـوی ت در مطالعا
ــق و  دگان اســت. محقــق کنن مشــارکتژرف محقــق و عمی

بدون اینکه بکوشد تا جهت خاصی به گفتگـو بدهـد سـعی 
تــا بــه دنیــای غیررســمی و تجربیــات زنــدگی فــرد  کنــد یمــ

ــ ــت یاب ــات در  د.دس ــع آوری اطالع ــومی جم ــک عم تکنی
مطالعـه حاضـر بـر اسـاس . اسـت »مصاحبه«تحقیق کیفی 

 شد.مصاحبه نیمه ساختاریافته باز عمیق انجام 
P٤»٣پخـش ام.پـی.«اطالعات در هر جلسه توسط دسـتگاه 

P 
ضبط و در پایان هر مصاحبه توسط پژوهشـگر گـوش داده 

. ایــن روش ضــبط شــد یمــکتبــی پیــاده  بــه صــورتشــده و 
 کـه در گفتگـو داد یمـمصاحبه به پژوهشگر ایـن امکـان را 

ــا  ــرده و بتوانــد حــین کنن مشــارکتب ــه شــرکت ک ده فعاالن
مزمان نیز بپردازد. عالوه بر این پس مصاحبه به مشاهده ه

از هر جلسه مصـاحبه پژوهشـگر اقـدام بـه یادداشـت آنچـه 
قابل ضبط نبـوده اسـت، ماننـد حـاالت هیجـانی و بیانـات 

. نسـخه بـرداری نمـود یمـگان، کنند شـرکتغیرکالمی مهـم 
در  هـا آنکتبی از محتوای اطالعات ضبط شده و خوانـدن 

ن مطمـئن سـاختن ، ضـم،در حـال پخـش هسـتن حالی که
کـه  هـا دادهوری در  محقق از دقـت در اطالعـات بـه غوطـه

بـا  هـا دادهالزمه تحلیل است کمک نمود. تجزیه و تحلیـل 
 ).١۶(اد داستفاده از روش ون مانن انجام 

 

 ها افتهی
سـال  ۶٠-٢٢گان در تحقیق در محدوده سـنی کنند شرکت

. مشخصــات گذشــت یمــســال  ۵-۴۵هــا  آنو از نابینــایی 
 ) ارائه شده است.١گان در مطالعه در جدول (کنند کتشر

 ٣/٢۵و جلســه  ٢٣ضــبط شــده کــه حاصــل های  مصــاحبه
بـر روی کاغـذ پیـاده شـد و در نتیجـه  ،ساعت گفتگـو بـود

عبـارت، جملـه یـا پـاراگراف بـه  ٢۵٠مکرر، یها یبازخوان
جدا شدند که  ها مصاحبهعنوان واحدهای معنادار از متون 

                                                      
4. Mp3 player 
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به ظهور رسیدند. این پنج مضـمون در پنج حوزه مشخص 
ــد از:  ــارت بودن ــاوری، محــیط اصــلی عب محصــوالت و فن

هــا، و خــدمات و  و روابــط، نگرش هــا تیفیزیکــی، حما
 .ها یگذار سیاست

 
 کنندگان مشخصات شرکت -١جدول 

مدت  تحصیالت
 

وضعیت  شغل علت نابینایی
 

  جنس سن

 ١ مرد ۴٣ متاهل معلم مدرسه نابینایان تسندرم بهج سال ٢٢ لیسانس روانشناسی
افزایش فشار کره چشم بدنبال خونریزی پس از  سال ٢٣ دیپلم

 
 ٢ مرد ۴٣ متاهل اوپراتور آتش نشانی

 ٣ مرد ۵٢ متاهل بیکار RP سال ۵ لیسانس

 ۴ مرد ۴١ متاهل فروشنده بقالی تنبلی چشم سال ١٣ سیکل

 ۵ زن ۴٣ متاهل دارخانه  افزایش کره چشم سال ٢۵ سیکل

 ۶ زن ٣٧ مجرد کارمند اداره دارایی سندرم بهجت سال ١١ لیسانس ادبیات

 ٧ مرد ۵۴ متاهل کارمند مرکز نابینایان آزمایش شیمی و ریختن مواد شیمیایی در چشم سال ٣٩ لیسانس

 ٨ زن ٣٠ مجرد دانشجو دیالیز و پیوند کلیه سال ١۶ لیسانس

 ٩ مرد ۴٠ متاهل بیکار سازی مینخنثی -جانباز سال ٨ دیپلم

 ١٠ زن ٣۶ مجرد معلم آموزش استثنایی آب سیاه سال ٢۴ لیسانس

 ١١ زن ٢٩ مجرد بیکار RP سال ١١ لیسانس علوم اجتماعی

 ١٢ مرد ۵٨ متاهل دبیر بازنشسته RP سال ۵ لیسانس

 ١٣ زن ۴٩ مجرد بیکار سرخک سال ۴۵ خواندن و نوشتن بریل

 ١۴ مرد ٢۵ مجرد دانشجو تومور مغزی سال ١٨ عیلیسانس علوم اجتما

 ١۵ زن ٢٢ مجرد بیکار بیماری مادرزادی سال ۵ دبیرستان

 ١۶ زن ٣۶ مجرد بیکار RP سال ١٩ فوق لیسانس ادبیات

 ١٧ زن ٢٩ مجرد بیکار نامعین سال ١٩ لیسانس علوم تربیتی

 ١٨ زن ۴۵ مجرد بیکار اشتباه پزشکی سال ١٣ لیسانس

 ١٩ مرد ٢٧ مجرد بیکار گلوکوم مادرزادی سال ١۵ س علوم سیاسیفوق لیسان

 ٢٠ زن ٣٨ متاهل خانه دار RP سال ٢٢ لیسانس ادبیات

 ٢١ زن ٣٢ متاهل خانه دار دیابت سال ٧ دوم دبیرستان
فوق لیسانس علوم 

 
معلم  RP سال ٨

ط  ک
 ٢٢ زن ٣٢ متاهل

 
 محصوالت و فناوری -الف 

 یبـه فـردمنحصـر  به طـوراز دست دادن بینایی هر فرد را 
هـای زیـادی در زنـدگی روزانـه فـرد  چالشو  سازد یم متأثر

اســتفاده از متــون نوشــتاری و  مــثال�. کنــد ینابینــا ایجــاد مــ
برای فرد نابینا بسـیار دشـوار گـردد.  تواند یمطالعه کردن م

 اما نسل جدید ابزارهای کمکی قابلیت تحت پوشـش قـرار
 فناورانـهحلهای  ای را از طریق راه دادن موضوعات گسترده

نقـش مـؤثری در بهبـود  یدارند. وسایل و تجهیـزات کمکـ
هــای روزمــره را  اســتقالل فــرد نابینــا دارد و انجــام فعالیت

 .کند یآسان م
در  کـههایی  کانیآمام ، تJAWSا استفاده از نرم افزار ب…«

. مـن بـا خوانـد یمـرا  ننـدیب یمـ نایبهست و افراد  وتریکامپ
هـم آمـده  یفارسـنسـخه  یولـ کـنم یمـ کار یسیانگلنسخۀ 
تمام کارهای کامپیوتری را انجام  توان یم JAWSبا  .است

 .)١٩کننده شماره  مشارکت» (…ددا
ـــایلر…«  ـــتفاده از  دارد TAXم وی موب ـــا اس ـــت ب و راح

و  کـنم یمـپیـدا  خـواهم یمـروی منویی کـه  روم یمشنوایی 

خـواهم را  و کتاب دل کنم یمرا باز  ها کتابه فایل مربوط ب
 .)١٩کننده شماره  مشارکت»(...دهم یمگوش 

ماشـین  ،اعت گویـا گـرفتم. لـوح وقلـم بـرای نوشـتنس…«
وســایل  ،قــویم بـه خــط بریـل، تپرکینـز بـرای بریــل نوشـتن

 »ورزشـــی مثـــل شـــطرنج نابینـــایی در دســـترس اســـت...
 .)۴کننده شماره  مشارکت(
ـــایی پشـــتش شـــیار دارد و ناب یها ســـوزن…«  تر راحـــتین
 .)٢٠کننده شماره  مشارکت»(سوزن را نخ کرد... توان یم

از طرفی عدم دسترسی به این وسایل یا گران قیمـت بـودن 
گان بـه آن اشـاره کنند شـرکتاز مشکالتی بود که اکثر  ها آن
 :کردند یم
ر کشـور مـا ت. در ایران تجهیـزات مـا بسـیار کـم اسـد…«

افـراد نابینـا  ت.نابینایان بسیار ضـعیف اسـ تکنولوژی برای
تمایـل دارنـد از وســایل و تجهیـزات کمکــی اسـتفاده کننــد 
ولــی ایــن وســایل گــران هســتند و وضــعیت نابینایــان زیــاد 

های  مســاعد نیســت بــه علــت مســائل اشــتغال و هزینــه
 .)٧کننده شماره  مشارکت»(گران...
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 محیط فیزیکی -ب
ضـــایعات بینـــایی  دنیـــای فیزیکـــی بـــرای افـــراد دارای

 اش یینـای. برای فردی کـه بکند یهای زیادی ایجاد م چالش
ــده  ــک محــیط پیچی ــدا کــردن مســیر در ی ــده، پی آســیب دی

بـه ایـن معنـا باشـد  تواند یخطرناک است. مفهوم مشکل م
که بسیاری از افرادی که ضایعه بینایی دارند راجع به تـردد 

س یــا مســافرت مســتقل احســاس تــرس دارنــد و یــا احســا
. در ایـن زمینـه ضـروری اسـت کـه کشـف کننـد یراحتی نم

شود دقیقا چه محیطهـایی، چـه فاکتورهـای محیطـی و یـا 
محیطی مفهوم مشکل را در زمینه ذهنی افـراد  یها تمیچه آ

کـه ممکـن اسـت قبـل از تعامـل بـا محـیط  دهنـد یشکل م
 فیزیکی باعث پاسخ منفی شود. 

نابینایـان را بـا  از جملـه عـواملی کـه تـردد رسـد یبه نظـر مـ
ــ ــر  ســازد یمشــکل مواجــه م ــع شهرســازی اســت. اکث موان

 کنندگان از وضعیت معابر عمومی شکایت داشتند: شرکت
را  هـا ابانیهای خ چاله چوله م کهتقاضا دار یشهردارز ا«… 

ــا  کــهجــا  ، هــراورنــدیبمــارا بوجــود  طیشــراو  پرکنــد مــا پ
 ادهیـپا در ر یبـد طیشـرا نیاو  کنند یمدارند  ای میگذار یم

 ادیـزتهـران  یهـا ابانیخدر  ، داربستآورد یمروها بوجود 
 .)١١کننده شماره  مشارکت»(...کنند یم ییبنااست و 

مترو خیلـی  یها سالنر مترو خیلی مشکل داریم چون د…«
تشخیص دهم حتی اگـر  توانم ینمپیچ در پیچ است اصال ً 

ــنم چــون ســتون دارد،  ــور ک ــک ســالن عب ــار از ی ــدین ب چن
و  دهنـد یمـو گـاهی تغییراتـی  گذارند یمندوق صدقات ص

بــه خودمــان اعتمــاد کنــیم و تنهــا بــرویم و  میتــوان ینمــمــا 
 .)٢٠کننده شماره  مشارکت»(راهمان را پیدا کنیم...

 
 و روابط ها تیحما -ج

 ،خریـد کـردن ،و رنـگ ها لباسمصرف داروها، شناسایی 
 ،ی نوشـــتاری، تشـــخیص تمیـــزی و کثیفـــیهـــا فعالیت

ناسایی وسـایل سـفره، غـذا خـوردن، تـردد در مکانهـای ش
ـــنا،  ـــا فعالیتناآش ـــیه ـــزل، ، ی آرایش ـــارج از من ـــردد خ ت

ی خانه داری، شناسایی پول و امور تحصـیلی از ها فعالیت
گان کنند شرکتفعالیتی است که بنابه گفته های  جمله حیطه
تا حدی نیـاز بـه کمـک گـرفتن از دیگـران  ها آنبرای انجام 

 است.
در اتوبـوس  ایـ کنم یمهستم مرتب  کهرا درخانه  ها ولپ…«

 کنـد.مرتب  میبرااست  کنارم که یکسبه  دهم یمهستم  که
کننده  مشـارکت»(نـدارد... یراهـ گـهیدمـورد  کی نیاچون 

 .)١۶شماره 

تـالش  یلیخ دیباسخت است و  یلیخ میبرا که ییغذا…«
ز ت. ادارد ســخت اســ غیــت یلــیخاســت چــون  یمــاه کــنم

 یولـ آورم یمـرا در  هـا غیتو بـا دسـت  رمیگ یمازه جمع اج
را  کار نیا ام خانواده یدار یسیرودربا کهباشد  یجمعاگر 

 .)١١کننده شماره  مشارکت»(من... یبرا کنند یم
در سـوپر مارکـت هـیچ  مـثال� .میـرو یمـکثرا با خـانمم ا…«

مشکلی ندارم ولی در خرید کردن لباس حتما با خـانمم یـا 
و حتمـا مشـکل پـیش  کـنم یمـچون احساس  روم یمکسی 

 .)١کننده شماره  مشارکت»(در رنگ و ... دآی یم
کنندگان، خــانواده و اجتمــاع را بــه عنــوان منــابع  شــرکت

 حمایتی معرفی کردند.
 خانواده •

کنندگان به نوعی نیاز بـه حمایـت از جانـب  همه شرکت
. افـرادی کـه از چنـین کردنـد یشان را مطـرح مـ خانواده

برخوردار بودند از این نظـر احسـاس رضـایت حمایتی 
، شـان نیکمک و حمایت والـد کردند یکرده و اظهار م

در قالــب حمایتهــای روحــی و کمــک در انجــام برخــی 
هــا اعتمــاد بــه نفــس داده تــا هــر چــه  هــا، بــه آن فعالیت

 بیشتر مستقالنه کارهایشان را انجام دهند.
ذهـنم امـد  ... وقتی خودم نابینا شدم اولـین چیـزی کـه بـه«

جامعه و خـانواده بـا مـن  گفتم یمخودکشی بود و با خودم 
چه طور برخورد خواهند کـرد ولـی وقتـی برگشـتم محبـت 

 »برابــــر شــــده بــــود ... ١٠٠همســــرم بــــه مــــن شــــاید 
 .)٢کننده شماره  مشارکت(
اید اداره رفتن برای یک نابینا سخت باشد ولی بـرای ش…«

خـانواده  من اصال سخت نیست چون من پشت سـرم یـک
 .)٨کننده شماره  مشارکت»(م... خیلی خوب دار

را پدرم اول خـودش  لیبر یکرد. حت کمک یلیخدرم پ…«
کننده  مشـارکت»(... داد یمـ ادیـو بعد به مـن  گرفت یم ادی

 .)١٧شماره 
اثرات منفی زیـادی  تواند یماز طرفی عدم حمایت خانواده 

 به همراه داشته باشد:
 هـا آن طیشـرا دیبا کنند یم یزندگ انینایناببا  که یافراد…«

ــد،  درکرا  ــیکنن ــا  یعن ــایناب طیشــراب ــار ن ــدیایب کن مــدام  ،ن
و  زنـدینررا به هـم  شان یزندگ نکنند، نظمرا جابجا  لیوسا

را مـدام  یزنـدگ. کننـد درکرا  انیـنایناب طیشرا یکم واقعاً
 نـاینابفـرد  کـهانجـام دهـد  ییکارهـاخواهـد ، نندهد رییتغ

 نـایناببـا اطـالع فـرد  یعنی ه.را انجام داد کارهان آ کهنداند 
 .)١١کننده شماره  مشارکت( »...کنندرا اعمال  راتییتغ
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 یعنـی سـتندینمـن  بانیپشت یطیشرا چیهانواده تحت خ…«
 کیـ کـهدارم  ازیناست و من  یینایببرگۀ  کی دیکنحساب 

ــایبشــخص  ــراآن را  ن ــد یب ــن بخوان ــ ،م ــادرم شیواقعت ، م
خـودت  مشـکل نیا دیگو یمآورده  ایدنا به من ر که یمادر

کننده  مشـارکت»(...ییایـب کنـاربـا آن  دیـبااست و خـودت 
 .)١۴شماره 

 جامعه •
حـامی  توانـد یمـجامعه نیز به عنوان یک منبع حمـایتی 

 :فرد نابینا باشد
ــا مــ« ــدیب یمــردم توجــه کــافی را دارنــد و ت ــان  نن ــار خیاب کن

ــتاده ــ ایس ــند یای م ــه  پرس ــک ــواه یم ــک رد  یخ ــوی کم ش
 .)١۶کننده شماره  مشارکت( »...؟کنیم

و  معمــوال�هســتند  یمطمئنــ یهــا آدمندوق دارهــا صــ…«
دو جـور پـول بـه  پرسم یم ایبده  یتومان هزار مثال� میگو یم

 کیـنـدارم  یمشـکل .دهنـد یمـبه مـن جـواب  ؟دیا دادهمن 
 کـه شـود یمـمـن حـل  مشـکلمقدار از نظر مردم خوبمـان 

 کـنم یم تشکر و سندیبنومن را  شیف خواهم یم کمک مثال�
حسـاب بـه  ایـپول بشمارد  دهم یمبه دستگاه پول شمار  ای

 .)١٢کننده شماره  مشارکت»(...بانکعابر  ایحساب 
گاهی عدم آگاهی اجتماعی از نیازهای نابینایـان مشـکالتی 

 :کند یمرا ایجاد 
ــفــ…« فــرد ایســتاده بــا تــو  د.رد بایــد خــودش را معرفــی کن

ه نـ - ؟نشناختی –نه  - ؟شناختی دیگو یم دکن یمصحبت 
ــی  ــناخته باش ــد ش ــا بای ــه حتم ــتهزا ک ــت اس ــا حال ــی ب خیل

 .)٣کننده شماره  مشارکت»(...
را  نشیماشـ یآقـا نی، امیآ یم نجایااالن من دارم  یعنی... «

 یعصــامؤسســه  نجــایا کــه دانــد یمــدر آورده و  کوچــهاز 
و  کـرده پـارکرو  ادهیـپرا عمـود بـر  نشی، ماشاست دیسف

 درکآنقـدر  یعنـی یشـورد  یبتـوان کهذره جا نگذاشته  کی
 دیـبااسـت و مـن  انیناینابمؤسسه  نجایابابا جان  کهندارد 

الاقـل  کنم ینممحبت  کنم، اگرو محبت  کنم درکرا  ها آن
 .)١٢کننده شماره  مشارکت»(...نکنم تیاذ
آن  یرواز  شـود ینمـ یولـدارد.  یینـاینابرو خـط  ادهیپ…«

ــت ــه  رف ــردم هم ــازه دارد وم ــون مغ ــتادهیاچ ــو اند س  یجل
ــا مغازه ــازه  ه ــل مغ ــد داخ ــد برون ــومنتظرن ــ ای ــد یم  خواهن

ـــد انتخـــاب  خـــط  یرواز  شـــود ینمـــو ان قســـمت را کنن
 .)١٧کننده شماره  مشارکت(»رفت...

گان از عـــدم حمایـــت کنند شـــرکتدر برخـــی مـــوارد نیـــز 
 :کردند یماجتماعی شکایت 

نهــایی چــون مــردم کمــک ریــد کــردن مشــکل اســت تخ…«
و حتـی بارهـا اتفـاق افتـاده کـه مـی خواهنـدکاله  کننـد ینم

بالفاصله چند تا آشـغال  یخر یممیوه  مثال� د.سرت بگذارن
 کشـد یمتوی پالستیک یا در وزن اجناس سبکتر  اندازد یم

 .)٣کننده شماره  مشارکت(»...
من برای  ،یلی از افراد بینا به خاطر اینکه بینایی ندارمخ…«

 ،کننـد ینمـزیـاد احسـاس راحتـی  ،میگـو یمـپیش آمده کـه 
صمیمیتی که بین افراد بینـا هسـت بـا  ،کنند یمکناره گیری 

و  هـا یمهمـاندر  مـثال�یـا  ،من این ارتبـاط خـوب را ندارنـد
که دارند به خاطر اینکـه مـن نابینـا هسـتم  ییها رفتنبیرون 

 ممکن است یه مقدار برایشـان ایجـاد زحمـت بکـنم اصـال
کننده  مشارکت(»خیلی پیش آمده... دهند ینممن را شرکت 

 .)١٠شماره 
 
 نگرش  -د

ــایی،  ــا نابین ــدن ب ــار آم ــی در کن ــان نقــش مهم نگــرش اطرافی
حضور در اجتمـاع و احسـاس خودکفـایی در فـرد دارد. ایـن 

 .شود یمضمون نیز به دو قسمت خانواده و اجتماع تقسیم م
 خانواده •

کــه در  ،چکی از اجتمــاعبــه عنــوان بخــش کــو ،خــانواده
بیشـترین  توانـد یمـارتباط مستقیم بـا فـرد نابینـا اسـت 

نابینــایی را  هــا خانوادهرخــی د. برا بــر فــرد بگــذار تــأثیر
 ناتوانی پنداشته و سعی در پنهان کردن آن دارند.

دوست ندارند مـن عصـا بگیـرم، مخصوصـاً  ام خانواده…«
 میکنـ یمـدر محله ما چون چندین سال است اینجا زنـدگی 

دوست ندارنـد بفهمنـد چشـمان مـن بـه ایـن حـد نابینـایی 
رسیده است، مخصوصاً بـرادرم چـون جـوان اسـت مجـرد 

ـــ دیـــگو یمـــاســـت  ـــو را در کوچـــه ببینن  »د...دوســـتانم ت
 .)٢١کننده شماره  مشارکت(
 نـاینابفـرد  کننـد یمـ فکـردارنـد  که یبرخورد ام خانواده…«

 یزیــچ هــرو  یکــار اســتعدادتــوان و از نظــر  کــمشــخص 
 یبـشـخص  میبگـواگـر  تر یخود بگم یجورچه  یشخص
چــون مــن  کــهاســت  نیــا بــر فکرشــاناســت... ای  عرضــه

 »و ذهــــنم خــــاموش اســــت... فکــــرمپــــس  نمیــــب ینمــــ
 .)١۴کننده شماره  مشارکت(
چـون  برند یمگاها خانواده استراتژی بیش حمایتی را بکار  

ــا ــا ییتوان ــه و از  یه ــا را دســت کــم گرفت ــرد نابین آســیب ف
ــه خــود در حــین  ــرد ب ــا فعالیترســاندن ف ــد ه ــرس دارن  ،ت

ی فــرد نابینــا را محــدود کــرده خودشــان هــا فعالیتنتیجتــا 
 .دهند یمانجام 
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 یلـیخپـدرم  .ترسـند یم شتریب یول ستندین بد ام خانواده…«
 یلـیخاو  یولـراجع به من اضطراب دارد من خودم راحتم 

 .)١۶کننده شماره  مشارکت»(اضطراب دارد...
روغن بپاشـد  مـثال� ترسـند یاسـت کـه مـ نیعلتش ا دانم یم…«

ــصــورتم  یرو ــ ای ــثال� وقت ــ یم دســتم  کــنم یگــاز را روشــن م
بـه هرجهـت آدم  یولـ سـتیچ لـشیدال دانـم یبسوزد، مـن مـ

 .)١١کننده شماره  مشارکت...»( ردیبگ ادیخطر کند تا  دیبا
 جامعه •

 گان بیانگر وجود نگـرشکنند شرکتمتاسفانه اظهارات 
 توانـد یمـمنفی نسبت به نابینایی در اجتمـاع اسـت کـه 

 باعث انزوای اجتماعی نابینایان شود.
امعه معلول را به عنوان یک فـرد زائـد نـه کـامال زائـد ج…«

وبـه عنـوان یـک  کنـد ینمولی به صورت فرد معمولی نگاه 
و مـن خیلـی برخـوردمنفی  کند یمفرد ناتوان و سربار نگاه 

کننده  مشـارکت»(...ام زدهبـه نفهمـی  ولـی خـودم را ام دهید
 )٣شماره 

ــه دارد ح…« ــی پزشــکی کــه تحصــیالت عالی ــآ ینمــت ــا  دی ب
فکـر  ،کنـد یمبا همراهمان صحبت  ،خودمان صحبت کند

 »مـــا نابینــا کــه هســـتیم ناشــنوا هــم هســـتیم... کنــد یمــ
 )١کننده شماره  مشارکت(
فرد معلول هیچ چیز دیگری در وجـودش  کنند یم... فکر «

نـه احسـاس دارد و نـه عاطفـه و نـه  کننـد یمـفکـر  ،تنیس
 )١٠کننده شماره  مشارکت...»( یکارای

گان به بهبود نگرش مردم در اثـر اطـالع رسـانی کنند شرکت
 اشاره داشتند: ها رسانهاز طریق 

بلیغـات ت. ترهنگ جامعه هم به نظـرم بهتـر شـده اسـف…«
ــأثیرخیلــی  ــ یمــداشــته. قــبال ً کــه  ت ــان و مــردم  میرفت خیاب

نابینا هسـتیم، آنقـدر حرصـمان درمـی آمـد کـه  دندیفهم یم
اینجوری هستند، آخی  ها نیاخدایا شکرت چرا  »گفتند یم

، دیـآ یمـز ایـن کلمـات بـدمان ا…«...دلم بـرایش سـوخت 
بشنویم، ولی االن خیلی بهتر شده است و ایـن  میخواه ینم

ی در فرهنگ خیل ها رسانه. میشنو یمکلمات را خیلی کمتر 
 )٢٠کننده شماره  مشارکت»(سازی مهم هستند...

مــن خــودم خیلــی جاهــا  مــثال�وانــایی خــودم هــم بــوده ت…«
و به کمک عصای سـفید حتـی دانشـگاه هـم  ام رفتهتنهایی 

و خیلـی از کارهـایم را  میـآ یمـو  روم یمبا اتوبوس  روم یم
 ،و بــه کمــک کســی احتیــاجی نــدارم دهــم یمــخـودم انجــام 

هم توانایی خودم شـرط اسـت و هـم  ،نندیب یمم خوب مرد
گاهی مردم  ،اینقدر که تبلیغات شده درباره افـراد معلـول ،آ

دیگر آن طور نیست که با لحن خیلی بد یا رفتـار خیلـی بـد 

ـــت... ـــوری نیس ـــال آنط ـــر اص ـــد دیگ ـــار کنن ـــردم رفت  »م
 )٨کننده شماره  مشارکت(
 

 و قوانین ها سیسرو -ی
در زنـدگی نابینایـان سروسـها  ثرمؤاز دیگر عوامل محیطی 

تسهیل کننده  ها آنو قوانین حمایت کننده هستند که وجود 
ــع  ،و فقدانشــان مشــکل آفــرین اســت شــامل: امنیــت موان

ــــتغال ــــادی و اش ــــوانین ،اقتص ــــ ،ق ــــکالت آموزش  یمش
 حصیلی) و ارائه خدمات.(ت
 امنیت  •

گان اشــاره کردنــد کــه عــدم وجــود امنیــت کنند شــرکت
یـا  شود یمدد مستقالنه در سطح شهر اجتماعی مانع تر

 :سازد یمآنرا مشکل 
 د.راننـده مـن را بـدزد ترسـم یمـ شـوم ینمسوار  یتاکس…«
 یولـمانده بود بـدزدنش  کماست  نایب کهدفعه خواهرم  کی

شــده  ادهیــپبــود و  کــردهزبــل اســت درب را بــاز  یلــیخاو 
 )١۶کننده شماره  مشارکت»(بود...

 میایـبمن خودم بـروم و  دهند ینماجازه  ام خانواده نکهیا…«
 تیـامنجامعـه مـا  نـدیگو یمـو  ترسـند یمـجامعه  تیامناز 

اگر  ه.ندارد جامع تیامن که دیگو یممادرم  شهیهمندارد و 
ــــه  ــــامنجامع ــــازه  تی ــــاً اج ــــود حتم ــــدار ب  »...دادم یم

 .)١١کننده شماره  مشارکت(
 موانع اقتصادی و اشتغال •

ت شـغل خـود را از فـرد ممکـن اسـ ،به دنبـال نابینـایی
از طرفـی  د.دست بدهد و یا مجبور به تعـویض آن شـو

، به دلیل نگرش منفـی کـه بـین کارفرمایـان وجـود دارد
 .ابدی یمحتمال استخدام این افراد کاهش ا

بـا  یاجتمـاععلـوم  کارشـناس کیـن خودم به عنوان م…«
مقاله به هـم تـا چـاپ  شان یبراتا  کردممجله صحبت  کی

 کـهبـودم و درآخـر بـرادرم گفـت  کردهرا  هاکارو همه  کنند
هسـتم  نـاینابمـن  دنـدیفهمتـا  هـا آناسـت و  ناینابخواهرم 

و هنـوز  گـذرد یمـماه  ۶و االن  میده یمگفتند به شما خبر 
مـن  دنـدیفهمتا  یولتمام شده بود  زیچ. همه اند ندادهخبر 

ــــایناب ــــایناب کــــههســــتم انگــــار  ن ــــد ینمــــ ن ــــه  توان مقال
 .)١١کننده شماره  کتمشار»(...سدیبنو

 ام شـدهبرای من خیلی پیش آمده که خیلی ناراحت  مثال�…«
که رفته بودم بـرای کـار و بـه مـن گفتنـد خـانم شـما خیلـی 
ـــــــاط  ـــــــوب ارتب ـــــــورد هســـــــتید و خ  خـــــــوش برخ

شــــما بیاییــــد اینجــــا بــــرای جلــــب  دیــــکن یمــــبرقــــرار 
 .)٨کننده شماره  مشارکت»(…مشتری
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ت اقتصـادی بـرای فـرد بدنبال مسئله اشتغال، بروز مشکال
های زندگی را با مشکل روبـرو  برخی از جنبه تواند یمنابینا 
 کند:

 کـهخوب مؤسسه محروم شود  یها کالس یبرخدم از آ…«
البتــه االن  دیــاین شیپــخــانواده  نــهیهز یبــرا یمشــکل مــثال�

اوقـات از آژانـس  یگاه یول آورد یمو  برد یمبرادرم من را 
آژانـس  نـهیهز کـه دیـدان یمـ و خـوب شـما کنم یماستفاده 

 .)١١کننده شماره  مشارکت»(باال است... یلیخ
نها مشکلی که من دارم ایاب و ذهاب است کـه آن هـم ت…«

ــول داشــته باشــی مشــکلی نیســت  ــثال�اگــر پ ــد  م فکــر کنی
آژانــس  زنــم یمــبرویــد (خیابــان عطــار) زنــگ  دیــخواه یمــ
خوب اینجوری خیلی راحت اسـت  روم یمو راحت  دیآ یم
 .)٢کننده شماره  مشارکت»(...
فراد نابینا تمایـل دارنـد از وسـایل و تجهیـزات کمکـی ا…«

اســتفاده کننــد ولــی ایــن وســایل گــران هســتند و وضــعیت 
نابینایــان زیــاد مســاعد نیســت بــه علــت مســائل اشــتغال و 

 .)٧کننده شماره  مشارکت»(گران...های  هزینه
 قوانین •

ــ ــایتی ب ــوانین حم ــورها ق ــیاری از کش ــه در بس رای ارائ
ـــدمات  ـــورداری از خ ـــان و برخ ـــه نابینای ـــهیالت ب تس

گان دربـاره قـوانین کنند شـرکتتصویب شده است ولی 
 :گفتند ینمحمایت کننده در ایران اینطور 

 خواهنــد یمــدر کشــورهای دیگــر داریــم کــه وقتــی  مـثال�…«
برای کسی گواهینامه صـادر کننـد بایـد اطالعـاتی راجـع بـه 

ــنوایان ــان  ،ناش ــته نابینای ــی داش ــمی حرکت ــولین جس و معل
بایـد بداننـد وقتـی کـه  مـثال�تابلوهای مختلـف و یـا  ،باشند

عصای سـفید از مهـره دوم شکسـته شـده یعنـی فـرد نابینـا 
سوار ماشین بشود و یا اگر عصا را جلوی سـینه  خواهد یم

در ایـران ایـن  ،از خیابـان عبـور کنـد خواهد یمبگیرد یعنی 
و از ایـن نظـر ضـعف  دهنـد ینمـد قوانین را به رانندگان یـا

 .)٩کننده شماره  مشارکت»(داریم ...
اگـر  نجایا یول کند یم تیحما ناینابنجا قانون از افراد آ…«

 یرفتـ کـجحـاال تـو  نـدیگو یکلـبزنـد  نـاینابهم بـه  نیماش
و  یحقــوق یحــام... مینــدار یتیحمــاو ... و  یرفتــراســت 

نوشـته شـده و  کـه ینیقـوانبه  یحت یتوجهو  میندار یقانون
 .)١٢کننده شماره  مشارکت»(...شود ینمشده  بیتصو
 مشکالت آموزشی(تحصیلی)  •

نابینـــایی مشـــکالتی را نیـــز در امـــر تحصـــیل بوجـــود 
گان به موارد زیـر اشـاره کنند شرکتکه برخی از  آورد یم

 داشتند:

های  بچـه ،نوشـت شـود ینمـ کـهمـا  یها کتابون در چ…«
در  میمجبـورمـا  ی. ولـکننـد یمرا پر  یخال یجا مثال� گرید
 میبتـوانهمزمـان هـم  نکهیابعد  م.یسیبنوبرگه جداگانه  کی

و هـــم جـــوابش ر امعمـــوال�  میبخـــوانصـــورت ســـئوال را 
. اگر هم وقـت میکن یمسخت است پس حفظش  مان یبرا

برداشـت  یطـور نیـاجـواب نـدهم  کالس سر یوقت نکنم
 .)١٧کننده شماره  مشارکت»(ام...  ننوشته که شود یم
گیر  ها کتاب ،مسال تصمیم داشتم دانشگاه شرکت کنما…«

 ،کسـی نبـود بـرایم ضـبط کنـد ،منابع سـخت بـود ،آمد ینم
را پیدا کردم و دادم خواهرانم بـرایم  ها آنسخت بود تا من 

یکی دوبـار ایـن احسـاس را داشـتم کـه واقعـا  ،ضبط کردند
 .)۶کننده شماره  مشارکت»(نیازمند کمک هستم...

درسی را ضبط کردم ولی  ام ییدانشجودر اوایل دوران ... «
پشت سرم ضبط شده بود و من از های  صدای همهمه بچه

 .)٨کننده شماره  مشارکت»(درس چیزی متوجه نشدم ...
 ارائه خدمات  •

کـه  کنـد یمـهر ناتوانی به دنبال خود نیازهایی را ایجاد 
فرد ناتوان به کمک سرویسهای ارائه دهنده خـدمات تـا 

. ایــن امــر ســازد یمــحــد امکــان نیازهــایش را برطــرف 
مســتلزم نیازســنجی و برقــراری ارتبــاط از ســوی تــامین 
ــان  ــه نابینای ــاتوان از جمل ــراد ن ــا اف ــدگان خــدمات ب کنن

 :اســت. ایــن سرویســهای ارائــه دهنــده خــدمات شــامل
ــــی ــــی ،توانبخش ــــازی ،روانشناس ــــاور ،شهرس ی و فن

 ت.ازمانهای دولتی و ...اس، ستجهیزات کمکی
وجـود دارد و  انیـنایب کـمو  انینایناب یبرا یادیز مراکز…«
 کــه ییهــا کالسو بــا  خــورد یمــبــه درد  یلــیخ مراکــز نیــا

ــ ــد یم ــروح گذارن ــرا عــوض  ها بچــه هی ــد یم ــاً  کنن ... واقع
 نیـامن توانسـتم بـا  نکهیادر  یلیخ یروانشناسمشاوران و 

ه کنند مشـارکت»(نقش داشتند ... یلیخ میایب کنار تیواقع
 .)١١شماره 

ــن جــا آ…« ــا شــیوه هــا یمرب ــا های  ب ــراد نابین ــه اف خاصــی ب
وخودشان بلد هسـتند و ارتبـاط خـوب بـا  دهند یمآموزش 

مـن  .دهند یمو خیلی راحت آموزش  کنند یمبرقرار  ها بچه
کننده  مشــارکت»(از خــدماتی کــه گــرفتم راضــی هســتم ...

 .)٨شماره 
حالـت خـط  ییها یبرجستگر مترو بهارستان دیدم که د…«

آن را بگیرد تا به پله برقی  تواند یمخط وجود دارد که نابینا 
بـاز هـم هسـت تـا جلـوی  شـود یمـبرسد و وقتی پله تمـام 

 .)٢٠کننده شماره  مشارکت»(قطار...
 گان از کیفت خدمات ناراضی بودند:کنند شرکتگاهی 
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بهزیستی) چندان آموزشی نیست البتـه مـن ن (موزش آآ…«
تنها من این مشـکل را دارم وقتـی آنجـا  ردمک یمچون فکر 

رفتم و دیگران را دیدم و اگر از نظر عملـی کـارایی بـاالیی 
 »روانــی مناســب اســت ...ـ  نداشــته باشــد از نظــر روحــی

 .)۶کننده شماره  مشارکت(
 شـود یمکه به افراد نابینا آموزش داده  ییها کیتکنکثر ا…«

ــی  ــیم خیل ــرا کن ــه اج ــان گون ــواهیم هم ــر بخ ــم اگ ــه چش ب
 .)٧کننده شماره  مشارکت»(...دیآ یم
عابر بانک بانک صادرات گویـا اسـت و مـا خیلـی  مثال�…«

هم اهمیت بدهند کـه یـک  ها بانکراحت هستیم اگر بقیه 
ــد  ــا باشــد و تســهیالتی بگذارن مشــتری ممکــن اســت نابین

 .)١٠کننده شماره  مشارکت»(... شود یممشکالت حل 
نابینایان از مشکالتی اسـت کـه چگونگی برقراری ارتباط با 

 ارائه دهندگان خدمات با آن روبرو هستند:
ــ…« ــوان  یول ــار پرســنل در ت ــ یبخشــرفت درســت  ه)(خزان
قائــل شــوند قائــل  ها بچــه یبــرا دیــبا کــه یارزشــو  ســتین
 یطــور یولــباشـند  ها بچــهدر خــدمت  دیـبا هــا آن د.سـتنین

 ینهــامــر و  ها بچــهبــه  دیــبا هــا آن کــه کننــد یمــرفتــار 
 .)١٧کننده شماره  مشارکت»(...کنند

بهزیســتی جـایی اســت کـه مــا خیلـی رفــت و آمــد  مـثال�…«
آموزش و پرورش اسـتثنایی جـایی اسـت کـه  مثال�داریم یا 

من به عنوان یک کارمند نابینا متعلـق بـه مـا اسـت رفـت و 
در جـــایی کـــه در ایـــن جورجاهـــا بایـــد  ،آمـــد زیـــاد دارم

ــاالتر  ــر باشــد درک ب ــی متاســفانه برخوردهــا بهت باشــد ول
 .)١٠کننده شماره  مشارکت»(متاسفانه بدتر است...

 

 بحث
افراد نابینـا در  ،حاصل از این مطالعه نشان دادندهای  یافته

بـا  ،دهنـد یمـیی را انجام ها فعالیتچه  شان روزمرهزندگی 
 هـا فعالیتچه مسـائل و مشـکالتی در راسـتای انجـام ایـن 

تی هسـتند و محـیط چـه نیازمنـد چـه نـوع خـدما ،مواجهند
داشـته اسـت.  هـا آننقشی در ابعاد مختلف زندگی روزانـه 

و عبـارات کلیـدی  ها گفتـهتحلیل مطالعـه کیفـی بـر مبنـای 
ـــارات کلبـــدی مؤیـــد ت. داســـ ر ایـــن مطالعـــه بیشـــتر عب

ی محیطـی بـود کــه افـراد نابینــا در هــا چالشو  هـا یدشـوار
 رده بودند.را تجربه ک ها آن شان روزمرهی ها فعالیتانجام 

ــا چالشیکــی از  ــد ه ــرو بودن ــا آن روب ــا ب ــراد نابین ــه اف یی ک
ی کمکی بود. نابینایان اظهار فناوردسترسی به تجهیزات و 

داشتند که در کشور ما توجه کافی بـه نیازسـنجی و بـدنبال 

آن طراحی و سـاخت وسـایل کمکـی بـرای نابینایـان نشـده 
وسـایل کمبود وسایل کمکی از یکسو و گـران بـودن  ت.اس

ــن  ــد از ای ــان نتوانن موجــود باعــث شــده بســیاری از نابینای
وسایل استفاده کنند. عدم آگـاهی از وجـود چنـین وسـایلی 
نیز از عوامل دیگـری اسـت کـه باعـث کمرنـگ بـودن ایـن 

 چنـین بـر ها افتـهی. از شـود یمـوسایل در زندگی این افـراد 
ی کمکـی افـراد را فنـاورآید که دسترسی به تجهیزات و  می

ی روزانـه و شخصـی خــود را هـا فعالیتتـا  سـازد یمـقـادر 
انجام دهند و کمتر از دیگران کمک بخواهنـد کـه  تر راحت

این امر منجر به افزایش عزت نفس و خودکفـایی در آنـان 
با نتایج مطالعات مشابهی که در ایـن  ها افتهی. این گردد یم

ــت  ــز مطابق ــت نی ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــزمین ــد یم . در کن
ات تکنولـوژی کمکـی را بـرای نابینایـان تـأثیرکه ی ا مطالعه

بررسی کرده مشخص شـده کـه اسـتفاده از ایـن وسـایل در 
). در ١٧ت (نقش بسـزایی داشـته اسـ ها آنبهبود استقالل 

مطالعاتی دیگـر، بـا معرفـی ابزارهـای کمکـی بـه ایـن نکتـه 
ــوژی  ــاشــاره شــده کــه تکنول ــد یم در راســتای کــاهش  توان

حساس خودکفایی به نابینایـان کمـک وابستگی و افزایش ا
 ). ١٨،١٩د (کن

نقشـی اسـت کـه محـیط  ،مطالعه حاضـرهای  از دیگر یافته
. بـر کنـد یمـی روزمره افراد نابینا ایفا ها فعالیتفیزیکی در 

سیســتم ه کــ رســد یمــچنــین بــه نظــر  ها افتــهیاســاس ایــن 
نیازهــای نابینایــان  بــا مســائل و هــا یشــهردارشهرســازی و 
ــد ــنایی چن ــردد آش ــرای ت ــا ب ــهری م ــابر ش ــد و مع انی ندارن

انــد. عــدم بهســازی معــابر  نابینایــان مناســب ســازی نشــده
افراد نابینا در هنگام تردد استرس بـاالیی را  شود یمباعث 

متحمل شوند و ایـن تـرس از تـردد مسـتقالنه گـاهی حتـی 
باعث خانه نشین شـدن افـراد و وابسـتگی آنهـا بـه دیگـران 

گان نشان داد به علت خرابی کنند تشرکاظهارات  .شود یم
مجبور به صرف انـرژی بیشـتری هنگـام  ها آنمعابر شهری 

به همـین دلیـل جهـت جلـوگیری از خسـتگی  ،تردد هستند
ی تفریحــی خــود بکاهنــد. در هــا فعالیتمفــرط ناچارنــد از 

روبـرو  هـا آنمشـکالتی کـه نابینایـان بـا  ،یگـریدمطالعات 
گاهانـه اسـ -شـوند یمـ ، کـرده یبررسـرا  -تکـه اغلـب ناآ

کوتــاه نکــردن  ،پــارک کــردن دوچرخــه در پیــاده رو :شــامل
ــاخه ــههای  ش ــان و درختچ ــابرهای  گیاه ــار مع ــطوح  ،کن س

محققــان از مــردم  و ...آدامســهای جویــده شــده  ،نــاهموار
درخواست کرده بودند قبـل ار انجـام هـر کـاری کمـی فکـر 

 ).٢٠-٢٢کنند (



 

 

٣٩ 

M
EJ

DS
, V

ol
 1,

 N
o.

 1,
 A

ut
 20

11
&

W
in

 20
12

, 2
9-

41
 

مجله 
ت ناتوانی

مطالعا
، 

دوره 
١، 

شماره 
١

، پاییز 
و زمستان 

١٣٩٠
 ،

۴١
-

٢٩
 

درک شـرایط  ،د نابینـایکـی از نیازهـای افـرا رسد یمبه نظر 
از سوی خانواده و اجتمـاع و برخـورداری از حمایـت  ها آن

 اش یینـاینابروند تطبیـق فـرد بـا  ها تیحماآنان است. این 
را تسریع کرده و باعث بهبود اعتماد به نفس در ایـن افـراد 

به طوری که به خود این جرات را داده تا اقدام به  ،گردد یم
صـورت نیــاز از اطرافیـان کمــک  انجـام فعالیـت کننــد و در

بیــانگر حضــور پررنــگ خــانواده در کنــار  ها افتــهیبگیرنــد. 
ی روزمـره کـه صـرفا هـا فعالیتبسـیاری از  ت.نابینایان اس

و یـــا  هـــا رنگنیازمنـــد بینـــایی اســـت از قبیـــل شـــنایایی 
با کمک افراد بینـا انجـام  ها لباستشخیص کثیفی و تمیزی 

بر ایـن موضـوع اشـاره ای  عه. پاگلیوسا نیز در مطالشود یم
ــد باشــد، حــال آنکــه ــومی بای ــر جســتجوی  ،دارد کــه اتون ب

). در مطالعـه ٢٣شده اسـت ( تأکیدحمایت از دیگران نیز 
دیگری به نقش خانواده به عنوان عامل مهمی در اجتماعی 

 ).٢۴ت (شدن افراد نابینا اشاره شده اس
 تـأثیر توانـد یمـاز سوی دیگر نگرشهای خانواده و اجتمـاع 

ــا بگــذارد.  ــدگی فــرد نابین ــف زن ــر ابعــاد مختل ــزایی ب بس
حاکی از آن هستند کـه نگـرش اجتمـاعی  ها افتهیمتاسفانه 

نسبت بـه پدیـده نابینـایی و فـرد نابینـا غالبـا نگـرش منفـی 
. ایـن نگـرش سـبب شود یماتوان تلقی ، ناست و فرد نابینا

ــ ــرحم آمی ــروز رفتارهــای ت ــا ز ب ــرد نابین ــا طــرد کــردن ف و ی
ــا و گــ گــردد یمــ ــزوای  هیاکــه باعــث رنجــش فــرد نابین ان

ــا ای  . در مطالعــهشــود یمــاجتمــاعی وی  نویســنده کــه نابین
که موفقیت در غلبه بر نابینـایی عمـدتا  کند یاست اشاره م

یک ستیز شخصی است و در سرتاسر زنـدگی فـرد معلـول 
ادامه دارد. موفقیـت یـا شکسـت او تـا حـد زیـادی توسـط 

و جامعه نسبت به او به عنوان یـک فـرد  اش نگرش خانواده
در برخـی مـوارد ایـن نگـرش  ).٢۵( شـود ینابینا تعیـین مـ

. در مطالعـاتی نشـان شـود یمنفی مانع اشـتغال نابینایـان مـ
ــه  ــع ب ــی راج ــرش منف ــان نگ ــر کارفرمای ــه اکث ــده ک داده ش
نابینایان داشـته و ایـن امـر مـانع اسـتخدام ایـن افـراد شـده 

 ). ٢۶ ،٢٧است (
تباط با مضـمونی کـه بـا عنـوان خـدمات و قـوانین بـه در ار

نشان دادنـد کـه متاسـفانه ضـعفهایی  ها افتهیظهور رسید، 
در سیستم ارائه خدمات بـه ایـن افـراد وجـود دارد از قبیـل 
مناسب نبودن آموزشهای ارائه شده جهت بهبود اسـتقالل، 
ــه  ــان و برخــورد نامناســب ارائ ــایتی مربی ــی کف ــان، ب نابینای

ای بـه عـواملی از قبیـل  خدمات. اسملتزر مطالعـه دهندگان
فقــــدان آگــــاهی و اطالعــــات میــــان  ،موانــــع ارتبــــاطی

به عنـوان فاکتورهـای مـؤثر  کنندگان مراقبت سالمتی مینأت
 ).٢٨در ارائه خدمات به افراد ناتوان اشاره کرده است (

 

 گیری نتیجه
ی محیطـی هـا چالش تـأثیر بـر تأکیـدنتایج این مطالعـه کـه 

روزمره افـراد مبـتال بـه نابینـایی  های فعالیتبه انجام وتجر
جدیـدی را بـه ز افـق و چشـم انـدا توانـد یمـاکتسابی دارد 

ــی  ــان توانبخش ــه وروی متخصص ــب ــا در گر کاردرمان ژهی ه
 طـوره ی روزمـره بـهـا فعالیترابطه با روند و شیوه انجـام 

در ایـن  مستقل با توجه بـه شـرایط محیطـی مطـرح نمایـد.
بیات افراد نابینا، نیازهایی را در تعامل با محیط راستا تجر

هـا را در ایـن رابطـه گر کاردرمانکـه نقـش  سـازد یمـمطرح 
های این تحقیق، متاسـفانه  . مطابق یافتهازدس می تر رنگپر

ــه و ــی ب ــین توانبخش ــور متخصص ــا، حض ــور م ــدر کش  ژهی
گران، که در زمینه بهبود استقالل افـراد نـاتوان در  کاردرمان

روزمره کوشـا هسـتند، بسـیار نـاچیز بـوده و ایـن در  زندگی
شـرایطی اسـت کـه از طریــق ارزیـابی نیازهـای افـراد نابینــا 

ها بـا مهندسـین جهـت  توسط این متخصصین و ارتباط آن
جهـت ارائـه نظـرات  ها یساخت ابزارهای کمکی، شهردار

ــه مهم ــاید از هم ــهری و ش ــازی ش ــانه در بهس ــر  کارشناس ت
های افراد نابینـا جهـت  ره با خانوادهبرگزاری جلسات مشاو

اصالح نگرش و آگاه سـازی از شـرایط و نحـوه ارتبـاط بـا 
بتوان تا حد زیادی فشـارهای محیطـی وارده  دینابینایان شا

به این قشر از جامعه را کم کرد و کیفیت زنـدگی ایـن افـراد 
را مطـرح  ییها طـهیمطالعـه ح نیـا جیرا بهبود بخشید. نتـا

 یمـداخالت افتنیـجهت  شتریب یها پژوهش ازمندیکرد که ن
 را کمتر سازد. انینایاست که بتواند مشکالت ناب

مـواردی کـه ذکـر شـد نتــایجی اسـت کـه پژوهشـگران ایــن 
های موجــود بــه آن دســت یافتــه  مطالعــه بــا توجــه بــه یافتــه

بودند. با این وجود این امکان وجود دارد که افـراد دیگـری 
، کـه ایـن در واقـع بـه دلیـل به نتایج متفـاوتی دسـت یابنـد

ــی  ــق کیف ــایج در تحقی ــودن نت ــیم ب ــل تعم ــت غیرقاب ماهی
 .باشد یم
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