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ب

چکیده 
از این رو فناوري اطالعات , افراد معلول به دلیل ناتوانی خود، از پیشرفت هر روزه جامعه عقب مانده اند

فناوري اطالعات همان معجونی معجزه آساست که به افراد ناتوان . می تواند همانند پلی این شکاف را بپوشاند
بهترین حرکت، ایجاد التزام براي فراهم . بردارندکمک می کند تا با روشی مناسب و دقیق گام بزرگی به جلو

.کردن فضایی براي دسترسی بهینه این افراد به منابع فناوري اطالعات است

از آن جایی که فناوري اطالعات و ارتباطات یک مساله جهانی است و تکنولوژي به سرعت در حال 
بنابراین بررسی روند پیشرفت این . نگ کنیمپیشرفت است، ما نیز باید خود را با این رشد بین امللی هماه

به منظور درگیر کردن افراد معلول جامعه با فناوري . فناوري و گسترش فعالیت هاي کاربردي بسیار اهمیت دارد
درك صحیح از امکانات و : اطالعات و ارتباطات و یا افزایش امکانات براي آن ها در نظر گرفتن مواردي همچون 

طراحی و , ارزیابی دقیق نیازها براي برنامه ریزي مناسب , کشور اطالعات و ارتباطاتفناوريسرویس هاي 
مانند نرم افزارهاي کمکی و آوانویس و سخت فناوري اطالعات و ارتباطاتگسترش دادن محصوالت خاص 

د معلول در زمینه را براي افرافناوري اطالعات و ارتباطاتافزارها و محصوالتی که تکنیک هاي استفاده بهینه از 
. مفید می باشد, فیزیکی، شنیداري، گفتاري محیا می کنند 

: کلمات کلیدي 

صفحه کلید , موس , ناشنوایان , نابینایان , خط بریل , معلولین , فناوري اطالعات 
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مقدمه

فناوري اطالعات یکی از علوم جدید است که هر روز بر رشد آن افزوده می شود اما مسئله 

تنها گروهی که در جامعه براي همگام کردن خود با فناوري . مهم در استفاده از این فناوري است

اطالعات را اطالعات دچار مشکل هستند معلولین می باشند زیرا حداقل یکی از ابزار هاي ارتباط با 

مثال افراد نابینا از دیدن صفحه کامپیوتر و تعامل راحت با آن محروم هستند ویا افراد ناتوان . ندارند

پس باید همگام با پیشرفت . محروم هستندجسمی از استفاده راحت و صحیح  سخت افزارها 

ترسی را پیشرفته تر راه هاي دسترسی به آن را هم آسان تر و تکنولوژي هاي دس, فناوري اطالعات 

. کنیم

تا زمانی که کنیمروز به روز کم رنگ تر راشکاف موجود بین معلولین و پیشرفت پس باید 

بسیاري از ,تعدادي از کشورها در . افراد معلول همانند دیگر افراد جامعه خدمت رسانی کنند

پتانسیل موجود در این نیازهاي جامعه توسط معلولین برطرف می شود و این نشان دهنده شناخت

اگر نیاز هاي این افراد در ضمینه اینترنت و کامپیوتر و به طور کلی تر یعنی . قشر از جامعه است

تعداد زیادي از آنها پس از , فناوري اطالعات شناخته شود و بستر مناسبی براي آنها محیا شود 

کمک به قسمت هاي دیگر مدتی به نیروي متخصص و ماهر جامعه افزوده می شوند که باعث 

.جامعه می باشد 
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در این تحقیق سعی بر این شده است تا تعریف مناسبی از معلولیت و فناوري اطالعات 

در قسمت بعد .داشته باشیم تا براساس آن خدمات این فناوري براي معلولین را بررسی کنیم

خدمات پایانسخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز معلولین را مورد بررسی قرار می دهیم و در 

جایگاه کشورمان در این عرصه را پیدا انجام شده در ایران و چند کشور دیگر را مقایسه می کنیم تا 

.کنیم
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تعاریف اولیه: 1فصل 

تعریف فناوري اطالعات1-1

فکرافزار و شبکه , 3نرم افزار, 2یک نوع از فناوري است که از سخت افزار1تفناوري اطالعا

این فناوري هم مولد است و هم در . هاي کامپیوتري و مخابراتی براي توسعه استفاده می کند

.فناوري ها و علوم دیگر استفاده می شود

1 Information Technology
2 Hardware
3 Software
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هندسی کامپیوتري و شبکه هاي کامپیوتري مانند علوم م: فناوري اطالعات به عنوان هدف

.که در آن کامپیوتر بحث اصلی است و تمرکز اصلی بر روي فناوري اطالعات است 

امروز کمتر علمی است که براي انجام محاسبات : فناوري اطالعات براي توسعه دیگر علوم 

به عنوان مثال علم نانو . نکندسنگین و یا کارهاي تخصصی از کامپیوتر و علوم وابسته به آن استفاده 

و یا علوم فضایی و یا و یا شیمی که تمام محاسبات خود را از طریق کامپیوتر انجام می دهند

پس می توان گفت امروز فناوري اطالعات یک جز جدانشدنی از سایر علوم است که . پزشکی وغیره

.انندسایر دانش ها در رکود سرعت خود باقی می م, بدون این فناوري 

فناوري اطالعات به عنوان ابزار در تسریع و افزایش دقت و :فناوري اطالعات به عنوان ابزار 

در حوزه هایی . کاهش خطا و سرگرمی می تواند در تمام عرصه هاي زندگی نقش داشته باشد 

آن که در تمام این عرصه ها نقش ... درمان و , خدمات , کار , آموزش , سرگرمی , مانند تجارت 

. بسیار تعیین کننده و گاهی حیاتی می باشد 
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تلیتعریف معلو2-1

، و یا ، ذهنی، عصبیشود که به سبب ناتوانی فیزیکیبه کسی نسبت داده می"معلول"عبارت 

همانطور که در تعریف فناوري اطالعات گفتیم .روانی دسترسی محدودي به فناوري اطالعات دارد

این فناوري در تمام عرصه هاي زندگی انسانها ریشه کرده است و این امر باعث شده شکاف افراد 

.افراد معلول بدلیل ناتوانی از استفاده این فناوري عقب می مانندجامعه با معلولین بیشتر شود زیرا 

:در این تحقیق سه دسته از افراد معلول مورد بررسی قرار می گیرند 

البته در این تحقیق افرادي که داراي . افرادي که قادر به دیدن نمی باشند, نابینایان

,ناشنوایان .باشند در این دسته قرار دارندیعنی افرادي که کم بینا می مشکل بینایی می باشند 

داراي شنوایی بسیار ضعیفی هستند و معلوالن افرادي که یا هیچ صدایی را نمی شنوند و یا اینکه

افرادي هستند که داراي نقص در یکی از اعضاي بدنشان می باشند و این امر باعث می , جسمی 

.ه باشندشود که نتوانند به درستی با جامعه تعامل داشت

تاریخچه استفاده از فناوري اطالعات براي رفاه معلولین3-1

شرکت هاي زیادي امروزه در حال فعالیت در این ضمینه هستند و حتی تعدادي از آنها 

هم اکنون نرم افزارهاي زیادي براي رفاه معلولین تهیه . منحصرآ در حیطه معلولین فعالیت میکنند

www.collegeprozheh.ir



6

2کیندلافزارها در کتابخوان الکترونیکیهاي مشابه این نرماز قابلیت1آمازونشرکتشده است که

است که حتی شرکت اي سرعت گرفتههاي اخیر به اندازهاین روند در سال. خود استفاده کرده است

ویژه معلوالن خبر داده هم به تازگی از تولید خودروهاي الکترونیکی3فورد موتورخودرو سازي

. است

هایی تر به ایدهتخصصیهاي دیگري هم هستند که خیلیاست که شرکتاین در حالی

ها هم یکی از این شرکت4ماتلشرکت. کنندبراي تولید محصوالت خاص براي افراد خاص فکر می

ویژه را براي معلوالن مبتال به فلج پا 5میندفلکساست که به تازگی یک بازي کامپیوتري به نام

. کندیادامه بازي از امواج مغزي این افراد استفاده مکه براي کنترل وطراحی و تولید کرده است

پیدا کرده است که حاال ها آنقدر رونقتولید محصوالت دیجیتال مخصوص معلوالن در این سال

.گذاري هم مطرح شده استدیگر به عنوان یک فرصت سرمایه

. هم رسیده است6فونآي به محصوالت جدید این شرکت مانندتکنولوژي هاي نو

فناوري هم این روزها در بسیاري از محصوالت پرفروش بازار محصوالت هاي مشابه اینتکنولوژي

هاي به صورت ها قابلیت صحبت با موبایلترین نمونه آنروند که شاید آشنامیدیجیتال به کار

هم 7جی پی اسهاياهترین دستگحتی پرفروش. هاي موبایل بازار باشددر اغلب گوشیدست آزاد

1 Amazon
2 Kindle
3 Ford Motor
4 Mattle
5 Mindflex
6 iphone
7 GPS
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ذکرکه در بخش بعد مثال هایی هستندی هایی مانند فرمانبرهاي صوتاربريمجهز به کاین روزها

.می کنیم

.در شکل هاي زیر روند پیشرفت دستگاههاي تایپ بریل را می بینیم

تاب جدید نابینایان لب2- 1شکلنابینایانصفحه کلید قدیم مخصوص1- 1شکل

بریله نمایش صفح3- 1شکل
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در ضمینه فعالیت هاي نرم افزاري بیشتر کارها پس از آمدن کامپیوتر به خانه ها و رواج 

نرم افزارهایی که کار بزرگ نمایی تصاویر را براي افراد کم بینا انجام می دادند . اینترنت انجام شد

دارد به طور مثال قابلیت دسترسی که در سیستم عامل هاي ویندوز وجود . روز به روز بهتر شدند

همانطور که در شکل هاي زیر می بینید دستگاه . در هر نمونه جدید از ویندوز بهبود پیدا می کند 

هاي قدیمی درشتنمایی حروف که فقط مخصوص افراد کم بینا بودند جاي خود را به لب تاب هایی 

ی تواند از آن دادند که می توانند یک متن را با صداي خوانا بخوانند و فردي که کامال نابیناست م

.استفاده کند

لب تاب با قابلیت خواندن متن5-1شکلدستگاه درشتنماي قدیمی4- 1شکل

تشخیص متن که براي ناشنوایان بکار می روند هم رشد زیادي همچنین نرم افزار هاي 

باالتر رفته و همچنین در جدید ترین نمونه ها این داشتند تا حدي که توانایی خواندن متون آنها 

.متن را با حرکات دست به ناشنوا بفهمانند, نرم افزار ها قادر هستند تا با نمایش هاي ویدیویی 
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نرم افزار  مخصوص ناشنوایان6-1شکل

سایت ها و گروها و اجالس هایی که در این ضمینه فعالیت می کنند نیز هر روز در حال 

دهه جهانی معلولین نام گرفت و یا چند 1992تا 1983در همین راستا سال هاي . رشد هستند

اجالس هایی در 2005و 2003و همچنین در سال بعد شعار پیوند با معلولین داده شدسال

در سال هاي . ضمینه فناوري اطالعات و جامعه شکل گرفت که به موضوع معلوالن هم پرداخته شد

اخیر اجالس هایی حتی در کشور خودمان هم برگزار شد تا به نقش معلولین و نیاز آنها به فناوري 

.پرداخته شوداطالعات
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معلولینفعالیت هاي انجام شده براي 2فصل 

سخت افزارهاي مخصوص نابینایان1-2

بیشترین خدمات سخت افزاري و نرم افزاري که تا کنون براي معلولین ارائه شده است 

ان بوده است و شاید دلیل آن پیشینه خط بریل است که یک پیش ضمینه در ذهن ها براي نابینای

همانطور که می دانیم افراد نابینا توانایی دیدن صفحه یا خطوط را ندارند پس باید . پدید آورده است

.ا بخوانندربه واسطه خطوط بریل و توسط انگشتانشان آن خطوط را لمس کنند تا بتوانند خط 

رصه سخت افزاري براي نابینایان روز به روز زیاد می شود اما این رشد در رشد در ع

کشورهاي اروپایی و امریکا بیشتر است و کشور هاي دیگر بیشتر نقش مصرف کننده را دارند اما 

.کشورمان هم در این عرصه بیکار نبوده و در حد خود خدماتی را نشان داده است

:براي نابینایان به شرح زیر است تعدادي از پیشرفت هاي سخت افزاري

کلید هاي یک تا شش و .این صفحه کلید فقط نه کلید دارد :صفحه کلید پورتست -

بینید این کلید ها به می7-1همانطور که در شکل  .  حذف و تایید, کلیدهاي فاصله

کاران این صفحه کلید بیشتر براي کودکان و تازه .ترتیب از چپ به راست چیده شده اند 

.استفاده می شود
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صفحه کلید پورتست 1-1-2شکل 

این صفحه کلید نسبت به مدل قبلی اش توسعه یافته : صفحه کلید پورتست توسعه یافته-

عالوه 1راست,چپ,پایین, باال, الت, کنترل کلید هاي. و شش کلید به آن اضافه شده است

می توان با چند زبان از آن استفاده قابل استفاده هستند و همچنین , بر کلید هاي قبلی 

.کرد

پورتست توسعه یافته2-1-2شکل 

1 Ctl,Alt,Up,Down,Left,Right
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این صفحه کلید یک صفحه کلید ساده است که از دو تابع مهم : 1کیوورتیصفحه کلید -

یکی از آنها بریل و دیگري تابع صدا می باشد که به کاربر قابلیت مرور . کنداستفاده می

این صفحه کلید . کردن متون تایپ کرده خود را می دهد تا اشکالت خود را رفع کند

.همچنین قالبیت استفاده با چندین زبان را دارا می باشد 

د کیوورتیصفحه کلی3-1-2شکل 

می باشد این صفحه کلید نمونه جدید و توسعه یافته مدل هاي قبلی: 2د الباصفحه کلی-

و کلید هاي آن با یازده کلید کاهش پیدا کرده اند و قابلیت نوشتن به صورت کد را دارا می 

.باشد

الباصفحه کلید4- 1-2شکل 

1 Qwerty
2 ELBA
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:این صفحه کلید داراي ویژه گی هاي زیر می باشد : 1الیتصفحه کلید -

داراي , داراي سیستم عامل , قابلیت دریافت حافظه خارجی , ارسال نامه الکترونیکی , اتصال مودم 

.داراي پورت سریال و موازي , داراي حافظه , ماشین حساب مهندسی ,تقویم و دفتر تلفن 

ه الیتدستگا5-1-2شکل 

قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارد و متون را به این دستگاه : دستگاه نمایش خطوط بریل -

دستگاه باال بردن سرعت فرد نابینا در خواندن از مزایاي این . صورت بریل نمایش می دهد

.نوشته ها و عدم نیاز به کاغذ می باشد

دستگاه نمایش بریل    6- 1- 2شکل 

1 Lite
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این دستگاه می تواند متن و نوشته را خوانده و تبدیل به :  1اوویشندستگاه خواندن متن -

.این دستگاه قابلیت ذخیره  بیست صفحه را در حافظه خود دارد. صدا کند

اوویشندستگاه 7- 1- 2شکل 

این دستگاه کوچک و جیبی که قابلیت تعامالت از : چندکاره مخصوص نابینایان دستگاه-

تلفن همراه و یک دستگاه مدیریت کارهاي شخصی نیز , طریق بریل را نیز دارا می باشد 

.می باشد

موبایل نابینایان   8-1-2شکل 

1 Ovation
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جدیدترین سخت افزارهاي ساخته شده براي نابینایان 

دستگاه تشخیص رنگ   10- 1-2شکل موبایل مخصوص نابینایان        9- 1- 2شکل 

دستگاه برچسب ساز بریل 

این برچسب ها براي قیمت گذاري و یا . بسازد این دستگاه قادر است تا برچسب هایی با خط بریل 

.راهنماي محصوالت براي نابینایان استفاده شوند
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11-2دستگاه بریل ساز   شکل 

دستگاه کمک کارت نابینا

مثال شما هنگام استفاده از . امنیت بیشتر اطالعات محرمانه کارایی دارداین وسیله براي 

کارتهاي بانکی شماره رمزي وارد می کنید حال دوست دارید براي امنیت بیشتر رمز آن را عوض 

این دستگاه به نابینا کمک می کند تا از اعداد و ارقام مختلفی براي این منظور استفاده و به . کنید

.خود دسترسی پیدا کنداطالعات شخصی

دستگاه کمک کارت    12-1- 2شکل 
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دستگاه مترجم بریل

این دستگاه . مناسب است, این دستگاه براي نابینایانی که نمی توانند خط بریل را بخوانند 

.براي خواندن این خطوط کمک می کندافراد نابینابه با تکنولوژي بلوتوث

دستگاه مترجم بریل      13- 1-2شکل 

دستگاه کتاب خوان بریل

است که از طریق سیگنال هاي الکترومغناطیسی و ایجاد الگوهاي یک تکنولوژياین

ضخامت کتاب ها به خط بریل کم شده و حمل با این تکنولوژي . سطحی شبیه ساز خط بریل است

.آن براي نابینایان آسان می شود

دستگاه کتاب خوان بریل14- 1- 2شکل 

www.collegeprozheh.ir



18

دستگاه اسکن صوتی

توسط این وسیله نابینایان با اسکن . است براي اسکن و تشخیص کارکتر طراحی شدهاین دستگاه 

می توانند آن را ) غیرهداد ، نامه ، کارت بازرگانی و کتاب ، روزنامه ، قرار( کردن نوشته هاي خود 

.به صورت گویا گوش دهند

دستگاه اسکن صوتی        15-1-2شکل 

ساعت زنگ دار

ساعت را به صورت خط هاي بریل مشخص کرده12این یک ساعت زنگدار سرامیکی است که 

شده است این ساعت از دو حلقه که یکی براي زمان و دیگري براي تنظیم زنگ طراحی. است

. تشکیل شده است 
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ساعت زنگ دار براي نابینایان   16-1-2شکل 

ساعت مچی بریل

این ساعت که ساعت مچی هاپتیکا نامیده می شود بسیار براي نابینایان مناسب تر است زیرا به 

.راحتی می توانند ساعت را با خط بریل بخوانند

عت مچی باخط بریل   سا17-1-2شکل 

www.collegeprozheh.ir



20

نرم افزارهاي مخصوص نابینایان2-2

جمله آن از. کارهاي انجام شده در حیطه نرم افزاري گسترده تر از حیطه سخت افزاري می باشد 

نرم افزارهاي , نرم افزارهاي مخصوص گوشی هاي همراه , نرم افزارهاي روي کامپیوتر هاي شخصی 

. می باشدجاسازي شده در سیستم هاي عامل

1وي متنرم افزار ترجمه مطالب ریاضی 

و . این نرم افزار با کاربردي راحت قادر است فرمول ها و مطالب ریاضی را به خط بریل تبدیل کند 

این برنامه قادر است .هندسه را پشتیبانی می کند , جبر , صدوهشتاد سمبل حساب همچنین

.روي سیستم عامل هاي ویندوز نصب شود و تمام استاندارد هاي خط بریل را رعایت کرده است

پشتیبانی سمبل ها    2-2- 2شکل نرم افزار وي مت1- 2-2شکل 

1 WYMAT
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1تبدیل متن به بریلنرم افزار

از مزایاي این نرم . این نرم افزار قادر است متن هاي انگلیسی و هندي را به زبان بریل تبدیل کند

می کند و همچنین قادر است غلط هاي متن ورودي را رفع کند و افزار این است که با ویندوز کار 

.متن صحیح را تبدیل به خط بریل کند

2نرم افزار تبدیل بریل به متن

یعنی فرد معلول متن را , این نرم افزار قادر است با سیستم پشتیبانی صدا متون بریل را تایپ کند 

نین قادر است متون بریل همچ. یپ می کند می خواند و نرم افزار با تشخیص کلمات آن را تا

ابزار , این نرم افزار عالوه بر اینکه کارایی ساده اي دارد . ورودي را به متون انگلیسی ترجمه کند 

.مناسبی براي آموزش و فعال سازي نابینایان می باشد 

نرم افزار بریل ریاضی

مقاله هاي علمی را به خط بریل تبدیل کند کتاب ها و , متون , ار قادر است فرمول ها نرم افزاین 

استفاده زبانهاي دیگر و همچنین داراي صفحه کلید الکترونیکی یعنی صفحه کلید نرم می باشد که

.از این نرم افزار را آسان می کند

1 TEXT-TO-BRIAL
2 DirectBraille
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نرم افزار تبدیل متن به صدا

خروجی بخواند و کمک این نرم افزار قادر است متن شما را با هر صدایی که بخواهید و با هر فرمت 

. خوبی براي افراد بی سواد نابینا است که قادر به خواندن خط بریل نیستند

نرم افزار تبدیل متن به صدا     3-2- 2شکل 

1جاوزنرم افزار خواننده صفحه نمایش 

قادر است محتوي صفحه نمایش از جمله این نرم افزار بر روي سیستم عامل ویندوز کار می کند 

روند کار این نرم افزار به این صورت است که تمام مطالبی که بر روي .منو ها را بخواند , آیکون ها 

تفاده از نرم افزار کار با کامپیوتر با اسبراي.نمایش داده میشود را به صورت صوتی میخواند صفحه

استفاده از آن موس را نیز در باداراي قابلیتیست که میتوانجاوزاما, کار کردصفحه کلیدباید با 

1 JAWS
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و حتی نابینایان می توانند نامه هاي الکترونیکی خود را بخوانند یا وارد سایت هاي اختیار گرفت

.اینترنتی بشوند و یا متون شخصی خودشان را تنظیم کنند

جاوزنمایی از نرم افزار 4- 2-2شکل 

نرم افزارهاي درشتنمایی صفحه نمایش

این نوع نرم افزارها محتوي صفحه نمایش را چندین برابر بزرگ تر از اندازه واقعی نشان می دهند و 

افزار مخصوص افرادي است که دید ضعیفی دارند البته این نرم. توسط کاربر قابل تنظیم می باشد 

این قابلیت در بعضی سیستم عامل ها هم گنجانده شده . و براي افراد کامال نابینا کاربردي ندارد

.است 

نرم افزار درشتنمایی صفحه  5-2- 2شکل 
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نرم افزار فارسی نویسا

کار , ویژه گی مهم این نرم افزار . این نرم افزار قابلیت این را دارد تا صحبت هاي کاربر را تایپ کند 

.کردن با زبان فارسی است و براي نابینایان فارسی زبان یک ابزار کمکی مهم بشمار می آید

ویندوز براي نابینایانقابلیت هاي سیستم عامل 

مدیریت برنامه هاي کاربردي

صفحه کلید روي صفحه نمایش

سخنگو

بزرگنما
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سخت افزارهاي مخصوص ناشوایان2-3

1کاشت دستگاه شنوایی مصنوعی

همانطور که در شکل دیده می شود این دستگاه هم در داخل و هم در خارج از سر جاسازسی

روند کار این دستگاه به این شکل است که صدا ورودي توسط میکروفن تشخیص داده. می شود

می شود و توسط پردازشگر صدا به سینگال  هاي الکتریکی کد می شود و سپس این سیگنال ها به 

هسته اصلی دستگاه فرستاده می شوند و در مرحله بعد این سیگنال ها به الکترودها در آرایه 

ند و وده می شوند و بعد به عصب شبیه سازي می شوند و این اعصاب به مغز فرستاده می شفرستا

. مغز صدا را تشخیص می دهد 

کاشت دستگاه شنوایی مصنوعی   1- 3-2شکل 

1 Cochlear
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1تی تیديدستگاه 

این دستگاه براي افراد ناشنوا و افراد کم شنوا کاربرد دارد و همچنین قابلیت اتصال به مودم را دارا 

.تغییر زبان و افزایش قدرت صدا نیز می باشداین ابزار داراي قابلیت . می باشد

تی تیديدستگاه 2-3- 2شکل 

دستگاه ارسال و دریافت آالرم

این دستگاه .  این دستگاه براي کمک به ناشنوایان در خانه یا محل کار استفاده می شود

دریافت قابلیت تشخیص صداها ازجمله صداي گریه بچه را دارا می باشد و قادر است به هر دستگاه 

کننده ساده سیگنال بفرستد و همچنین قابل تنظیم براي حساسیت در مقابل صداهاي مختلف

.می باشد

دستگاه ارسال و دریافت آالرم  3-3- 2شکل 

1 TTY/TDD
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دستگاه تشخیص دهنده آالرم

این خطر را به فرد ,توسط لرزش, دستگاه پس از شنیدن صداي خطر توسط افراد این 

طرز کار این دستگاه به این روش است که میکروفن صداي خطر را تشخیص . ناشنوا خبر می دهد

نام خطر , صداهاي درون حافظه دستگاه می دهد و این صدا پس از پردازش و تطبیق با هر یک از

و لرزش هم شروع به فعالیت می کند تا فرد ناشنوا از خطر داده می شود نمایش, روي صفحه 

. باخبرشود 

دستگاه تشخیص آالرم  4- 3-2شکل 

تشخیص آالرم در گوشی هاي آي فون

از جمله که این , است مخصوص افراد ناشنوا است و داراي مزایاي زیادي این تکنولوژي 

و همچنین باعث افزایش قیمت هم نشدند اما معایبی گوشی ها سخت افزار خاصی اضافه نکرده اند

. چون کم بودن عمر باتري و ثابت بودن میکروفون هم در این وسیله وجود دارد 
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گوشی آي فون همراه با ابزار تشخیص آالرم براي ناشنوایان   5-3- 2شکل 

نرم افزارهاي مخصوص ناشوایان2-4

نرم افزارهایی که براي ناشنوایان به بازار عرضه شده است و بیشتر روي آنها پژوهش 

نرم افزارهایی هستند که  صدا  را  به عالئم و نشانه هاي تصویري  قابل فهم توسط , می شود 

. ناشنوایان ترجمه می کنند 

نرم افزار تبدیل صدا به متن و اشاره

این نرم افزار می تواند صداي ورودي را به متن و همچنین به اشاره تبدیل کند یعنی فرد 

.ه تبدیل به متن شده بخواند و هم اشاره مربوط به آن را ببیندناشنوا هم می تواند صدا را ک
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نرم افزار تبدیل صدا به متن و اشاره   1- 4-2شکل 

رم افزار آموزش زبان اشارهن

یعنی زمانی که . زبان اشاره را آموزش می دهد, این نرم افزار در حین خواندن یک متن 

این نرم افزار شکل اشاره آن را نمایش , اشاره گر کامپیوتر به یک کلمه مانند مادر می رسد 

.می دهد تا به صورت پویا این زبان را آموزش دهد
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نرم افزار آموزش زبان اشاره   2- 4-2شکل 

نرم افزار تشخیص صدا و تبدیل به متن

این نرم افزار داراي نمونه هاي داخلی و خارجی می باشد که نویسا یک نمونه داخلی آن 

است و نمونه هاي خارجی آن مثل دراگون هم موجود است که صداي ورودي را سریعا تبدیل به 

.کند متن کرده و خودکار تایپ می 

نرم افزار تبدیل صدا به متن دراگون    3-4- 2شکل 
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1آي کامیونیکتورنرم افزار 

تبدیل , تبدیل صحبت به متن , این نرم افزار داراي قابلیت هاي تبدیل متن به صحبت 

تبدیل صداي تولید شده توسط کامپیوتر به صحبت, صحبت به صداي تولید شده توسط کامپیوتر 

می باشد 

فعالیت هاي وب مخصوص ناشنوایان          : 2-5

کلیه خدماتی است که در فضاي اینترنت و فضاي مجازي به , منظور از فعالیت هاي وب 

این فعالیت ها در چندساله اخیر افزایش داشته است و این افزایش رو به . ناشنوایان داده می شود 

.رشد هم می باشد 

آموزش مجازي

یعنی بیش , نشنیدن صداي معلم است, افراد ناشنوا در کالس هاي درس یکی از مشکالت

از پنجاه درصد از بازدهی آنها کم می شود ولی امروزه با ورود آموزش هاي مجازي در صحنه 

فضاي تقریبا یکسانی وجود دارد و بیشتر محتوهاي درسی به صورت سندهاي متنی , آموزش

.ندارد هستند و استاد به طور مستقیم تاثیر

1 . Icommunicator
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نمونه اي از سایت آموزش الکترونیک   1- 5-2شکل 

سایت هاي آموزش زبان اشاره

. اساس این سایت ها آموزش ویدیویی زبان اشاره از روي متون موجود در سایت می باشد 

رفته تا براي اشاره مورد راهنمایی قرار گقسمت هایی از خود سایت هم با زبان , در بعضی سایت ها 

ناشنوایان  جذاب باشد 

نمونه اي از سایت مخصوص ناشنوایان   2-5- 2شکل 
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سخت افزارهاي مخصوص معلولین جسمی2-6

بینایی دارند و نه مشکل نه مشکل , معلولین جسمی و حرکتی براي استفاده از کامپیوتر 

.علی الخصوص صفحه کلید و موس است, تنها مشکل آنها  در استفاده از سخت افزار بلکه . شنوایی

.در این قسمت سخت افزار هاي مخصوص این دسته از معلولین را بررسی می کنیم 

صفحه کلید اصالح شده

هاي صفحه کلید دچار این صفحه کلید براي افرادي مناسب است که براي فشردن کلید

این ابزار داراي قسمتی به نام دسترسی آسان است که شرایط خاصی را براي کاربر . مشکل هستند 

مثال  کاربر براي دادن یک فرمان چند کلید را با هم فشار داده می دهد که به این . فراهم می کند 

کلیدها به صورت تصادفی اجتناب از فشردن ویژگی کلید سخت گفته می شود و یا اینکه براي 

از پذیرش آن صرفه , خاصیتی به نام کلید آهسته وجود دارد که اگر یک کلید یک بار فشرده شود 

.نظر کرده و آن را نادیده می گیرد

موس هاي مخصوص افراد فلج در نیمه تن پایین
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.موس زیر تمام اعمال استاندارد یک موس عادي را انجام می دهد

موس مخصوص افراد ناتوان   1-6- 2شکل 

.در شکل زیر نمونه پیشرفته تر از موس هاي معلولین جسمی دیده می شود

موس  پیشرفته مخصوص افراد ناتوان  2-6- 2شکل 
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1اینتگراموس 

این موس توانایی پیاده سازي تمام تابع هاي یک موس معمولی را داراست و ده حرکت از 

. را می تواند شناسایی کند و همچنین قابلیت تشخیص راست کلیک و چپ کلیک را داراستلب 

.نوع عمل را تشخیص می دهد, فرد و فشار زبان و حرکت زبان دهاناین موس براساس فشار هواي

اینتگراموس 3- 6-2شکل 

موس پا

دست ندارند یا داراي بیماري هایی این موس نیازي به دست ندارد و براي افرادي که

, این موس داراي دو پدال است . مناسب است هستند که نمی توانند دستان خود را حرکت دهند

یکی براي کنترل سرعت اشاره گر روي صفحه و کنترل جهت آن و پدال دیگر براي کلیک کردن 

.می باشد

1 Integra
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موس پا   4- 6-2شکل 

موس سر

ام دهد و براي افرادي که ر یک موس استاندارد را انجاین موس کامال می تواند کا

دوربین این موس در باالي صفحه نمایش . نمی توانند از دستان خود استفاده کنند مناسب است 

کلیک کردن . قرار می گیرد و از طریق اشعه مادون قرمز می تواند حرکت هاي سر را تشخیص دهد 

.با این موس از طریق نگاه کردن به آن نقطه خاص در چند لحضه می باشد 

موس سر     5- 6-2شکل 
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1اي گیزسیستم 

از طریق حرکت اشاره گر موس با حرکت نگاه در اطراف صفحه نمایش می باشد و کلیک کردن 

, جواب دادن تلفن , این سیستم قابلیت نوشتن نامه .خیره شدن و چشمک زدن انجام می شود

. اینترنت و ایمیل را دارا می باشد , کار کردن با نرم افزار 

اي گیزسیستم 6- 6-2شکل 

اي گیزقسمتی از خواص سیستم 

1 EyeGaze
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. این خواص با خیره شدن به صفحه نمایش یا دیگر ویژگی هاي این سیستم کار می کنند 

منوي متنی

شکل صفحه منو   7-6- 2شکل 

برنامه تلفن

.این برنامه قادر است از شماره گیري دستی و دفتر تلفن استفاده کند

برنامه تلفن  8-6-2شکل 
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صفحه کلید روي صفحه نمایش

صفحه کلید   9-6- 2شکل 

برنامه کنترل منزل

.این برنامه براي خاموش و روشن کردن چراغ ها و دیگر ابزار قابل کنترل منزل بکار می رود 

برنامه کنترل منزل   10-6-2شکل 
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برنامه خواندن متن 

برنامه خواندن متن   11- 6-2شکل 

اي گیزبازي در سیستم 

اي گیزدر سیستم بازي 12-6- 2شکل 
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نرم افزارهاي مخصوص معلوالن جسمی2-7

با سخت افزارهاي این حیطه نرم افزارهاي مخصوص معلولین جسمی رابطه اي تنگاتنگ 

البته امروزه قابلیت هایی مانند دسترس پذیري به سیستم . دارد و هر دو مکمل همدیگر می باشند 

عامل ها اضافه شده است که استفاده از سخت افزار را براي معلولین راحت می کند کند که در 

ینه به تنهایی هیچ کمکی همچنین نرم افزار هاي کاربردي هم در این ضم. بخش قبلی ذکر شد 

نمی توانند به معلولین بکند زیرا مهمترین مشکل معلولین جسمی در استفاده از سخت افزار است

پس مشکل اساسی آنها سخت افزار هایی مانند موس و صفحه کلید می باشد و نرم افزار هاي به 

.ن کنندسعی می کنند تا استفاده از موس و یا صفحه کلید را آسا, بازار آمده 

نرم افزار پیشگوي کلمات

این نرم افزار قادر است که وقتی کاربر یک یا چند حرف از ابتداي کلمه را که تایپ میکند 

می تواند یک کلمه بزرگ را تایپ کند و این , بقیه کلمه را حدس بزند و کاربر با زدن چند کلید , 

براي افراد معلولی که در این ضمینه مشکل دارند,  امر باعث راحت شدن در امر تایپ کلمات 

.می شود

نرم افزار پیشگوي کلمات   1- 7-2شکل 
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1اسکن دراگوننرم افزار 

, این نرم افزار قادر است که با صدا و صوتی که از طریق ورودي میکروفن وارد کامپیوتر می شود 

.مدیریت کند ودیگر نیازي به موس و کلیک کردن نمی باشدرااعمال کامپیوتر

شاید تصور شود که نرم افزار هاي ارائه شده براي معلولین جسمی کمتر از سخت افزار می باشد اما 

بیشتر براي رفع مشکالت آنها مفید سخت افزار نقش مهم تري را ایفا می کند و , بر اساس نیاز آنها 

.می باشند

1 ScanDragon Naturally Speaking
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شهر الکترونیکی در خدمت معلولین:3فصل

در عصر حاضر با پیدایش پدیده ي تحت عنوان وب و توسعه سریع آن به عنوان راهکارنوین 

تعاملی زمینه توسعه تعامل و نقش آفرینی هاي افراد داراي معلولیت در توسعه همه جانبه جوامع 

اطالعات و کاربردهاي آن مانند شهر فناوري. بشري در هزاره سوم بیش ازپیش فراهم شده است

فناوري اطالعات و . الکترونیکی تاثیر شگرفی در توانمندسازي معلوالن و افراد کم توان داشته است

کاربردهاي آن، هم از نظر تسهیل کنندگی دسترسی خدمات به افراد کم توان، و هم به عنوان یک 

اند شرایطی فراهم کند تا معلوالن بتوانند توعامل توانمندساز در بستر شهرهاي الکترونیکی می

ابزارهاي موجود در شهرهاي . فرصتهاي بیشتر و بهتري را در طول زندگی خود داشته باشند

نظیري را براي ارتقاء زندگی معلوالن و افراد کم توان بوجود آورده و با الکترونیکی فرصتهاي بی

افراد ناشنوا به . باشدها رو به افزایش نیز میافزاري و سخت افزاري این فرصتتوسعه امکانات نرم

اند تا با استفاده از تصویر فراوانی که مثال در سایت یوتیوب و یا کالم کمک ابزارهاي نوین قادر شده

در یوتیوب، که .تی وي وجود دارد ارتباط خود را با دنیا توسعه داده و آموزش خود را ارتقاء دهند

ساعت فیلم کوچک 24عی و بر میناي وب دو است، در هر دقیقه هاي اجتمایک سایت از شبکه

شود و حجم توسط مردم با سالیق و توانمندیهاي مختلف و در موضوعات متفاوت قرارداده می
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اي زیاد است که هر تنوع و سلیقه را در قشرهاي مختلف جامعه با فیلمهاي موجود در آن به اندازه

در یک روز حدود یک میلیارد بار , 80در مردادماه سال . خ دهددانایی و توانمندیهاي متفاوت پاس

اي و کتابهاي ناطق افراد نابینا با توسعه ابزارهاي چند رسانه. فیلم از این شبکه دیده شده است

هاي مجازي قشر خود باعث ارتقاء کیفیت زندگی خود فرصتهاي جدیدي یافته و از طریق شبکه

و حسی و ذهنی و چند معلولیتی نیز فراخر نوع نیازهاي خود در افراد کم توان جسمی. اندشده

تئورسینهاي ایجاد شهرهاي . باشندحال استفاده از فناوریهاي جدید براي زندگی بهتر می

الکترونیکی که آرزوي ایجاد محیطی براي همه قشرهاي جامعه را دارند عالقمند هستند که بطور 

.معلوالن را در نظر بگیرندویژه نیاز افراد با توانمندي کم و 

در عمل نیز باید در طراحی سایتها و معرفی مشاغل جدید و با توجه به اینکه امکان کار از 

راه دور بوجود آمده، و این امکان راه حل مناسبی براي بکارگیري بیشتر معلوالن در مشاغل مختلف 

در قسمتهاي بعدي به بخشی . وداست، در انتظار شرایط جدید و مناسبی براي این قشر از جامعه ب

.از مسائل مربوط به زندگی معلوالن در یک شهر الکترونیکی پرداخته شده است

به . هاي موثر در تغییر زندگی کلیه اقشار جوامع بوده استفناوري همواره یکی از پدیده

تاثیر قرار داده عنوان مثل حضور یخچال و تلویزیون بسیاري از روشهاي روزمره زندگی بشر را تحت 

همچنانکه در صنعت کاربریهاي رباتها. سنتی زندگی بشر شده استاست و باعث تغییر در رفتاري

اند پرستار خوبی براي افراد کم تو ان در منازل و بیمارستانها باشند و باعث اند، توانستهزیادي داشته

افزارها نیز عالوه بر اینکه در خدمت نرم. اندتغییر در تولیدات صنعتی و توقع در افراد معلول شده

اند، در خدمت معلوالن براي اهداف ویژه دولت و بخش خصوصی براي انجام بهتر کارهاي اداري بوده

www.collegeprozheh.ir



45

اي به با پیدایش پدیدهایی نظیر وب و اینترنت، تعامالت انسانی هم شکل تازه. اندآنها قرار گرفته

ابزارهاي کار و جدیدي در صحنه دسترسی "ووب د"در چند سال اخیر، با توسعه .خود گرفت

هاي محلی و ملی جهت دسترسی به اطالعات بوجود آمد و وب اولیه دچار کاربران اینترنت وشبکه

این تحول شرایط بهتري براي استفاده معلوالن از سایتهاي مختلف فراهم . تحول شدیدي گردید

توان از حذف یده بوقع پیوسته است، میهایی که تحت تاثیر این پداز جمله رویداد. کرده است

ها از قبیل محدودیت فیزیکی براي افراد کم توان را در تعامل با محیط اطراف در برخی از محدودیت

.دتوان نام برها میتماس با سایر انسان

توانند بسیاري از محدودیتهاي فیزیکی و غیر فیزیکی را در جامعه شهرهاي الکترونیکی می

وان و معلول حذف کرده و فرصتهاي جدیدي که شاید بعضآ در ابتدا مشخص هم نیستند افراد کم ت

اند و فرصت مناسبی براي بروز شهرهاي الکترونیکی بر بستر نوآوري و خالقیت بنا شده. بوجود آورد

فرصتهایی که شهرهاي . کنندهاي افراد کم توان یا معلول را در محیط مجازي فراهم میتوانایی

آورند بسیار نیکی براي افراد کم توان و معلول در محیطهاي زندگی، کار و تفریح بوجود میالکترو

اگرچه این فرصتها براي افراد دیگر جامعه نیر وجود دارد، اما قطعا تاثیر آن براي افراد کم . زیاد است

جمله اموري فرصتهاي کار از راه دور، فرصتهاي آموزش و تجارت از . باشدتوان و معلول بیشتر می

.آورندهستند که شهرهاي الکترونیکی براي شهروندان کم توان و معلول در هزاره سوم بوجود می
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:شهروند کم توان الکترونیکی1- 3

به طور کلی افراد کم توان به چهار دسته حسی، جسمی و ، ذهنی و همچنین چند 

شود که در یکی از به فردي گفته مییک شهروند کم توان الکترونیکی . شوندمعلولیتی تقسیم می

چهار دسته فوق قرار داشته و بتواند با استفاده از فناوري اطالعات و کاربردهاي آن که در بستر یک 

جایگاه خود را در محیط کار، زندگی و تفریح ارتقاء داده و از خدمات شهر الکترونیکی وجود دارد،

شهرهاي الکترونیکی نیز باید . وندان استفاده کندموجود در شهرهاي الکترونیکی مانند سایر شهر

اي طراحی شوند که امکان استفاده از خدمات آنها براي همه اقشار جامعه و از جمله افراد کم بگونه

مثال در یک سایت شهر الکترونیکی باید ابزاري براي درشت نمایش . و معلول فراهم باشدتوان

افراد کم بینا، امکان صوتی براي خواندن مطالب سایت براي افراد نابینا و ابزار دادن مطالب براي

بنابراین در . شناخت افراد کم توان و معلول از طریق هوشمند سازي سایت وجود داشته باشد

استاندارد سازي شهر الکترونیکی باید نیازهاي افراد کم توان و معلول در نظر گرفته شود تا 

شرایط شهرهاي سنتی از نظر معماري و خیابانها و ساختمانهاي دولتی و غیر مشکالت موجود 

بنابراین در طراحی و استاندارد سازي شهرهاي . دولتی باعث مشکالت براي این قشر از جامعه نشود

الکترونیکی، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر محتواي مطالب سایتهاي شهر الکترونیکی و هم از نظر 

اي پیش بینی شود تا تاثیر شهر الکترونیکی در ی افراد کم توان و معلول باید بگونهابزار دسترس

بنابراین براي کارا . زندگی واقعی و نه فقط مجازي این دسته از شهروندان بخوبی محسوس باشد

نمودن یک شهر الکترونیکی براي افراد کم توان و معلول باید شرایط و موانعی که ممکن است 
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در غیر این و برطرف نموداین افراد به محیطهاي مجازي وجود دارد را در نظر گرفتهنگام ورود

.نخواهد داشتراومناسبیاین دسته از مخاطبین کارائی کاملصورت شهر الکترونیکی براي 

جیره اي باید به این موضوع شود که شهروند کم توان و معلول همانند شعار باید در زنتوجه ویژه

امور اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه شهر الکترونیکی قرار گیرد و صرف استفاده از 

شهر الکترونیکی و ایجاد تسهیالت براي دسترسی انها به شهر الکترونیکی به تنهایی مورد نظر 

ه از شهروند کم توان در شهرهاي الکترونیکی، در کنار اینکه متقاضی دریافت و استفاد. نباشد

تواند توضیع کننده و ارائه دهند خدمات به سایر باشد، میخدمات شهر براي بهبود زندگی می

یعنی باید مشارکت جدي افراد کم توان و معلول با انگیزه توانمندسازي آنها .شهروندان نیز باشد

استفاده به عبارت دیگر فرد کم توان و یا معلول زمانی از یک شهر الکترونیکی. مورد نظر باشد

ارائه خدمات و آاند مانند سایر شهروندان خود منششود که بتوبرد و ارضاء میمناسب می

. توانمندسازي سایر اقشار در شهر الکترونیکی شود

:معلول در شهرهاي الکترونیکیدفرابرابري آموزش اآموزش الکترونیکی سرآغاز3-2

محوري ترین نیاز انسان و جامعه براي توسعه است، یکی از وظایف شهرهاي ,بی تردید آموزش

در . باشدالکترونیکی ارائه بستر آموزش هاي الکترونیکی جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان می

هاي مناسب این میان شهروندان کم توان، به دالیل مختلف و از جمله نبود و یا کمبود زیرساخت

مندي از آموزش عمومی و آموزشی در کشور در الویت بیشتري براي بهرههاي تردد در مکان

افرادکم توان و معلول ممکن است عالوه بر نیاز به . الکترونیکی در شهرهاي الکترونیکی قرار دارد

www.collegeprozheh.ir



48

از . آموزشهاي رسمی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی، نیازمندهاي آموزشی خاص خود نیز باشند

زشی ممکن است از نیازهاي آموزش مهارتهاي زندگی و آموزشهاي خاص نام این نیازهاي آموجمله 

.برد

ابتدا ابزارهاي آموزش الکترونیکی بررسی می شوند , براي بررسی آموزش الکترونیکی براي معلولین 

.تا بتوان مزایا و معایب این نوع آموزش براي معلولین را بررسی کرد

: ابزارهاي آموزش الکترونیکی3-2-1

در سال هاي اولیه پیدایش تلویزیون، تعدادي از مدارس بعضی درس ها را در ساعات 

در حال حاضر در بعضی مناطق از دستگاه هاي تلویزیونی . اولیه روز و از طریق تلویزیون ارائه دادند

ار در بعضی موارد از ابز. ماهواره اي با قابلیت تعامل دو طرفه به طور گسترده اي استفاده می شود

به همراه ابزار هاي صوتی دو طرفه و در برخی موارد از ابزار هاي ویدئویی هیدئویی یک طرفهاي و

است که تحوالت ناشی از ارتباطات دوربردکنفرانس تلفنی یکی دیگر از. دو طرفه استفاده می شود

. به کار رودبراي معلولین و افراد کم توان, و یا تفریحی یا تجاري می تواند براي ارائه مواد آموزشی

رتباطی هنوز بیش از هر ابزار دیگري در اینترنت به کار می رود و ابه عنوان وسیله نامه الکترونیکی

می تواند به عنوان بخشی از برنامه هاي آموزش الکترونیکی، بسیار مفید باشد همچنین براي 

ابزارهاي چند . نوعی داراي معلولیت هستند مشکالت چشمگیري ایجاد نمی کندکاربرانی که به

رسانه اي یکی دیگر از ابزار هاي پر مصرف در اینترنت هستند که جزو ابزار هاي مهم سرگرمی و 
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قدرت ابزارهاي چند رسانه اي در این است که از صوت و تصویر به طور . آموزش به شمار می روند

این . احساس را نیز منتقل کنند, می کنند و در نتیجه می توانند عالوه بر متنهمزمان استفاده 

ابزار ها می توانند مشکالت عدیده اي براي دانش آموزان معلول به وجود آورند که براي بیشتر آنها 

. راه حل هایی وجود دارد ولی در مواردي ایجاد این راه حل ها زمان بر و پر هزینه است

ات فعال اینرتنتی مجموعه اي از شاهراه هایی هستندکه امکان برقراري ارتباط به ارتباط

ند و شامل دستگاه هاي تصویري و صوتی د و گروه ها قرار می دهطور همزمان را در اختیار افرا

در حال حاضر هر دو دستگاه تصویري و صوتی فعال در اثر تراکم شبکه ها و . می باشندفعال

ماد نیستند و به همین دلیلآسیب دیده اند به طوري که به هیچ وجه قابل اعتمشکالت مشابه 

خیلی از معلمان از اتاق هاي. ي از مجموعه هاي آموزشی ازآنها استفاده نمی شودبسیاردر 

گاه می توان از دست. گفتمان متنی فعال براي ارتباط همزمان با دانش آموزان خود استفاده می کنند

هاي تصویري دو طرفه اینترنتی نیز استفاده کرد اما الزمه آن داشتن تجهیزات گران و اتصال 

راي انتقال مواد آموزشی در وب نیز یکی از ابزار هاي مهم ب. اینترنتی پر سرعت و گران می باشد

تقریبا ونیکی، ریکی از مزیت هاي این روش آن است که همانند نامه الکت. الکترونیکی استآموزش

.همه دانش آموزان در خانه خود و با استفاده از مرورگر هاي وب به آموزش دسترسی دارند

ممکن است صفحات وب مشکالتی بر سر راه دانش آموزان معلول قرار دهنداگرچه

.د داردوجوو مسائلخوبی براي این مشکالتيشناخته شدها و جواب هاي اما راه حل ه
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:ینمزیت ها و معایب آموزش الکترونیکی براي معلول3-2-2

با توجه به اینکه در آموزش الکترونیکی محتوا به صورت دیجیتال ذخیره و انتقال داده می 

یک فرد نابینا نمی تواند محتواي نوشتاري . شود انعطاف پذیري زیادي در نمایش آن وجود دارد

اطالعات دیجیتال را می توان بر روي نمایشگر رایانه بزرگ کرد یا از روي کاغذ را بخواند اما 

استفاده کرد یا از نرم افزار هایی که محتواي صفحه ) برجسته نگار(نمایشگر هاي با خروجی بریل 

همچنین می توان با دست کاري اطالعات . استفاده کرد,نمایش رایانه را به صورت صوت می خوانند

از ویژگی هاي مهم استفاده از فن آوري اطالعات در زمینه . را نیز حل کردمشکل دیگر معلوالن

)و غیرهکر, نابینا,بینا(مثال اگر قرار باشد همه دانش آموزان.کمک به معلمان نابینا است,آموزش

تکالیف خود را از طریق نامه اکترونیکی براي معلم نابیناي خود ارسال کنند دیگر او نیازي به کمک 

د این به او کمک می کنند تا خویی ی تکالیف ندارد چون نرم افزار هارفتن از دیگران براي بازخوانگ

از جمله ویژگی هاي آموزش الکترونیکی این است که دانش آموزان . تکالیف را باز خوانی کند

الس و این نه برنامه روزانه خود را با ساعت ک,ساعت کالس را با برنامه روزانه خود تنظیم می کنند

بعضی دانش . امر به دانش آموزان بزرگسال یا اخراجی یا مشغول به کار کمک زیادي می کند

آموزان عالقه مند هستتند درس را به روش خودشان مطالعه کنند به ویژه دانش آموزان معلول که 

دچار به خصوص دانش آموزانی که . ناچار هستند بر مطالب مکث کنند یا آنها را تکرار نمایند

معلولیت بینایی هستند از ارتباط مستقیم با متن هاي الکترونیکی در برابر مشکالت دسترسی به 

.مطالب نوشتاري استقبال می کنند
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اگر چه پشتیبانی هاي شخصی اي که از یک شبکه رایانه اي می توان به دست آورد بسیار 

ها هنوز به کیفیت تعامل هاي رو در رو نمی رسند و زیاد و هیجان برانگیز است ولی این پشتیبانی 

باید در نظر داشت که برخی دانش آموزان در محیط جمعی و با پشتیبانی هاي شخص معلم بیشتر 

بعضی از دانش آموزان . برخی از دانش آموزان معلول هم به چنین محیطی نیاز دارند. رشد می کنند

نیاز براي این نوع فن آوري را ندارند و در این گروه هم هم توانایی مالی پرداخت هزینه هاي مورد 

یک فرد معلول همانند دیگران باید یک رایانه با تجهیزات عادي . دانش آموزان معلول وجود دارند

خریداري کند اما او باید عالوه بر این، هزینه اي هم براي نرم افزار هاي جانبی جهت استفاده 

او همچنین مانند هر فرد دیگري باید کار با رایانه و نرم افزار هاي . معلولین از رایانه پرداخت کند

الزم براي استفاده از آموزش الکترونیکی را بیاموزد عالوه بر این او باید کار با نرم افزار هاي ویژه 

از سوي دیگر در رایانه هاي جدید به طور گسترده اي از نشانه هاي . افراد معلول را نیز یاد بگیرد

فیکی استفاده شده است البته در اکثر موارد عناوین گفتاري جایگزین براي این نشانه ها انتخاب گرا

می شوند اما به هر حال محیط کار براي دیدن سازماندهی شده است و براي افراد نابینا مشکالتی را 

.پدید می آورد

:رونیکیتجارت الکترونیک آغازي در خودباوري کم توانان درشهرهاي الکت3- 3

هاي توانمندساز براي تجارت الکترونیکی در شهرهاي الکترونیکی یکی از مهم ترین موئلفه

معلوالنی که در محیط زندگی خود محدودیت براي خرید و یا تجارت دارند و . باشدمعلولین می
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و تواند به خرید و یا انتخاب محصوالت و یا سرویس مورد نظرشان دست رسی پیدا کنندشخصا نمی

توانند توانند محیط فیزیکی مناسب براي تجارت داشته باشند، در شهر الکترونیک مییا اینکه نمی

هم محصول مورد نظرشان را انتخاب و از راه دور خرید کرده و از طریق پرداخت الکترونیکی وجه 

فیزیکی و یا توانند براي خود فروشگاه برخط ایجاد کنند و کاالهايانها حتی می. خرید را بپردازد

توانند عالوه بر خرید و فروش و تجارت خدمات بنابراین معلوالن می. کاالي مجازي بفروشند

وسرویسهاي متنوعی ارائه کنند ودر چرخه زنجیره اقتصاد ملی قرار گرفته و از طریق خود اشتغالی 

.مالی دست یابندلبه در آمد زایی دست یافته و به استقال

فروشگاه ها و شرکت هاي معروف دنیا مانند آمازون که تمام , به طور مثال حراجی ها 

مراحل فروش کاال و خدمات خود را به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت انجام می دهند و یا 

بسیاري از شرکتهاي کشورمان نیاز به کارهایی دارند که از طریق کامپیتر انجام می شود و این یکی 

. بهترین روش ها براي دخیل کردن معلولین در چرخه اقتصاد کشور است از

راه براي وارد , باتوجه به اینکه امروز مسئله دورکاري در کشور اهمیت پیدا کرده است 

این دسته از مردم در حالی که . شدن معلولین براي خدمت و داشتن شغلی مناسب باز شده است 

امروزه در , نایی یا معلولیت جسمی جایگاه موجهی در جامعه نداشتند نابی, قبال به دلیل ناشنوایی 

حالی که در خانه نشسته اند کار خود را انجام داده و این مدیون بستري مانند اینترنت و وجود 

. فناوري اطالعات است 
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: بانکداري الکترونیکی و خدمات آن براي معلولین3-4

براي , می بینیم که بسیاري از افراد , دور بیندازیم اگر نگاهی به گذشته اي نه چندان 

اما با . محتاج کمک دیگران بودند , دریافت و انتقال وجه و پرداخت قبوض خود , انجام امور بانکی 

آنها می . درصد بسیار زیادي از این مشکالت رفع شد, ظهور پدیده اي به نام بانکداري الکترونیکی 

به صورت اینترنتی یا به وسیله , ا از طریق درگاه هاي الکترونیکی بانکها توانند قبوض و مبالغ خود ر

این . موبایل پرداخت کنند و یا عملیات انتقال وجه به حساب دیگران را از همین طریق انجام دهد

افراد براي تمام امور بانکی از جمله گردش حساب و درخواست هاي خود از بانک می توانند بدون 

.کارهاي خود را انجام بدهند, آمدن به بانک 

گردشگري و معلولین در شهر الکترونیک3-5

جابجایی یا مسافرت و رفتن به نقاط , شاید یکی از مشکالت معلولین از جمله معلولین حرکتی 

صعب العبور باشد ولی در شهر الکترونیک دیدن جاهاي دیدنی و جذاب براي هیچکس ناممکن 

ینترنتی وجود دارد از طریق آن می توان لذت دیدن نقطه مورد نظر را امروزه سایت هاي ا. نیست 

. از هزاران کیلومتر دورتر احساس کرد 

و لبیک ) ع(حتی در کشورمان سایت هایی مانند آستان قدس رضوي و سایت حرم امام حسین 

. وجود دارند که لذت یک زیارت مجازي را به فردي که در خانه نشسته است می دهد 
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, ط اینترنت و فضاي مجازي امروزه سرمایه زیادي در این حیطه از کار خودش انجام می دهد محی

زیرا هم قشر جدیدي از جامعه را به سمت خود متمایل می کند و هم این کار نوعی تبلیغ براي 

.شرکت ها و سایت هاي آنها می باشد 

:الکترونیکیبانی توانمندسازي الکترونیکی افراد کم توان در شهر م3-6

زمانی می توان گفت که به طور کلی تعامالت الکترونیک براي معلولین یا کم توانان 

درشهرهاي الکترونیک حالل مشکالت آنان است که ما زمینه دسترسی آسان را به محتوا وسرویس 

بهینه توانان خدمات شهر الکترونیکی را براي کمقبل ازاینکه اساسا. اي برخط فراهم کرده باشیمه

هاي مختلف هاي سخت افزاري و نرم افزاري را براي طیفسازي ومناسب سازي کنیم باید رابط

در دنیاي وب روشهاي مختلفی براي افزایش سطح دسترسی به وب براي . معلولین سازگار کنیم

ولی ممکن است در ابتدا ما با افراد کم توان و یا معل. کم توان با شرایط متفاوت وجود داردافراد

این دسته .گویندمیهستند، که به آنها کاربران خاصهاي فیزیکی روبرو باشیم که دچار محدودیت

توانند به طور مستقل تمامی تعامالت الکترونیکی خود را هاي که دارند نمیاز افراد بدلیل محدودیت

اي کاربردي تحت وب هدر کلیه امور مانند استفاده از سیستمهاي کامپیوتري معمولی و چه از برنامه

در واقع . مانند دسترسی به سایت شهر الکترونیکی در وضعیت برابر با افراد دیگر انجام دهند

ي و رهایی جهت استاندارد سازي نرم افزاري و سخت افزامناسب سازي و راهنماییت ماموری

در تعامالت الکترونیکی خود ,کاربران خاص,يمحتوایی الزم است که به واسطه آن مناسب ساز

بتوانند به طور مستقل از کمک هاي انسانی تمامی فعالیت هاي مبتنی بر فناوري اطاعات را انجام 
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که، قبل از اینکه یک کاربر خاص به محتوا افراد کم توان و معلول توجه داشتباید در مورد . دهند

لحاظ جسمی حرکتی با شرایط محیطی یا و نرم افزار مورد نظر دسترسی پیدا کند باید بتواند به

همان ارگنومیک سازگاري پیدا کند و همچنین با ابزار ورودي و خروجی کامپیوترارتباط برقرارکند 

تا بتواند از طریق آن مفاهیم و اوامر را به محیط نرم افزاري بکشاند و در مقابل بتواند نتایج دلخوا یا 

.مورد انتظار کسب کند

برنامه ریزي و صرف بوجه نسبتا باالیی ,ن بخش در شهرهاي الکترونیکیالزمه توسعه ای

هاي حوزه شهرالکترونیکی است ولی در توانمندسازي کم توانان در محیطازخارجاست که اساسا

ه جمعیت توانند با توجه بهاي مربوطه میسازمان. مجازي نظیر شهر الکترونیکی تاثیر عمیق دارد

ها ودر در کوتاه مدت با خرید و وارد نمودن این سخت افزار, کشور ان چند میلیونی کم توان

در حوزه مناسب سازي . دراز مدت با بومی سازي و تولید داخلی این سطح از مشکالت را حل کنند

بر اساس این . افزاري براي افراد کم توان نیز باید وضعیت خاص این دسته از کاربران دیده شودنرم

ها وشوند باید با ابزارهاي نرم افزاري که براي افراد خاص طراحی و تولید میاصل سیستم

ل آن سازگاري داشته رابط گفتاري و امثا,کاربرنظیر رابط گرافیکی,هاي ارتباط کاربرييتکنولوژ

یدبااز جمله نیازهاي افراد کم توان و معلول است که,نرم افزارهاي تولیدي منعطفاساسا. باشند

در یک مثال. دي شهرهاي الکترونیکی باشدافزارهاي کاربرنویسان و طراحان نرممورد توجه برنامه

شهر الکترونیکی، فرد کم توان باید بتواند سایت را متناسب با توان خود تغییر دهد و از نظر قرار 

ر کم توان گرفتن در مقابل رایانه، مناسب سازي فیزیکی در نوع صندلی و یا محل نشستن کارب

ممکن است براي توسعه این بخش در شهرهاي الکترونیکی نیاز به سرمایه گذاري باالیی . انجام شود

عامل . نباشد بلکه باید دو عامل که باعث موفقیت ما در این بخش می شود مورد توجه قرار گیرد
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که دانش عامل دوم آن است . اول مربوط به عرصه آگاهی دهی است که باید فرهنگ سازي شود

.نویسان باال رود تا بتوانند نیاز افراد کم توان و معلول را در نظر بگیرندعمومی طراحان و برنامه

اصل آخر که آن را می توان اساسی ترین اصل دانست مربوط به نحوه ي دسترسی افراد 

افزار و سایر نرمافزار، در حقیقت سخت. کم توان و معلول به محتواي مناسب با شرایط آنها است

تجهیزات جانبی وقتی براي یک معلول مفید است که در خدمت ارتقاء زندگی، وضعیت کاري و 

اگر محتواي مناسبی در اختیار معلول نباشد ابزار به تنهایی کمکی به او نمی . تفریح او قرار گیرد

یم به مخاطب این باید ببینم براي افراد کم توان چه محتوایی داریم و چه طور می خواه. کند

طراحی این بخش بیشترین . محتوي خاص را عرضه کنیم که مورد پذیرش و تفهیم او قرار گیرد

دقت را نیاز دارد زیرا با وجود این که کم ترین هزینه را داراست، اما بار اصلی پروژه بر دوش آن 

روز کنندگان وب قرار در واقع این اصل ابتکار عمل بیشتري به طراحان و برنامه نویسان و ب. است

.دهد تا بتوانند محتواي الکترونیکی مناسبی را براي افراد کم توان فراهم کنندمی

بطن هاي مختلف کم توانان بتوانند به کنند که طیفشهر الکترونیکی شرایطی را فراهم می

کم حجمی ها براي نابینایان می تواند تبدیل به فایل صوتی متنمحتوا دسترسی پیدا کنند مثال

تواند توان گفت هر نوع محتوایی میبه طور کلی می.شود که براي فرد نابینا قابل استفاده است

پروژه بزرگی مانند شهرهاي الکترونیکی می توانند هر . براي طیف خاصی از معلولین سازگار باشد

.نوع محتوایی را به محتواي مورد نیاز مخاطب خاصش تبدیل کنند
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:بنديجمع3-7

هاي عمومی در یک شهر الکترونیکی مناسب براي معلوالن بسیار راه گشاتر از مناسب سازي مکان

اگر به دنبال شهر الکترونیکی نباشیم و آنرا متناسب با نیازهاي افراد کم توان . شهرهاي سنتی است

سالها تالش و معلول نسازیم، یا باید شهرهاي سنتی سازگار با معلولین ساخته شوند و یا باید طی

شهرهاي الکترونیکی با صرف . معابر عمومی شهرهاي سنتی را براي این افراد مناسب سازي نمود

هاي توانند با انعطاف پذیري بیشتر، شرایط بهتري براي زندگی طیفبوجه و زمان کمتري می

واقعی البته بهترین حالت آن است که به همراه توسعه شهرهاي . مختلف معلولین فراهم نمایند

سنتی به دنبال ایجاد فرصتهاي مناسب در شهرهاي الکترونیکی براي معلولین نیز باشیم تا این دو 

شهر سنتی و جازي در کنار هم بتوانند نیاز روحی و جسمی افراد کم توان و معلول را به بهترین 

.شکل ممکن تامین کنند
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مقایسه خدمات انجام شده در ایران و جهان: 4فصل 

تر به فناوري اطالعات و ارتباطات براي همه به خصوص معلوالن، دسترسی هر چه بیش

از . اندهاي جامعه عقب ماندهافراد معلول به دلیل ناتوانی یا کم توانی از پیشرفت. بسیار اهمیت دارد

ه افراد آسایی بتواند همانند پلی این شکاف را بپوشاند و به صورت معجزهاین رو فناوري اطالعات می

براي رسیدن به این هدف . ناتوان کمک کند تا با روشی مناسب و دقیق گام بزرگی به جلو بردارند

بهترین حرکت، ایجاد التزام براي فراهم کردن فضایی براي دسترسی بهینه این افراد به منابع 

.فناوري اطالعات است

ارکت دادن آنها در تمامی امور ها براي مشیکی از بهترین شیوهفناوري اطالعاتاستفاده از

موثرترین راه براي فناوري اطالعاتبه سخن دیگر . فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي است

توانمندساختن معلوالن است تا آنها بتوانند همراه با سایر اقشار جامعه اطالعاتی، شکاف اطالعاتی و 

.به تحقق عدالت اجتماعی کمک کننددیجیتالی بین افراد سالم و معلول را نیز کاهش داده و 

هاي چشمگیري در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه در طی بیست سال اخیر کوشش

توان از آن به عنوان نقطه عطفی در این زمینه یکی از مواردي که می. انسانی صورت پذیرفته است

ست که توسط مجمع عمومی میالدي به عنوان سال جهانی معلوالن ا1981نام برد اعالم سال 

میالدي دهه جهانی معلوالن 1992تا 1983هاي فاصله سال. سازمان ملل متحد صورت پذیرفت

نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعاالنه و همه جانبه افراد معلول را در زندگی اجتماعی و گسترش و 

.پیشرفت آنها ارتقا بخشد
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توسط مجمع عمومی سازمان 1982قانون برنامه جهانی در ارتباط با معلوالن که در سال 

المللی را براي الحاق و انضمام مسایل مربوط به انواع ملل متحد به تصویب رسید چارچوبی بین

قوانین استاندارد در زمینه برابر1993در سال . آوردریزي ملی فراهم میبرنامهها به یک معلولیت

کنند به ها دست و پنجه نرم میهاي زندگی براي افراد که با انواع معلولیتها و فرصتسازي مجال

.قانون یاد شده افزوده شد تا به منزله مکمل آن بوده و موجب قوام آن گردد

فناوري اطالعاتهاي برابر در حوزه کردن فرصتفراهم4-1

ها براي معلوالن هر روز بیش از پیش توجه سازمان ملل متحد ها و مجالسازي فرصتمساله یکسان

. کندرا به خود معطوف می

جدید و نیز به محیط ها در این میان به ویژه دسترسی به فناوريترین دغدغهیکی از مهم

سازمان ملل متحد در ، کمیته اجتماعی و اقتصادي 2002در این راستا در سال .فیزیکی است

پیشنهادهایی در حوزه قانون براي بررسی «منطقه آسیا و اقیانوسیه، سمیناري را با موضوع 

به منظور روشن » دسترسی افراد معلول در منطقه آسیا و اقیانوسیه به فناوري اطالعات و ارتباطات

ه وضع بقا بخشیدنکردن شکاف دیجیتالی که افراد معلول با آن دست به گریبانند و براي ارت

در این سمینار مقرر شد، طبق قوانین سازمان ملل متحد درباره تساوي حقوق .موجود، برگزار کرد

افراد معلول با سایر افراد جامعه، کشورها موظفند با توجه به اهمیت دسترسی یکسان به امکانات در 

هاي کاربردي فضاي فیزیکی مناسبی را طراحی کنند و تمامی وجوه یک جامعه، با معرفی برنامه
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جالس جهانی جامعه همچنین در ا.به اطالعات و منابع ارتباطی را متعهد شوندامکان دسترسی 

و دیگري در تونس 2003مرحله اول در ژنو در سال (که در دو مرحله برگزار شد 1اطالعاتی ایران

چهار سند مهم که به بیانیه اصول ژنو، برنامه عمل ژنو، پیمان تونس و دستور عمل ) 2005در سال 

.امعه اطالعات مشهور هستند به تصویب رسیدندتونس براي ج

المللی بخش هاي بینها از جمله دولت ایران و نیز تمامی سازماناین اسناد کلیه دولت

مدار، فراگیر و توسعه ریزي یک جامعه اطالعاتی مردمخصوصی و جامعه مدنی را به ساخت و پی

حد از جمله بیانیه هزاره و ان ملل متطبق اسناد سازم. کندمحور و غیر تبعیض آمیز موظف می

گانه بیانیه هزاره متعهد بوده و 8اندرکاران موظف هستند نسبت به اهداف تمامی دستوزیز اسناد

فناوري نیز مواردي را در حوزه جامعه اطالعاتی پیگیري کنند که یکی از موارد آن ایجاد ظرفیت 

استفاده از آنها از جانب همگان از جمله جوانان، براي همگان و نیز ایجاد اطمینان در اطالعات 

ها و ترها، زنان، بومیان، معلوالن و جوامع دورافتاده و روستایی، از خالل بهبود و ارایه برنامهمسن

.هاي آموزش و پرورش شامل آموزش دایمی و آموزش از راه دور استسیستم

دي مفاهیم جهانی طراحی و بنهمچنین در این بیانیه آمده باید توجه خاص به صورت

هاي کمکی که موجب افزایش دسترسی تمامی افراد و از آن جمله معلوالن استفاده از تکنولوژي

.شود

1 wsis
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فناوري اطالعاتهاي برابر در حوزه ایران و پیوند با معلوالن در دسترسی به فرصت4-2

توان درصد معلوالن در کشورهاي در حال رشد هستند، چنین می80با توجه به اینکه 

بایست در زمینه پرداختن به مشکالت برآورد کرد که ایران، در میان کشورهاي در حال رشد، می

.تر انجام دهدمعلوالن خود به خصوص در زمینه دسترسی برابر آنها به فناوري اطالعات تالشی بیش

راهم کردن شرایط دسترسی معلوالن به استفاده از امکانات رفاهی با توجه به اینکه کشور در ف

بایست شرایط دسترسی این دسته از کند وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات میجامعه تالش می

هاي جدید ارتباطی فراهم کند تا آنها نیز همچون افراد سالم، از این افراد را در استفاده از فناوري

.مند شوندخدمات بهره

:مینه ضرت گرفته در این برخی از اقدامات صو4-3

رسانیتشکیل کارگروه توانبخشی فناوري اطالعات و ارتباطات در شوراي عالی اطالع-

خصوصیات متفاوت ابزارهاي دسترسی به رایانه، خدمات و رسیدن به این نتیجه که 

افزاري براي معلوالن، نرمهاي ها و بستهگاهعمومی الکترونیکی و ساختار محتواي وب

.کنداي را طلب میریزي ویژهبرنامه

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات گامی موثر در افزایش , در ادامه می توان گفت

ها و در نهایت امید به زندگی براي افراد وري، افزایش کیفیت زندگی، برابرسازي فرصتاشتغال، بهره

.ناتوان است
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براي گروه مخاطب، کمک به ایجاد و فناوري اطالعاتتدوین چارچوب کالن به کارگیري 

توسعه آموزش کاربري فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلوالن، تدوین چگونگی تجهیز و 

رسانی به منظور ارایه خدمات سازي مراکز علمی، فرهنگی، آموزش، اقتصادي و اطالعمناسب

تدوین , می باشند و می توان گفت وظایف این کارگروه اي از جمله اهداف والکترونیکی و رایانه

هاي مختلف افزاري عمومی براي گروههاي نرمها و بستهگاهدستورالعمل براي ساختار محتواي وب

هاي مطالعاتی و پژوهشی و حمایت از معلوالن، تهیه فهرست موضوعات و عناوین براي طرح

ربط، متخصصان هاي ذيتر سازمانهاي آموزشی به منظور تعامل بیشارگروهبرگزاري سمینارها و ک

.شودو گروه مخاطب از دیگر اهداف این کارگروه محسوب می

پرداخت فناوري اطالعاتارتباطات به نابینایان تسهیالت فناوري اطالعات و وزارت - 

در کشور، وام وجوه اداره شده با اطالعاتفناوري به منظور بسترسازي مناسب در زمینه کندمی

افرادي .این بهره حذف خواهد شدفناوري اطالعاتشود که احتماال براي توسعه بهره کم ارایه می

افزارهایی با رویکرد نابینایان تولید کنند و به ثبت رسانند و یا ابداع و اختراعاتی در زمینه که نرم

هاي این وزارتخانه ب مجوزهاي الزم از تسهیالت و حمایتداشته باشند، با کسفناوري اطالعات

.شوندمند میبهره

:نتیجه 

فناوري اطالعات از دنیا در کل کشور ما در عرصه خدمت رسانی براي معلولین در ضمینه 

درست است که دولت تسهیالت . ي را در پیش رو داردب می باشد و راه پیموده نشده زیادبسیار عق
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شاید . را در این ضمینه مد نطر قرار می دهد اما کار عملی کمتري انجام می شودیا سیمنارهایی 

ه در  کشور هاي می باشد که امروزو تحصیل سخت افزار و کار , نرم افزار , بیشتر نیاز معلولین 

, مقوله بسیار سرمایه گذاري می شود اما در کشور هایی همچون کشور ما پیشرفته روي این چهار

.موضوع در حد سمینار باقی می ماند 

محصول کشورهاي پیشرفته دنیا می باشد و کمتر , اکثر نرم افزار ها و سخت افزار هاي ذکر شده 

ن دهنده ضعف ما در محصولی که قادر به رقابت با آنها باشد در کشور ما ساخته می شود و این نشا

تولید نرم افزار و سخت افزارهاي مخصوص معلولین در کشورمان می باشد و امید است پیشرفت 

.کشور ما در این ضمینه  روز به  روز سرعت بیشتري به خود بگیرد
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نتیجه گیري: 5فصل 

معلولین نقش بسزایی در جامعه ما دارند و جمعیت قابل توجهی را تشکیل می دهند پس 

می دانیم . باید جامعه هم در مقابل آنها خدمت خود را ارزانی بدارد تا باعث پیشرفت خود نیز بشود 

خت فناوري اطالعات است و هر روزه بر نرم افزار ها و سامروزه یکی از راه هاي فعال کردن معلولین 

افزار هایی که در این ضمینه در سطح جهان ساخته می شود افزوده می شود اما در کشوري همانند 

در این تحقیق تمام خدمات انجام شده براي معلولین در ضمینه فناوري ایران چه باید کرد؟ 

ر اطالعات در سطح جهان و ایران را ذکر کردیم اما نواقص و کمبودهایی وجود دارندکه در زیر ذک

:کردیم 

:فناوري اطالعاتهاي الزم و ضروري براي معلوالن در استفاده از ایجاد زیرساخت) 1

الن قـادر  است تا معلو1واي مکسگسترش فناوري فناوري اطالعاتیکی از اقدامات وزارت 

فیزیکی سدي در برابـر و موانع متصل شدهبه شبکهجایی فیزیکینقطه و بدون جابهباشند از

.دسترسی آنها نباشد

1 Wimax
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هاي تحصیل معلوالن در منزل با به کارگیري فناوري اطالعاتایجاد فرصت) 2

اختصاص خط پرسرعت اینترنت به معلوالن جهت دسترسی آسان به اینترنت به -

1آموزش الکترونیکیمنظور آموزش از راه دور و توسعه 

پرینتر (تر معلوالن ایجاد و توسعه وسایل الکترونیکی کمک آموزشی جهت استفاده راحت-

بریل مخصوص نابینایان، مونیتور با امکان خواندن متون یا تایپ با متون با خواندن یا حرف 

)زدن

.ترنت که مخصوص افراد معلول باشدهایی از طریق شبکه اینمهساخت و ارایه برنا-

)معلول(توان انی مخصوص افراد کمرسایجاد پورتال جهت ارایه خدمات و اطالع-

العمل نسبت به صداپخش صدا و عکسایجاد کتابخانه الکترونیک با امکان -

و صوتی هوشمند، موتور 2افزارهاي استاندارد صفحه خوانمطراحی مجموعه نر-

منابع اطالعاتی و کتب مختلف به منظور گر فارسی جهت دسترسی آسان و مطمئن به شناسه

هاي اینترنتی و سرشار علمی موجود در کتابخانهعگیري از منابیان و همچنین بهرهمطالعه نابینا

هاي بانکی و کست، فیشاستفاده نابینایان از نشریات، تلتها و امکاننامهامر نگارش پایانتسهیل در 

.غیره

1 e-learning
2 Screen Reader
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استفاده از فناوري اطالعات مانندها شغلی در منزل با ایجاد امکان فرصت) 3

توانند در آن رسانی در خصوص معرفی مشاغلی که معلوالن مختلف میایجاد پایگاه اطالع-

.زمینه فعالیت کنند

این مورد منوط (الذکر هاي متقاضی مشاغل فوقایجاد بانک اطالعاتی جهت معرفی شرکت- 

)جهت استخدام این گونه افراد استها ها و سازمانبه سهمیه اختصاصی شرکت

اختصاص خطوط پرسرعت اینترنت جهت ارتباط معلوالن در منزل یا محل کار- 

:دولت الکترونیک و دسترسی آن در منزل جهتگسترش امکانات ) 4

.ت حقوق، پرداخت قبوض، گرفتن وامها جهت دریافارتباط با بانک- 

خالفی خودرو، گذرنامه، پیگیري : درخواست خدمات دولتی از طریق اینترنت مانند- 

غیرهاداري و ايهنامه

اینترنتیگسترش امکان خرید و فروش-

ط                                   ها و امکان ارتبات انواع بیمهایجاد بانک اطالعاتی پزشکی و امکانات بیمارستانی و تسهیال-

هاي پزشکی در مواقع ضروريتقیم با پزشک و داروخانه و فوریتمس
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سیاحتیامکان گردشگري اینترنتی مانند پخش مستقیم اماکن زیارتی و -

هاي تفریحی مختص به معلوالنایجاد سایت-

فناوري اطالعاتبرگزاري همایش و دعوت از نخبگان براي استفاده هر چه آسانتر معلوالن از -

برگزاري نمایشگاه با موضوع ارتباطات و فناوري اطالعات براي همه-

هاي صوتیبه صورت فایلفناوري اطالعاتهاي مرتبط با موضوع تهیه منابع و کتاب-

تشکیل شوراي عالی معلوالن) 5

هاي مختلف در حمایت از معلوالن به ها و ارگانشوراي عالی معلوالن متشکل از سازمان

منظور دستیابی به عدالت اجتماعی و ایجاد مدیریت منسجم و کارآمد در جهت برطرف کردن 

هاي بالقوه فرهنگی معلوالن و استفاده هدفمند از امکانات و ظرفیتنیازهاي اقتصادي، اجتماعی و 

.ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی در جهت توسعه رفاه و تامین اجتماعی براي معلوالن استدستگاه
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