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 تولید محتوا برای مخاطبان دارای معلولیت

 جمروزنامه جامسرویس علم دبیر  –کاظم کوکرم 

 

گیر منجر شد که در زمانی به بحرانی همهمیالدی در کوتاه ۲۰۱۹در پایان سال  ۱۹-شیوع ناگهانی بیماری کووید

بودن این میالدی انجامید. تازگی و ناشناخته ۲۰۲۰ نهایت به عالمگیری )پاندمی( این بیماری در چهارمین ماه از سال

بیماری از یک سو و سرعت باالی سرایت آن در فضاهای گروهی از سوی دیگر موجب شد تا مراکز معتبری همچون 

ترین زمان ممکن ( در ایاالت متحده در سریعCDCسازمان بهداشت جهانی و مرکز مدیریت و پیشگیری بیماری )

المللی و ملی در سازی عمومی اقدام کنند. در ادامه نهادهای بینحتواهای آموزشی برای آگاهنسبت به انتشار م

زمانی انبوهی از محتواهای آموزشی درباره چگونگی مقابله و کنترل ها در کوتاهکشورهای مختلف با همراهی رسانه

 تولید کردند. های مختلف برای مخاطبان عمومی در سراسر جهانرا به زبان  ۱۹-شیوع کووید

سازی نسبت به این بحران، در بسیاری از مناطق جهان و از جمله در ایران، با این حال در جریان فرایند پرسرعت آگاه

شرایط مخاطبانی با نیازهای خاص نظیر ناشنوایان، نابینایان، معلوالن جسمی، حرکتی و ذهنی و حتی سالمندان کمتر 

درصد جمعیت جهان یا حدود یک  ۱5تقریبا بر آمارهای سازمان بهداشت جهانی دیده شد. این در حالی است که بنا

 .میلیارد نفر دارای نوعی معلولیت هستند

فسی قابل انتقال با سرعت باال میان آحاد گوناگون جامعه است و ویروس عامل آن بیماری تن، ۱۹-از آنجا که کووید

بودن فرایند یوبشود، مععلول و غیرمعلول قائل نمین و افراد مسازی افراد، تفاوتی میان پیر و جوادر مسیر آلوده

ها موجب ناکارآمدی مندی از این آموزشرسانی و در نظرنگرفتن شرایط مخاطبانی با نیازهای خاص برای بهرهاطالع

 و ذهنیرسانی شد. اکنون این نگرانی وجود دارد که ناشنوایان، نابینایان و معلوالن جسمی، حرکتی چرخه آگاهی

 .باشند ۱۹-دفاع و با ریسک باال برای آلودگی با ویروس عامل کوویدی بیهادلیل آموزش ضعیف جزو گروهبه
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ها از سوی دیگر در صورتی که این افراد جزو گروه ناقالن بدون عالمت باشند و به علت ضعف در آموزش با روش

اشند، عوامل بالقوه خطرناکی برای انتقال بیماری در میان های پیشگیری از انتقال این بیماری آشنا نبو دستورالعمل

 مبتال کنند. ۱۹-های اجتماعی خواهند بود و چه بسا با نرخ باالتری افراد گوناگون را به ویروس عامل کوویدگروه

خاص  نگاران و تولیدکنندگان محتوا در حوزه سالمت با درنظرگرفتن نیازها و شرایطاینجاست که الزم است روزنامه

این گروه از مخاطبان، ضمن تولید انواع محتواهای نوشتاری، ویدئویی، صوتی و ... الزامات و نیازهای مخاطبانی را در 

های شنیداری، دیداری، شناختی و حرکتی دارند و با پایش پیوسته فرایند آموزش از کیفیت نظر بگیرند که محدودیت

 ن مطمئن شوند.ها و رسیدن پیام خود به مخاطبااتولید محتو

 

 

 چه کسی است؟توان یا کم فرد دارای معلولیت

توأم، اختالل مستمر و  ای یروان ،یذهن ،یجسم عهیکه بر اثر ضا شودیگفته م یبه کس توانفرد دارای معلولیت یا کم

 یهانهیکه موجب کاهش استقالل فرد در زم یطوربه شود. جادیا یو یعموم یدر سالمت و کارآمد یقابل توجه

و  یجسم نمعلوال نیو همچن نایناب ،ناشنواافراد  دمانن یحستوانان کمگروه، شامل  نیا شود. یو اقتصاد یاجتماع

 ی است.ذهن نمعلوال

 

 رابطه معلولیت با فقر

برنامه  است. شتریدر حال توسعه ب یکشورها در تیمعلول وعیش دهدنشان می ی سازمان بهداشت جهانیهانتایج بررسی

 یدر حال توسعه زندگ یدر کشورها از افراد دارای معلولیت در جهاندرصد  ۸۰ اعالم کرده استتوسعه سازمان ملل 

باالتر  یطور قابل توجهبه تر هستندنییپا التیسطح تحص یکه دارا ییهاگروه نیدر ب تیمعلول زانیمعالوه به کنند.یم
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افراد با  نیدر ب این رقم که یدر حال هستند تیمعلول یکمتر دارا التیتحصصد از افراد با در ۱۹ طور متوسطاست. به

 .درصد است ۱۱ باالتر التیتحص

 ونیلیم ۱۹۰تا  ۱۱۰ نیب، یعنی چیزی جهاندر زده شده نیتخم افراد دارای معلولیت جمعیتپنجم از کل  کی حدود

شدن در مشاغل سطح شاغل، ترفیبهداشت ضع، کمتر التیتحص کنند.یرا تجربه م یقابل توجه یهاتینفر معلول

یق را از طر این افراد یتوانکمفقر ممکن است  موجب شده است این افراد با احتمال باالتری فقر را تجربه کنند. پایین

به آب  یآلوده و عدم دسترس طی، محناامن کار طی، شرایبهداشت یهابه آموزش و مراقبت یناکاف ی، دسترسهیتغذ سؤ

، یو آموزش یشغل یهاکمبود فرصت قیممکن است خطر فقر را از طر نیهمچن تیمعلول تشدید کند. یسالم و بهداشت

  دهد. شیافزا تیمعلول برای افراد دارای یزندگ یهانهیهز شیو افزا دستمزدآمدن  نییپا
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 موانع اجتماعی برای افراد دارای معلولیت

های عبارت است از: درنظر نگرفتن نیازمندی های اجتماعی و اقتصادیبه فعالیت تیمعلول یورود کامل افراد دارا موانع

 یهایوراها و فندر دسترس نبودن دستگاه، عمومینقل وحملوسایل و  یطیمح هایافراد دارای معلولیت در طراحی

به افراد عادی و افراد دارای  ارائه خدمات در ، شکافنیازهای این گروه افتهینانطباق یارتباط لی، وسایکمکپیشرفته 

شود جوامع نسبت به افراد دارای معلولیت که موجب میدر  زیآم ضیتبع یهاو انگ هاتعصب ارد بودنو معلولیت،

 این افراد انگیزه کمتری برای حضور در اجتماع داشته باشند.

در حال  تیمعلول ویژه حقوق افراد دارایبه وتوسعه جوانب مختلف جهان از عموم مردم  یآگاهخوشبختانه اکنون 

های فعالیتدر  دارای معلولیت( ادغام کامل افراد CRPDحقوق معلوالن سازمان ملل متحد ) ونیاست. کنوانس شیافزا

 یدر پرداختن به حقوق افراد دارا یالمللنیتوسعه ب تیبه طور خاص به اهم این کنوانسیونکند.  یم ترویجرا  اجتماعی

 اشاره دارد. تیمعلول

به  نداشتنیدسترس ی برایاریمع ای لیتواند دلینم تیکند که معلولیم انیب یبه روشن ۲۰3۰ داریکار توسعه پا دستور

 واسطهبه اعالم کرده است یبهداشت جهان سازماناینها در حالی است که توسعه و تحقق حقوق بشر باشد.  یهابرنامه

سالمندی، جمعیت افراد دارای معلولیت در  افزایش طول عمر بشر در دورانو  یپزشک یهاشرفتی، پتیرشد جمع

، افراد به طور سال است 7۰از  شیآنها ب یبه زندگ دیکه ام ییکشورها دربه طوری که است.  شیافزا رو به جهان

 کنند. یم یزندگ تیدرصد از عمر خود را با معلول 5/۱۱ ای سال ۸ حدودمتوسط 

 ترنظر محروم نیچند برابر برخوردار هستند و از ا تیخود از محروم تیو معلول تیجنس لیعلول به دلم زناندر این میان 

 ۲۰۰4کوچک در سال  ینظرسنج کیقرار دارند.  بیشتری استفادهؤ در معرض س ژهیو دختران معلول به و زنان هستند.

، ه مورد ضرب و شتم قرار گرفته انددر خان تیمعلول یهمه زنان و دختران دارا باًینشان داد تقر وستانهند در سایدر اور

 اند.شده میعق اجباربه  لدرصد از زنان معلو 6اند و  فتهمورد تجاوز قرار گر یذهن تیمعلول یدرصد از زنان دارا ۲5
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 19-گیری کوویدپذیری بیشتر در همهآسیب

در صورت ابتال به ، دارند یاضاف یبهداشت یازهاین تیمعلول یاز افراد دارا یاریبساز آنجا که بهداشت،  نهیدر زم

به میزان بیشتری ممکن است  نی. افراد معلول همچنترندریپذبیآسو به ویژه در برابر نوع شدید این بیماری  ۱۹-کووید

 یریشگیپهای دستورالعمل، از جمله عالئم و یماریب نیاطالعات مربوط به ا رایز .باشند ۱۹-کوویددر خطر ابتال به 

، ارهزبان اش از طریق ری، تفسلیبه خط بر یمانند مواد چاپ یقابل دسترس یدر قالب ها در بسیاری از مناطق جهان

 شود.یارائه نم یکیگرافاشکال صوت و  هی، تهها سیرنویز

در  ییغذا یهامانند برنامه یبه خدمات اساس یاز دسترس فقیر دارای معلولیت، کودکان گسترده مدارس یلیبا تعط

از  ...و  برنامهفوق یهاتیفعال یحیتفر یهابرنامهحضور در  مربیان،به  یدسترس ،یکمک یهایورا. فنمدرسه محرومند

عالوه  ۱۹-گیری کوویدهمه جمله امکانات مختصری بوده است که حاال دیگر این کودکان به آنها دسترسی ندارند.

 .دیگر آحاد جامعه دامن زده است میان افراد دارای معلولیت و یتالیجید شکاف دیتشد به

متوقف  کاهش یافته یا ۱۹-گیری کوویدهمه لیبه دل ینقل عموموحمل یهاخدمات سامانهاز آنجا که عالوه بر اینها 

د موا تهیه یبرا یحتحاال ، کردندها اعتماد میاین سامانهنقل به وحمل یبرا معموال که یتمعلولدارای ، افراد شده است

به دلیل نیازهای گاه  از این وسایل استفاده کنندیا اگر  توانند سفر کنندینم یپزشک مهم هایویزیت ای هیاول یضرور

 شان بیشتر در معرض خطر است.های همسفران خود، سالمتیو بیگاه به کمک

 

 های ارتباطیها و فناوریرسانهظرفیت 

خدمات و  ،اطالعاتمطمئن شویم که چگونه ، سوال مهم این است که ۱۹-در شرایط کنونی برای مقابله با کووید

افراد دارای معلولیت  و به ویژه دسترس همه افراد تواند درتولید شده است می ۱۹-محتواهایی که برای مقابله با کووید

 نیز باشد؟
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ارتباطی( تقریبًا  که در آن فناوری اطالعات و ارتباطات )منظور وسایل تاسروبرو  ایسابقهبیجهان با تجربه اکنون 

دیگر است. بشریت هرگز برای دستیابی به اطالعات حیاتی یا خدمات و ان برقراری ارتباط مردم با یکامک یگانه

ن دلیل دسترسی به منابع و اطالعات میبه ه  است. محصوالت ضروری هیچگاه اینقدر به وسایل دیجیتالی وابسته نبوده

و میجس هایتوانایی ،جسنیت و نژاد ،از سن صرف نظر ،اقشار جامعه انسانیم برای تما گیریهمهضروری در زمان 

 موقعیت مکانی )جغرافیایی( مهم است. 

مطمئن تا  هم گرددفرا یقابل دسترس هایقالب در۱۹-کوویدنه میدر ز تالیجید یدیاطالعات کل عیتوز باید از این رو

 یافراد دارا ژهیبه و افراد دارای معلولیت وجمله  از. نخواهد ماند یباق یو کس دسترسی خواهند داشت همه افراد شویم

اشاره  زبانا ی سیرنویصفحه ز ،مانند صفحه خوان نیگزیجا هایحلبه استفاده از راهکه  ییشنوا ای یینایباختالالت 

 . نیاز دارند یتالیجیخواندن و درک اطالعات د یبرا

 یبا خطر آلودگ ،به اطالعات موجود نداشتن یدسترس لیبه دل تیمعلولدارای از افراد  یاریبس ،صورت نیا ریدر غ

 ،چت ها،جزوه ها،لمیف ،ویراد ،تلفن ها،وبگاهی مانند ارتباط مختلف استفاده از حالت ،نیبنابرا. شوندمیروبرو  یشتریب

عالوه بر این تهیه اطالعات به زبان ساده و قابل فهم در است. قابل دسترسی نیز باشد بسیار مهم که برای افراد  رهیو غ

 قابل دسترس نیز مهم است. هایقالب

 می برای همگاناز اطالعات بهداشت عموخواهند میی که هاین از راهنماییدکردر دسترس بودن و آگاهی پیدا

 موثر است.  گیریهمهخدمات رله برای افراد ناشنوا در کاهش گسترش  مانند کنند استفاده

خانه اعتماد  به محصوالت بهداشتی و غذا ،دارو مانندی اساس یکاالها یمنظم و ضرور لیبه تحو ناز معلوال یاریبس

اگر  ،پشتیبان هایخرابی شبکهماعی و ر برعکس و مخرب فاصله گذاری اجتیامکان تاثعالوه بر  ،نیبنابرا. کنندمی

به  یدسترساز  اطمینان یدیکل هایسازمان ریو سا یبهداشت هایدهندگان خدمات و مراقبتارائه فروشان وخرده

 نداشتنیدسترس لیدل به ت فراهم نکنندیمعلول یاز افراد دارا یاریبس برای را نیخدمات و محصوالت آنال ،اطالعات
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د بود نخواه بینه تنها در معرض آساین افراد  ،به اطالعات حیاتی در مورد دارو و سایر محصوالت بهداشتی به آنها

 .ردیآنها در معرض خطر قرار گ یبلکه ممکن است زندگ

 هادستورالعمل زیر حاوی پیام ،۱۹-کوویدگیر بیماری همه کنترل تباطات دررفناوری اطالعات و ا مهمبه نقش  با توجه

ارائه شده در  ایرسانه خدمات و محصوالت ،از در دسترس بودن اطالعات دیجیتال اطمینانو اقدامات کلیدی برای 

د است هیچ کس در این بحران جهانی و میبرای همه افراد از جمله افراد دارای معلولیت ارائه شده و ا سطح جهان

 . چالش بر جای مانده است پشت سر نماند

 

 مات کلیدی و اقدا هاپیام .1

قابل  هایدر قالب ۱۹-کوویدکاهش آلودگی به  حوزهخدمات و الزامات اصلی دیجیتال در  ،اطالعات مطمئن شوید

 دسترسی ارائه شده است تا همه افراد از جمله افراد دارای معلولیت بتوانند به این اطالعات حیاتی دسترسی داشته باشند. 

 ،از جمله افراد دارای معلولیت ،قابل دسترسی ارائه شود تا همه هایباید در قالب ۱۹-یدوکومحتوا و اطالعات مربوط به 

اینترنتی مبتنی بر صدا  هایآنالین و پخش هایفیلم ،میتبلیغات تلویزیونی عمو ،مثال برایبتوانند آنها را درک کنند. 

  زبان اشاره باشد. با ده از مفسراستفامگر اینکه شامل زیرنویس یا  ،نخواهد بود برای ناشنوایان قابل دسترس

)فناری  ICTدنیای  ،تلویزیون و رادیو مطبوعات، مانندسنتی رسانه  هایبه غیر از فرم ،مانند هر وضعیت اضطراری دیگر

ول را در چنین شرایط خارق تواند ارتباط با افراد معلمیمختلفی است که  هایشامل مکانیسم اطالعات و ارتباطات(

 ها،خدمات و منابعی مانند وبگاه -نترنت پیام کوتاه / پیام کوتاه و ای ،تلفن همراه صوتی ،تسهیل کند: تلفن ثابتای العاده

اجتماعی کنفرانس  هایرسانه هایشبکه ،(IPخدمات صوتی در پروتکل اینترنت ) ،رسانی فوریپیام هایبرنامه ،ویدئو

 کند.میای را فراهم و اسناد( و ارتباطات ماهواره هافیلم ،تال )تصاویروب که امکان ارتباط فوری و تبادل محتوای دیجی
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توانند به اطالعات و می افراد دارای معلولیتاز اینکه همه افراد از جمله  اطمینانبرای  .2

زیر را  هایجنبه ،آنها را درک کرده و از آنها استفاده کنند ،دسترسی داشته باشندمحتواها 

 باید در نظر گرفت: 

صوتی و تصویری که از طریق صفحه نمایش الکترونیکی در فضاهای  هایدر قالب :میالف. اطالعات عمو

تواند به می ،شودمیو سایر مناطق ارائه  هاپارک ،فروشیخرده هایفروشگاه ،و مترو آهنمانند سکوهای راهمیعمو

فناوری اطالعات و ارتباطات شخصی دسترسی نداشته باشند. در صورت  هایدستگاهافرادی برسد که ممکن است به 

آژیرهای صوتی که در شرایط  ید عالوه بر متن نمایش داده شوند. هشدارهای صوتی /گرافیک و تصاویر با ،امکان

اطالعات  شان دهند.ماهیت و سطح تهدید را نزن همراه باشند تا چشمک هایشوند باید با چراغمیاضطراری استفاده 

 دیجیتال بصری ارائه شود. هایسامانهنیز باید از طریق  میعمو نمایشگرهایارائه شده از طریق  هایو اعالن

 

از آنها استفاده  نیز شنواشنوا یا کمناخاص استفاده شود تا افراد  هاییا ویژگی هامهمیتواند همراه با ضمیب. رادیو: 

افراد  به کنند تا منتشرمتن ساده ... چراغ چشمک زن و  ،توانند به صورت لرزشمیی که هایدستگاه ،مثال برایکنند. 

کردن آلودگی هشدار شده توسط دولت برای محدودیا اقدامات اعمال  ۱۹-ویدوک هایشنوا از محدودیتناشنوا و کم

 .محتوا باشند ارائه متنآنالین باید شامل  هایدهند. رادیو آنالین یا پادکست

 

-کوویدمربوط به  و زبان اشاره تفسیر صوتییا های محلی باید ارائه شود به زبان با توجهزیرنویس  ج. تلویزیون:

شنوایی هستند یا ممکن است در درک زبان مشکل داشته باشند قابل دسترسی باشد. برای افرادی که دارای کم۱۹

 . باید از مفسران زبان اشاره استفاده شود ،یگیرهنگام ارائه اطالعات تلویزیونی در مورد وضعیت همه ،عالوه بر این

 

شود، اصوال برای ناشنوایان و بسیاری از ها و نشریات چاپی مانند مجالت منتشر میآنچه در روزنامه د. مطبوعات:

معلوالن حرکتی قابل استفاده است. اما باید در نظر داشت که محتوای تولید شده در قابل خط بریل برای نابینایان نیز 
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خوان را افزارهای صفحهشدن توسط نرمابلیت خواندهطور وبگاه این نشریات نیز بایستی ققابل دسترس باشد. همین

شود، نابینایان بتوانند به آن های چاپی در فضای وب منتشر میداشته باشد تا در صورتی که محتوای این نوع رسانه

ها در ها و استفاده از عالئم و نشانهگیری از اینفوگرافیک در این نوع رسانهدسترسی داشته باشند. از طرف دیگر بهره

برد که ممکن است در خواندن یا فهمیدن مفاهیم تولید محتواهای گرافیکی، احتمال درک آنها را برای افرادی باال می

گیر و به طور کلی در های همهو بیماری ۱۹-متنی دچار مشکل باشند. از این رو در مورد اطالعات مربوط به کووید

شود اطالعات ارائه شده ده مرسوم در مطبوعات که معموال سعی میشرایط بحرانی در حوزه سالمت، بهتر است قاع

تولید شده، هم در در محتواهای گرفیکی مستقیما در متن مورد اشاره قرار نگیرد را کنار بگذاریم و محتواهای مهم 

 اینفوگرافیک در اختیار مخاطبان قرار گیرد.  بلبینایان( و هم در قامتن )ویژه نابینایان و کم

 

و به  دارای مشکالت بینایی هستندافرادی که  ،اگر اطالعات فقط به صورت پیام کوتاه ارسال شود پیامک:. ه

گردونه از  ،دیگر مانند صدا تبدیل کنند هایتوانند متن را به قالبیکه دسترسی ندارند ای پیشرفته هایدستگاه

و اقدامات مربوط ۱۹-کوویدو هشدارها در مورد اقدامات مربوط به  هااعالن ،شوند. از این رومیخارج  رسانیاطالع

مختلف منتشر شود. تمام تصاویر پیوست  هایاز طریق کانال گوناگون هایگیر نیز باید در قالبهمه هایبه بیماری

ا ببیند، چطور طور فرض شود که اگر کسی نتواند تصاویر رو این اید شامل توضیحات جایگزین باشندب هاشده با پیام

 مند شود.تواند از مفاهیم مورد اشاره در آن بهرهمی

 

واتساپ دربسیاری از  رسانپیامرسان رایج و محبوب میان مردم متفاوت است. امروز در هر کشوری پیام پ:ا. واتسو

کند. میکار هم )صدا گذاری(  Voice Over)اپلیکیشن گوگل( و  Talkbackاست و با  قابل دسترس نقاط جهان

تواند میخواند و حتی میجدیدتر  هایگوشیرا با صدای بلند و در  واتساپ هایدستیار صوتی اپل( پیام، Siriسیری )

از  ۱۹-برای ارسال هشدارهای کووید اپکند. هنگام استفاده از واتس و تایپ دیکتهتواند میسیری را از طریق  هاپیام

 کنید.  پرهیزاستفاده از شکلک )ایموجی( 



 

نگاری سالمتدوره آنالین روزنامه  

1399آذر  7آبان تا  10  

 

 

 هایباید طبق دستورالعمل هامحتوای ایمیلزبان فعال باشند.  باید به چند ۱۹-کوویدمربوط به  هایاعالن ل:میای. ز

و با همه  مختلف و با فناوری کمکی کاربر کار کند هایدسترسی طراحی شود تا بتواند به طور یکپارچه در دستگاه

رایانه تاپ دسک در هشدار دهندههای نشانسامانه. برخی از های ارتباطی بتوان به محتوای آن دسترسی داشتدستگاه

. استفاده از بهره بگیرندمختلف نیز  هایبازشو در قالب هایاز ارسال پیام ،توانند عالوه بر ارسال متن و بوق صوتیمی

 ممکن است به افرادی که در درک متن مشکلی دارند کمک کند. ۱۹-یدکووگرافیک در هشدارهای مربوط به 

طور برای استفاده نابینایان و همین اید شامل توضیحات جایگزینب ارسال شده در ایمیل همه تصاویر فراموش نکنید

 باشد. بیناافراد کم

 

ای در دسترس اجتماعی به طور فزاینده هایترین شبکهمحبوبجدید  هاینسخهامروزه  اجتماعی: های. شبکهح

 هایدهند. مهم است که آژانسمیدسترسی را ارائه  قابل هایویژگی و ... یوتیوب ،توییتر ،اینستاگرام ،بوکفیسهستند. 

منتشر  هاو اقدامات همه گیر را در این سیستم عامل ۱۹-کوویدپزشکی و اطالعاتی که اطالعات حیاتی مربوط به 

برای  هاپیام مطمئن شونداطالع داشته باشند تا برای همه آحاد جامعه از قابلیت دسترسی به محتوای دیجیتال  ،کنندمی

 همه قابل دسترسی است. 

 

های افزایش یا موجط به بوکه مر ۱۹-کوویداطالعات مربوط  چگونگی دسترسی به: اینترنتی هایهوبگا. ط

افراد  مطمئن شویمتا  شودآزمایش  برای عموم مردم انتشارپیش از  باید است منطقه ای یا ملی ،آلودگی جهانی کاهش

 با موانعی روبرو نیستند.  وبگاهدر دسترسی به اطالعات مهم به اشتراک گذاشته شده در نیز  یتلمعلودارای 

شدن قابل خواندهکه منتشر شوند ی هایصورت قالب به وبگاهاز طریق  pdfیا   wordفایل به صورتاگر اسناد دیجیتال 

غیرقابل دسترسی مبتنی بر تصویر  هایPDFیا  JPEG هایفایلمانند خوان برای نابینایان نباشد )افزارهای صفحهبا نرم
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تاند مورد استفاده این طیف از مخاطبان قرار بیرد و این موضوع خطرناکی اطالعاتش نمی ،تصاویر اسکن شده( مانند

 است.

بسیار خوبی برای به تصویر کشیدن محتوا برای افراد  روش کیگرافیتصاویر ها و از عکس گیریبهره ،از طرف دیگر

. با این ی است که ممکن است در فهمیدن زبان متون نوشته شده دچار مشکل باشندناتوانی شناختی یا افراددارای 

 افزارنرماختالالت بینایی با استفاده از افراد دارای  مطمئن شویمل شود تا میاین اطالعات باید با اطالعات متنی تک ،حال

 به دریافت و درک اطالعات هستند. خواندن صفحه نمایش خروجی صدا یا بریل قادر

فراموش  .هم ارائه شودتوصیفی  به صورت بایدبرای اینکه مورد استفاده نابینایان باشد خارجی  هایوبگاهبه  لینک دادن

هم  نیز نباشند از ماوس از نظر فیزیکی قادر به استفاده افراد ای باشد که اگرگونهنکنید طراحی وبگاه باید از نظر فنی به

 باشند. ی داشتهدسترسهای مختلف وبگاه به بخشاز طریق صفحه کلید  بتوانند

 

 


