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رفاقت یارقابت؟
آیا كسي جا مانده است؟

بوسه  بر الفبا!
در این موزه نابينایان هم مي بينند!

GPS از عصاي سفيد تا

 فهرستگان رشد منبعی مطمئن برای آشنایی با بهترین منابع آموزشی و تربیتی سال است.
 در فهرستگان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با 82 منبع آموزشی و تربیتی مکتوب و 

غیر مکتوب آشنا می شوید که اغلب در سال 1395 تولید شده اند.
 هر معلمی می تواند منابع مورد نیاز و مناسب برای خود و دانش آموزانش را از فهرستگان بیابد. 
 امسال دومین سالی است که فهرستگان رشدـ  به رایگانـ  برای تمام آموزشگاه های کشور 

از جمله دفتر مدرسه ای که شما در آن تدریس می کنید، فرستاده شده است.
 نحوۀ تهیه منابع معرفی شده در فهرستگان، در مقدمۀ آن توضیح داده شده است. 

 نسخه های الکترونیکی و رایگان فهرستگان را در این نشانی ببینید:

http://samanketab.roshdmag.ir/fa/fehrestgan

فهرستگان های دیگری 
برای دیگر دوره های آموزشی 

نیز منتشر شده است.



1. شب  به خير فرمانده
احمد اكبر پور. تصويرگر 

مرتضي زاهدي. تهران: يونيسف 

)صندوق كودكان سازمان ملل 

متحد( واحد انتشارات، 1383

2. من و الك پشت و ماني
مژگان كلهر. تصويرگر: مجتبي 

عصياني. تهران: سازمان 
فرهنگي هنري شهرداري 

تهران، 1392

 مجـلـه 
بچه ها بشري، سال ششم، 

فروردين 96 شمارة 61

3. ديوار / جبار شافعي زاده. 

تصويرگر راشين خيريه. تهران: 
يونيسف، 1383

4. فقط بابا مي تواند من را 
از خواب بيدار كند / مژگان 

بابامرندي. تهران: كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان، 

1389

5. اليور سمعك مي گيرد
مورين كسيدي ريسكي و 
نيكالس كالكوف. مترجم: 

مژگان شعبان پور شهرستاني. 

تصويرگر: نيكالس بيبي. تهران: 
كتاب آراد، 1387

6. همه چيز روبه راه است
جنيفر مورمالينوس. تصويرگر: 
مارتا فابرگا، مترجم: مرجان 

مشاري. ويراستار: زهرا سادات 
صفوي سهي. تهران: طبيب، 

1389

8. مقررات بسينتيالرد
مترجم: كيوان عبيدي آشتياني. 

تهران: افق، 1391

10. داستان زندگي استيون  
هاوكينگ / نويسنده و 

تصويرگر. تي. اس. لي. مترجم: 

محبوبه عسگري. تهران: واژه، 
انتشارات فاطمي، 1392

11. طاليي ها و نيروي 
درونشان / ژيال موحدي. تهران: 

وديعت، 1387

12. بچه هاي استثنايي و شاد

 آرلن مگوير. تصويرگر. شيال 
بيلي. مشهد: پيام دانش و 

دانش موسوي، 1387

13. مرغ مقلد / كاترين 
ارسكين. مترجم: كيوان عبيدي 

آشتياني. تهران: افق، 1395

14. سبزه اي در دورن من 
رايكا بامداد تصويرگر: مرجان 
وفائيان. تهران: يونيسف، 1383

15. من ناشنوا هستم 
جنيفرمور- مالينوس. تصويرگر: 

مارتا فابرگا- مترجم: الهام 
اسدي. تهران: تيمورزاده، 

طبيب، 1388

16. زندگي با سندرم داون 
جني بريان- مترجم: فيروزه 
معراج. تهران: پيدايش. يا، 

1389

17. داستان زندگي من- 
هلن كلر / مترجم: فاطمه 

چادرباف. تهران: شركت توسعة 

كتابخانه هاي ايران- 1369

19. پوليانا روشنايي كوهستان
 آناماريا ماتوته. مترجم: 

محمد قاضي. تهران: كانون 
پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان، 1354

21. داستان زندگي من هلن 
كلر / مؤلفان: استوارت و 

پالي آن گراف. مترجم: سپيده 
خليلي. تهران: سازمان پژوهش 

و برنامه ريزي آموزشي- 
انتشارات مدرسه، 1377

18. فيل كوچولو صاحب 
سمعك مي شود / ماورين 
كاسي ريسكي و نيكالس 
كاكوف. تصويرگر: پلي گان 
نيكالس بيبي. ترجمه و 

بازنويسي: محمد نيك افروز. 
تهران: باستان، 1386

20. معلم روشنايي
هلن الميرا ويت. مترجم: 
محمد علي قرباني. تهران: 

سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي- انتشارات، 1389

22. باغچه بان / محمد رضا 

يوسفي. تهران: سازمان پژوهش 

و برنامه ريزي آموزشي- 
انتشارات مدرسه، 1380

23. پيروزي بر شب / كريستان- 
مترجم: سيروس طاهباز. تهران: 
كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان، 1362

24. ماهي باالي درخت / ليندا 

مااللي هانت- مترجم: پرناز 
نيري. تهران: افق، 1395

25. شگفتي! / آرجي. پال سيو. 
مترجم: پروين علي پور. تهران: 

افق، 1393

26. سوزان مي خندد 
جين ويليز. توني راس. مترجم: 

شهيد مجتهد زاده. تهران: 
سروش، 1389

27. دوست من سندرم داون 
دارد / جنيفر  مورماليناس. 

تصويرگر: مارتا فابرگا. مترجم: 
گيتا موللي. تهران: راز  نهان، 

1396

28. خانة خودمان /  سينتيا 
كادوهاتا. مترجم: شقايق 

قندهاري. تهران: افق، 1385

29. زندگي نامه، احوال و افكار 
ذبيح ا... بهروز /  محمد رضا 

بيگدلي. تهران: وزارت 
آموزش و پرورش، 1378

7. زندگي با فلج مغزي
پل پيم. مترجم: مجيد عميق. 

تهران: پيدايش،  1389

9. هاوكينگ و سياه چاله ها

پل استراترن. مترجم: ابوالفضل 

حقيري. تهران: بصيرت، 1389

واقعيت1

واقعيت5 واقعيت2

واقعيت6 واقعيت3

واقعيت4

چند واقعيت دربارة آموزش فراگير

آیــــا
میدانید:

موفقيت تحصيلــی دانش آموزان خاص 
در کالس هــای فراگيــر در مقايســه با 
دانش آموزان در کالس های تفکيک شده 

بهتر و يا برابر است.

کيفيت آموزش فراهم شده برای 
دانش آموزان خاص در کالس های 
فراگير، در مقايسه با دانش آموزان 

کالس های تفکيک شده بهتر يا برابر 
است.

برنامه های آموزش فراگير تاثير منفی بر 
موفقيت تحصيلی دانش آموزان عادی 

اين کالس ها ندارد.

دانش آموزان خاص در کالس های 
فراگير به ويژه در کالس های 

حرفه آموزی ،سازگاری بيشتری با شغل 
آينده شان دارند.

دانش آموزان خاص در کالس های 
فراگير در مقايسه با دانش آموزان در 

کالس های تفکيک شده تعامل بيشتری 
با همساالن شان دارند و حمايت 

بيشتری نيز از آنان دريافت می کنند.

کالس های فراگير ، سازگاری 
دانش آموزان را برای زندگی اجتماعی 

بهبود می بخشند. 
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ماهنامة آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی برای معلمان، کارشناسان 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات آموزش  و پـرورش و دانشجویـان
دانشگاه فرهنگیان

مدیر مسئول: محمد ناصری
سردبیر: محمد عطاران
شورای برنامه ریزی و کارشناسی:
شیبا ملک
سیده فاطمه شبیری
زینب گلزاری
علیرضا منسوب بصیری
مدیر داخلی: بهناز  پورمحمد
ویراستار:  افسانه حجتي طباطبائي
طراح گرافیک:  عبدالحمید سیامک نژاد

نشانی پستی دفتر مجله:
تهران، ایرانشهر شمالی، پالك266 
صندوق پستی 15875/6585
تلفن: 9 88831161-021   داخلی370
تلفن های امور مشترکین:
77336656 -021 و 021-77336655

صندوق پستی امور مشترکین: 
15875/3331
شمارگان: 18500 نسخه

www.roshdmag.ir :وبگاه
 E mail:farda@roshdmag.ir :پیام نگار
http://weblog.roshdmag.ir/Farda :وبالگ

عكاسي روي جلد:  حمیدرضا همتي

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شرکت افست

نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه های ناب، ایده ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، عالقه مندان به این حوزه در 

تجربیات شما شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله هایی را که می فرستید، با موضوع مجله مرتبط باشدو در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مقاالت، حاوی مطالب کلی و گردآوری شده در ارتباط با فناوری و کاربرد آن در کالس درس نباشد.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنید، این موضوع را قید فرمایید.

 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت الزم را مبذول فرمایید.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده کنید و در پایان آن، فهرست منابع را بیاورید.

اندیشــه

سردبیـریادداشت 

تجربــــه

طنـــــز

پیشخوان

آموزش فراگیر / محمد عطاران 2

آیا كسي جا مانده است؟ / شیبا ملك 4

رفاقت یا رقابت؟ / بهناز پورمحمد 10

چشم انداز آموزش فراگیر / مترجم: محمد امین اسپروز 12

پا به پاي دانش آموزان عادي برو تا برسي / فرشته روستایي 23

دختر شاه پریان روی ویلچر / اعظم الریجاني 7

این قطار چگونه به مقصد می رسد؟ / نرگس لیاقی مطلق 16
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پسرم ،علی، سه یا چهارساله بود که شروع کرد به 
سؤال کردن های پی درپی. وقتی از تلویزیون سریال 
یا فیلمی می دیدیم, به  سرعت دربارة قهرمان های 
داستان شروع به داوری و تقسیم بندی می کرد و 
ســپس برای اینکه از صحت داوری خود با خبر 
شــود ، از من یا مادرش سؤال می کرد: » بابا اون 
آقاهه خوبه«؟» مامان اون خانمه بده«؟ پی درپی 
سؤال بود که به طرف ما سرازیر می شد و البته ما را 
خسته می کرد؛ ما را که به این تقسیم بندی بسیط 
و ساده عادت نداشتیم و طبقه بندی ما پیچیده تر 

از تقسیم بندی های او بود. 
بچه ها به مرور ایام تقســیم بندی های ســاده و 
بسیط خود را کنار می گذارند و تعداد طبقاتی که 
برای قرار دادن دیگران اعم از آدم ها و اشــیا- در 
نظر می گیرند، از دو فراتر می رود و شمار فراوانی را 
شامل می شود. زبان سادة بچه ها پیچیده می شود 
و شــناخت آن ها از جهان نیز به سادگی گذشته 
نخواهد بود. این تقسیم بندی ها دودسته اند : برخی 
از آن ها فقــط به موقعیت واقعی اشــیا یا آدم ها 
اشــاره دارند؛ مثاًل بلندقد و کوتاه قد، تند و کند، 
داغ و ســرد و هزاران تقسیم بندی دیگر که فقط 
حاکی از وضعیت پدیده هاست، ولی بعضی جنبة 
ارزش گذاری دارند و داوری فرد را نشان می دهند. 
ما در بزرگســالی به تقســیم بندی های ارزشــی 
پیچیده تــری رو می آوریم. دیگــر، چیزها را فقط   
به خوب و بد تقســیم نمی کنیم بلکه دوگانه های 
دیگری را می سازیم؛ مثاًل دروغگو-راستگو, فقیر-

غنی, مذهبی-غیر مذهبــی, باهوش-کم هوش, 
عادی-عقب افتاده. 

این تقســیم بندی ها قطعًا حکایــت از پیچیده 

شدن ذهن و عمق یافتن شــناخت های ما دارند. 
البته وقتــی جنبة ارزش گذاری پیــدا می کنند، 
تبعات آن ها ممکن اســت گریبان بســیار کسان 
را بگیــرد و پیامد های چندان خوشــایندی برای 
آن ها نداشــته باشــد؛ مثاًل همین تقسیم بندی 
افراد به تیزهوش، عــادی و عقب افتاده را در نظر 
بگیریدکه گاه سرنوشت افراد را دگرگون می کند. 
در ســده های میانة میالدی با تصــوری که این 
تقســیم بندی ها به وجود می آورد، بعضی از مردم 
ازحق حیات محروم می شــدند. در مواردی، همة 
افــراد عقب افتــاده را جمع می کردنــد و به دریا 
می ریختند. به تدریج  در این قضاوت ها تغییراتی 
به وجود آمد و تصمیم گرفته شــد به افراد محروم 
از توانمندی های متعارف انسان های عادی، کمک 
کننــد تا از قابلیت های خــود در حد امکان بهره 
ببرند ولی این تقسیم بندی همچنان مانع ارتباط 
این افراد با افراد عادی جامعه مي شد و چه بسا در 
مواردی به انــزوای آن ها، به دلیل قرار گرفتن در 

محیط مجزا، می  انجامید. 
در ســال های اخیر، آموزه ای رواج یافته اســت 
که بــه آن آمــوزش فراگیر می گوینــد. آموزش 
فراگیر، آموزشی اســت که همه، اعم از تیزهوش، 
عــادی و کم توان، را در یک مدرســه و تحت یک 
برنامة آموزشی واحد قرار می دهد. دیگر با مدرسة  
نابینایان، ناشــنوایان، تیزهوشان و افراد استثنایی 
ســروکار نداریم. هدف آموزش فراگیر این اســت 
که به این ترتیب، محیط زندگی و آموزش افراد- 
به خصوص کم توانان ذهنی و جسمی- را به شکل 
عادی و متعارف درآورند . همان گونه که این افراد 
در جامعه الجرم باید با دیگران معاشــرت کنند، 

آموزش فراگیــر
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توصیه می شود که در مدرسه هم این معاشرت را 
بیاموزنــد و در کنار افراد عادی و متعارف آموزش 
ببینند. این رویه منجر به آن می شود که اواًل افراد 
عادی ، به حضور افــراد کم توان در کنار خود خو 
کنند و یک باره پس از خروج از مدرسة خود، دچار 
درماندگی در رویارویی با این گونه افراد نشوند . ثانیًا 
به دلیل اینکه شــیوة کنار آمــدن با این بچه ها را 
آموخته اند، به حذف و طرد آن ها دست نزنند، بلکه 
برای توانمندسازی آنان، به عنوان افرادی متفاوت با 
خویش اقدام کنند. در این شــمارة نشریة مدرسه 
فردا کوشــیده ایم ابعاد مختلف آموزش فراگیر را 
بررســی کنیم. از جنبه های نظری به سراغ دکتر 
خسرو باقری، استاد ممتاز دانشگاه تهران، رفته ایم 
و به کندوکاو فلسفی در این زمینه پرداخته ایم تا 
آن چنان که دکتر باقری می گوید، بدانیم »آفرینش 
خدا بر اساس تنوع است جهان تقسیم بندي نشده 
است و در آن مرزبندي وجود ندارد. در كالس هاي 
درس هم دانش آموز مرزبندي نباید وجود داشته 
باشــد: در یك كالس درس هم تیزهوش، وجود 
دارد هم كم هوش و هم عادي. كالس و مدرســة  
انحصاري نباید داشته باشیم«. تجربه های جهانی 

در این زمینه را به کمک محمدامین اســپروز، که 
آن ها را به فارسی برگردانده  است ، خواهیم یافت 
و با چالش های مدارس فراگیر جهان آشنا خواهیم 
شد. تجربه های بومی و ملی در این زمینه از دیگر 
مباحث این شماره اســت. ازجمله به سراغ مریم 
ملکــی، قهرمان ملی المپیــک و برندة مدال های 
جهانی رفته ایم تا باتجربه هــای او دربارة توانمند 
کردن بچه های توان خواه آشــنا شــویم؛ آنجا که 
به عنوان فردی توان خواه می گوید:»معلوالن و افراد 
توان خواه هر چه در جامعه بیشــتر حضورداشته 
باشند، دردهاي ناشي از معلولیت را كمتر احساس 
می کنند. خانواده در این شــرایط حــرف اول را 
مي زنند. آن ها باید فرزندان معلولشان را ببینند و 
گمان نكنند براي آن ها آینده اي وجود ندارد. من 
نمي توانم محدودیتم را انكار كنم اما محدودیت ها 
زماني برایم قابل تحمل مي شــوند كه ســدهاي 
روبه رویم كمتر باشــند. وقتي ما بتوانیم در جامعه 
حضــور پیدا كنیم، دیگران هم به حضور ما عادت 
مي كنند و صدایمان بیشتر شــنیده مي شود. در 
چنین وضعیتي، تنها امید اســت كه به ما انگیزه 

مي دهد؛ امید به اینكه روزي ما هم دیده شویم.«
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شیبا ملك
تصویرگر: سید میثم موسوی

كالس چهارم یا پنجم دبســتان بودم؛ كالســي با حدود 30 
دانش آموز، خوب به خاطر دارم كه هر بار خانم معلم »افسانه« 
را صدا مي زد تا پاي تخته مطلبي بنویسد، خودمان را به گونه اي 
مشغول مي كردیم تا زمان بگذرد؛ چون خیلي طول مي كشید 
تا او به تختة كالس برســد. افســانه یك پایش مصنوعي بود و 
به ســختي راه مي رفت. با وجود این، در خیلي از بازي ها با ما 
همراهی می کرد. گاه به او كمك مي كردیم از پله ها باال بیاید، اما 

در كالس توانایي هاي دیگر او را  به خوبي، می دیدیم. 
یكي دیگر از بچه ها، كه خیلي شــر و شیطان بود، یك چشم 
مصنوعي داشت كه گاه براي ترساندن ما آن را در مي آورد! به او 
هم عادت كرده بودیم. دیگري مشكل حاد خوني داشت و نباید 
به او َتنه مي زدیم. در كنار او دائم حواسمان جمع بود. كافي بود 
جایي از بدنش زخم شود تا كارش به بیمارستان بكشد. با او هم  

بازي مي كردیم، البته با احتیاط بیشتر.
در طول دوران دبستان، هم كالسي هایي داشتیم با انواع نقص 
عضــو، معلولیت و گاه موارد محدودي، بســیار كند ذهن یا با 
چهره اي نامأنوس. در همــان عالم كودكي، یاد گرفته بودیم با 
هم كنار بیاییم، بازي كنیم و حتي گاه بر سر دوستي با آن ها با 

یكدیگر رقابت کنیم!
سال ها بعد در دوران معلمي هم گهگاه با دانش آموزان نابینا یا 

ناشنوا در كالس مواجه بودم.
در جایگاه معلم، نحوة تعامل با آن ها را نمي دانستم. گاه مي شد 
دانش آموزي از صداي ماشــین تایپ بریل هم كالسي كم بینا 
یا نابیناي خود شــكایت كند. گاه دانش  آموز معلول بسیار دیر 
به كالس مي رســید؛ چرا كه پله هاي مدرسه مانعي بر سر راه 

دانش آموزاني هستند كه نقص عضو دارند.
در همین دوران، مدیراني را دیدم كه دانش آموزان داراي نقص  

عضو را ثبت نام نمي كنند.
مدیراني را دیدم كه هزینة بازسازي مسیرهاي ورودي كالس 
را بــه والدین بچه هاي معلول تحمیل مي كنند تا خود آن ها به 

علت باال بودن هزینه، از ثبت نام فرزندانشان منصرف شوند.
همكاراني را دیدم كه از حضور دانش آموز كم توان یا معلول در 

كالس هاي شلوغ نگران اند.
خانواده هایي كه از حضور فرزند كم توانشان در كنار بچه هاي 

عادي واهمه دارند.
مادرهایي كه نگران دلِ  نازك فرزندانشــان هســتند و اینكه  

آيـــــــــــــــا
 كسي جا مانده است؟
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مبادا در كنــار دانش آموزان داراي نیاز ویژه، متأثر و اندوهگین 
شوند. این ها واقعیت هاي جامعة ماست.

در آن سال هاي دور، ما در عالم كودكي درك نمي كردیم كه 
حضور دانش آموز كم بینــا، معلول، بیمار و ... در كنارمان اتفاق  
خاصي اســت. یاد گرفته بودیم راه تعامل با یكدیگر را كشــف 
كنیم و با شــرایط كنار بیاییم؛ با آنكه مدرسه هایمان امكانات و 

تسهیالت خاصي نداشت.
حــال در دنیاي امروز، با وجود این همــه امكانات فناورانه و 
فضاهاي متنوع آموزشــي،  امكانات صوتي و تصویري پیچیده و 
گوناگون، چرا در مقابل حضور دانش آموزي با نیازهاي ویژه، در 
كنــار دانش آموزان عادي، در برخي مدارس تا این حد مقاومت 
مي شــود؟ تجربه هاي جهانــي در این زمینه چیســت؟ براي 
دستیابي به چنین فضاهاي آموزشي، چه راهي باید طي شود؟ 
پاسخ این سؤال ها را در »آموزش فراگیر1« باید جست وجو كرد. 
در توصیف مشــخصات آموزش فراگیر معمواًل با این عبارت ها 

مواجه مي شویم.
é آموزش فراگیر روندي است براي آنكه نظام آموزش وپرورش 

به گونه اي تقویت شود كه بتواند همة كودكان را در برگیرد.
é آموزش فراگیر براي حضور كودكان در مدرسه، مرزي ندارد.

é در نظــام آمــوزش فراگیر، دانش آموز بــا نیازهاي ویژه به 
مدرسة مخصوصي نمي رود. جاي او در كنار سایر دانش آموزان 

در مدرسة عادي است. 
این عبارت ها طنین خوشــي دارند اما شاید شعارگونه به نظر 
برســند و براي ما قله اي دســت نیافتني باشند. در بسیاري از 
كشورهاي جهان، این برنامه طراحي شده و در برخي كشورهاي 
آفریقایي، آمریكایي، اروپایي و حتي هندوســتان اجرا نیز شده 
است و ســازمان هاي بین المللي حامي كودكان، از آن حمایت 
مي كنند. با مطالعة تجارب آموزش فراگیر در كشورهاي مختلف 

مي توان پاسخ چند سؤال اساسي را یافت:

 یك كالس آموزش فراگیرچگونه است؟
é دانش آمــوزان خود مســئولیت یادگیري شــان را برعهده 
مي گیرند، به شــكل گیري فضاي آموزشــي مناسب در كالس 

كمك مي كنند و در وضع قوانین مشاركت دارند.
é آموزش فراگیر آموزش خوب براي همة دانش آموزان است، 

كه لزومًا سرعت یادگیري یكساني ندارند.
é خانواده هــا هم در آمــوزش فراگیر مشــاركت داده 

مي شوند.
é برنامة درســي بر مبناي ارزش انســاني است و هر 
كس به تنهایي ارزشمند است. معلمان طرح درس خود 
را به گونه اي تنظیم مي كنند كه همة دانش آموزان را در 

برگیرد.
é در یــك كالس فراگیر، معمواًل یادگیري در گروه هاي 

كوچــك دانش آموزي صورت مي گیــرد؛ دانش آموزان به هم 

كمك مي كنند و تعامل اجتماعي در كالس زیاد است.
é در این كالس بچه ها مي دانند ممكن اســت همه فعالیت  
مشــابهي انجام ندهنــد و این تفاوت براي آن هــا رنگ و بوي 

تبعیض ندارد.
قطعًا وقتي برنامة درســي انعطاف ناپذیر و كالس پرجمعیت 
باشــد، كار معلم غیرمتخصص در مواجهه با تنوع توانایي هاي 
دانش آموزان دشوار است. آموزش فراگیر از معلم و كالس درس 
شروع نمي شود و حتمًا الزامات دیگري دارد. حال با فرض تأمین 

چنین شرایطي، سؤال دوم این است:

 شیوة ادارة كالس فراگیر چگونه است؟
به اعتقاد خانم لیپســكي2، نظریه پرداز و مدرس این حوزه، كه 

خــود بنیان گذار »مركز اصالحات ســاختاري 
و فراگیرســازي آموزش« )CERI(3 است این 
كالس ها را به ســه مدل مي تــوان اداره كرد: 
)نكته: خانم لیپســكي خود مــادر یك فرزند 

معلول است(.
1. معلم عادي در كالس 

معلم عادی آموزش  مي دهد و معلم متخصص 
براي دانش آموز با نیازهاي ویژه، در مدرسه حضور 
دارد. او در موارد ضروري، خود به دانش آموز یاري 

مي رساند و مجدداً  آموزش مي دهد.
مدارس عادي ما هم اگر دانش آموزان نابینا یا 
ناشنوا داشته باشند، از مراكز آموزش استثنایي، 
معلمان رابط به عنوان حامي آموزشي، حمایتي 
و عاطفــي دانش آمــوزان در کالس ها حضور 

خواهند یافت. 
البته این مســئله گاه بــه دلیل نبود بودجه 

براي اعزام معلم رابط، اجرایي 
نمي شود. 

در آن سال هاي 
دور، ما در عالم 

كودكي درك 
نمي كردیم كه 

حضور دانش آموز 
كم بینا، معلول، 

بیمار و ... در 
كنارمان اتفاق  

خاصي است. یاد 
گرفته بودیم راه 
تعامل با یكدیگر 

را كشف كنیم 
و با شرایط كنار 

بیاییم
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2.  كار گروهي معلمان
معلم متخصص آموزش اســتثنایي با گروه معلمان یك پایه، 
گروهي را تشــكیل مي دهند. این معلم اطالعات و آموزش هاي 
الزم دربارة دانش آمــوزان كم توان را به معلمان عادي مي دهد. 
آن ها در مورد فعالیت هایي كه مي توانند انجام دهند،  تكالیف و 

نحوة یادگیري شان با هم گفت وگو مي كنند.
تمامي تصمیم ها در گروه اخذ مي شــود. اعضاي گروه با هم 

دانش  افزایي مي كنند تا نتایج بهتري از كالس به دست آید.
3. آموزش مشاركتي

در ایــن روش، معلم عادي و معلم آموزش اســتثنایي با هم 
در كالس حضور پیدا مي كنند. آن ها از قبل  هماهنگ شــده و 

تقسیم كار كرده اند.

 فایدة آمــوزش فراگیر بــراي دانش آموز عادي 
چیست؟

é نشســتن در كنار دانش آموزي با نیازهاي ویژه، تاب آوري و 
قدرت درك متقابل كودكان را افزایش مي دهد.

é دانش آمــوزان تفاوت هاي فردي بین انســان ها را از دوران 
مدرسه درك مي كنند و مي پذیرند كه جامعه متشكل از افرادي 
است با توانمندي هاي متفاوت، كه در كنار هم زندگي مي كنند.

é كــودك، در مقیاســي كوچك، بــا نیازهاي ویژة 
ناتواني هاي  داراي  یا  معلول  شــهروندان 
ذهني آشــنا مي شــود؛ با آن ها خو 
مي گیرد و نحوة تعامل با آنان را 

مي آموزد.
é دانــش آمــــوزان بــــا 
كه  متنوعــي  كمك هــاي 
بــه هم كالســي هاي خود 
خواندن  بلند  از  مي كنند، 
مطلبي براي هم تا حركت  
دادن صندلــي چــرخ دار 
نیــز  و  هم كالسي شــان 
كمك به یادگیري یکدیگر، 
دســت  به   زیادي  مهارت هاي 

مي آورند.

 فایده آمــوزش فراگیر بــراي دانش آموزي با 
نیازهاي ویژه چیست؟

é حــس تعلق به گروه و مورد توجه و محبت قرار گرفتن در 
دانش آموزان بیشتر مي شود و اعتماد به نفس آن ها باال مي رود.

é مهارت هاي اجتماعي در این كودكان افزایش مي یابد.
é آن هــا كم كم خود را همپاي دانش آموزان عادي مي بینندو 
مي توانند تجارب خود را با آن ها در میان بگذارند؛ به این ترتیب 

حس ارزشمند بودن كودكان با نیازهاي ویژه تقویت مي شود. 

é دانش آموز كم توان در یك كالس عادي امكان دوست شدن 
با بچه هاي دیگر را پیدا مي كند و در ساعات خارج از مدرسه هم 
امكان یافتن همبازي از جمع بچه هاي عادي محل برایش بیشتر 

مي شود و از انزوا در مي آید.
é مطالعات نشــان مي دهد كه براي این گونه كودكان، حتی 
برخــی از كودكان مبتال به اوتیســم، بــودن در كنار كودكان 
عادي، باعث تقویت مهارت برقراري ارتباط مي شود. همچنین، 
دانش آمــوزان داراي معلولیت در كالس هــاي فراگیر، عملكرد 

بهتري در آزمون خواندن و آزمون هاي دیگر داشته اند.
در طــول تاریخ، معمواًل كودكان ناتــوان یا از امكان تحصیل 
محــروم بوده اند و یا در صورت امــكان، در مدارس ویژه درس 
خوانده اند اما همیشــه معلمان خاص و خالقي هم بوده اند كه 
بدون اعتنا به توانایي هاي كودكان، درهاي كالس و مدرســه را 
به روي همه بازگذاشته اند؛ معلماني كه خاطره هاي شیریني از 
هم زیستي و همدمي با كودكانی را كه نیازهاي ویژه دارند، براي 
خــود و كودكان عادي رقم زده اند. یكي از نمونه هاي این مورد، 
داســتان »توتوچان« است که در مدرسه ای آزاد در ژاپن درس 
می خواند؛ مدرسه اي كه در آن به سرشت و طبیعت پاك كودك  
بها داده مي شد. دختري ژاپني خاطرات خود را از این مدرسه، 
در كتابي به همین نام آورده اســت. نمونه اي از این خاطرات را 

در ادامه می خوانید.
مدیر مدرسه همیشه موقعیت هایي فراهم مي كرد تا كودكاني 
با توانایي هاي مختلف مجال خودنمایي داشته باشند. تاكاهاشي، 
كودك ناتوان مدرســه، كه كوتاه ترین دست و پا را داشت در 
مسابقات ورزشي اول شد. صحنة مسابقه به گونه اي چیده شده 
بود كه او با دســت و پاي كوتاهش به راحتي از میان لوله هاي 
پارچه اي مسیر مسابقه عبور مي كرد؛ در حالي كه كودكان دیگر 
در میان آن ها گیر مي كردند! در مسابقات طناب كشي كودكان 

ناتوان وظیفة داوري داشتند.
در این مدرسه هیچ كس جانمي ماند. 

كتاب حــاوی مجموعه ای از خاطرات یــک دختر پرانرژي و 
بازیگوش ژاپني از دوران مدرسه است؛ مدرسه اي آزاد كه همه 
 نــوع دانش آموزي در آن حضــور دارد. در واقع، هدف مدارس 

فراگیر هم این است كه كسي جا نماند
é آیا امروز در مدارس ما به روي همة كودكان باز است؟

é آیا كسي جا نمانده است؟

 پي نوشت ها
1. inclusive education
2. Lipsky
3. Center on Educational Restructuring and Inclusion

 منابع
1. The Unesco Salmanca statement
2. The advantages and disadvantages of The inclosion of Students 
with disablities
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»خوشــحالم كه چشــم دلت زرق و برق دنیا و 
آدم هایش را نمي بیند.«

این بخشــي از نامه اي اســت كه ســیده مینو 
مبارك آبادي در مركز فرهنگي هنري شمارة 21 
كانــون پرورش فكري كــودكان و نوجوانان براي 
دوست نابینایش نوشــته است. این مركز یكي از 

16 مركز فراگیر كانون است.

مأموریت مراكــز فراگیر، فراهم آوردن بســتر 
مناســبي اســت كه كودكان و نوجوانــان داراي 
نیازهاي ویژه )نابینا، ناشــنوا و معلوالن حركتي( 
بتوانند در كنار اعضاي ســالم كانون، از امكانات و 

خدمات مختلف بهره مند شوند.
تجهیــز این مراكز بــه كتاب هایي با خط بریل، 
قفسة صوتي و دستگاِه به دید، و همین طور آموزش 

عكس و گزارش: اعظم الریجانی

دختـر شـاه پريـان 
روی ويلچــــــر
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مربیان براي ارتباط و آموزش كودكان و نوجوانان 
با نیازهاي ویژه، باعث شــده است افراد معلول به 
رغم محدودیت هایي كه دارند، به آموختن، روابط 

اجتماعي و داشتن اعتماد به نفس تشویق شوند.
خانم میترا ناظم، مدیر این مركز فرهنگي هنري، 
داراي 23 سال سابقة كار در مراكز مختلف كانون 
اســت كه سه ســال آن به تجربة ایشان در مركز 
فراگیر اختصاص دارد. از او در بارة  فعالیت هاي ویژة 

مراكز فراگیر پرسیدم.
»هــدف از به وجود آمدن این مراكز این اســت 
كه كودكان داراي نیازهاي ویژه در كنار بچه هاي 

عادي باشند. 
مربیان براي آموزش این كودكان و رفتار با آن ها 
حدود 200 ســاعت آموزش دیده اند كه با در نظر 
گرفتن محدودیت ها و مشــكالت كودك بتوانند 

فعالیت هاي مناسب براي او تدارك ببینند.
این فعالیت ها شــامل نقاشــي،  ســفالگري، 

... است. و  نمایش  قصه گویي، 
یكي از این فعالیت ها قصه گویي اســت كه همة 
كودكان، اعم از سالم و داراي محدودیت، مي توانند 
از آن اســتفاده كنند. مربي قصه را همراه با زبان 
اشــاره مي خواند. به این ترتیب، كــودكان نابینا، 
ســالم و ناشنوا و معلوالن حركتي در كنار هم در 

ماجراجویي هاي كتاب سهیم مي شوند.«
از او پرسیدم: »این كودكان چگونه از فعالیت هاي 
مركز مطلع مي شــوند؟« پاســخ داد: »از طریق 
كانون به مدارس استثنایی اطالع رساني مي شود. 

از طرف دیگر، برپایي برنامه هاي ویژه مثل برنامة 
روز جهانــي معلوالن، در معرفي این مراكز به این 

دسته از كودكان كمك مي كند.
اگــر گروهي از این كــودكان و نوجوانان امكان 
آمدن به این مراكز را نداشــته باشــند، مربیان با 
دست پر، مثاًل با همراه كتاب هاي قصه، گل براي 
سفالگري و وسایل و ابزار الزم به دیدن این بچه ها 
در مدارس آن ها مي روند. پیش آمده است كه این 
مراكز هزینة رفت و آمد از مدرسه به كانون را هم 

متقبل شده اند.«
طاهره بشــیر، مربي فرهنگي، از سال 1376 در 
كانون پرورش فكري حضور دارد و از بدو فعالیت  
مراكز فراگیر در سال 1381 با كودكان و نوجوانان 

 کتاب لمسی

 طاهره بشیر

m
ar
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m
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 میترا ناظم

 کتاب لمسی

داراي نیازهاي ویژه همراه بوده اســت. او به ایجاد 
كارگروه هایــي براي مناسب ســازي فعالیت هاي 
فرهنگي براي كودكان و نوجوانان با نیازهاي ویژه 
اشاره مي كند؛ از جمله، قصه گویي، انواع كاردستي، 
و روخواني كتاب. خانم بشــیر مي گوید: »یكي از 

اهداف این كارگروه ها دســتیابي به راهكارهایي 
است كه فاصلة بین این كودكان و بچه هاي عادي 

را از بین ببرند.
در این مراكــز اكثر بچه هاي عــادي به خوبي 
توانسته اند با كودكان و نوجوانان با نیازهاي ویژه 
ارتباط داشته باشند. حتي بعضي از این ارتباطات 

به رفاقت تبدیل شده است.
 سال گذشــته جشــنوارة عروسكي 
بــا نیازهاي ویــژه برگزار شــد. در این 
جشنواره، كودكان عادي عروسك هایي 
با نیازهاي ویژه ســاختند. الله و الدن، 
كــودك روي ویلچر، عروســك نابینا و 
كودك سرطاني از جمله عروسك هایي 
هســتند كه بچه هاي عادي ساخته اند. 
این كار تفاوت هاي فردي را به بچه هاي 
عادي یادآوري و آن ها را به دوســتي و 

توجه به این كودكان ترغیب مي كند.«
طاهره بشیر به نمایش خیمه شب بازي 
با موضوع دختر شاه  پریان اشاره مي كند: 
»عروسكي روي ویلچر، نقش دختر شاه  
پریان را دارد؛ دختري كه بسیار خواهان 
دارد و مورد توجه است. در این نمایش، 
كودكان عادي عروســك گردان بودند و 
بچه هاي نابینا، صداپیشــه. قهرمان این 

قصه نیز عروسكي روي ویلچر است.«
16 سال از افتتاح اولین مركز فراگیر 
در كانون پرورش فكري گذشــته است 
و افتتاح مراكز دیگر در تهران و ســایر 

استان هاي كشور همچنان ادامه دارد.
 فایل صوتی به صورت )CD( در این پوستر به کودکان 

معلول، در کنار کودکان سالم اطالع رسانی می کند

9 رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة 3  |  آذر 1396 |



بهناز پورمحمد

دکتر خسرو باقری، استاد دانشــگاه تهران، دارای تألیفات و 
ترجمه های متعددی در حوزة فلسفة تعلیم و تربیت است. او که 
در دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه 
نیوساوت ولز استرالیا تحصیل کرده است، ضمن برخورداری از 
پیشینه ای دیرین و ارزشمند در حوزة مطالعات اسالمی در قلمرو 
فلســفة تعلیم و تربیت، از جمله نظریه پردازان جهان اسالم نیز 
به شمار می رود. دکتر باقری از جمله صاحب نظران حوزة تعلیم و 
تربیت اسالمی و فلسفة تعلیم و تربیت در ایران است که مقاالتش 
در نشریات بین المللی معتبر فلسفة تعلیم و تربیت به چاپ رسیده 
است.ایشان همچنین مؤســس نظریة»انسان عامل« در قلمرو 
روان شناسی و تعلیم و تربیت است.در مصاحبه ای که پیش روی 
شماست، از ایشان خواسته ایم مفهوم آموزش فراگیر را از زاویة 

نظری بررسی کند.

 آموزش فراگیر تیزهوشــان و افرادي را كه ناتواني 
جسمي و ذهني دارند، پوشش مي دهد.  در هر جامعه اي 
به طور طبیعي 2 یا 3 درصد افراد، استثنایي )تیزهوش، 
كم توان جسمي، ذهني( هستند و اكثر جامعه در طبقات 

میاني قرار دارند. 
بر این اساس، دو گروه وجود دارند. یک گروه می گویند ما 
باید همة توجه را به افراد حداكثري معطوف كنیم و ظرفیت 
كمتري را به افراد استثنایي اختصاص دهیم. عده اي دیگري 
هم معتقدند كه مدارس تیزهوشان از این نظر ضرورت دارند 
كه تیزهوشان توانمندند و باید از ظرفیت هاي بیشتري در 
جامعه بهره ببرند تا بتوانند در خدمت جامعه باشند. شما با 

این دو استدالل چگونه برخورد مي كنید؟
 براي هر یك از این اســتدالل ها مي شود دالیلي بیان كرد. 
كســاني كه به اقلیت توجه مي كنند، ممكن است استداللشان 
این باشد كه »یكی مرد جنگي به از صدهزار«. منظور این است 
كه یك نیروي كیفي  كاري مي كند كه از صدهزار نفر برنمي آید، 
اما اگر به اكثریت نه از زاویة كّمي، مثاًل اینكه تعدادشان بیشتر 
است، بلكه از زاویة هم بستگي اجتماعی نگاه كنیم، درمي یابیم 
كه حیات جامعه به هم بستگي اجتماعي وابسته است. اگر اكثر 

مردم هم بستگي نداشته باشــند، جامعه متالشي مي شود. در 
جامعة دو قطبي، قشــر ضعیف و قوي یــا فقیر و غني متمایز 
مي شــوند. جامعه اي كه هماهنگ نباشد جامعه نیست و وقتي 
جامعه نباشد، حیات نیز ندارد و نوعی مرگ در آن جریان خواهد 

داشت. در آن جامعه، نخبگان هم دیگر به درد نمي خورند.
وقتي مغز خوب كار كند ولي بدن در حال متالشــي شــدن 
باشــد، مغز خوب بدون بدن به چه كار مي آید؟ پس مي شود از 
هر دوي این اســتدالل ها دفاع كرد. حیات جمعي مهم است. 
درواقع، یك جامعة همگن متوسط خیلي بهتر از جامعه اي است 

كه انشقاق دارد. 

 از نظر شما، کدام یک از این دو استدالل قابل قبول 
است؟

 واقعیت این اســت که به هر دو جهت باید توجه کرد؛ البته 
بــا دو كلیدواژة رقابت و رفاقت. چرا باید بگوییم این یا آن؟ چرا 
نگوییــم هم این و هم آن؟ در برنامه ریزي جامعه باید هم براي 
رفاقت  جا باز كنیم و هم براي رقابت. هر دو در جایگاه خودشان 
مهم هستند. در رقابت خیلي از استعدادها شناخته می شوند و 
رشــد مي كنند. در رقابت همة نیروها بسیج مي شوند تا نیروي 
خفته بیدار شــود و این رقابت منطقي است و انسان به رقابت 
نیاز دارد. تا رقابت نباشد، همة نیروهاي خفته بیدار نمي شوند و 
به كار نمي افتند. عجیب است كه نیرو و استعداد انسان ها فقط 
در موقعیت هاي بحراني آشــكار مي شود. در سكون )روزمرگي( 
اتفاق خاصــي نمي افتد. در مواقع بحراني انســان هاي خاصي 
مي درخشند. در انسان ها استعدادهاي خفتة زیادی وجود دارد. 
در شــرایط معمولی این اســتعدادها بیدار نمي شوند. از طرف 
دیگر، رفاقت هم مهم اســت. جامعه براي حیات خود به ارتباط 
نیاز دارد. طبقاتي كردن جامعه باعث از هم گســیختگي جامعه 
مي شود. مدارس خصوصي، دولتي و غیرانتفاعي همه گسل به 
وجود مي آورند. انشقاق با هم بستگي اجتماعي همخواني ندارد. 
پس باید از ایــن دو امر مزایاي آن ها را به نحوی تقویت كرد و 
معایبشــان را كنار گذاشت. اشكال اكثریت گرایي این است كه 
نمی گذارد نیروهاي خفته بیدار  شوند و نخبه گرایي هم این ایراد 

رفاقت يـــــا رقابت؟
گفت وگو با دکتر خسرو باقری دربارة آموزش فراگیر
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را دارد که باعث انشقاق جامعه می شود. پس مزیت های هر دو 
نــگاه )رفاقت و رقابت( را هدف قرار  دهیم و براي رســیدن به 

اهداف، راهكارها و روش های مناسب را  انتخاب  كنیم. 

 شیوه های مناسب برای رسیدن به این اهداف چه 
هستند؟

 اگر ما مدارســي را براي تیزهوشــان تعریف كنیم )كه در 
جامعــة كنوني تعریف هم شــده( تا در آنجا ایــن افراد جدا از 
دیگران فقــط با هم رقابت كنند، رفاقت چه مي شــود؟ وقتي 
در جایي باشــم كه كســي از من پایین تر نباشد، چگونه درس 

انسانیت بیاموزم )كمك به هم نوع(؟
در مدارس تیزهوشان تمام وقت افراد صرف رقابت مي شود و 
در نهایت، بچه هایي تحویل جامعه مي شوند كه داراي یك نگاه 
از باال به پایین اند؛ در مقایســه با مدارســي كه بچه هایش جدا 
نشده و در كنار هم در حال آموزش اند. بچه هاي تیزهوش كمك 
به بچه هاي معمولي و ضعیف تر از خود را یاد مي گیرند و انسانیت 
را تجربه مي كند. در عین حال، با بچه هاي هم ســطح خودشان 

در مدرسه رقابت هم مي كنند و مورد تشویق هم قرار مي گیرند.
این بچه ها باید با بچه هاي ناتوان جسمي و ذهنی كه قادر به 
انجام دادن برخي از كارهایشان نیستند، همدلی کنند و به آن                           ها 
كمك كنند. این ها را خدا آفریده تا انســان درســت كند. ما به 
آدم شدن نیاز داریم. این انسان شدن دوجانبه است. كسي كه 
كمك را دریافت كرده، جذب محبت را تجربه مي كند و كسي 
كه كمك مي كند، عشــق ورزیدن را تجربه كرده 
است. این ها الزم و ملزوم یكدیگرند. اگر 
انساني دوست داشــته نشود، دوست 
هم نخواهد داشــت. این داد و ستد 
تمریني براي انســان شدن هر دو 
طرف است. پس، تفكیك خطاست 
و این روش غلطي است كه بیاییم 
جامعه اي براي معلوالن و جامعه اي 

براي تیزهوشان درست كنیم.
آفرینش خدا براساس تنوع است. 
تقســیم بندي  جهان 

نشده اســت و در آن مرزبندي وجود ندارد. در كالس هاي درس 
هم مرزبندي نباید وجود داشــته باشد. در یك كالس درس هم 
تیزهوش، هم كم هوش و هم عادي وجود دارد. كالس و مدرسة  
انحصاري نباید داشته باشیم، اما در یک کالس غیر انحصاری باید 
به دنبال توجه خاص باشیم؛ یعنی امکانات بیشتری فراهم کنیم 
که فرد معلول هم بتواند وارد جامعه و مدرسه شود و از همه چیز 
اســتفاده کند و فرد تیزهوش هم خوراک مناسب خودش را در 
همین فضا بیابد. این، معنای واقعی عدالت است. برای مثال، یک 
شــیوه می تواند این باشد که به دانش آموز قوی بگوییم به بقیه 

درس بدهد. او برای ارائة درس باید چندین 
کتاب بخواند. به عالوه، درس دادن به طراحی 
ویژه نیاز دارد و این کار به رشد او کمک می 
کنــد. فقط معلم باید مدیریت کند تا هر دو 

گروه بهره مند شوند.
 تحصیل بچه هــاِی با نیاز ویژه در 
مدارس عادی مشکالت فراوانی دارد. 
از جمله نداشتن معلم رابط؛ معلمي كه 
به ارتباط بین معلم و دانش آموز كمك 
گرفتن  قرار  مورد مســخره  مي كند. 
از سوي هم كالســي ها، نبود امكانات 
دانش آموز  بــراي  عادي  مدارس  در 
استثنایي، کم شــدن توجه معلم به 
اکثریــت بچه ها به خاطــر نیاز بچه 
های استثنایی به توجه ویژه، آموزش 
ندیدن معلم ها بــرای ارتباط گرفتن 
با دانش آموزان اســتثنایی و آموزش 
آن         ها. آیا بهتر نیســت حداقل بچه ها 
در دورة ابتدایي جدا از بچه هاي عادي 

در مدارس ویژة تحصیل كنند تا خودشان را پیدا كنند 
و وقتي وارد جامعه شــدند، بتوانند با دیگران راحت تر 

ارتباط بگیرند؟
 مسئلة مهم روش هاســت. به جای تفکیک، باید به دنبال 
روش حل مسئله بود. در كشورهاي دیگر، به فردي كه به كمك 
نیاز داشته باشد كمك مي كنند. چون از همان اول، این شخص 
بین افراد عادي زندگي كرده، جدا از جامعه نبوده، دیده شــده 
و به او كمك شده است، دیگران هم او را از خودشان مي دانند. 
چرا بچه های ما ممکن است چنین بچه هایی را مسخره کنند؟ 
چون از ابتدا این ها را از بقیه جدا کرده ایم. به همین دلیل وقتی 
وارد جمع می شوند، به عنوان شخص غیرعادي و تعجب برانگیز 

دیده مي شوند و مورد تمسخر قرار مي گیرند.
اتفاقًا براي اینكه این فرهنگ اجتماعي رشد كند، باید از همان 
ابتــدا این بچه ها كنار هم باشــند و این اتفاق ها را تجربه كنند 
تا مشــاركت و كمك ها صورت پذیرد و در جامعه، رفتار با این 

بچه ها عادي شود.

در برنامه ریزي 
جامعه، باید هم 

براي رفاقت  جا باز 
كنیم و هم براي 
رقابت. هر دو در 
جایگاه خودشان 

مهم هستند. 
در رقابت خیلي 

از استعدادها 
شناخته می شوند 
و رشد مي كنند. 

از طرف دیگر، 
رفاقت مهم است. 
جامعه براي حیات 

خود به ارتباط 
نیاز دارد
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نویسنده: دیان فرگوسن2
مترجم: محمد امین اسپروز

آموزش فراگیــر در دهــة 1980 میالدی در 
آمریکا و اروپا، به عنــوان راهکاری برای آموزش 
به دانش آموزان دارای معلولیت آغاز شد. اکنون 
پس از گذشــت دو دهه، مدارس در این دو قاره 
همگام با آمــوزگاران، والدین، سیاســت مداران 
و جامعــه ای که برای چالش هــا و موقعیت های 
قرن بیســت و یکم آماده می شوند، در حال تغییر 
است. پیشــرفت فناوری، اقتصاد و سیاست های 
جهانی، تلقی از دانش را تغییر داده و مهارت ها و 
قابلیت های مورد نیاز صنایع و تجارت های آینده، 
درس های رایج در مدرسه را منسوخ کرده است. 
مباحث آموزشی امروزه دربارة طراحی مدرسه و 
فرایند یادگیری دانش آمــوزان، با نگاه به آینده، 
شکل گرفته اســت. جایگاه دانش آموزان معلول 
و اســتثنایی در آینده چالشــی است که اکنون 
آموزش فراگیــر با آن روبه روســت. جدیدترین 
چالش، ایجاد دسترســی به آموزش فراگیر برای 
همه، هــر جا و همواره اســت. در ایــن مقاله، 
تالش هایی که در مورد این چالش صورت گرفته 
است، بررســي خواهد شد. همچنین، پنج تغییر 

نظام مندی کــه مدارس برای رســیدن به یک 
آموزش فراگیر کامل باید به کار ببندند، ارزیابي 

مي شود. 
یکــی از بزرگ ترین مشــکالت دنیــای امروز، 
افزایش تعداد افرادی است که از مشارکت معنادار 
در حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
جامعة خود طرد شده اند.  این جوامع نه کارآمدند 

و نه امن.

 پیشرفت های اولیه در آموزش فراگیر
بیش از یک دهه پیش، تمرکز اصالحات آموزشی 
برای دانش آموزان دارای معلولیت، ساختاری بود 
و موضوع بحث مکانی بود کــه این دانش آموزان 
مي بایست در آنجا آموزش ببینند. اقلیتی پرشور، 
با الهام از عدالت اجتماعی و گفتمان سیاسی رایج 
معتقد بودند كه هیچ دانش آموز دارای معلولیتی 
نباید از تحصیل مناســب باز بماند. از دید آن ها، 
دانش آموزان دارای معلولیت مانند سایر گروه های 
اقلیــت بودند کــه مورد تبعیض قرار داشــتند و 
محرومیت هایي را تحمل می کردند. با این رویکرد، 

چالش هاي مداوم براي آموزش همگاني1

چشـــم انـــــداز
آمـوزش فراگیـــر
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راهكار ارتقاي جایگاه اجتماعی و آموزشــی این 
گروه، این بود که به مدارس عمومی  دسترســي 

پیدا کنند.
مخالفــان آموزش فراگیر از کمبــود منابع در 
کالس های عمومی می گفتنــد و اینکه آموزش 
و ارائــة خدمات مخصوص این گروه بهتر اســت 
در فضایی مجزا، که مناســب شرایط آن هاست، 
صــورت گیــرد. بــا ورود تعــداد بیشــتری از 
دانش آموزان دارای معلولیت به مدارس عمومی، 
بحث بر ســر مکان آموزش به بحث بر سر زمان 
آموزش تغییر کرد؛ آیا این دانش آموزان باید تمام 
وقت خود یا بخشــی از وقت خود را در مدارس 

عمومی بگذرانند؟
در اروپــا و آمریــکا الگوهای متفاوتــی در این 
زمینه شــکل گرفت. در برخی از کشورها قوانین 
و سیاست ها تفاوتی میان دانش آموزان استثنایی 
و ســایرین قائل نمی شــدند و همة دانش آموزان 
می توانســتند در مدارس عمومی تحصیل کنند. 
در برخی دیگر از کشــورها نظام های موازی برای 
آموزش عمومی و استثنایی به وجود آمدند. البته 
در تعدادی از کشــورها این دو نظام بسیار از هم 

فاصله دارند. 
از آموزش فراگیر در دهة 1990 نتایج متنوعي 
به دســت آمد كه برخی کارآمد و هیجان انگیز و 

برخی مشکل دار و غیر رضایت بخش بودند.
 از این نتایج، می توانیم بفهمیم:

é دانش آموزان اســتثنایی، حتی با خاص ترین 
میــزان معلولیت، می توانند درس هایشــان را در 

مدارس عمومی یاد بگیرند. 
é معلمان مدارس استثنایی و عمومی می توانند 
بــرای آموزش به گروه متنوعی از دانش آموزان، با 

یكدیگر همکاری کنند. 
é دســتاوردها ی آمــوزش فراگیــر بــا تغییر 
دانش آموزان، معلمان و مدیران مدرســه، به مرور 

زمان کم رنگ می شود. 
é آموزش فراگیر به رویکردي نظام مند نیازمند 

است.
 در همیــن زمــان، توجه بــه افزایــش تنوع 
دانش آموزان از لحاظ نژاد، فرهنگ، زبان و ساختار 
خانوادگــی، معلمان را بر آن داشــت كه رویکرد 
متفاوتی دربارة دانش آمــوزان و یادگیری اختیار 
کنند. این تنوع باعث شــد مدارس بیش از پیش 

»فراگیر« شوند.

 روند فعلی آموزش فراگیر
از دهة 1990 تا کنون، دســتاوردهای بسیاری 
حاصل شده است. در آمریکا، میانگین دانش آموزان 
استثنایی که حداقل 80 درصد از زمان خود را در 
مدارس عمومی می گذراننــد، از 31/6 درصد در 
سال 1989به 51/9 درصد در سال 2004 افزایش 
یافته اســت. در بخش هایی از کانادا، حدوداً همة 
دانش آموزان استثنایی در مدارس عمومی تحصیل 
می کننــد. در اروپا درصد کمتری از دانش آموزان 
)به طور میانگین بین 4 تا 5 درصد( معلول شناخته 
می شوند. اصالحات گسترده ای در اکثرکشورهای 
اروپــا برای آموزش فراگیر صورت گرفته اســت؛ 
به طوری که در این کشورها، حدود 90-80 درصد 
دانش آموزان استثنایی شناسایی شده، در مدارس 

فراگیر تحصیل می کنند.
این اعداد و آمار فقط بخشی از داستان را روایت 
می کنند و در بهترین حالت، نشان می دهند كه چه 
میزان از دانش آموزان به مدارس عمومی دسترسی 
دارند اما مشخص نمی شود دانش آموزان استثنایي 
در ایــن مدارس چه سرنوشــتی دارند. در برخی 
کشــورها، مانند نروژ و انگلســتان، دانش آموزان 
اســتثنایی در مدارس عمومی تحصیل می کنند 
اما کالس هایی مجزا دارند. همچنین، این آمار از 
میزان موفقیت این دانش آمــوزان در یادگیری و 

مقبولیت اجتماعی اطالعاتی به ما نمی دهد.

 ارزیابی
به وضوح مي بینیم كه در توسعة آموزش فراگیر، 
پیشرفت بســیاری حاصل شده اســت و همواره 
در کشــورهای بیشــتری دانش آموزان استثنایی 
بــه کالس ها، مــدارس و برنامة درســی عمومی 
دسترســی پیدا می کننــد. نتایــج تحقیقات در 
آمریکا نشان می دهدكه نتایج آموزش فراگیر برای 

دانش آموزان استثنایی مثبت بوده است.
موضــوع نگران کننده این اســت کــه مباحث 
آموزش فراگیر برای دانش آموزان استثنایی هنوز 
با عمل فاصلة زیــادی دارد. محدودة جغرافیایی 
وســیع در آمریکا و اروپا، نتایج و شرایط متفاوت 
تحصیل دانش آموزان استثنایی، کمبود دسترسی 
دانش آموزان نژادهای غیرسفید پوست و کم درآمد، 
همچنان موضوع بحث است. دسترسی به مدارس 
عمومی قطعًا اولین گام برای رســیدن به آموزش 
فراگیر اســت، اما کافی نیســت. برای رسیدن به 

مخالفان آموزش 
فراگیر از 

کمبود منابع در 
کالس های عمومی 
می گفتند و اینکه 

آموزش و ارائة 
خدمات مخصوص 

این گروه بهتر 
است در فضایی 

مجزا، که مناسب 
شرایط آن هاست، 

صورت گیرد اما 
نتایج تحقیقات 

نشان داده است 
که دانش آموزان 
استثنایی، حتی 

با خاص ترین 
میزان معلولیت، 

می توانند 
درس هایشان 
را در مدارس 

عمومی یاد 
بگیرند
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مدارسی که به 
دنبال بهبود 
وضعیت آموزشی 
هستند، تمرکز 
کالس را از معلم 
به یادگیری 
دانش آموزان 
تغییر داده اند. 
این مدارس 
با استفاده از 
راهکارهای 
مختلف، برنامة 
 درسی را جذاب تر 
و معنادارتر 
و در نتیجه، 
یادگیری را برای 
دانش آموزان 
امری شخصی 
کرده اند

آموزش فراگیــر کارآمد، آنچــه در کالس اتفاق 
می افتد نیز بسیار حائز اهمیت است.

 آنچه در مورد دســتیابی به آموزش 
فراگیر می دانیم

پژوهش ها در آمریکا و اروپا به مضامین مشابهی 
اشــاره دارند. تحقیقی در یونسکو3 نشان می دهد 
كــه تغییر رویکرد بــه معلولیت از »تشــخیص 
پزشــکی« به ارزیابی دقیق تعامــالت دانش آموز 
با محیط مدرســه، بسیار مهم اســت. این تغییر، 
»مسئله« را از خود کودک به تعامل پیچیده میان 
قابلیت های او و محیط آموزشــی تغییر می دهد. 
این پژوهش و پژوهش  آژانس اروپا، نشان می دهد 
كه دانش آموزان را باید كمتر جداسازی کرد. این 
پژوهش ها همچنین به اهمیت نقش خانواده ها و 
همکاری آموزگاران برای گرفتن نتیجه اشاره دارند 
و نشــان مي دهند كه قوانین، سیاست ها، انعطاف 
در زمینة حمایت مالی و تخصیص نظام مند منابع 
نیز حائز اهمیت اند. بســیاری از پژوهش هایی که 
در دهة اخیر انجام شــده اند، نشان می دهند كه 
برای جای دادن دانش آموزان استثنایی در فضای 
جدید، باید »ماهیت فعالیت های آموزشی« تغییر 
کند. این امر شــامل درک آمــوزگاران از ماهیت 
دانش، نقــش دانش آموزان در یادگیری و نیز این 
اســت که چگونه این درک در عمل به کار بسته 
می شــود. این جوهر همچنین شــامل ســاختار 
مدرســه، طــرح و چیدمان فیزیکــی کالس ها، 
گروه بندی دانش آموزان، مســئولیت های معلمان 
برای این گروه هــا، و نوع رابطة معلمان با آن ها و 
نیز چگونگی کاربست این درک را در عمل است.

نظام مندی برای رســیدن به آموزش فراگیر در 
پنج زمینة زیر ضروری است:

 انتقال از آموزش به یادگیری
ایــن انتقال یعنــی تغییر از روش ســنتی، که 
در آن معلمــان به توضیح و تفســیر درس و گاه 
پرسیدن آن می پردازند و توقع از دانش آموزان این 
است که ساکت و منفعل بشنوند و فقط وقتی به 
آ ن ها گفته می شود، حرف بزنند یا کاری کنند. با 
اینکه در طول تاریِخ آموزش موارد اســتثنا وجود 
دارد، اکثر کالس ها به این شیوة معلم محور اداره 
می شوند. معلم در این گونه کالس ها برای آموزش 
کل کالس فقط از دستورالعمل پیروی می کند و 

از روی کتاب و جزوه به هر فرد تکلیف می دهد.
در مقابل، مدارســی که به دنبال بهبود وضعیت 
آموزشــی هســتند، تمرکز کالس را از معلم به 
یادگیری دانش آموزان تغییر داده اند. این مدارس 
با استفاده از راهکارهای مختلف، برنامة  درسی را 
جذاب تر و معنادارتر و در نتیجه، یادگیری را برای 

دانش آموزان امری شخصی کرده اند.
راهکارهایی مانند طراحی برنامة درسی همگانی4 
یا طراحی برنامة درسی، به گونه ای که برای همة 
دانش آموزان قابل فهم و اجرا باشد، باعث می شود 
طیف گســترده ای از دانش آموزان بتوانند آموزش 
ببینند. استفاده از راهکارهای برنامة درسی پروژه 
 محوریا مســئله محور باعث می شود برنامة درسی 

برای دانش آموزان، جذاب و معنادار باشد.
وقتی ایــن راهکارهای طراحی برنامة درســی 
با آموزش متمایز5 ترکیب شــود، یادگیری برای 
دانش آمــوزان عالوه بر جذاب شــدن، شــخصی 
می شود. برای اجراي این روش، باید به این موضوع 
فکر شود که هر درس یا پروژه را چگونه می توان 
تغییــر داد تا هر چه بیشــتر و بهتر پاســخگوی 
نیازهای دانش آموزان باشد. معلم می تواند محتوا 
)آنچــه هر دانش آمــوز یاد می گیــرد(، فرایندها 
)چگونه هــر دانش آموز یاد می گیــرد( یا نتیجه 
)آنچه از یادگیری حاصل می شود( را متمایز کند. 
عــالوه بر این، می تواند این تغییرات را بر اســاس 
عالیق و قابلیت های دانش آموزانش اعمال کند. در 
نهایت، راهکارهایی که بتوانند یادگیری مشارکتی 
را در دانش آموزان تقویت کنند، برای کالس های 

فراگیر کارآمد ند.

 انتقال از ارائة خدمات به حمایتگری
سال هاســت که مدارس با هــدف ارائة خدمِت 
آموزش به کودکان و نوجوانان اداره می شوند. این 
خدمات بر اســاس پایة درسی، آموزش استثنایی 
و گاه مشــاوره، خدمات بهداشــتی و غیره، ارائه 
می شــوند. این خدمات در صورتی که شــرایط 
دانش آموز با خدمات ارائه شــده همســو باشد، 
مفیدند؛ برای مثال، اگر دانش آموزی برای برنامة  
درسی پایة چهارم آماده نباشد یا همة آن  را بداند، 

سودی نبرده است.
در مقابــل، مدارس فراگیــر نظام مند، نه تنها با 
طراحــی و ارائة آموزش، بلکه از طریق حمایت از 
نیازهای هر دانش آموز برای بهتر یادگرفتن، سعی 
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در تغییر این روند دارند. این حمایت، یعنی فراهم 
کردن شــرایط برای دانش آمــوزان که بتوانند به 
خوبی یاد بگیرند و معلمان كه باید این شــرایط 
را کشــف و ایجاد کنند. برخی ابزار و فناوری های 
کمکــی نیز می توانند در این دســته قرار گیرند. 
ایجاد نور مناســب، میز و صندلی هایی با قابلیت 
تغییر اندازه، و داشتن گزینه برای مدیریت زمان 
کار و اســتراحت نیــز می تواننــد در حمایت از 

یادگیری برخی دانش آموزان نقش ایفا کنند.

 انتقال از عملکرد فردی به جمعی
 به هر معلم گروهی از دانش آموزان اختصاص داده 
می شــود و او باید یک سال به آن ها آموزش دهد. 
با اینکه عملکرد معلمان بررسی می شود، آن ها در 
انجام وظیفه شان در کالس تنها هستند و به ندرت 
برای طراحــی، آموزش و ارزیابــی دانش آموزان 
با یكدیگر همکاری می کنند. با پیچیده تر شــدن 
آموزش و متنوع تر شــدن دانش آمــوزان نیاز به 

همکاری معلمان بیشتر شده است.
در نمونه هــای اولیــة آموزش فراگیــر، نیاز به 
همکاری میان معلمان دانش آموزان اســتثنایی و 
معلمان عادی مشهود بود. امروزه نیز این دو گروه 
از معلمــان برای ادارة مــدارس فراگیر با یكدیگر 
همکاری می کننــد و این امر با توجــه به اینکه 
هر کدام از آن هــا مدت ها به تنهایی کار کرده اند 
و زبــان، روند و زمان بندی خــاص خود را دارند، 
با چالش همراه است. همکاری معلمان نه تنها به 
دانش آمــوزان در یادگیری کمک می کند بلکه در 

رشد حرفه ای خود آنان  نیز مؤثر است.

 انتقال از مشــارکت والدین به ایجاد 
زنجیرة خانواده- مدرسه

بســیار واضح است که با مشــارکت خانواده در 
تحصیــل کــودکان، دانش آموزان بیشــتر موفق 
می شــوند، مدت طوالنی تري در مدرسه می مانند 
و بیشتر جذب مدرســه می شوند، اما در بسیاری 
از موارد، والدین کمتر با مدرســه در ارتباط اند و 
حتی در گردهمایی های مدرسه شرکت نمی کنند. 
دلیل این موضوع می تواند نامطلوب بودن فضای 
مدرســه، تفاوت زبانی، فقر یا خجالت در برقراری 
ارتباط با معلمان باشــد، اما ممکن است کارکنان 

مدرسه از این دالیل بی اطالع باشند.
معلمان ممکن اســت برداشت خاص خود را از 

مشارکت والدین داشته باشــند؛ مثاًل والدین در 
جلسات اولیا و مربیان شرکت کنند و در تکالیف 
منزل، کــودکان را یاري دهند اما برداشــت های 
مختلفی از این مشارکت داشته باشند؛ براي مثال، 
دوست نداشته باشــند هیچ گاه به مدرسه بیایند. 
در صورتی که مدرســه، مشارکت والدین را صرفًا 
مبتني بر برداشت یک گروه از خانواده ها قرار دهد، 
گروه های دیگری از خانواده ها مشارکت نخواهند 

داشت.
در این خصوص، دانش آموزان از رابطة خانواده- 
مدرسه رویکرد خاص خود را دارند. دانش آموزان 
کوچک تر دوســت دارند والدینشــان به مدرسه 
بیایند و دانش آمــوزان بزرگ تر ترجیح می دهند 
والدینشان در انجمن های مدرسه و سایر فعالیت ها 

شرکت داشته باشند.
رابطة والدین و مدرسه باید از »مشارکت والدین« 
به زنجیرة خانواده- مدرسه تغییر کند؛ یعنی، فقط 
والدین نیستند که در مدرسه مشارکت دارند بلكه 
مدرسه نیز باید با خانواده ها همکاری داشته باشد.

 انتقال از اصالح مدرسه به بهینه سازی 
مداوم مدرسه

بــا وجود تمامی اصالحاتی کــه در طول تاریخ 
صورت گرفته اســت، مــدارس به انــدازة کافی 
تغییر نکرده اند. چالش کنونی، بازخلق مدرسه از 
طریق عملکردهایی کارآمدتر است، نه استفاده از 
اصالحاتی کوچــک برای روندهای فعلی. عمل به 
این موضوع، بسیار دشوار و پیچیده است اما خبر 
خوب این است كه ما آنچه را باید بدانیم، می دانیم 
و بنابراین، فقط باید عمل کنیم. چهار موردی که 
پیش تر ذکر شد، مواردی هستند که می دانیم باید 
به صورت مداوم آن ها را به کار ببندیم. تالش مداوم 
برای بهینه سازی مدرسه، تصمیم گیری داده محور 
و استفاده از روندهای تأیید شده، می توانند بستر 

مناسبی برای ایجاد تغییر باشند.

 پي نوشت ها
1. International Trends in Inclusive Education:
 the Continuing Challenge to Teach Each One and 
Everyone

 European Journal این مقاله در سال 2008 در مجلة
of Special Needs Education منتشر شده است.
 2. Dianne L Ferguson
 3.UNESCO
 4.Universal Design of Curriculum
 5. Differentiated Instruction
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نرگس لیاقی مطلق
دبیر فیزیک منطقة 2 تهران

طبق آمار، از هر 100 کودک یک نفر مبتال به اختالل اوتیسم 
است.

اوتیسم نوعی اختالل رشدی است که بر رشد طبیعی مغز در 
حیطة تعامالت اجتماعی و مهارت های ارتباطی تأثیر می گذارد. 
کــودکان و بزرگســاالن مبتال به اوتیســم در ارتباط کالمی و 
غیرکالمی و تعامالت اجتماعی مشکل دارند. این اختالل، ارتباط 
با دیگران و دنیای خارج را برای فرد مبتال دشــوار می ســازد. 
طیف این اختالل بسیار وسیع است و انواع مختلفی دارد. ممکن 
اســت فرد مبتال به اختالل اوتیسم حتی نتواند سخن بگوید؛ با 
اینکه به خوبی می شنود و توانایی سخن گفتن دارد. این اختالل 

ممکن است به صورت بسیار خفیف نیز بروز کند.
معمواًل فــرد مبتال به اوتیســم در درک روابط علّی )علت و 
معلولی( مشــکل دارد. او گاهی از صداهای بســیار ساده، مثل 
صدای باد، دچار اضطراب می شــود. بچه های مبتال به اوتیسم 
به محیطی آرام با طراحی بصری واضح برای کاهش اضطراب و 
هراس بســیار نیاز دارند؛ در حالی که گاهی این نیازها در تضاد 
شدید با نیاز دانش آموزان عادی یا حتی دانش آموزان با نیازهای 
ویژة دیگر قرار می گیرد. مثاًل ممکن اســت برای آموزش بهتر 
دانش آموزان عادی هیجان ضروری باشد و معمواًل برای رسیدن 
به این هدف از صدا، رنگ و محرک های زیادی استفاده می شود؛ 
در حالی که این روش اضطراب یک دانش آموز دارای اوتیسم را 
افزایش می دهد و در نهایت، مانع یادگیری او می شود. بنابراین، 
توصیه می شود که دانش آموزان با اختالل اوتیسم باال در مدارس 
خاصی آموزش ببینند که از محرک های مناسب برای آموزش و 

بازتوانی آنان استفاده می شود.
مدرسة »کوئینز میل1« در انگلیس یکی ازمدارس شاخص در 
آموزش و توان بخشــی کودکان مبتال به اختالل اوتیسم است. 
روش هایی که در این مرکز آموزشــی به کار می رود، باعث شده 
اســت که افرادی از سراســر دنیا برای بازدیــد و فراگیری این 

روش ها مراجعه کنند.
در این مرکز 170 دانش آموز مبتال به اوتیسم از 2 تا 25 ساله 

درس می خوانند و 140 مربی، کار آموزش و توان بخشی آنان را 
برعهده دارند2؛ مربیانی که دوره های تخصصی کار با این افراد را 
گذرانده اند. به عبارتی، در هر کالس 5 تا 6 نفره، 4 مربی با این 

دانش آموزان کار و تمرین می کنند.
در این مرکز عالوه بر آموزش این دانش آموزان، تالش بر این 
اســت که نشانه  های اوتیسم در دانش آموزان کم و کمتر شود و 

بدین منظور روش های مختلفی نیز به کار گرفته شده است.
توان بخشی در این مرکز به کمک گفتاردرمانی، کاردرمانی و 

رفتاردرمانی انجام می شود.
برای بچه های سنین پایین، اولویت، توانایی برقراری ارتباط و 
روابط اجتماعی است که از طریق بازی ایجاد می شود. از بازی های 
اولیــه که به بچه ها در برقراری ارتباط کمک می  کند، قطاربازی 
اســت. اغلب کودکان مبتال به اوتیســم حرکات تکرارشونده را 
دوســت دارند و حرکت قطار روی ریل این ویژگی را دارد. مربی 
بعد از آنکه دانش آموز با محیط ارتباط برقرار کرد، کم کم در بازی 

مداخله می کند و با کودک ارتباط برقرار می سازد.
راه دیگــر برقراری ارتباط بین بچه و مربی، اســتفاده از ابزار 
تصویرنگاشت )pictogram( است. تصویرنگاشت به دو صورت 
الکترونیکی و کتاب موجود است. در این شیوة برقراری ارتباط، 
دانش آمــوز نیازهای خود را از طریق عکــس بیان می  کند. در 
کتاب تصویرنگاشــت، عکس همة نیازهــای دانش آموز موجود 

ـــار اين قطـ
چگونه به مقصد می رسد؟

گزارشی از مدرسة  ویژة کودکان مبتال به اوتیسم
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است و او به کمک تصاویر، آنچه را می خواهد، نمایش می دهد.
کار درمانگرها نقش مهمی در آرامش بخشیدن به این کودکان 
دارند. آن ها برای هر یک از بچه  های مدرسه یک پروندة حسی 
ایجاد می کنند. اگر حساسیت یکی به محرک ها زیاد باشد سعی 
می کنند او را آرام ســازند و اگر حساســیت او کم باشد، سعی 

می کنند حساسیت هایش را تقویت کنند.
در این مرکز، ممکن اســت دانش آموزی را مشاهده کنید که 
تمام روز با گوشــی )هدفون( در مدرســه راه می رود؛ نه به این 
خاطر که موســیقی گوش می  کند بلکه برای آرامش بیشــتر و 
حذف صداهای محیط که او با شــدت بیشــتری می شنود، یا 
ممکن اســت دانش آموزی را در حال باال و پایین پریدن مداوم 

ببینید؛ چون این کار به او آرامش می دهد.
برای رفع مشکالت حسی، در این مرکز از روش های مختلفی 

استفاده می شود.
اتاق شن بازی، آب بازی، خمیربازی و... برای تقویت حس المسه 
یا کاهش حساسیت ها به کار می رود. در بعضی موارد، از آب بازی 
برای کاهش فشار روی کودک مبتال به اوتیسم استفاده می شود.

روش دیگر، اســتفاده از اتاق صدا و تصویر اســت که در آن 
حس های مختلف کودک درگیر می شوند. چون صوت و تصویر 
محرک هایی قوی هســتند و در محیط اطــراف به وفور وجود 
دارند. الزم است دانش آموز یاد بگیرد که با وجود این محرک ها 
رفتارش را چگونه تنظیم کند. همچنین، فرا می گیرد که با هر 
کنشی واکنشی وجود دارد و این کار به درک روابط عّلی )علت 

و معلولی( پیرامون او کمک می کند.

از دیگر ابزارهایی که این مرکز برای آموزش این دانش آموزان 
به کار می برد، ابزاری به نام Timocco برای بازی های ویدیویی 
اســت. این ابزار بــه دانش آموزان با اختــالالت متفاوت کمک 
می کند که از مشــکالت خود بکاهند. مربی با توجه به اختالل 
دانش آموز با انتخاب بازی مناسب به او در حل مشکلش کمک 

می کند.
وعدة ناهار در این مدرسه با وجود یک آشپز متخصص برزیلی، 
دوست داشتنی و لذت بخش است. مدیر مدرسه می گوید: »وجود 
این آشپز باعث انقالبی عظیم در ناهارخوری مدرسه شده است! 
دانش آمــوزی که به دلیل خودداری شــدید از غذاخوردن بیم 
ســوءهاضمه و بیماری اش می رفته اســت، اکنون با اشتها غذا 

می خورد.« 
جود ریــگان، مدیر مدرســة کوئینزمیل 
که خــود متخصص کار با کــودکان مبتال 
به اوتیسم اســت، می گوید: »افراد مبتال به 
اوتیســم معموالً حتی با غذاها به ســختی 
ارتباط برقرار می کننــد؛ چون بوی مواد را 
شــدیدتر از افراد عادی احساس می کنند. 
حتی یک غذا ممکن است باعث اضطراب و 

ترس آن ها شود.«
در بشقاب غذایی که برای این دانش آموزان 
می کشــند، همه چیز باید از هم جدا باشد. 
آشپز این بچه ها همیشه برای دانش آموزی 
که حاضر بــه خوردن غذای روز نیســت، 
ساندویچ یا یک بشقاب پاســتا آماده دارد. 
حتی آشــپزی در این مجموعه، بخشی از 
فرایند توان بخشی دانش آموزان است؛ به این 
ترتیب که در این حوزه نیز تالش می شــود 
تــا دانش آموزان کم کم با حساســیت های 
خود نسبت به بو و طعم، و مقاومت در برابر 
طعم های جدید کنار بیایند. به همین دلیل، 

این مرکز به دریافت جایــزة »موفقیت بی نظیر« در زمینة غذا 
نائل شده است. در زمینة آموزش نیز چهار سال پی درپی جایزة 

بهترین کیفیت آموزشی را دریافت کرده است.
هزینه های این مرکز برای هر دانش آموز ساالنه3 حدود 40000 
دالر است که برای یک خانوادة  معمولی هزینة سنگینی است. از 
این رو، دولت انگلیس بخش اعظم این هزینه را پرداخت می کند.

مدرســة  کوئینزمیل، با همراهی مربیــان و کارمندان، برای 
رساندن قطار زندگی این کودکان به مقصد، در تالش است.

 پی نوشت ها
1. Queensmill
2. این آمار مربوط به آذر سال 1394 است.
3. هزینه مربوط به سال 1394 است.

بچه های مبتال 
به اوتیسم به 

محیطی آرام با 
طراحی بصری 

واضح برای 
کاهش اضطراب و 
هراس بسیار نیاز 
دارند؛ در حالی که 

گاهی این نیازها 
در تضاد شدید با 
نیاز دانش آموزان 

عادی یا حتی 
دانش آموزان 

با نیازهای 
ویژة دیگر قرار 

می گیرد
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 مرتضي مجدفر
تصویرگر:  سید میثم موسوی

صبح كه پدر و مادر ملیكا براي نام نویســي فرزندشان 
رفته بودند، خانم مدیر گفته بود: »باید ملیكا جان را هم 

بیاورید!«
از قرار، ملیكا و پدر و مادرش تا ســال قبل در یكي از 
مناطق جنوبي تهران ساكن بودند، ولي از تیرماه امسال به خاطر 
تحویل گرفتن آپارتماني در یكي از مناطق شمال غرب تهران، 
در محدودة مدرسه ساكن شــده بودند و ملیكا باید در كالس 

چهارم درس مي خواند.
اكنون نزدیك ظهر بود و ملیكا همراه پدر و مادرش در آستانة 
در دفتر مدرسه ایســتاده بودند. خانم مدیر وقتي آن ها را دید، 
سریع به یادآورد كه پدر و مادر، یك بار صبح آمده بودند؛ البته آن 
موقع ملیكا همراهشان نبود. خانم مدیر بالفاصله، خانم ناظم را، 
كه آن طرف دفتر در حال نام نویسي بچه ها بود، صدا زد: »خانم 
اكبري!« و وقتي خانم ناظم سرش را بلند كرد، خانم مدیر سرش 

را به عقب برد و این در زبان بدن خیلي از ما، یعني »نه!«
خانم اكبري كه با وارد شــدن ملیكا و پدر و مادرش فهمیده 
بــود چرا خانم اقتداري موافق ثبت نام آن دختربچه نیســت، 
از جایش بلند شــد و در حالي كه از دفتر خارج مي شد، گفت: 

»خانم اقتداري، میشه یك لحظه تشریف بیارید!«
لحظاتي بعد، گفت وگوي مدیر و معاون مدرسه در گوشه اي 

از راهرو، كمي آن طرف تر از دفتر آغاز شد:
ـ نام نویســي از این دختر بچه، یعني اذیت، یعني آزار، یعني 
اضافه شدن كارهاي خود تو! من نمي دانم... اما تو باید بیشتر از 
من براي ننوشتن او بهانه بیاوري. اصاًل بگو این مجتمع مسكوني 

جدید، جزو محدودة ما نیست و خودت را راحت كن... .
اگر مســئولیتش را بپذیرم چي؟ باز هم مي گویید نه؟ به خدا 

خانم اقتداري، ما مسئولیم!
ـ مــن 500 ـ 400 تا بچه قد و نیم قد دارم با كلي دردســر. 
مسئول كسي است كه طرح هاي تلفیق و فراگیر و این حرف هاي 

صدمن یك غاز رو انداخته تو دهان ما آموزش  و پرورشي ها!
ـ خانم مدیر، خواهش مي كنم! همه چي پاي خودم... من این 
تهدیــد رو به فرصت تبدیل مي كنم... نخند... آره... این حرف ها 
را از كالس هاي مدیریت فرایند مدار یاد گرفتم... تبدیل تهدید 

به فرصت!
خانم اكبري پشت ســر خانم اقتداري،  كه به نظر مي رســید 

با خنده و شــوخي معاونش رام شده اســت، به راه افتاد و در 
حالي كه یكریز از او تشــكر مي كرد، وارد دفتر شد. وقتي آن دو 
سرجایشان نشستند، خانم اكبري بدون توجه به پدر و مادرها 
و دانش آموزانــي كه در دفتر بودند، یــك دفعه گفت: »قربون 
مدیر خوشــگل و فهمیدة خودم برم!« بعد در حالي كه همه از 
جملة او جا خورده بودند، فرم نام نویسي را در اختیار پدر و مادر 
ملیكا توانایي گذاشــت و به ســرعت، به شكلي كامالً  نیم تا 
شــده، خود را به كنار ویلچر ملیكا رساند با او گرم صحبت شد: 
»به به چه دختر خوب و نازي! چقدر هم خوش هیكل و ورزشكار! 

خیلي خوبه كه مدرســة ما رو براي نام نویســي 
امســال دوست هاي  انتخاب كردي... 

گل سرسبد4/3!
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خوبي خواهي داشــت؛ بچه هاي چهارم ما همگي مثل گل اند... 
فرشته هاي خندان در مدرسة گل هاي شادي!«

همــة معلمان مي گفتند خانــم  اكبري با اخالق 
خوشي كه دارد، حتي مار را از نیش زدن باز مي دارد. 
در چند روزي كه تا آغاز ســال تحصیلي باقي مانده 
بود، او خانم مدیر را مجاب كرد كه شــیوة تقســیم 
دانش آموزان پایه هاي چهارم تا ششم را در طبقات به خاطر ملیكا 
به هم بزنند. مدرسة گل هاي شادي، دورة دوم ابتدایي بود و در 
دو طبقه واقع شــده بود. آن هــا چهارم ها و پنجم ها را در طبقة 
دوم ســازماندهي مي كردند و ششمي ها را به همراه آزمایشگاه، 
كتابخانه، اتاق رایانه، دفاتــر اداري، آبدارخانه و... در طبقة اول. 
البته استداللشان این بود كه اواًل تمامي مكان هاي اداري و قابل 
استفادة عموم بچه ها و معلمان در طبقة اول و در دیدرس كادر 
مدیریتي مدرســه باشد و ششــمي ها هم كه ارشد مدرسه اند و 
آرام تر و در حال گذر از ابتدایي به متوســطة اول و آماده شدن 

براي انواع و اقسام آزمون ها، در طبقة اول سازماندهي شوند.
خانم اكبري گفت:»خانم مدیر عزیز و خوشگلم! این استدالل 
كه وحي منزل نیست. باشــه... به نصفش دست نمي زنم... هر 
چي تو بگي، ولي براي نصفة دیگة اســتداللمون، یك استدالل 

جدید ارائه میدم.«
خانــم اقتداري در حالي كــه باز هم از حــركات بدن و نوع 
حــرف زدن خانم اكبري خنده اش گرفتــه بود، گفت: »چه 

استداللي؟«
معاون خوش فكر مدرســه گفت: »تغییر استراتژي از 
ششم ها به چهارمي ها! بیا بگوییم چون چهارمي ها تازه 
وارد مدرسه مون شــده اند و هنوز با ویژگي هاي دورة 
دوم ابتدایي آشــنا نیســتند و ما هم آن ها را به خوبي 
نمي شناســیم، در طبقة اول ســازماندهي میشن كه در 

دیدرس ما باشند! قبول است؟«
خانم اقتداري گفت: »اصاًل هم نمي گیم همة این ها 
به خاطر ملیكا جون محبوب شماست كه مي خواهید 
با ویلچر، فقــط از حیاط به طبقة اول بیاد! اصاًل فكر 
آوردن و بردن ملیكا هســتي؟ كــي اون رو از حیاط به 
كالس میاره و بالعكس؟ اصاًل از حیاط، با این پله هایي كه 

داره، چه جوري باال میاد؟«
خانــم اكبري گفت: »فكر همه جایــش را هم كرده ام.« 
و بعــد توضیــح داد كــه با بنایــي كه در حال بهســازي 
دست شویي هاست، صحبت كرده است كه یكي از دو طرف 
ورودي حیاط به سالن )یعني این طرف و آن طرف تریبون 
صبحگاه( را به شكل شیب دار در آورد. همچنین، جدولي 
را نشان داد كه نام 34 دانش آموز كالس چهارمي كه قرار 
بود ملیكا در آن درس بخواند، در یك طرف آن بود و در 
مقابل نام هر كدام نیز 5 ستون خالي دیده مي شد. خانم 

اكبري گفت كه مسئولیت آوردن و بردن ملیكا را هر روز به یكي 
از هم كالسي هاي او خواهد داد و هر دانش آموز این مسئولیت را 

در طول سال، حداكثر پنج بار عهده دار خواهد شد. 
به نظر مي رســید باز هم خانم اكبــري كار خودش را كرده و 

خانم مدیر از تصمیمات او راضي است.

ملیكا، به خاطر خطاي پزشكي در هنگام تولد، 
دچار دررفتگي لگن پاي چپ شده بود. این عارضه 
تا یك سالگي او ناشناخته مانده و باعث شده بود 
ملیكا به تدریج از لحاظ راه رفتن مشكل پیدا كند 
و باالخره ویلچرنشین شود. یكجانشیني او باعث شده بود بیشتر 
نزد مادربزرگش باشــد و به همین دلیل هم از او كلي داستان 

و افســانة عامیانه و ضرب المثل یاد گرفته 
بود. او همچنین توانمندي فوق العاده اي در 
ریاضیات داشــت و قادر بود اعداد دو و سه 
رقمــي را به طور ذهني در هم ضرب كند و 
این براي یك دختــر بچة كالس چهارمي 

توانمندي قابل توجهي بود.
وقتــي نوبــت دانش  آموزي مي شــد كه 
مســئولیت آوردن و بــردن روزانة ملیكا را 
به روشــنی مي دید  اكبري  خانم  داشــت، 
كه چقدر از ایــن كار لذت مي برد و چقدر 
هنگام حركت ویلچر ملیكا، بده بستان هاي 
فرهنگــي و محك زدن هاي علمي ســاده 
صــورت مي گیرد. دخترهــا از قبل چند تا 
ضرب دو و ســه رقمــي در یكدیگر را از بر 
مي كردنــد تا ملیكا را امتحان كنند و البته، 
او همیشه سربلند از آزمایش بیرون مي آمد. 

ضرب المثل گویي هاي مكرر ملیكا، از بچه ها گذشــته و به خانم 
احمدي، آموزگار كالسشان، هم رسیده بود و او از این توانمندي 
ملیكا و عالقة بچه ها، در آموزش »بخوانیم و بنویســیم« بهره 
مي گرفت. خالصه، ملیكا گل سرسبد كالس 4/3 بود و بچه ها، 

پروانه هاي دور این گل خوشبو.
خانم اكبري خوشحال بود كه باالخره براي حرف هاي كالس 
مدیریت فرایندمدار، كاربردي عملي یافته و تهدید را به فرصت 
تبدیل كرده اســت و خانم اقتداري، خوشــحال تر؛ چرا كه این 
بار برخالف وجه تسمیة فامیلي اش، اقتدارش را به معاون خود 
تفویض كرده و به او اجازه داده بود از خالقیت و خوش فكري اش 

استفاده كند.
آخر ســال وقتي كارنامة ملیكا را به پدر و مادرش مي دادند، 
خانم اقتداري خطاب به آن ها و همكارانش گفت: »نمي دانستم 
با یك ویلچر ساده مي توان مسئولیت پذیري،  هم زیستي تعاملي، 
یادگیري كودك به كودك، فرهنگ عامه و توسعة دوستي را به 

سادگي و به خوبي با كودكان ده ساله تمرین كرد!«

نمي دانستم 
با یك وسیلة 
ساده مي توان 

مسئولیت پذیري،  
هم زیستي 

تعاملي، یادگیري 
كودك به كودك، 

فرهنگ عامه و 
توسعة دوستي 

را به سادگي و به 
خوبي با كودكان 
ده ساله تمرین 

كرد!
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فریبا موسوي زاده 
مدیر شركت آموزشي فرابال 

اگر تا به حال گذرتان به موزة ملي ایران افتاده باشــد، حتمًا 
ســنگ نگاره هاي قدیمي، كتیبه هاي باستاني، سنگ نوشته هاي 
قدیمي، و تندیس هاي دوران ایران باشكوه هوش از سرتان برده 
است. ساختمان موزة ایران باستان را كه اولین موزة ایران است، 
آندره  گودار فرانســوي در سال 1314 با الهام از كاخ كسري كه 
از آثار دورة ساســاني در شهر تیسفون است، طراحي كرد. این 
موزه در سال 1316 رسمًا گشایش یافت و آثاري از دوران پارینه 
سنگي، عصر آهن، ساساني، اشكاني، سلوكي و هخامنشي را به 
نمایش گذاشت كه شیفتگان فرهنگ ایران زمین را به خود جذب 
كرد. در این میان، شمار زیادي از مخاطبان از جمله نابینایان، از 
درك لذت دیدن این ذخایر ملي محروم بودند. چند سالي است كه 
موزة ایران باستان، فضایي مخصوص نابینایان ایجاد كرده است. 
براي آشنایي بیشتر با این مكان، به دیدار خانم فیروز سپیدنامه، 

كارشناس موزه رفتیم. 

 براي ما بســیار جذاب است كه این طیف خاص از 
جامعه را مخاطب خود دانسته اید. مشتاقیم با امكاناتي 
كه براي نابینایان فراهم شده است، بیشتر آشنا شویم. 
 سیستم نابینایان تقریبًا سه ســال پیش راه اندازي شده و 
ضرورت هــاي جامعة نابینایان را رصد كرده اســت. با توجه به 
فضــاي موزه تالش كردیم محیطي را آماده ســازیم كه فضا را 
براي آن ها ملموس تر كند. نخست، براي آشنایي این گونه افراد 
با دوران پارینه ســنگي جعبه هایي طراحي كردیم كه در داخل 
آن  ها ابزارهاي ســنگي قرار گرفته است و نابینایان مي توانند با 

لمس آن ها، كاربردهاي ممكن هر ســنگ را پیش بیني كنند؛ 
ســنگ هایي كه از آن ها براي بریدن، پاره كردن، و خرد كردن 

اجسام مختلف استفاده مي شده است. 

 پس در این فضا مخاطبان با اشــیاء واقعًا قدیمي 
روبه رو نیســتند و شــما در پي انتقال حس به آن ها 

بوده اید؟ 
 بله دقیقًا. ابزارهاي ســنگي واقعًا ممكن اســت خیلي تیز 
باشــند و ما از تیزي آن ها كم كرده ایم. در اینجا بیشتر فرصتي 
براي به دست آوردن یك تجربة  جدید فراهم كرده ایم. ما به این 
فكر كردیم كه ممكن اســت مخاطبان ما تصوري از سنگ هاي 
قدیمي كه در طبقه دوم قرار داده ایم نداشته باشند. آن ها هرگز 
ندیده اند كه چطور از یك سنگ مي توان به عنوان چاقو، چكش و 
تبر استفاده كرد و ما این فرصت را در اختیار آن ها قرار مي دهیم 

كه با لمس هر سنگ بتوانند به چنین كاربردهایي فكر كنند. 
در جعبة دیگر، آن ها تفاوت بین ســنگ هاي لعاب دار و بدون 
لعاب را حس مي كنند. نقش و نگارهاي برجســتة روي ظروف 
را لمس مي كنند و با ظروف قدیمي مانند تنگ و لیوان آشــنا 
مي شــوند. ما جعبه هاي فلزي و شیشه اي را هم تهیه كرده ایم 
ولــي هنوز براي ارائه آماده نشــده اند. در جعبة ســوم، تالش 

كرده ایم تفاوت بین سطوح را به  مخاطب نشان دهیم. 

 فكر مي كنم مخاطبان به خوبي با این ســه جعبه، 
مي توانند مهم ترین ابزارهاي دوران پارینه ســنگي و 
روستایي را كه در طبقة دوم موزه قرار دارد، درك كنند.

 البته این درك بسیار اندك است و به توسعة بیشتري نیاز 
دارد. در نمونه هاي بعدي، طرح هاي تخت جمشــید را بازسازي 
كرده ایم. ایــن طرح ها در قالب یك به یــك، برابر نمونة اصل و 
نقش برجسته هاي یك ســویة هخامنشي ارائه شده اند. چنین 
طرح هایي براي نمایش یك رویداد یا مراسم مانند هدیه  دادن 
به كار رفته اند و نقش و طرح لباس ها و نحوة ایستادن و نشستن 
افراد در آن  ها بسیار مهم است. ما طرحي از یك نوشته به خط 

در ايـــن مـــــوزه
نابینايان هم مي بینند!

گزارشـي از مـوزة ملـي ایـران
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میخي را هم در اینجا آماده كرده ایم كه افراد با لمس آن مي توانند 
سبك نگارش این خط را لمس كنند. تجربة لمسي نابینایان عالوه 
بر اینكه عمومًا از سایرین قوي تر است، با یكدیگر هم تفاوت دارد. 
به همین دلیل، آن ها استنباط هاي متفاوتي از این حكاكي ها دارند 
و ما با توضیح اینكه این خطوط نمادهایي قراردادي براي انتقال 
مفاهیم اند، آن ها را بــراي درك بهتر راهنمایي مي كنیم و آن ها 
با توجه به تجربه هاي حســي متفاوتشان، به درك عمیق تري از 
نوشــته ها مي رسند. یك نمونه از خط هیروگلیف را نیز در اینجا 

داریم كه براي مخاطبان بسیار جذاب است. 

 خواندن خطوط باستاني برجسته باید براي نابینایان 
هیجان انگیز باشد.

 ایــن تجربة منحصر به فردي براي آن هاســت ولي بخش 
جذاب تر، كاغذ هایي اســت كه روي آن ها تصاویر آثار باستاني 
موزه به صورت برجسته حك شده و زیر آن توضیحات مربوطه 
با خط بریل نوشــته شده است. نابینایان مي توانند به راحتي و 
بدون نیاز به توضیحات افراد، این بخش را لمس و كاماًل حس و 
درك كنند. ما در تالشیم كه بتوانیم این بخش را توسعه دهیم 

و آثار بیشتري را در اینجا عرضه كنیم. 

 به نظر مي رسد این فضا بیشــتر براي بازدیدهاي 
فردي طراحي شــده و براي گروه ها، خیلي محدود و 

كوچك است. 
 این فضا متناسب با ساختمان كل موزه و تعداد مخاطبان 
در نظر گرفته شده است. طبیعي است كه گسترش آن به میزان 
بازدیدها بستگي دارد اما در شرایط كنوني بهتر است مخاطبان 
در گروه هاي كوچك تري از اینجا بازدید كنند. اگر مراكز مرتبط 
با نابینایان بتوانند اطالعات الزم براي جامعة خود را به ما ارائه 
بدهند و اولویت هاي نیازهاي آموزشــي خــود را مطرح كنند، 
ما مي توانیم این بخش را به شــیوة مناسب تري توسعه بدهیم. 
البته به گفتة بسیاري از بازدیدكنندگان خارجي، همین فضاي 
محدود هم در بعضي كشورهاي بســیار پیشرفته وجود ندارد.  
یك تجربة ما مربوط به یك گروه فرانســوي بود كه با یك عضو 
نابینا از این مركز بازدید كردند و برایشــان بسیار جالب بود كه 

چنین فضایي به معلوالن اختصاص یافته است. 

 من در اینجا یك دستگاه رایانه با صفحه كلید خاص 
نابینایان  می بینم؛ آیا این هم جزء بخش هــاي خاص 

است؟
 بله. این دستگاه راهنماي استفاده از موزه 
اســت. این برنامه از یك كلید برجسته نگار 
استفاده مي كند كه داراي بخش صوتي هم 
است. آثار مختلفي در رایانه ثبت شده است 
كه با انتخاب هر كــدام مي توان توضیحات 
مفصل مربوط به آن را شنید یا به خط بریل 
خواند. ما به  دلیل اینكه ســازمان بهداشت 
جهاني اســتفاده از هدفون را ممنوع اعالم 
كرده است، به دوستان پیشنهاد مي كنیم كه 
اگر مایل اند، از هندزفري شخصي خودشان 
براي استفاده از بخش صوتي استفاده كنند. 
هر عزیز نابینا مي تواند بــه تنهایي و بدون 
كمك ما از این سیســتم اســتفاده كند و 
راهنمایي هاي الزم را دربارة اجســام موجود 

در موزه  دریافت نماید. 

 خیلي جالب اســت كــه در این 
بخش، نابینایان رســمًا قادر به دیدن 
این  به جز  آیا آن ها  موزه هســتند؛ 
هم  موزه  بخش هاي  از ســایر  بخش 

بازدید مي كنند؟ 
 همه مي توانند از مــوزه بازدید كنند. البته راهنماي ما 
در تمام مراحــل بازدید، قدم به قدم همــراه آن ها نخواهد 
بود و بازدید كنندگان مي توانند به كمك دوســتان خود از 
بخش هاي مختلف بازدید كنند. ما در بازدید هاي گروهي 
كه عالوه بر خود مــوزه، تعامالت اجتماعي و حضور در 
فضاي جامعه نیــز جزء اهداف بازدید تلقي مي شــود، 
گردش در مــوزه و حضور در بخش هاي مختلف آن را 
توصیه مي كنیم. به این ترتیب، آن ها در كنار جعبه هاي 
شیشــه اي دور هم جمع  مي شــوند و از راهنما دربارة 

جعبه هایي 
طراحي كرده ایم 

كه در داخل 
آن  ها ابزارهاي 

سنگي قرار گرفته 
است و نابینایان 

مي توانند با لمس 
آن ها، كاربردهاي 
ممكن هر سنگ 

را پیش بیني 
كنند؛ سنگ هایي 
كه از آن ها براي 

بریدن، پاره 
كردن، و خرد 
كردن اجسام 

مختلف استفاده 
مي شد
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بخش هایــي كــه در اطراف آن هســتند، 
توضیحاتي مي شــنوند. البته، به طور كلي 
ممكن است این روند براي آن ها خسته كننده 
باشــد. بنابراین، ما فقط ایستگاه هایي را در 
مسیر حركت تعیین مي كنیم و راهنما فقط 
در همان بخش ها توضیحــات الزم را ارائه 
مي دهد. ما تالش مي كنیم كه این ایستگاه ها 
متناسب با شرایط سني و تحصیلي مخاطبان 

باشند.

 آیا این امكان وجود دارد كه براي 
هر اثر یا حداقل تعدادي ایستگاه، یك 
قسمت خاص شبیه سازي شده كه هم 
امكان لمس كردن، هم خواندن و هم 

شنیدن داشته باشد، طراحي كنید؟ 
 این یكي از مهم ترین برنامه هاي آیندة 

ماســت. این موزه در شرف بازسازي اســت و با توجه به شرایط 
آتــي قصد انجام دادن آن را داریم. مثاًل یكي از برنامه هاي ما این 
است كه مجســمة خشایار شاه را در ابعاد كوچك تر بسازیم و در 
كنــار بخش اصلي براي لمس كردن قــرار دهیم. طرح واقعیت 
مجازي و حســگر هاي راهنما براي عصاي سفید را نیز در دست 
اقدام داریم. چون فضاي این ساختمان جزء آثار ملي است، انجام 
دادن اصالحات و تغییرات خیلي عمده در آن میســر نیســت، 
اما در بازســازي موزه ما اســتفاده از آسانسور را براي دسترسی 
راحت تر افراد به طبقة دوم پیش بیني كرده ایم كه مشكل معلوالن 
جسمی ـ حرکتی را حل كنیم. استفاده از رمپ ها را نیز پیشنهاد 
داده ایم كه امیدواریم به زودي براي بازدید كنندگان قابل استفاده 

باشد. 

با وجود همة مشــكالت ترددي و حركتي، همة  كاركنان این 
موزه آماده اند تا هر خدمتي كه بتوانند به این عزیزان ارائه دهند. 
كاركنان مــا در هدایت افراد معلول كمك مي كنند، در صورت 
نیــاز صندلي هاي چرخ دار آن  ها را به ســالن هدایت مي نمایند 

یا امكان تردد آن هــا در پله ها را به  طبقة 
فوقانــي فراهم مي كنند. البتــه امیدواریم 
به زودي فضا سازي هاي مورد نیاز نیز انجام 

شود.

 خوشحال مي شــویم كه در حس 
خوب شما از یك خاطرة خاص از بودن 

در كنار این عزیزان سهیم شویم. 
 یك اشــكال كار ما این است كه فكر 
مي كنیم فقط ما باید بــه معلوالن كمك 
كنیــم اما به نظر من آن هــا باید در درك 
شــرایط و راهنمایي خودشان به ما كمك 
و مــا را راهنمایي كنند. ما بــا راهنمایي 
خــوِد آن ها امكان خدمت رســاني بهتري 
را خواهیم داشــت. چندي پیش، یك فرد 
معلول فرانســوي را بــراي بازدید از موزه 
آورده بودند كه مي گفتند آرزو داشــته است دیوار چین و ایران 
را از نزدیــك ببینــد. او روي صندلي چــرخ دار و در حالي كه 
دستگاه هایي براي تنفس به او وصل بودند، حمل مي شد. ما به 
همراه كاركنان موزه به او كمك كردیم تا از بخش هاي مختلف 
داخل موزه دیدن كند. با اینكه جابه جا كردن او بســیار دشوار 
بــود، همگي از بودن در كنار او و دیدن چهرة  هیجان زده اش به 

وجد آمده بودیم. 

 در پایان، چه توصیه هایي براي افراد معلول، به ویژه 
نابینایان بازدید كننده از موزه، دارید؟ 

 توصیــة من، بازدید هاي گروهي ده یا دوازده  نفري اســت 
تا بتوانیــم به راحتي به  بازدیدكنندگان خدمت رســاني كنیم. 
بیشترین بازدید كنندگان ما ناشنوایان هستند كه ما با آهسته و 
شمرده صحبت كردن و استفاده از واژه هاي آسان، به لب خواني 
آن ها كمك مي كنیم. هر چه گروه ها محدودتر باشــند، امكان 
این خدمت رســاني بهتر اســت. ما صندلي چرخ دار هم داریم 
كه اگر كســي نیاز داشــت مي تواند از آن استفاده كند. به  هر 
صــورت، تمامي كاركنان اینجا آماده اند تا هر خدمتي را كه در 
توان دارند، به بازدید كننــدگان ارائه دهند. ما تالش مي كنیم 
همة بازدید كنندگان را به همان صورت كه هستند، بپذیریم و 
در كنارشــان باشیم. براي ما محدودیت هاي فیزیكي و جسمي 
اهمیتي ندارد و فقط آشــنایي آن ها با گنجینة عظیم باستاني 
مهم است. در این مسیر هم هر كمكي از دستمان برآید خواهیم 

كرد. 

 بسیار متشــكرم و امیدوارم به زودي این حركت 
زیباي شما را براي تعامل شایســته با طیف معلوالن 

كشور، در همة موزه هاي كشور شاهد باشیم.
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 2. توقع بیش از انتظار
گاهي معلمان همان توقعي را كه از دانش آموز 

بینا دارند، از دانش آموز نابینا هم دارند و بر این باورند كه 
دانش آموزان نابینا نیز باید خودشان را با كالس هماهنگ كنند 

و با سرعت كالس پیش بروند؛ در حالي كه در زمان آموزش دروسي 
همچون ریاضي از آنجا كه الزم اســت معلم مطالبي را روي تخته سیاه 

یا وایت برد بنویســد، آموزش و سرعت یادگیري دانش آموزان نابینا 
مختل مي شــود و بنابراین، نیاز به اجراي روش هایي براي 
برطرف نمودن این مشكل هست. البته باید این نكته 
را یادآور شــد كه وجود معلم رابط در كنار این 
دانش آموزان براي برطرف كردن مســائل 

آموزشي الزم هست اما كافي نیست؛ 
زیرا معلم رابط به طور تمام وقت 

در كنار دانش آموزان نابینا 
نیست.

كتاب هــاي   .4 
درسي و کالس تقویتی

به صورت  آموزشــی  كتاب هاي  نبود 
بریل كه دانش آمــوزان نابینا هم بتوانند پا به 

پــاي دانش آموزان بینا در زمینة درســي پیش بروند 
مي تواند مانعي بر سر راه پیشــرفت تحصیلي دانش آموزان نابینا 

باشد.
در صورتي كــه در مــدارس فراگیــر كالس هــاي فوق العــاده مخصوص 
دانش آموزان نابینا تشكیل شــود، آن ها هم مي توانند مشكالت آموزشي و 

یادگیري دروس را تا حدودي حل كنند.
 به نظر مي رسد براي اینكه دانش آموزان نابینا هم بتوانند در زمینة 

تحصیلي پیشرفت قابل قبولي داشته باشند، آموزش وپرورش باید 
براي معلمان آن هــا دوره هاي ضمن خدمت طراحي كند. 

به كمك چنین معلمانــي، بچه هاي نابینا هم در 
تحصیل به موفقیت هایي مي رسند.

 1. نحــوة برقــراري 
ارتباط با معلمان و دانش آموزان

بعضــي از معلمان نمي توانند بــا دانش آموزان 
نابینا ارتباط برقرار كنند و به صورت غیرمســتقیم به 

آن ها آموزش مي دهند؛ بدین معني كه از دانش آموز 
بغل دســتي آن ها مي خواهند كه از دوست 

نابیناي خود بپرسند آیا درس جدید 
را آموخته است، یا سؤال مطرح 

شده از سوي معلم را با او 
در میان بگذارند.

 3. زمان امتحان
در مدارس فراگیر، معلمان بر این 

باورند كه زمان برگزاري امتحانات و پرســش 
كتبــي از دانش آموزان نابینا با دانش آموزان بینا یكســان 

باشــد؛ در صورتي كه دانش آموزان نابینا به خاطر مشــكل 
بینایي، سرعت عمل كمتري دارند و این تأكید بر سرعت، با 
توجه به عدم امكان همراهي آن ها، در پیشرفت تحصیلي 

دانش آموز نابینا تأثیر منفي مي گذارد.
در امتحــان نهایــی و کنکور نیز بــرای این 

دانش آموزان وقت اضافه در نظر گرفته 
می شود.

مشکالت
 دانش آموز با نیاز 
ويژه در مدارس 

عــادی

 تهران
ة نابینایان نرجس

مدرس برو تـــا برسيپا به پاي دانش آموزان عادي
ستایي

فرشته رو
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رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

با آنا سوليوان، مربی هلن کلر

 شنبه
 امروز به مادر هلن گفتم که کاش می شــد او را 
به مدرسة عادی می فرســتادید تا از حاال محیط 
اجتماعــی را تجربــه کند. آهی کشــید و گفت: 
»کجــای کاری آنا جون! مدرســه  ها روبه راه تر از 
هلن را هم قبول نمی کنند.« گفتم: »بله، امروزه 
بعضی ها در مدرسه شــان کارهــای مهم تری از 
پذیرش بچه های معلــول دارند؛ کارهایی مثل 
شــرکت در کمپین های حقوق پلنگ مازندرانی 
و گربة ایرانی و ســایر موجودات زنده و غیرزندة 

کهکشان راه شیری و کرة مریخ«. 
 

 یکشنبه
  امروز با اریــک وایهنمایر، اولین نابینای فاتح 
اورست، صحبت می کردم. او می گفت: »اگر برای 
رفتن به مدرســه مجبور می شدم چاله چوله ها و 
پله های پیاده روهای تهران را فتح کنم، بی شــک 
زودتر به فتح اورســت نائل می شــدم.« من هم، 
مثل او، معتقدم که یک شهر خوب 
برای ناتوانان حرکتی، یک شهر 
پر از چالهـ  چوله است. به نظرم 
هلــن در راه مدرســه، باید به 
سختی حرکت کند تا قدر مدرسه 
را بدانــد؛ چــون آدم قــدر 
چیزی را می داند که با 

زحمت به دستش آورده باشد. دنیا پر از آن دسته 
از ناتوانان حرکتی است که راحت و بی دردسر به 
مدرسه رفته و از آن برگشته اند و به همین دلیل 
بعدها انگل اجتماع شده اند. کاش می شد هلن در 
تهران به مدرســه برود و برای فتح اورست آماده 

شود... 

 دوشنبه
مدرسة فراگیر مدرسه ای است که گیر )مشکل (

های اساســی دارد، بلکه یک  چیزی هم فراتر از 
آن... .

آموزش فراگیر آموزشــی اســت که دانش آموز 
کم توان در آن گیر می کند؛ حتی یک  چیزی فراتر 

از گیرکردن... .
این هــا را یکی از اولیــای دانش آموزان مدارس 
فراگیر به من گفت. به نظرم، چشــم ندارد ببیند 
هلن می خواهد به این مدرسه ها برود تا پیشرفت 

کند؛ دارد برایشان حرف درمی آورد. 

 سه شنبه
امروز هلــن را بردم بــه یک مدرســة فراگیر. 
راه پله های درازی داشت که بچه های دارای مشکل 
حرکتی مجبــور بودند از آن بــاال و پایین بروند. 
به نظرم رســید که از نظر تربیتی این کار بســیار 
ارزشــمند است؛ چون این شــاگرد بعدها مجبور 
می شود  برای رفتن به اداره ها و شرکت ها و مغازه ها 
و سازه های شهری و غیرشهری، پله ها را دوتا یکی 

کند و الزم است از حاال آموزش ببیند.

از اين هفته تا آن هفته
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 چهارشنبه
حس می کنم که هلن کمی لوس شده. باید بحث 
ثبت نامش را در مدرسه فراگیر دوباره مطرح کنم. 
خوبی اش این اســت که در این مدارس به خاطر 
شــلوغی کالس ها توجه خاصی به دانش آموزان 
کم توان نمی شود و همان توقعی را از آن ها دارند 
که از دیگــران دارند. حتی شــنیده ام که بعضی 
پشــتیبانان این دانش آموزان در روز امتحان هم 
حاضر نمی شــوند. والدین باید پول بدهند منشی 
بگیرند تا سؤاالت را برای شاگرد نابینا بخواند یا از 
دفتردار و بچه های سال باال کمک بگیرند و نمرة 
 شاگرد به خاطر نبودن معلم پشتیبان کم می شود. 
به نظــرم در چنین فضایی شــاگردان کم توان 
متکی به نفــس بار می آیند و مجبور می شــوند با 
سختی و زحمت و درجا زدن هم که شده، دوران 
مدرســه را ســپری نمایند. حیف که پدر و مادر 
هلن این حرف ها را نمی فهمند و از زمینه ســازی 
بــرای بروز اســتعدادها و تســهیالت ویژه، مثل 
کتاب های کمک درســی به صورت بریل و آموزش 
حضوری والدین و دانش آموزان و معلمان و فضای 
تعاملی مدرســه حرف می زنند. البد انتظار دارند 
یک معلم رابط هم مدام در مدرسه حاضر باشد و 
به مشکالت دانش آموزان کم توان رسیدگی کند؛ 

مردم چه توقع هایی دارند وا... .

 پنجشنبه
امــروز در خبرهــا خواندم کــه در کاوش های 

باستــانی حوالـی تپه هـای 
مارلیــک، کتیبه هـــایی 
مربوط به ســال 1349 
ه.ش کشف شــده است 
مبنـی بـر برنامه ریــزی 
بـرای سیستـم آموزشی 
با کالس مرجع  تلفیقی 
و کــالس پشتیبــــان 

و کارشنــاس ســازمــان 
آموزش و پرورش استثنـایی. 

این کتیبه ها نشان می دهد که 
بشر در این دوره از تاریخ به هنر 

شاعری عالقة فراوانی داشته  است...

 جمعه
هلن شروع کرده زندگی اش را نوشتن. بنده در 
همین جا تأکید می کنم که مدرســه های فراگیر 
خیلی خوب و گل  و  بلبل اند و ما هم کار و زندگی 
داریم. حرف راست را هم لزومًا نباید از بچه شنید. 

حرف بچه ها معمواًل اعتبار ندارد... 
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معلمی از آن شــغل هایی اســت که اسیر تکرار 
نیســت؛ حتی اگر مطالب کتاب تکراری باشد و 
معلم روش تدریســش را در طول سال ها تغییر 

ندهد!
ســال ها در هر کالســی پیش از درس »وصف 
ابر« فرخی، از بچه ها خواســتم ابر را به هرآنچه 
دوست دارند، تشبیه کنند؛ میان »کویر« شریعتی 
خواســتم »رنِگ ُگِل خیال«شان و دلیل انتخاب 
آن را بگویند و... هیــچ روزی تکراری نبود؛ چون 
حس هــا به تعداد آدم ها متفــاوت بود و گل های 
خیال به تعداد انســان های خیال پرداز متنوع، اما 

اصل معادله یکی بود!
به »آخر شــاهنامه« که می رســیدیم، کالس 
هیئت قهوه خانه می گرفــت: نیمکت ها ِگرد، »به 
کردار صدف بر گــرد مروارید« چیده، یکی راوی 
می شــد و من نقال، تا در »صحنه میدانک خود« 
حامل »پیام آتشین« باشم. حس و حال کالس ها 

متفاوت، اما معادله یکی بود!
و »مجتمع نابینایان نرجــس« این معادله ها را 

برهم زد!
توصیفــات از ابر متفاوت شــد و »وصف ابر« 
فرخی ناملموس و سرد. تشبیهات کاماًل حسی او 
به خصوص برای نابینایان مطلق چندان خوشایند 
و زیبا نبود. تصویر »فیل های پراکنده در صحرای 
آبی« یا »گرد زنگار بر آیینة چینی« برای کســی 

که هیچ کدام را ندیده قابل درک نیست.
در مقابل، چقدر ســاده و دلنشــین شد »بوی 
جوی مولیان«! می گفتند: بی شک رودکی هنگام 
ســرودن آن نابینا بوده؛ زیرا اغلــب توصیفات و 
تشــبیهات آن با حواس توانای یک نابینا دریافت 
و بیان شده است. از همان مصرع آغازین شعر که 
»بوی« جوی مولیان به مشام جان شاعر می رسد 

تا حس »ریگ آموی« زیر پای او.
در کویر شــریعتی، رنگ »گل هــای خیال« با 

نقـل بی پـرده
فاطمه رضایی
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خاطرات ســال های دور و نزدیــک دانش آموزان 
پیوند خورد؛ با شــکلی از آخریــن تصاویر رنگی 
که به خاطر داشــتند: گِل خیــال یکی آبی بود؛ 
تصویر به جا مانده از دمپایی آبی کودکی اش. سبز 
خنک ترین و شادترین رنگ بود برای آن دیگری، 
که آن را از پوســت سبز هندوانه در خاطر داشت 

و... .
در برابــر این همه تنوع، نوبــت تحول من بود. 
ســالح گچ و تخته را از دست داده بودم. پس روز 
نبرد »رستم و اشکبوس« با تیر و کمان به میداِن 

کالس وارد شدم.
زه )کش( کمان پالســتیکی را ســخت کردم و 
کوتاه، تا »به زه کردن کمان«، زور بازوی بیشــتر 
بخواهد. پس، خواســتم انتهای تیر بر زه بنشانند، 
بازو باال برند و شســت از پهنای گوش بگذرانند؛ 
تــا آن هنگام که »پهلو گشــاده کردند« تا نوک 
تیر به میان کمان برسانند، مفهوم بیت زیر را در 

رویارویی گردآفرید با سهراب دریابند:
کمان را به زه کرد و بگشاد بر

َنُبد مرغ را پیِش تیرش گذر
دقایقی میان معرکه گفتند و خندیدند و به روی 

هدف های خیالی تیر گشودند.
....

و آخر این تفاوت ، در »آخر شاهنامه« بود. گفت 
می خواهد نقال باشــد و به میــدان کالس رفت. 
»لیال« عاشــق شــاهنامه بود، نابینای مطلق اما 
بینای هفت خواِن رستم! شاهد مرگ سهراب، ناظر 
خون پاک ســیاوش و آگاه از غرور اسفندیار. لیال 
آشنای پیچ و خم راه دماوند و حافِظ بیشتر ابیات 

این داستان ها بود.
... »صحنــة میدانک خــود را تنــد و گاه آرام 
می پیمود«؛ در حالی که دســتش نه بر »َمنتشا«٭ 
که بر نقطه های خط بریل می لغزید. »همگنان را 
خون گرمی بود«. همه ساکت و مبهوت، مسحور 

خوانــش و اجرای او بودیم، کــه اجرا نبود؛ گویی 
»اخوان« در کالس بود!

خواندم: »مرد نقال از صدایش ضّجه می بارید/ و 
نگاهش مثل خنجر بود«

با گریه خواند: مرگ بود این یا شکار آیا؟...
و مــن همچنان در حفرة آخریــن عبارت خود 
درگیر، که برایم چالشــی بــود: »و نگاهش مثل 
خنجر بود«. نگاهش؟ ... نقالی که نفوذ نگاهش در 
صدایش بود و جمعی که بی نیاز از خیرگی نگاه او، 

با پیغام آتشینش داغ و پرحرارت بودند.
و من... چطور از نگاه بی نورشان نور گرفته بودم؟

من که بیش از بیســت سال عادت داشتم تأثیر 
کالم خود و ادراک دانش آموزان از درسم را از نگاه 
و چهرة آنان تشــخیص دهم و توقع داشتم زمان 
تدریس حتمًا نگاهشان به من باشد، امروز می دیدم 
که دانش آموزم صورتش را از من برمی گرداند تا با 
گوش قوی ترش حرفم را بشنود. من امروز نیازمند 

اشارات نگاه نیستم که نگاهی تازه یافته ام!
مگر نه اینکه گفته اند:

ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش؟

اینان اگر چشــم ندارند، چگونه به من نگاه تازه 
بخشیده اند؟ اگر دیدشان تاریکی است، چطور به 
روشــنایی اطراف و دیدگاه من وســعت داده اند؟ 
نمی  گویــم به بینشــی عارفانه دســت یافته ام یا 
شعارهایی مثل این! فقط همین قدر می فهمم که 
اگر تا پیش از این، تــا دو وجب مقابل صورتم را 
می دیدم، حاال چند متر فراتــر را می بینم. مردم 
کوچــه و بازار که تــا دیروز تصاویــر پس زمینة 
نگاهم بودنــد، امروز وضوحی یافته اند که بی اعتنا 
از کنــار هیچ کس و هیچ چیز نمی توانم بگذرم. به 
صداها، بوها... به جریاِن هوایی که نفس می کشم 
حساس تر شده ام. امروز سلو ل های بدنم می بینند؛ 

حس آغاز صبح، آغاز روشنایی.

٭ منتشا: چوب و عصای درویشان و نّقاالن
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سمانه آزاد
عکاس: معین باب الحوایج

مسافران آفتاب
داستان دو داوطلب، كه كمك به افراد توان خواه، بخش مهمي از زندگي شان شده است

 اشاره
همة ما كم و بیش، تحت تأثیر زندگي افراد با نیازهاي ویژه قرار 
گرفته ایم؛ گاه با دیدنشان و گاه با شنیدن مشكالتشان در جامعه، 
اما در روزگاري كه تأثیر پیام ها به قدر چشــم برهم زدني است، 
چگونه افرادي پیدا مي شوند كه تمام هم وغم خود را صرف  آرزوها 
و نیازهاي افراد با نیازهاي ویژه مي كنند؟ شاید پاسخ این سؤال 
را بتوان در رابطة میان مریم ملكي و یگانه قدس پیدا كرد. دو زن 
كه از دو نسل متفاوت اند اما آنچه آن ها را به هم پیوند داده، راهي 
است كه آگاهانه، خودخواسته و از سر صدق و عشق در آن قدم 

گذاشته اند؛ راه كمك به افراد توان خواه. 
مریم ملكي، دانشجوي روان شناســي، دارندة 8 مدال طالي 
قهرماني كشور، 2 مدال طالي لیگ كشوري، 2 مدال نقرة كشوري 
و 4 مدال طالي پارا المپیاد، 4 دوره حضور در مســابقات برون 

مرزي پاراآسیایي و جهاني 
یگانه قدس، متولد 1373، كارشــناس تربیت بدني آسایشگاه 

سپهر، دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي ورزش.
در ظاهر، آنچه دو قهرمان این گزارش را به هم پیوند مي دهد، 
بوچیاســت؛ ورزشي كه حدود 14 سال پیش وارد ایران شده و 
مخصوص معلوالن جســمي حركتي است. مریم ملكي كه 11 
سال است در این رشته فعالیت دارد، درباره این ورزش این گونه 
توضیح مي دهد: »این رشــتة ورزشي براي ناتوان ترین اشخاص 

از لحاظ فیزیكي است؛ یعني كساني كه از نظر فیزیكي ناتواني 
باال و محدودیت حركتي زیادي دارند. این رشته در حال حاضر 
چهــار نوع معلولیت را در برمي گیرد و براســاس معلولیت ها از 
BC1 تا BC4 كالس بندي مي شود. افراد cp )فلج مغزي( در 
 BC4 و BC3 هستند. كالس  هاي  BC2 و BC1 كالس هاي
هم افرادي را پوشش مي دهد كه دچار ضایعة نخاعي گردني و 

ضعف هاي عضالني هستند.«

 بوچیا به مثابه درمان
ملكي كه ســابقة حضور در مسابقات جهاني را دارد، پیش از 
شــروع بوچیا روزهاي تلخي را به یاد مي آورد: »به یاد مي آورم 
قبل از اینكه ورزش را شروع كنم، با چه مشكالتي روبه رو بودم؛ 
با زخم بســتري كه دیگر هیچ دارویي روي آن تأثیر نداشــت 
و پزشــكان را به فكر تعویض خون مــن انداخته بود. من با آن 
زخم ها بوچیا را شــروع كردم و با وجود آنكه دیگر آنتي بیوتیك 

مصرف نمي كردم، زخم هایم بهبود پیدا كردند.«
اما زخم ها همیشه هم زخم تن نیستند.. گاه حتي اگر خودت 
هم محدودیت هایت را بپذیري، نگاه جامعه سنگین است: »من 
در نوجواني معلول شــده بودم و به همین دلیل، تحمل شرایط 
جدید برایم سخت بود. خانواده خیلي زود شرایط حضور مرا در 
جامعــه فراهم كرد اما جامعه مرا نمي پذیرفت. انگار حضور من 
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اما زخم ها همیشه 
هم زخم تن 

نیستند.. گاه حتي 
اگر خودت هم 

محدودیت هایت 
را بپذیري، نگاه 
جامعه سنگین 
است: »من در 

نوجواني معلول 
شده بودم و به 

همین دلیل، تحمل 
شرایط جدید 

برایم سخت بود. 
خانواده خیلي زود 
شرایط حضور مرا 

در جامعه فراهم 
كرد اما جامعه 

مرا نمي پذیرفت. 
انگار حضور من 

براي آن ها سنگین 
بود و این را با 

نگاه، رفتار و حتي 
حرف هایشان نشان 

مي دادند

براي آن ها سنگین بود و این را با نگاه، رفتار و حتي حرف هایشان 
نشان مي دادند. وقتي ورزش را شروع كردم، نگاه ها تغییر كرد؛ 

حاال دیگر مرا به چشم یك ورزشكار جهاني مي بینند.«
شــاید تلخي همان ایام بود كه باعث شد ملكي دیگران را هم 
به بوچیا دعوت كند: »بعد از معلولیت، دوراني را با پرخاشگري 
سپري كردم؛ دوره اي كه نمي توانستم شرایط جدیدم را بپذیرم. 
به همین دلیل، پــس از تغییراتي كه بوچیا در من ایجاد كرد، 
تصمیم گرفتم این دوره را براي دیگران ساده كنم. اگر بتوانم بر 
یك نفر هم تأثیر بگذارم، كافي اســت؛ شاید او هم بتواند راه را 

براي دیگران ساده كند و این زنجیره ادامه داشته باشد.«

 لذت امیدبخشي
حاال چند سالي مي شود كه مریم ملكي، بوچیا را به طور رایگان 
به دیگران آموزش مي دهد. گرچه عنوان مربي را براي خودش 
نمي پســندد، موفقیت هاي كشــوري و جهاني اش نشان دهندة 
سطح او هستند. ملكي كه اكنون جایگاه 27 جهاني را در اختیار 
دارد، براي آموزش بوچیا به دیگران، راه ســختي را پشت ســر 
گذاشته است. او در این باره مي گوید: »سال 2011، به این فكر 
افتادم كه بوچیا را در شهر خودم، شهریار، ادامه دهم. بنابراین، 
از ادارة تربیت بدني شهریار خواستم كه سالني را در اختیار من 
و افراد معلول قرار دهند. ابتدا سالني خارج از شهر را به ما دادند 
كه رفت وآمد به آن براي معلوالن ســخت بود. مدتي سالن هاي 
شهریار را بررسي كردم تا به سالن رضوي پارك كودك رسیدم؛ 
جایي كه خانواده هاي بچه ها هنگام آموزش مي توانند ساعتي را 

در محوطة آن سر كنند.«
ملكي كه بوچیا را بیشتر به صورت دوستانه و داوطلبانه آموزش 
مي دهد، همچنان ســعي در جذب بیشتر افراد با نیازهاي ویژه 
دارد: »گاهي به بهزیستي مي روم و خانواده ها را تشویق مي كنم 
كه فرزندانشان را به ســالن بیاورند تا بوچیا را آموزش ببینند. 
آموزش دادن به بچه ها براي من لذت بخش است. اگر قرار است 
آدمي ده روز زندگي كند، بهتر است آن ده روز را با امید و انگیزه 

زندگي كند.«

 زنجیره امید
داســتان مریم ملكي، انساني كه با وجود 
محدودیت های بسیار مسیر آموزش رایگان 
بوچیا بــه افراد توان خواه را طي مي كند، به 
همین جا ختم نمي شــود. این زنجیره، در 
جایي با دل و دست دیگري گره مي خورد. 
اینجاست كه باید یگانه قدس را بشناسیم؛ 
دختري از نســلي دیگر امــا با دغدغه هاي 
مشــابه براي افــراد توان خــواه، و همین 
دغدغه ها منجر به آشــنایي این دو شــده 

است.
قدس دربارة آشــنایي اش با مریم ملكي 
مي گوید: »ســال گذشــته قصد داشــتم 
مســتندي دربارة افرادي بــا ویژگي  خاص 
بســازم كه موفقیت چشــمگیري به دست 
آورده بودند و امید به زندگي باالیي داشتند. 
به همیــن منظور، فدراســیون ورزش هاي 
جانبازان و معلولیــن مریم ملكي را به من 
معرفي كردند؛ كســي كه خود موفق است 
و باعث موفقیت دیگران هم شــده اســت. 
از خانم ملكي و نوروزي، كه همراه ایشــان 
بودنــد، از همان ابتداي دیدارمان چارچوب 
كار بــا بچه ها با نیازهاي ویــژه را آموختم. 
آن ها چارچوب كار و سختي ها و مشكالتش 
را بــراي من بازگو كردنــد. مدتي بعد، این 
مســتند در صدا و سیما پخش شد. پخش 

آن در تلویزیون و همین طور شبكه هاي اجتماعي باعث شد سفر 
بزرگي براي من و بچه هاي بوچیا رقم بخورد.«

 داستان سفر بزرگ 
انتشــار مســتند كوتاه بوچیا در فضاي مجازي، بســیاري را 
تحت تأثیر قرار داد. قدس در این باره مي گوید: »ما در مستندي 
كه ساختیم، از بچه ها دربارة آرزوهایشان پرسیده بودیم. وحید، 
یكي از بچه هایي كه در ســالن بوچیا تمرین مي كند، گفت كه 
بزرگ ترین آرزویش سفر به مشهد همراه مادرش است. همین 
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موضوع جرقة برنامه ریزي براي سفر به مشهد را زد اما تجهیزاتي 
كه براي سفر الزم بود، هزینة زیادي داشت.«

یگانه قدس بخشــي از هزینه هاي این ســفر را تقبل كرد اما 
هزینه ها بیــش از این بود. فقط بخشــي از آن، اجارة اتوبوس 
مخصوص معلوالن با هزینه اي بالــغ بر 17 میلیون تومان بود. 
در همین زمان، قدس از شــبنم شاهرخي، 
قهرمان كیك بوكسینگ، خواست كه بخشي 
از ایــن فیلــم را در صفحــة اجتماعي اش 
بارگذاري كند: »شبنم شــاهرخي، قهرمان 
كیك بوكســینگ جهان، همیشه دركارهاي 
خیر پیش قدم اســت. از او خواستم كه فیلم 
بوچیا را در صفحه اش منتشــر كند. او هم با 
كمال میل پذیرفت. حتي وقتي خودش فیلم 
را دیده بود، از من خواســت كه هزینه هاي 
این ســفر را برآورد كنم. پس از انتشار فیلم 
در صفحة شبنم شاهرخي بود كه كمك هاي 

مردم براي تأمین هزینه هاي سفر سرازیر شد.«

 مسافران آفتاب
با هزینة شخصي یگانه قدس، كمك هاي مردم و نیز خدمات 
رایگاني كه این گروه به كمك دوستانشــان از آن ها بهره بردند، 
سفر به مشــهد آغاز شد. سفري كه مســافران آن، تعدادي از 
شاگردان مریم ملكي، همراه یك نفر از افراد خانواده شان بودند. 
آن ها در این سفر در یكي از حسینیه هاي مشرف به حرم رضوي 
ساكن شدند و چند روزي را در مجاورت آفتاب خراسان بودند. 
قدس معتقد است كه آنچه در این سفر كسب كرده، ارزش همة 
سختي هایش را داشته اســت. او مي گوید: »در این سفر بیش 
از همه به من خوش گذشــت. در آنجا حس هایي را از بچه ها و 
مادرانشــان دریافت كردم كه تا به حال تجربه نكرده بودم. این 

حس ها قابل توصیف نیست.«
شــاید چرایي تالش هاي قدس براي این سفر، براي بسیاري 

تعجب آور و دور از ذهن باشد؛ همان طور كه ابتدا براي خودش 
هم  چنین بود: »قبل از اینكه براي ساخت مستند با خانم ملكي 
آشنا شــوم. از خودم مي پرسیدم که چرا این كار را مي كنم اما 
همین كه بچه ها را در ســالن دیدم، فهمیدم درســت آمده ام. 
در همــة این مدت، فكر مي كردم كه این كار را براي خانواده ام 
مي كنم. خوشــحالي بچه ها را كه مي دیدم، احساس مي كردم 
خانواده ام خوشحال اند. در آن سفر انگار از زمین و زندگي عادي 
جدا شــده بودم و در جایي دیگر، كاري را مي كردم كه همیشه 

آرزویش را داشتم.«
شاید خلوص این قشر خاص است كه افرادي مانند یگانه قدس 
را بــه كارهایي از این نوع وامي دارد: »وقتي تصمیم مي گیري با 
قشــری خاص كار كني، دچار سختي مي شوي و حتي ممكن 
است یك هفته كار نكني اما دلتنگي اجازه نمي دهد آن ها را كنار 
بگذاري. حســي كه از بچه ها با نیازهاي ویژه مي گیرم، خالص 
است؛ بدون هیچ دورویي و ریاكاري و حساب و كتاب. آن ها از ته 

قلبشان محبت مي كنند و این خلوص وارد قلب من مي شود.«

 فراگیر كردن قشر خاص
كمك به افراد توان خواه و سعي در فراگیر كردن فعالیت هاي 
آن ها وجه مشــترك مریم ملكي و یگانه قدس اســت؛ گرچه 
مشــكالت این راه كم نیســت. ملكي در این باره مي گوید: من 
با آگاهي از ســختي ها وارد این مسیر شدم. تا به حال هم لطف 
خدا و حس و حالي كه بچه ها منتقل مي كنند باعث شده بتوانم 
ادامه دهم. گرچه گاه بي مهري ها و بي توجهي هاي مســئوالن 
باعث مي شــود فكر كنم كه ما شهروند این شهر نیستیم. مثاًل 
یكي از مهم ترین مشــكالت معلوالن تردد در شهر است. بچه ها 
براي آمدن به سالن مشكالت زیادي دارند كه گاه باعث مي شود 
نتواننــد بوچیا را ادامه دهند. مــن مدت ها براي تأمین یك ون 
مخصوص معلوالن به شــهرداري، بهزیستي و حتي فرمانداري 
مراجعه كردم اما هر یك از آن ها به  نوعي كار را به دیگري محول 
كرد. این موضوع آن قدر بر من اثر گذاشــت كه مسیر زندگي ام 
داشت تغییر مي كرد. پس، به این نتیجه رسیدم كه تا جایي كه 
مي توانم پیش بروم و دســت از جنگیدن برندارم؛ تا شاید روزي 

مسئوالن شهري نسبت به نیازهاي ما آگاهي پیدا كنند.«
ملكي معتقد است معلوالن و افراد توان خواه هر چه در جامعه 
بیشتر حضور داشته باشند، دردهاي ناشي از معلولیت را كمتر 
احســاس خواهند كرد: »خانواده در این شــرایط حرف اول را 
مي زنند. آن ها باید فرزندان معلولشــان را ببینند و گمان نكنند 
بــراي آن ها آینده اي وجود ندارد. مــن نمي توانم محدودیتم را 
انكار كنم اما محدودیت ها زماني برایم قابل تحمل مي شود كه 
سدهاي روبه رویم كمتر باشد. وقتي ما بتوانیم در جامعه حضور 
پیــدا كنیم. دیگران هم به حضور ما عادت مي كنند و صدایمان 
بیشتر شنیده مي شود. در چنین وضعیتي تنها امید است كه به 

ما انگیزه مي دهد؛ امید به اینكه روزي ما هم دیده شویم.«

 وقتي ما بتوانیم 
در جامعه حضور 
پیدا كنیم. 
دیگران هم به 
حضور ما عادت 
مي كنند و 
صدایمان بیشتر 
شنیده مي شود
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امید هاشمي
روزنامه نگار روزنامه ایران سپید

الگويي براي توانمند سازي

 كودكـان نابینـا
برخــی از ما این تجربه را داریم كه انجام دادن یكي از كارهاي 
روزمره مــان را از هم نوع نابینایمان یاد گرفته ایم. این اتفاق براي 
نابینایاِن نسل پیش کمتر می افتاد؛ زیرا بیشتر نیازهاي آموزشي 
آنان در این زمینه را نهادهاي مرتبط و مســئول رفع مي كردند 
اما براي نابینایاني كه در حال حاضر در ســن و سال یاد گرفتن 
هستند، شاید یادگیري از نابینایان دیگر پدیده اي عادي و تكراري 
به حســاب آید؛ چرا كه دقیقًا معلوم نیســت چه نهادي متولي 
توانمند سازي نابینایان در ایران است. این در حالي است كه در 
 1)NFB( دنیا، یكي از وظایف بسیاري از سازمان هاي غیردولتي
و نهاد هاي مرتبط، توانمند ســازِي مراجعان نابینایشان است. از 
جملة موفق ترین الگوهاي توانمند سازي، طرحي است كه بیش 
 )NFB( از هشت سال است كه فدراسیون ملي نابینایان آمریكا
BELL Acad�« این طرح را NFB  متولي اجراي آن شده است.
 Braille« حروف اول كلمات BELL .نام گذاشته اســت »emy
Enrichment for Literacy and Learning« یــا »خوانــدن و 
نوشتن و آموزش، از طریق تقویت بریل«  است. مهم ترین كاري 
كه در این طرح انجام مي شود، شناسایي كودكان چهار تا دوازده 
ساله اي است كه از نعمت بریل آموزي محروم مانده اند. در قالب 
این طرح كه به شــكل ضربتي و به مدت دو هفته در سراســر 
آمریكا اجرا مي شــود، كودكان هر هفته از دوشنبه تا جمعه به 
مدت شش ساعت گرد هم مي آیند در ابتدا بریل را می آموزند و 
سپس سایر آموزش هاي الزم براي زندگي را دریافت مي كنند؛ از 
آموزش هایي مثل آشپزي و بهداشت فردي گرفته تا جهت یابي 

و اســتفاده از عصاي ســفید. همة آموزش ها نیز در قالب بازي 
و شــادي و آوازخواني است. انواع بازي هاي كارتي براي آموزش 
بریل طراحي شده اســت. در حوزه هاي آموزشي دیگر هم انواع 
بازي ها و مســابقات را طراحي كرده اند تا این دورة فشرده، براي 

كودكان جذابیت الزم را داشته باشد. 
آغــاز این طرح به تابســتان 2008 برمي گــردد؛ زماني كه 
اعضــاي NFB در ایالــت مریلند آن را اجــرا كردند و نتیجه 
از نظرشــان آن قدر مطلوب بود كه تصمیــم  گرفتند طرح را 
گســترش دهند. طرح در سال 2009 به صورت آزمایشي اجرا 
شد و از سال بعد، هر سال به شكلي گسترده تر به اجرا درآمد؛ 
به طوري كه در آخرین دوره كه در تابستان 2016 برگزار شد، 
بیش از ســیصد كودك نابینا، مهارت هــاي روزمره را در 45 

پایگاه »Bell Academy« در سي ایالِت آمریكا فرا گرفتند. 
والدیــن یكي از شــركت كنندگان در این طــرح مي گوید: 
»Bell Academy«به خوبي توانسته است در دخترمان براي 
یادگرفتن بریل انگیزه ایجاد كند. فرزند ما پیش از شــركت 
در این طرح، عالقه اي به بریل نشــان نمي داد اما حاال همه 
جــا را مي كاود تا نشــانه اي از بریل بیابــد. او از اینكه مثاًل 
نوشــتة بریلي را روي دســتگاه فروش بلیت قطار پیدا كند، 
خوشحال مي شــود و از ما مي پرسد كه آیا بریل واقعًا تا این 

اندازه همگاني است«.
 پی نوشت ها

1.Nationl Federation of the Blind
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مجالت رشد روشن دانش آموزي در یك نگاه

این مجالت براي دانش آموزان نابینــاي دوره هاي اول و دوم 
متوســطه، در 24 صفحه چاپ، و همچون ســایر مجالت رشد 
به اقتضاي ماه هاي حضور دانش آموزان در مدارس، ســاالنه در 
هشت شماره منتشر مي شوند. اهداف انتشار آن ها عبارت اند از: 
1. تــدارك مجموعه اي از خواندني هاي جــذاب براي ارتقاي 
دانش، مهارت هاي زندگي و نشــاط در میان دانش آموزان نابینا 
)با رویكرد تكمیلي نسبت به برنامة درسي این گروه مخاطبان(؛ 
2. حركت در مسیر تحقق عدالت آموزشي و ایجاد فرصت هاي 

برابر براي رشد فرهنگي و علمي دانش آموزان نابینا؛ 
3. كمك به خوداتكایي، اعتماد به نفس و خودباورِي دانش آموزان 

نابینا با بهره مندي از قالب هاي نوشتاري متنوع و جذاب؛ 
4. كمــك به ایجــاد زمینه هایي براي تعامل هرچه بیشــتر 

دانش آموزان نابینا با والدین، اولیاي مدرسه و شهروندان؛ 
5. كمك به آمادگي نابینایان براي پذیرش نقش هاي اجتماعي 

و هدایت شغلي آنان. 
بخشي از مطالب این نشــریه- همچون گفت وگو با نابینایان 

موفق و معرفــي فناوري هاي خاص نابینایــان- به طور ویژه و 
متناســب با نیازهاي خاِص مخاطبان آن تولید و آماده ســازي 
مي گردد و بخش دیگري كه جنبة عمومي دارد و به طور مشترك 
براي هر دو گروه دانش آموزان بینا و نابینا قابل اســتفاده است، 
بــا اقتباس از مطالب مندرج در مجالت رشــد جوان و نوجوان 

تدارك دیده مي شود. 
به دلیل ویژگي هاي فني این مجله، كه به زبان بِریل منتشــر 
مي شود و اندازة حروف آن تا سه برابر حروف تایپي به فضا نیاز 
دارد، یكي از خصوصیات محــوري این مجله، رعایت ایجاز در 

عین رسایي و جذابیت است. 
با توجه به اینكه عنصر گرافیك و تصویر تقریبًا در این نشریه 
جایي ندارد، مجموعة مطالب آن با زباني مؤثر و قابل تجســم 
براي دانش آموزان نابینا تهیه مي شود. براي تقویت هرچه بیشتر 
این ویژگي، از نظرات كارشناســي اســتادان و متولیان خدمت 
بــه این گروه خاِص مخاطبان در عرصه هاي مختلف اســتفاده 

مي شود. 

گیر شـــد رشــد، فرا
حبیب  یوسف زاده، فاطمه رضایی
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انتشــار اولین مجلة بریل دانش آموزی در کشــور از مهرماه 
1393با هدف فراهم کردن مطالب خواندنی برای بچه های نابینا 
آغاز شد. خدا را ســپاس كه در این سه سال بچه هایی که این 
مجله به دست شــان رسیده  استـ  با تمام دشواری های ارسال 
به سراســر کشورـ   به آن عالقه مند شده اند و هر ماه انتظارش 

را می کشند. 
دقتی که نویســندگان در انشــا و جمله بندی داشــته اند و 
حساســیت و نکته سنجی کارشناســاِن خط بریل در ویرایش 
و امــالی کلمات، این مجله را ـ  به تأیید آموزگاران شــانـ  به 
بهترین منبع برای تمرین روخوانی و امال تبدیل کرده  اســت؛ 
اهداف دیگر آموزشــی، تربیتی و مهارت های زندگی که جای 

خود دارد. 
مجالت روشــن نوآموز )برای دانش آموزان نابینای پایة دوم و 
ســوم( و دانش آموز )چهارم تا ششــم ابتدایی( در 8 شماره از 
مهرماه تا اردیبهشت هر سال به طور رایگان به دست مخاطبان 

خود می رسد.
حدود شــصت درصد مطالــب این مجالت، با رشــد نوآموز 
و دانش آموز هماهنگ اســت. از شــعرها، داســتان های کوتاه، 
چیســتان ها و لطیفه های رشد نوآموز معمواًل با اندکی تغییر و 
تلخیص در رشد روشن استفاده می شود. برخی مطالب آموزشی 
و داستان ها ی تصویری آن ها بازنویسی و برخی حذف می شود و 

داستان ها و مطالبی تولید و جایگزین می گردد.
از جملــه مطالب خاص ایــن مجالت، مطالبــی در موضوع 
آمادگی جســمانی، تحرک و جهت یابــی، نرمش ها و حرکات 
ضروری به شــکل بــازی )در صفحة اتــاق کاردرمانی یا ورجه 
وورجه بازی( است. تقویت جســم، حواس بویایی و شنوایی و 
افزایش مهارت های دانش آموزان نابینا )مثل روش درست عصا 

زدن( از اهداف این صفحات است.
آموزه های اخالقی، دینی، علمی، ارتباط جمعی، محیط زیست 
و... با اهداف و مطالب رشــد نوآموز و دانش آموز سایر کودکان 

هماهنگ است.
صفحة ســرگرمی ها ویــژة بچه های نابینا طراحی می شــود. 
شــکل ها و تصاویر)حیوانات و میوه ها( این صفحه که در پایان 
مطالب گذاشته می شــود، عالوه بر تقویت حس المسه، درک 
بچه ها را باال مي برد و به آن ها در تجسم فضاها و اشکال هندسی 
کمک می کند. آموزش کاردســتی عالوه بر فراهم كردن زمینه  
براي دســت ورزی، بچه ها را با اشیائی که شاید تا امروز درک و 

تصویری از آن نداشته اند ) مثل مترسک( آشنا می سازد.
از آنجا که این کودکان مجله ای برای بررسی و چاپ آثارشان 
به خط بریل ندارند، سعی می شود در هر شماره یکی دو صفحه 

به این امر مهم اختصاص یابد. از فایده های این كار، این است:
1. بچه هــا به جای اینكه احســاس كنند افــرادی منفعل و 
مصرف کننده اند، مجالی برای تولید، طرح مســائل و گفت وگو 

دارند، و این، یعنی وجود نشریه ای که تا به حال نداشته اند.
2. بچه های سراسر کشور به این طریق با هم آشنا می شوند و 
ارتباط برقرار مي كنند این به معناي کاهش حس تنهایی و انزوا 
به سبب معلولیتی است که فکر می کنند فقط خودشان درگیر 

آن هستند.
3. درگیــر کردن بچه ها با طرح ســؤال و جواب، داســتان و 
... پیامدهای متنوع و مفیــدی دارد: یاد می گیرند، فکر کنند، 

مطالعه کنند، نامه بنویسند، ایمیل بزنند و... 
در پشت جلد مجالت هم در هر شماره برای والدین پیام های 
خاص کارشناسی شده در زمینة رفتار و برخورد با این کودکان 

و توجه به نیازهای ویژة آنان نوشته  می شود.
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مهشید دولت مدلی
شورای کتاب کودک

کتابداری برای کودکان با نیازهای ويژه

کــودک با نیاز ویژه، کودکی اســت که به 
دلیل جســمی یا روحی ـ روانی از شرایط عادی 

خارج شده است و به خدمات ویژه ای نیاز دارد.
این گروه کودکان را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی کرد:

1. کودکان دارای معلولیــت خارجی: اختاللی در حس خود 
دارند؛ همانند نابینایان و کم بینایان، ناشــنوایان و کم شنوایان. 
کسانی که دارای معلولیت جسمی هستند؛ همانند کودکانی که 

در ناحیة پا یا دست دچار مشکل اند.
2. کودکان دارای معلولیت داخلی: شــامل کودکانی است که 
دارای نقص ذهنی هستند؛ کودکانی که در قسمت های داخلی 

بدن نظیر کلیه و ریه مشکالتی دارند.
3. کودکانی که از نظر اجتماعی دچار آسیب شده اند؛ همانند 
کودکان مهاجر، طالق،  کار و هر کودکی که از سوی خانواده یا 

جامعه دچار مشکل شده  است.
هر کدام از این کودکان همانند ســایر 
کــودکان به خوانــدن نیــاز دارند. این 
خواندن نه فقط با هدف آموزش بلکه با 
هدف لذت بردن، تجربه کردن، هر یک 
از این گروه ها، آثاری مناسب خود دارند 

و می توانند آن ها را بخوانند. 
از انواع آثار برای این کودکان می توان 

به این موارد اشاره کرد:
é کتاب های بریل، گویا، حسی، لمسی 

برای نابینایان و کم بینایان
é کتاب هایی با زبان اشاره، آسان خوان، 

کتاب های پرده ای و کتاب خالصه نویسی شده برای 
ناشنوایان و کم شنوایان

é کتاب های ســاده با خط ســاده و  بدون پیچیدگی، 
واقع گرا و با موضوع هــای طبیعت و حیوانات برای کودکان با 

معلولیت ذهنی
é کتاب هایــی با قطع های مناســب، برای اینکــه کودکان با 

معلولیت در دست ها آن ها را به دست بگیرند.
باید توجه داشت که موضوع انتخاب کتاب بسیار اهمیت دارد 
و نمی  توان هر موضوعی را به این گروه ها پیشنهاد داد یا برایشان 

قصه خوانی کرد.
شورای کتاب کودک سازمانی فرهنگی ـ پژوهشی، غیردولتی 
و غیرانتفاعی اســت که در سال 1341 تأسیس شده است. این 
ســازمان در حوزة ادبیات کــودک و نوجوان فعالیت می کند و 

اعضای آن نیروهای داوطلب هستند.
شورای کتاب کودک از دهة 1370 فعالیت خود را در 
زمینه کودکان با نیازهای ویژه آغاز کرد. این فعالیت در 

گروه های زیر انجام می شود:
1. کتاب و کودک نابینا )کتاب های گویا(

2. کتاب و کودک نابینا )کتاب های لمسی(
3. کتاب و کودک ناشنوا

4. کتاب و کودک کم توان ذهنی
5. کتاب و کودک بیمار

6. کتاب و کودک محروم اجتماعی.
برنامه های هر گروه شامل دو بخش اساسی بود:

1. بررســی و گزینش نمونه های مناســب از میان آثار ادبی 

1. کشورهای عضو اذعان دارند کودکی که 
از لحاظ جسمی یا ذهنی معلول است، باید 
از یک زندگی کامل و محترمانه در شرایطی 

که متضمــن منزلت و افزایش اتکا به نفس او 
باشــد و مشارکت او را در جامعه تسهیل نماید، 

برخوردار باشد.

2. کشورهای عضو، حق کودکان معلول 
را بــرای برخورداری از مراقبــت ویژه به 
رســمیت می شناسند و بســته به منابع 
موجود،  مساعدت مورد تقاضا و متناسب با 
شرایط کودک، والدین یا سایر مراقبان کودک 
را برای کودک مســتحق و کسانی که مسئول 
مراقبت از او هستند، تشویق و تضمین خواهند کرد.

کتاب داستان 
شب به خیر 
فرمانده با 
شخصیت 
کودک 
معلول با 
حمایت 
یونیسف، 
1381

23
ادة 

پیمان نامة حقوق کودک، م
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کتاب دیوار با 
شخصیت کودک 
معلول با حمایت 
یونیسف، 1381

پرستو ولدخان
مسئول بخش نابینایان کتابخانه حسینیة ارشاد

بخش ویژة نابینایان و کم بینایان کتابخانة عمومی حسینیة 
ارشــاد کار خود را با تهیة یک آرشــیو کوچک از کتاب های 
گویا و بریل و عضوپذیــری از میان نابینایان عالقه مند آغاز 
کرد. به تدریج تولید کتاب های صوتی برروی نوارهای کاست 
و ســپس تولید کتاب های بریل با استفاده از سخت افزارها و 
نرم افزارهای ویژه به برنامة کاربخش نابینایان اضافه شد و تولید 
کتاب های گویا به شیوة دیجیتال و با استفاده از نرم افزارهای 
تخصصی ویرایش صدا، جای ضبط برروی نوارهای کاست را 
گرفت. در نخستین سال های دهة 1390، با تجهیز استودیوها 
و برنامه ریزی جدید، تولید این کتاب ها رشــد کمی و کیفی 
چشمگیری یافت. در حال حاضر، بیش از 2500 عنوان کتاب 
گویا و بیش از 350 عنوان کتاب بریل در این آرشیو موجود 
اســت که بالغ بر 1600 عنوان آن ها در کتابخانة حســینیه 
ارشاد تولید شــده است. در حال حاضر، ماهانه حدود بیست 
عنوان کتاب گویای جدید تولید می شود. تمامی عالقه مندان،  
می توانند با ارائة نشــانی پســت الکترونیکی خود ماهانه از 
تولیدات و اخبار جدید بخش مّطلع شــوند. به عالوه  اعضا 
می توانند از طریق فضای وب به کتاب های گویای تولید شده 
در کتابخانه دسترسی داشته باشند و کتاب های درخواستی 
اعضا در همة زمینه های موضوعی و برای همة گروه های سنی 

جهت تبدیل به نسخه صوتی پذیرفته می شود.
 مجموعه ســازی کتاب هــای گویا براســاس جدیدترین 
محصوالت بازار نشر، بهترین های ترجمه و تألیف، با رعایت 
تنوع موضوعی و براساس نیاز و درخواست اعضا انجام می شود.

از خدمات ویژة این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
تولید نسخة صوتی کتاب های مرجع به شیوه ای که مطالب 
آن ها قابل بازیابی و ارجاع و استناد باشد؛ برگزاری کارگاه ها 
و نشست های ویژه با موضوعات فرهنگی و دعوت از مدارس 
ویژة نابینایان برای شــرکت در این کارگاه ها، تولید نســخه 
صوتی مجلة پیک توانا که برای معلوالن منتشــر می شــود؛ 
تولید فیلم گویا با تبدیل بهترین فیلم های سینمایی به فایل 
صوتی و افزودن توضیحات مربوط به جنبه های بصری فیلم 
و پخش این محصول فرهنگی از رادیو اینترنتی حســینیة 
ارشاد؛ تشکیل یک موزة کوچک برای افراد نابینا و کم بینا با 
اشــیا و موالژهای قابل لمس و تا حد امکان، شبیه به نمونة 
واقعی اشیاء تاریخی و تالش برای توسعة این موزه با همکاری 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. 

منتشرشدة موجود
2. مناسب سازی و آفرینش نمونه ها.

در سال 1387 نمایشگاه و سمیناری با همین موضوع در 
خانة هنرمندان برگزار گردید که دســتاوردهای تمامی این 
تالش ها در آن مکان به نمایش گذاشــته شد. از نمونه های 

این دستاوردها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
٭ برگزاری کارگاه های ساخت کتاب های حسی ـ لمسی و 
تهیه کتاب های نمونه مانند گل یا پوچ ساخته زهرا فرمانی، 
)یکی از هشــت کتاب برتر جهان برای کودکان و نوجوانان 

)1378( IBBY معلول
٭ تهیة 120 عنوان کتاب گویا

٭ تهیة 37 عنوان کتاب ـ فیلم ویدئویی به زبان اشاره
٭ تهیة مجموعه منابع طــرح کتابخانة فراگیر با همکاری 
یونیسف، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان 

بهزیستی، 1379
٭ تهیة مجموعــه منابع طرح آکندن اینترنشــنال1 برای 

پناهندگان افغان، 1379
٭ انتخاب و مناسب ســازی کتاب برای کودکان ناشــنوا و 

معلول ذهنی
٭ فعالیت های ترویجی در مدارس و مراکز کودکان استثنائی

٭ فعالیت های ترویجی و راه اندازی کتابخانه های کودک در 
بیمارستان ها

٭ راه انــدازی و تجهیز کتابخانه و ارائة خدمات کتابخانه ای 
به کــودکان در وضعیت ویژه، مانند کودکان کانون اصالح و 

تربیت و کودکان کار و خیابان
٭ تدویــن کتاب شناســی کتاب هــای گویــا و بریــل، 
کتاب های حسی ـ لمســی، کتاب های ویدیویی، کتاب های 

مناسب سازی شده و...
٭ تهیة سه کتاب داستان با نام های شب به خیر فرمانده، 
دیوار، سبزه ای در درون من با شخصیت کودک معلول، 

.1381
 پی نوشت ها

Ockenden international.1 یك مؤسسه خیریه است با بیش از 60 
سال سابقه كه به بهبود وضعیت آورگان و مردم مهاجر یا تبعید شده در 
جهان كمك مي كند.

بخش نابینايان کتابخانة عمومی 
حسینیة ارشاد
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محبت اهلل همتي
فرانــك دارابونت، كارگــردان آمریكایي، فیلمــي دارد به نام 
»رستگاري در شاوشنگ«. در این فیلم، اندي كه بانكدار جواني 
است،  به جرم قتل همسرش به حبس  ابد محكوم شده در حالي كه 
مرتكب چنین جرمي نشده است. بخش عمدة ماجرا هاي فیلم در 
زندان شاوشنگ اتفاق مي افتد. یکی از شخضیت های فیلم هاتلن 

است که نقش او را جیمز وتیمور بازی کرده است.
هاتلن زنداني پیري اســت كه به حبس ابد محكوم شده و در 
زندان مســئول كتابخانه اســت. او بیش از پنجاه سال است كه 
زنداني است. او كه دیگر پیر و ناتوان شده است بخشیده مي شود 
و قرار است چند روز دیگر آزاد شود، اما دوست ندارد به بیرون از 

زندان پا بگذارد.
پس، براي اینكه در زندان بماند تصمیم مي گیرد یك زنداني 

دیگــر را به قتل برســاند. او البته از تصمیمش 
منصرف مي شود اما كماكان از ادامة زندگي 

در بیرون از زندان واهمه دارد...
٭٭٭

اردیبهشت ماه براي گفت وگو دربارة 
رشــد روشــن و بازدید به مجتمع 
آموزشي نابینایان شهید محبی رفته 
تعداد  بزرگــي كه  بودم؛ مجتمع 

پژمان واسعي

هیربل، كه موهایي بور و  كم پشت و بدني الغر و استخواني دارد، 
ُنه ساله است ولي قد و باالیش به بچه هاي شش ساله مي ماند. با 
این حال، هیچ كدام از بچه هاي بي سرپرست آسایشگاه حریفش 

نمي شوند. او موقع دعوا و كتك كاري از همه قوي تر است.
هیربل هنگام به  دنیا آمدن به ســبب مشكلي پزشكي دچار 
معلولیت ذهني شــده است و همیشه ســردرد دارد. مادرش 
او را رهــا كرده و پدرش هرگز او را ندیده اســت. پدرخوانده و 
مادرخوانده اش هم از وقتي بیماري اش شدت گرفته است، او را 

به آسایشگاه سپرده اند.
بچه هاي آسایشــگاه با هیربل میانه اي ندارند و 

او را از خــود مي رانند. ســر و كله زدن 
با هیربل براي پرســتاران آموزش دیدة 
آسایشــگاه كار سختي اســت. در این 
میــان، یكي از پرســتاران به نام خانم 
مایر، متوجه مي شود كه هیربل به رغم 
ناتواني ذهني، و در حالي كه به سختي 
مي توانــد جمله اي را كامــل ادا كند، 
هوش عملي درخشان و صداي خیلي 

خوبي دارد.
هیربل كه با هیچ كس ســر سازگاري 
ندارد، خیلي وقت ها خودش را توي كمد 
حبس مي كند و آواز مي خواند یا باالي 
درخت ســیبي مي رود كه توي حیاط 
است؛ درختي كه حكم آشیانه اش را دارد. 

گاهي هم از آسایشگاه فرار مي كند.
در آسایشگاه، سرایدار بدخلقي هم به نام آقاي شوپن اِشتِشر 
هست كه با بچه ها بدرفتاري مي كند و مخصوصًا از هیربل خیلي 
بدش مي آید. آقاي اشتشــر براي لجبازي با هیربل، شاخه هاي 
درخت سیب را قطع مي كند و حتي یك بار او را حسابي كتك 
مي زند اما هیربل، با اینكه نه توانایي مقابله با آقاي اشتشــر را 
دارد و نه مي تواند ماجرا را براي كسي تعریف كند، با هوشمندي 

او را ادب مي كند و براي همیشه از شرش خالص مي شود.
هر چه مي گذرد، مدیر آسایشــگاه، پرســتاران، آموزگاران و 
بچه ها بیشتر پي مي برند كه هیربل آن قدرها هم 

كه فكر مي كنند، بي هوش و حواس نیست.
او با شم موسیقي و صداي رسایي كه دارد، 
اركستر آسایشگاه مي شود.  تك خوان گروه 
البته گاهي كلمات را فراموش مي كند ولي 
صداي استثنایي اش  این كاستي را جبران 

مي كند.
هیربــل یك بار بــه دكتر آسایشــگاه 
مي گوید كه مي خواهد از آنجا فرار كند و 
به جاي دوري برود: »به سرزمیني كه در 

آن خورشید درست مي كنند«.
بار آخري هم كه از آسایشــگاه فرار 
مي كند، پلیس او را مي گیرد. سرانجام، 
هیربل به جاي دیگري منتقل مي شود، 

به یك بیمارستان. 

دنیاي هیربل

امید چیز خوبي است
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فاطمه رضایی

»من یک بچه عادی هستم با قیافة غیر عادی.«
 این مشــکِل »آگوست« است؛ پسری که به خاطر یک مشکل 
ژنتیکی به طرز وحشــتناکی زشــت به دنیا می آیــد. »آگی« به 
خاطر ضعف جســمی و 27 بار عمل جراحی تا ده سالگی مدرسه 
نرفته است. مادر او معلم سرخانه اش می شود. حمایت بیش از حد 
خانــواده به خصوص خواهر بزرگترش »الیویا« این فکر را در آگی 

تقویت می کند که آنها نیز مثل دیگر مردم او را عادی نمی بینند.
روحیة طنز پدر شرایط سخت را برای خانواده آسان تر می کند. 

خانواده تصمیم می گیرند او را از کالس پنجم به مدرسه بفرستند 
و داستان از اینجا شروع می شــود. »شگفتی« ماجرای یک ساِل 
تحصیلی آگوست است؛ چگونگی تغییِر نگرش و تحّولی که در او، 

اطرافیانش و دانش آموزان مدرسه و والدین شان اتفاق می افتد. 
آگی با موهای بلندی که بیشــتِر چهره اش را می پوشــاند وارد 
مدرسه می شود. او طی ســال ها با وحشت  ها و زل زدن های مردم 

کنار آمده بود؛ با این حال حضور در مدرسه بین 
پانصد دانش آموز برایش چالشی عظیم بود.

 آگی روزهای سختی را شروع می  کند.
بچه هــا  از او دوری می کردند. آگی با نگاهی 
مثبت خود را به جای بچه ها قرار می داد: »هرگز 
بچه ای از روی شرارت به من نخندیده است... من 
هم اگر یک آدم مریخی به مدرسه بیاید به او زل 
می زنم و می گویم : بچه ها ! یک مریخی آمده.«  
بعد از دو ماه بچه ها کم و بیش به دیدن قیافة آگی 
عادت می کنند؛ اما نگاه والدین در مراسم مختلف، 

آگوست را ُخرد می کرد. هدایت مربیان مدرسه، از جمله سرمشق های 
ماهیانة آقای براون، آگوســت را به صبر و آرامش می خواَند. هوش 
اجتماعی آگی با کمک خانواده و مدرسه تقویت می شود. از نیمة سال 
اوضاع تغییر می کند. »جک« که ابتدا به درخواست مدیر آگی را تنها 
نمی گذاشت، حاال او را به خاطر خودش دوست دارد: »آگی باهوش 
و مزه پران است، به لطیفه هایم می خندد. می توانم با او درد دل کنم.« 
جنگ بین طرفداران و مخالفاِن حضور آگی در مدرسه آغاز می شود. از 
یادداشت هاي فحش تا لقب طاعون و قرارهایی که اگر کسی دستش 

به آگوست خورد باید سریع آن را بشوید! 
روز به روز به طرفداران آگوســت در مدرسه اضافه می شود. در 
اردوی سه روزة بیرون از مدرسه حّتی مخالفان هم برای محافظت 

از او با بچه های شرور مدرسه ای دیگر درگیر می شوند.
در جشن پایان سال، دانش آموزی که آغاز سال تحصیلی موهای 
بلندش روی چشمش را گرفته بود، با موهای کوتاه شده روی سن 
می رود. کودکی که در عکس دسته جمعی  صورتش را 
با فتوشاپ محو می کردند، حاال همگی منتظر بودند تا 

به نوبت با او عکس بگیرند.
آگوســت مدال خاص مدرسه را به خاطر شهامت، 
محّبت و رفاقتش از دســت مدیر می گیــرد. اما او 
همچنان باور دارد: »من به چشــم دیگران متفاوت 
و غیر عادی ام! هرچند به نظر خودم، پســربچه ای 
کاماًل عادی و معمولی هســتم! بــا وجود این اگر 
می خواهند برای آنچه به چشم شان می آیم مدالی 

به من بدهند، دست شان را رد نمی کنم!« 

شگفتــي

زیادي دانش آموز نابینا و كم بینا را از سراسر كشور در خود جاي 
داده اســت. دیدم كه تعدادي از دانش آموزان تهراني با سرویس 
مدرسه رفت وآمد مي كنند و تعداد بسیاري هم بعد از ساعت ها 
آموزش در مجتمع مي مانند و در واقع، شبانه روزشان در مدرسه 
مي گذرد. قبل از آن فكر نمي كردم كه دانش آموزان دورة ابتدایي 
و متوسطه مجتمع كه از سراسر كشور آمده اند، مجبور باشند به 

دور از خانواده، شبانه روزشان را در مجتمع بگذرانند. 
بچه ها در گروه هاي دو نفري به راحتي در محوطه و ساختمان 
مجتمــع رفت وآمد مي كردنــد؛ بدون اینكه بــا موانع فیزیكي 
بر خورد كنند. آن ها محیط مجتمع را به خوبي می شــناختند؛ 
به ســرعت از پله ها باال و پایین مي رفتند، مي دویدند، شوخي 
مي كردند اما ما كه همگي تازه وارد بودیم، نگران بودیم از اینكه 
به زمین  بخورند و زخمي شــوند و... . آسانی راحتی رفت وآمد 
بچه های نابینا و کم بینا در مجتمع ما را شــگفت زده کرده بود. 
كارمان كه تمام شد، به بخش نگهباني رفتیم و منتظر رسیدن 

اتومبیل شدیم. رضا، كه دانش آموز دورة متوسطه است، تا دم در 
ما را همراهي كرد. جوان خونگرم و مهرباني بود. دوست داشت 
با ما بیشــتر حرف بزند؛ انگار اولین بار بود كه یك گوش شــنوا 
پیدا كرده بود. از او پرســیدم كي  قرار است با سرویس به خانه 
برود؟ و گفتم: »مثل اینكه سرویس ها دارند حركت مي كنند«؛ 

نمي خواستم جا بماند.
گفت: »من دانش آموز شبانه روزي هستم.« گفتم: »مگر منزل 

شما تهران نیست؟«
گفت :»چرا، ولي از مجتمع دوریم و تردد هر روزه برایم بسیار 

سخت است. براي همین، ترجیح مي دهم در مجتمع بمانم.«
گفتم: »دیپلم را كه بگیري، راحت مي شوي و دیگر الزم نیست 
در مدرســه بماني. راســتي كي دیپلم مي گیري؟« ضمن اظهار 

تأسف گفت: »امسال آخرین سالي است كه در مدرسه هستم.«
رضا هم دوســت نداشت مدرســه را ترك كند و پا به دنیاي 

بیرون از مدرسه بگذارد.
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 پالن 2:تنظیم: زینب گلزاری
معلم است. او هم مثل تمام دانش آموزان هر روز کیفش را 
بر می دارد و راهی مدرســه می شود؛ مدرسه ای که مخصوص 

استثنایی ها و کودکان نابیناست.
اکبر زارعی بیش از 20 ســال است تدریس می کند؛ خرق 
عادت کرده است و کارهایی انجام می دهد که شاید هرکس از 
پس انجام دادن آن ها برنیاید! عاشق معلمی است... می گوید: 
»به واســطة کارم به شهرهای زیادی سفر کرده ام. چند سال 
قبــل برای کارهای تحقیقاتی به اســالم آباد رفتم؛ شــهری 
کوچک بین ســنندج و مریوان. آن منطقه 47 کودک نابینا 
داشت. سال بعد به کل روستاها و شهرهای آن منطقه اعالم 
کردم که هر کســی تمایل دارد با سواد شود، در کالس های 
تابستانی شرکت کند. کالس هایی که هیچ هزینه ای نداشتند 
و حتی هزینة محل اسکان و خورد و خوراک شرکت کنندگان 
نیز با آموزش وپرورش بود. بزرگساالن نابینای آن منطقه هم 
حدود 70 نفر بودند. از تمام آن افراد نابینا، فقط سه نفر دختر 
از این طرح اســتقبال کردند. هر سه شان هم کاماًل بی سواد 
بودند و سواد خواندن و نوشــتن نداشتند اما دو نفر از آن ها 
حافظ کل قرآن بودند و یکــی دیگر هم چند جزئی از قرآن 
را حفظ بود. بچه ها را به خوابگاه آوردم. مســئولیت نگهداری 
از آن ها را همسرم برعهده گرفت و خودم بعدازظهرها بعد از 
پایان کار، بــه آن ها تدریس می کردم. در عرض 17 روز خط 

بریل را به آن سه نفر آموزش دادم.«

 پالن 1:
به یکی از روســتاهای سقز رفته بودند تا در مراسم عروسی 
شــرکت کنند. او که در جمع دوستان و پسرهای هم سن و 
سال فامیل، فرصت دوباره ای برای شیطنت و کنجکاوی یافته 
است، همراه پسرخاله اش راهی کوهستان می شود. در ابتدای 
راه در دامنة کوه، جســمی براق توجهش را جلب می کند. در 
حالی که چشــمانش از کنجکاوی برق می زند، به ســوی آن 
مــی رود... و ناگهان... مین به جا مانده از جنگ در دســتان 
عبدالواحد، پسرک شاد و پرانرژی هفت ساله، منفجر می شود...

حاال دو دست او از مچ قطع شده اند و چشمانش نمی بینند. 
هیچ مدرســه ای او را نمی پذیــرد. می گویند چگونه می تواند 

بریل یاد بگیرد؟

بوسه بـر
الفبـــا!
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 پالن 4:
مستند »چیزی شبیه چشمانم« به کارگردانی و نویسندگی 
هوشــنگ میرزایی روایت زندگی عبدالواحد اســماعیل پور 
است. داســتانی حقیقی درباره پســری از شهرستان سقز... 
پســری که در 7 سالگی و زمانی که کالس اول ابتدایی بوده، 
به اتفاق خانــواده اش به یکی از روســتاهای نزدیک به مرز 
عراق می روند تا در مراســم عروسی یکی از بستگان پدرش 
شــرکت کنند. یک مین خنثی نشده از زمان دفاع مقدس را 
برمی دارد و مین میان دســت هایش منفجر می شــود. در اثر 
انفجار مین، چشم هایش نابینا و هر دو دستش قطع می شود. 
عبدالواحد به درس خوانــدن و ادامة تحصیل عالقة فراوانی 
دارد اما مدارس اســتثنایی از پذیرش او به علت قطع شدن 
کامل هر دو دســت و نابینا شــدنش خودداری می کنند؛ تا 
اینکه اکبر زارعی، معلم دبســتان بوستان سقز، با مسئولیت 
خود می پذیرد که به عبدالواحد آموزش بدهد. او به ســختی 
و با کمک گرفتن از حس لب های عبدالواحد موفق می شــود 
کاری کند که عبدالواحد بتواند با لبش کتاب بریل نابینایان 
را بخواند و دوران ابتدایی را با موفقیت پشــت ســر بگذارد. 
او همچنیــن به تحصیل در دوره هــای باالتر ادامه می دهد و 
همواره از دانش آموزان نمونة مدرسه است. عبدالواحد که در 
رشتة مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران تحصیل 
کرده است، معلمی را که به لب هایش طعم خواندن بخشید، 

هرگز از یاد نمی برد.

 پالن 3:
در 7 سالگی چشم ها ودســت هایش را از دست داده بود و 
بعد از بهبود، تصمیم گرفته بود درســش را ادامه دهد. اوایل 
اجازه نمی دادند پسرک سر کالس درس بنشیند؛ می گفتند 
چون خط بریل را نمی تواند یاد بگیرد، باید با نوارضبط صوت 
ادامه تحصیل دهد اما اصرار اکبر بعد از یک ســال باعث شد 

مسئوالن مدرسه رضایت دهند و او را ثبت نام کنند.
»بایدکاری می کردم که او بتواند درس بخواند. درس خواندن 
فقط از راه شنیدن کار سختی بود؛ آن هم برای پسرکی که به 
تازگی دست ها و چشم هایش را از دست داده بود. باید راهی 

پیدا می کردم که او بتواند خط بریل را یاد بگیرد.«
اکبر زارعی می گوید: »شــب ها تا صبــح به عبدالواحد فکر 
می کردم؛ نمی توانستم او را در آن وضع رها کنم. می دانستم 
حس لب ها از حس انگشتان بیشــتر است. فکر کردم شاید 
بشــود از لب ها برای خواندن استفاده کرد... کار آسانی نبود. 
باالخره به نتیجه رســیدم که باید به او یاد بدهم با لب هایش 
درس بخواند. ابتدا حروف را بزرگ به صورت بریل روی کاغذ 
نوشــتم. 6 ماه طول کشید تا با الفبا آشنا شود و بعد از اینکه 

حروف بریل را شناخت، به او کلمه، جمله و... را یاد دادم.«
آموزش ادامه داشت و پسرک روز به روز پیشرفت می کرد اما 
هنوز معلم ها و مسئوالن مدرسه او را باور نداشتند. کسی باور 
نمی کرد پسری که نه دســت دارد نه چشم، بتواند بخواند و 

بنویسد باید به آن ها ثابت می کرد که موفق شده است.
واحد اســماعیل پور را به جلسة اولیا و مربیان دعوت کردند 
تــا خود از نزدیک شــاهد معجزة معلمی باشــند! و واحد با 

لب هایش خواند و خواند و خواند...
کسی باورش نمی شد؛ دیدن آن لحظه، اوج شکوه کار یک 
معلم را نشان می داد؛ شکوه موفقیت و توانستن و نجات یک 

زندگی...

پوستر فیلم مستند  
»چیزی شبیه چشمانم« 

به کارگردانی و نویسندگی 
هوشنگ میرزایی
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سیده سوده شبیري
پژوهشگر حوزة پیش دبستان 

اشاره
بیش از این بیشتر به نگاهي كه در پس كتاب  خواني مشاركتي نهفته 
است، پرداختیم. حاال با این نگاه مي توانیم به تكنیك هاي  كتاب  خواني 

مشاركتي بپردازیم و در بستر واقعي از آن ها استفاده كنیم.
گاهــي انتخاب ابزار و لوازمي بــراي ایفاي نقش، به باال بردن 
مشاركت كودكان و درگیر شدن آن ها با موضوع و از همه مهم تر، 
ایجاد رابطة مستحكم تر با كتاب و كتاب خواني كمك مي كند. 
یك تكه دســتمال كاغذي، یك گردو كه به عنوان ســر یكي از 
شخصیت هاي داســتان انتخاب كرده ام، مي تواند كتاب خواني 
مشــاركتي را به فعالیتي همراه با نمایش تبدیل كند و میزان 
مشاركت بچه ها را باال ببرد؛ مخصوصًا وقتي بچه ها در ساختن 
و شكل دادن به این شخصیت ها، انتخاب نقش هر كدام و بازي 

آن ها، نقش اصلي را داشته باشند.

 تكنیك هاي كتاب خواني مشاركتي در یك نگاه
در هر مرحله از كتاب خواني كه باشــیم، مخصوصًا در ابتداي 
آن، »مرور كتــاب« براي بچه ها رابطه اي با همة محتواي آن را 
شــكل مي دهد كه مي تواند میزان مشــاركت آن ها را باال ببرد. 
گاهي بچه ها بالفاصلــه بعد از خواندن آخریــن جملة كتاب، 
درخواست مرور آن را درســت از اولین جمله دارند. شاید این 
موضوع براي ما كســل كننده یا گاهي مســخره باشد اما براي 

بچه ها، تكرار همیشه سرشار از تازگي است.

وقتي در كتاب پیش مي رویم، كلمه به كلمة كتاب و تصاویر 
آن »فرصتي براي ابراز وجود« بچه هاســت. شــاید كمي مكث 
كردن و عجله نداشتن براي به پایان بردن كتاب براي كودكاني 
كه خود را دیرتر ابراز مي كنند یا با مانعي مواجه اند، فضاي امني 

ایجاد كند.
امیرعلــی از آن كودكانــي بود كه هفته هــاي اول در برنامة 
كتاب خواني شركت نمي كرد. در عوض، هر بار براي كتاب خواني 
ما مانع ایجاد مي كرد. یك باره كتاب را از دســت من یا بچه ها 
مي كشــید و فرار مي كرد. بار دیگــر كوهي از لگو روي كتاب و 
وسط جمع ما مي ریخت و گاهي هم به كنار جمع مي آمد و بلند 
بلند انواع صداها را ایجاد مي كرد. هیچ وقت هم خودش ایستگاه 
كتاب خوانــي را انتخاب نمي كرد. وقتي توجهم را به امیرعلی و 
نیازش منعطف كردم، به نظر رســید ایــن همه كار بدون پیام 
نمي تواند باشد. او به نحوي مي خواست خودش را ابراز كند اما 
انگار راهش را بلد نبود. یك روز كه امیرعلی به ســرعت دوید تا 
كتاب را بردارد، او را در آغوش گرفتم و از او خواستم که كتاب 
را به دســت بگیرد و به ســمت بچه ها نگه دارد تا با هم كتاب 
بخوانیم. امیرعلی پیشــنهادم را بــه راحتي پذیرفت و به جمع 
ما پیوست. او توجه مي خواســت و عاشق كتاب بود اما راهش 
را بلد نبود. كتاب خواني مشــاركتي این فرصت را براي همة ما 
فراهم آورد. براي امیرسام فرصت پیوستن به جمع و ابزار خود را 
ایجاد كرد و براي من و بقیة بچه ها فرصت بهره بردن از حضور 

قسمت سوم و پایانی

كتابخواني مشاركتي
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امیرعلی و مشــاركت او در كتاب خوانــي را فراهم آورد. به این 
ترتیب، امیرعلی به بازي ما پیوســت و به مشتري پر و پا قرص 
كتاب خواني تبدیل شد؛ مشتري اي كه سطح باالیي از مشاركت 

را در كتاب خواني از خود نشان مي داد.
از لحظه اي كه كتــاب را پیش رو مي گــذارم، یكي از اولین 
مــواردي كه توجه بچه ها را به خود جلب مي كند و بسترســاز 
خواندن مشاركتي كتاب است، عكس ها و تصاویر آن است. نشان 
دادن و نــام نهادن عكس ها و پرســش دربارة آن ها، امكان هاي 
متنوعي براي مشــاركت در اختیارم قرار مي دهد. هر صفحه را 
كــه مي  خوانیم، پیش از رفتن به ســطرها یا صفحه هاي بعدي 
دربارة اینكه در ادامة كتاب چه نوشــته است، از بچه ها پرسش 
مي كنم. پیش بیني هاي كــودكان دربارة ادامة كتاب، مخصوصًا 
كتاب هاي داســتان یا كتاب هاي علمي، به باال رفتن مشاركت 

آن ها كمك مي كند.
»اگــر به یــك موش شــیریني بدهي، یك لیوان شــیر هم 
مي خواهد. وقتي به او شیر بدهي، ني  هم مي خواهد. شیرش را 

كه تمام كرد....«1
»بچه هــا، فكــر مي كنید بعد از تموم شــدن شــیرش چي  
مي خواد؟ به نظرتــون تو صفحة بعد قراره چي ببینیم؟ بعدش 
چــي؟ بعد بعدش چي؟« بچه ها همین طور حدس مي زنند و با 
حدس هایشان پیش مي رویم. گاهي با حركات صورت و دست 
و چهره و كمي چاشــني طنز، هیجان ماجرا را زیاد مي كنم تا 
قبل از دیدن صفحة بعدي، حس هایمان را بررسي كنیم، كمي 
بخندیم و با بچه هایي كه هنوز وارد بازي مشــاركت نشده اند، 
روش تازه اي را امتحان كنیم. شوخي و خنده در فضاي بچه ها 
معمــواًل خیلي ها را به ماجرا پیوند مي دهد و مشاركتشــان را 
برمي انگیزد. همین طور كه داســتان را پیش مي بریم، بچه ها به 
یاد خاطرات و تجربه هاي خود مي افتند. اگر حواسم به اولویتي 
كه در كتاب خواني دارم، یعني مشاركت، نباشد، شاید خیلي از 
این قصه ها و خاطرات مشــاركت برانگیز را از دست بدهم اما با 
یادآوري اولویــت كتاب خواني، »خاطره گویي« و »اتصال كتاب 
بــه زندگي واقعي« از جمله مهم ترین تكنیك هاي كتاب خواني 

مشاركتي هستند.
»كالس نقاشي تمام شده بود، اما سارا همچنان روي صندلي 
نشسته بود و كاغذ نقاشي اش هنوز سفید بود .... سارا گفت: من 

كه اصاًل بلد نیستم نقاشي بكشم!«2
»كســي تا حاال این احســاس ســارا رو تجربه كرده؟ اینكه 
احساس كني یه كاري ازت مي خوان كه بلد نیستي انجام بدي؟ 
اون  وقت چه كار مي كني؟« ابراز احساسات در قالب كالم، عالوه 
بر باال بردن فرصت هاي مشاركت در كتاب خواني، مهارت ابراز را 
در كودكان تقویت مي كند، دایرة واژگانشان را گسترش مي دهد 
و احســاس همدلي با خود و دیگران را در آن ها برمي انگیزد و 

تقویت مي كند.
یكي از شــگفتي هاي كتاب خواني مشاركتي، باال رفتن میزان 

شــناخت مــن و بچه ها از همدیگر اســت. فرصت هــاي برابر 
گفت وگویي، باعث »اتصال« ما مي شود و »نیاز و خواستة« هر 
كدام از بچه ها را آشــكار مي كند. هر بــار كه با چگونه و چرا و 
چطور، سؤالي از بچه ها مي كنم، وقتي كه واقعًا سؤال دارم! به باال 

رفتن تدریجي »مهارت هاي تفكر« در آن ها امیدوارم.
كتاب را به پارسا مي دهم و از او مي خواهم صفحة شروع قصه 
را  از روي فهرست پیدا كند و به همة ما بگوید. پارسا صفحات 
اول را رد مي كند و به صفحة 6 مي رسد: »خاله اینجاست.« »از 
كجا فهمیدي قصه از اینجا شروع شده؟« پارسا پاسخ را مي دهد 

و بقیه هم حدس هایشان را مطرح مي كنند.
»نیب یك موش مترو بــود. او در یك خانوادة پرجمعیت، در 

زیر سكوهاي یك ایستگاه شلوغ مترو به دنیا 
آمده بود.«3 

تصویري پر از میلــه و پیچ و مهره و پاي 
آدم ها و موش هاي كوچك، تصویر خطوط 
آهن متروي شهري است. »بچه ها در اینجا 
چند تا پیچ  دایــره اي مي بینید؟ دیگه چي 
شــكل دایره اســت؟« به صفحة 8 و 9 كه 
مي رسم، تصویر تعداد زیادي موش توجهم 
را جلب مي كند. »بچه هــا! چقدر موش تو 
این دو تا صفحه اســت! كي مي خواد بدونه 
موش ها چند تا هســتند؟« بچه ها شروع به 

شمارش مي كنند.
كار روي مهارت هــاي اولیة ریاضي مانند  
اشــكال، اعداد، مفاهیم متضاد مثل بزرگ 
و كوچــك، رنگ ها و ســاعت، مي تواند در 
كتاب خواني مشــاركتي انجــام پذیرد؛ به 
شرطي كه باز هم حواسم به عطش بچه ها 
باشد و یادم باشد با تقال كردن، در دام 
»من باید همه چیــز را به بچه ها یاد 
كتاب خواني  است  قرار  نیفتم.  بدهم« 

مشاركتي فعالیتي لذت بخش باشد.

 سواد اولیة زباني
همة فرصت هاي مشــاركت و دســتاوردهایي كه تا به اینجا 
مطرح كردم، بــه یادگیري هایي كه در فضــاي واقعي زندگي 
مي تواند اتفاق بیفتد و متصل شدن كودكان و مربي به یكدیگر 
مربوط مي شد. حاال مي خواهم به یكي از جدي ترین و مؤثرترین 
آثار كتاب خواني مشاركتي - كه پژوهش هاي زیادي هم به آن 

پرداخته اند - اشاره كنم. 
آیــا تا به  حال توجهتان به نحــوة تعامل یك كودك پیش از 
دبســتان با خواندن و نوشتن جلب شــده است؟ »سواد نوپا«4 
عبارتي است كه از آن در برخي از منابع براي این ارتباط استفاده 
شده است. باور گذشــتگان این بود كه خواندن و نوشتن فقط 

یكي از شگفتي هاي 
كتاب خواني 

مشاركتي، باال 
رفتن شناخت من 

و بچه ها از همدیگر 
است. فرصت هاي 
برابر گفت وگویي، 
باعث »اتصال« ما 
مي شود و »نیاز و 

خواستة« هر كدام 
از بچه ها را آشكار 
مي كند. هر بار كه 

با چگونه و چرا 
و چطور، سؤالي 

از بچه ها مي كنم، 
وقتي كه واقعًا 

سؤال دارم! به باال 
رفتن تدریجي 

»مهارت هاي تفكر« 
در آن ها امیدوارم

41 رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة 4  |  دی 1396 |



محصول آموزش رســمي اســت. از این رو ارتقاي سواد آموزش 
دغدغة بســیاري از دست اندركاران تعلیم و تربیت شده بود، اما 
االن یافته ایــم كه بچه ها به طرق مختلــف از بدو تولد تا پیش 
از دبســتان، دربارة زبان نوشــتاري و خواندن آن دانش كسب 
مي كننــد. در این دوره، بچه ها با فعالیت هــاي زباني از طریق 
آموزش رسمي درگیر نمي شوند بلكه با مشاهدة محیط اطراف 

این موضوع را تجربه مي كنند. آن ها به تدریج:
é با نقش یك نوشته به عنوان ابزاري براي ارتباط آشنا مي شوند.

é با ســاختار آواها و واج ها در زبان رسمي و محاوره اي مرتبط 
مي شوند.

é نســبت به حروف و عالئم نوشتاري شــناخت اولیه اي پیدا 
مي كنند.

é با كلماتي كه ســاختارهاي زبانــي را توضیح مي دهند )مثل 
كلمــه، جمله، خواندن، هجي كردن و ....( آشــنایي اولیه پیدا 

مي كنند.5 
كتاب خواني مشاركتي روي كیفیت این یادگیري تأثیر شگرفي 
دارد. وقتــي كتابي را باز مي كنم تا بــا بچه ها بخوانیم، حركت 
دســتم زیر خطوط و كلمات، بچه ها را نسبت به آنچه مشاهده 
مي كنند حســاس مي كند. خیلي وقت ها مشاهده مي كنم كه 
دســتان كوچك و ظریف و كودكانة آن هــا این كار را بر عهده 
گرفته است. در این ســیر، آرام آرام »تفاوت نوشته با تصویر« 

برایشان آشكار مي شود.
»فیل كوچولو همین طور كه مي رفت به خانم خرســه رسید. 
خانم خرسه تا فیل كوچولو را دید، عطسه اي كرد و گفت: فیل 

كوچولو! دماغت كو؟«6
همین طور كه دستم را زیر كلمات حركت مي دهم، از بچه ها 
مي پرســم: »اگه گفتین كجا نوشــته فیل كوچولو؟« چند نفر 
از بچه ها با شــنیدن كلمه و تكــرار آن، حدس مي زنند و آن را 
نشان مي دهند. حاال یك »فیل كوچولو« نه به عنوان دو كلمه و 
9 حــرف بلكه در ابتدا فقط به عنوان یك تصویر در ذهن بچه ها 
نقــش مي بندد. وقتي متن را ادامه مي دهیم، بچه ها تصویر این 
كلمه را با چشــمان كنجكاوشــان دنبال مي كنند و به تدریج، 
فیل كوچولو به عنوان یك »كلمه« جاي خود را در ذهن بچه ها 
باز مي كند. همین طور كــه كتاب »فیل كوچولو! دماغت كو؟« 
را مي خوانیم، ابراهیم به طور ناگهاني روي جلد كتاب را نشــان 
مي دهد و با گذاشتن انگشتش زیر عالمت تعجب عنوان كتاب 
مي گوید: »خاله! خطر! اینجا خطره! من اینو توي خیابون دیدم. 
بابــا گفت عالمت خطره!« از اینكه بچه ها معناي مشــاركت را 
درك مي كننــد و خودشــان فرصت هاي یادگیــري را فراهم 
مي آورند، همة وجودم پر از شادي مي شود. از ابراهیم مي خواهم 
به لحن من موقع خواندن عنوان كتاب دوباره گوش كند. حاال 
چند بار عنوان كتاب را بلند و آهسته مي خوانم. روي تعجب در 
عبارت »فیل كوچولو!« و پرسشي بودن »دماغت كو؟« با لحن 
و حــركات صورت تأكید مي كنم و مي پرســم: »به نظرت توي 

كتاب اسم این عالمت رو چي مي تونیم بگذاریم؟ فكر مي كني 
وقتي من فیل كوچولــوي بي دماغ رو مي بینم، اول از همه چه 

احساسي دارم؟«
از آن به بعد، عالئم متن هم به بازي ما اضافه مي شوند. گاهي 
به كلماتي برخورد مي كنم كه در چشمان بچه ها برق فهمیدن 
معناي آن ها را نمي بینم. بعضي از بچه ها معمواًل پیش دســتي 
مي كننــد و معناي كلمات را مي پرســند: »خاله، مطبخ یعني 
چــي؟« گاهي هم وقتــي از جانب  بچه ها با پرسشــي مواجه 
نمي شــوم، خودم از آن ها ســؤال مي كنم. ممكن است از آن ها 
بخواهم تا اینجاي داستان را براي یكي از بچه ها كه تازه به جمع 
ما اضافه شده است، تعریف كنند. این كار، هم فرصتي براي ابراز 
احساســات، افزایش دایرة واژگان و تعامل بچه ها با هم فراهم 
مي كنــد و هم به من فرصت مي دهــد از دریافتي كه بچه ها از 

مسیر كتاب خواني داشته اند، آگاه شوم.
بعضي وقت ها یكي از شخصیت ها یا عناصر كتاب، وارد زندگي 
گروهي ما مي شود و تا هفته ها، با هم دربارة آن صحبت مي كنیم 
و قصه مي ســازیم. بارها پیش آمده كه یكــي از مادرها دربارة 
شخصیت یا موضوع یك كتاب به من پیامك داده و اسم كتاب 
را جویا شده است. معمواًل كتاب هایي كه به صورت مشاركتي با 
بچه ها مي خوانیم، به خانة بچه ها هم راه پیدا مي كنند؛ گاهي با 
خریدن كتاب و گاهي هم با تجربة امانت دادن و امانت گرفتن 

از یكدیگر.
نوشــتن از همة فرصت هایي كه در كتاب خواني مشاركتي با 
كودكان مي توانیم به عنوان مادر یا مربي شكار كنیم، كار ساده اي 
نیســت اما براي دریافتن اهمیت كتاب خواني با كودكان كافي 
اســت بدانیم كه بنا بر نتایج بعضــي پژوهش ها، دانش آموزاني 
كه در مهارت  هاي اولیة خواندن و نوشــتن ضعف دارند، كساني 
هستند كه فرصت شنیدن و گفت وگو كردن دربارة داستان ها، 
درگیر شــدن و بازي با كلمات و مشــاركت با خانــواده براي 

كتاب خواني را پیش از ورود به دبستان از دست داده اند.7 
به همة این از دســت دادن ها، از دســت دادن فرصت بي نظیر 
تجربة خواندن و یافتن و خندیدن و همراهي با كودكان و یادگیري 

از آن ها را اضافه كنید؛ فرصتي كه لذتش تكرار نشدني است. 

 پي نوشت ها:
1. »اگر به یک موش شیرینی بدهی...«، الرانامرآف، مژگان کلهر، کتاب های زرافه

2. »نقطه«، پیتر اچ. رینولدز، هدا کالهدوز، کتاب های شکوفه وابسته به 
انتشارات امیرکبیر
3. »موش مترو«، باربارا رید، مریم واعظی، مرکز نشر صدا
4. Emergent Literacy
5. Using shared storybook reading to promote emergent literacy, 
Laura M. Justice, Joan Kareravek, TEACHING Exeptional chil�
dren, MARCH/APRIL 2002

6. »فیل کوچولو! دماغت کو؟«، مینو امیرقاسمی، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان
7. Collaborative storybook reading: bring parents and at�risk kinder�
garten students together, Linda smetana, Reading Horizons, 2005
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علیرضا منسوب بصیري

تصور كنید كه پیامكي با این مضمون دریافت 
كرده اید:

»انجمن حمایت از توســعة فضاهاي آموزشي و 
فرهنگي حامي بعد از 16سال فعالیت در دورترین 
و محروم ترین روستاهاي ایران و با داشتن تجربة 
ســاخت 20 مدرسه و تجهیز بیش از 40 كتابخانه 
و همچنین به كارگیري شــیوه هاي نوین آموزشي 
در راســتاي ارتقاي كیفیت زندگي كودكان این 
مناطق، با توجه به نیازســنجي هاي انجام شده 
قصد تجهیز كتابخانه اي مخصوص نابینایان را در 
آموزشگاه  كودكان استثنایي پیام نور شهرستان 
سراوان دارد. براي تحقق این هدف خداپسندانه، 
لطفــًا كمك هاي نقدي خود را به كارت شــمارة 

٭٭٭٭ واریز كنید.« 
چقدر به این پیامك اعتماد مي كنید؟ آیا اصاًل 
پیگیري مي كنید كه چنین انجمني وجود دارد یا 
خیر؟ آیا تجهیز كتابخانه اي مخصوص نابینایان در 

سراوان یك نیت خیر واقعي است؟ 

اگر لینكي از سوي یك سایت معتبر كه كارش 
جمع آوري كمك هاي مردمي است به شما برسد، 
چه احساســي پیدا مي كنیــد؟ به خصوص وقتي 
مســتنداتي بیشــتر از یك پیامك یا سرگذشت 
كســاني را كه قرار اســت به آن ها كمك شود، 
مطالعه مي كنید و حتي مي توانید تعداد كســاني 
را هم كه كمك كرده اند بشمارید. در این صورت، 
خیالتــان جمع مي شــود و با اطمینــان خاطر 
بیشتري دست نیازمندان را مي گیرید. تازه بعد از 
اینكه كمك ها جمع شــد، این توفیق را دارید كه 
گزارشي خوب و مفصل از اجراي طرح و كمك را 
مطالعه و عكس ها و حتي فیلم هاي مربوط به آن 

را مشاهده كنید. 
تجهیز كتابخانة مخصوص نابینایان در شهرستان 
سراوان داســتاني واقعي از مشاركت 957 نفر و 
جمع آوري حدود ده  میلیون تومان بر بستر فضاي 
مجازي بود كه همین چند مــاه پیش )مهرماه( 

اتفاق افتاد. 

# دستانی که می خوانند
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محسن مرادیان
دبیر ریاضی، ناحیة یک رشت

»روشنا«يی
در زندگی نابینايان

)معرفی برنامه های تلفن همراه ویژة کم بینایان و نابینایان(

در دنیای امروز با رشد فناوری و استفاده از 
تلفن های هوشمند کارها برای ما آسان تر شده 
اســت، اما هنگامی که نتوان از این خدمات 
این دقیقًا  ندارند.  فایده ای  استفاده کرد هیچ 
همان مشــکل کم بینایان و افرادی است که 
مشکل بینایی دارند. آن ها با اینکه فناوری در 
اختیارشان است، به دلیل دید کم قادر به استفاده از آن نیستند. 
در این بین، برنامه نویسان به لزوم طراحی برنامه هایی  که افراد 
دارای معلولیت بتوانند از آن ها برای تســهیل امور زندگی خود 

استفاده کنند، پی برده اند.
در ادامه، به معرفی چند نمونه از اپلیکیشن هایی که برای کمک 
به این افراد تولید شده است، می پردازیم. اگر شما معلمی هستید 
که در کالســتان دانش آموزان دارای اختــالالت بصری دارید، 
احتمااًل با معرفی و آموزش این برنامه ها به این دانش آموزان، لطف 

بزرگی در حق آن ها می کنید.

 TalkBack عصای دست کم بینایان
این ابزار در تمام گوشی های اندرویدی 
قرار دارد و بــا فعال کردن آن، کاربران 
نابینــا یا کم بینا هنگامی که یک گزینه 
در صفحة گوشی را لمس کنند، دستگاه 
برای کمک به آن هــا بازخورد گفتاری 
می دهد. برای مثال، با لمس هر آیتم از لیســت پیامک ها متن 
آن پیامک برای کاربر خوانده می شــود. وقتی TalkBack فعال 
باشــد، برای انتخاب هر گزینه باید روی آن کلیک کرد و برای 
اجرای آن گزینه، کاربر می بایســت دوباره روی آن کلیک کند. 
همین طور برای اسکرول کردن )پیمایش عمودی صفحه(، باید 
با دو انگشت که از هم فاصله دارند، منو را به سمت باال یا پایین، 

چپ یا راست کشید.

اندروید:  TalkBack در گوشی های  طریقة فعال سازی 
در قســمت »Setting« گزینة (Advanced Setting) را انتخاب 
می کنیم. ســپس گزینة قابلیت دسترسی (Accessibility) را 

کلیک نموده در پنجرة باز شده، TalkBack را فعال می کنیم.

 طریقة فارســی کــردن TalkBack: در حالــت عادی
 TalkBack با زبان انگلیسی کار می کند؛ 
چنانچه بخواهیم از آن برای زبان فارسی 
 نیز اســتفاده کنیم، بایــد مبّدل صوتی

espeak TTS Engine را نصــب نماییم. 
کار ایــن اپلیکیشــن تبدیــل متن به 

صداســت و بیش از هفتاد زبان دنیا را پشــتیبانی می کند که 
خوشــبختانه زبان فارسی نیز جزء آن هاست. )نشانی espeak و 
سایر اپلیکیشن ها در انتهای مطلب درج شده است.( بعد از نصب 
کردن espeak، آن را اجرا کرده وارد قسمت تنظیمات کلی آن 
می شــویم و از لیست موتورهای صوتی espeakTTS را انتخاب 
می کنیم. با این کار، برنامة TalkBack گزینه های فارسی را نیز 

می تواند بخواند. ایــن امر برای 
یک  می خواهد  که  دانش آموزی 
متن یک کتاب را در گوشــی و 
تبلت خود بخواند، بســیار مفید 

است.

GetThere مسیریاب ویژة نابینایان 
یکی از چالش هــای زندگی نابینایان و 
کم بیناها این است که بتوانند بدون کمک 
دیگران و به آســانی در سطح شهر تردد 
کنند و به مقصد مورد نظرشــان برسند. 
اپلیکیشــن  اندرویــدی GetThere یک 

مسیریاب آفالین است و بدون نیاز به اینترنت و با صوت فارسی، 
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کاربر را راهنمایــی می کند که در چه 
موقعیتی قرار دارد.

مشخصات برنامه:
صفحة اصلی برنامه دارای چهار دکمه 
با فونت درشــت است که عبارت اند از: 
1. کجا هستم، 2. جزئیات، 3. پیمایش، 
4. خروج. این دکمه ها تضاد رنگ دارند 
تا افراد کم بینا بهتر آن ها را تشخیص 

دهند.
کاربر فقط اولیــن باری که برنامه را 
اجرا می کند باید به اینترنت وصل باشد 
و از قســمت جزئیات/ نقشه ها/ دانلود 
یک نقشة ایران را انتخاب کند و اجازه 

دهد نقشه دانلود شود.
در اجراهای بعدی، کافی  است گزینة 
»کجا هستم« را انتخاب کند تا برنامه 
بــه کمک GPS موقعیــت فعلی او را 
بیابد و اعالم کند. وقتی کاربر شــروع 
به حرکت می کند، برنامه به طور هوشــمند، موقعیت فعلی او و 

خیابان های اطرافش را اعالم می کند. 
با انتخاب دکمة »جزئیــات« می توان به تنظیمات مربوط به 
برنامه و نقشه ها دسترسی پیدا کرد. با انتخاب دکمة »پیمایش« 

نیز سه گزینه قابل دسترسی است که عبارت اند از:
1. نقطه ها: نقطه ها مختصات جغرافیایی هســتند که کاربر 
آن ها را ایجاد، ویرایش یا حذف می کند. برای مثال، دانش  آموز 
محلی را که ســوار اتوبوس می شود به عنوان یک نقطه و با نام 
»ایستگاه اتوبوس« ذخیره می کند و بعدها وقتی از خانه حرکت 
می کند، از قسمت پیمایش و از لیست نقاط »ایستگاه اتوبوس« 

را انتخاب می کند و برنامه او را تا مقصد راهنمایی می نماید.
2. کروکی ها: کروکــی راهنمایی مرحله بــه مرحله برای 
رســیدن از یک نقطه به نقطة دیگر اســت. کاربر می تواند این 
مسیر را به عنوان کروکی و برای مراجعات بعدی ذخیره کند یا 
اگر به اینترنت وصل باشد، مکان های مختلف را جست وجو کند 

و بعد برای مسیر آن ها کروکی  ایجاد نماید.
3. هشدارها: کاربر می تواند روی نقاطی که برایش اهمیت 
دارد، هشــدار بگذارد. فرض کنید دانش آموز روی نقطه ای که 
باید از تاکسی یا اتوبوس پیاده شود، هشدار می گذارد. او با این 
کار در حیــن حرکت می تواند با خیال راحت به بقیة کارهایش 
بپردازد و برنامه هر چند لحظه مسافت باقی مانده تا آن محل را 

به او اعالم می کند. 

 Magnifier + FlashLight ذره بین و چراغ قوة ویژة 
کم بینایان

فرض کنید دانش آموزتان در یک فروشگاه مواد غذایی بخواهد 

تاریخ تولید یا قیمت درج شــده روی یک کاال 
را که اغلب بــا فونت ریز روی محصوالت درج 
می شوند، بخواند. بیشتر اوقات این کار برایش 
بســیار دشــوار و حتی غیرممکن اســت. در 
اینجاست که برنامة Magnifier، گوشی کاربر 

را به یک ذره بین بزرگ تبدیل می کند و کاربر به کمک دوربین 
گوشــی قادر اســت آن متن را به راحتی و بدون نیاز به کمک 

دیگران بخواند.
از دیگــر امکانات این برنامه می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1. فریز کردن تصویر برای بررسی دقیق تر آن

2. عکس گرفتن از شــیء مورد نظر و ذخیرة 
آن در گوشی

3. روشــن کــردن فالش دوربیــن به عنوان 
چراغ قوه تا در مکان های کم نور و تاریک، کاربر 

اشیا را واضح تر ببیند.
4. امکان فوکــوس روی تصویر برای واضح تر 

شدن آن
5. وارونه کردن رنگ اشیا، شبیه دیدن نگاتیو یک فیلم

6. امکان تغییر زوم و بزرگ نمایی به صورت دستی
7. چرخش و وارونه کردن تصویر دوربین.

 Low Vision یک جعبه ابزار مخصوص 
معلوالن بصری

 این اپلیکیشــن ابزارهایی همچون دفترچه 
تلفن، دوربین، ماشــین حساب، ساعت، تقویم 
و موقعیت یــاب در خود دارد که با نوشــته ها 
و دکمه هــای بزرگ و رنگ هــای کاماًل واضح 
طراحی شده اند؛ به طوری که افراد دچار مشکل 
بینایی بتوانند به راحتی از آن ها استفاده کنند. 
ماشین حســاب تعبیه شــده در آن عالوه بر 
دکمه های درشــت، دارای تلفظ صوتی اســت 
و اعداد و عمل های درج شــده را می خواند تا 

امکان تایپ اشتباه را به حداقل برساند.

 پی نوشت ها
نشانی دانلود اپلیکیشن های معرفی شده در این نوشتار
https://goo.gl/7CV9Co: GetThere 1. دانلود
http://goo.gl/foA0cl: espeakTTS 2. دانلود
https://goo.gl/WgVJJo: Magnifier 3. دانلود
https://goog.gl/py51qH: Low Vision 4. دانلود
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امید هاشمي
روزنامه نگار روزنامة  ایران سپید

GPS از عصاي سفید تــــــــا
نگاهي به سیر تحول فناوري هاي كمكي ویژة آسیب دیدگان بینایي

عصاي ســفید جزء معدود ابزارهاي ویژة افراد داراي آســیب 
بینایي اســت كه تقریبًا در طول ســالیان دراز تغییري ماهوي 
به خود ندیده اســت. حتي در برخــي متون تاریخي مربوط به 
ســده ها یا هزاره هاي پیش هم كه در آن فرد نابینایي توصیف 
شــده، او را با عصایي در دست به تصویر كشیده اند. اما همین 
ابزاِر كاماًل سنتي توانسته است این بستر را براي آسیب دیدگان 
بینایي فراهم كند كه از كنــج خانه ها بیرون آیند و خود را در 
جامعه مطرح كنند تا افراد جامعه هم به فكر تسهیل دسترسي 
این گروه به اطالعات و فراهم آوردن استقالل فردي شان باشند.

با نگاهي به تاریخ فناوري هاي مدرن ویژة نابینایان در مي یابیم 
كه اولین قدم ها براي فراهــم كردن فرصت هاي برابر براي این 
 )IBM( گــروه، در آغاز دهة 1980 و در كمپاني معتبر آي بي ام
برداشته شد. متولیان این كمپاني تالش كردند ابزاري را فراهم 
كنند كه كاربران نابینا و كم بینا به كمك آن بتوانند به رایانه هایي 
كه در این شــركت تولید مي شد، دسترســي داشته باشند. از 

 Screen« همان زمان بود كه مفهومي به نام »صفحه خوان« یا
Reader« به واژه نامه هاي علوم رایانه اضافه شــد. صفحه خوان 
نرم افزاري اســت كه به كمك موتورهــاي مبّدل متن به گفتار 
یا »Text to Speech« امكان خوانده شــدن متون نمایش داده 
شــده در پنجره هاي مختلف را براي كاربر داراي آسیب بینایي 
فراهم مي كند. به كمك این ابزار، كاربر نابینا یا كم بینا مي تواند 
به ســادگي و درست مثل سایر كاربران از نرم افزارهاي مختلف 
اســتفاده كند؛ متن بنویســد، محاســبات ریاضي انجام دهد، 
وب گردي كند، در شبكه هاي اجتماعي حضور داشته باشد و... .

با آغاز هزارة ســوم، دسترسي كاربران نابینا به صفحه خوان ها 
آسان تر هم شده است؛ چرا كه اگر تا پیش از این مجبور بودند 
مبالــغ گزافي براي داشــتن یك نرم افــزار صفحه خوان هزینه 
کنند، حاال دیگر صفحه خوان هایي در اختیارشان قرار مي گیرد 
كه به صورت كاماًل رایگان در بازار عرضه مي شــوند. NVDA یا 
»Non Visual Desktop Access«، نــام صفحه خوان رایگاني 
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اســت كه از زبان فارسي هم پشتیباني كرده و در میان كاربران 
ایراني از محبوبیت ویژه اي برخوردار است.

صفحه خوان ها البته به سیستم عامل ویندوز خالصه نمي شوند 
و سایر سیســتم عامل ها هم امكاناتي براي دسترسي نابینایان 
 Voice over ،Android در Talkback .در خــود تعبیه كرده اند
در محصــوالت شــركت Apple و Orca در Linux، از جمله 
صفحه خوان هایي هستند كه حضور نابینایان در دنیاي فناوري 

را به سادگي آب خوردن كرده اند.
»Refreshable Braille Display« یــا نمایشــگر بریل هم 
از جمله ابزارهایي اســت كه ســالیان درازي اســت در اختیار 
نابینایان قرار دارد. این دســتگاه امكان دسترســي نابینایان به 
متــون الكترونیكي را از طریق خط بریــل فراهم مي كند. این 
قبیل ســخت افزارها مي توانند هر آنچه را روي صفحة نمایش 
نشــان داده مي شود، به بریل تبدیل كنند تا نابینایان به كمك 
»RBD« و یك صفحه خوان بتوانند هم زمان به نسخة صوتي و 

بریِل متون الكترونیكي، دسترسي داشته باشند.
در طراحــي ابزارهــاي تســهیلگر، افراد كم بینا هــم از قلم 
نیفتاده انــد و در طراحي تمامي سیســتم عامل ها، تمهیداتي 
اندیشــیده شده اســت تا آن ها هم بتوانند از مزایاي حضور در 
 Android ،Windows ،Linux .دنیاي فناوري بهره مند شــوند
و IOS و MAC، هركــدام به فراخور نســخه اي كه در اختیار 
كاربر كم بینا قرار مي گیرد، ابزارهاي مختلفي براي درشت نمایي 
یا تغییــر رنگ متون و پس زمینه و به طور كلي، ایجاد تغییرات 
بصري جهت هرچه متناســب تر شدِن محیط كار براي كاربران 
 Gestures و Windows در Magnifier .كم بینا فراهم مي كنند
Magnification در Android دو نمونه از این ابزارها به شــمار 
Magnifier Video مي آیند. طراحي انواع ذره بین هاي سنتي یا

هاي الكترونیكي هم از دیگر اقداماتي اســت كه در شركت هاي 
مختلف براي هرچه قابل دســترس تر كــردن فناوري ها براي 

كاربران كم بینا انجام مي شود.
فناوري هاي ویژة آســیب دیدگان بینایي فقــط این حوزه ها را 
شامل نمي شود و دنیا به سمتي در حال پیشرفت است كه اساسًا 
هر فناوري تازه اي كه تولید مي شود، به گونه اي براي این دسته از 
افراد جامعه هم قابل استفاده است. از وسایل كمك آموزشي مثل 
انواع نقشه هاي جغرافیایي در دسترس گرفته تا كرة زمیِن گویا 
و از صفحه خوان مخصوص فرمول هاي ریاضي تا ســخت افزارها 
یا اپلیكیشن هاي مســیریاب، جزء ابزارهایي هستند كه هركدام 
بالقوه مي تواند زندگي یك فــرد نابینا یا كم بینا را متحول كند. 
پس، چه خوب كه در صورت امكان مواجهه با این افراد، ســعي 
كنیم اشراف كافي در مورد این ابزارها را به دست آوریم تا مگر از 
طریق آگاهي بخشي بتوانیم تأثیري بر زندگي این گروه بگذاریم. 
در هر حوزه اي كه مشغول فعالیت هستیم، كافي است سري به 
گوگل بزنیم و جست وجویي ساده انجام دهیم تا اطالعات به روز و 

دست اول، با چند كلیك ناقابل، در اختیارمان قرار بگیرد.



مریم فریدوني

كتابخانة مرجع كانون پــرورش فكري كودكان و 
نوجوانان كه یك كتابخانــة تخصصي هنر و ادبیات 
اســت، از مهرماه ســال 1390 هر ماهه با برگزاري 
نمایشــگاه هاي موضوعي، عالقه منــدان به كتاب و 
ادبیات كودك را به بازدید از این گنجینه فراخوانده 

است. 
تاكنــون 67 نمایشــگاه در كتابخانة مرجع كانون 
پرورش فكري برگزار شده است كه جا دارد در اینجا 

از برخي از آن  ها نام ببریم. 
é نمایشــگاه كتاب هــاي منتخب فلســفه براي 

كودكان و نوجوانان 
é فقط مورچه ها ســایه دارند، نمایشگاه مجموعه 
كتاب هاي رجیو امیلیا، به همراه دو نشست تخصصي 
é معرفــي كتاب هاي اقتصاد با عنوان »هركســي 

فنجان خودش« 
é كتاب هاي منتخب صلح با عنوان »سبز انگشتي« 
و نمایشگاه »ماهي به سرفه افتاد« با موضوع محیط 

زیست و ... . 
با عنوان »پیروزي  نمایشــگاه  شصت و ششــمین 
بر شــب« با موضوع كودكان با نیازهــاي فراگیر با 
همكاري دانشگاه علوم بهزیستي و توان بخشي برگزار 
شده و 69 عنوان كتاب و 24 عنوان از یك مجله به 

نام »بچه ها بشري« به نمایش گذاشته شد. 
دلیل برگزاري این نمایشــگاه وجود كتابخانه هاي 
فراگیر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است 
كــه با توجه به این مهم، به كودكان با نیازهاي ویژه 

خدمت مي كنند. 
در ادامه، كتاب شناسي كتاب هاي شصت و ششمین 

نمایشگاه ارائه گردیده است. 

پیروزی بـر شب



1. شب  به خير فرمانده
احمد اكبر پور. تصويرگر 

مرتضي زاهدي. تهران: يونيسف 

)صندوق كودكان سازمان ملل 

متحد( واحد انتشارات، 1383

2. من و الك پشت و ماني
مژگان كلهر. تصويرگر: مجتبي 

عصياني. تهران: سازمان 
فرهنگي هنري شهرداري 

تهران، 1392

 مجـلـه 
بچه ها بشري، سال ششم، 

فروردين 96 شمارة 61

3. ديوار / جبار شافعي زاده. 

تصويرگر راشين خيريه. تهران: 
يونيسف، 1383

4. فقط بابا مي تواند من را 
از خواب بيدار كند / مژگان 

بابامرندي. تهران: كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان، 

1389

5. اليور سمعك مي گيرد
مورين كسيدي ريسكي و 
نيكالس كالكوف. مترجم: 

مژگان شعبان پور شهرستاني. 

تصويرگر: نيكالس بيبي. تهران: 
كتاب آراد، 1387

6. همه چيز روبه راه است
جنيفر مورمالينوس. تصويرگر: 
مارتا فابرگا، مترجم: مرجان 

مشاري. ويراستار: زهرا سادات 
صفوي سهي. تهران: طبيب، 

1389

8. مقررات بسينتيالرد
مترجم: كيوان عبيدي آشتياني. 

تهران: افق، 1391

10. داستان زندگي استيون  
هاوكينگ / نويسنده و 

تصويرگر. تي. اس. لي. مترجم: 

محبوبه عسگري. تهران: واژه، 
انتشارات فاطمي، 1392

11. طاليي ها و نيروي 
درونشان / ژيال موحدي. تهران: 

وديعت، 1387

12. بچه هاي استثنايي و شاد

 آرلن مگوير. تصويرگر. شيال 
بيلي. مشهد: پيام دانش و 

دانش موسوي، 1387

13. مرغ مقلد / كاترين 
ارسكين. مترجم: كيوان عبيدي 

آشتياني. تهران: افق، 1395

14. سبزه اي در دورن من 
رايكا بامداد تصويرگر: مرجان 
وفائيان. تهران: يونيسف، 1383

15. من ناشنوا هستم 
جنيفرمور- مالينوس. تصويرگر: 

مارتا فابرگا- مترجم: الهام 
اسدي. تهران: تيمورزاده، 

طبيب، 1388

16. زندگي با سندرم داون 
جني بريان- مترجم: فيروزه 
معراج. تهران: پيدايش. يا، 

1389

17. داستان زندگي من- 
هلن كلر / مترجم: فاطمه 

چادرباف. تهران: شركت توسعة 

كتابخانه هاي ايران- 1369

19. پوليانا روشنايي كوهستان
 آناماريا ماتوته. مترجم: 

محمد قاضي. تهران: كانون 
پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان، 1354

21. داستان زندگي من هلن 
كلر / مؤلفان: استوارت و 

پالي آن گراف. مترجم: سپيده 
خليلي. تهران: سازمان پژوهش 

و برنامه ريزي آموزشي- 
انتشارات مدرسه، 1377

18. فيل كوچولو صاحب 
سمعك مي شود / ماورين 
كاسي ريسكي و نيكالس 
كاكوف. تصويرگر: پلي گان 
نيكالس بيبي. ترجمه و 

بازنويسي: محمد نيك افروز. 
تهران: باستان، 1386

20. معلم روشنايي
هلن الميرا ويت. مترجم: 
محمد علي قرباني. تهران: 

سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي- انتشارات، 1389

22. باغچه بان / محمد رضا 

يوسفي. تهران: سازمان پژوهش 

و برنامه ريزي آموزشي- 
انتشارات مدرسه، 1380

23. پيروزي بر شب / كريستان- 
مترجم: سيروس طاهباز. تهران: 
كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان، 1362

24. ماهي باالي درخت / ليندا 

مااللي هانت- مترجم: پرناز 
نيري. تهران: افق، 1395

25. شگفتي! / آرجي. پال سيو. 
مترجم: پروين علي پور. تهران: 

افق، 1393

26. سوزان مي خندد 
جين ويليز. توني راس. مترجم: 

شهيد مجتهد زاده. تهران: 
سروش، 1389

27. دوست من سندرم داون 
دارد / جنيفر  مورماليناس. 

تصويرگر: مارتا فابرگا. مترجم: 
گيتا موللي. تهران: راز  نهان، 

1396

28. خانة خودمان /  سينتيا 
كادوهاتا. مترجم: شقايق 

قندهاري. تهران: افق، 1385

29. زندگي نامه، احوال و افكار 
ذبيح ا... بهروز /  محمد رضا 

بيگدلي. تهران: وزارت 
آموزش و پرورش، 1378

7. زندگي با فلج مغزي
پل پيم. مترجم: مجيد عميق. 

تهران: پيدايش،  1389

9. هاوكينگ و سياه چاله ها

پل استراترن. مترجم: ابوالفضل 

حقيري. تهران: بصيرت، 1389

واقعيت1

واقعيت5 واقعيت2

واقعيت6 واقعيت3

واقعيت4

چند واقعيت دربارة آموزش فراگير

آیــــا
میدانید:

موفقيت تحصيلــی دانش آموزان خاص 
در کالس هــای فراگيــر در مقايســه با 
دانش آموزان در کالس های تفکيک شده 

بهتر و يا برابر است.

کيفيت آموزش فراهم شده برای 
دانش آموزان خاص در کالس های 
فراگير، در مقايسه با دانش آموزان 

کالس های تفکيک شده بهتر يا برابر 
است.

برنامه های آموزش فراگير تاثير منفی بر 
موفقيت تحصيلی دانش آموزان عادی 

اين کالس ها ندارد.

دانش آموزان خاص در کالس های 
فراگير به ويژه در کالس های 

حرفه آموزی ،سازگاری بيشتری با شغل 
آينده شان دارند.

دانش آموزان خاص در کالس های 
فراگير در مقايسه با دانش آموزان در 

کالس های تفکيک شده تعامل بيشتری 
با همساالن شان دارند و حمايت 

بيشتری نيز از آنان دريافت می کنند.

کالس های فراگير ، سازگاری 
دانش آموزان را برای زندگی اجتماعی 

بهبود می بخشند. 
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رفاقت یارقابت؟
آیا كسي جا مانده است؟

بوسه  بر الفبا!
در این موزه نابينایان هم مي بينند!

GPS از عصاي سفيد تا

 فهرستگان رشد منبعی مطمئن برای آشنایی با بهترین منابع آموزشی و تربیتی سال است.
 در فهرستگان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با 82 منبع آموزشی و تربیتی مکتوب و 

غیر مکتوب آشنا می شوید که اغلب در سال 1395 تولید شده اند.
 هر معلمی می تواند منابع مورد نیاز و مناسب برای خود و دانش آموزانش را از فهرستگان بیابد. 
 امسال دومین سالی است که فهرستگان رشدـ  به رایگانـ  برای تمام آموزشگاه های کشور 

از جمله دفتر مدرسه ای که شما در آن تدریس می کنید، فرستاده شده است.
 نحوۀ تهیه منابع معرفی شده در فهرستگان، در مقدمۀ آن توضیح داده شده است. 

 نسخه های الکترونیکی و رایگان فهرستگان را در این نشانی ببینید:

http://samanketab.roshdmag.ir/fa/fehrestgan

فهرستگان های دیگری 
برای دیگر دوره های آموزشی 

نیز منتشر شده است.


