نگاهی به
نواقص

دائرةالمعارف معلولین ( )EDنسبت به تاریخ ،فرهنگ و
جوامع اسالمی اهتمام جدی نداشته است .در حالی که
قرآن در بین کتب آسمانی در دفاع از حقوق معلولین و
روشندالن ،عنایت خاص داشته ،نیز رهبران اسالم مانند
حضرت علی بن ابیطالب(ع) ،امام حسین(ع) جمالت
و عبارات بینظیر در دفاع معلولین بیان کردهاند؛ از
سوی دیگر صدها محدث ،متکلم ،فقیه ،ادیب و متغیر،
نیز صحابی رسول خدا(ص) و تابع ائمه معصومین(ع) از
نابینا ،ناشنوا و ناتوانان حرکتی بودهاند ،سزاوار است مراجع
جهانی حداقل درصد اندکی از آنها را معرفی مینمودند.
اما متأسفانه بسیاری از دائرةالمعارفها ،مأخذشناسیها،
اصطالحنامهها و فرهنگنامههایی که در غرب منتشر
شده ،در بخش اسالم و مسلمانان ،حق و انصاف را رعایت
نکردهاند .یک دلیل مهم آن ،سستی و کمکاری خود
مسلمانان و عدم حضور آنان در مراکز مرجعنگاری جهان
است ED .هم مدخلهای اسالمی اندکی آورده است.
امید است در ویرایش جدید جبران گردد.
ضرورتهای مطالعاتی
نگاهی به مدخل های نابینایی و نابینایان
در دانشنامه معلولین
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الزم است مدخلهای ویژه ناشنوایان و معلولین حرکتی
و ذهنی هم استخراج ،سپس محتوای این مقاالت از نظر
منابع و مآخذ ،گستره مباحث ،گرایش و رویکرد مثل
پزشکی ،جامعهشناسی و اجتماعی ،آموزههای دینی و
مذهبی و غیره بررسی شوند .نیز شخصیت و طرز فکر
نویسنده و محدوده جغرافیایی که چه مناطقی از جهان را
پوشش میدهد تحلیل و نقادیشود.

معرفی نشریه مطالعات ناتواني

1

گروه مرجعنگاری

مجله مطالعات ناتوانی ،بین رشتهای با گستره جغرافیایی
منطقهای است .این مجله ضمن تمرکز بر مسائل پزشکی
ناتوانی ،از انتشار مطالعات سایر رشتههای مرتبط نظیر
جامعهشناسی ،حقـوق ،علـوم اجتماعی ،روانشنـاسی،
مشاوره ،جغرافیا ،معماری و مهندسی که مرتبط با مباحث
ناتوانی و زمینههای وابسته نظیر مسائل رفاهی ،فقر و
تأمین اجتماعی ناتوانان باشد؛ استقبال مینماید .در این
راستا تمامی روشهای تحقیق مورد استفاده در علوم
مربوطه پذیرفته خواهد بود.
مسعود کریملو در سال  1390با همراهی دکتر دادخواه،
و مهندس موسوی خطاط بنیاد مجله مطالعات ناتوانی
را تأسیس کردند .در دو سال اخیر با جدیت ،درصدد
دریافت مجوز برای رتبه علمی پژوهشی آن بودند؛ تا اینکه
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مصوبه کمیسیون
نشریات را اخیرا ً تأیید و امضاء کرد .از اینرو امید است این
نشریه جان تازهای گرفته و به مشکالت اساسی معلولین
بپردازد .هم اکنون سومین شماره روی وب سایت مجله
قرار گرفته است.
مشخصات اداری

مشخصات شکلی و ظاهری نشریات که اصطالحاً به آن
شناسه گویند برای پیدا کردن و راهیابی به آن بسیار مهم
است .مشخصههای شکلی این نشریه اینگونه است:
عنوان :مجله مطالعات ناتوانی
)(Middle Eastern Journal of Disability Studies
شاپا (2322-2840 :)ISSN
رتبه علمی :علمیـ پژوهشی (پزشکی)
دوره انتشار :دوفصلنامه
زبان :فارسیـ انگلیسی
صاحب امتیاز :سید محمد موسوی خطاط
مدیر مسئول :دکتر مسعود کریملو
سردبیر :دکتر محمد کمالی
هیئت تحریریه :مسعود کریملو ،سحرناز نجات ،فریدون
الیقی ،بیژن فروغ ،غالمرضا جندقی ،اصغر دادخواه ،محمد
کمالی
محل انتشار :تهران
نشانی :تهران ،سعادت آباد ،خ عالمه جنوبی ،پ ۴۴
پایگاه اينترنتيwww.jdisabilstud.ir :
نشانی الکترونیکmkamali@gmail.com :

تـوان نامـه  ،شماره اول
فهرست مقاالت

سه شماره این مجله تاکنون منتشر شده است .مأخذشناسی
یا فهرست محتویات این سه شماره به شرح زیر است:
*دوره  ،1شماره  ،1پائیز و زمستان .1390
ـ بررسی ارتباط صفات شخصیت ،راهبردهای مدیریت
منابع و راهبردهای انگیزشی در پیشبینی پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان کم توان ذهنی.
ـ تأثیر موسیقی اصیل ایرانی بر مهارتهای درشت دستی
کودکان مبتال به فلج مغزی اسپاستیک.
ـ بررسی تأثیر استفاده از اسپلینت بر روی عملکرد دست
بیماران سکته مغزی مزمن.
ـ محیط و نابینایی :تجربیات بزرگساالن دارای نابینایی
اکتسابی در انجام فعالیتهای روزمره زندگی.
ـ ارزیابی میزان افسردگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه
آزاد اسالمی.
ـ مروری بر دادههای گمشده.
*دوره  ،2شماره  ،1بهار و تابستان .1391

*دوره  ،2شماره  ،2پاییز و زمستان .1391
ـ تأثیر بهکارگیری کارت هوشمند با مدیریت مصرف
داروی بیماران خاص مبتال به هموفیلی در سازمان بیمه
خدمات درمانی استان تهران.
ـ مقایسه میزان اثربخشی دو روش فرنالد و سینا بر عملکرد
خواندن کودکان دوزبانه دارای اختالالت خواندن پایه دوم و
سوم دبستان شهرستان ارومیه در سال تحصیلی .۸۹-۹۰
ـ نقش جهتگیری هدفهای پیشرفت و کمرویی در رفتار
اجتناب از کمکطلبی.
ـ نقص در نگرش ،دانش و مهارت ،مانعی در برابر فعالیت
سازمانهای غیردولتی معلوالن.
ـ نقش پرستاران در فرایند توانبخشی قلبی.
ـ تکدیگری در ایران :رویهها ،روندها و علتها.
ـ وظایف عبادی مسلوس در فقه اسالم.
قلمرو علمی و گرایش

این مجله تاکنون به موضوعات پزشکی ،پرستاری ،اخالق
پزشکی ،حقوق پزشکی و باالخره توانبخشی پرداخته است.
رویکرد نویسندگان مقاالت ،پژوهشی و آکادمیک صرف آن
هم در دانشهای فوق است؛ موضوعاتی مثل جامعه شناسی
پزشکی ،اطالعرسانی و آسیبشناسی اخالقی در آن راه
ندارد .نیز جای مباحث درباره راهنمایی معلولین در این
نشریه خالی است .نیز به مقاالت مرتبط با تکنولوژی و ابزار
آالت پزشکی معلولیتی نپرداخته است.

معرفی نشریه مطالعات ناتوانی

ـ اثر خودآگاهی و توجه بر انسداد تحت فشار در ورزشکاران
دارای ناتوانی در مهارت باز و بسته بسکتبال با ویلچر.
ـ تعیین شاخصهای بیمارستانی مصدومین حوادث شغلی
منجر به قطع عضو در بیمارستان الله.۱۳۸۴-۱۳۸۸ ،
ـ مقایسه اثربخشی رفتار درمانی شناختی و دارودرمانی بر
کاهش عالئم همراه اختالل نارسایی توجه و بیشفعالی.
ـ معنادرمانی گروهی به عنوان روش توانبخشی کاهش
افسردگی زنان سالمند.
ـ بررسی ارتباط توجه انتخابی بینایی بر کیفیت
دستنویسی دانشجویان  ۱۸تا  ۲۲سال دانشکده علوم
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
ـ آزمونهای تصویری درک و بیان اسامی؛ ابزارهایی جهت
کشف تفاوتهای درکی و بیانی کودکان 5و 2تا  ۴ساله

فارسی زبان.
ـ بررسی ناحیه  HMG-boxو Coiled Coil
 Dimerization Domainژن  Sox5در بیماران
مبتال به سایکوز.
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