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  چکيده
لزوم بسترسازی و تعامل وب بـا نيازهـای    تبيين و ،افزارها نرم ، افزارها سازی سخت مناسبهدف از نگارش این مقاله 

 های معلول و بررسـی   تعریفی از انواع گروه    در این مقاله پس از ارائه.  تاسای  های کتابخانه سایت معلوالن و خصوصًا وب
هـا و   هایی که هر کدام از این گروه ها در کـاربرد رایانـه  ها و همچنين محدودیت سایت افراد معلول از وب چگونگی استفاده
ای بـرای گـروه هـای معلـول بررسـی       انـه های کتابخسایت سازی نرم افزار و وبکارهای آسان راهسپس . نرم افزارها دارند

که مسئول ارائـه ایـن خـدمات    ) رسانان آموزش دیده  کتابداران واطالع ( ها و وظایف متخصصانی ویژگیهمچنين . شود می
های معلـوالن بـا اسـتفاده از وب     در نهایت برای بهبود وضع موجود کتابخانه .گيرند میمورد توجه قرار هستند، به معلوالن 
  . شود میکارهایی ارائه  و راه هاپيشنهاد

  
  ها واژه کليد

هـای   افزارها، کتابداران کتابخانه ای نوین، نرم ای ، خدمات کتابخانه سایت کتابخانه های معلولين، وب کتابخانه معلوالن، 
  معلولين

  
  مقدمه 

امعـه تـأثير مـی گـذارد،     می توان چنين ابراز داشت، امروزه وب هر چند به طور مجزا ولی محسوس بر تمامی ابعـاد ج 
امروزه معلـولين مـی تواننـد از طریـق وب خـدمات      . حتی در بسياری از موارد جایگزین خوبی برای منابع سنتی می باشد

این افراد دارای معلوليت های مختلفی هستند برای مثال نابينایان، ناشنوایان، انواع معلول هـای  . زیادی را دریافت نمایند
  ).٥٩، ١٣٨٥یلسون و(جسمی، ذهنی، عصبی 

جـا کـه    اجتمـاعی، مبـادالت تجـاری و آمـوزش امـا از آن      های مختلف ای است جهت مشارکت وب وسيلهاز سوی دیگر 
 WAI (Web Accessibilityمهم وب دسترسی همگان به آن است، کنسرسيوم شبکه جهانی وب با ایجـاد   هدف اوليه و

Initiative)  ١٣٨٥صداقت ، ( رود می وب پيشدر راستای هرچه بيشتر همگانی کردن ( . 
بر این اساس برای توليد صفحات وب متناسب با نيازها و شرایط کاربران خاص، بایستی ابتدا از مشکالت این گروه ها 
در استفاده از منابع اطالعاتی موجود در صفحات وب و نحوه ی رفتار اطالع یابی کاربران و نوع فعاليت هایی که در محـيط  

  ).١٤٣.،١٣٨٥،ویلسون( ه انجام آن هستند آگاهی یافتوب قادر ب
یـک ارتبـاط   وب ابزاري است آه افراد ناتوان  با دسترسي به آن مي توانند مشاهده نمايند، بفهمند، هـدايت شـوند و   

وب سايتها نقش بسـيار مهمـي    .افراد مسن مي شود تسهيل در استفاده و همچنين سبب . آن برقرار نمايند تعاملی با
ايجاد امكاني آه افراد ناتوان .زندگي، آموزش، استخدام، حكومت، بازرگاني، مراقبت پزشكي، و سرگرمي و غيره دارنددر 

بر  ای مقدمه( بتوانند به وب سايتها دسترسي پدا آنند به آنها آمك خواهد آرد فعاليت بيشتري در جامعه داشته باشند
  .)٢٠٠٨  ١وب قابل دسترسی

  
  تعریف معلول -١

بحـث الزم اسـت قبـل پـرداختن بـه هـر       مجـه بـه اهميـت شـناخت معلـول و ایجـاد زمينـه بـرای ورود بـه ایـن           با تو
شـناخته  حـدود کـار مـا بهتـر     از این رهگـذر  ناتوانی برسيم تا تعریف شخص معلول و ، به نقطه مشترکی از موضوعی

در اصطالح معلـول  وسته معلوالن، اصطالح معلول در منابع مختلف به گونه ای متفاوت آمده است در فرهنگ پي. شود
در متون کتابداری و اطالع .)٢٠٠٨ ،٢فرهنگ پيوسته معلوالن( کسی است که ناتوانی جسمی و ذهنی داشته باشد

ناتوانی نوعی آسيب جسمی یـا  به عبارت دیگر . رسانی  لفظ معلول در مورد ناتوان جسمی و ذهنی به کار می رود
در دایـره   .ن رفتن توانایی های حسی و حرکتـی منجـر بـه معلوليـت مـی گـردد      ذهنی است که باعث کاهش یا از بي

معلوليـت مـرتبط اسـت بـا محروميـت هـایی کـه فـرد در         «المعارف کتابداری و اطالع رسانی در این زمينه آمده است 
د بـا محـيط   نتيجه اختالالت و ناتوانی ها تجربه می کند بنابراین معلوليت هـا نشـان دهنـده ميـزان تعامـل انطبـاق فـر       

: معلول در قانون حمايت از حقوق معلـولين در ايـران   .)٧٧. ١، ج١٣٨٠  ی ان رس و اطالع  داری اب ت ک  ارف ع م ال دایره( هستند
به افرادی اطالق می گردد که به تشخيص کمسيون پزشـکی سـازمان بهزیسـتی بـر اثـر ضـایعه جسـمی، ذهنـی،         

در سـالمت و کـارآیی عمـومی وی ایجـاد گـردد، بـه طـوری کـه موجـب           روانی یا توأم؛ اختالل مستمر و قابل توجهی
  .کاهش استقالل فرد در زمينه های اجتماعی و اقتصادی شود

  انواع گروه های معلولی -١-١
معلوليت ممکن است باعث محدودیت در برقراری ارتباط از طریق صحبت کردن، دیدن، و شنيدن، و یا ایجاد اشـکال در  

: انواع گروه های معلولين به پنج گروه بزرگ تقسيم بندی شـده انـد  . ليل محدودیت های فکری شودروابط اجتماعی به د
در قسمتهای بعدی مقاله سعی شده است در  .)١٩، ١٣٨٢ارجمند ( شنوایی، بينایی، کالمی، جسمی، ذهنی و فکری

به تعریف مختصر و  و اتالف وقت  برای جلوگيری از دوباره کاری فن آوری های دسترس پذیری و آسان سازی حثامب ذیل
  .شناخته شودبهتر شود تا حوزه مباحث گویا هریک از این نوع معلوليت ها و ناتوانی ها پرداخته 

  
  دالیل مناسب سازی وب سایت برای معلوالن -٢

بـه  . شبکه ارتباطات، انعکاسی از جهان حقيقی را در خود شـبيه سـازی کـرده اسـت     گسترده تریناینترنت به عنوان 
با طيفی گوناگون از توانایی هـا باشـد و    افراداین محيط نيز، همانند دنيای حقيقی می باید پذیرای تنوعی از همين علت 

را شرایط بهره مندی از فرصت هـای برابـر   و  هم آوردهفرا برای همگان امکان دسترسی یکسان به منابع  و ابزارهای آن را
منطبق که به گونه ای است محيط مجازی  تناسب سازیبه  مندتحقق این امر نياز .ددر آن ایجاد نمای با هر سطح توانایی
  .و محروميت تبدیل ننمایيد عدم دسترسیتا کم توانایی برخی از کاربرانش را به  باشدبر توانایی کاربران 

  قوانين حمایتی از معلوالن در ارتباط با استفاده از وب سایت -١-٢



 

٢ 
 

بـه منظـور اسـتفاده از     مایت از معلوالنهای بسياری از سوی سازمان های بين المللی در حتاکنون قوانين و اعالميه 
منتشر یافته است و افراد و سازمان ها را ملزم به رعایت و توجه به افراد معلول کرده و محيط وب و ارائه خدمات اینترنتی 

این افراد نموده است که در زیر برخی از مهم تـرین   همچنين سازمانها را ملزم به ارائه خدمات و اختصاص امکانات ویژه به
  : این قوانين و اعالميه ها اشاره می کنيم

در این اعالميـه اعمـال هـر گونـه     : ١٩٧۵صدور اعالميه حقوق معلولين توسط سازمان ملل متحد در سال  -١-١-٢
اعالميه بـه جـای توجـه بـه نـاتوانی       در این. تبعيض ميان معلوالن، خانواده های آنان و افراد عادی جامعه محکوم شد

 .فرد بر ميزان توانایی فرد تاکيد می شود
ارائـه برابـر    در ایـن الیحـه بـر   : در کابينه وقت بریتانيا ١٩٩۵تصویب الیحه  رسيدگی به افراد ناتوان در سال  -٢-١-٢

ن زیر مجموعه ای از خدمات معرفـی  و وب سایتها را نيز به عنوا شدهخدمات به افراد ناتوان همانند دیگر افراد ، تاکيد 
این الیحه ارائه دهندگان خدمات  و سازندگان وب سایتها را بر آن داشت تا خدمات خود را به گونـه ای ارائـه   .شده اند

 .دهند که افراد ناتوان نيز مانند افراد عادی قادر به استفاده از آن باشند
دسترسی تحت عنوان حقوق می توان اهکارهای کاربرد را ر: ٢٠٠٢کميسيون حقوق افراد ناتوان در سال  -٣-١-٢

به کاالها، خدمات، تسهيالت و مزایا ارائه نمـود، و در آن وب سـایتها را بـه عنـوان دسـته ای از خـدمات معرفـی و بـه         
 .کردمناسب سازی آن برای افراد ناتوان تاکيد 

ات خود به منظور بررسی قابليت دسترسـی مناسـب   کميسيون حقوق افراد ناتوان، گزارشی از تحقيق ٢٠٠۴در آوریل 
ایـن کمسـيون اقـدام بـه تـدوین راهنمـای جـامع کـاربردی جهـت ارائـه           . وب سایتها برای معلـوالن در بریتانيـا منتشـر کـرد    

 ٣ W3Cاز  WAI دستوالعمل های آسان سازی دسترسی به نرم افزارها و وب سایتها برای معلولين کرد که توسط بخـش 
همگی، این امکان را بـرای طراحـان صـفحات وب بـه وجـود      . ، می باشد ٦ UAAG ،٥ WCAG  ،ATAG٤: شامل ارائه شده و

  .می آورند که وب سایتهای بيشتری را برای کاربران معلول دسترس پذیر سازند
WAI           فاکتورهای الزم جهت دسترسی به اطالعات وب سایت هـا را بـر اسـاس سـه سـطح سـازماندهی بيـان مـی
طح اول بيان می دارد که طراحان وب سایتها بایستی حداقل محدوده دسترسی اطالعات برای کاربران را پـيش  س. نماید

بينی کنند، مانند ميزان دسترسی به اطالعات غير متنی در مقابل دسترسی به اطالعات متنی ، امکـان ارائـه اطالعـات    
دوم بایستی طراحان وب سایتها موارد ليسـت شـده ای    ، در سطح) برای افزایش سرعت( بدون به کار بردن انواع رنگها 

از مشکالتی که گروه های مختلف کاربران در هنگام جستجو در وب سایتها با آن ها مواجـه مـی شـوند را انتخـاب و ایـن      
موانع را در طراحی سایت مورد توجه قرار دهند، در سطح سـوم طراحـان بایسـتی خـط مشـهای اصـلی جسـتجو جهـت         

  ).١٦٣، ١٣٨٥ویلسون ( العات وب سایت را در اختيار کاربران قرار دهنددسترسی به اط
با توجه به آنچه در باال به آن اشاره شد می توان به اهميت توجه به نيازهای خاص معلوالن با توجه به ناتوانایی آنهـا   

ز این قشر از طریق ارائه خدمات در زمينه استفاده از محيط و نيز توجه مجامع و سازمانهای بين المللی مبنی بر حمایت ا
  .  ویژه به این گروه به عنوان عضوی از جامعه با نيازهای ویژه و خاص پی برد

  
  قوانين حمایتی از معلوالن در ايران  -٣

محدودیت های کـه در زمينـه هـای    به در ایران نيز همانند کشورهای دیگر برای حمایت از افراد معلول و ناتوان با توجه 
در زمينه استفاده از امکانات و وسایلی که عموم افـراد مـی تواننـد از اسـتفاده نماینـد بـا مشـکل مواجـه انـد و          مختلف و 

بـه   قوانينی  جامعه، همچنين لزوم توجه به این افراد و فراهم آوردن امکانات ویژه و شرایط مساوی در استفاده از امکانات
  :  ه آنها اشاره می شودکه در ذیل ب،مجلس شورای اسالمی رسيده استتصویب 

دولت موظف است زمينه های الزم را برای تـأمين حقـوق معلـولين، فـراهم و حمایـت هـای الزم را از آنهـا بـه         : ١ماده 
  .عمل آورد

کليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهـای عمـومی و انقالبـی موظفنـد در     : ٢ماده 
اختمان هــا و امـاکن عمــومی و معــابر و وســایل خــدماتی بـه نحــوی عمــل نمایــد کــه امکــان   طراحـی، توليــد و احــداث ســ 

قـانون جـامع حمايـت از    : قـوانين ملـی  (     دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلوالن همچون افراد عادی فراهم نمایـد 
  ).١٣٨٨معلولين،  حقوق

ت ویژه معلوالن توجه خاصـی داشـته و دولـت تـالش نمـوده      با توجه به اینکه قانون اساسی ما نيز به نيازهای و امکانا
را در شرایطی یکسان با دیگران برای افراد معلول و ناتوان فـراهم  متناسب است تا زمينه استفاده از امکانات و تسهيالت 

عـه  آورد نتيجه می گيریم که سازمان هـا و ارگانهـای دولتـی موظـف بـه ارائـه خـدمات و تسـهيالت خـود متناسـب بـا جام           
معلوالن است و این به این معنا نيسـت کـه خـارج از قـانون بایـد تسـهيالت و امکانـاتی ویـژه بـرای افـراد معلـول فـراهم و             

 .مناسب سازی نمود بلکه در چارچوب قانون نسبت به فراهم آوری و مناسب سازی امکانات کوشيد
   

  دالیل مناسب سازی وب سایت های کتابخانه ای برای معلوالن -۴
. بخانه ها سازمان هایی خدماتی هستند که پاسخگویی به نيازهای اطالعاتی اسـتفاده کننـده را بـر عهـده دارنـد     کتا

گواه این حقيقت است که کتابخانه و خـدمات اطالعـاتی آن بـه همـه مـردم      _ هر خواننده ای کتابش -قانون دوم رانگاناتان
 )١،٧٧٠ج، ١٣٨٠  ی ان رس و اطالع  داری اب ت ک  ارف ع م ال دایره( تعلق دارد

از طرفی همواره بر این نکته تاکيد شده است که بقای هر حرفـه  بـه چگـونگی واکـنش آن بـه تحـوالت جـاری اسـت         
  .بنابراین به ظهور وب کتابخانه ها نيز از وب برای همه کارکردها و خدمات خود سود می جویند

هر کاربری منبع وب خـودش،  : رد وب را این گونه بيان کرده انددر مقاله خود قانون دوم رانگاناتان در مو )١٣٨۵( نوروزی
این قانون نياز اساسی به برقراری تعادل بين توليد منابع وب و حق اساسی همه کاربران برای دسترسی به منابع مـورد  

  .نياز آنان در هر جای جهان را آشکار می سازد
ود، مجموعه ویژه ای مطابق با نيازهای اطالعاتی کاربران خـاص  مجموععه فعلی خافزون بر کتابخانه ها بايد به عالوه 

همچنين توليـد صـفحات وب مخصـوص ایـن کـاربران عـالوه بـر مجموعـه فيزیکـی ، باعـث افـزایش            . خود را ایجاد می کنند
انجام چنين طرحهایی باعث می شود که قسـمت کـوچکی از وب سـایت بـه     . توانایی آنان در امر اطالع یابی خواهد شد
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 ویلسـون (  گروه خاصی از کاربران اختصاص یابد که در آن امکانات ویژه ای جهـت سـرویس دهـی بـه کـاربران ارائـه شـود       
١٣٨٥،١٤٣.(  

در اینجا به برخی زمينه هـای فعاليـت شـرکت هـا و مؤسسـات بـزرگ بـرای اطـالع رسـانی و ارائـه خـدمات بـه              -١-۴
ی مناسبی برای کتابخانه ها باشد تا بتواننـد بـا الهـام از آن بـرای     معلوالن از طریق وب اشاره می شود که می تواند الگو

  :ارائه خدمات نوین به معلوالن استفاده نمایند
کـه در زمينـه ی فـن آوری هـای مربـوط بـه افـراد         ٧با همکاری موسسه ی خيریه ابيليتی نـت   BBCخبرگزاری -١ -١-۴

وده اسـت کـه بـه افـراد نـاتوان در راسـتای چگـونگی تغييـر در         ناتوان فعاليت می نماید، اقـدام بـه راه انـدازی سـایتی نمـ     
  :نشانی این سایت. سيستم های عامل رایانه، جهت دسترسی بهتر، اطالع رسانی نماید

http://www.bbc.co.uk/accessibility 
سـتم عامـل وینـدوز بـرای افـراد نـاتوان، در نشـانی ذیـل اطـالع          شرکت مایکروسافت در خصـوص تغييـرات سي   -٢-١-۴

  :رسانی می نماید
http://www.microsoft.com/accessibility 

بـرای   »٨مـک «شرکت اپل در نشانی زیر به تشریح تغييرات قابل انجام در سيسـتم عامـل خـود، موسـوم بـه       -٣ -١-۴
  .افراد ناتوان می پردازد

http://www.apple.com/accessibility 
جزئيات تغيير در سيستم عامل لينوکس به منظور کاربری بهتر افراد ناتوان را نيـز مـی تـوان در نشـانی هـای       -۵ -١-۴

  .ذیل مشاهده نمود
http://lars.atrc.autoronto.ca 

http://accessibility.kde.org 
http://deueloper.gnoma.org/projects/gap/ 

مجموعه ای جایگزین مربـوط بـه اطـالع رسـانی و نسـخه هـای نمایشـی از نحـوه هـای           W3Cاز  WAIبخش  -۶ -١-۴
  .منتشر نمود که در آدرس زیر قابل دسترسی است» روش های جایگزین وب گردی«جایگزین مرورگر وب، را با عنوان 

ences/browsinghttp://www.w3c.org/wai/refer 
۴-٧-١-w3c  چگونه افراد ناتوان از وب استفاده نمایند، : چگونگی دست یابی افراد ناتوان به وب را در بخشی با عنوان

  .تشریح می نماید که در آدرس زیر می توان آن را مشاهده نمود
web-use-.org/wai/eo/drafts/pwdhttp://www.w3c 

 
  و مالحضات برای معلولين٩ پذیریدسترسفناوری های  -۵

همانطور که قبًال به آن اشاره شد در اینجا ابتدا به تعریف و بيان انواع معلوليت ها می پردازیم تا از این طریق فن آوری 
  : ذیل می باشداین دسته بندی به قرارکه .شودمشخص ناتوان  و لمعلوافراد های دسترس پذیری و آسان سازی برای 

  افراد نابينا و کم بينا -١-۵
باشد و يا در  ٢٠/٢٠٠افرادي که در بهترين ديد چشمي خود تيزبيني شان کمتر از کسر    :  تعریف افراد نابينا -١-١-۵

نابينـا بـه   , درصد يـا کمتـر باشـد     ٢٠بهترين ميزان ارتباطي آن ها که در يک آزمايش اندازه گيري شده ميدان بينايي شان 
  .درجه يا کمتر محدود مي شود ٢٠شمار مي آيند فضاي ديد شخص نابينا در گسترده ترين زاويه به 

/  ٢٠بيشـتر ولـي از    ٢٠٠/  ٢٠افراد نيمه بينا کساني هستند کـه تيزبينـي آنهـا از    : افراد نيمه بينا -١-١-١-٥
پرینت شده را در صـورت درشـت بـودن نگـارش آن، نزدیـک بـودن بـه         این افراد قادرند نوشته های.کمتر است ٧٠

نوع دیگر اختالل بينایی کوررنگی است کـه در ایـن بيمـاری فـرد قـادر بـه        .چشم و یا استفاده از ذره بين بخوانند
سبز و  -از شایع ترین عالئم کوررنگی می توان به اشکال در تشخيص رنگ های قرمز. تشخيص رنگ نمی باشد

  ).١٣٨٧ و محمد نوری احدی( رد اشاره نمودز -آبی
حساسيت نسبت به نور زیاد، دید زرد رنگ، فقـدان دیـد مرکـزی و    : محدودیت های ناشی از اختالالت بينایی  -٢-١-۵

محيطی، عدم دید دقيق یا تمرکز بينایی، دید ضعيف در شب، کاهش تمایز بين رنگ هـا و تـاری کلـی دیـد، از محـدودیت      
افراد نابينا، ممکن است توانایی بسيار محدودی در تشخيص اشـکال و درک روشـنایی   . ن گروه هستندهای عملکردی ای

  .نسبت به تاریکی داشته باشند
این افراد به دليل تمرکز محدود خود بـر  : مشکالت افراد دارای اختالالت بينایی در استفاده از رایانه و نرم افزار  -٣-١-۵

در نقاط مختلف صفحه ظهور مـی یابـد   » ١٠ظهور ناگهان«، پيام هایی را که به صورت روی بخش کوچکی از صفحه نمایش
یت گروهی از رنگ ها به خصوص زمانی کـه تمـایز بـين آن کـم اسـت دچـار       از طرفی این افراد در رؤ. هند داداز دست خوا

رد نظـر خـود بـه دليـل عـدم      در بسياری از فروشگاه های پيوسته، افراد دچـار کـوررنگی در انتخـاب کاالهـای مـو     . مشکلند
در وب سایت هایی که دو انتخاب مورد نظـر از طریـق   . تشخيص رنگ و عدم حضور فرد برای تشریح آن، ناتوان می باشند

  .رنگ ها متمایز می گردد، این افراد در برگزیدن مسير مورد نظرشان ناتوان می باشند
به منظور تبدیل نماد به گفتار بلند : ای افراد کم بينا و نابيناراه کارهای آسان سازی نرم افزار وب سایت ها بر  -۴-١-۵

این نرم افزارها نمادهای وب را به خروجـی هـای   . استفاده نمود» صفحه خوان«و قابل شنيدن، می توان از نرم افزارهای 
ای بـزرگ نمـایی   از نـرم افزارهـ  . و خروجی ابزارهای پخش صوت همانند اسپيکرها و هدفون ها تبدیل کننـد ١١صفحات بریل

به منظـور بهـره منـدی    . صفحات نمایش می توان جهت قابل نمایش نمودن محتویات وب برای افراد کم بينا استفاده نمود
بـرای  . برجسته حروف، به ویژه جهت متون محدود استفاده می گـردد  چاپافراد نابينا و شدیدًا کم بينا از محتویات وب، از 

برای بزرگ نمـایی   Zoom textنرم افزار  از همچنين یل و نوار صوتی استفاده می شود،وسيع از خروجی بربا حجم متون 
اسـتفاده  برای خوانـدن کتـاب هـا     Kurzweil1000نرم افزار و برای خواندن نمایشگر رایانه  Jawsصفحه نمایشگر، نرم افزار 

د دچار کوررنگی، امکان تغيير رنـگ هـا   ؛ در بسياری از وب سایت ها و نرم افزارهای آسان سازي شده برای افرامی شود
به منظور دستيابی به رنگ های قابل رویت آنـان وجـود دارد، اسـتفاده از رنـگ هـای سـياه و سـفيد در سـایت هـا و نـرم           
افزارها و تبدیل رنگ به نماد، روش دیگری برای دست یابی افراد دچار کوررنگی به محتویات وب می باشد که از آن جمله 
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تقـوی شـهری،   ( نوشتن نام رنگ ها بر روی آن ها و توصيف نوشتاری کاالها در کنار تصویر آن ها اشاره نمـود می توان به 
١٣٨٧(.  
  :برای افراد کم شنوا و ناشنوا پذیریدسترسفناوری های  -٢-۵
این کنند،  جامعه ناشنوا به افرادی که به سبب ناشنوایی مادرزادی از زبان اشاره استفاده می: تعریف ناشنوا -١-٢-۵

بزرگساالنی کـه گوششـان   همچنين به افراد که هم از زبان اشاره و هم از زبان نوشتاری عامه مردم استفاده می کنند، 
  )٧٧٢ ،١، ج ی ان رس و اطالع  داری اب ت ک  ارف ع م ال دایره( سنگين است اعضای شنوای خانواده ناشنوایان اطالق می گردد

دسـی بـل یـا بيشـتر از      ٩٠ی بل تقسيم بندی می شود افرادی را که حـدود  ميزان شدت صوت بر حسب شدت دس
 شـنوا مـی داننـد    –قوه شنوایی خود را از دست داده اند، نا شـنواو کسـانی را کـه در زیـر ایـن ميـزان قـرار دارنـد سـخت          

  ).٤٥٩، ١٣٧٨هاالهان  (
که صدا را ١٢بلندگو خروجی های صوتی به ویژه: موانع و مشکالت ناشنوایان در استفاده از رایانه و نرم افزارها  -٢-٢-۵

به صورت واگرا یا متمرکز در محيط پخش می کنند، مشـکالتی بـرای ایـن افـراد ایجـاد مـی کننـد، افـراد دارای ناشـنوایی          
مادرزادی به علت عـدم برخـورداری از مهـارت هـای گفتـاری، در اسـتفاده از ورودی هـا و پيـام گيرهـای صـوتی نيـز دچـار             

دليل عدم هماهنگی پيام های صوتی و حرکـات  فرد ناشنوا به ضاعفی می باشند، در فيلم های دوبله شده، مشکالت م
و امکانات چت صوتی بدون  ١٣همچنين استفاده از تلفن اینترنتی. لب و سایر اندام های گفتاری قادر به لب خوانی نيست
  .بدون بهره گيری از روش های آسان سازی ممکن نيست

در مواردی که صدای زمينـه و محيطـی   : آسان سازی نرم افزارها و وب برای افراد کم شنوا و ناشنواراه های   -٣-٢-۵
از پيام صوتی بدون صـدای زمينـه بـا وضـوح بـاال بـه       . بر درک پيام گفتاری اثر منفی گذارده، آن را غير قابل درک می سازد

آدمـک هـای زبـان    «رم افزارها و وب با افراد ناشـنوا از  استفاده می گردد، به منظور برقراری ارتباط ميان ن ١٤گوشیهمراه 
با بهره گيـری از ایـن روش هـا،    . در حال طراحی و ساخت می باشد) پویانمایی های رایانه ای(با بهره گيری از  ١٥»اشاره

رابطـه  نوعی از آدمک های مجازی نيز ساخته شده اند که کاربر ناشنوا را قادر می سازد از طریـق لـب خـوانی بـا آن هـا      
سـاخته شـد و    RNIBناميده می شوند که منطبق با » ١٦دف کانکشنز«نوع اوليه این آدمک های زبان اشاره . برقرار نماید

  .با مراجعه به نشانی زیر می توان آن را دانلود کرد
http://www.deafconnexions.org.uk 

از » بـا کتابـدار  «سازمانی  -افراد کم شنوا و ناشنوا می توانند برای برقراری ارتباط بين فردی و یا ارتباط فردی همچنين
تلفن های دارای قابليت ارسال پيام های نوشتاری و یا پيام هـای چنـد رسـانه ای تلفـن هـای همـراه، چـت نوشـتاری و         

  .خدمات ليست الکترونيک استفاده نمایند
  برای افراد دارای مشکالت یادگيری پذیریدسترسای فناوری ه -٣-۵

بـه ویـژه   و پذیری برای افراد دارای مشکالت یادگيری از جمله دغدغه ها و مسائل مهم، مسأله فناوری های دسترس
ار راهکار آسان سازی نرم افزار وب سایت بـرای افـراد دچـ    یهمچنين ارائه ومشکالت این افراد در استفاده از رایانه و وب 

در زیر ابتدا به تعریف افراد ناتوان یادگيری خاص و مشـکالت افـراد دچـار اخـتالالت یـادگيری در      . اختالل یادگيری می باشد
و در انتها به ارائه راهکار آسان سـازی نـرم افـزار وب سـایت بـرای افـراد دچـار اخـتالل         می پردازیم استفاده از رایانه و وب 

  .اشاره می شود یادگيری
ناتوانی یادگيری به معنی اختالل در یک یـا  : ١٩٧٧تعریف دولت فدرال در سال :  تعریف ناتوانی یادگيری خاص  -١-٣-۵

چند فرآیند روان شناختی الزم برای درک و فهم یا استفاده از زبان، گفتـار یـا نوشـتار اسـت، کـه ممکـن اسـت خـود را در         
ایـن  .جـی کـردن، یـا انجـام محاسـبات ریاضـی نشـان دهـد        شکل توانایی ناقص برای گوش دادن، تفکر، تکلـم خوانـدن، ه  

اصــطالح مشــتمل اســت بــر موقعيــت هــایی چــون معلوليــت هــای ادراکــی، صــدمه ی مغــزی، حــداقل بــدکاری مغــزی،    
، این اصطالح شامل کودکانی نمی شود که دچار آن دسته از مشکالت ١٧رشد یابنده) زبان پریشی(دیسلکسی و آفازی 

معلوليت های دیداری، شنيداری یا حرکتـی، عقـب مانـدگی ذهنـی، آشـفتگی هيجـانی، زبـان        یادگيری اند که ناشی از 
  . )٢٠١، ١٣٧٨هاالهان  ( های محيطی، فرهنگی یا اقتصادی است

  :کودکان مبتال به اختالالت یادگيری ممکن است در یک یا چند مورد از زمينه های زیر دچار مشکل شوند
  اختالل در زبان گفتار -١
  ل در زبان نوشتاراختال -٢
  اختالل در خواندن و حساب کردن -٣
چالش عمده ای کـه ایـن افـراد بـا آن مواجـه      : مشکالت افراد دچار اختالالت یادگيری در استفاده از رایانه و وب -٢-٣-۵

ر پایـه  اند، کم توانی در قرائت متون وب سایت ها و نرم افزارهاست که گونه ای که وب سایت ها و نـرم افزارهـایی کـه بـ    
را مـی طلبـد، دسترسـی آن را    » تایپ متـون توسـط کـاربر   «یا » قرائت متون« نوشتار طراحی شده اند و استفاده از آنان 

  .دچار مشکل می سازد
دسته ای از وب سایت ها، از متون ثقيل و لغات نا متداول در محتوی متنی خود استفاده می نمایند که این امـر بهـره   

  .از محتوی آنان دشوار می سازد را ل یادگيریمندی افراد دارای اختال
  :راهکار آسان سازی نرم افزار وب سایت برای افراد دچار اختالل یادگيری -٣-٣-۵
  استفاده از محتویات متنی ساده و کوتاه -١
  متداول و با وضوح باال ١٨قلم هایاستفاده از  -٢
  استفاده از یک رنگ قلم به منظور ارتقاء سطح تمرکز حسی -٣
  بهره گيری از اندازه های بزرگ برای فونت ها و پرهيز از کاربرد حروف بزرگ در متون زبان انگليسی -۴
  استفاده از فایل های صوتی ویژه در کنار متون نوشتاری -۵
  بهره گيری از اشکال، تصاویر و سمبل هایی که محتوای متون را بهتر معرفی می نمایند -۶
م، ساختارمند و واضح بـه منظـور رفـتن بـه قسـمت هـای مختلـف سـایت و رجحـت بـه           استفاده از لينک های منظ -٧

  صفحه اصلی
  بهره گيری از نرم افزارهای مبدل محتوای متنی به پيام صوتی -٨
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گروهی از وب سایت ها به منظور آسان سازی کردن محتویـات وب و نـرم افـزار بـرای ایـن افـراد راهکارهـای بسـياری         
  .اشاره کرد» منکپ«آن جمله می توان به سایت معرفی کرده اند که از 

pdf-clear-myself-http://www.mencap.org.uk/download/making 
  برای افراد دچار اختالالت حرکتی پذیریدسترسمهارت های   -۵-۴
اختالالت حرکتی به دسته ای از ناتوانی ها اطالق می شـود کـه باعـث مـی شـوند      : حرکتیتعریف اختالالت  -١-۵-۴

ماه از اندام خود و یا بخشی از آن به طور موثر استفاده نماید، ایـن اخـتالالت در اثـر عـواملی      ۶فرد نتواند به مدت حداقل 
کـه  . و بيماری های عفونی به وجـود آینـد  چون بيماری های سيستم عصبی، تروماهای بزرگ به بدن، اختالالت متابوليک 

  . دسترسی فرد را به امکانات محيطی محدود می سازد
افـراد دچـار اخـتالالت حرکتـی بـه منظـور       : مشکالت معلوالن حرکتی در اسـتفاده از وب سـایت و نـرم افزارهـا     -٢-۵-۴

که نياز به بهره مندی از حرکات ظریـف و  . ..استفاده از ابزارهای ورودی همچون موشواره، صفحه کليد، کنترل از راه دور و 
از آن جمله می توان به فشردن کليدهای اشتباه در افراد دارای فلج . مهارت در آن ها دارد با مشکالت بسياری مواجه اند
در گروه دیگری از ایـن اخـتالالت، افـراد بـه دليـل عـدم توانمنـدی در        . مغزی که کنترل حرکتی مناسبی ندارند اشاره نمود

سرعت مناسب واکنش، در استفاده از کليدها با مشکل مواجـه بـوده، بـا فشـردن بـيش از حـد یـک کليـد، موجـب تکـرار           
  .کارکترها می شود

  راهکارهای آسان سازی وب سایت و نرم افزارها برای معلوالن حرکتی  -٣-۵-۴
  استفاده از وسایل جایگزین با قابليت حرکتی ساده برای موشواره؛ -١
و چوب های متصل بـه سـر بـرای افـراد دچـار ضـایعات نخـاعی، کـه قـادر بـه            ١٩»چوب های دهانی« يری از بهره گ -٢

  حرکت دادن و استفاده از دست و پای خود نيستند؛
  به کارگيری نرم افزارها و سخت افزارهای تشخيص و پردازش فرمان های صوتی؛ -٣
  ک فرایند تنها به استفاده از یک کليد نياز داشته باشند؛مناسب سازی نرم افزارها به گونه ای که برای اجرای ی -۴
  توانبخشی حرفه ای و مهارت آموزی افراد به منظور استفاده از اندام های جایگزین برای کاربری وسایل ورودی؛ -۵
تفاده مـی  برای افرادی که قادر به استفاده از یک انگشت بوده و یا از چوب دهانی و یا سری برای کار با رایانه اسـ  -۶
به منظور استفاده از نرم افزارهایی که برای اجرای یک فرمان نياز به فشـردن چنـد کليـد بـه طـور همزمـان دارنـد از        . کنند

  استفاده می شود؛ ٢٠"کليدهای چسبنده"
برای گروهی که به دليل بيشتر بودن سرعت تکرار صفحه کليد از سرعت واکنش آن هـا ویـا فشـردن بـيش از حـد       -٧

که با کم کردن سرعت . استفاده می شود ٢١"کليدهای تکرار شونده"، یک کاراکتر را چند بار تکرار می نمایند، از یک کليد
  صفحه کليد از تکرار اضافی کاراکترها جلوگيری می کند؛

برای گروهی که در کنترل ارادی اندام های خود دچـار مشـکل مـی باشـند، بـه گونـه ای کـه در موقـع اسـتفاده از           -٨
استفاده مـی شـود کـه    "  ٢٢کليدهای آهسته"کليد به اشتباه، دکمه های غير مرتبط را فشار می دهند از فناوری  صفحه

  کاربر به منظور فشردن هر چند یک کليد و تایپ کاراکتر باید مدتی کليد را بفشارد؛
ست را پس از اولـين  برای گروهی که به هنگام فشردن هدفمند یک کليد، باید د" ٢٣کليدهای جهشی"استفاده از  -٩

فشردن مدتی از روی کليد بردارند و در صورتی که قصد فشردن مجدد آن را دارنـد بعـد از ایـن فاصـله زمـانی دوبـاره آن را       
  بفشارند؛
با ايجاد سوراخي روي هر يك از آليدها از وارد شـدن ضـربات تصـادفي    ) گارد صفحه(  پوشش محافظ صفحه آليد -١٠

  .)٤١، ١٣٨٢ارجمند  ( ري مي آندبر روي صفحه آليد جلوگي
و یـا  » ٢٤گوی مسـير یـاب  «برای افرادی که قادر به استفاده از موشواره نيستند از سخت افزارهای جانشين چون  -١١

. اسـتفاده مـی شـود   » ٢٥کليـد موشـواره  «نرم افزارهایی که امکان کنتـرل نشـانگر از روی صـفحه کليـد را دارنـد، هماننـد       
  فعال باشد صفحه کليد به کنترل گر موشواره تبدیل می شود؛ هنگامی که این نرم افزار

در گروهی از افراد که تنها قادر به استفاده از حرکات سر و گردن می باشند، موشواره هایی وجود دارند که افراد  -١٢
اره را فعال می توانند با حرکات سر خود نشانگر آن را حرکت داده، با فوت کردن بر روی صفحات حساس، کليدهای موشو

  سازند؛
در مواردی که مناسب سازی صفحه کليد، فرد را قادر به استفاده از آن می سـازد، از صـفحه کليـدهای جـایگزین      -١٣

  :استفاده می گردد، که در انواع ذیل عرضه می شوند
  صفحه کليد گسترده •
  صفحه کليدهای اشاره با سر •
  صفحه کليدهای مرتبط با حرکات چشم •
  رسورودی های کد مو •
صفحه کليدهای اسکن کننده که مستلزم کارکرد یک سوئيچ هستند و با اسکن حرکات سـر، دسـت و    •

  .چشم کار می کنند
  .صفحه کليدهای صوتی که با تجهيز به پردازش گرهای صوتی قادر به پردازش فرمان ها می باشند •
رودی هـای سـری و یـا    گاهی از چند صفحه کليد مختلف به طور همزمان استفاده می گردد که از راه و •

  .موازی، به رایانه متصل می گردند و کاربر بنا به تناسب و ضرورت برنامه از آن بهره می گيرد
  فناوری های دست یابی برای افراد دارای اختالل در توجه و تمرکز  -۵-۵

مبـتال احتمـاًال در   کودکان . علت این بيماری بيشتر به نقص در سيستم اعصاب مربوط می شود:  تعریف اختالل تمرکز
توارث و . قسمت هایی از مغز که مسئول توجه، تمرکز و تنظيم فعاليت های حرکتی می باشد دچار نقص جزئی هستند

مشکل اصلی کودکان دچار بيش فعالی همراه با نقص توجه، عدم توانایی آن ها در حفظ . ژنتيک در این اختالل نقش دارد
  .و تنظيم رفتارشان است

ایـن افـراد در   : انع پيش روی افراد دچار اختالل در توجه و تمرکز در استفاده از وب سایت هـا و نـرم افزارهـا   مو  -١-۵-۵
استفاده از محتوای سایت هایی که با فونت کوچک و با وضوح کم نوشته شده اند و سایت هایی که تـراکم محتویـات آن   

این افراد در سایت هایی که از تفـاوت  . ارد، کم توان می باشندها باالست و فرد برای مطالعه ی آن نياز به تمرکز زیادی د
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هــای رنگــی نامحســوس در محتویــات، پيچيــدگی در پيونــد و ورود بــه قســمت هــای مختلــف ســایت برخوردارنــد، دچــار     
استفاده از جمالت طوالنی، ثقيل و نامتداول آن ها را از درک محتویـات نـاتوان مـی سـازد، سـایت      . سردرگمی می شوند

. یی که از برنامه های چند رسانه ای در صفحات خود استفاده می کنند باعث پراکندگی حواس ایـن افـراد مـی شـوند    ها
ریز بودن نشانگر موشواره، نامشخص بودن آیکن ها، کوچک بودن حروف صفحه کليـد، ایـن افـراد را در اسـتفاده صـحيح از      

  .رایانه ها و وب سایت ها دچار مشکل می کند
و یکپارچگی در نقشه سایت ها و مسير دسترسی در آن ها را می تـوان بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین      عدم شفافيت 

  .موانع این افراد در استفاده از وب سایت ها معرفی نمود
  :راه کارهای آسان سازی نرم افزار و وب سایت برای افراد دچار اختالالت در توجه و تمرکز: -٢-۵-۵

  راکم متنی پایين در وب سایت ها و نرم افزارهااستفاده از طرح های ساده و ت )١
استفاده از رنگ های دارای تمایز باال به منظور مشخص سازی محتویات متفاوت در وب سایت ها و نرم  )٢
  افزارها
  استفاده از فونت های درشت و متداول برای نگارش محتویات )٣
سـمت هـای مختلـف وب    استفاده از پيوندهای مشخص و مرتب سازی شده به منظور دسترسی به ق )۴

  سایت ها
  طراحی صفحه کليدهای حروف درشت، جهت سهولت کاربری افراد دچار اختالل در توجه و تمرکز )۵
  استفاده از آیکن های مشخص با اشکال متفاوت )۶
  استفاده از نشانگر درشت و دنباله دار موشواره )٧
  استفاده از نام های متداول و ساده در نامگذاری وب سایت ها )٨
  دن محتویات متنی خالصه و سادهبه کار بر )٩
  عدم استفاده از برنامه های چند رسانه ای و فلش های پيچيده به خصوص در صفحه نخست  )١٠

  فناوری های دست یابی برای افراد دچار معلوليت ذهنی -۵-۶
عقب ماندگی ذهنی ناظر است بر عملکرد هوش عمومی که به طور معنی دار «: تعریف عقب ماندگی ذهنی -١-۵-۶

ی در رفتار سازشی منجر شده یا با آن همراه است و در طول دوره رشـد بـروز مـی    صپایين تر از ميانگين است، یا به نقای
   ).٩٣، ١٣٧٨هاالهان  ( ».یابد
  :موانع پيش روی افراد دارای عقب ماندگی ذهنی در استفاده از وب سایت ها و نرم افزارها -٢-۵-۶
  چيده در محتویات وب سایت ها و نرم افزارهااستفاده غير ضروری از زبان پي -١
  کمبود اشکال گرافيکی در وب سایت ها و نرم افزار ها -٢
  سازماندهی غير واضح و به هم ریخته برخی وب سایت ها -٣
  :راه کارهای آسان سازی وب سایت ها و نرم افزارها برای عقب مانده های ذهنی  -٣-۵-۶
  بل فهم در ارائه محتویات وب سایت ها و نرم افزارهااستفاده از زبان های ساده و قا -١
  استفاده مناسب و به مقدار الزم از اشکال گرافيکی راهنما -٢
استفاده از هر گونه رسانه که بتواند به افراد عقب مانده در بهـره گيـری از محتویـات وب سـایت هـا و نـرم افزارهـا         -٣

  کمک کند
  دچار اختالالت صرعی و تشنجیفناوری های دست یابی برای افراد  -٧-۵
صرع ها اختالالتی هستند که خصوصيت آن هـا ایجـاد تغييـرات مـزمن، عـود کننـده و       : تعریف اختالالت صرعی -١-٧-۵

بروز صرع در دوران رشد گفتار و . حمله ای در عملگرد عصبی است و علت آن ناهنجاری های فعاليت الکتریکی مغز است
  .الت رشدی در برقراری ارتباط و تأخير در رشد گفتار و زبان گرددزبان ممکن است منجر به اختال

در گروهـی از  : مشکالت افراد دچار اختالالت صرعی و تشنجی در استفاده از نرم افزارهـای و وب سـایت هـا     -٢-٧-۵
. می شود بينایی و گروهی از محرکات صوتی یا بسامدهای ویژه منجر به حمالت تشنجیهای این بيماران برخی محرکا 

بنابراین قطعات پویا نمایی متون چشمک زن، و برخی بسامدهای صوتی که امکان غير فعال نمودن آن توسط کاربر وجـود  
  .ندارد، استفاده از این سایت و نرم افزارها را توسط این افراد محدود می کند

  :الالت صرعی و تشنجیراهکارهای آسان سازی نرم افزار و وب سایت ها برای افراد دچار اخت  -٣-٧-۵
عدم استفاده از قطعات پویانمایی، متون چشمک زن و محرکات صوتی که امکان غير فعال نمـودن آن هـا توسـط     -١

  .کاربر وجود ندارد
  

  )معلوالن(کتابداران و ارائه خدمات به گروه های خاص  -۶
بـه گـروه هـای خـاص، عـالوه بـر       متخصصانی که مسئول ارائه خدمات به گروه های خاص هستند، برای ارائه خدمات 

خدمات معمول کتابخانه باید برای هر گروه متناسب با ناتوانی ها و نيازهـای اطالعـاتی آن مـواد الزم را فـراهم نماینـد، از      
طرفی کاربران معلول، بدون آموزش هدفدار و تخصصی درباره ی نحوه استفاده از وب سایت کتابخانه، نخواهنـد توانسـت   

  .واه خود دسترسی پيدا کنندبه اطالعات دلخ
کتابـداران عـالوه بـر مهـارت هـای      . برای دسترسی به این هدف تربيـت کتابـداران از اهميـت ویـژه ای برخـوردار اسـت      

معمول، مانند سازمان دهی دا نش، اطمينان از کيفيت مواد، و حمایت از استفاده کنندگان و آمـوزش آن هـا، بـه انعطـاف     
آشـنایی آنـان بـا طـرز اسـتفاده از لـوازم و تجهيـزات تخصصـی         . ا یا افراد خاص نيـز نيـاز دارنـد   پذیری و سازگاری با گروه ه

کتابداران در هنگام ارائه خدمات به این گروه ها باید در نظر داشته باشند که . مناسب گروه های خاصی نيز ضروری است
  .آنان قادر به انجام چه نوع کاری هستند و به چه کمکی نياز دارند

طرفي کتابخانه و مراکز اطالع رسانی باید بر این نکته واقف باشند که نياز اطالعاتی فرد معلول مشابه افراد سـالم  از 
از بـين بـردن موانـع     و بايد نسـبت بـه  .با هم یکسان هستنداست و در راستای تأمين نياز اطالعاتی همه ی افراد جامعه 

 . )٧، ١٣٧٩تعاونی، ( بر طبق قانون اين موانع بايد حل شونددستيابي اين گروه به اطالعات بايد حساس باشد و 
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  نتيجه گيری  -٧
امروزه شبکه وب با تمـام امکانـاتش تمـامی فعاليـت هـای زنـدگی مـا را تحـت تـأثير گذاشـته اسـت و باعـث تحـوالت              

رار خواهيم گرفـت  چه نخواهيم در مسير این موج ق و شگرفی در تمامی ابعاد زندگی انسانها شده است ما چه بخواهيم
افـراد  ژه جهـت اسـتفاده   شبکه وب دارای امکانات و ابـزاری ویـ  در این ميان  ،ث استثناء نيستندو کتابخانه ها نيز از این حي

با توجه به در نظر گرفتن نيازهـای خـاص ایـن    باید ناتوان و معلول می باشد که کتابخانه ها بخصوص کتابخانه های معلول 
را جهت ارائه گسـترش خـدمات از طریـق وب بـا کيفيـت و       الزم ضمينه ،سخت افزاری و نرم افزاریجامعه و تهيه امکانات 

کتابخانـه هـا بايـد عـالوه بـر مجموععـه فعلـی خـود، مجموعـه ویـژه ای           از سوی دیگر .  سرعت و دقت بيشتر فراهم آورد
فحات وب مخصوص این کاربران عـالوه بـر   توليد ص. خود ایجاد می کنند) معلول( مطابق با نيازهای اطالعاتی کاربران خاص

  .مجموعه فيزیکی ، باعث افزایش توانایی آنان در امر اطالع یابی خواهد شد
تـا در ایـن    فـرد معلـول را شـناخت   برای ارائه خدمات مطلوب و مناسب به معلوالن بایـد ابتـدا   همان طور که می دانيم 

معلوليت مرتبط است با محروميت هایی کـه  بر همين اساس  . دهدقرار بر آن دامنه کتابخانه تمرکز خدمات وب خویش را 
فرد در نتيجه اختالالت و ناتوانی ها تجربه می کند بنابراین معلوليت ها نشان دهنده ميزان تعامـل انطبـاق فـرد بـا محـيط      

  .هستند
ی وجـود دارنـد کـه افـراد     سازامروزه انواعی از فناوری های دست یابی و آسانهمانطور که در این مقاله ذکر آن رفت ،

متخصصانی که مسـئول ارائـه خـدمات بـه گـروه      بنابر این  .ها می نمایدمعلول را قادر به استفاده از رایانه ها و وب سایت
های خاص هستند، برای ارائه خدمات به گروه های خاص، عالوه بر خدمات معمول کتابخانه باید برای هر گروه متناسـب  

کتابخانه های معلول برای بهبود و ارائه خدمات مناسب و  .نمایندفراهم را ای اطالعاتی آن مواد الزم با ناتوانی ها و نيازه
آشنا و مسلط از وجود کتابداران و اطالع رسانانی آگاه به مسائل و مشکالت معلوالن و  ندبا کيفيت وبی به معلوالن ناچار

در . ه ارائه خدمات به معلوالن معنای واقعـی بـه خـود مـی گيـرد     به ابزارها و محيط وب بهره ببرد که در این صورت است ک
رسـان، بـاری از   ند با کمک متخصاصان اطـالع نپایان باید اظهار داشت به اميد روزی هستيم که کتابخانه های معلوالن بتوا

  .دردها و ناتوانی های افراد معلول را کم کند
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