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  چکیده
 جهـت  هـاي اطالعـاتی خـاص    رسـانه  و آوري اطالعـات و ارتباطـات   از فـن نابینایان هدف بررسی میزان استفاده  با پژوهش، این
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چنـین حـدود نیمـی     هـم بـود.  » گویـا «میزان استفاده نابینایان از منابع اطالعاتی خاص کمترین  و» شنیداري«اطالعاتی خاص، منبع 
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طراحـی وبـالگ و   «مؤلفـه مـورد اسـتفاده    کمتـرین   و» رایانـه «  ،هاي موجود نابینایان آوري و فن بیشترین میزان استفاده از ابزارها
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  مقدمه

صري که بشر در آن بیش از گذشـته  دانست. ع 1عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطالعات
 .دانـد ه داشتن اطالعات و برقراري ارتبـاط بـراي کسـب اطالعـات مـورد نیـاز مـی       خود را نیازمند ب

نقش مهمی در افزایش آگاهی و دانش میان افـراد دارد و افـراد بـراي کمـک بـه بهبـود        ،اطالعات
با این وجود، اثربخشی ارایـه   (Siamian et al., 2012). دارند آنو حفظ آن، نیاز به خود سالمتی 

یابـد  هـاي اطالعـاتی مناسـب کـاهش مـی     دلیـل نبـود سیسـتم   از نظر اجتماعی، به اطالعات با ارزش
).(Tester, 1992 نیاز بـه اطالعـات    .کند له به صورت خاص در مورد افراد نابینا صدق میأاین مس

هـاي  در طول زمان از دست دادن بینایی و بعد از آن؛ یعنی، زمانی کـه ایـن افـراد خـود را بـا روش     
بـر روي افـرادي   کـه  اي در مطالعههر چند  .شودتر میکنند، ضروريها سازگار میجدید انجام کار

نفـر در   9به فقط نفر  50از هر مشخص شد که هم بینایی و هم شنوایی خود را از دست داده بودند، 
ه یدر ارانیز مواردي از موفقیت  ولی ؛(Cox, 1999)رسانی شده بود  مورد وسایل و تجهیزات اطالع

هـاي خـدمات   به عنوان نمونـه دیتـون دریافـت کـه سـازمان      .ه نابینایان گزارش شده استخدمات ب
 ,Deaton)انـد  هباره تجیهـزات بـه نابینایـان، کـامالً موفـق بـود      طالعات درااجتماعی در مورد ارایه 

1993).   
ایـن   .شـد ساخته » گویاى امید« به نام کامپیوتر 1373 اولین رایانه براى نابینایان در ایران در سال

رایانه با خروجى تک حرفى صوتى فارسى، انگلیسى و عربى با هدف آسان کردن خواندن، نوشتن 
آوري اطالعات ایران به نقـل از  به گزارش بخش خبر شبکه فند. هاى بریل تهیه شو تصحیح کتاب

اولـین بـار در    نگار تولیـد شـد و بـراى    اولین مانیتور بریل در ایران به نام برجسته 1376ایرنا، در سال 
 .نابینایان قادر به استفاده الکترونیک از متون فارسى و عربى به صورت بریـل فارسـی شـدند    ،جهان

التحصـیالن دانشـکده بـرق دانشـگاه     که از سوى گروهى از فـارغ  (سهامی خاص) 2شرکت پکتوس
نیز ساخته بود، تأسیس شده و نخستین رایانه براى نابینایان در ایران را  1370 صنعتى شریف در سال

خوان جایگزین نمونه ، فایل متنی به صوتی فارسى را به صورت خروجى صوتى کلمه1381در سال 
با وجود تمام مسایلى که این فایل متنی به صوتی با آن روبروسـت کـه عمـده آن    رد. خوان کحرف

کننـدگان   دهنـده نیازهـاى صـوتى اسـتفاده     الخط زبان فارسى دارد، پوشـش ریشه در ساختار و رسم

                                                   
1. Information & Communication 
2. Pactos 
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رایانه به عنوان یکی از ابزارهاي بهبود کیفیـت زنـدگی افـراد جامعـه، جـاي خـودش را پیـدا        . است

افـزاري روز بـه   افـزاري و نـرم  هاي سختطراحی، تولید و ساخت سیستم ،کرده است و در کنار آن
ونیکـی شـدن   آوري اطالعات و ارتباطات و نیز الکترامروزه با پیشرفت فن. شوندتر میگستردهروز 
هاي مختلف زندگی اجتماعی، سعی شده است تا امکانات خـوب و مناسـبی بـراي قشـرهاي     بخش

آوري اطالعـات و  گیـري از رایانـه و فـن    خاصی از جامعه به خصوص نابینایان فراهم آید تا با بهـره 
  .(Dara, 2006) ارتباطات سطح زندگی خود را بهبود بخشند

منـد آن در  براي ذخیره اطالعـات در کشـور و توزیـع هـدف     گویاهاي از رایانهتوان میامروزه 
ها، به صورت دیسک فشـرده عرضـه   بسیاري از منابع مرجع در کتابخانهزیرا، . تمام دنیا استفاده کرد

آوري اطالعـات و ارتباطـات در جهـان امـروز     فـن  .)Coombs, 1998( شـوند تـا متـون چـاپی    مـی 
است که بـر تمـام ابعـاد زنـدگی سیاسـی، نظـامی،       رمغان آورده اندازهایی را براي جهانیان به ا چشم

اي کـه بیشـتر   اقتصادي، اجتماعی و آموزشی انسان قرن بیست و یکم تأثیر گذاشته اسـت، بـه گونـه   
کسب آگـاهی، تحصـیل    و است ها و آموزش کار با آنها سوق دادهفراگیرندگان را به سمت رایانه

هـاي  بـا اسـتفاده از سیسـتم    ،هـا را  جدیـد نظـر در نگـرش   دانش و اطالعـات، مهـارت آموزشـی و ت   
هـا در زنـدگی بشـر،    نفـوذ رایانـه   .(Majidi, 2002) اسـت اطالعاتی معاصر تسهیل و تسریع کـرده  
محـور را در آینـده بسـیار    و دانـش  2به اقتصاد اطالعـاتی  1جهانی شدن آموزش، تبدیل اقتصاد سنتی

فرآیند مدیریت آموزشـی مرزهـاي جغرافیـایی را از بـین     دهد، مبادله اطالعات در نزدیکی نوید می
بـه عبـارت سـاده    و برده و جهان پهناور را با آن همه تضاد و شـگفتی بـه هـم نزدیـک کـرده اسـت       

  .(Karami Pour, 2002)ها را بسیار تقلیل داده است  فاصله
هـاي  مـوزش موارد مربوط به دسترسـی بـه مطالـب و آ    ی ازیجدا ،هاي بیناییآسیب داراي افراد

 ,Hargittai) هارجیتـاي . ها، با موانع خاصـی در اسـتفاده از اینترنـت مواجـه هسـتند     مرتبط با رایانه

هـاي  داند کـه افـراد بـا آسـیب    پذیري را به عنوان یکی از موانعی میمشکالت فنی دسترس (2003
کـه مـرور   ه شدند متوج (Bayer & Papas, 2006) د. بایر و پاپاسآینبینایی بایستی از عهده آن بر

 .آوردوجـود مـی  اینترنتی و خواندن صفحه نمایش رایانه مشکالتی را براي کاربران اینترنتی نابینا به
 Dutton)گزارشی را سنجش کردنـد خودي هابسیاري از مطالعات بر روي سواد دیجیتالی، مهارت

                                                   
1. Traditional Economy 
2. Informational Economy 
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& Anderson, 1989, Shashaani, 1994) .هـاي  فـراد بـا آسـیب   باره اهاي قابل توجهی درنوشته

زمینـه  . هاي وب، تمرکز داردهاي اطالعاتی و طراحیآوريدسترسی به فنبر بینایی وجود دارد که 
اصلی که تحقیق حاضر بر آن اسـتوار گردیـده اسـت، دسـتیابی بـه فهـم مناسـب از میـزان اسـتفاده          

ه از ابعاد مختلف تبیین لأدر صورتی که این مس .هاي اطالعات و ارتباطات است وريآ نابینایان از فن
هاي مناسبی براي استفاده بهنیه نابینایان از امکانات عصر اطالعـات و ارتباطـات    توان برنامه شود می

  ت.طراحی و به اجرا گذاش
بینایـان و نابینایـان،    ویژه دربـاره کـم   به ارتباطات و اطالعات آوري فن گسترش و اهمیت دلیل به

 همکـاران جهـان در ایـن خصـوص انجـام شـده اسـت. فرقـانی و        هاي متعددي در ایـران و  پژوهش
(Forghani et al., 2011) ــه ــوان   در مطالع ــا عن ــدمات   «اي ب ــان از خ ــایت نابینای ــنجش رض س

با استفاده از روش پیمایشی، به این نتیجه دسـت یافتنـد    ،»هاي نابینایان در آذربایجان شرقی کتابخانه
درصد) قرار دارد و بیشترین رضایت از رفتار کتابـداران   65که رضایت نابینایان در سطح متوسطی (

 & Nooshinfard) رضـوي فـرد و   نوشـین  .ه اسـت بـود ترین رضایت از دسترسی به کتابخانه  و کم

Razavi, 2011) بینـاي شـهر    بینـا و کـم  نامطالعه نیازهاي اطالعاتی کاربران «اي با عنوان  در مطالعه
که بیشـترین منبـع    ندبه این نتیجه دست یافت ،»اي دمات کتابخانهگیري آنها از خ کرمان و میزان بهره

باشـد.   درصـد) مـی   42درصـد) و منـابع بریـل (    64، منابع گویا (بینا کممورد استفاده کاربران نابینا و 
بینـا   اکثر کاربران نابینا و کـم  کردند و درصد بسیار کمی از کاربران از منابع الکترونیکی استفاده می

اظهار داشتند که از راهنمایی کتابداران در دسترسی به اطالعات مـورد نیـاز برخـوردار    درصد)  78(
  اند. بوده

بررســی «اي بــا عنــوان  در مطالعــه (Khosravi & Khosravi, 2010) خســروي و خســروي
کارهـایی بـراي    بینایان کتابخانه ملی ایران و ارایـه راه  هاي تخصصی نابینایان و کم وضعیت کتابخانه

کننـدگان نابینـا و    درصـد از مراجعـه   50، به این نتیجه دست یافتنـد کـه بـیش از    »وضعیت آن بهبود
بیناي کتابخانه ملی از ارایه خدمات این بخش رضایت دارند و مجموعه کتابخانه از نظر کیفی و  کم

رسـانی   محتوایی تا حدودي تـأمین کننـده نیازهـاي اطالعـاتی اعضـاء اسـت، ولـی خـدمات اطـالع         
شنیداري و تجهیزات ساختمانی  -تجهیزات دیداري  ، از نظر آنهاچنین هم .باشد خش نمیرضایت ب

در  (Kharamin & Siamian, 2010) و صـیامیان  . خـرامین بـود از وضـعیت مطلـوب برخـوردار    
بینایـان در   هاي عمومی به نابینایـان و کـم  بررسی وضعیت ارایه خدمات کتابخانه اي با عنوان مطالعه
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هاي عمـومی در اسـتان مازنـدران را بـا      بینا و نابیناي کتابخانه نفر از اعضاي کم 40 ،»راناستان مازند

 ،هــاي تحقیــقنامــه همــراه بــا مصــاحبه مــورد بررســی قــرار داد. طبــق یافتــه  گیــري از پرســشبهــره
ي مند ضمناً میزان بهره ؛کردند تسلـط کارکنان به استفاده از بریل، بسیار کم است گـویان بیان پاسخ
  اي بسیار کم است.افزار مخصوص نابینایان و شبکه امانت بین کتابخانه گویان از نرم پاسخ

اي در مورد نحوه ارایه خدمات بـه  ، در مطالعه(Ziaei & Besharati, 2005) و بشارتی ضیایی
هـاي مختلـف   بـه معرفـی جنبـه    ،دانشجویان نابینا در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشـگاه تهـران  

خش نابینــایان کتابخانه مرکزي و مرکز اسنــاد دانشگاه تهران از جمله مباحثی چون نحـوه ایجـاد   ب
بینـا   بخش نابینایان، امکانـات و تجهیـزات و چگـونگی ارایـه خـدمات بـه دانشـجویان نابینـا و نیمـه         

انسـته و  هاي گویا و بریل را در ایران ناخوشـایند و ناکارآمـد د   و وضعیت موجود کتاب ندا پرداخته
گیـري از منـابع موجـود در اینترنـت، بهتـرین محتـوا را       توانند با بهرهها میکه کتابخانه ندا بیان کرده

بهترین راه براي دسترسی سـریع  را یک فهرست مشترك  ،چنین همآنها  .براي نابینایان فراهم آورند
  . اند ردهکاعالم  نابینایان به اطالعـات مورد نیازشان

در صـدد   انمحققدر این تحقیق، تفاوت پژوهش حاضر با سایرین در این است که  با این توصیف،
 ،یـان ارایـه شـده   بینا کـم هاي عمـومی بـه نابینـــایان و    بررسی وضعیت خدماتی که توسط کتابخـانه

ها از جمله خدمات منابـع (گویا، بریل، هاي عمـومـی در همه زمینــهچون تاکنون کتابخــانه ندسته
چگـونگی فعالیـت کتابـداران مـورد بررسـی      و  ،امکانات و تجهیزات ،ت و الکترونیکی)چاپ درش
ستند، نیازهاي اطالعـاتی آنـان و   محروم هبینایی که نابینایان از نعمت  با توجه به این .اندقرار نگرفته

اهمیـت  آنـان،  هاي نوین اطالعاتی و ارتبـاطی جهـت تـأمین نیازهـاي مختلـف      آوري استفاده از فن
هـاي اطالعـاتی و   آوري بنابراین، این پژوهش با هدف تعیـین میـزان اسـتفاده از فـن     یابد. ی میخاص

 ي موجود براي تأمینها آوري فنهاي اطالعاتی خاص و میزان استفاده از ابزارها و  ارتباطاتی، رسانه
الت سـؤا  ایـن  گـویی بـه   محققـان درصـدد پاسـخ    و شـد  نیازهاي اطالعاتی نابینایان در ایـران انجـام  

  هستند: یپژوهش
اسـتفاده   میـزان   چـه  بـه  ایران در نابینایان اطالعاتی نیاز تأمین در خاص اطالعاتی هاي رسانه از .1

 ؟شود می
 کنند؟ می استفاده خاص اطالعاتی هاي رسانه از اندازه چه تا نابینایان .2
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 میزان چه به) اینترنت جهانی شبکه و الکترونیکی منابع( اطالعات آوري فن از نابینایان استفاده .3

  است؟
 بـراي  ایـران  رسـانی  اطالع مراکز و ها کتابخانه در مخصوص هاي آوري فن از نابینایان استفاده .4

 است؟ میزان  چهبه  اطالعاتی نیازهاي تأمین
 ترتیـب  بـه  نابینایـان  ویـژه  افزارهـاي  نـرم  از اسـتفاده  راهنمـایی  و آموزش براي نیاز مورد منابع .5

  کدام هستند؟ اولویت

  روش  

جـزو   هـا  دادهگـردآوري   نظـر نحـوه   و از روش انجام این پژوهش از لحاظ هـدف کـاربردي اسـت   
جامعـه آمـاري پـژوهش، کلیـه افـراد       است.انجام شده  1391که در سال تحقیقات پیمایشی تحلیلی 

نابیناي کشور با معلولیت بینایی شدید هستند که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دارنـد و  
اند. با توجه به آمار کسـب شـده از سـازمان بهزیسـتی کـل کشـور در        ازمان ثبت نام کردهدر این س

 15074نفر بود. تعـداد نابینایـان مـرد کشـور      21989تعداد نابینایان خیلی شدید  23/02/1390تاریخ 
گیـري بـه روش    درصـد) بـوده اسـت. نمونـه     45/31(نفـر   6915درصـد) و تعـداد زنـان     55/68(نفر 

اي انتخـاب   اي خوشه استان به روش نمونه 10استان کشور،  31اي انجام شد. از مرحله داي چن خوشه
شد و هر استان انتخابی به صورت یک خوشه در نظرگرفته شدند. حجـم نمونـه، بـر اسـاس جـدول      

هاي مردان و زنان از کـل   بر اساس سهم هر کدام از گروه وتعیین شد نفر  384کرجسی و مورگان، 
نفـر زن   132درصـد) و   6/65نفـر مـرد (   252 طـوري کـه   بـه مشـخص گردیـد    گروههرسهم  ،جامعه

    در این تحقیق شرکت کردند. درصد) 4/34(
نامه استانداردي براي سنجش متغیرهاي موجود در پژوهش وجود نداشت، با  جایی که پرسش از آن

 ،هـداف پـژوهش  افـراد متخصـص، طبـق ا   بـا  مطالعه در مبانی نظري و تجربی و از طریق همـاهنگی  
ــه پرســش ــدوین شــد کــه در آن ســؤاالتی  40 محقــق ســاخته اي نام در مــورد اطالعــات  ســؤالی ت
منابع ( آوري اطالعات نابینایان از فن، استفاده گویه) 5( هاي اطالعاتی خاص رسانه، شناسی جمعیت

ي هـا  آوري فـن  ، میزان استفاده نابینایـان از ابزارهـا و  گویه) 5( )الکترونیکی و شبکه جهانی اینترنت
منـابع گویـا، بریـل،    (منابع مـورد نیـاز بـراي آمـوزش و راهنمـایی       گویه)، 5( هاموجود در کتابخانه

در تأمین نیازهـاي   افزارهاي ویژه نابینایان و استفاده از نرم گویه)، 5( )شنیداري، پادکست، ودکست



  11/… و ارتباطاتآوري اطالعات  فنایران از  میزان استفاده نابینایانبررسی 

 
وزیع گردید و ضریب آلفـاي  نفر ت 30بین  ابتدانامه مذکور  پرسش شد. مطرح ،گویه) 20( اطالعاتی
ــاخ ــه دســت آمــد  85/0 آن کرونب ــف  در ســطح مناســب ارزیــابی شــد. نمــره کــه ب گــذاري در طی

  باشد. زیاد می کم تا خیلی هاي خیلیبه ترتیب براي گزینه 5الی  1اي لیکرت با نمرات  گزینه پنج
سازمان بهزیستی، کانون هاي عمومی، کتابخانه براي اي هاي جداگانه نامهمعرفیبراي انجام تحقیق، 

 10در  ،دهـی بـه نابینایـان اعـم از دولتـی و غیردولتـی       یان و نابینایان، مراکز خدماتبینا کمو انجمن 
 420حـدود   ،مـذکور هـاي   سسـه ؤس از کسب رضـایت همکـاري م  پ .شد استان مورد تحقیق ارسال

شد که با بررسـی دقیـق،   کمیل براي افراد قرائت و تتوسط محققان و کتابداران همکار  ،نامه پرسش
  قرار گرفت. نهایی نامه مورد بررسی  پرسش 384

ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده اسـت. بـراي    در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده
هاي توصـیفی هماننـد میـانگین، انحـراف      هاي جمعیت شناختی از آماره بندي و تحلیل ویژگی جمع

هـاي پژوهشـی از آزمـون فریـدمن و      براي آزمون و تحلیل فرضیهشده است.  معیار و درصد استفاده
ــا اســتفاده از   اي بهــره گرفتــه شــد.  جملــه آزمــون دو قابــل ذکــر اســت کــه تجزیــه و تحلیــل داده ب

  انجام شده است. SPSSو  Excelافزارهاي  نرم

  هایافته

میـزان    چـه  بینایـان در ایـران بـه   در تـأمین نیـاز اطالعـاتی نا   هاي اطالعاتی خاص از رسانه سؤال اول:
  شود؟ استفاده می

  هاي اطالعاتی خاص در تأمین نیاز اطالعاتی نابینایان در ایران . توزیع رسانه1جدول 

هاي  رسانه
  اطالعاتی خاص

انحراف   میانگین  بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  بسیار کم
  رصدد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  معیار

  56/1  57/2  4/17  67  6/15  60  6/14  56  2/11  43  1/41  158  گویا
  69/1  21/3  8/39  153  3/8  32  2/12  47  12  46  6/27  106  بریل

  55/1  40/3  5/36  140  18  69  4/15  59  4/9  36  8/20  80  شنیداري
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - پادکست
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ودکست
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هاي اطالعاتی خـاص در تـأمین نیـاز     شود، در بررسی رسانه مشاهده می ،1جدول گونه که در  همان

پادکست و «هاي  ، اولویت اول و گویه40/3با میانگین » شنیداري«اطالعاتی نابینایان در ایران، گویه 
. براي تعیین اولویـت نیازهـا از طریـق میـانگین     داشتگویان  نزد پاسخ ااولویت رکمترین  »ودکست
 از آزمون فریدمن استفاده شدهاي به دست آمده  تفاوت بین رتبه و بررسی ها کدام از مؤلفهرتبه هر 

  ارایه شده است.  2در جدول  که شرح آن
  هاي اطالعاتی خاص در تأمین نیاز اطالعاتی نابینایان در ایران هاي مربوط به رسانه . رتبه مؤلفه2 جدول

هاي  رسانه  اولویت
  اطالعاتی خاص

میانگین 
  ها بهرت

مقدار آماره 
  آزمون فریدمن

درجه 
  آزادي

سطح 
  داري معنی

 19/4  شنیداري  1

313/1304  2  000/0  
 08/4  بریل  2
 73/3  گویا  3
 - پادکست  4
 -  ودکست  5

  
هـاي اطالعـاتی خـاص در     هاي رسـانه  دهد که در بین گویه نشان می 2ها در جدول  بندي مؤلفه رتبه

مقـدار آزمـون   . قـرار دارد  در اولویـت اول » شـنیداري «ی نابینایان در ایران، مؤلفه تأمین نیاز اطالعات
هـاي   بـین مؤلفـه   ،بوده است، بنابراین 000/0و سطح معنی آن نیز برابر با  313/1304برابر با  فریدمن

هاي اطالعاتی خـاص بـراي تـأمین نیـاز اطالعـاتی آنـان در ایـران تفـاوت          استفاده نابینایان از رسانه
  دیگر قابل انجام است. ها از هم دار وجود دارد و تفکیک رتبه معنی



  13/… و ارتباطاتآوري اطالعات  فنایران از  میزان استفاده نابینایانبررسی 

 
 کنند؟ استفاده می هاي اطالعاتی خاص از رسانه اندازه چه تا نابینایان سؤال دوم:

  هاي اطالعاتی خاص رسانه. میزان استفاده نابینایان از 3جدول 

هاي  رسانه
  اطالعاتی خاص

 به ندرت
حداقل ماهی 

 بار یک
اي  حداقل هفته

 بار یک
 روزانه

بار  بیش از یک
انحراف   میانگین در روز

  معیار
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 18/1 46/3  2/5  20  1/14  54  3/31  120  6/21  83  9/27  107  گویا
 45/1 35/4  3/27  105  26  100  6/20  79  7/5  22  3/20  78  بریل

  4/1 51/4  26  100  2/37  143  6/14  56  5/6  25  6/15  60  شنیداري
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - پادکست
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ودکست

  
اطالعـاتی   رین میـزان اسـتفاده نابینایـان از رسـانه    شود، بیشـت  مشاهده می ،3گونه که در جدول  همان

اسـتفاده نابینایـان از    میزانکمترین  و 51/4 ± 4/1با میانگین و انحراف معیار » شنیداري«خاص منبع 
بدون در نظر گـرفتن  ( است 46/3 ± 18/1با میانگین و انحراف معیار » گویا«اطالعاتی خاص  رسانه

هاي به دسـت   رتبهداري تفاوت  معنی. براي بررسی )پادکست و ودکست که هیچ کاربردي نداشتند
  ارایه شده است.  ،4ل در جدوآن نتیجه از آزمون فریدمن استفاده شد و آمده به لحاظ آماري، 

  اطالعاتی خاص هاي رسانههاي میزان استفاده نابینایان از  . رتبه مؤلفه4جدول 

 اولویت
میزان استفاده نابینایان از 

 اطالعاتی خاص هاي رسانه
میانگین 
 ها رتبه

مقدار آماره 
 آزمون فریدمن

درجه 
 آزادي

سطح 
 داري معنی

 37/4  شنیداري 1

23/1361  2  000/0  
 20/4  بریل 2
 43/3  گویا 3
 - پادکست  4
 -  ودکست  5

 
داري  و سـطح معنـی   23/1361برابر بـا  فریدمن حاکی از آن است که مقدار آزمون  ،4نتایج جدول 

هـاي اطالعـاتی    رسـانه هـاي اسـتفاده نابینایـان از     بوده است، بنابراین بین مؤلفه 000/0آن نیز برابر با 
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دیگـر قابـل    هـا از هـم   دار وجود دارد و تفکیـک رتبـه   از اطالعاتی تفاوت معنیبراي تأمین نیخاص 

  انجام است. 
 چـه  به) اینترنت جهانی  شبکه و الکترونیکی منابع( اطالعات آوري فن از نابینایان استفاده سؤال سوم:

   است؟ میزان
عات (منابع الکترونیکی و شبکه آوري اطال میزان استفاده نابینایان از فنو درصدي . توزیع فراوانی 5جدول 

  جهانی اینترنت)

 بسیار زیاد زیاد تا حدي  کم  بسیار کم  
 اي آزمون دوجمله

  داري سطح معنی  نسبت آزمون

 32 109 86  86  71  تعداد
 33/8 39/28 40/22  40/22  48/18  فراوانی  001/0  5/0

  
از حـد  کمتـر   آوري اطالعـات  از فـن درصـد نابینایـان    88/40دهد کـه  نشان می ،5هاي جدول  داده

داري آزمـون   کننـد. سـطح معنـی   درصد از آنها بیشتر از حد متوسـط اسـتفاده مـی    72/36متوسط و 
  دار است. تفاوت معنی دهد بود که نشان می 001/0اي برابر با  دوجمله

 ایـران  رسـانی  اطالع مراکز ها و کتابخانه در مخصوص هاي آوري فن از نابینایان استفاده م:چهارسؤال 
  است؟ میزان  چهبه  اطالعاتی نیازهاي تأمین براي



  15/… و ارتباطاتآوري اطالعات  فنایران از  میزان استفاده نابینایانبررسی 

 
  رسانی العطها و مراکز ا مخصوص در کتابخانههاي  آوري از فنهاي میزان استفاده  رتبه مؤلفه. 6جدول 

 آوري تجهیزات و فن رتبه
بسیار 
 کم

 کم
تا 
 حدي

 زیاد
بسیار 
 زیاد

 میانگین
انحراف 
  معیار

  میانگین
  ها رتبه

  60/14  256/1 25/3 72 107 109 25 67 رایانه 1
  43/14  109/1 11/3 20 154 111 49 50 ضبط صوت 2
  97/12  25/1 81/2 32 109 86 86 71 افزارهاي صفحه خوان نرم 3

هاي صوتی براي  کننده ترکیب  4
 بازیابی اطالعات از راه شنیدن

80 93 90 93 28 69/2 238/1  66/12  

  41/12  485/1 78/2 49 98 54 46 137 برنامه مترجم خط بریل 5

 ماشین روخوانی کرزویل 6
(KURZWEIL) 

84 109 99 73 19 55/2 18/1  28/12  

  69/11  403/1 55/2 31 34 69 63 137 پارس آوا 7

8 
 OCRگر)  اسکنر (پویش

 کاراکترخوان نوري
121 95 101 53 14 31/2 178/1  16/11  

  77/10  380/1 33/2 42 42 78 72 143 مانیتور بریل 9
  60/10  445/1 35/2 29 122 28 34 171 افزار جاوز و پک جاوز نرم 10
  05/10  290/1 17/2 38 30 62 105 149 چاپگر خط بریل 11
  04/10  454/1 24/2 46 42 36 64 180 موبایل (گوشی) 12
  78/9  286/1 15/2 39 27 53 122 143 افزارهاي خط بریل برنامه نرم 13
  60/9  123/1 03/2 12 32 96 69 170 موبایل Talksبرنامه  14
  25/9  322/1 02/2 31 40 37 69 199 هاي صوتی دهنده  تشخیص 15
  187 59 39 30 17 89/1 224/1  65/8  (Thunder)افزار ساندر  نرم 16
  15/8  053/1 72/1 10 28 36 81 229 افزار سرنا نرم 17
18 Nonvisual Desktop 

Access (NVDA) 269 34 21 16 44 76/1 348/1  07/8  
  95/6  779/0 46/1 4 7 31 81 261 افزار سروش نرم 19

20 
طراحی وبالگ و وبالگ 

 نویسی
318 46 4 15 1 27/1 729/0  88/5  
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هـاي   آوري میزان استفاده از ابزارهـا و فـن  در خصوص شود،  مشاهده می 6گونه که در جدول  همان

 256/1و انحراف معیار  25/3با میانگین » رایانه«رد استفاده موجود توسط نابینایان، بیشترین مؤلفه مو
و انحراف معیـار   27/1با میانگین » طراحی وبالگ و وبالگ نویسی«مؤلفه مورد استفاده کمترین  و

ها از آزمون فریـدمن   است. براي تعیین اولویت نیازها از طریق میانگین رتبه هرکدام از مؤلفه 729/0
هـاي   آوري دهد که در بین میـزان اسـتفاده از ابزارهـا و فـن     نشان می ،ها ي مؤلفهبند رتبهاستفاده شد. 

در » طراحـی وبـالگ و وبـالگ نویسـی    «در اولویـت اول قـرار دارد و گویـه    » رایانه«موجود، گویه 
هاي به دست آمده به لحاظ آماري بـا یکـدیگر    که آیا رتبه اولویت آخر قرار دارد. براي بررسی این

نتایج حاکی از آن بـود کـه مقـدار آزمـون      .از آزمون فریدمن استفاده شد داري دارند، تفاوت معنی
هـاي میـزان    بـین مؤلفـه   بـوده اسـت، بنـابراین،    000/0داري  و سطح معنـی  09/1232فریدمن برابر با 
توسـط نابینایـان تفـاوت    رسـانی   العطـ هـا و مراکـز ا   مخصوص در کتابخانههاي  آوري استفاده از فن

  قابل انجام است. دیگر هم ها از وجود دارد و تفکیک رتبهدار  معنی
افزارهاي ویژه نابینایان به ترتیـب   منابع مورد نیاز براي آموزش و راهنمایی استفاده از نرم م:پنج سؤال

  اولویت کدام هستند؟
رهاي ویژه افزا منابع مورد نیاز براي آموزش و راهنمایی استفاده از نرم ي. توزیع فراوانی و درصد7جدول 

  نابینایان

 درصد فراوانی تعداد منابع آموزشی ردیف
 5/31 121 کتابدار 1
 3/26 101 هاي گویاکتاب 2
 7/24 95 منابع بریل 3
 80/13 53 اي مواد چندرسانه 4
 65/3 14 خودآموزي 5

 100 384 جمع کل 

  
اي آموزش و راهنمایی اسـتفاده از  دهد از نظر نابینایان، بیشترین منبع مورد نیاز بر نشان می ،7جدول 

 5/31نفـر (  121هـاي گویـا بـه ترتیـب بـا فراوانـی       افزارهاي ویژه، راهنمایی کتابـداران و کتـاب   نرم
 7/3نفـر (  14بـا فراوانـی   » خودآمـوزي «منبع مورد نیـاز  کمترین  درصد) و 3/26نفر ( 101درصد) و 

  درصد) است.
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  گیري بحث و نتیجه

، گویـه  آنانهاي اطالعاتی خاص در تأمین نیاز اطالعاتی  رسانهنابینایان از  میزان استفادهدر بررسی 
 Bruce et)بـروث و همکـاران  هـاي   یافتـه نتایج این تحقیق با  .قرار داشتشنیداري در اولویت اول 

al., 1991) رادیـو و   ، بـر سـو اسـت. افـراد نابینـا     هم ،اند که نقش رادیو و تلویزیون را اساسی دانسته
کننـد.   هاي بریـل تکیـه مـی    هاي گویا (ضبط شده روي کاست)، و کتاب نامهزي گویا و روها کتاب
کننـد و بـر   بـه آنهـا تکیـه مـی    کمتـر   ها، اسـتفاده کـرده و   از همه این رسانه بینا کمکه، افراد  درحالی

دهنـدگان در یـک تحقیـق     بیش از نیمی از پاسـخ  .هاي محلی بیشتر تأکید دارند نامهزتلویزیون و رو
 ,.Bruce et al)رادیو و تلویزیون منابع مهم اطالعاتی هسـتند  براي آنها که  اظهار داشتندسترده، گ

شـده   تلقـی ) بـا اهمیـت   Moore, 2000در کتاب مور (نیز کسب اطالعات از طریق رادیو . (1991
گـوش   ،به خـود جلـب کـرده   از نابینایان را که توجه زیادي  یلیاز وسا یکیوي معتقد است است. 

 نیازمنـد ابـزار   بـه طـور مشـخص،   زیـرا افـراد بـا آسـیب بینـایی      باشـد.   دن به تلویزیون و رادیو میدا
رخ دادن اسـت   حـال ند، با رویدادهایی کـه در  نتا بتوا خود هستندمندي جهت توانمندسازي  قدرت

  ارتباط برقرار کنند.
أمین نیاز اطالعاتی آنـان  هاي اطالعاتی خاص براي ت رسانه هاي استفاده نابینایان ازمؤلفهمقایسه 
 ,.Ahmed et al)یق، با نتایج تحقیق احمـد و همکـاران  نتایج این تحق .را نشان داددار  تفاوت معنی

هـاي  نـوار کاسـت را بـر سـایر قالـب      ،هـاي بینـایی   نیمی از افـراد بـا آسـیب   نشان دادند ، که (2001
 ,Atyabi)هـاي مطالعـه اطیـابی    افتهنتایج تحقیق با یچنین،  همسو است.  اطالعاتی ترجیح دادند، هم

کنند. این در حـالی اسـت کـه در     دارد بیشتر نابینایان رادیو گوش می سو بود که بیان می هم (1999
منـابع گویـا و پـس از آن منـابع      (Nooshinfard & Razavi, 2011)رضوي  فرد و پژوهش نوشین

  بوده است.  بینا کمبریل بیشترین منبع مورد استفاده کاربران نابینا و 
در بررسی سهم هر یک از منابع اطالعاتی مورد استفاده نابینایـان در تـأمین نیازهـاي اطالعـاتی     

انتخـاب در نــزد  کمتـرین   داراي» گویـا «داراي بیشــترین و گویـه  » رادیـو و تلویزیـون  «آنـان، گویـه   
(منــابع  اتآوري اطالعـ  از حـد متوسـط از فـن   کمتـر   گویـان بـود. بـیش از نیمـی از نابینایــان     پاسـخ 

فـرد  کردند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق نوشین جهانی اینترنت) استفاده می  الکترونیکی و شبکه
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درصـد بسـیار کمـی از    نشـان دادنـد   که  سو بود هم (Nooshinfard & Razavi, 2011)رضوي و 

  . ندینما یکاربران از منابع الکترونیکی استفاده م
در اولویـت اول و گویـه   » رایانـه «هاي موجود، گویه  آوري ارها و فندر بین میزان استفاده از ابز

هـاي میـزان اسـتفاده از     بین مؤلفـه  شت ودر اولویت آخر قرار دا» نویسی طراحی وبالگ و وبالگ«
بـا نتـایج    یافتـه ایـن   شـت. دار وجـود دا  هاي موجود توسط نابینایان تفاوت معنـی  آوري ابزارها و فن

اینترنـت اولـین منبـع مـورد اسـتفاده نابینایـان       نشـان داد  که  (Steinerová, 2005) استینرواپژوهش 
هاي اطالعاتی و ارتبـاطی بـه ویـژه    آوري افزون فن هاي روز سو نیست. با توجه به پیشرفت است، هم

هاي اطالعاتی و ارتباطی فوق به کاربران نابینا، کتابـداران مسـؤول    آوري براي نابینایان، آموزش فن
  رسد. هاي نابینایان ضروري به نظر می یان، و خانوادهبخش نابینا

از نظر نابینایان، بیشترین منبع مورد نیاز براي آموزش و راهنمایی به ترتیـب فراوانـی اسـتفاده از    
» خودآمـوزي «منبع مـورد نیـاز   کمترین  هاي گویا وافزارهاي ویژه، راهنمایی کتابداران و کتاب نرم

 & Nooshinfard)رضـوي فـرد و  تا حدودي با نتـایج تحقیـق نوشـین   بوده است. نتایج این تحقیق 

Razavi, 2011)  اکثـر کـاربران   در تحقیق خود به این یافته دست پیدا کردند که مطابقت دارد که
  .اند از راهنمایی کتابداران در دسترسی به اطالعات مورد نیاز برخوردار بوده بینا کمنابینا و 

افزارهاي ویژه را براي تمامی افرادي که نابینـاي  ضروري است که نرمبا توجه به نتایج تحقیق،  
هـاي  وحتی مجانی در اختیار آنها قرار داد و یا حداقل در کتابخانـه ارزان هاي مطلق هستند به قیمت

و براي استفاده بهینه از آنهـا، نابینایـان یـا خـانواده آنهـا را بـراي        قرار دادعمومی و مراکز بهزیستی 
الـذکر بـه   هـاي فـوق  بدیهی است که با آمـوزش مهـارت   از نرم افزارهاي فوق آموزش داد. استفاده
تـوان شـهروندانی آگـاه    هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی، میآوري بینایان و نابینایان به کمک فنکم

توجـه بـه    تـر داشـت   تر، پویاتر، و کامل ها جهت ایفاي نقش سازندهگیري از سایر حواسبراي بهره
دهـی و   هـا، سـازمان  تواند، در انتخاب موضوع، تهیـه و تولیـد برنامـه   ازهاي اطالعاتی نابینایان، مینی

هـاي  هاي اطالعاتی کمک شایانی نماید. بـا توجـه بـه برنامـه    هاي رسانه اشاعه آن بر اساس اولویت
بعضـی   آموزش و پرورش براي تولید مواد شنیداري در قالب نوارهاي صوتی، گویا و دیجیتال براي

هــاي آموزشــی راهنمــایی،  هـاي آموزشــی ماننــد دوره ابتـدایی، ایــن نیــاز بــراي سـایر دوره    از دوره
. بیشـتر نابینایـانی کـه در مقطـع راهنمـایی، دبیرسـتان، و       شـود  نیز حس می دبیرستان و حتی دانشگاه

ر هایشـان را ذکـر کردنـد کـه ایـن امـ      شـدند کمبـود مـواد شـنیداري بـراي درس     دانشگاه مصـاحبه  
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هاي بیشتري بین آموزش و پرورش، مدیریت کودکان استثنایی، سازمان بهزیسـتی و نهـاد   هماهنگی
  طلبد.  هاي عمومی کشور را میکتابخانه

کـه   ، تـا ایـن  اي از اطالعـات هسـتند  نیازمند به مجموعه گسـترده افراد در یک جامعه اطالعاتی همه 
یــابی بــه مجموعــه اطالعــات یکــی از  دســت . عــدمنــدبــه طــور مــؤثري از آن اســتفاده نمای نــدبتوان

اي جهـت مبـارزه بـا محرومیـت     هاي جامعه محروم است. اهمیت اطالعات به عنوان وسـیله  ویژگی
تـا بتوانـد    اده شـود تا حد زیادي این مطلب که چطور اطالعـات انتقـال د   شخص است واجتماعی م

  ت هستند از:. پیشنهادهاي حاصل از تحقیق عبارشودبررسی بایستی مؤثر باشد، 
یـابی اطالعـات،    مندي ایـن قشـر از جامعـه بـه دسـت      نظام اطالعاتی کشور با استقبال از عالقه -

هاي پیشرفته و روزآمد اطالعات براي نابینایان تجهیز کـرده   آوري رسانی را با فن مراکز اطالع
هـایی  آوري و زمینه را براي زندگی با نشاط آنان فراهم آورنـد. در ایـن زمینـه اسـتفاده از فـن     

 شود.  هاي خاص نابینایان پیشنهاد میمانند ارتباطات از راه دور با توانمندي
هـاي خـاص را تقویـت نماینـد و      منابع شنیداري با قابلیت ،ها مراکز اطالعات همانند کتابخانه -

هاي مـورد اسـتفاده نابینایـان در اختیـار آنهـا       هایی در قالببراي دسترسی به آنها دستورالعمل
 ر دهند.قرا

هاي نوین که اغلب به صورت نوشتاري قابل استفاده براي افـراد  آوري راهنماي استفاده از فن -
هاي قابل استفاده براي نابینایان از سوي مراکز اطالعـاتی تهیـه و در   معمولی است، به صورت

هـاي   هاي مسؤول به ویژه آموزش و پـرورش بـراي تهیـه کتـاب    اختیار قرار داده شود. سازمان
اندیشی نمایند، تا بقیه فراگیران نیز به مطالب مورد شنیداري براي تمامی مقاطع تحصیلی چاره

 هاي دلخواه دسترسی داشته باشند.نظر در قالب
هاي اطالعاتی و ارتباطی فوق به کـاربران نابینـا، کتابـداران مسـؤول بخـش      آوري آموزش فن -

 هاي نابینایان نابینایان و خانواده
 هاي گویا و بریلشناسی کتاب تهیه منابع و -
 تهیه فهرستگان ملی از منابع اطالعات خاص نابینایان -
هـاي  هاي عمومی و دانشـگاهی بـا قابلیـت   اي خاص براي نابینایان درکتابخانهاختصاص رایانه -

 بینایانافزاري ویژه نابینایان و کمنرم
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ی استان جهـت امکـان ارایـه    هاي عمومها در سطح کتابخانهایجاد نظام همکاري بین کتابخانه -

  هادر شهرستان بینا کمخدمات به کاربران نابینا و 
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