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فهرستگان رشد منبعی مطمئن برای آشنایی با بهترین منابع آموزشی و تربیتی سال است.

در فهرستگان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با  82منبع آموزشی و تربیتی مکتوب و

غیر مکتوب آشنا میشوید که اغلب در سال  1395تولید شدهاند.

هر معلمی میتواند منابع مورد نیاز و مناسب برای خود و دانشآموزانش را از فهرستگان بیابد.

امسال دومین سالی است که فهرستگان رشد ـ به رایگان ـ برای تمام آموزشگاههای کشور

از جمله دفتر مدرسهای که شما در آن تدریس میکنید ،فرستاده شده است.

نحوۀ تهیه منابع معرفی شده در فهرستگان ،در مقدمۀ آن توضیح داده شده است.

نسخههای الکترونیکی و رایگان فهرستگان را در این نشانی ببینید:

فهرستگانهای دیگری

برای دیگر دورههای آموزشی
نیز منتشر شده است.

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

رفاقتیارقابت؟

آيا كسي جا مانده است؟
بوسه بر الفبا!
در اين موزه نابينايان هم ميبينند !
از عصاي سفيد تا GPS

چندواقعیتدربارةآموزشفراگیر

آیــــا
میدانید:
واقعیت1

واقعیت2

واقعیت3

موفقیت تحصیلــی دانشآموزان خاص
در کالسهــای فراگیــر در مقایســه با
دانشآموزان در کالسهای تفکیک شده
بهتر و یا برابر است.

دانشآموزان خاص در کالسهای
فراگیر در مقایسه با دانشآموزان در
کالسهای تفکیک شده تعامل بیشتری
با همساالنشان دارند و حمایت
بیشتری نیز از آنان دریافت میکنند.

کیفیت آموزش فراهم شده برای
دانشآموزان خاص در کالسهای
فراگیر ،در مقایسه با دانشآموزان
کالسهای تفکیک شده بهتر یا برابر
است.

دانشآموزان خاص در کالسهای
فراگیر بهویژه در کالسهای
حرفهآموزی ،سازگاری بیشتری با شغل
آیندهشان دارند.

برنامههای آموزش فراگیر تاثیر منفی بر
موفقیت تحصیلی دانشآموزان عادی
این کالسها ندارد.

کالسهای فراگیر  ،سازگاری
دانشآموزان را برای زندگی اجتماعی
بهبود میبخشند.

 .1ش 
ب به خير فرمانده
احمد اكب رپور .تصويرگر
مرتضي زاهدي .تهران :يونيسف
(صندوق كودكان سازمان ملل
متحد) واحد انتشارات1383 ،

 .29زندگينامه ،احوال و افكار
ذبيحا ...بهروز  /محم درضا
بيگدلي .تهران :وزارت
شوپرورش1378 ،
آموز 

 .27دوست من سندرم داون
دارد  /جنيف ر مورماليناس.
تصويرگر :مارتا فابرگا .مترجم:
گيتا موللي .تهران :را ز نهان،
1396

 .2من و الكپشت و ماني
مژگان كلهر .تصويرگر :مجتبي
عصياني .تهران :سازمان
فرهنگي هنري شهرداري
تهران1392 ،

مجـلـه
بچه ها بشري ،سال ششم،
فروردين  96شمار ة61

 .28خانة خودمان  /سينتيا
كادوهاتا .مترجم :شقايق
قندهاري .تهران :افق1385 ،

 .3ديوار  /جبار شافعيزاده.
تصويرگر راشين خيريه .تهران:
يونيسف1383 ،

 .26سوزان ميخندد
جينويليز .توني راس .مترجم:
شهيدمجتهدزاده.تهران:
سروش1389 ،

 .25شگفتي!  /آرجي .پالسيو.
مترجم :پروين عليپور .تهران:
افق1393 ،
 .24ماهي باالي درخت  /ليندا
مااللي هانت -مترجم :پرناز
نيري .تهران :افق1395 ،

 .23پيروزي بر شب  /كريستان-
مترجم :سيروس طاهباز .تهران:
كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان1362 ،

 .4فقط بابا ميتواند من را
از خواب بيدار كند  /مژگان
بابامرندي .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان،
1389

 .22باغچ هبان  /محم درضا
يوسفي .تهران :سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي-
انتشارات مدرسه1380 ،

واقعیت4

 .5اليور سمعك ميگيرد
مورين كسيدي ريسكي و
نيكالس كالكوف .مترجم:
مژگان شعبا 
نپور شهرستاني.
تصويرگر :نيكالس بيبي .تهران:
كتاب آراد1387 ،

 .21داستان زندگي من هلن
كلر  /مؤلفان :استوارت و
پاليآن گراف .مترجم :سپيده
خليلي .تهران :سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي-
انتشارات مدرسه1377 ،

واقعیت5

 .6همه چيز روبهراه است
جنيفر مورمالينوس .تصويرگر:
مارتا فابرگا ،مترجم :مرجان
مشاري .ويراستار :زهرا سادات
صفوي سهي .تهران :طبيب،
1389

واقعیت6

 .7زندگي با فلج مغزي
پلپيم .مترجم :مجيد عميق.
تهران :پيدايش1389،

 .8مقررات بسينتيالرد
مترجم :كيوان عبيدي آشتياني.
تهران :افق1391 ،
 .9هاوكينگ و سيا هچالهها
پل استراترن .مترجم :ابوالفضل
حقيري .تهران :بصيرت1389 ،

 .10داستان زندگي استيون
هاوكينگ  /نويسنده و
تصويرگر .تي .اس.لي .مترجم:
محبوبه عسگري .تهران :واژه،
انتشارات فاطمي1392 ،

 .14سبزهاي در دورن من
رايكا بامداد تصويرگر :مرجان
وفائيان .تهران :يونيسف1383 ،

 .11طالييها و نيروي
درونشان  /ژيال موحدي .تهران:
وديعت1387 ،

 .15من ناشنوا هستم
جنيفرمور -مالينوس .تصويرگر:
مارتا فابرگا -مترجم :الهام
اسدي .تهران :تيمورزاده،
طبيب1388 ،

 .12بچههاي استثنايي و شاد
آرلن مگوير .تصويرگر .شيال
بيلي .مشهد :پيام دانش و
دانش موسوي1387 ،

 .16زندگي با سندرم داون
جنيبريان -مترجم :فيروزه
معراج .تهران :پيدايش .يا،
1389

 .13مرغ مقلد  /كاترين
ارسكين .مترجم :كيوان عبيدي
آشتياني .تهران :افق1395 ،

 .17داستان زندگي من-
هلن كلر  /مترجم :فاطمه
چادرباف .تهران :شركت توسعة
كتابخانههاي ايران1369 -

 .20معلم روشنايي
هلن الميرا ويت .مترجم:
محمدعلي قرباني .تهران:
سازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي -انتشارات1389 ،

 .19پوليانا روشنايي كوهستان
آناماريا ماتوته .مترجم:
محمدقاضي .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و
نوجوانان1354 ،
 .18فيل كوچولو صاحب
سمعك م 
يشود  /ماورين
كاسي ريسكي و نيكالس
كاكوف .تصويرگر :پل 
يگان
نيكالس بيبي .ترجمه و
بازنويسي :محمد نيكافروز.
تهران :باستان1386 ،
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نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست .تجربههای ناب ،ایدهها و حاصل پژوهشهای خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آنها در مجله ،عالقهمندان به این حوزه در
تجربیات شما شریک شوند .از شما عزیزان تقاضا داریم:
مقالههایی را که میفرستید ،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 میکنید ،این موضوع را قید فرمایید.
نثر مقاله ،روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژههای 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.

آموزشفراگیــر
پسرم ،علی ،سه یا چهارساله بود که شروع کرد به
سؤال کردنهای پیدرپی .وقتی از تلویزیون سریال
یا فیلمی میدیدیم ,بهسرعت دربارة قهرمانهای
داستان شروع به داوری و تقسیمبندی میکرد و
ســپس برای اینکه از صحت داوری خود با خبر
شــود  ،از من یا مادرش سؤال میکرد « :بابا اون
آقاهه خوبه»؟« مامان اون خانمه بده»؟ پیدرپی
سؤال بود که بهطرف ما سرازیر میشد و البته ما را
خسته میکرد؛ ما را که به این تقسیمبندی بسیط
و ساده عادت نداشتیم و طبقهبندی ما پیچیدهتر
از تقسیمبندیهای او بود.
بچهها بهمرور ایام تقســیمبندیهای ســاده و
بسیط خود را کنار میگذارند و تعداد طبقاتی که
برای قرار دادن دیگران اعم از آدمها و اشــیا -در
نظر میگیرند ،از دو فراتر میرود و شمار فراوانی را
شامل میشود .زبان سادة بچهها پیچیده میشود
و شــناخت آنها از جهان نیز بهسادگی گذشته
نخواهد بود .این تقسیمبندیها دودستهاند  :برخی
از آنها فقــط به موقعیت واقعی اشــیا یا آدمها
اشــاره دارند؛ مث ً
ال بلندقد و کوتاهقد ،تند و کند،
داغ و ســرد و هزاران تقسیمبندی دیگر که فقط
حاکی از وضعیت پدیدههاست ،ولی بعضی جنبة
ارزشگذاری دارند و داوری فرد را نشان میدهند.
ما در بزرگســالی به تقســیمبندیهای ارزشــی
پیچیدهتــری رو میآوریم .دیگــر ،چیزها را فقط
به خوب و بد تقســیم نمیکنیم بلکه دوگانههای
دیگری را میسازیم؛ مث ً
ال دروغگو-راستگو ,فقیر-
غنی ,مذهبی-غیر مذهبــی ,باهوش-کم هوش,
عادی-عقب افتاده.
ً
این تقســیمبندیها قطعا حکایــت از پیچیده
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شدن ذهن و عمقیافتن شــناختهای ما دارند.
البته وقتــی جنبة ارزشگذاری پیــدا میکنند،
تبعات آنها ممکن اســت گریبان بســیار کسان
را بگیــرد و پیامدهای چندان خوشــایندی برای
آنها نداشــته باشــد؛ مث ً
ال همین تقسیمبندی
افراد به تیزهوش ،عــادی و عقبافتاده را در نظر
بگیریدکه گاه سرنوشت افراد را دگرگون میکند.
در ســدههای میانة میالدی با تصــوری که این
تقســیمبندیها به وجود میآورد ،بعضی از مردم
ازحق حیات محروم میشــدند .در مواردی ،همة
افــراد عقبافتــاده را جمع میکردنــد و به دریا
میریختند .به تدریج در این قضاوتها تغییراتی
بهوجود آمد و تصمیم گرفته شــد به افراد محروم
از توانمندیهای متعارف انسانهای عادی ،کمک
کننــد تا از قابلیتهای خــود در حد امکان بهره
ببرند ولی این تقسیمبندی همچنان مانع ارتباط
این افراد با افراد عادی جامعه ميشد و چه بسا در
مواردی به انــزوای آنها ،به دلیل قرار گرفتن در
محیط مجزا ،میانجامید.
در ســالهای اخیر ،آموزهای رواج یافته اســت
که بــه آن آمــوزش فراگیر میگوینــد .آموزش
فراگیر ،آموزشی اســت که همه ،اعم از تیزهوش،
عــادی و کمتوان ،را در یک مدرســه و تحت یک
برنامة آموزشی واحد قرار میدهد .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-
بهخصوص کمتوانان ذهنی و جسمی -را به شکل
عادی و متعارف درآورند  .همانگونه که این افراد
در جامعه الجرم باید با دیگران معاشــرت کنند،

توصیه میشود که در مدرسه هم این معاشرت را
بیاموزنــد و در کنار افراد عادی و متعارف آموزش
ببینند .این رویه منجر به آن میشود که اوالً افراد
عادی  ،به حضور افــراد کمتوان در کنار خود خو
کنند و یکباره پس از خروج از مدرسة خود ،دچار
درماندگی در رویارویی با اینگونه افراد نشوند  .ثانیاً
به دلیل اینکه شــیوة کنار آمــدن با این بچهها را
آموختهاند ،به حذف و طرد آنها دست نزنند ،بلکه
برای توانمندسازی آنان ،بهعنوان افرادی متفاوت با
خویش اقدام کنند .در این شــمارة نشریة مدرسه
فردا کوشــیدهایم ابعاد مختلف آموزش فراگیر را
بررســی کنیم .از جنبههای نظری به سراغ دکتر
خسرو باقری ،استاد ممتاز دانشگاه تهران ،رفتهایم
و به کندوکاو فلسفی در این زمینه پرداختهایم تا
آنچنانکه دکتر باقری میگوید ،بدانیم «آفرينش
خدا بر اساس تنوع است جهان تقسيمبندي نشده
است و در آن مرزبندي وجود ندارد .در كالسهاي
درس هم دانشآموز مرزبندي نبايد وجود داشته
باشــد :در يك كالس درس هم تيزهوش ،وجود
دارد هم كمهوش و هم عادي .كالس و مدرســة
انحصاري نبايد داشته باشيم» .تجربههای جهانی

در این زمینه را به کمک محمدامین اســپروز ،که
آنها را به فارسی برگرداند ه است  ،خواهیم یافت
و با چالشهای مدارس فراگیر جهان آشنا خواهیم
شد .تجربههای بومی و ملی در این زمینه از دیگر
مباحث این شماره اســت .ازجمله به سراغ مریم
ملکــی ،قهرمان ملی المپیــک و برندة مدالهای
جهانی رفتهایم تا باتجربههــای او دربارة توانمند
کردن بچههای توانخواه آشــنا شــویم؛ آنجا که
بهعنوان فردی توانخواه میگوید«:معلوالن و افراد
توانخواه هر چه در جامعه بيشــتر حضورداشته
باشند ،دردهاي ناشي از معلوليت را كمتر احساس
میکنند .خانواده در اين شــرايط حــرف اول را
ميزنند .آنها بايد فرزندان معلولشان را ببينند و
گمان نكنند براي آنها آيندهاي وجود ندارد .من
نميتوانم محدوديتم را انكار كنم اما محدوديتها
زماني برايم قابلتحمل ميشــوند كه ســدهاي
روبهرويم كمتر باشــند .وقتي ما بتوانيم در جامعه
حضــور پيدا كنيم ،ديگران هم به حضور ما عادت
ميكنند و صدايمان بيشتر شــنيده ميشود .در
چنين وضعيتي ،تنها اميد اســت كه به ما انگيزه
ميدهد؛ اميد به اينكه روزي ما هم ديده شويم».
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آيـــــــــــــــا
كسي جا مانده است؟

شيبا ملك
تصویرگر :سید میثم موسوی

كالس چهارم يا پنجم دبســتان بودم؛ كالســي با حدود 30
دانشآموز ،خوب به خاطر دارم كه هر بار خانم معلم «افسانه»
را صدا ميزد تا پاي تخته مطلبي بنويسد ،خودمان را بهگونهاي
مشغول ميكرديم تا زمان بگذرد؛ چون خيلي طول ميكشيد
تا او به تختة كالس برســد .افســانه يك پايش مصنوعي بود و
به ســختي راه ميرفت .با وجود اين ،در خيلي از بازيها با ما
همراهی میکرد .گاه به او كمك ميكرديم از پلهها باال بيايد ،اما
در كالس تواناييهاي ديگر او را به خوبي ،میدیدیم.
يكيديگر از بچهها ،كه خيلي شــر و شيطان بود ،يك چشم
مصنوعي داشت كه گاه براي ترساندن ما آن را در ميآورد! به او
هم عادت كرده بوديم .ديگري مشكل حاد خوني داشت و نبايد
به او تَنه ميزديم .در كنار او دائم حواسمان جمع بود .كافي بود
جايي از بدنش زخم شود تا كارش به بيمارستان بكشد .با او هم
بازي ميكرديم ،البته با احتياط بيشتر.
در طول دوران دبستان ،همكالسيهايي داشتيم با انواع نقص
عضــو ،معلوليت و گاه موارد محدودي ،بســيار كند ذهن يا با
چهرهاي نامأنوس .در همــان عالم كودكي ،ياد گرفته بوديم با
هم كنار بياييم ،بازي كنيم و حتي گاه بر سر دوستي با آنها با
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يكديگر رقابت کنيم!
سالها بعد در دوران معلمي هم گهگاه با دانشآموزان نابينا يا
ناشنوا در كالس مواجه بودم.
در جايگاه معلم ،نحوة تعامل با آنها را نميدانستم .گاه ميشد
دانشآموزي از صداي ماشــين تايپ بريل همكالسي كم بينا
يا نابيناي خود شــكايت كند .گاه دانشآموز معلول بسيار دير
به كالس ميرســيد؛ چرا كه پلههاي مدرسه مانعي بر سر راه
دانشآموزاني هستند كه نقص عضو دارند.
در همين دوران ،مديراني را ديدم كه دانشآموزان داراي نقص
عضو را ثبتنام نميكنند.
مديراني را ديدم كه هزينة بازسازي مسيرهاي ورودي كالس
را بــه والدين بچههاي معلول تحميل ميكنند تا خود آنها به
علت باال بودن هزينه ،از ثبتنام فرزندانشان منصرف شوند.
همكاراني را ديدم كه از حضور دانشآموز كمتوان يا معلول در
كالسهاي شلوغ نگراناند.
خانوادههايي كه از حضور فرزند كمتوانشان در كنار بچههاي
عادي واهمه دارند.
دل نازك فرزندانشــان هســتند و اينكه
مادرهايي كه نگران ِ

مبادا در كنــار دانشآموزان داراي نياز ويژه ،متأثر و اندوهگين
شوند .اينها واقعيتهاي جامعة ماست.
در آن سالهاي دور ،ما در عالم كودكي درك نميكرديم كه
حضور دانشآموز كمبينــا ،معلول ،بيمار و  ...در كنارمان اتفاق
خاصي اســت .ياد گرفته بوديم راه تعامل با يكديگر را كشــف
كنيم و با شــرايط كنار بياييم؛ با آنكه مدرسههايمان امكانات و
تسهيالت خاصي نداشت.
حــال در دنياي امروز ،با وجود این همــه امكانات فناورانه و
فضاهاي متنوع آموزشــي ،امكانات صوتي و تصويري پيچيده و
گوناگون ،چرا در مقابل حضور دانشآموزي با نيازهاي ويژه ،در
كنــار دانشآموزان عادي ،در برخي مدارس تا اين حد مقاومت
ميشــود؟ تجربههاي جهانــي در اين زمينه چيســت؟ براي
دستيابي به چنين فضاهاي آموزشي ،چه راهي بايد طي شود؟
پاسخ اين سؤالها را در «آموزش فراگير »1بايد جستوجو كرد.
در توصيف مشــخصات آموزش فراگير معموالً با اين عبارتها
مواجه ميشويم.
 éآموزش فراگير روندي است براي آنكه نظام آموزشوپرورش
بهگونهاي تقويت شود كه بتواند همة كودكان را در برگيرد.
 éآموزش فراگير براي حضور كودكان در مدرسه ،مرزي ندارد.
 éدر نظــام آمــوزش فراگير ،دانشآموز بــا نيازهاي ويژه به
مدرسة مخصوصي نميرود .جاي او در كنار ساير دانشآموزان
در مدرسة عادي است.
اين عبارتها طنين خوشــي دارند اما شايد شعارگونه بهنظر
برســند و براي ما قلهاي دســت نيافتني باشند .در بسياري از
كشورهاي جهان ،اين برنامه طراحي شده و در برخي كشورهاي
آفريقايي ،آمريكايي ،اروپايي و حتي هندوســتان اجرا نيز شده
است و ســازمانهاي بينالمللي حامي كودكان ،از آن حمايت
ميكنند .با مطالعة تجارب آموزش فراگير در كشورهاي مختلف
ميتوان پاسخ چند سؤال اساسي را يافت:

يك كالس آموزش فراگيرچگونه است؟

كمك ميكنند و تعامل اجتماعي در كالس زياد است.
 éدر اين كالس بچهها ميدانند ممكن اســت همه فعالي 
ت
مشــابهي انجام ندهنــد و اين تفاوت براي آنهــا رنگ و بوي
تبعيض ندارد.
قطعاً وقتي برنامة درســي انعطافناپذير و كالس پرجمعيت
باشــد ،كار معلم غيرمتخصص در مواجهه با تنوع تواناييهاي
دانشآموزان دشوار است .آموزش فراگير از معلم و كالس درس
شروع نميشود و حتماً الزامات ديگري دارد .حال با فرض تأمين
چنين شرايطي ،سؤال دوم اين است:

شيوة ادارة كالس فراگير چگونه است؟

به اعتقاد خانم ليپســكي ،2نظريهپرداز و مدرس اين حوزه ،كه
خــود بنيانگذار «مركز اصالحات ســاختاري
و فراگيرســازي آموزش» ( 3)CERIاست اين در آن سالهاي
كالسها را به ســه مدل ميتــوان اداره كرد :دور ،ما در عالم
(نكته :خانم ليپســكي خود مــادر يك فرزند كودكي درك
معلول است).
نميكرديم كه
كالس
در
عادي
 .1معلم
حضور دانشآموز
معلم عادی آموز 
ش ميدهد و معلم متخصص كمبينا ،معلول،
براي دانشآموز با نيازهاي ويژه ،در مدرسه حضور
بيمار و  ...در
دارد .او در موارد ضروري ،خود به دانشآموز ياري
كنارمان اتفاق
ميرساند و مجدداً آموزش ميدهد.
مدارس عادي ما هم اگر دانشآموزان نابينا يا خاصي است .ياد
ناشنوا داشته باشند ،از مراكز آموزش استثنايي ،گرفته بوديم راه
معلمان رابط بهعنوان حامي آموزشي ،حمايتي تعامل با يكديگر
و عاطفــي دانشآمــوزان در کالسها حضور را كشف كنيم
و با شرايط كنار
خواهند یافت.
البته اين مســئله گاه بــه دليل نبود بودجه بياييم
براي اعزام معلم رابط ،اجرايي
نميشود.

 éدانشآمــوزان خود مســئوليت يادگيريشــان را برعهده
ميگيرند ،به شــكلگيري فضاي آموزشــي مناسب در كالس
كمك ميكنند و در وضع قوانين مشاركت دارند.
 éآموزش فراگير آموزش خوب براي همة دانشآموزان است،
كه لزوماً سرعت يادگيري يكساني ندارند.
 éخانوادههــا هم در آمــوزش فراگير مشــاركت داده
ميشوند.
 éبرنامة درســي بر مبناي ارزش انســاني است و هر
كس به تنهايي ارزشمند است .معلمان طرح درس خود
را بهگونهاي تنظيم ميكنند كه همة دانشآموزان را در
برگيرد.
 éدر يــك كالس فراگير ،معموالً يادگيري در گروههاي
كوچــك دانشآموزي صورت ميگيــرد؛ دانشآموزان به هم
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 .2كار گروهي معلمان
معلم متخصص آموزش اســتثنايي با گروه معلمان يك پايه،
گروهي را تشــكيل ميدهند .اين معلم اطالعات و آموزشهاي
الزم دربارة دانشآمــوزان كمتوان را به معلمان عادي ميدهد.
آنها در مورد فعاليتهايي كه ميتوانند انجام دهند ،تكاليف و
نحوة يادگيريشان با هم گفتوگو ميكنند.
تمامي تصميمها در گروه اخذ ميشــود .اعضاي گروه با هم
دانشافزايي ميكنند تا نتايج بهتري از كالس بهدست آيد.
 .3آموزش مشاركتي
در ايــن روش ،معلم عادي و معلم آموزش اســتثنايي با هم
ل هماهنگ شــده و
در كالس حضور پيدا ميكنند .آنها از قب 
تقسيم كار كردهاند.

فايدة آمــوزش فراگير بــراي دانشآموز عادي
چيست؟

 éدانشآموز كمتوان در يك كالس عادي امكان دوست شدن
با بچههاي ديگر را پيدا ميكند و در ساعات خارج از مدرسه هم
امكان يافتن همبازي از جمع بچههاي عادي محل برايش بيشتر
ميشود و از انزوا در ميآيد.
 éمطالعات نشــان ميدهد كه براي اينگونه كودكان ،حتی
برخــی از كودكان مبتال به اوتيســم ،بــودن در كنار كودكان
عادي ،باعث تقويت مهارت برقراري ارتباط ميشود .همچنين،
دانشآمــوزان داراي معلوليت در كالسهــاي فراگير ،عملكرد
بهتري در آزمون خواندن و آزمونهاي ديگر داشتهاند.
در طــول تاريخ ،معموالً كودكان ناتــوان يا از امكان تحصيل
محــروم بودهاند و يا در صورت امــكان ،در مدارس ويژه درس
خواندهاند اما هميشــه معلمان خاص و خالقي هم بودهاند كه
بدون اعتنا به تواناييهاي كودكان ،درهاي كالس و مدرســه را
به روي همه بازگذاشتهاند؛ معلماني كه خاطرههاي شيريني از
همزيستي و همدمي با كودكانی را كه نيازهاي ويژه دارند ،براي
خــود و كودكان عادي رقم زدهاند .يكي از نمونههاي اين مورد،
داســتان «توتوچان» است که در مدرسهای آزاد در ژاپن درس
میخواند؛ مدرسهاي كه در آن به سرشت و طبيعت پاك كودك
بها داده ميشد .دختري ژاپني خاطرات خود را از اين مدرسه،
در كتابي به همين نام آورده اســت .نمونهاي از اين خاطرات را
در ادامه میخوانید.

 éنشســتن در كنار دانشآموزي با نيازهاي ويژه ،تابآوري و
قدرت درك متقابل كودكان را افزايش ميدهد.
 éدانشآمــوزان تفاوتهاي فردي بين انســانها را از دوران
مدرسه درك ميكنند و ميپذيرند كه جامعه متشكل از افرادي
است با توانمنديهاي متفاوت ،كه در كنار هم زندگي ميكنند.
 éكــودك ،در مقياســي كوچك ،بــا نيازهاي ويژة
مدير مدرسه هميشه موقعيتهايي فراهم ميكرد تا كودكاني
شــهروندان معلول يا داراي ناتوانيهاي
ذهني آشــنا ميشــود؛ با آنها خو با تواناييهاي مختلف مجال خودنمايي داشته باشند .تاكاهاشي،
ميگيرد و نحوة تعامل با آنان را كودك ناتوان مدرســه ،كه كوتاهترين دست و پا را داشت در
مسابقات ورزشي اول شد .صحنة مسابقه بهگونهاي چيده شده
ميآموزد.
 éدانــشآمــــوزان بــــا بود كه او با دســت و پاي كوتاهش به راحتي از ميان لولههاي
كمكهــاي متنوعــي كه پارچهاي مسير مسابقه عبور ميكرد؛ در حاليكه كودكان ديگر
بــه همكالســيهاي خود در ميان آنها گير ميكردند! در مسابقات طنابكشي كودكان
ميكنند ،از بلند خواندن ناتوان وظيفة داوري داشتند.
در اين مدرسه هيچكس جانميماند.
مطلبي براي هم تا حركت
كتاب حــاوی مجموعهای از خاطرات یــک دختر پرانرژي و
دادن صندلــي چــرخدار
همكالسيشــان و نيــز بازيگوش ژاپني از دوران مدرسه است؛ مدرسهاي آزاد كه همه
كمك به يادگيري یکديگر ،نــوع دانشآموزي در آن حضــور دارد .در واقع ،هدف مدارس
مهارتهاي زيادي ب ه دســت فراگير هم اين است كه كسي جا نماند
 éآيا امروز در مدارس ما به روي همة كودكان باز است؟
ميآورند.

فايده آمــوزش فراگير بــراي دانشآموزي با
نيازهاي ويژه چيست؟

 éحــس تعلق به گروه و مورد توجه و محبت قرار گرفتن در
دانشآموزان بيشتر ميشود و اعتمادبهنفس آنها باال ميرود.
 éمهارتهاي اجتماعي در اين كودكان افزايش مييابد.
 éآنهــا كمكم خود را همپاي دانشآموزان عادي ميبينندو
ميتوانند تجارب خود را با آنها در ميان بگذارند؛ به اين ترتيب
حس ارزشمند بودن كودكان با نيازهاي ويژه تقويت ميشود.
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 éآيا كسي جا نمانده است؟
پينوشتها

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

دختـرشـاهپریـان
روی ویلچــــــر
عكس و گزارش :اعظم الریجانی
«خوشــحالم كه چشــم دلت زرق و برق دنيا و
آدمهايش را نميبيند».
اين بخشــي از نامهاي اســت كه ســيده مينو
مباركآبادي در مركز فرهنگي هنري شمارة 21
كانــون پرورش فكري كــودكان و نوجوانان براي
دوست نابينايش نوشــته است .اين مركز يكي از
 16مركز فراگير كانون است.

مأموريت مراكــز فراگير ،فراهم آوردن بســتر
مناســبي اســت كه كودكان و نوجوانــان داراي
نيازهاي ويژه (نابينا ،ناشــنوا و معلوالن حركتي)
بتوانند در كنار اعضاي ســالم كانون ،از امكانات و
خدمات مختلف بهرهمند شوند.
تجهيــز اين مراكز بــه كتابهايي با خط بريل،
قفسة صوتي و دستگا ِه بهديد ،و همينطور آموزش
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کتاب لمسی

marakeze faragir.blogfa.com

مربيان براي ارتباط و آموزش كودكان و نوجوانان
با نيازهاي ويژه ،باعث شــده است افراد معلول به
رغم محدوديتهايي كه دارند ،به آموختن ،روابط
اجتماعي و داشتن اعتمادبهنفس تشويق شوند.
خانم ميترا ناظم ،مدير اين مركز فرهنگي هنري،
داراي  23سال سابقة كار در مراكز مختلف كانون
اســت كه سه ســال آن به تجربة ايشان در مركز
فراگير اختصاص دارد .از او دربار ة فعاليتهاي ويژة
مراكز فراگير پرسيدم.
«هــدف از بهوجود آمدن اين مراكز اين اســت
كه كودكان داراي نيازهاي ويژه در كنار بچههاي
عادي باشند.
مربيان براي آموزش اين كودكان و رفتار با آنها
حدود  200ســاعت آموزش ديدهاند كه با در نظر
گرفتن محدوديتها و مشــكالت كودك بتوانند
فعاليتهاي مناسب براي او تدارك ببينند.
اين فعاليتها شــامل نقاشــي ،ســفالگري،
قصهگويي ،نمايش و  ...است.
يكي از اين فعاليتها قصهگويي اســت كه همة
كودكان ،اعم از سالم و داراي محدوديت ،ميتوانند
از آن اســتفاده كنند .مربي قصه را همراه با زبان
اشــاره ميخواند .به اين ترتيب ،كــودكان نابینا،
ســالم و ناشنوا و معلوالن حركتي در كنار هم در
ماجراجوييهاي كتاب سهيم ميشوند».
از او پرسيدم« :اين كودكان چگونه از فعاليتهاي
مركز مطلع ميشــوند؟» پاســخ داد« :از طريق
كانون به مدارس استثنایی اطالعرساني ميشود.

طاهره بشیر
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از طرف ديگر ،برپايي برنامههاي ويژه مثل برنامة
روز جهانــي معلوالن ،در معرفي اين مراكز به اين
دسته از كودكان كمك ميكند.
اگــر گروهي از اين كــودكان و نوجوانان امكان
آمدن به اين مراكز را نداشــته باشــند ،مربيان با
دست پر ،مث ً
ال با همراه كتابهاي قصه ،گل براي
سفالگري و وسايل و ابزار الزم به ديدن این بچهها
در مدارس آنها ميروند .پيش آمده است كه اين
مراكز هزينة رفت و آمد از مدرسه به كانون را هم
متقبل شدهاند».
طاهره بشــير ،مربي فرهنگي ،از سال  1376در
كانون پرورش فكري حضور دارد و از بدو فعاليت
مراكز فراگير در سال  1381با كودكان و نوجوانان

میترا ناظم

داراي نيازهاي ويژه همراه بوده اســت .او به ايجاد
كارگروههايــي براي مناسبســازي فعاليتهاي
فرهنگي براي كودكان و نوجوانان با نيازهاي ويژه
اشاره ميكند؛ از جمله ،قصهگويي ،انواع كاردستي،
و روخواني كتاب .خانم بشــير ميگويد« :يكي از

فایل صوتی بهصورت ( )CDدر این پوستر به کودکان
معلول ،در کنار کودکان سالم اطالعرسانی میکند

اهداف اين كارگروهها دســتيابي به راهكارهايي
است كه فاصلة بين اين كودكان و بچههاي عادي
را از بين ببرند.
در اين مراكــز اكثر بچههاي عــادي به خوبي
توانستهاند با كودكان و نوجوانان با نيازهاي ويژه
ارتباط داشته باشند .حتي بعضي از اين ارتباطات
به رفاقت تبديل شده است.
سال گذشــته جشــنوارة عروسكي
بــا نيازهاي ويــژه برگزار شــد .در اين
جشنواره ،كودكان عادي عروسكهايي
با نيازهاي ويژه ســاختند .الله و الدن،
كــودك روي ويلچر ،عروســك نابينا و
كودك سرطاني از جمله عروسكهايي
هســتند كه بچههاي عادي ساختهاند.
اين كار تفاوتهاي فردي را به بچههاي
عادي يادآوري و آنها را به دوســتي و
توجه به اين كودكان ترغيب ميكند».
طاهره بشير به نمايش خيمهشببازي
با موضوع دختر شاهپريان اشاره ميكند:
«عروسكي روي ويلچر ،نقش دختر شاه
پريان را دارد؛ دختري كه بسيار خواهان
دارد و مورد توجه است .در اين نمايش،
كودكان عادي عروســكگردان بودند و
بچههاي نابينا ،صداپيشــه .قهرمان اين
قصه نيز عروسكي روي ويلچر است».
 16سال از افتتاح اولين مركز فراگير
در كانون پرورش فكري گذشــته است
و افتتاح مراكز ديگر در تهران و ســاير
استانهاي كشور همچنان ادامه دارد.

کتاب لمسی
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رفاقتیـــــا رقابت؟

گفتوگو با دکتر خسرو باقری دربارة آموزش فراگیر
بهناز پورمحمد
دکتر خسرو باقری ،استاد دانشــگاه تهران ،دارای تألیفات و
ترجمههای 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
پیشینهای دیرین و ارزشمند در حوزة مطالعات اسالمی در قلمرو
فلســفة تعلیم و تربیت ،از جمله نظریهپردازان جهان اسالم نیز
به شمار میرود .دکتر باقری از جمله صاحبنظران حوزة تعلیم و
تربیت اسالمی و فلسفة تعلیم و تربیت در ایران است که مقاالتش
در نشریات بینالمللی معتبر فلسفة تعلیم و تربیت به چاپ رسیده
است.ایشان همچنین مؤســس نظریة«انسان عامل» در قلمرو
روانشناسی و تعلیم و تربیت است.در مصاحبهای که پیش روی
شماست ،از ایشان خواستهایم مفهوم آموزش فراگیر را از زاویة
نظری بررسی کند.

آموزش فراگير تيزهوشــان و افرادي را كه ناتواني
جسمي و ذهني دارند ،پوشش ميدهد.در هر جامعهاي
بهطور طبيعي  2يا  3درصد افراد ،استثنايي (تيزهوش،
كمتوان جسمي ،ذهني) هستند و اكثر جامعه در طبقات
مياني قرار دارند.
بر اين اساس ،دو گروه وجود دارند .یک گروه می گویند ما
بايد همة توجه را به افراد حداكثري معطوف كنيم و ظرفيت
كمتري را به افراد استثنايي اختصاص دهيم .عدهاي ديگري
هم معتقدند كه مدارس تيزهوشان از اين نظر ضرورت دارند
كه تیزهوشان توانمندند و بايد از ظرفيتهاي بيشتري در
جامعه بهره ببرند تا بتوانند در خدمت جامعه باشند .شما با
اين دو استدالل چگونه برخورد ميكنيد؟
براي هر يك از اين اســتداللها ميشود داليلي بیان كرد.
كســاني كه به اقليت توجه ميكنند ،ممكن است استداللشان
اين باشد كه «يكی مرد جنگي به از صدهزار» .منظور اين است
كه يك نيروي كيفيكاري ميكند كه از صدهزار نفر برنميآيد،
كمي ،مث ً
ال اينكه تعدادشان بيشتر
اما اگر به اكثريت نه از زاوية ّ
است ،بلكه از زاوية همبستگي اجتماعی نگاه كنيم ،درمييابيم
كه حيات جامعه به همبستگي اجتماعي وابسته است .اگر اكثر
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مردم همبستگي نداشته باشــند ،جامعه متالشي ميشود .در
جامعة دو قطبي ،قشــر ضعيف و قوي يــا فقير و غني متمايز
ميشــوند .جامعهاي كه هماهنگ نباشد جامعه نيست و وقتي
جامعه نباشد ،حيات نيز ندارد و نوعی مرگ در آن جريان خواهد
داشت .در آن جامعه ،نخبگان هم ديگر به درد نميخورند.
وقتي مغز خوب كار كند ولي بدن در حال متالشــي شــدن
باشــد ،مغز خوب بدون بدن به چهكار ميآيد؟ پس ميشود از
هر دوي اين اســتداللها دفاع كرد .حيات جمعي مهم است.
درواقع ،يك جامعة همگن متوسط خيلي بهتر از جامعهاي 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 كليدواژة رقابت و رفاقت .چرا بايد بگوييم اين يا آن؟ چرا
نگوييــم هم اين و هم آن؟ در برنامهريزي جامعه بايد هم براي
ت جا باز كنيم و هم براي رقابت .هر دو در جايگاه خودشان
رفاق 
مهم هستند .در رقابت خيلي از استعدادها شناخته میشوند و
رشــد ميكنند .در رقابت همة نيروها بسيج ميشوند تا نيروي
خفته بيدار شــود و اين رقابت منطقي است و انسان به رقابت
نياز دارد .تا رقابت نباشد ،همة نيروهاي خفته بيدار نميشوند و
بهكار نميافتند .عجيب است كه نيرو و استعداد انسانها فقط
در موقعيتهاي بحراني آشــكار ميشود .در سكون (روزمرگي)
اتفاق خاصــي نميافتد .در مواقع بحراني انســانهاي خاصي
ميدرخشند .در انسانها استعدادهاي خفتة زيادی وجود دارد.
در شــرايط معمولی اين اســتعدادها بيدار نميشوند .از طرف
ديگر ،رفاقت هم مهم اســت .جامعه براي حيات خود به ارتباط
نياز دارد .طبقاتي كردن جامعه باعث از همگســيختگي جامعه
ميشود .مدارس خصوصي ،دولتي و غيرانتفاعي همه گسل به
وجود ميآورند .انشقاق با همبستگي اجتماعي همخواني ندارد.
پس بايد از ايــن دو امر مزاياي آنها را به نحوی تقويت كرد و
معايبشــان را كنار گذاشت .اشكال اكثريتگرايي اين است كه
نمیگذارد نيروهاي خفته بيدارشوند و نخبهگرايي هم این ایراد

را دارد که باعث انشقاق جامعه میشود .پس مزيتهای هر دو
نــگاه (رفاقت و رقابت) را هدف قراردهيم و براي رســيدن به
اهداف ،راهكارها و روشهای مناسب را انتخابكنيم.
شیوه های مناسب برای رسیدن به این اهداف چه
هستند؟
اگر ما مدارســي را براي تيزهوشــان تعريف كنيم (كه در
جامعــة كنوني تعريف هم شــده) تا در آنجا ايــن افراد جدا از
ديگران فقــط با هم رقابت كنند ،رفاقت چه ميشــود؟ وقتي
در جايي باشــم كه كســي از من پايينتر نباشد ،چگونه درس
انسانيت بياموزم (كمك به همنوع)؟
در مدارس تيزهوشان تمام وقت افراد صرف رقابت ميشود و
در نهايت ،بچههايي تحويل جامعه ميشوند كه داراي يك نگاه
از باال به پاييناند؛ در مقايســه با مدارســي كه بچههايش جدا
نشده و در كنار هم در حال آموزشاند .بچههاي تيزهوش كمك
به بچههاي معمولي و ضعيفتر از خود را ياد ميگيرند و انسانيت
را تجربه ميكند .در عین حال ،با بچههاي همســطح خودشان
در مدرسه رقابت هم ميكنند و مورد تشويق هم قرار ميگيرند.
این بچهها بايد با بچههاي ناتوان جسمي و ذهنی كه قادر به
انجام دادن برخي از كارهايشان نيستند ،همدلی کنند و به آنها
كمك كنند .اينها را خدا آفريده تا انســان درســت كند .ما به
آدم شدن نياز داریم .اين انسان شدن دوجانبه است .كسي كه
كمك را دريافت كرده ،جذب محبت را تجربه ميكند و كسي
كه كمك ميكند ،عشــق ورزيدن را تجربه كرده
است .اينها الزم و ملزوم يكديگرند .اگر
انساني دوست داشــته نشود ،دوست
هم نخواهد داشــت .اين داد و ستد
تمريني براي انســان شدن هر دو
طرف است .پس ،تفكيك خطاست
و این روش غلطي است كه بياييم
جامعهاي براي معلوالن و جامعهاي
براي تيزهوشان درست كنيم.
آفرينش خدا براساس تنوع است.
جهان تقســيمبندي

نشده اســت و در آن مرزبندي وجود ندارد .در كالسهاي درس
هم مرزبندي نبايد وجود داشــته باشد .در يك كالس درس هم
تيزهوش ،هم كمهوش و هم عادي وجود دارد .كالس و مدرسة
انحصاري نبايد داشته باشيم ،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 در برنامهريزي
ویژه نیاز دارد و این کار به رشد او کمک می جامعه ،بايد هم
ت جا باز
کنــد .فقط معلم باید مدیریت کند تا هر دو براي رفاق 
گروه بهرهمند شوند.
كنيم و هم براي
هــای با نیاز ویژه در
تحصیل بچه
ِ
رقابت .هر دو در
مدارس عادی مشکالت فراوانی دارد .جايگاه خودشان
از جمله نداشتن معلم رابط؛ معلمي كه
به ارتباط بين معلم و دانشآموز كمك مهم هستند.
ميكند .مورد مســخره قرار گرفتن در رقابت خيلي
از سوي همكالســيها ،نبود امكانات از استعدادها
در مدارس عادي بــراي دانشآموز شناخته میشوند
استثنايي ،کم شــدن توجه معلم به و رشد ميكنند.
اکثریــت بچهها به خاطــر نیاز بچه از طرف ديگر،
های استثنایی به توجه ویژه ،آموزش رفاقت مهم است.
ندیدن معلم ها بــرای ارتباط گرفتن جامعه براي حيات
با دانش آموزان اســتثنایی و آموزش خود به ارتباط
آنها .آيا بهتر نيســت حداقل بچهها نياز دارد
در دورة ابتدايي جدا از بچههاي عادي
در مدارس ويژة تحصيل كنند تا خودشان را پيدا كنند
و وقتي وارد جامعه شــدند ،بتوانند با ديگران راحتتر
ارتباط بگيرند؟
مسئلة مهم روشهاســت .به جای تفکیک ،بايد به دنبال
روش حل مسئله بود .در كشورهاي ديگر ،به فردي كه به كمك
نياز داشته باشد كمك ميكنند .چون از همان اول ،اين شخص
بين افراد عادي زندگي كرده ،جدا از جامعه نبوده ،ديده شــده
و به او كمك شده است ،ديگران هم او را از خودشان ميدانند.
چرا بچههای ما ممکن است چنین بچههایی را مسخره کنند؟
چون از ابتدا اینها را از بقیه جدا کردهایم .به همین دلیل وقتی
وارد جمع میشوند ،بهعنوان شخص غيرعادي و تعجببرانگيز
ديده ميشوند و مورد تمسخر قرار ميگيرند.
اتفاقاً براي اينكه اين فرهنگ اجتماعي رشد كند ،بايد از همان
ابتــدا اين بچهها كنار هم باشــند و اين اتفاقها را تجربه كنند
تا مشــاركت و كمكها صورت پذيرد و در جامعه ،رفتار با اين
بچهها عادي شود.
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چشـــمانـــــداز
آمـوزش فراگیـــر
چالشهاي مداوم براي آموزش همگاني

1

نويسنده :ديان فرگوسن
مترجم :محمدامين اسپروز
2

آموزش فراگیــر در دهــة  1980میالدی در
آمریکا و اروپا ،بهعنــوان راهکاری برای آموزش
به دانشآموزان دارای معلولیت آغاز شد .اکنون
پس از گذشــت دو دهه ،مدارس در این دو قاره
همگام با آمــوزگاران ،والدین ،سیاســتمداران
و جامعــهای که برای چالشهــا و موقعیتهای
قرن بیســتویکم آماده میشوند ،در حال تغییر
است .پیشــرفت فناوری ،اقتصاد و سیاستهای
جهانی ،تلقی از دانش را تغییر داده و مهارتها و
قابلیتهای مورد نیاز صنایع و تجارتهای آینده،
درسهای رایج در مدرسه را منسوخ کرده است.
مباحث آموزشی امروزه دربارة طراحی مدرسه و
فرایند یادگیری دانشآمــوزان ،با نگاه به آینده،
شکل گرفته اســت .جایگاه دانشآموزان معلول
و اســتثنایی در آینده چالشــی است که اکنون
آموزش فراگیــر با آن روبهروســت .جدیدترین
چالش ،ایجاد دسترســی به آموزش فراگیر برای
همه ،هــر جا و همواره اســت .در ایــن مقاله،
تالشهایی که در مورد این چالش صورت گرفته
است ،بررســي خواهد شد .همچنین ،پنج تغییر
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نظاممندی کــه مدارس برای رســیدن به یک
آموزش فراگیر کامل بايد به کار ببندند ،ارزيابي
ميشود.
یکــی از بزرگترین مشــکالت دنیــای امروز،
افزایش تعداد افرادی است که از مشارکت معنادار
در حیات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
جامعة خود طرد شدهاند .این جوامع نه کارآمدند
و نه امن.

پیشرفتهای اولیه در آموزش فراگیر

بیش از یک دهه پیش ،تمرکز اصالحات آموزشی
برای دانشآموزان دارای معلولیت ،ساختاری بود
و موضوع بحث مکانی بود کــه این دانشآموزان
ميبايست در آنجا آموزش ببینند .اقلیتی پرشور،
با الهام از عدالت اجتماعی و گفتمان سیاسی رایج
معتقد بودند كه هیچ دانشآموز دارای معلولیتی
نباید از تحصیل مناســب باز بماند .از دید آنها،
دانشآموزان دارای معلولیت مانند سایر گروههای
اقلیــت بودند کــه مورد تبعیض قرار داشــتند و
محرومیتهایي را تحمل میکردند .با این رویکرد،

راهكار ارتقاي جایگاه اجتماعی و آموزشــی این
گروه ،این بود که به مدارس عمومی دسترســي
پیدا کنند.
مخالفــان آموزش فراگیر از کمبــود منابع در
کالسهای عمومی میگفتنــد و اینکه آموزش
و ارائــة خدمات مخصوص این گروه بهتر اســت
در فضایی مجزا ،که مناســب شرایط آنهاست،
صــورت گیــرد .بــا ورود تعــداد بیشــتری از
دانشآموزان دارای معلولیت به مدارس عمومی،
بحث بر ســر مکان آموزش به بحث بر سر زمان
آموزش تغییر کرد؛ آیا این دانشآموزان 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 سیاستها تفاوتی میان دانشآموزان استثنایی
و ســایرین قائل نمیشــدند و همة دانشآموزان
میتوانســتند در مدارس عمومی تحصیل کنند.
در برخی دیگر از کشــورها نظامهای موازی برای
آموزش عمومی و استثنايی بهوجود آمدند .البته
در تعدادی از کشــورها این دو نظام بسیار از هم
فاصله دارند.
از آموزش فراگیر در دهة  1990نتايج متنوعي
به دســت آمد كه برخی کارآمد و هیجانانگیز و
برخی مشکلدار و غیررضایتبخش بودند.
از این نتایج ،میتوانیم بفهمیم:

 éدانشآموزان اســتثنايی ،حتی با خاصترین
میــزان معلولیت ،میتوانند درسهايشــان را در
مدارس عمومی یاد بگیرند.
 éمعلمان مدارس استثنايی و عمومی میتوانند
بــرای آموزش به گروه متنوعی از دانشآموزان ،با
يكديگر همکاری کنند.
 éدســتاوردهای آمــوزش فراگیــر بــا تغییر
دانشآموزان ،معلمان و مدیران مدرســه ،به مرور
زمان کمرنگ میشود.
 éآموزش فراگیر به رویکردي نظاممند نيازمند
است.
در همیــن زمــان ،توجه بــه افزایــش تنوع
دانشآموزان از لحاظ نژاد ،فرهنگ ،زبان و ساختار
خانوادگــی ،معلمان را بر آن داشــت كه رویکرد
متفاوتی دربارة دانشآمــوزان و یادگیری اختیار
کنند .این تنوع باعث شــد مدارس بیش از پیش
«فراگیر» شوند.

روند فعلی آموزش فراگیر

از دهة  1990تاکنون ،دســتاوردهای بسیاری
حاصل شده است .در آمریکا ،میانگین دانشآموزان
استثنايی که حداقل  80درصد از زمان خود را در
مدارس عمومی میگذراننــد ،از  31/6درصد در
سال 1989به  51/9درصد در سال  2004افزایش
یافته اســت .در بخشهایی از کانادا ،حدوداً همة
دانشآموزان استثنايی در مدارس عمومی تحصیل
میکننــد .در اروپا درصد کمتری از دانشآموزان
(بهطور میانگین بین  4تا  5درصد) معلول شناخته
میشوند .اصالحات گستردهای در اکثرکشورهای
اروپــا برای آموزش فراگیر صورت گرفته اســت؛
بهطوری که در این کشورها ،حدود  80-90درصد
دانشآموزان استثنايی شناسایی شده ،در مدارس
فراگیر تحصیل میکنند.
این اعداد و آمار فقط بخشی از داستان را روایت
میکنند و در بهترین حالت ،نشان میدهند كه چه
میزان از دانشآموزان به مدارس عمومی دسترسی
دارند اما مشخص نمیشود دانشآموزان استثنايي
در ایــن مدارس چه سرنوشــتی دارند .در برخی
کشــورها ،مانند نروژ و انگلســتان ،دانشآموزان
اســتثنايی در مدارس عمومی تحصیل میکنند
اما کالسهایی مجزا دارند .همچنین ،این آمار از
میزان موفقیت این دانشآمــوزان در یادگیری و
مقبولیت اجتماعی اطالعاتی به ما نمیدهد.

ارزیابی

به وضوح ميبينيم كه در توسعة آموزش فراگیر،
پیشرفت بســیاری حاصل شده اســت و همواره
در کشــورهای بیشــتری دانشآموزان استثنايی
بــه کالسها ،مــدارس و برنامة درســی عمومی
دسترســی پیدا میکننــد .نتایــج تحقيقات در
آمریکا نشان میدهدكه نتایج آموزش فراگیر برای
دانشآموزان استثنايی مثبت بوده است.
موضــوع نگرانکننده این اســت کــه مباحث
آموزش فراگیر برای دانشآموزان استثنايی هنوز
با عمل فاصلة زیــادی دارد .محدودة جغرافیایی
وســيع در آمریکا و اروپا ،نتایج و شرایط متفاوت
تحصیل دانشآموزان استثنايی ،کمبود دسترسی
دانشآموزان نژادهای غیرسفیدپوست و کمدرآمد،
همچنان موضوع بحث است .دسترسی به مدارس
عمومی قطعاً اولین گام برای رســیدن به آموزش
فراگیر اســت ،اما کافی نیســت .برای رسیدن به

مخالفان آموزش
فراگیر از
کمبود منابع در
کالسهای عمومی
میگفتند و اینکه
آموزش و ارائة
خدمات مخصوص
این گروه بهتر
است در فضایی
مجزا ،که مناسب
شرایط آنهاست،
صورت گیرد اما
نتايج تحقيقات
نشان داده است
که دانشآموزان
استثنايی ،حتی
با خاصترین
میزان معلولیت،
میتوانند
درسهايشان
را در مدارس
عمومی یاد
بگیرند
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آموزش فراگیــر کارآمد ،آنچــه در کالس اتفاق
میافتد نیز بسیار حائز اهمیت است.

آنچه در مورد دســتیابی به آموزش
فراگیر میدانیم

مدارسی که به
دنبال بهبود
وضعیت آموزشی
هستند ،تمرکز
کالس را از معلم
به یادگیری
دانشآموزان
تغییر دادهاند.
این مدارس
با استفاده از
راهکارهای
مختلف ،برنامة
درسی را جذابتر
و معنادارتر
و در نتیجه،
یادگیری را برای
دانشآموزان
امری شخصی
کردهاند

پژوهشها در آمریکا و اروپا به مضامین مشابهی
اشــاره دارند .تحقیقی در یونسکو 3نشان میدهد
كــه تغییر رویکرد بــه معلولیت از «تشــخیص
پزشــکی» به ارزیابی دقیق تعامــات دانشآموز
با محیط مدرســه ،بسیار مهم اســت .این تغییر،
«مسئله» را از خود کودک به تعامل پیچیده میان
قابلیتهای او و محیط آموزشــی تغییر میدهد.
ش آژانس اروپا ،نشان میدهد
این پژوهش و پژوه 
كه دانشآموزان را بايد كمتر جداسازی کرد .این
پژوهشها همچنين به اهمیت نقش خانوادهها و
همکاری آموزگاران برای گرفتن نتیجه اشاره دارند
و نشــان ميدهند كه قوانین ،سیاستها ،انعطاف
در زمينة حمایت مالی و تخصیص نظاممند منابع
نیز حائز اهمیتاند .بســیاری از پژوهشهایی که
در دهة اخیر انجام شــدهاند ،نشان میدهند كه
برای جای دادن دانشآموزان استثنايی در فضای
جدید ،باید «ماهیت فعالیتهای آموزشی» تغییر
کند .این امر شــامل درک آمــوزگاران از ماهیت
دانش ،نقــش دانشآموزان در یادگیری و نیز اين
اســت که چگونه این درک در عمل بهکار بسته
میشــود .این جوهر همچنین شــامل ســاختار
مدرســه ،طــرح و چیدمان فیزیکــی کالسها،
گروهبندی دانشآموزان ،مســئولیتهای معلمان
برای این گروههــا ،و نوع رابطة معلمان با آنها و
نیز چگونگی کاربست این درک را در عمل است.
نظاممندی 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 تفســير درس و گاه
پرسیدن آن میپردازند و توقع از دانشآموزان این
است که ساکت و منفعل بشنوند و فقط وقتی به
آنها گفته میشود ،حرف بزنند یا کاری کنند .با
تاریخ آموزش موارد اســتثنا وجود
اینکه در طول ِ
دارد ،اکثر کالسها به این شیوة معلممحور اداره
میشوند .معلم در اینگونه کالسها برای آموزش
کل کالس فقط از دستورالعمل پیروی میکند و
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از روی کتاب و جزوه به هر فرد تکلیف میدهد.
در مقابل ،مدارســی که به دنبال بهبود وضعیت
آموزشــی هســتند ،تمرکز کالس را از معلم به
یادگیری دانشآموزان تغییر دادهاند .این مدارس
با استفاده از راهکارهای مختلف ،برنامةدرسی را
جذابتر و معنادارتر و در نتیجه ،یادگیری را برای
دانشآموزان امری شخصی کردهاند.
4
راهکارهایی مانند طراحی برنامة درسی همگانی
یا طراحی برنامة درسی ،بهگونهای که برای همة
دانشآموزان قابل فهم و اجرا باشد ،باعث میشود
طیف گســتردهای از دانشآموزان بتوانند آموزش
ببینند .استفاده از راهکارهای برنامة درسی پروژه
محوریا مســئلهمحور باعث میشود برنامة درسی
برای دانشآموزان ،جذاب و معنادار باشد.
وقتی ایــن راهکارهای طراحی برنامة درســی
با آموزش متمایز 5ترکیب شــود ،یادگیری برای
دانشآمــوزان عالوه بر جذاب شــدن ،شــخصی
میشود .برای اجراي این روش ،باید به این موضوع
فکر شود که هر درس یا پروژه را چگونه میتوان
تغییــر داد تا هر چه بيشــتر و بهتر پاســخگوی
نیازهای دانشآموزان باشد .معلم میتواند محتوا
(آنچــه هر دانشآمــوز یاد میگیــرد) ،فرایندها
(چگونه هــر دانشآموز یاد میگیــرد) یا نتیجه
(آنچه از یادگیری حاصل میشود) را متمایز کند.
عــاوه بر این ،میتواند این تغییرات را براســاس
عالیق و قابلیتهای دانشآموزانش اعمال کند .در
نهایت ،راهکارهایی که بتوانند یادگیری مشارکتی
را در دانشآموزان تقویت کنند ،برای کالسهای
فراگیر کارآمدند.

انتقال از ارائة خدمات به حمایتگری

ِ
خدمت
سالهاســت که مدارس با هــدف ارائة
آموزش به کودکان و نوجوانان اداره میشوند .این
خدمات بر اســاس پایة درسی ،آموزش استثنايی
و گاه مشــاوره ،خدمات بهداشــتی و غیره ،ارائه
میشــوند .این خدمات در صورتی که شــرایط
دانشآموز با خدمات ارائه شــده همســو باشد،
مفیدند؛ برای مثال ،اگر دانشآموزی برای برنامة
ن را بداند،
درسی پایة چهارم آماده نباشد یا همة آ 
سودی نبرده است.
در مقابــل ،مدارس فراگیــر نظاممند ،نهتنها با
طراحــی و ارائة آموزش ،بلکه از طریق حمایت از
نیازهای هر دانشآموز برای بهتر یادگرفتن ،سعی

در تغییر این روند دارند .این حمایت ،یعنی فراهم
کردن شــرایط برای دانشآمــوزان که بتوانند به
خوبی یاد بگیرند و معلمان كه باید این شــرایط
را کشــف و ایجاد کنند .برخی ابزار و فناوریهای
کمکــی نیز میتوانند در این دســته قرار گیرند.
ایجاد نور مناســب ،میز و صندلیهایی با قابلیت
تغییر اندازه ،و داشتن گزینه برای مدیریت زمان
کار و اســتراحت نیــز میتواننــد در حمایت از
یادگیری برخی دانشآموزان نقش ایفا کنند.

انتقال از عملکرد فردی به جمعی

به هر معلم گروهی از دانشآموزان اختصاص داده
میشــود و او باید یک سال به آنها آموزش دهد.
با اینکه عملکرد معلمان بررسی میشود ،آنها در
انجام وظیفهشان در کالس تنها هستند و به ندرت
برای طراحــی ،آموزش و ارزیابــی دانشآموزان
با يكديگر همکاری میکنند .با پیچیدهتر شــدن
آموزش و متنوعتر شــدن دانشآمــوزان نیاز به
همکاری معلمان بیشتر شده است.
در نمونههــای اولیــة آموزش فراگیــر ،نیاز به
همکاری میان معلمان دانشآموزان اســتثنايی و
معلمان عادی مشهود بود .امروزه نیز این دو گروه
از معلمــان برای ادارة مــدارس فراگیر با يكديگر
همکاری میکننــد و این امر با توجــه به اینکه
هر کدام از آنهــا مدتها به تنهایی کار کردهاند
و زبــان ،روند و زمانبندی خــاص خود را دارند،
با چالش همراه است .همکاری معلمان نهتنها به
دانشآمــوزان در یادگیری کمک میکند بلکه در
رشد حرفهای خود آنان نیز مؤثر است.

انتقال از مشــارکت والدین به ایجاد
زنجیرة خانواده -مدرسه

بســیار واضح است که با مشــارکت خانواده در
تحصیــل کــودکان ،دانشآموزان بیشــتر موفق
میشــوند ،مدت طوالنیتري در مدرسه میمانند
و بیشتر جذب مدرســه میشوند ،اما در بسیاری
از موارد ،والدین کمتر با مدرســه در ارتباطاند و
حتی در گردهماییهای مدرسه شرکت نمیکنند.
دلیل این موضوع میتواند نامطلوب بودن فضای
مدرســه ،تفاوت زبانی ،فقر یا خجالت در برقراری
ارتباط با معلمان باشــد ،اما ممکن است کارکنان
مدرسه از این دالیل بیاطالع باشند.
معلمان ممکن اســت برداشت خاص خود را از

مشارکت والدین داشته باشــند؛ مث ً
ال والدین در
جلسات اولیا و مربیان شرکت کنند و در تکالیف
منزل ،کــودکان را ياري دهند اما برداشــتهای
مختلفی از این مشارکت داشته باشند؛ براي مثال،
دوست نداشته باشــند هیچگاه به مدرسه بیایند.
در صورتی که مدرســه ،مشارکت والدین را صرفاً
مبتني بر برداشت یک گروه از خانوادهها قرار دهد،
گروههای دیگری از خانوادهها مشارکت نخواهند
داشت.
در این خصوص ،دانشآموزان از رابطة خانواده-
مدرسه رویکرد خاص خود را دارند .دانشآموزان
کوچکتر دوســت دارند والدینشــان به مدرسه
بیایند و دانشآمــوزان بزرگتر ترجیح میدهند
والدینشان در انجمنهای مدرسه و سایر فعالیتها
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 خانوادهها همکاری داشته باشد.

انتقال از اصالح مدرسه به بهینهسازی
مداوم مدرسه

بــا وجود تمامی اصالحاتی کــه در طول تاریخ
صورت گرفته اســت ،مــدارس به انــدازة کافی
تغییر نکردهاند .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 اين است كه ما آنچه را باید بدانیم ،میدانیم
و بنابراين ،فقط باید عمل کنیم .چهار موردی که
پیشتر ذکر شد ،مواردی هستند که میدانیم باید
بهصورت مداوم آنها را بهکار ببندیم .تالش مداوم
برای بهینهسازی مدرسه ،تصمیمگیری دادهمحور
و استفاده از روندهای تأیید شده ،میتوانند بستر
مناسبی برای ایجاد تغییر باشند.
پينوشتها

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

این مقاله در سال  2008در مجلة European Journal
 of Special Needs Educationمنتشر شده است.
2. Dianne L Ferguson
3.UNESCO
4.Universal Design of Curriculum
5. Differentiated Instruction
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اینقطــــار
چگونه به مقصد میرسد؟

گزارشی از مدرسة ویژة کودکان مبتال به اوتیسم
نرگس لیاقیمطلق
دبیر فیزیک منطقة  2تهران
طبق آمار ،از هر  100کودک یک نفر مبتال به اختالل اوتیسم
است.
اوتیسم نوعی اختالل رشدی است که بر رشد طبیعی مغز در
حیطة تعامالت اجتماعی و مهارتهای ارتباطی تأثیر میگذارد.
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 میســازد.
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 میشنود و توانایی سخن گفتن دارد .این اختالل
ممکن است بهصورت بسیار خفیف نیز بروز کند.
علی (علت و
معموالً فــرد مبتال به اوتیســم در درک روابط ّ
معلولی) مشــکل دارد .او گاهی از صداهای بســیار ساده ،مثل
صدای باد ،دچار اضطراب میشــود .بچههای مبتال به اوتیسم
به محیطی آرام با طراحی بصری واضح برای کاهش اضطراب و
هراس بســیار نیاز دارند؛ در حالیکه گاهی این نیازها در تضاد
شدید با نیاز دانشآموزان عادی یا حتی دانشآموزان با نیازهای
ویژة دیگر قرار میگیرد .مث ً
ال ممکن اســت برای آموزش بهتر
دانشآموزان عادی هیجان ضروری باشد و معموالً برای رسیدن
به این هدف از صدا ،رنگ و محرکهای زیادی استفاده میشود؛
در حالیکه این روش اضطراب یک دانشآموز دارای اوتیسم را
افزایش میدهد و در نهایت ،مانع یادگیری او میشود .بنابراین،
توصیه میشود که دانشآموزان با اختالل اوتیسم باال در مدارس
خاصی آموزش ببینند که از محرکهای مناسب برای آموزش و
بازتوانی آنان استفاده میشود.
مدرسة «کوئینز میل »1در انگلیس یکی ازمدارس شاخص در
آموزش و توانبخشــی کودکان مبتال به اختالل اوتیسم است.
روشهایی که در این مرکز آموزشــی بهکار میرود ،باعث شده
اســت که افرادی از سراســر دنیا برای بازدیــد و فراگیری این
روشها مراجعهکنند.
در این مرکز  170دانشآموز مبتال به اوتیسم از  2تا  25ساله
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درس میخوانند و  140مربی ،کار آموزش و توانبخشی آنان را
برعهده دارند2؛ مربیانی که دورههای تخصصی کار با این افراد را
گذراندهاند .به عبارتی ،در هر کالس  5تا  6نفره 4 ،مربی با این
دانشآموزان کار و تمرین میکنند.
در این مرکز عالوه بر آموزش این دانشآموزان ،تالش بر این
اســت که نشانههای اوتیسم در دانشآموزان کم و کمتر شود و
بدین منظور روشهای مختلفی نیز به کار گرفته شده است.
توانبخشی در این مرکز به کمک گفتاردرمانی ،کاردرمانی و
رفتاردرمانی انجام میشود.
برای بچههای سنین پایین ،اولویت ،توانایی برقراری ارتباط و
روابط اجتماعی است که از طریق بازی ایجاد میشود .از بازیهای
اولیــه که به بچهها در برقراری ارتباط کمک میکند ،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 دانشآموز با محیط ارتباط برقرار کرد ،کمکم در بازی
مداخله میکند و با کودک ارتباط برقرار میسازد.
راه دیگــر برقراری ارتباط بین بچه و مربی ،اســتفاده از ابزار
تصویرنگاشت ( )pictogramاست .تصویرنگاشت به دو صورت
الکترونیکی و کتاب موجود است .در این شیوة برقراری ارتباط،
دانشآمــوز نیازهای خود را از طریق عکــس بیان میکند .در
کتاب تصویرنگاشــت ،عکس همة نیازهــای دانشآموز موجود

است و او به کمک تصاویر ،آنچه را میخواهد ،نمایش میدهد.
کار درمانگرها نقش مهمی در آرامش بخشیدن به این کودکان
دارند .آنها برای هر یک از بچههای مدرسه یک پروندة حسی
ایجاد میکنند .اگر حساسیت یکی به محرکها زیاد باشد سعی
میکنند او را آرام ســازند و اگر حساســیت او کم باشد ،سعی
میکنند حساسیتهایش را تقویت کنند.
در این مرکز ،ممکن اســت دانشآموزی را مشاهده کنید که
تمام روز با گوشــی (هدفون) در مدرســه راه میرود؛ نه به این
خاطر که موســیقی گوش میکند بلکه برای آرامش بیشــتر و
حذف صداهای محیط که او با شــدت بیشــتری میشنود ،یا
ممکن اســت دانشآموزی را در حال باال و پایین پریدن مداوم
ببینید؛ چون این کار به او آرامش میدهد.
برای رفع مشکالت حسی ،در این مرکز از روشهای مختلفی
استفاده میشود.
اتاق شنبازی ،آببازی ،خمیربازی و ...برای تقویت حس المسه
یا کاهش حساسیتها بهکار میرود .در بعضی موارد ،از آببازی
برای کاهش فشار روی کودک مبتال به اوتیسم استفاده میشود.
روش دیگر ،اســتفاده از اتاق صدا و تصویر اســت که در آن
حسهای مختلف کودک درگیر میشوند .چون صوت و تصویر
محرکهایی قوی هســتند و در محیط اطــراف به وفور وجود
دارند .الزم است دانشآموز یاد بگیرد که با وجود این محرکها
رفتارش را چگونه تنظیم کند .همچنین ،فرا میگیرد که با هر
کنشی واکنشی وجود دارد و این کار به درک روابط علّی (علت
و معلولی) پیرامون او کمک میکند.

از دیگر ابزارهایی که این مرکز برای آموزش این دانشآموزان
به کار میبرد ،ابزاری به نام  Timoccoبرای بازیهای ویدیویی
اســت .این ابزار بــه دانشآموزان با اختــاالت متفاوت کمک
میکند که از مشــکالت خود بکاهند .مربی با توجه به اختالل
دانشآموز با انتخاب بازی مناسب به او در حل مشکلش کمک
میکند.
وعدة ناهار در این مدرسه با وجود یک آشپز متخصص برزیلی،
دوستداشتنی و لذتبخش است .مدیر مدرسه میگوید« :وجود
این آشپز باعث انقالبی عظیم در ناهارخوری مدرسه شده است!
دانشآمــوزی که به دلیل خودداری شــدید از غذاخوردن بیم
ســوءهاضمه و بیماریاش میرفته اســت ،اکنون با اشتها غذا
میخورد».
جود ریــگان ،مدیر مدرســة کوئینزمیل
بچههای مبتال
که خــود متخصص کار با کــودکان مبتال
به اوتیسم اســت ،میگوید« :افراد مبتال به به اوتیسم به
اوتیســم معموالًحتی با غذاها به ســختی محیطی آرام با
ارتباط برقرار میکننــد؛ چون بوی مواد را طراحی بصری
شــدیدتر از افراد عادی احساس میکنند .واضح برای
حتی یک غذا ممکن است باعث اضطراب و کاهش اضطراب و
هراس بسیار نیاز
ترس آنها شود».
در بشقاب غذایی که برای این دانشآموزان دارند؛ در حالیکه
میکشــند ،همهچیز باید از هم جدا باشد .گاهی این نیازها
آشپز این بچهها همیشه برای دانشآموزی در تضاد شدید با
که حاضر بــه خوردن غذای روز نیســت ،نیاز دانشآموزان
ساندویچ یا یک بشقاب پاســتا آماده دارد .عادی یا حتی
حتی آشــپزی در این مجموعه ،بخشی از دانشآموزان
فرایند توانبخشی دانشآموزان است؛ به این با نیازهای
ترتیب که در این حوزه نیز تالش میشــود ویژة دیگر قرار
تــا دانشآموزان کمکم با حساســیتهای
خود نسبت به بو و طعم ،و مقاومت در برابر میگیرد
طعمهای جدید کنار بیایند .به همین دلیل،
این مرکز به دریافت جایــزة «موفقیت بینظیر» در زمینة غذا
نائل شده است .در زمینة آموزش نیز چهار سال پیدرپی جایزة
بهترین کیفیت آموزشی را دریافت کرده است.
3
هزینههای این مرکز برای هر دانشآموز ساالنه حدود 40000
دالر است که برای یک خانواد ة معمولی هزینة سنگینی است .از
این رو ،دولت انگلیس بخش اعظم این هزینه را پرداخت میکند.
مدرســ ة کوئینزمیل ،با همراهی مربیــان و کارمندان ،برای
رساندن قطار زندگی این کودکان به مقصد ،در تالش است.
پینوشتها

1. Queensmill

 .2این آمار مربوط به آذر سال  1394است.
 .3هزینه مربوط به سال  1394است.
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گل سرسبد!4/3

مرتضي مجدفر
تصویرگر :سید میثم موسوی

صبح كه پدر و مادر مليكا براي نامنويســي فرزندشان
رفته بودند ،خانم مدير گفته بود« :بايد مليكا جان را هم
بياوريد!»
از قرار ،مليكا و پدر و مادرش تا ســال قبل در يكي از
مناطق جنوبي تهران ساكن بودند ،ولي از تيرماه امسال به خاطر
تحويل گرفتن آپارتماني در يكي از مناطق شمال غرب تهران،
در محدودة مدرسه ساكن شــده بودند و مليكا بايد در كالس
چهارم درس ميخواند.
اكنون نزديك ظهر بود و مليكا همراه پدر و مادرش در آستانة
در دفتر مدرسه ايســتاده بودند .خانم مدير وقتي آنها را ديد،
سريع به يادآورد كه پدر و مادر ،يكبار صبح آمده بودند؛ البته آن
موقع مليكا همراهشان نبود .خانم مدير بالفاصله ،خانم ناظم را،
كه آن طرف دفتر در حال نامنويسي بچهها بود ،صدا زد« :خانم
اكبري!» و وقتي خانم ناظم سرش را بلند كرد ،خانم مدير سرش
را به عقب برد و اين در زبان بدن خيلي از ما ،يعني «نه!»
خانم اكبري كه با وارد شــدن مليكا و پدر و مادرش فهميده
بــود چرا خانم اقتداري موافق ثبتنام آن دختربچه نيســت،
از جايش بلند شــد و در حاليكه از دفتر خارج ميشد ،گفت:
«خانم اقتداري ،ميشه يك لحظه تشريف بياريد!»
لحظاتي بعد ،گفتوگوي مدير و معاون مدرسه در گوشهاي
از راهرو ،كمي آن طرفتر از دفتر آغاز شد:
ـ نامنويســي از اين دختر بچه ،يعني اذيت ،يعني آزار ،يعني
اضافه شدن كارهاي خود تو! من نميدانم ...اما تو بايد بيشتر از
من براي ننوشتن او بهانه بياوري .اص ً
ال بگو اين مجتمع مسكوني
جديد ،جزو محدودة ما نيست و خودت را راحت كن. ...
اگر مســئوليتش را بپذيرم چي؟ باز هم ميگويید نه؟ به خدا
خانم اقتداري ،ما مسئوليم!
ـ مــن  500ـ  400تا بچه قد و نيمقد دارم با كلي دردســر.
مسئول كسي است كه طرحهاي تلفيق و فراگير و اين حرفهاي
ش و پرورشيها!
صدمن يك غاز رو انداخته تو دهان ما آموز 
ـ خانم مدير ،خواهش ميكنم! همه چي پاي خودم ...من اين
تهديــد رو به فرصت تبديل ميكنم ...نخند ...آره ...اين حرفها
را از كالسهاي مديريت فرايندمدار ياد گرفتم ...تبديل تهديد
به فرصت!
خانم اكبري پشتســر خانم اقتداري ،كه به نظر ميرســيد
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با خنده و شــوخي معاونش رام شده اســت ،به راه افتاد و در
حاليكه يكريز از او تشــكر ميكرد ،وارد دفتر شد .وقتي آن دو
سرجايشان نشستند ،خانم اكبري بدون توجه به پدر و مادرها
و دانشآموزانــي كه در دفتر بودند ،يــك دفعه گفت« :قربون
مدير خوشــگل و فهميدة خودم برم!» بعد در حاليكه همه از
جملة او جا خورده بودند ،فرم نامنويسي را در اختيار پدر و مادر
ال نيم تا
مليكا توانايي گذاشــت و به ســرعت ،به شكلي كام ً
شــده ،خود را به كنار ويلچر مليكا رساند با او گرم صحبت شد:
«بهبه چه دختر خوب و نازي! چقدر هم خوشهيكل و ورزشكار!
خيلي خوبه كه مدرســة ما رو براي نامنويســي
انتخاب كردي ...امســال دوستهاي

خوبي خواهي داشــت؛ بچههاي چهارم ما همگي مثل گلاند...
فرشتههاي خندان در مدرسة گلهاي شادي!»
همــة معلمان ميگفتند خانــم اكبري با اخالق
خوشي كه دارد ،حتي مار را از نيش زدن باز ميدارد.
در چند روزي كه تا آغاز ســال تحصيلي باقي مانده
بود ،او خانم مدير را مجاب كرد كه شــيوة تقســيم
دانشآموزان پايههاي چهارم تا ششم را در طبقات به خاطر مليكا
به هم بزنند .مدرسة گلهاي شادي ،دورة دوم ابتدايي بود و در
دو طبقه واقع شــده بود .آنهــا چهارمها و پنجمها را در طبقة
دوم ســازماندهي ميكردند و ششميها را به همراه آزمايشگاه،
كتابخانه ،اتاق رايانه ،دفاتــر اداري ،آبدارخانه و ...در طبقة اول.
البته استداللشان اين بود كه اوالً تمامي مكانهاي اداري و قابل
استفادة عموم بچهها و معلمان در طبقة اول و در ديدرس كادر
مديريتي مدرســه باشد و ششــميها هم كه ارشد مدرسهاند و
آرامتر و در حال گذر از ابتدايي به متوســطة اول و آماده شدن
براي انواع و اقسام آزمونها ،در طبقة اول سازماندهي شوند.
خانم اكبري گفت«:خانم مدير عزيز و خوشگلم! اين استدالل
كه وحي منزل نيست .باشــه ...به نصفش دست نميزنم ...هر
چي تو بگي ،ولي براي نصفة ديگة اســتداللمون ،يك استدالل
جديد ارائه ميدم».
خانــم اقتداري در حاليكــه باز هم از حــركات بدن و نوع
حــرف زدن خانم اكبري خندهاش گرفتــه بود ،گفت« :چه
استداللي؟»
معاون خوشفكر مدرســه گفت« :تغيير استراتژي از
ششمها به چهارميها! بيا بگوييم چون چهارميها تازه
وارد مدرسهمون شــدهاند و هنوز با ويژگيهاي دورة
دوم ابتدايي آشــنا نيســتند و ما هم آنها را بهخوبي
نميشناســيم ،در طبقة اول ســازماندهي ميشن كه در
ديدرس ما باشند! قبول است؟»
خانم اقتداري گفت« :اص ً
ال هم نميگيم همة اينها
به خاطر مليكا جون محبوب شماست كه ميخواهيد
با ويلچر ،فقــط از حياط به طبقة اول بياد! اص ً
ال فكر
آوردن و بردن مليكا هســتي؟ كــي اون رو از حياط به
كالس مياره و بالعكس؟ اص ً
ال از حياط ،با اين پلههايي كه
داره ،چهجوري باال مياد؟»
خانــم اكبري گفت« :فكر همه جایــش را هم كردهام».
و بعــد توضيــح داد كــه با بنايــي كه در حال بهســازي
دستشوييهاست ،صحبت كرده است كه يكي از دو طرف
ورودي حياط به سالن (يعني اين طرف و آن طرف تريبون
صبحگاه) را به شكل شيبدار در آورد .همچنين ،جدولي
را نشان داد كه نام  34دانشآموز كالس چهارمي كه قرار
بود مليكا در آن درس بخواند ،در يك طرف آن بود و در
مقابل نام هر كدام نيز  5ستون خالي ديده ميشد .خانم

اكبري گفت كه مسئوليت آوردن و بردن مليكا را هر روز به يكي
از همكالسيهاي او خواهد داد و هر دانشآموز اين مسئوليت را
در طول سال ،حداكثر پنج بار عهدهدار خواهد شد.
به نظر ميرســيد باز هم خانم اكبــري كار خودش را كرده و
خانم مدير از تصميمات او راضي است.
مليكا ،به خاطر خطاي پزشكي در هنگام تولد،
دچار دررفتگي لگن پاي چپ شده بود .اين عارضه
تا يك سالگي او ناشناخته مانده و باعث شده بود
مليكا به تدريج از لحاظ راه رفتن مشكل پيدا كند
و باالخره ويلچرنشين شود .يكجانشيني او باعث شده بود بيشتر
نزد مادربزرگش باشــد و به همين دلیل هم از او كلي داستان
و افســانة عاميانه و ضربالمثل ياد گرفته
بود .او همچنين توانمندي فوقالعادهاي در نميدانستم
رياضيات داشــت و قادر بود اعداد دو و سه با يك وسیلة
رقمــي را بهطور ذهني در هم ضرب كند و ساده ميتوان
اين براي يك دختــر بچة كالس چهارمي مسئوليتپذيري،
توانمندي قابل توجهي بود.
همزيستي
وقتــي نوبــت دانشآموزي ميشــد كه تعاملي ،يادگيري
مســئوليت آوردن و بــردن روزانة مليكا را كودك به كودك،
داشــت ،خانم اكبري بهروشــنی ميديد فرهنگعامه و
كه چقدر از ايــن كار لذت ميبرد و چقدر توسعة دوستي
هنگام حركت ويلچر مليكا ،بدهبستانهاي
را به سادگي و به
فرهنگــي و محك زدنهاي علمي ســاده
صــورت ميگيرد .دخترهــا از قبل چند تا خوبي با كودكان
ضرب دو و ســه رقمــي در يكديگر را از بر ده ساله تمرين
ميكردنــد تا مليكا را امتحان كنند و البته ،كرد!
او هميشه سربلند از آزمايش بيرون ميآمد.
ضربالمثلگوييهاي مكرر مليكا ،از بچهها گذشــته و به خانم
احمدي ،آموزگار كالسشان ،هم رسيده بود و او از اين توانمندي
مليكا و عالقة بچهها ،در آموزش «بخوانيم و بنويســيم» بهره
ميگرفت .خالصه ،مليكا گل سرسبد كالس  4/3بود و بچهها،
پروانههاي دور اين گل خوشبو.
خانم اكبري خوشحال بود كه باالخره براي حرفهاي كالس
مديريت فرايندمدار ،كاربردي عملي يافته و تهديد را به فرصت
تبديل كرده اســت و خانم اقتداري ،خوشــحالتر؛ چرا كه اين
بار برخالف وجه تسمية فاميلياش ،اقتدارش را به معاون خود
تفويض كرده و به او اجازه داده بود از خالقيت و خوشفكرياش
استفاده كند.
آخر ســال وقتي كارنامة مليكا را به پدر و مادرش ميدادند،
خانم اقتداري خطاب به آنها و همكارانش گفت« :نميدانستم
با يك ويلچر ساده ميتوان مسئوليتپذيري ،همزيستي تعاملي،
يادگيري كودك به كودك ،فرهنگعامه و توسعة دوستي را به
سادگي و به خوبي با كودكان ده ساله تمرين كرد!»
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درايـــنمـــــوزه
نابينايانهمميبينند!
گزارشـي از مـوزة ملـي ايـران

اگر تا به حال گذرتان به موزة ملي ايران افتاده باشــد ،حتم ًا
ســنگنگارههاي قديمي ،كتيبههاي باستاني ،سنگنوشتههاي
قديمي ،و تنديسهاي دوران ايران باشكوه هوش از سرتان برده
است .ساختمان موزة ايران باستان را كه اولين موزة ايران است،
آندره گودار فرانســوي در سال  1314با الهام از كاخ كسري كه
از آثار دورة ساســاني در شهر تيسفون است ،طراحي كرد .اين
موزه در سال  1316رسم ًا گشايش يافت و آثاري از دوران پارينه
سنگي ،عصر آهن ،ساساني ،اشكاني ،سلوكي و هخامنشي را به
نمايش گذاشت كه شيفتگان فرهنگ ايران زمين را به خود جذب
كرد .در اين ميان ،شمار زيادي از مخاطبان از جمله نابينايان ،از
درك لذت ديدن اين ذخاير ملي محروم بودند .چند سالي است كه
موزة ايران باستان ،فضايي مخصوص نابينايان ايجاد كرده است.
براي آشنايي بيشتر با اين مكان ،به ديدار خانم فیروز سپیدنامه،
كارشناس موزه رفتيم.

براي ما بســيار جذاب است كه اين طيف خاص از
جامعه را مخاطب خود دانستهايد .مشتاقيم با امكاناتي
كه براي نابينايان فراهم شده است ،بيشتر آشنا شويم.
سيستم نابينايان تقريباً سه ســال پيش راهاندازي شده و
ضرورتهــاي جامعة نابينايان را رصد كرده اســت .با توجه به
فضــاي موزه تالش كرديم محيطي را آماده ســازيم كه فضا را
براي آنها ملموستر كند .نخست ،براي آشنايي اينگونه افراد
با دوران پارينه ســنگي جعبههايي طراحي كرديم كه در داخل
آنها ابزارهاي ســنگي قرار گرفته است و نابينايان ميتوانند با
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فريبا موسويزاده
مدير شركت آموزشي فرابال

لمس آنها ،كاربردهاي ممكن هر ســنگ را پيشبيني كنند؛
ســنگهايي كه از آنها براي بريدن ،پاره كردن ،و خرد كردن
اجسام مختلف استفاده ميشده است.
پس در اين فضا مخاطبان با اشــياء واقع ًا قديمي
روبهرو نيســتند و شــما در پي انتقال حس به آنها
بودهايد؟
بله دقيقاً .ابزارهاي ســنگي واقعاً ممكن اســت خيلي تيز
باشــند و ما از تيزي آنها كم كردهايم .در اينجا بيشتر فرصتي
براي بهدست آوردن يك تجربة جديد فراهم كردهايم .ما به اين
فكر كرديم كه ممكن اســت مخاطبان ما تصوري از سنگهاي
قديمي كه در طبقه دوم قرار دادهايم نداشته باشند .آنها هرگز
نديدهاند كه چطور از يك سنگ ميتوان بهعنوان چاقو ،چكش و
تبر استفاده كرد و ما اين فرصت را در اختيار آنها قرار ميدهيم
كه با لمس هر سنگ بتوانند به چنين كاربردهايي فكر كنند.
در جعبة ديگر ،آنها تفاوت بين ســنگهاي لعابدار و بدون
لعاب را حس ميكنند .نقش و نگارهاي برجســتة روي ظروف
را لمس ميكنند و با ظروف قديمي مانند تنگ و ليوان آشــنا
ميشــوند .ما جعبههاي فلزي و شيشهاي را هم تهيه كردهايم
ولــي هنوز براي ارائه آماده نشــدهاند .در جعبة ســوم ،تالش
كردهايم تفاوت بين سطوح را ب ه مخاطب نشان دهيم.
فكر ميكنم مخاطبان بهخوبي با اين ســه جعبه،
ميتوانند مهمترين ابزارهاي دوران پارينه ســنگي و
روستايي را كه در طبقة دوم موزه قرار دارد ،درك كنند.
البته اين درك بسيار اندك است و به توسعة بيشتري نياز
دارد .در نمونههاي بعدي ،طرحهاي تختجمشــيد را بازسازي
كردهايم .ايــن طرحها در قالب يكبهيــك ،برابر نمونة اصل و
نقش برجستههاي يك ســوية هخامنشي ارائه شدهاند .چنين
طرحهايي براي نمايش يك رويداد يا مراسم مانند هدي ه دادن
بهكار رفتهاند و نقش و طرح لباسها و نحوة ايستادن و نشستن
افراد در آنها بسيار مهم است .ما طرحي از يك نوشته به خط

ميخي را هم در اينجا آماده كردهايم كه افراد با لمس آن ميتوانند
سبك نگارش اين خط را لمس كنند .تجربة لمسي نابينايان عالوه
بر اينكه عموماً از سايرين قويتر است ،با يكديگر هم تفاوت دارد.
به همين دليل ،آنها استنباطهاي متفاوتي از اين حكاكيها دارند
و ما با توضيح اينكه اين خطوط نمادهايي قراردادي براي انتقال
مفاهيماند ،آنها را بــراي درك بهتر راهنمايي ميكنيم و آنها
با توجه به تجربههاي حســي متفاوتشان ،به درك عميقتري از
نوشــتهها ميرسند .يك نمونه از خط هيروگليف را نيز در اينجا
داريم كه براي مخاطبان بسيار جذاب است.
خواندن خطوط باستاني برجسته بايد براي نابينايان
هيجانانگيز باشد.
ايــن تجربة منحصر به فردي براي آنهاســت ولي بخش
جذابتر ،كاغذهايي اســت كه روي آنها تصاوير آثار باستاني
موزه بهصورت برجسته حك شده و زير آن توضيحات مربوطه
با خط بريل نوشــته شده است .نابينايان ميتوانند به راحتي و
بدون نياز به توضيحات افراد ،اين بخش را لمس و كام ً
ال حس و
درك كنند .ما در تالشيم كه بتوانيم اين بخش را توسعه دهيم
و آثار بيشتري را در اينجا عرضه كنيم.
به نظر ميرسد اين فضا بيشــتر براي بازديدهاي
فردي طراحي شــده و براي گروهها ،خيلي محدود و
كوچك است.
اين فضا متناسب با ساختمان كل موزه و تعداد مخاطبان
در نظر گرفته شده است .طبيعي است كه گسترش آن به ميزان
بازديدها بستگي دارد اما در شرايط كنوني بهتر است مخاطبان
در گروههاي كوچكتري از اينجا بازديد كنند .اگر مراكز مرتبط
با نابينايان بتوانند اطالعات الزم براي جامعة خود را به ما ارائه
بدهند و اولويتهاي نيازهاي آموزشــي خــود را مطرح كنند،
ما ميتوانيم اين بخش را به شــيوة مناسبتري توسعه بدهيم.
البته به گفتة بسياري از بازديدكنندگان خارجي ،همين فضاي
محدود هم در بعضي كشورهاي بســيار پيشرفته وجود ندارد.
يك تجربة ما مربوط به يك گروه فرانســوي بود كه با يك عضو
نابينا از اين مركز بازديد كردند و برايشــان بسيار جالب بود كه
چنين فضايي به معلوالن اختصاص يافته است.

من در اينجا يك دستگاه رایانه با صفحه كليد خاص
میبينم؛ آيا اين هم جزء بخشهــاي خاص نابينايان
است؟
بله .اين دستگاه راهنماي استفاده از موزه
اســت .اين برنامه از يك كليد برجستهنگار جعبههايي
استفاده ميكند كه داراي بخش صوتي هم طراحي كردهايم
است .آثار مختلفي در رایانه ثبت شده است كه در داخل
كه با انتخاب هر كــدام ميتوان توضيحات آنها ابزارهاي
مفصل مربوط به آن را شنيد يا به خط بريل سنگي قرار گرفته
خواند .ما بهدليل اينكه ســازمان بهداشت است و نابينايان
جهاني اســتفاده از هدفون را ممنوع اعالم ميتوانند با لمس
كرده است ،به دوستان پيشنهاد ميكنيم كه آنها ،كاربردهاي
اگر مايلاند ،از هندزفري شخصي خودشان ممكن هر سنگ
براي استفاده از بخش صوتي استفاده كنند.
را پيشبيني
هر عزيز نابينا ميتواند بــه تنهايي و بدون
كمك ما از اين سيســتم اســتفاده كند و كنند؛ سنگهايي
راهنماييهاي الزم را دربارة اجســام موجود كه از آنها براي
بريدن ،پاره
در موز ه دريافت نمايد.

كردن ،و خرد
كردن اجسام
مختلف استفاده
ميشد

خيلي جالب اســت كــه در اين
بخش ،نابينايان رســم ًا قادر به ديدن
موزه هســتند؛ آيا آنها به جز اين
بخش از ســاير بخشهاي موزه هم
بازديد ميكنند؟
همه ميتوانند از مــوزه بازديد كنند .البته راهنماي ما
در تمام مراحــل بازديد ،قدمبهقدم همــراه آنها نخواهد
بود و بازديدكنندگان ميتوانند به كمك دوســتان خود از
بخشهاي مختلف بازديد كنند .ما در بازديدهاي گروهي
كه عالوه بر خود مــوزه ،تعامالت اجتماعي و حضور در
فضاي جامعه نيــز جزء اهداف بازديد تلقي ميشــود،
گردش در مــوزه و حضور در بخشهاي مختلف آن را
توصيه ميكنيم .به اين ترتيب ،آنها در كنار جعبههاي
شيشــهاي دور هم جم ع ميشــوند و از راهنما دربارة
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بخشهايــي كــه در اطراف آن هســتند،
توضيحاتي ميشــنوند .البته ،بهطور كلي
ممكن است اين روند براي آنها خستهكننده
باشــد .بنابراين ،ما فقط ايستگاههايي را در
مسير حركت تعيين ميكنيم و راهنما فقط
در همان بخشها توضيحــات الزم را ارائه
ميدهد .ما تالش ميكنيم كه اين ايستگاهها
متناسب با شرايط سني و تحصيلي مخاطبان
باشند.
آيا اين امكان وجود دارد كه براي
هر اثر يا حداقل تعدادي ايستگاه ،يك
قسمت خاص شبيهسازي شده كه هم
امكان لمس كردن ،هم خواندن و هم
شنيدن داشته باشد ،طراحي كنيد؟
اين يكي از مهمترين برنامههاي آيندة
ماســت .اين موزه در شرف بازسازي اســت و با توجه به شرايط
آتــي قصد انجام دادن آن را داريم .مث ً
ال يكي از برنامههاي ما اين
است كه مجســمة خشايارشاه را در ابعاد كوچكتر بسازيم و در
كنــار بخش اصلي براي لمس كردن قــرار دهيم .طرح واقعيت
مجازي و حســگرهاي راهنما براي عصاي سفيد را نيز در دست
اقدام داريم .چون فضاي اين ساختمان جزء آثار ملي است ،انجام
دادن اصالحات و تغييرات خيلي عمده در آن ميســر نيســت،
اما در بازســازي موزه ما اســتفاده از آسانسور را براي دسترسی
راحتتر افراد به طبقة دوم پيشبيني كردهايم كه مشكل معلوالن
یـحرکتی را حل كنيم .استفاده از رمپها را نيز پيشنهاد
جسم 
دادهايم كه اميدواريم بهزودي براي بازديدكنندگان قابل استفاده
باشد.

با وجود همة مشــكالت ترددي و حركتي ،هم ة كاركنان اين
موزه آمادهاند تا هر خدمتي كه بتوانند به اين عزيزان ارائه دهند.
كاركنان مــا در هدايت افراد معلول كمك ميكنند ،در صورت
نيــاز صندليهاي چرخدار آنها را به ســالن هدايت مينمايند
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يا امكان تردد آنهــا در پلهها را ب ه طبقة
فوقانــي فراهم ميكنند .البتــه اميدواريم
بهزودي فضاسازيهاي مورد نياز نيز انجام
شود.
خوشحال ميشــويم كه در حس
خوب شما از يك خاطرة خاص از بودن
در كنار اين عزيزان سهيم شويم.
يك اشــكال كار ما اين است كه فكر
ميكنيم فقط ما بايد بــه معلوالن كمك
كنيــم اما بهنظر من آنهــا بايد در درك
شــرايط و راهنمايي خودشان به ما كمك
و مــا را راهنمايي كنند .ما بــا راهنمايي
خــو ِد آنها امكان خدمترســاني بهتري
را خواهيم داشــت .چندي پيش ،يك فرد
معلول فرانســوي را بــراي بازديد از موزه
آورده بودند كه ميگفتند آرزو داشــته است ديوار چين و ايران
را از نزديــك ببينــد .او روي صندلي چــرخدار و در حالي كه
دستگاههايي براي تنفس به او وصل بودند ،حمل ميشد .ما به
همراه كاركنان موزه به او كمك كرديم تا از بخشهاي مختلف
داخل موزه ديدن كند .با اينكه جابهجا كردن او بســيار دشوار
بــود ،همگي از بودن در كنار او و ديدن چهر ة هيجانزدهاش به
وجد آمده بوديم.
در پايان ،چه توصيههايي براي افراد معلول ،بهويژه
نابينايان بازديدكننده از موزه ،داريد؟
توصيــة من ،بازديدهاي گروهي ده يا دوازد ه نفري اســت
تا بتوانيــم بهراحتي ب ه بازديدكنندگان خدمترســاني كنيم.
بيشترين بازديدكنندگان ما ناشنوايان هستند كه ما با آهسته و
شمرده صحبت كردن و استفاده از واژههاي آسان ،به لبخواني
آنها كمك ميكنيم .هر چه گروهها محدودتر باشــند ،امكان
اين خدمترســاني بهتر اســت .ما صندلي چرخدار هم داريم
كه اگر كســي نياز داشــت ميتواند از آن استفاده كند .ب ه هر
صــورت ،تمامي كاركنان اينجا آمادهاند تا هر خدمتي را كه در
توان دارند ،به بازديدكننــدگان ارائه دهند .ما تالش ميكنيم
همة بازديدكنندگان را به همان صورت كه هستند ،بپذيريم و
در كنارشــان باشيم .براي ما محدوديتهاي فيزيكي و جسمي
اهميتي ندارد و فقط آشــنايي آنها با گنجينة عظيم باستاني
مهم است .در اين مسير هم هر كمكي از دستمان برآيد خواهيم
كرد.
بسيار متشــكرم و اميدوارم به زودي اين حركت
زيباي شما را براي تعامل شايســته با طيف معلوالن
كشور ،در همة موزههاي كشور شاهد باشيم.
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 .1نحــوة برقــراري
ارتباط با معلمان و دانشآموزان

بعضــي از معلمان نميتوانند بــا دانشآموزان
نابينا ارتباط برقرار كنند و بهصورت غيرمســتقيم به
آنها آموزش ميدهند؛ بدين معني كه از دانشآموز
بغلدســتي آنها ميخواهند كه از دوست
نابيناي خود بپرسند آیا درس جديد
را آموخته است ،يا سؤال مطرح
شده از سوي معلم را با او
در ميان بگذارند.
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 .2توقع بيش از انتظار
گاهي معلمان همان توقعي را كه از دانشآموز
بينا دارند ،از دانشآموز نابينا هم دارند و بر اين باورند كه
دانشآموزان نابينا نيز بايد خودشان را با كالس هماهنگ كنند
و با سرعت كالس پيش بروند؛ در حاليكه در زمان آموزش دروسي
همچون رياضي از آنجا كه الزم اســت معلم مطالبي را روي تخته سياه
يا وايتبرد بنويســد ،آموزش و سرعت يادگيري دانشآموزان نابينا
مختل ميشــود و بنابراين ،نياز به اجراي روشهايي براي
برطرف نمودن اين مشكل هست .البته بايد اين نكته
را يادآور شــد كه وجود معلم رابط در كنار اين
دانشآموزان براي برطرف كردن مســائل
آموزشي الزم هست اما كافي نيست؛
زيرا معلم رابط بهطور تماموقت
در كنار دانشآموزان نابينا
نيست.

مشکالت
دانشآموز با نیاز
ویژه در مدارس
عــادی

 .3زمان امتحان
در مدارس فراگير ،معلمان بر اين
باورند كه زمان برگزاري امتحانات و پرســش
كتبــي از دانشآموزان نابينا با دانشآموزان بينا يكســان
باشــد؛ در صورتيكه دانشآموزان نابينا به خاطر مشــكل
بينايي ،سرعت عمل كمتري دارند و اين تأكيد بر سرعت ،با
توجه به عدم امكان همراهي آنها ،در پيشرفت تحصيلي
دانشآموز نابينا تأثير منفي ميگذارد.
در امتحــان نهایــی و کنکور نیز بــرای این
دانشآموزان وقت اضافه در نظر گرفته
میشود.

 .4كتابهــاي
درسي و کالس تقویتی
نبود كتابهاي آموزشــی بهصورت
بريل كه دانشآمــوزان نابينا هم بتوانند پا به
پــاي دانشآموزان بينا در زمينة درســي پيش بروند
ميتواند مانعي بر سر راه پيشــرفت تحصيلي دانشآموزان نابينا

باشد.
در صورتيكــه در مــدارس فراگيــر كالسهــاي فوقالعــاده مخصوص
دانشآموزان نابينا تشكيل شــود ،آنها هم ميتوانند مشكالت آموزشي و
يادگيري دروس را تا حدودي حل كنند.
به نظر ميرسد براي اينكه دانشآموزان نابينا هم بتوانند در زمينة
تحصيلي پيشرفت قابل قبولي داشته باشند ،آموزشوپرورش بايد
براي معلمان آنهــا دورههاي ضمن خدمت طراحي كند.
به كمك چنين معلمانــي ،بچههاي نابينا هم در
تحصيل به موفقيتهايي ميرسند.
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آن هفته
با آنا سوليوان ،مربی هلن کلر

رویا صدر
تصویرگر :سام سلماسی

شنبه

امروز به مادر هلن گفتم که کاش میشــد او را
به مدرسة عادی میفرســتادید تا از حاال محیط
اجتماعــی را تجربــه کند .آهی کشــید و گفت:
«کجــای کاری آنا جون! مدرســ هها روبهراهتر از
هلن را هم قبول نمیکنند ».گفتم« :بله ،امروزه
بعضیها در مدرسهشــان کارهــای مهمتری از
پذیرش بچههای معلــول دارند؛ کارهایی مثل
شــرکت در کمپینهای حقوق پلنگ مازندرانی
و گربة ایرانی و ســایر موجودات زنده و غیرزندة
کهکشان راهشیری و کرة مریخ».


یکشنبه
امروز با اریــک وایهنمایر ،اولین نابینای فاتح

اورست ،صحبت میکردم .او میگفت« :اگر برای
رفتن به مدرســه مجبور میشدم چالهچولهها و
پلههای پیادهروهای تهران را فتح کنم ،بیشــک
زودتر به فتح اورســت نائل میشــدم ».منهم،
مثل او ،معتقدم که یک شهر خوب
برای ناتوانان حرکتی ،یک شهر
پر از چاله ـ چوله است .به نظرم
هلــن در راه مدرســه ،باید به
سختی حرکت کند تا قدر مدرسه
را بدانــد؛ چــون آدم قــدر
چیزی را میداند که با
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زحمت به دستش آورده باشد .دنیا پر از آن دسته
از ناتوانان حرکتی است که راحت و بیدردسر به
مدرسه رفته و از آن برگشتهاند و به همین دلیل
بعدها انگل اجتماع شدهاند .کاش میشد هلن در
تهران به مدرســه برود و برای فتح اورست آماده
شود...

دوشنبه

مدرسة فراگیر مدرسهای است که گیر (مشکل)
ک چیزی هم فراتر از
های اساســی دارد ،بلکه ی 
آن. ...
آموزش فراگیر آموزشــی اســت که دانشآموز
ک چیزی فراتر
کمتوان در آن گیر میکند؛ حتی ی 
از گیرکردن. ...
اینهــا را یکی از اولیــای دانشآموزان مدارس
فراگیر به من گفت .بهنظرم ،چشــم ندارد ببیند
هلن میخواهد به این مدرسهها برود تا پیشرفت
کند؛ دارد برایشان حرف درمیآورد.

سهشنبه

امروز هلــن را بردم بــه یک مدرســة فراگیر.
راهپلههای درازی داشت که بچههای 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
میشودبرای رفتن به ادارهها و شرکتها و مغازهها
و سازههای شهری و غیرشهری ،پلهها را دوتا یکی
کند و الزم است از حاال آموزش ببیند.

چهارشنبه

حس میکنم که هلن کمی لوس شده .باید بحث
ثبتنامش را در مدرسه فراگیر دوباره مطرح کنم.
خوبیاش این اســت که در این مدارس به خاطر
شــلوغی کالسها توجه خاصی به دانشآموزان
کمتوان نمیشود و همان توقعی را از آنها دارند
که از دیگــران دارند .حتی شــنیدهام که بعضی
پشــتیبانان این دانشآموزان در روز امتحان هم
حاضر نمیشــوند .والدین باید پول بدهند منشی
بگیرند تا سؤاالت را برای شاگرد نابینا بخواند یا از
دفتردار و بچههای سال باال کمک بگیرند و نمرة
شاگرد به خاطر نبودن معلم پشتیبان کم میشود.
به نظــرم در چنین فضایی شــاگردان کمتوان
متکیبهنفــس بار میآیند و مجبور میشــوند با
سختی و زحمت و درجا زدن هم که شده ،دوران
مدرســه را ســپری نمایند .حیف که پدر و مادر
هلن این حرفها را نمیفهمند و از زمینهســازی
بــرای بروز اســتعدادها و تســهیالت ویژه ،مثل
کتابهای کمکدرســی بهصورت بریل و آموزش
حضوری والدین و دانشآموزان و معلمان و فضای
تعاملی مدرســه حرف میزنند .البد انتظار دارند
یک معلم رابط هم مدام در مدرسه حاضر باشد و
به مشکالت دانشآموزان کمتوان رسیدگی کند؛
مردم چه توقعهایی دارند وا. ...

پنجشنبه

امــروز در خبرهــا خواندم کــه در کاوشهای

باستــانی حوالـی تپههـای
مارلیــک ،کتیبههـــایی
مربوط به ســال 1349
ه.ش کشف شــده است
مبنـی بـر برنامهریــزی
بـرای سیستـم آموزشی
تلفیقی با کالس مرجع
و کــالس پشتیبــــان
و کارشنــاس ســازمــان
شوپرورش استثنـایی.
آموز 
این کتیبهها نشان میدهد که
بشر در این دوره از تاریخ به هنر
شاعری عالقة فراوانی داشتهاست...

جمعه

هلن شروع کرده زندگیاش را نوشتن .بنده در
همینجا تأکید میکنم که مدرســههای فراگیر
ل وبلبلاند و ما هم کار و زندگی
خیلی خوب و گ 
داریم .حرف راست را هم لزوماً نباید از بچه شنید.
حرف بچهها معموالً اعتبار ندارد...
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نقـلبیپـرده

فاطمه رضایی

معلمی از آن شــغلهایی اســت که اسیر تکرار
نیســت؛ حتی اگر مطالب کتاب تکراری باشد و
معلم روش تدریســش را در طول سال ها تغییر
ندهد!
ســالها در هر کالســی پیش از درس «وصف
ابر» فرخی ،از بچهها خواســتم ابر را به هرآنچه
دوست دارند ،تشبیه کنند؛ میان «کویر» شریعتی
خواســتم ِ
«رنگ ُگ ِل خیال»شان و دلیل انتخاب
آن را بگویند و ...هیــچ روزی تکراری نبود؛ چون
حسهــا به تعداد آدمها متفــاوت بود و گلهای
خیال به تعداد انســانهای خیالپرداز متنوع ،اما
اصل معادله یکی بود!
به «آخر شــاهنامه» که میرســیدیم ،کالس
هیئت قهوهخانه میگرفــت :نیمکتها گِرد« ،به
کردار صدف بر گــرد مروارید» چیده ،یکی راوی
میشــد و من نقال ،تا در «صحنه میدانک خود»
حامل «پیام آتشین» باشم .حس و حال کالسها
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متفاوت ،اما معادله یکی بود!
و «مجتمع نابینایان نرجــس» این معادلهها را
برهم زد!
توصیفــات از ابر متفاوت شــد و «وصف ابر»
فرخی ناملموس و سرد .تشبیهات کام ً
ال حسی او
بهخصوص برای نابینایان مطلق چندان خوشایند
و زیبا نبود .تصویر «فیلهای پراکنده در صحرای
آبی» یا «گرد زنگار بر آیینة چینی» برای کســی
که هیچکدام را ندیده قابل درک نیست.
در مقابل ،چقدر ســاده و دلنشــین شد «بوی
جوی مولیان»! میگفتند :بیشک 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 میرسد
تا حس «ریگ آموی» زیر پای او.
در کویر شــریعتی ،رنگ «گلهــای خیال» با

خاطرات ســالهای دور و نزدیــک دانشآموزان
پیوند خورد؛ با شــکلی از آخریــن تصاویر رنگی
گل خیــال یکی آبی بود؛
که به خاطر داشــتندِ :
تصویر بهجا مانده از دمپایی آبی کودکیاش .سبز
خنکترین 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.
ســاح گچ و تخته را از دست داده بودم .پس روز
میدان
نبرد «رستم و اشکبوس» با تیر و کمان به
ِ
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
پیش تیرش گذر
ن َُبد مرغ را ِ
دقایقی میان معرکه گفتند و خندیدند و به روی
هدفهای خیالی تیر گشودند.
....
و آخر این تفاوت ،در «آخر شاهنامه» بود .گفت
میخواهد نقال باشــد و به میــدان کالس رفت.
«لیال» عاشــق شــاهنامه بود ،نابینای مطلق اما
خوان رستم! شاهد مرگ سهراب ،ناظر
بینای هفت ِ
خون پاک ســیاوش و آگاه از غرور اسفندیار .لیال
آشنای پیچ و خم راه دماوند و ِ
حافظ بیشتر ابیات
این داستانها بود.
« ...صحنــة میدانک خــود را تنــد و گاه آرام
٭
میپیمود»؛ در حالیکه دســتش نه بر « َمنتشا»
که بر نقطههای خط بریل میلغزید« .همگنان را
خون گرمی بود» .همه ساکت و مبهوت ،مسحور

خوانــش و اجرای او بودیم ،کــه اجرا نبود؛ گویی
«اخوان» در کالس بود!
ضجه میبارید /و
صدایش
خواندم« :مرد نقال از
ّ
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 بینیاز از خیرگی نگاه او،
با پیغام آتشینش داغ و پرحرارت بودند.
و من ...چطور از نگاه بینورشان نور گرفته بودم؟
من که بیش از بیســت سال عادت داشتم تأثیر
کالم خود و ادراک دانشآموزان از درسم را از نگاه
و چهرة آنان تشــخیص دهم و توقع داشتم زمان
تدریس حتماً نگاهشان به من باشد ،امروز میدیدم
که دانشآموزم صورتش را از من برمیگرداند تا با
گوش قویترش حرفم را بشنود .من امروز نیازمند
اشارات نگاه نیستم که نگاهی تازه یافتهام!
مگر نه اینکه گفتهاند:
ذات نایافته از هستیبخش
کیتواند که شود هستیبخش؟
اینان اگر چشــم ندارند ،چگونه به من نگاه تازه
بخشیدهاند؟ اگر دیدشان تاریکی است ،چطور به
روشــنایی اطراف و دیدگاه من وســعت دادهاند؟
نمیگویــم به بینشــی عارفانه دســتیافتهام یا
شعارهایی مثل این! فقط همینقدر میفهمم که
اگر تا پیش از این ،تــا دو وجب مقابل صورتم را
میدیدم ،حاال چند متر فراتــر را میبینم .مردم
کوچــه و بازار که تــا دیروز تصاویــر پسزمینة
نگاهم بودنــد ،امروز وضوحی یافتهاند که بیاعتنا
از کنــار هیچکس و هیچچیز نمیتوانم بگذرم .به
جریان هوایی که نفس میکشم
صداها ،بوها ...به
ِ
حساستر شدهام .امروز سل ولهای بدنم میبینند؛
حس آغاز صبح ،آغاز روشنایی.

٭ منتشا :چوب و عصای درویشان و نقّاالن
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مسافرانآفتاب

داستان دو داوطلب ،كه كمك به افراد توانخواه ،بخش مهمي از زندگيشان شده است
سمانه آزاد
عکاس :معین بابالحوایج

اشاره

همة ما كم و بيش ،تحتتأثير زندگي افراد با نيازهاي ويژه قرار
گرفتهايم؛ گاه با ديدنشان و گاه با شنيدن مشكالتشان در جامعه،
اما در روزگاري كه تأثير پيامها به قدر چشــم برهمزدني است،
چگونه افرادي پيدا ميشوند كه تمام هموغم خود را صرف آرزوها
و نيازهاي افراد با نيازهاي ويژه ميكنند؟ شايد پاسخ اين سؤال
را بتوان در رابطة ميان مريم ملكي و يگانه قدس پيدا كرد .دو زن
كه از دو نسل متفاوتاند اما آنچه آنها را به هم پيوند داده ،راهي
است كه آگاهانه ،خودخواسته و از سر صدق و عشق در آن قدم
گذاشتهاند؛ راه كمك به افراد توانخواه.
مريم ملكي ،دانشجوي روانشناســي ،دارندة  8مدال طالي
قهرماني كشور 2 ،مدال طالي ليگ كشوري 2 ،مدال نقرة كشوري
و  4مدال طالي پارا المپياد 4 ،دوره حضور در مســابقات برون
مرزي پاراآسيايي و جهاني
يگانه قدس ،متولد  ،1373كارشــناس تربيتبدني آسايشگاه
سپهر ،دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي ورزش.

در ظاهر ،آنچه دو قهرمان اين گزارش را به هم پيوند ميدهد،
بوچياســت؛ ورزشي كه حدود  14سال پيش وارد ايران شده و
مخصوص معلوالن جســمي حركتي است .مريم ملكي كه 11
سال است در اين رشته فعاليت دارد ،درباره اين ورزش اينگونه
توضيح ميدهد« :اين رشــتة ورزشي براي ناتوانترين اشخاص
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از لحاظ فيزيكي است؛ يعني كساني كه از نظر فيزيكي ناتواني
باال و محدوديت حركتي زيادي دارند .اين رشته در حال حاضر
چهــار نوع معلوليت را در برميگيرد و براســاس معلوليتها از
 BC1تا  BC4كالسبندي ميشود .افراد ( cpفلج مغزي) در
كالسهاي  BC1و  BC2هستند .كالسهاي  BC3و BC4
هم افرادي را پوشش ميدهد كه دچار ضايعة نخاعي گردني و
ضعفهاي عضالني هستند».

بوچيا به مثابه درمان

ملكي كه ســابقة حضور در مسابقات جهاني را دارد ،پيش از
شــروع بوچيا روزهاي تلخي را به ياد ميآورد« :به ياد ميآورم
قبل از اينكه ورزش را شروع كنم ،با چه مشكالتي روبهرو بودم؛
با زخم بســتري كه ديگر هيچ دارويي روي آن تأثير نداشــت
و پزشــكان را به فكر تعويض خون مــن انداخته بود .من با آن
زخمها بوچيا را شــروع كردم و با وجود آنكه ديگر آنتيبيوتيك
مصرف نميكردم ،زخمهايم بهبود پيدا كردند».
اما زخمها هميشه هم زخم تن نيستند ..گاه حتي اگر خودت
هم محدوديتهايت را بپذيري ،نگاه جامعه سنگين است« :من
در نوجواني معلول شــده بودم و به همين دليل ،تحمل شرايط
جديد برايم سخت بود .خانواده خيلي زود شرايط حضور مرا در
جامعــه فراهم كرد اما جامعه مرا نميپذيرفت .انگار حضور من

در محوطة آن سر كنند».
ملكي كه بوچيا را بيشتر بهصورت دوستانه و داوطلبانه آموزش
ميدهد ،همچنان ســعي در جذب بيشتر افراد با نيازهاي ويژه
دارد« :گاهي به بهزيستي ميروم و خانوادهها را تشويق ميكنم
كه فرزندانشان را به ســالن بياورند تا بوچيا را آموزش ببينند.
آموزش دادن به بچهها براي من لذتبخش است .اگر قرار است
آدمي ده روز زندگي كند ،بهتر است آن ده روز را با اميد و انگيزه
زندگي كند».

زنجيره اميد

براي آنها سنگين بود و اين را با نگاه ،رفتار و حتي حرفهايشان
نشان ميدادند .وقتي ورزش را شروع كردم ،نگاهها تغيير كرد؛
حاال ديگر مرا به چشم يك ورزشكار جهاني ميبينند».
شــايد تلخي همان ايام بود كه باعث شد ملكي ديگران را هم
به بوچيا دعوت كند«:بعد از معلوليت ،دوراني را با پرخاشگري
سپري كردم؛ دورهاي كه نميتوانستم شرايط جديدم را بپذيرم.
به همين دليل ،پــس از تغييراتي كه بوچيا در من ايجاد كرد،
تصميم گرفتم اين دوره را براي ديگران ساده كنم .اگر بتوانم بر
يك نفر هم تأثير بگذارم ،كافي اســت؛ شايد او هم بتواند راه را
براي ديگران ساده كند و اين زنجيره ادامه داشته باشد».

لذت اميدبخشي

حاال چند سالي ميشود كه مريم ملكي ،بوچيا را بهطور رايگان
به ديگران آموزش ميدهد .گرچه عنوان مربي را براي خودش
نميپســندد ،موفقيتهاي كشــوري و جهانياش نشاندهندة
سطح او هستند .ملكي كه اكنون جايگاه  27جهاني را در اختيار
دارد ،براي آموزش بوچيا به ديگران ،راه ســختي را پشتســر
گذاشته است .او در اينباره ميگويد« :سال  ،2011به اين فكر
افتادم كه بوچيا را در شهر خودم ،شهريار ،ادامه دهم .بنابراين،
از ادارة تربيتبدني شهريار خواستم كه سالني را در اختيار من
و افراد معلول قرار دهند .ابتدا سالني خارج از شهر را به ما دادند
كه رفتوآمد به آن براي معلوالن ســخت بود .مدتي سالنهاي
شهريار را بررسي كردم تا به سالن رضوي پارك كودك رسيدم؛
جايي كه خانوادههاي بچهها هنگام آموزش ميتوانند ساعتي را

داســتان مريم ملكي ،انساني كه با وجود
محدوديتهای بسیار مسير آموزش رايگان
بوچيا بــه افراد توانخواه را طي ميكند ،به
همينجا ختم نميشــود .اين زنجيره ،در
جايي با دل و دست ديگري گره ميخورد.
اينجاست كه بايد يگانه قدس را بشناسيم؛
دختري از نســلي ديگر امــا با دغدغههاي
مشــابه براي افــراد توانخــواه ،و همين
دغدغهها منجر به آشــنايي اين دو شــده
است.
قدس دربارة آشــنايياش با مريم ملكي
ميگويد« :ســال گذشــته قصد داشــتم
ي خاص
مســتندي دربارة افرادي بــا ويژگ 
بســازم كه موفقيت چشــمگيري بهدست
آورده بودند و اميد به زندگي بااليي داشتند.
به هميــن منظور ،فدراســيون ورزشهاي
جانبازان و معلوليــن مريم ملكي را به من
معرفي كردند؛ كســي كه خود موفق است
و باعث موفقيت ديگران هم شــده اســت.
از خانم ملكي و نوروزي ،كه همراه ايشــان
بودنــد ،از همان ابتداي ديدارمان چارچوب
كار بــا بچهها با نيازهاي ويــژه را آموختم.
آنها چارچوب كار و سختيها و مشكالتش
را بــراي من بازگو كردنــد .مدتي بعد ،اين
مســتند در صدا و سيما پخش شد .پخش
آن در تلويزيون و همينطور شبكههاي اجتماعي باعث شد سفر
بزرگي براي من و بچههاي بوچيا رقم بخورد».

اما زخمها هميشه
هم زخم تن
نيستند ..گاه حتي
اگر خودت هم
محدوديتهايت
را بپذيري ،نگاه
جامعه سنگين
است« :من در
نوجواني معلول
شده بودم و به
همين دليل ،تحمل
شرايط جديد
برايم سخت بود.
خانواده خيلي زود
شرايط حضور مرا
در جامعه فراهم
كرد اما جامعه
مرا نميپذيرفت.
انگار حضور من
براي آنها سنگين
بود و اين را با
نگاه ،رفتار و حتي
حرفهايشان نشان
ميدادند

داستان سفر بزرگ

انتشــار مســتند كوتاه بوچيا در فضاي مجازي ،بســياري را
تحتتأثير قرار داد .قدس در اين باره ميگويد«:ما در مستندي
كه ساختيم ،از بچهها دربارة آرزوهايشان پرسيده بوديم .وحيد،
يكي از بچههايي كه در ســالن بوچيا تمرين ميكند ،گفت كه
بزرگترين آرزويش سفر به مشهد همراه مادرش است .همين
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موضوع جرقة برنامهريزي براي سفر به مشهد را زد اما تجهیزاتي
كه براي سفر الزم بود ،هزينة زيادي داشت».
يگانه قدس بخشــي از هزينههاي اين ســفر را تقبل كرد اما
هزينهها بيــش از اين بود .فقط بخشــي از آن ،اجارة اتوبوس
مخصوص معلوالن با هزينهاي بالــغ بر  17ميليون تومان بود.
در همين زمان ،قدس از شــبنم شاهرخي،
وقتي ما بتوانيم قهرمان كيكبوكسينگ ،خواست كه بخشي
در جامعه حضور از ايــن فيلــم را در صفحــة اجتماعياش
پيدا كنيم .بارگذاري كند« :شبنم شــاهرخي ،قهرمان
ديگران هم به كيكبوكســينگ جهان ،هميشه دركارهاي
حضور ما عادت خير پيشقدم اســت .از او خواستم كه فيلم
ميكنند و بوچيا را در صفحهاش منتشــر كند .او هم با
صدايمان بيشتر كمال ميل پذيرفت .حتي وقتي خودش فيلم
را ديده بود ،از من خواســت كه هزينههاي
شنيده ميشود
اين ســفر را برآورد كنم .پس از انتشار فيلم
در صفحة شبنم شاهرخي بود كه كمكهاي
مردم براي تأمين هزينههاي سفر سرازير شد».

مسافران آفتاب

با هزينة شخصي يگانه قدس ،كمكهاي مردم و نيز خدمات
رايگاني كه اين گروه به كمك دوستانشــان از آنها بهره بردند،
سفر به مشــهد آغاز شد .سفري كه مســافران آن ،تعدادي از
شاگردان مريم ملكي ،همراه يك نفر از افراد خانوادهشان بودند.
آنها در اين سفر در يكي از حسينيههاي مشرف به حرم رضوي
ساكن شدند و چند روزي را در مجاورت آفتاب خراسان بودند.
قدس معتقد است كه آنچه در اين سفر كسب كرده ،ارزش همة
سختيهايش را داشته اســت .او ميگويد« :در اين سفر بيش
از همه به من خوش گذشــت .در آنجا حسهايي را از بچهها و
مادرانشــان دريافت كردم كه تا بهحال تجربه نكرده بودم .اين
حسها قابل توصيف نيست».
شــايد چرايي تالشهاي قدس براي اين سفر ،براي بسياري
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تعجبآور و دور از ذهن باشد؛ همانطور كه ابتدا براي خودش
ه م چنين بود« :قبل از اينكه براي ساخت مستند با خانم ملكي
آشنا شــوم .از خودم ميپرسيدم که چرا اين كار را ميكنم اما
همين كه بچهها را در ســالن ديدم ،فهميدم درســت آمدهام.
در همــة اين مدت ،فكر ميكردم كه اين كار را براي خانوادهام
ميكنم .خوشــحالي بچهها را كه ميديدم ،احساس ميكردم
خانوادهام خوشحالاند .در آن سفر انگار از زمين و زندگي عادي
جدا شــده بودم و در جايي ديگر ،كاري را ميكردم كه هميشه
آرزويش را داشتم».
شايد خلوص اين قشر خاص است كه افرادي مانند يگانه قدس
را بــه كارهايي از اين نوع واميدارد« :وقتي تصميم ميگيري با
قشــری خاص كار كني ،دچار سختي ميشوي و حتي ممكن
است يك هفته كار نكني اما دلتنگي اجازه نميدهد آنها را كنار
بگذاري .حســي كه از بچهها با نيازهاي ويژه ميگيرم ،خالص
است؛ بدون هيچ دورويي و رياكاري و حساب و كتاب .آنها از ته
قلبشان محبت ميكنند و اين خلوص وارد قلب من ميشود».

فراگير كردن قشر خاص

كمك به افراد توانخواه و سعي در فراگير كردن فعاليتهاي
آنها وجه مشــترك مريم ملكي و يگانه قدس اســت؛ گرچه
مشــكالت اين راه كم نيســت .ملكي در اين باره ميگويد :من
با آگاهي از ســختيها وارد اين مسير شدم .تا به حال هم لطف
خدا و حس و حالي كه بچهها منتقل ميكنند باعث شده بتوانم
ادامه دهم .گرچه گاه بيمهريها و بيتوجهيهاي مســئوالن
باعث ميشــود فكر كنم كه ما شهروند اين شهر نيستيم .مث ً
ال
يكي از مهمترين مشــكالت معلوالن تردد در شهر است .بچهها
براي آمدن به سالن مشكالت زيادي دارند كه گاه باعث ميشود
نتواننــد بوچيا را ادامه دهند .مــن مدتها براي تأمين يك ون
مخصوص معلوالن به شــهرداري ،بهزيستي و حتي فرمانداري
مراجعه كردم اما هر يك از آنها ب ه نوعي كار را به ديگري محول
كرد .اين موضوع آن قدر بر من اثر گذاشــت كه مسير زندگيام
داشت تغيير ميكرد .پس ،به اين نتيجه رسيدم كه تا جايي كه
ميتوانم پيش بروم و دســت از جنگيدن برندارم؛ تا شايد روزي
مسئوالن شهري نسبت به نيازهاي ما آگاهي پيدا كنند».
ملكي معتقد است معلوالن و افراد توانخواه هر چه در جامعه
بيشتر حضور داشته باشند ،دردهاي ناشي از معلوليت را كمتر
احســاس خواهند كرد« :خانواده در اين شــرايط حرف اول را
ميزنند .آنها بايد فرزندان معلولشــان را ببينند و گمان نكنند
بــراي آنها آيندهاي وجود ندارد .مــن نميتوانم محدوديتم را
انكار كنم اما محدوديتها زماني برايم قابل تحمل ميشود كه
سدهاي روبهرويم كمتر باشد .وقتي ما بتوانيم در جامعه حضور
پيــدا كنيم .ديگران هم به حضور ما عادت ميكنند و صدايمان
بيشتر شنيده ميشود .در چنين وضعيتي تنها اميد است كه به
ما انگيزه ميدهد؛ اميد به اينكه روزي ما هم ديده شويم».

الگويي براي توانمندسازي

كودكـان نابينـا

اميد هاشمي
روزنامهنگار روزنامه ايران سپید

برخــی از ما اين تجربه را داريم كه انجام دادن يكي از كارهاي
روزمرهمــان را از همنوع نابينايمان ياد گرفتهايم .اين اتفاق براي
نابينايان نسل پيش کمتر میافتاد؛ زيرا بيشتر نيازهاي آموزشي
ِ
آنان در اين زمينه را نهادهاي مرتبط و مســئول رفع ميكردند
اما براي نابيناياني كه در حال حاضر در ســن و سال ياد گرفتن
هستند ،شايد يادگيري از نابينايان ديگر پديدهاي عادي و تكراري
به حســاب آيد؛ چرا كه دقيقاً معلوم نيســت چه نهادي متولي
توانمندسازي نابينايان در ايران است .اين در حالي است كه در
1
دنيا ،يكي از وظايف بسياري از سازمانهاي غيردولتي ()NFB
ســازي مراجعان نابينايشان است .از
و نهادهاي مرتبط ،توانمند
ِ
جملة موفقترين الگوهاي توانمندسازي ،طرحي است كه بيش
از هشت سال است كه فدراسيون ملي نابينايان آمريكا ()NFB
متولي اجراي آن شده است  NFB .اين طرح را «�BELL Acad
 »emyنام گذاشته اســت BELL .حروف اول كلمات «Braille
 »Enrichment for Literacy and Learningيــا «خوانــدن و
نوشتن و آموزش ،از طريق تقويت بريل»است .مهمترين كاري
كه در اين طرح انجام ميشود ،شناسايي كودكان چهار تا دوازده
سالهاي است كه از نعمت بريلآموزي محروم ماندهاند .در قالب
اين طرح كه به شــكل ضربتي و به مدت دو هفته در سراســر
آمريكا اجرا ميشــود ،كودكان هر هفته از دوشنبه تا جمعه به
مدت شش ساعت گرد هم ميآيند در ابتدا بريل را میآموزند و
سپس ساير آموزشهاي الزم براي زندگي را دريافت ميكنند؛ از
آموزشهايي مثل آشپزي و بهداشت فردي گرفته تا جهتيابي

و اســتفاده از عصاي ســفيد .همة آموزشها نيز در قالب بازي
و شــادي و آوازخواني است .انواع بازيهاي كارتي براي آموزش
بريل طراحي شده اســت .در حوزههاي آموزشي ديگر هم انواع
بازيها و مســابقات را طراحي كردهاند تا اين دورة فشرده ،براي
كودكان جذابيت الزم را داشته باشد.
آغــاز اين طرح به تابســتان  2008برميگــردد؛ زماني كه
اعضــاي  NFBدر ايالــت مريلند آن را اجــرا كردند و نتيجه
از نظرشــان آنقدر مطلوب بود كه تصميــم گرفتند طرح را
گســترش دهند .طرح در سال  2009بهصورت آزمايشي اجرا
شد و از سال بعد ،هر سال به شكلي گستردهتر به اجرا درآمد؛
بهطوري كه در آخرين دوره كه در تابستان  2016برگزار شد،
بيش از ســيصد كودك نابينا ،مهارتهــاي روزمره را در 45
پايگاه « »Bell Academyدر سي ِ
ايالت آمريكا فرا گرفتند.
والديــن يكي از شــركتكنندگان در اين طــرح ميگويد:
«»Bell Academyبهخوبي توانسته است در دخترمان براي
يادگرفتن بريل انگيزه ايجاد كند .فرزند ما پيش از شــركت
در اين طرح ،عالقهاي به بريل نشــان نميداد اما حاال همه
جــا را ميكاود تا نشــانهاي از بريل بيابــد .او از اينكه مث ً
ال
نوشــتة بريلي را روي دســتگاه فروش بليت قطار پيدا كند،
خوشحال ميشــود و از ما ميپرسد كه آيا بريل واقعاً تا اين
اندازه همگاني است».
پینوشتها

1.Nationl Federation of the Blind
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رشــد،فرا گيرشـــد
مجالت رشد روشن دانشآموزي در يك نگاه

ب یوسفزاده ،فاطمه رضایی
حبی 
اين مجالت براي دانشآموزان نابينــاي دورههاي اول و دوم
متوســطه ،در  24صفحه چاپ ،و همچون ســاير مجالت رشد
به اقتضاي ماههاي حضور دانشآموزان در مدارس ،ســاالنه در
هشت شماره منتشر ميشوند .اهداف انتشار آنها عبارتاند از:
 .1تــدارك مجموعهاي از خواندنيهاي جــذاب براي ارتقاي
دانش ،مهارتهاي زندگي و نشــاط در ميان دانشآموزان نابينا
(با رويكرد تكميلي نسبت به برنامة درسي اين گروه مخاطبان)؛
 .2حركت در مسير تحقق عدالت آموزشي و ايجاد فرصتهاي
برابر براي رشد فرهنگي و علمي دانشآموزان نابينا؛
خودباوري دانشآموزان
 .3كمك به خوداتكايي ،اعتمادبهنفس و
ِ
نابينا با بهرهمندي از قالبهاي نوشتاري متنوع و جذاب؛
 .4كمــك به ايجــاد زمينههايي براي تعامل هرچه بيشــتر
دانشآموزان نابينا با والدين ،اولياي مدرسه و شهروندان؛
 .5كمك به آمادگي نابينايان براي پذيرش نقشهاي اجتماعي
و هدايت شغلي آنان.
بخشي از مطالب اين نشــريه -همچون گفتوگو با نابينايان
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موفق و معرفــي فناوريهاي خاص نابينايــان -بهطور ويژه و
خاص مخاطبان آن توليد و آمادهســازي
متناســب با نيازهاي ِ
ميگردد و بخش ديگري كه جنبة عمومي دارد و بهطور مشترك
براي هر دو گروه دانشآموزان بينا و نابينا قابل اســتفاده است،
بــا اقتباس از مطالب مندرج در مجالت رشــد جوان و نوجوان
تدارك ديده ميشود.
بهدليل ويژگيهاي فني اين مجله ،كه به زبان بِريل منتشــر
ميشود و اندازة حروف آن تا سه برابر حروف تايپي به فضا نياز
دارد ،يكي از خصوصيات محــوري اين مجله ،رعايت ايجاز در
عين رسايي و جذابيت است.
با توجه به اينكه عنصر گرافيك و تصوير تقريباً در اين نشريه
جايي ندارد ،مجموعة مطالب آن با زباني مؤثر و قابل تجســم
براي دانشآموزان نابينا تهيه ميشود .براي تقويت هرچه بيشتر
اين ويژگي ،از نظرات كارشناســي اســتادان و متوليان خدمت
خاص مخاطبان در عرصههاي مختلف اســتفاده
بــه اين گروه ِ
ميشود.

انتشــار اولین مجلة بریل دانشآموزی در کشــور از مهرماه
1393با هدف فراهم کردن مطالب خواندنی برای بچههای نابینا
آغاز شد .خدا را ســپاس كه در این سه سال بچههایی که این
مجله به دستشــان رسیدهاست ـ با تمام دشواریهای ارسال
به سراســر کشور ـ به آن عالقهمند شدهاند و هر ماه انتظارش
را میکشند.
دقتی که نویســندگان در انشــا و جملهبندی داشــتهاند و
کارشناســان خط بریل در ویرایش
حساســیت و نکتهسنجی
ِ
و امــای کلمات ،این مجله را ـ به تأیید آموزگارانشــان ـ به
بهترین منبع برای تمرین روخوانی و امال تبديل کردهاســت؛
اهداف دیگر آموزشــی ،تربیتی و مهارتهای زندگی که جای
خود دارد.
مجالت روشــن نوآموز (برای دانشآموزان نابینای پایة دوم و
ســوم) و دانشآموز (چهارم تا ششــم ابتدایی) در  8شماره از
مهرماه تا اردیبهشت هر سال بهطور رایگان به دست مخاطبان
خود میرسد.
حدود شــصت درصد مطالــب این مجالت ،با رشــد نوآموز
و دانشآموز هماهنگ اســت .از شــعرها ،داســتانهای کوتاه،
چیســتانها و لطیفههای رشد نوآموز معموالً با اندکی تغییر و
تلخیص در رشد روشن استفاده میشود .برخی مطالب آموزشی
و داستانهای تصویری آنها بازنویسی و برخی حذف میشود و
داستانها و مطالبی تولید و جایگزین میگردد.
از جملــه مطالب خاص ایــن مجالت ،مطالبــی در موضوع
آمادگی جســمانی ،تحرک و جهتیابــی ،نرمشها و حرکات
ضروری به شــکل بــازی (در صفحة اتــاق کاردرمانی یا ورجه
وورجه بازی) است .تقویت جســم ،حواس بویایی و شنوایی و
افزایش مهارتهای دانشآموزان نابینا (مثل روش درست عصا

زدن) از اهداف این صفحات است.
آموزههای اخالقی ،دینی ،علمی ،ارتباط جمعی ،محیط زیست
و ...با اهداف و مطالب رشــد نوآموز و دانشآموز سایر کودکان
هماهنگ است.
صفحة ســرگرمیها ویــژة بچههای نابینا طراحی میشــود.
شــکلها و تصاویر(حیوانات و میوهها) این صفحه که در پایان
مطالب گذاشته میشــود ،عالوه بر تقویت حس المسه ،درک
بچهها را باال ميبرد و به آنها در تجسم فضاها و اشکال هندسی
کمک میکند .آموزش کاردســتی عالوه بر فراهم كردن زمينه
براي دســتورزی ،بچهها را با اشیائی که شاید تا امروز درک و
تصویری از آن نداشتهاند ( مثل مترسک) آشنا میسازد.
از آنجا که این کودکان مجلهای برای بررسی و چاپ آثارشان
به خط بریل ندارند ،سعی میشود در هر شماره یکی دو صفحه
به این امر مهم اختصاص يابد .از فایدههای اين كار ،این است:
 .1بچههــا به جای اینكه احســاس كنند افــرادی منفعل و
مصرفکنندهاند ،مجالی برای تولید ،طرح مســائل و گفتوگو
دارند ،و اين ،یعنی وجود نشریهای که تا به حال نداشتهاند.
 .2بچههای سراسر کشور به این طریق با هم آشنا میشوند و
ارتباط برقرار ميكنند اين به معناي کاهش حس تنهایی و انزوا
به سبب معلولیتی است که فکر میکنند فقط خودشان درگیر
آن هستند.
 .3درگیــر کردن بچهها با طرح ســؤال و جواب ،داســتان و
 ...پیامدهای متنوع و مفیــدی دارد :یاد میگیرند ،فکر کنند،
مطالعه کنند ،نامه بنویسند ،ایمیل بزنند و...
در پشت جلد مجالت هم در هر شماره برای والدین پیامهای
خاص کارشناسی شده در زمينة رفتار و برخورد با این کودکان
و توجه به نیازهای ویژة آنان نوشتهمیشود.
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کتابداری برای کودکان با نیازهای ویژه

 .1کشورهای 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 بهنفس او
باشــد و مشارکت او را در جامعه تسهیل نماید،
برخوردار باشد.

کتاب داستان
شببهخیر
فرمانده با
شخصیت
کودک
معلول با
حمایت
یونیسف،
1381

کــودک با نیاز ویژه ،کودکی اســت که به
دلیل جســمی یا روحی ـ روانی از شرایط عادی
خارج شده است و به خدمات ویژهای نیاز دارد.
این گروه کودکان را میتوان به دستههای زیر تقسیمبندی کرد:
 .1کودکان دارای معلولیــت خارجی :اختاللی در حس خود
دارند؛ همانند نابینایان و کمبینایان ،ناشــنوایان و کمشنوایان.
کسانی که دارای معلولیت جسمی هستند؛ همانند کودکانی که
در ناحیة پا یا دست دچار مشکلاند.
 .2کودکان دارای معلولیت داخلی :شــامل کودکانی است که
دارای نقص ذهنی هستند؛ کودکانی که در قسمتهای داخلی
بدن نظیر کلیه و ریه مشکالتی دارند.
 .3کودکانی که از نظر اجتماعی دچار آسیب شدهاند؛ همانند
کودکان مهاجر ،طالق ،کار و هر کودکی که از سوی خانواده یا
جامعه دچار مشکل شد ه 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 گروهها ،آثاری مناسب خود دارند
و میتوانند آنها را بخوانند.
از انواع آثار برای این کودکان میتوان
به این موارد اشاره کرد:
 éکتابهای بریل ،گویا ،حسی ،لمسی
برای نابینایان و کمبینایان
 éکتابهایی با زبان اشاره ،آسانخوان،
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مهشید دولتمدلی
شورای کتاب کودک

 .2کشورهای عضو ،حق کودکان معلول
را بــرای برخورداری از مراقبــت ویژه به
رســمیت میشناسند 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.

کتابهای پردهای و کتاب خالصهنویسیشده برای
ناشنوایان و کمشنوایان
 éکتابهای ســاده با خط ســاده و بدون پیچیدگی،
واقعگرا و با موضوعهــای طبیعت و حیوانات برای کودکان با
معلولیت ذهنی
 éکتابهایــی با قطعهای مناســب ،برای اینکــه کودکان با
معلولیت در دستها آنها را به دست بگیرند.
باید توجه داشت که موضوع انتخاب کتاب بسیار اهمیت دارد
و نمیتوان هر موضوعی را به این گروهها پیشنهاد داد یا برایشان
قصهخوانی کرد.
شورای کتاب کودک سازمانی فرهنگی ـ پژوهشی ،غیردولتی
و غیرانتفاعی اســت که در سال  1341تأسیس شده است .این
ســازمان در حوزة ادبیات کــودک و نوجوان فعالیت میکند و
اعضای آن نیروهای داوطلب هستند.
شورای کتاب کودک از دهة  1370فعالیت خود را در
زمینه کودکان با نیازهای ویژه آغاز کرد .این فعالیت در
گروههای زیر انجام میشود:
 .1کتاب و کودک نابینا (کتابهای گویا)
 .2کتاب و کودک نابینا (کتابهای لمسی)
 .3کتاب و کودک ناشنوا
 .4کتاب و کودک کمتوان ذهنی
 .5کتاب و کودک بیمار
 .6کتاب و کودک محروم اجتماعی.
برنامههای هر گروه شامل دو بخش اساسی بود:
 .1بررســی و گزینش نمونههای مناســب از میان آثار ادبی

بخشنابینایانکتابخانةعمومی
حسینیةارشاد
کتاب دیوار با
شخصیت کودک
معلول با حمایت
یونیسف1381 ،

منتشرشدة موجود
 .2مناسبسازی و آفرینش نمونهها.
در سال  1387نمایشگاه و سمیناری با همین موضوع در
خانة هنرمندان برگزار گردید که دســتاوردهای تمامی این
تالشها در آن مکان به نمایش گذاشــته شد .از نمونههای
این دستاوردها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
٭ برگزاری کارگاههای ساخت کتابهای حسی ـ لمسی و
تهیه کتابهای نمونه مانند گل یا پوچ ساخته زهرا فرمانی،
(یکی از هشــت کتاب برتر جهان برای کودکان و نوجوانان
معلول )1378( IBBY
٭ تهیة  120عنوان کتاب گویا
٭ تهیة  37عنوان کتاب ـ فیلم ویدئویی به زبان اشاره
٭ تهیة مجموعه منابع طــرح کتابخانة فراگیر با همکاری
یونیسف ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان
بهزیستی1379 ،
٭ تهیة مجموعــه منابع طرح آکندن اینترنشــنال 1برای
پناهندگان افغان1379 ،
٭ انتخاب و مناسبســازی کتاب برای کودکان ناشــنوا و
معلول ذهنی
٭ فعالیتهای ترویجی در مدارس و مراکز کودکان استثنائی
٭ فعالیتهای ترویجی و راهاندازی کتابخانههای کودک در
بیمارستانها
٭ راهانــدازی و تجهیز کتابخانه و ارائة خدمات کتابخانهای
به کــودکان در وضعیت ویژه ،مانند کودکان کانون اصالح و
تربیت و کودکان کار و خیابان
٭ تدویــن کتابشناســی کتابهــای گویــا و بریــل،
کتابهای حسی ـ لمســی ،کتابهای ویدیویی ،کتابهای
مناسبسازیشده و...
٭ تهیة سه کتاب داستان با نامهای شببهخیر فرمانده،
دیوار ،سبزهای در درون من با شخصیت کودک معلول،
.1381
پینوشتها
 Ockenden international.1يك مؤسسه خيريه است با بيش از 60
سال سابقه كه به بهبود وضعيت آورگان و مردم مهاجر يا تبعيد شده در
جهان كمك ميكند.

پرستو ولدخان
مسئول بخش نابینایان کتابخانه حسینية ارشاد
بخش ویژة نابینایان و کمبینایان کتابخانة عمومی حسینية
ارشــاد کار خود را با تهیة یک آرشــیو کوچک از کتابهای
گویا و بریل و عضوپذیــری از میان نابینایان عالقهمند آغاز
کرد .بهتدریج تولید کتابهای صوتی برروی نوارهای کاست
و ســپس تولید کتابهای بریل با استفاده از سختافزارها و
نرمافزارهای ویژه به برنامة کاربخش نابینایان اضافه شد و تولید
کتابهای گویا به شیوة دیجیتال و با استفاده از نرمافزارهای
تخصصی ویرایش صدا ،جای ضبط برروی نوارهای کاست را
گرفت .در نخستین سالهای دهة  ،1390با تجهیز استودیوها
و برنامهریزی جدید ،تولید این کتابها رشــد کمی و کیفی
چشمگیری یافت .در حال حاضر ،بیش از  2500عنوان کتاب
گویا و بیش از  350عنوان کتاب بریل در این آرشیو موجود
اســت که بالغ بر  1600عنوان آنها در کتابخانة حســینیه
ارشاد تولید شــده است .در حالحاضر ،ماهانه حدود بیست
عنوان کتاب گویای جدید تولید میشود .تمامی عالقهمندان،
میتوانند با ارائة نشــانی پســت الکترونیکی خود ماهانه از
تولیدات و اخبار جدید بخش ّ
مطلع شــوند .به عالوه اعضا
میتوانند از طریق فضای وب به کتابهای گویای تولید شده
در کتابخانه دسترسی داشته باشند و کتابهای درخواستی
اعضا در همة زمینههای موضوعی و برای همة گروههای سنی
جهت تبدیل به نسخه صوتی پذیرفته میشود.
مجموعهســازی کتابهــای گویا براســاس جدیدترین
محصوالت بازار نشر ،بهترینهای ترجمه و تألیف ،با رعایت
تنوع موضوعی و براساس نیاز و درخواست اعضا انجام میشود.
از خدمات ویژة این بخش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تولید نسخة صوتی کتابهای مرجع به شیوهای که مطالب
آنها قابل بازیابی و ارجاع و استناد باشد؛ برگزاری کارگاهها
و نشستهای ویژه با موضوعات فرهنگی و دعوت از مدارس
ویژة نابینایان برای شــرکت در این کارگاهها ،تولید نســخه
صوتی مجلة پیک توانا که برای معلوالن منتشــر میشــود؛
تولید فیلم گویا با تبدیل بهترین فیلمهای سینمایی به فایل
صوتی و افزودن توضیحات مربوط به جنبههای بصری فیلم
و پخش این محصول فرهنگی از رادیو اینترنتی حســینیة
ارشاد؛ تشکیل یک موزة کوچک برای افراد نابینا و کمبینا 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.
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اميد چيز خوبي است
فرانــك دارابونت ،كارگــردان آمريكايي ،فيلمــي دارد به نام
«رستگاري در شاوشنگ» .در اين فيلم ،اندي كه بانكدار جواني
س ابد محكوم شده در حاليكه
است ،به جرم قتل همسرش به حب 
مرتكب چنين جرمي نشده است .بخش عمدة ماجراهاي فيلم در
زندان شاوشنگ اتفاق ميافتد .یکی از شخضیتهای فیلم هاتلن
است که نقش او را جیمز وتیمور بازی کرده است.
هاتلن زنداني پيري اســت كه به حبس ابد محكوم شده و در
زندان مســئول كتابخانه اســت .او بيش از پنجاه سال است كه
زنداني است .او كه ديگر پير و ناتوان شده است بخشيده ميشود
و قرار است چند روز ديگر آزاد شود ،اما دوست ندارد به بيرون از

زندان پا بگذارد.
پس ،براي اينكه در زندان بماند تصميم ميگيرد يك زنداني
ديگــر را به قتل برســاند .او البته از تصميمش
منصرف ميشود اما كماكان از ادامة زندگي
در بيرون از زندان واهمه دارد...
٭٭٭
ارديبهشتماه براي گفتوگو دربارة
رشــد روشــن و بازديد به مجتمع
آموزشي نابينايان شهید محبی رفته
بودم؛ مجتمع بزرگــي كه تعداد

دنيايهيربل
هيربل ،كه موهايي بور و كمپشت و بدني الغر و استخواني دارد،
نُه ساله است ولي قد و بااليش به بچههاي شش ساله ميماند .با
اين حال ،هيچكدام از بچههاي بيسرپرست آسايشگاه حريفش
نميشوند .او موقع دعوا و كتككاري از همه قويتر است.
هيربل هنگام ب ه دنيا آمدن به ســبب مشكلي پزشكي دچار
معلوليت ذهني شــده است و هميشه ســردرد دارد .مادرش
او را رهــا كرده و پدرش هرگز او را نديده اســت .پدرخوانده و
مادرخواندهاش هم از وقتي بيمارياش شدت گرفته است ،او را
به آسايشگاه سپردهاند.
بچههاي آسايشــگاه با هيربل ميانهاي ندارند و
او را از خــود ميرانند .ســر و كله زدن
با هيربل براي پرســتاران آموزشديدة
آسايشــگاه كار سختي اســت .در اين
ميــان ،يكي از پرســتاران به نام خانم
ماير ،متوجه ميشود كه هيربل به رغم
ناتواني ذهني ،و در حاليكه به سختي
ميتوانــد جملهاي را كامــل ادا كند،
هوش عملي درخشان و صداي خيلي
خوبي دارد.
هيربل كه با هيچ كس ســر سازگاري
ندارد ،خيلي وقتها خودش را توي كمد
حبس ميكند و آواز ميخواند يا باالي
درخت ســيبي ميرود كه توي حياط
است؛ درختي كه حكم آشيانهاش را دارد.
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محبتاهلل همتي

پژمان واسعي

گاهي هم از آسايشگاه فرار ميكند.
در آسايشگاه ،سرايدار بدخلقي هم به نام آقاي شوپن ا ِ
ِشتشر
هست كه با بچهها بدرفتاري ميكند و مخصوصاً از هيربل خيلي
بدش ميآيد .آقاي اشتشــر براي لجبازي با هيربل ،شاخههاي
درخت سيب را قطع ميكند و حتي يكبار او را حسابي كتك
ميزند اما هيربل ،با اينكه نه توانايي مقابله با آقاي اشتشــر را
دارد و نه ميتواند ماجرا را براي كسي تعريف كند ،با هوشمندي
او را ادب ميكند و براي هميشه از شرش خالص ميشود.
هر چه ميگذرد ،مدير آسايشــگاه ،پرســتاران ،آموزگاران و
بچهها بيشتر پي ميبرند كه هيربل آنقدرها هم
كه فكر ميكنند ،بيهوش و حواس نيست.
او با شم موسيقي و صداي رسايي كه دارد،
تكخوان گروه اركستر آسايشگاه ميشود.
البته گاهي كلمات را فراموش ميكند ولي
ش اين كاستي را جبران
صداي استثناييا 
ميكند.
هيربــل يكبار بــه دكتر آسايشــگاه
ميگويد كه ميخواهد از آنجا فرار كند و
به جاي دوري برود« :به سرزميني كه در
آن خورشيد درست ميكنند».
بار آخري هم كه از آسايشــگاه فرار
ميكند ،پليس او را ميگيرد .سرانجام،
هيربل به جاي ديگري منتقل ميشود،
به يك بيمارستان.

زيادي دانشآموز نابينا و كمبينا را از سراسر كشور در خود جاي
داده اســت .ديدم كه تعدادي از دانشآموزان تهراني با سرويس
مدرسه رفتوآمد ميكنند و تعداد بسياري هم بعد از ساعتها
آموزش در مجتمع ميمانند و در واقع ،شبانهروزشان در مدرسه
ميگذرد .قبل از آن فكر نميكردم كه دانشآموزان دورة ابتدايي
و متوسطه مجتمع كه از سراسر كشور آمدهاند ،مجبور باشند به
دور از خانواده ،شبانهروزشان را در مجتمع بگذرانند.
بچهها در گروههاي دو نفري به راحتي در محوطه و ساختمان
مجتمــع رفتوآمد ميكردنــد؛ بدون اينكه بــا موانع فيزيكي
برخورد كنند .آنها محيط مجتمع را بهخوبي میشــناختند؛
به ســرعت از پلهها باال و پايين ميرفتند ،ميدويدند ،شوخي
ميكردند اما ما كه همگي تازه وارد بوديم ،نگران بوديم از اينكه
ن بخورند و زخمي شــوند و . ...آسانی راحتی رفتوآمد
به زمي 
بچههای نابینا و کمبینا در مجتمع ما را شــگفتزده کرده بود.
كارمان كه تمام شد ،به بخش نگهباني رفتيم و منتظر رسيدن

اتومبيل شديم .رضا ،كه دانشآموز دورة متوسطه است ،تا دم در
ما را همراهي كرد .جوان خونگرم و مهرباني بود .دوست داشت
با ما بيشــتر حرف بزند؛ انگار اولينبار بود كه يك گوش شــنوا
پيدا كردهبود .از او پرســيدم كيقرار است با سرويس به خانه
برود؟ و گفتم« :مثل اينكه سرويسها دارند حركت ميكنند»؛
نميخواستم جا بماند.
گفت« :من دانشآموز شبانهروزي هستم ».گفتم« :مگر منزل
شما تهران نيست؟»
گفت «:چرا ،ولي از مجتمع دوريم و تردد هر روزه برايم بسيار
سخت است .براي همين ،ترجيح ميدهم در مجتمع بمانم».
گفتم« :ديپلم را كه بگيري ،راحت ميشوي و ديگر الزم نيست
در مدرســه بماني .راســتي كي ديپلم ميگيري؟» ضمن اظهار
تأسف گفت« :امسال آخرين سالي است كه در مدرسه هستم».
رضا هم دوســت نداشت مدرســه را ترك كند و پا به دنياي
بيرون از مدرسه بگذارد.

شگفتــي
«من یک بچه عادی هستم با قیافة غیر عادی».
مشــکل «آگوست» است؛ پسری که به خاطر یک مشکل
این
ِ
ژنتیکی به طرز وحشــتناکی زشــت به دنیا میآیــد« .آگی» به
خاطر ضعف جســمی و  27بار عمل جراحی تا دهسالگی مدرسه
نرفتهاست .مادر او معلم سرخانهاش میشود .حمایت بیش از حد
خانــواده به خصوص خواهر بزرگترش «الیویا» این فکر را در آگی
تقویت میکند که آنها نیز مثل دیگر مردم او را عادی نمیبینند.
روحیة طنز پدر شرایط سخت را برای خانواده آسانتر میکند.
خانواده تصمیم میگیرند او را از کالس پنجم به مدرسه بفرستند
سال
و داستان از اینجا شروع میشــود« .شگفتی» ماجرای یک ِ
تحصیلی آگوست است؛ چگونگی تغیی ِر نگرش و تح ّولی که در او،
اطرافیانش و دانشآموزان مدرسه و والدینشان اتفاق میافتد.
آگی با موهای بلندی که بیشــت ِر چهرهاش را میپوشــاند وارد
مدرسه میشود .او طی ســالها با وحشتها و زلزدنهای مردم
کنار آمدهبود؛ با این حال حضور در مدرسه بین
پانصد دانشآموز برایش چالشی عظیم بود.
آگی روزهای سختی را شروع میکند.
بچههــا از او دوری میکردند .آگی با نگاهی
مثبت خود را به جای بچهها قرار میداد« :هرگز
بچهای از روی شرارت به من نخندیدهاست ...من
هم اگر یک آدم مریخی به مدرسه بیاید به او زل
میزنم و میگویم  :بچه ها! یک مریخی آمده».
بعد از دو ماه بچهها کم و بیش به دیدن قیافة آگی
عادت میکنند؛ اما نگاه والدین در مراسم مختلف،

فاطمه رضایی

آگوست را ُخرد میکرد .هدایت مربیان مدرسه ،از جمله سرمشقهای
ماهیانة آقای براون ،آگوســت را به صبر و آرامش میخوانَد .هوش
اجتماعی آگی با کمک خانواده و مدرسه تقویت میشود .از نیمة سال
اوضاع تغییر میکند« .جک» که ابتدا به درخواست مدیر آگی را تنها
نمیگذاشت ،حاال او را به خاطر خودش دوست دارد« :آگی باهوش
و مزهپران است ،به لطیفههایم میخندد .میتوانم با او درد دل کنم».
مخالفان حضور آگی در مدرسه آغاز میشود .از
جنگ بین طرفداران و
ِ
يادداشتهاي فحش تا لقب طاعون و قرارهايی که اگر کسی دستش
به آگوست خورد باید سریع آن را بشوید!
روز به روز به طرفداران آگوســت در مدرسه اضافه میشود .در
اردوی سه روزة بیرون از مدرسه ح ّتی مخالفان هم برای محافظت
از او با بچههای شرور مدرسهای دیگر درگیر میشوند.
در جشن پایان سال ،دانشآموزی که آغاز سال تحصیلی موهای
بلندش روی چشمش را گرفتهبود ،با موهای کوتاه شده روی سن
میرود .کودکی که در عکس دستهجمعی صورتش را
با فتوشاپ محو میکردند ،حاال همگی منتظر بودند تا
به نوبت با او عکس بگیرند.
آگوســت مدال خاص مدرسه را به خاطر شهامت،
محبت و رفاقتش از دســت مدیر میگیــرد .اما او
ّ
همچنان باور دارد« :من به چشــم دیگران متفاوت
و غیر عادیام! هرچند به نظر خودم ،پســربچهای
کام ً
ال عادی و معمولی هســتم! بــا وجود این اگر
میخواهند برای آنچه به چشمشان میآیم مدالی
به من بدهند ،دستشان را رد نمیکنم!»
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بوسه بـر
الفبـــا!

تنظیم :زینب گلزاری

پالن :1

به یکی از روســتاهای سقز رفته بودند تا در مراسم عروسی
شــرکت کنند .او که در جمع دوستان و پسرهای همسن و
سال فامیل ،فرصت دوبارهای برای شیطنت و کنجکاوی یافته
است ،همراه پسرخالهاش راهی کوهستان میشود .در ابتدای
راه در دامنة کوه ،جســمی براق توجهش را جلب میکند .در
حالیکه چشــمانش از کنجکاوی برق میزند ،به ســوی آن
مــیرود ...و ناگهان ...مین به جا مانده از جنگ در دســتان
عبدالواحد ،پسرک شاد و پرانرژی هفتساله ،منفجر میشود...
حاال دو دست او از مچ قطع شدهاند و چشمانش نمیبینند.
هیچ مدرســهای او را نمیپذیــرد .میگویند چگونه میتواند
بریل یاد بگیرد؟
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پالن :2

معلم است .او هم مثل تمام دانشآموزان هر روز کیفش را
بر میدارد و راهی مدرســه میشود؛ مدرسهای که مخصوص
استثناییها و کودکان نابیناست.
اکبر زارعی بیش از  20ســال است تدریس میکند؛ خرق
عادت کرده است و کارهایی انجام میدهد که شاید هرکس از
پس انجام دادن آنها برنیاید! عاشق معلمی است ...میگوید:
«به واســطة کارم به شهرهای زیادی سفر کردهام .چند سال
قبــل برای کارهای تحقیقاتی به اســامآباد رفتم؛ شــهری
کوچک بین ســنندج و مریوان .آن منطقه  47کودک نابینا
داشت .سال بعد به کل روستاها و شهرهای آن منطقه اعالم
کردم که هر کســی تمایل دارد با سواد شود ،در کالسهای
تابستانی شرکت کند .کالسهایی که هیچ هزینهای نداشتند
و حتی هزینة محل اسکان و خورد و خوراک شرکتکنندگان
نیز با آموزشوپرورش بود .بزرگساالن نابینای آن منطقه هم
حدود  70نفر بودند .از تمام آن افراد نابینا ،فقط سه نفر دختر
از این طرح اســتقبال کردند .هر سهشان هم کام ً
ال بیسواد
بودند و سواد خواندن و نوشــتن نداشتند اما دو نفر از آنها
حافظ کل قرآن بودند و یکــی دیگر هم چند جزئی از قرآن
را حفظ بود .بچهها را به خوابگاه آوردم .مســئولیت نگهداری
از آنها را همسرم برعهده گرفت و خودم بعدازظهرها بعد از
پایان کار ،بــه آنها تدریس میکردم .در عرض  17روز خط
بریل را به آن سه نفر آموزش دادم».

پالن :4

پالن :3

در  7سالگی چشمها ودســتهایش را از دست داده بود و
بعد از بهبود ،تصمیم گرفته بود درســش را ادامه دهد .اوایل
اجازه نمیدادند پسرک سر کالس درس بنشیند؛ میگفتند
چون خط بریل را نمیتواند 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 ثبتنام کنند.
«بایدکاری میکردم که او بتواند درس بخواند .درس خواندن
فقط از راه شنیدن کار سختی بود؛ آن هم برای پسرکی که به
تازگی دستها و چشمهایش را از دست داده بود .باید راهی
پیدا میکردم که او بتواند خط بریل را یاد بگیرد».
اکبر زارعی میگوید« :شــبها تا صبــح به عبدالواحد فکر
میکردم؛ نمیتوانستم او را در آن وضع رها کنم .میدانستم
حس لبها از حس انگشتان بیشــتر است .فکر کردم شاید
بشــود از لبها برای خواندن استفاده کرد ...کار آسانی نبود.
باالخره به نتیجه رســیدم که باید به او یاد بدهم با لبهایش
درس بخواند .ابتدا حروف را بزرگ بهصورت 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 روزبهروز پیشرفت میکرد اما
هنوز معلمها و مسئوالن مدرسه او را باور نداشتند .کسی باور
نمیکرد پسری که نه دســت دارد نه چشم ،بتواند بخواند و
بنویسد باید به آنها ثابت میکرد که موفق شده است.
واحد اســماعیلپور را به جلسة اولیا و مربیان دعوت کردند
تــا خود از نزدیک شــاهد معجزة معلمی باشــند! و واحد با
لبهایش خواند و خواند و خواند...
کسی باورش نمیشد؛ دیدن آن لحظه ،اوج شکوه کار یک
معلم را نشان میداد؛ شکوه موفقیت و توانستن و نجات یک
زندگی...

مستند «چیزی شبیه چشمانم» به کارگردانی و نویسندگی
هوشــنگ میرزایی روایت زندگی عبدالواحد اســماعیلپور
است .داســتانی حقیقی درباره پســری از شهرستان سقز...
پســری که در  7سالگی و زمانی که کالس اول ابتدایی بوده،
به اتفاق خانــوادهاش به یکی از روســتاهای نزدیک به مرز
عراق میروند تا در مراســم عروسی یکی از بستگان پدرش
شــرکت کنند .یک مین خنثی نشده از زمان دفاع مقدس را
برمیدارد و مین میان دســتهایش منفجر میشــود .در اثر
انفجار مین ،چشمهایش نابینا و هر دو دستش قطع میشود.
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 میکنند؛ تا
اینکه اکبر زارعی ،معلم دبســتان بوستان سقز ،با مسئولیت
خود میپذیرد که به عبدالواحد آموزش بدهد .او به ســختی
و با کمک گرفتن از حس لبهای عبدالواحد موفق میشــود
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 دورههــای باالتر ادامه میدهد و
همواره از دانشآموزان نمونة مدرسه است .عبدالواحد که در
رشتة مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشگاه تهران تحصیل
کرده است ،معلمی را که به لبهایش طعم خواندن بخشید،
هرگز از یاد نمیبرد.

پوستر فیلم مستند
«چیزی شبیه چشمانم»
به کارگردانی و نویسندگی
هوشنگ میرزایی
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كتابخواني مشاركتي
قسمت سوم و پایانی
اشاره

بیش از این بيشتر به نگاهي كه در پس كتابخواني مشاركتي نهفته
است،پرداختيم.حاالباايننگاهميتوانيمبهتكنيكهاي كتابخواني
مشاركتي بپردازيم و در بستر واقعي از آنها استفاده كنيم.

گاهــي انتخاب ابزار و لوازمي بــراي ايفاي نقش ،به باال بردن
مشاركت كودكان و درگير شدن آنها با موضوع و از همه مهمتر،
ايجاد رابطة مستحكمتر با كتاب و كتابخواني كمك ميكند.
يك تكه دســتمال كاغذي ،يك گردو كه بهعنوان ســر يكي از
شخصيتهاي داســتان انتخاب كردهام ،ميتواند كتابخواني
مشــاركتي را به فعاليتي همراه با نمايش تبديل كند و ميزان
مشاركت بچهها را باال ببرد؛ مخصوصاً وقتي بچهها در ساختن
و شكل دادن به اين شخصيتها ،انتخاب نقش هر كدام و بازي
آنها ،نقش اصلي را داشته باشند.

تكنيكهاي كتابخواني مشاركتي در يك نگاه

در هر مرحله از كتابخواني كه باشــيم ،مخصوصاً در ابتداي
آن« ،مرور كتــاب» براي بچهها رابطهاي با همة محتواي آن را
شــكل ميدهد كه ميتواند ميزان مشــاركت آنها را باال ببرد.
گاهي بچهها بالفاصلــه بعد از خواندن آخريــن جملة كتاب،
درخواست مرور آن را درســت از اولين جمله دارند .شايد اين
موضوع براي ما كســلكننده يا گاهي مســخره باشد اما براي
بچهها ،تكرار هميشه سرشار از تازگي است.
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سيده سوده شبيري
پژوهشگر حوزة پیشدبستان

وقتي در كتاب پيش ميرويم ،كلمه به كلمة كتاب و تصاوير
آن «فرصتي براي ابراز وجود» بچههاســت .شــايد كمي مكث
كردن و عجله نداشتن براي به پايان بردن كتاب براي كودكاني
كه خود را ديرتر ابراز ميكنند يا با مانعي مواجهاند ،فضاي امني
ايجاد كند.
اميرعلــی از آن كودكانــي بود كه هفتههــاي اول در برنامة
كتابخواني شركت نميكرد .در عوض ،هر بار براي كتابخواني
ما مانع ايجاد ميكرد .يك باره كتاب را از دســت من يا بچهها
ميكشــيد و فرار ميكرد .بار ديگــر كوهي از لگو روي كتاب و
وسط جمع ما ميريخت و گاهي هم به كنار جمع ميآمد و بلند
بلند انواع صداها را ايجاد ميكرد .هيچ وقت هم خودش ايستگاه
كتابخوانــي را انتخاب نميكرد .وقتي توجهم را به اميرعلی و
نيازش منعطف كردم ،به نظر رســيد ايــن همه كار بدون پيام
نميتواند باشد .او به نحوي ميخواست خودش را ابراز كند اما
انگار راهش را بلد نبود .يك روز كه اميرعلی به ســرعت دويد تا
كتاب را بردارد ،او را در آغوش گرفتم و از او خواستم که كتاب
را به دســت بگيرد و به ســمت بچهها نگه دارد تا با هم كتاب
بخوانيم .اميرعلی پيشــنهادم را بــه راحتي پذيرفت و به جمع
ما پيوست .او توجه ميخواســت و عاشق كتاب بود اما راهش
را بلد نبود .كتابخواني مشــاركتي اين فرصت را براي همة ما
فراهم آورد .براي اميرسام فرصت پيوستن به جمع و ابزار خود را
ايجاد كرد و براي من و بقية بچهها فرصت بهره بردن از حضور

اميرعلی و مشــاركت او در كتابخوانــي را فراهم آورد .به اين
ترتيب ،اميرعلی به بازي ما پيوســت و به مشتري پر و پا قرص
كتابخواني تبديل شد؛ مشترياي كه سطح بااليي از مشاركت
را در كتابخواني از خود نشان ميداد.
از لحظهاي كه كتــاب را پيش رو ميگــذارم ،يكي از اولين
مــواردي كه توجه بچهها را به خود جلب ميكند و بسترســاز
خواندن مشاركتي كتاب است ،عكسها و تصاوير آن است .نشان
دادن و نــام نهادن عكسها و پرســش دربارة آنها ،امكانهاي
متنوعي براي مشــاركت در اختيارم قرار ميدهد .هر صفحه را
كــه ميخوانيم ،پيش از رفتن به ســطرها يا صفحههاي بعدي
دربارة اينكه در ادامة كتاب چه نوشــته است ،از بچهها پرسش
ميكنم .پيشبينيهاي كــودكان دربارة ادامة كتاب ،مخصوصاً
كتابهاي داســتان يا كتابهاي علمي ،به باال رفتن مشاركت
آنها كمك ميكند.
«اگــر به يــك موش شــيريني بدهي ،يك ليوان شــير هم
ي هم ميخواهد .شيرش را
ميخواهد .وقتي به او شير بدهي ،ن 
1
كه تمام كرد»....
«بچههــا ،فكــر ميكنيد بعد از تموم شــدن شــيرش چي
ميخواد؟ به نظرتــون تو صفحة بعد قراره چي ببينيم؟ بعدش
چــي؟ بعد بعدش چي؟» بچهها همينطور حدس ميزنند و با
حدسهايشان پيش ميرويم .گاهي با حركات صورت و دست
و چهره و كمي چاشــني طنز ،هيجان ماجرا را زياد ميكنم تا
قبل از ديدن صفحة بعدي ،حسهايمان را بررسي كنيم ،كمي
بخنديم و با بچههايي كه هنوز وارد بازي مشــاركت نشدهاند،
روش تازهاي را امتحان كنيم .شوخي و خنده در فضاي بچهها
معمــوالً خيليها را به ماجرا پيوند ميدهد و مشاركتشــان را
برميانگيزد .همينطور كه داســتان را پيش ميبريم ،بچهها به
ياد خاطرات و تجربههاي خود ميافتند .اگر حواسم به اولويتي
كه در كتابخواني دارم ،يعني مشاركت ،نباشد ،شايد خيلي از
اين قصهها و خاطرات مشــاركتبرانگيز را از دست بدهم اما با
يادآوري اولويــت كتابخواني« ،خاطرهگويي» و «اتصال كتاب
بــه زندگي واقعي» از جمله مهمترين تكنيكهاي كتابخواني
مشاركتي هستند.
«كالس نقاشي تمام شده بود ،اما سارا همچنان روي صندلي
نشسته بود و كاغذ نقاشياش هنوز سفيد بود  ....سارا گفت :من
2
كه اص ً
ال بلد نيستم نقاشي بكشم!»
«كســي تا حاال اين احســاس ســارا رو تجربه كرده؟ اينكه
احساس كني يه كاري ازت ميخوان كه بلد نيستي انجام بدي؟
اونوقت چهكار ميكني؟» ابراز احساسات در قالب كالم ،عالوه
بر باال بردن فرصتهاي مشاركت در كتابخواني ،مهارت ابراز را
در كودكان تقويت ميكند ،دايرة واژگانشان را گسترش ميدهد
و احســاس همدلي با خود و ديگران را در آنها برميانگيزد و
تقويت ميكند.
يكي از شــگفتيهاي كتابخواني مشاركتي ،باال رفتن ميزان

شــناخت مــن و بچهها از همديگر اســت .فرصتهــاي برابر
گفتوگويي ،باعث «اتصال» ما ميشود و «نياز و خواستة» هر
كدام از بچهها را آشــكار ميكند .هر بــار كه با چگونه و چرا و
چطور ،سؤالي از بچهها ميكنم ،وقتي كه واقعاً سؤال دارم! به باال
رفتن تدريجي «مهارتهاي تفكر» در آنها اميدوارم.
كتاب را به پارسا ميدهم و از او ميخواهم صفحة شروع قصه
را از روي فهرست پيدا كند و به همة ما بگويد .پارسا صفحات
اول را رد ميكند و به صفحة  6ميرسد« :خاله اينجاست« ».از
كجا فهميدي قصه از اينجا شروع شده؟» پارسا پاسخ را ميدهد
و بقيه هم حدسهايشان را مطرح ميكنند.
«نيب يك موش مترو بــود .او در يك خانوادة پرجمعيت ،در
زير سكوهاي يك ايستگاه شلوغ مترو به دنيا
3
يكي از شگفتيهاي
آمده بود».
تصويري پر از ميلــه و پيچ و مهره و پاي كتابخواني
آدمها و موشهاي كوچك ،تصوير خطوط مشاركتي،باال
آهن متروي شهري است« .بچهها در اينجا رفتن شناخت من
چند تا پي چ دايــرهاي ميبينيد؟ ديگه چي و بچهها از همديگر
شــكل دايره اســت؟» به صفحة  8و  9كه است .فرصتهاي
ميرسم ،تصوير تعداد زيادي موش توجهم برابرگفتوگويي،
را جلب ميكند« .بچههــا! چقدر موش تو باعث «اتصال» ما
اين دو تا صفحه اســت! كي ميخواد بدونه ميشود و «نياز و
موشها چند تا هســتند؟» بچهها شروع به خواستة» هر كدام
از بچهها را آشكار
شمارش ميكنند.
كار روي مهارتهــاي اولية رياضي مانند ميكند .هر بار كه
با چگونه و چرا
اشــكال ،اعداد ،مفاهيم متضاد مثل بزرگ
و چطور ،سؤالي
و كوچــك ،رنگها و ســاعت ،ميتواند در
از بچهها ميكنم،
كتابخواني مشــاركتي انجــام پذيرد؛ به وقتي كه واقع ًا
شرطي كه باز هم حواسم به عطش بچهها سؤال دارم! به باال
باشد و يادم باشد با تقال كردن ،در دام رفتن تدريجي
«من بايد همه چيــز را به بچهها ياد «مهارتهاي تفكر»
بدهم» نيفتم .قرار است كتابخواني در آنها اميدوارم
مشاركتي فعاليتي لذتبخش باشد.

سواد اولية زباني

همة فرصتهاي مشــاركت و دســتاوردهايي كه تا به اينجا
مطرح كردم ،بــه يادگيريهايي كه در فضــاي واقعي زندگي
ميتواند اتفاق بيفتد و متصل شدن كودكان و مربي به يكديگر
مربوط ميشد .حاال ميخواهم به يكي از جديترين و مؤثرترين
آثار كتابخواني مشاركتي  -كه پژوهشهاي زيادي هم به آن
پرداختهاند  -اشاره كنم.
آيــا تا ب ه حال توجهتان به نحــوة تعامل يك كودك پيش از
4
دبســتان با خواندن و نوشتن جلب شــده است؟ «سواد نوپا»
عبارتي است كه از آن در برخي از منابع براي اين ارتباط استفاده
شده است .باور گذشــتگان اين بود كه خواندن و نوشتن فقط
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محصول آموزش رســمي اســت .از اينرو ارتقاي سواد آموزش
دغدغة بســياري از دستاندركاران تعليم و تربيت شده بود ،اما
االن يافتهايــم كه بچهها به طرق مختلــف از بدو تولد تا پيش
از دبســتان ،دربارة زبان نوشــتاري و خواندن آن دانش كسب
ميكننــد .در اين دوره ،بچهها با فعاليتهــاي زباني از طريق
آموزش رسمي درگير نميشوند بلكه با مشاهدة محيط اطراف
اين موضوع را تجربه ميكنند .آنها به تدريج:
 éبا نقش يك نوشته بهعنوان ابزاري براي ارتباط آشنا ميشوند.
 éبا ســاختار آواها و واجها در زبان رسمي و محاورهاي مرتبط
ميشوند.
 éنســبت به حروف و عالئم نوشتاري شــناخت اوليهاي پيدا
ميكنند.
 éبا كلماتي كه ســاختارهاي زبانــي را توضيح ميدهند (مثل
كلمــه ،جمله ،خواندن ،هجي كردن و  )....آشــنايي اوليه پيدا
5
ميكنند.
كتابخواني مشاركتي روي كيفيت اين يادگيري تأثير شگرفي
دارد .وقتــي كتابي را باز ميكنم تا بــا بچهها بخوانيم ،حركت
دســتم زير خطوط و كلمات ،بچهها را نسبت به آنچه مشاهده
ميكنند حســاس ميكند .خيلي وقتها مشاهده ميكنم كه
دســتان كوچك و ظريف و كودكانة آنهــا اين كار را بر عهده
گرفته است .در اين ســير ،آرام آرام «تفاوت نوشته با تصوير»
برايشان آشكار ميشود.
«فيل كوچولو همينطور كه ميرفت به خانم خرســه رسيد.
خانم خرسه تا فيل كوچولو را ديد ،عطسهاي كرد و گفت :فيل
6
كوچولو! دماغت كو؟»
همينطور كه دستم را زير كلمات حركت ميدهم ،از بچهها
ميپرســم« :اگه گفتين كجا نوشــته فيل كوچولو؟» چند نفر
از بچهها با شــنيدن كلمه و تكــرار آن ،حدس ميزنند و آن را
نشان ميدهند .حاال يك «فيلكوچولو» نه بهعنوان دو كلمه و
 9حــرف بلكه در ابتدا فقط بهعنوان يك تصوير در ذهن بچهها
نقــش ميبندد .وقتي متن را ادامه ميدهيم ،بچهها تصوير اين
كلمه را با چشــمان كنجكاوشــان دنبال ميكنند و به تدريج،
فيل كوچولو بهعنوان يك «كلمه» جاي خود را در ذهن بچهها
باز ميكند .همينطور كــه كتاب «فيل كوچولو! دماغت كو؟»
را ميخوانيم ،ابراهيم بهطور ناگهاني روي جلد كتاب را نشــان
ميدهد و با گذاشتن انگشتش زير عالمت تعجب عنوان كتاب
ميگويد« :خاله! خطر! اينجا خطره! من اينو توي خيابون ديدم.
بابــا گفت عالمت خطره!» از اينكه بچهها معناي مشــاركت را
درك ميكننــد و خودشــان فرصتهاي يادگيــري را فراهم
ميآورند ،همة وجودم پر از شادي ميشود .از ابراهيم ميخواهم
به لحن من موقع خواندن عنوان كتاب دوباره گوش كند .حاال
چند بار عنوان كتاب را بلند و آهسته ميخوانم .روي تعجب در
عبارت «فيل كوچولو!» و پرسشي بودن «دماغت كو؟» با لحن
و حــركات صورت تأكيد ميكنم و ميپرســم« :به نظرت توي
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كتاب اسم اين عالمت رو چي ميتونيم بگذاريم؟ فكر ميكني
وقتي من فيل كوچولــوي بيدماغ رو ميبينم ،اول از همه چه
احساسي دارم؟»
از آن به بعد ،عالئم متن هم به بازي ما اضافه ميشوند .گاهي
به كلماتي برخورد ميكنم كه در چشمان بچهها برق فهميدن
معناي آنها را نميبينم .بعضي از بچهها معموالً پيشدســتي
ميكننــد و معناي كلمات را ميپرســند« :خاله ،مطبخ يعني
ب بچهها با پرسشــي مواجه
چــي؟» گاهي هم وقتــي از جان 
نميشــوم ،خودم از آنها ســؤال ميكنم .ممكن است از آنها
بخواهم تا اينجاي داستان را براي يكي از بچهها كه تازه به جمع
ما اضافه شده است ،تعريف كنند .اين كار ،هم فرصتي براي ابراز
احساســات ،افزايش دايرة واژگان و تعامل بچهها با هم فراهم
ميكنــد و هم به من فرصت ميدهــد از دريافتي كه بچهها از
مسير كتابخواني داشتهاند ،آگاه شوم.
بعضي وقتها يكي از شخصيتها يا عناصر كتاب ،وارد زندگي
گروهي ما ميشود و تا هفتهها ،با هم دربارة آن صحبت ميكنيم
و قصه ميســازيم .بارها پيش آمده كه يكــي از مادرها دربارة
شخصيت يا موضوع يك كتاب به من پيامك داده و اسم كتاب
را جويا شده است .معموالً كتابهايي كه بهصورت مشاركتي با
بچهها ميخوانيم ،به خانة بچهها هم راه پيدا ميكنند؛ گاهي با
خريدن كتاب و گاهي هم با تجربة امانت دادن و امانت گرفتن
از يكديگر.
نوشــتن از همة فرصتهايي كه در كتابخواني مشاركتي با
كودكان ميتوانيم بهعنوان مادر يا مربي شكار كنيم ،كار سادهاي
نيســت اما براي دريافتن اهميت كتابخواني با كودكان كافي
اســت بدانيم كه بنا بر نتايج بعضــي پژوهشها ،دانشآموزاني
كه در مهارتهاي اولية خواندن و نوشــتن ضعف دارند ،كساني
هستند كه فرصت شنيدن و گفتوگو كردن دربارة داستانها،
درگير شــدن و بازي با كلمات و مشــاركت با خانــواده براي
7
كتابخواني را پيش از ورود به دبستان از دست دادهاند.
به همة اين از دســت دادنها ،از دســت دادن فرصت بينظير
تجربة خواندن و يافتن و خنديدن و همراهي با كودكان و يادگيري
از آنها را اضافه كنيد؛ فرصتي كه لذتش تكرار نشدني است.
پينوشتها:
« .1اگر به یک موش شیرینی بدهی ،»...الرانامرآف ،مژگان کلهر ،کتابهای زرافه
« .2نقطه» ،پیتر اچ .رینولدز ،هدا کالهدوز ،کتابهای شکوفه وابسته به
انتشارات امیرکبیر
« .3موش 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

« .6فیل 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

 #دستانی که میخوانند
عليرضا منسوب بصيري
تصور كنيد كه پيامكي با اين مضمون دريافت
كردهايد:

«انجمن حمايت از توســعة فضاهاي آموزشي و
فرهنگي حامي بعد از 16سال فعاليت در دورترين
و محرومترين روستاهاي ايران و با داشتن تجربة
ســاخت  20مدرسه و تجهيز بيش از  40كتابخانه
و همچنين بهكارگيري شــيوههاي نوين آموزشي
در راســتاي ارتقاي كيفيت زندگي كودكان اين
مناطق ،با توجه به نيازســنجيهاي انجام شده
قصد تجهيز كتابخانهاي مخصوص نابينايان را در
آموزشگا ه كودكان استثنايي پيام نور شهرستان
سراوان دارد .براي تحقق اين هدف خداپسندانه،
لطفــ ًا كمكهاي نقدي خود را به كارت شــمارة
٭٭٭٭ واريز كنيد».

چقدر به اين پيامك اعتماد ميكنيد؟ آيا اص ً
ال
پيگيري ميكنيد كه چنين انجمني وجود دارد يا
خير؟ آيا تجهيز كتابخانهاي مخصوص نابينايان در
سراوان يك نيت خير واقعي است؟

اگر لينكي از سوي يك سايت معتبر كه كارش
جمعآوري كمكهاي مردمي است به شما برسد،
چه احساســي پيدا ميكنيــد؟ بهخصوص وقتي
مســتنداتي بيشــتر از يك پيامك يا سرگذشت
كســاني را كه قرار اســت به آنها كمك شود،
مطالعه ميكنيد و حتي ميتوانيد تعداد كســاني
را هم كه كمك كردهاند بشماريد .در اين صورت،
خيالتــان جمع ميشــود و با اطمينــان خاطر
بيشتري دست نيازمندان را ميگيريد .تازه بعد از
اينكه كمكها جمع شــد ،اين توفيق را داريد كه
گزارشي خوب و مفصل از اجراي طرح و كمك را
مطالعه و عكسها و حتي فيلمهاي مربوط به آن
را مشاهده كنيد.
تجهيز كتابخانة مخصوص نابينايان در شهرستان
سراوان داســتاني واقعي از مشاركت  957نفر و
جمعآوري حدود دهميليون تومان بر بستر فضاي
مجازي بود كه همين چند مــاه پيش (مهرماه)
اتفاق افتاد.
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«روشنا»یی
در زندگی نابینایان

(معرفی برنامههای تلفنهمراه ویژة کمبینايان و نابینایان)
محسن مرادیان
دبیر ریاضی ،ناحیة یک رشت
در دنیای امروز با رشد فناوری و استفاده از
تلفنهای هوشمند کارها برای ما آسانتر شده
اســت ،اما هنگامی که نتوان از این خدمات
استفاده کرد هیچ فایدهای ندارند .این دقیق ًا
همان مشــکل کمبینایان و افرادی است که
مشکل بینایی دارند .آنها با اینکه فناوری در
اختیارشان است ،به دلیل دید کم قادر به استفاده از آن نیستند.
در این بین ،برنامهنویسان به لزوم طراحی برنامههایی که افراد
دارای معلولیت بتوانند از آنها برای تســهیل امور زندگی خود
استفاده کنند ،پی بردهاند.
در ادامه ،به معرفی چند نمونه از اپلیکیشنهایی که برای کمک
به این افراد تولید شده است ،میپردازیم .اگر شما معلمی هستید
که در کالســتان دانشآموزان دارای اختــاالت بصری دارید،
احتماالً با معرفی و آموزش این برنامهها به این دانشآموزان ،لطف
بزرگی در حق آنها میکنید.

 TalkBackعصای دست کمبینایان

این ابزار در تمام گوشیهای اندرویدی
قرار دارد و بــا فعال کردن آن ،کاربران
نابینــا یا کمبینا هنگامی که یک گزینه
در صفحة گوشی را لمس کنند ،دستگاه
برای کمک به آنهــا بازخورد گفتاری
میدهد .برای مثال ،با لمس هر آیتم از لیســت پیامکها متن
آن پیامک برای کاربر خوانده میشــود .وقتی  TalkBackفعال
باشــد ،برای انتخاب هر گزینه باید روی آن کلیک کرد و برای
اجرای آن گزینه ،کاربر میبایســت دوباره روی آن کلیک کند.
همینطور 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.
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طریقة فعالسازی  TalkBackدر گوشیهای اندروید:
در قســمت « »Settingگزینة ) (Advanced Settingرا انتخاب
میکنیم .ســپس گزینة قابلیت دسترسی ) (Accessibilityرا
کلیک نموده در پنجرة باز شده TalkBack ،را فعال میکنیم.
طریقة فارســی کــردن  :TalkBackدر حالــت عادی
 TalkBackبا زبان انگلیسی کار میکند؛
چنانچه بخواهیم از آن برای زبان فارسی
مبدل صوتی
نیز اســتفاده کنیم ،بایــد ّ
 espeak TTS Engineرا نصــب نماییم.
کار ایــن اپلیکیشــن تبدیــل متن به
صداســت و بیش از هفتاد زبان دنیا را پشــتیبانی میکند که
خوشــبختانه زبان فارسی نیز جزء آنهاست( .نشانی  espeakو
سایر اپلیکیشنها در انتهای مطلب درج شده است ).بعد از نصب
کردن  ،espeakآن را اجرا کرده وارد قسمت تنظیمات کلی آن
میشــویم و از لیست موتورهای صوتی  espeakTTSرا انتخاب
میکنیم .با این کار ،برنامة  TalkBackگزینههای فارسی را نیز
میتواند بخواند .ایــن امر برای
دانشآموزی که میخواهد یک
متن یک کتاب را در گوشــی و
تبلت خود بخواند ،بســیار مفید
است.

مسیریاب ویژة نابینایان

GetThere

یکی از چالشهــای زندگی نابینایان و
کمبیناها این است که بتوانند بدون کمک
دیگران و به آســانی در سطح شهر تردد
کنند و به مقصد مورد نظرشــان برسند.
ن اندرویــدی  GetThereیک
اپلیکیشــ 
مسیریاب آفالین است و بدون نیاز به اینترنت و با صوت فارسی،

کاربر را راهنمایــی میکند که در چه
موقعیتی قرار دارد.
مشخصات برنامه:
صفحة اصلی برنامه دارای چهار دکمه
با فونت درشــت است که عبارتاند از:
 .1کجا هستم .2 ،جزئیات .3 ،پیمایش،
 .4خروج .این دکمهها تضاد رنگ دارند
تا افراد کمبینا بهتر آنها را تشخیص
دهند.
کاربر فقط اولیــن باری که برنامه را
اجرا میکند باید به اینترنت وصل باشد
و از قســمت جزئیات /نقشهها /دانلود
یک نقشة ایران را انتخاب کند و اجازه
دهد نقشه دانلود شود.
ی است گزینة
در اجراهای بعدی ،کاف 
«کجا هستم» را انتخاب کند تا برنامه
بــه کمک  GPSموقعیــت فعلی او را
بیابد و اعالم کند .وقتی کاربر شــروع
به حرکت میکند ،برنامه بهطور هوشــمند ،موقعیت فعلی او و
خیابانهای اطرافش را اعالم میکند.
با انتخاب دکمة «جزئیــات» میتوان به تنظیمات مربوط به
برنامه و نقشهها دسترسی پیدا کرد .با انتخاب دکمة «پیمایش»
نیز سه گزینه قابل دسترسی است که عبارتاند از:
 .1نقطهها :نقطهها مختصات جغرافیایی هســتند که کاربر
آنها را ایجاد ،ویرایش یا حذف میکند .برای مثال ،دانشآموز
محلی را که ســوار اتوبوس میشود بهعنوان یک نقطه و با نام
«ایستگاه اتوبوس» ذخیره میکند و بعدها وقتی از خانه حرکت
میکند ،از قسمت پیمایش و از لیست نقاط «ایستگاه اتوبوس»
را انتخاب میکند و برنامه او را تا مقصد راهنمایی مینماید.
 .2کروکیها :کروکــی راهنمایی مرحله بــه مرحله برای
رســیدن از یک نقطه به نقطة دیگر اســت .کاربر میتواند این
مسیر را بهعنوان کروکی و برای مراجعات بعدی ذخیره کند یا
اگر به اینترنت وصل باشد ،مکانهای مختلف را جستوجو کند
ی ایجاد نماید.
و بعد برای مسیر آنها کروک 
 .3هشدارها :کاربر میتواند روی نقاطی که برایش اهمیت
دارد ،هشــدار بگذارد .فرض کنید دانشآموز روی نقطهای که
باید از تاکسی یا اتوبوس پیاده شود ،هشدار میگذارد .او با این
کار در حیــن حرکت میتواند با خیال راحت به بقیة کارهایش
بپردازد و برنامه هر چند لحظه مسافت باقیمانده تا آن محل را
به او اعالم میکند.

 Magnifier + FlashLightذرهبین و چراغقوة ویژة
کمبینایان

فرض کنید دانشآموزتان در یک فروشگاه مواد غذایی بخواهد

تاریخ تولید یا قیمت درج شــده روی یک کاال
را که اغلب بــا فونت ریز روی محصوالت درج
میشوند ،بخواند .بیشتر اوقات این کار برایش
بســیار دشــوار و حتی غیرممکن اســت .در
اینجاست که برنامة  ،Magnifierگوشی کاربر
را به یک ذرهبین بزرگ تبدیل میکند 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 میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
 .1فریز کردن تصویر برای بررسی دقیقتر آن
 .2عکس گرفتن از شــیء مورد نظر و ذخیرة
آن در گوشی
 .3روشــن کــردن فالش دوربیــن بهعنوان
چراغقوه تا در مکانهای کمنور و تاریک ،کاربر
اشیا را واضحتر ببیند.
 .4امکان فوکــوس روی تصویر برای واضحتر
شدن آن
 .5وارونه کردن رنگ اشیا ،شبیه دیدن نگاتیو یک فیلم
 .6امکان تغییر زوم و بزرگنمایی بهصورت دستی
 .7چرخش و وارونه کردن تصویر دوربین.

 Low Visionیک جعبهابزار مخصوص
معلوالن بصری

این اپلیکیشــن ابزارهایی همچون دفترچه
تلفن ،دوربین ،ماشــین حساب ،ساعت ،تقویم
و موقعیتیــاب در خود دارد که با نوشــتهها
و دکمههــای بزرگ و رنگهــای کام ً
ال واضح
طراحی شدهاند؛ بهطوریکه افراد دچار مشکل
بینایی بتوانند به راحتی از آنها استفاده کنند.
ماشین حســاب تعبیه شــده در آن عالوه بر
دکمههای درشــت ،دارای تلفظ صوتی اســت
و اعداد و عملهای درج شــده را میخواند تا
امکان تایپ اشتباه را به حداقل برساند.

پینوشتها

نشانی دانلود اپلیکیشنهای معرفی شده در این نوشتار
 .1دانلود https://goo.gl/7CV9Co: GetThere
 .2دانلود http://goo.gl/foA0cl: espeakTTS
 .3دانلود https://goo.gl/WgVJJo: Magnifier
 .4دانلود https://goog.gl/py51qH: Low Vision
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از عصاي سفيد تــــــــا GPS

نگاهي به سير تحول فناوريهاي كمكي ويژة آسيبديدگان بينايي
اميد هاشمي
روزنامهنگار روزنام ة ايران سپید
عصاي ســفيد جزء معدود ابزارهاي ويژة افراد داراي آســيب
بينايي اســت كه تقريباً در طول ســاليان دراز تغييري ماهوي
به خود نديده اســت .حتي در برخــي متون تاريخي مربوط به
ســدهها يا هزارههاي پيش هم كه در آن فرد نابينايي توصيف
شــده ،او را با عصايي در دست به تصوير كشيدهاند .اما همين
ابزا ِر كام ً
ال سنتي توانسته است اين بستر را براي آسيبديدگان
بينايي فراهم كند كه از كنــج خانهها بيرون آيند و خود را در
جامعه مطرح كنند تا افراد جامعه هم به فكر تسهيل دسترسي
اين گروه به اطالعات و فراهم آوردن استقالل فرديشان باشند.
با نگاهي به تاريخ فناوريهاي مدرن ويژة نابينايان در مييابيم
كه اولين قدمها براي فراهــم كردن فرصتهاي برابر براي اين
گــروه ،در آغاز دهة  1980و در كمپاني معتبر آيبيام ()IBM
برداشته شد .متوليان اين كمپاني تالش كردند ابزاري را فراهم
كنند كه كاربران نابينا و كمبينا به كمك آن بتوانند به رايانههايي
كه در اين شــركت توليد ميشد ،دسترســي داشته باشند .از

46

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

همان زمان بود كه مفهومي به نام «صفحهخوان» يا «Screen

 »Readerبه واژهنامههاي علوم رايانه اضافه شــد .صفحهخوان
مبدل متن به گفتار
نرمافزاري اســت كه به كمك موتورهــاي ّ
يا « »Text to Speechامكان خوانده شــدن متون نمايش داده
شــده در پنجرههاي مختلف را براي كاربر داراي آسيب بينايي
فراهم ميكند .به كمك اين ابزار ،كاربر نابينا يا كمبينا ميتواند
به ســادگي و درست مثل ساير كاربران از نرمافزارهاي مختلف
اســتفاده كند؛ متن بنويســد ،محاســبات رياضي انجام دهد،
وبگردي كند ،در شبكههاي اجتماعي حضور داشته باشد و. ...
با آغاز هزارة ســوم ،دسترسي كاربران نابينا به صفحهخوانها
آسانتر هم شده است؛ چرا كه اگر تا پيش از اين مجبور بودند
مبالــغ گزافي براي داشــتن يك نرمافــزار صفحهخوان هزینه
کنند ،حاال ديگر صفحهخوانهايي در اختيارشان قرار ميگيرد
كه بهصورت كام ً
ال رايگان در بازار عرضه ميشــوند NVDA .يا
« ،»Non Visual Desktop Accessنــام صفحهخوان رايگاني

اســت كه از زبان فارسي هم پشتيباني كرده و در ميان كاربران
ايراني از محبوبيت ويژهاي برخوردار است.
صفحهخوانها البته به سيستم عامل ويندوز خالصه نميشوند
و ساير سيســتم عاملها هم امكاناتي براي دسترسي نابينايان
در خــود تعبيه كردهاند Talkback .در Voice over ،Android
در محصــوالت شــركت  Appleو  Orcaدر  ،Linuxاز جمله
صفحهخوانهايي هستند كه حضور نابينايان در دنياي فناوري
را به سادگي آب خوردن كردهاند.
« »Refreshable Braille Displayيــا نمايشــگر بريل هم
از جمله ابزارهايي اســت كه ســاليان درازي اســت در اختيار
نابينايان قرار دارد .اين دســتگاه امكان دسترســي نابينايان به
متــون الكترونيكي را از طريق خط بريــل فراهم ميكند .اين
قبيل ســختافزارها ميتوانند هر آنچه را روي صفحة نمايش
نشــان داده ميشود ،به بريل تبديل كنند تا نابينايان به كمك
« »RBDو يك صفحهخوان بتوانند همزمان به نسخة صوتي و
بريل متون الكترونيكي ،دسترسي داشته باشند.
ِ
در طراحــي ابزارهــاي تســهيلگر ،افراد كمبينا هــم از قلم
نيفتادهانــد و در طراحي تمامي سيســتم عاملها ،تمهيداتي
انديشــيده شده اســت تا آنها هم بتوانند از مزاياي حضور در
دنياي فناوري بهرهمند شــوندAndroid ،Windows ،Linux .
و  IOSو  ،MACهركــدام به فراخور نســخهاي كه در اختيار
كاربر كمبينا قرار ميگيرد ،ابزارهاي مختلفي براي درشتنمايي
يا تغييــر رنگ متون و پسزمينه و بهطور كلي ،ايجاد تغييرات
شدن محيط كار براي كاربران
بصري جهت هرچه متناســبتر ِ
كمبينا فراهم ميكنند Magnifier .در  Windowsو Gestures
 Magnificationدر  Androidدو نمونه از اين ابزارها به شــمار
ميآيند .طراحي انواع ذرهبينهاي سنتي يا Magnifier Video
هاي الكترونيكي هم از ديگر اقداماتي اســت كه در شركتهاي
مختلف براي هرچه قابل دســترستر كــردن فناوريها براي
كاربران كمبينا انجام ميشود.
فناوريهاي ويژة آســيبديدگان بينايي فقــط اين حوزهها را
شامل نميشود و دنيا به سمتي در حال پيشرفت است كه اساساً
هر فناوري تازهاي كه توليد ميشود ،به گونهاي براي اين دسته از
افراد جامعه هم قابل استفاده است .از وسايل كمكآموزشي مثل
زمين گويا
انواع نقشههاي جغرافيايي در دسترس گرفته تا كرة ِ
و از صفحهخوان مخصوص فرمولهاي رياضي تا ســختافزارها
يا اپليكيشنهاي مســيرياب ،جزء ابزارهايي هستند كه هركدام
بالقوه ميتواند زندگي يك فــرد نابينا يا كمبينا را متحول كند.
پس ،چه خوب كه در صورت امكان مواجهه با اين افراد ،ســعي
كنيم اشراف كافي در مورد اين ابزارها را به دست آوريم تا مگر از
طريق آگاهيبخشي بتوانيم تأثيري بر زندگي اين گروه بگذاريم.
در هر حوزهاي كه مشغول فعاليت هستيم ،كافي است سري به
گوگل بزنيم و جستوجويي ساده انجام دهيم تا اطالعات بهروز و
دستاول ،با چند كليك ناقابل ،در اختيارمان قرار بگيرد.

پیروزی بـرشب
مريم فريدوني
كتابخانة مرجع كانون پــرورش فكري كودكان و
نوجوانان كه يك كتابخانــة تخصصي هنر و ادبيات
اســت ،از مهرماه ســال  1390هر ماهه با برگزاري
نمايشــگاههاي موضوعي ،عالقهمنــدان به كتاب و
ادبيات كودك را به بازديد از اين گنجينه فراخوانده
است.
تاكنــون  67نمايشــگاه در كتابخانة مرجع كانون
پرورش فكري برگزار شده است كه جا دارد در اينجا
از برخي از آنها نام ببريم.
 éنمايشــگاه كتابهــاي منتخب فلســفه براي
كودكان و نوجوانان
 éفقط مورچهها ســايه دارند ،نمايشگاه مجموعه
كتابهاي رجيو اميليا ،به همراه دو نشست تخصصي
 éمعرفــي كتابهاي اقتصاد با عنوان «هركســي
فنجان خودش»
 éكتابهاي منتخب صلح با عنوان «سبز انگشتي»
و نمايشگاه «ماهي به سرفه افتاد» با موضوع محيط
زيست و . ...
توششــمين نمايشــگاه با عنوان «پيروزي
شص 
بر شــب» با موضوع كودكان با نيازهــاي فراگير با
همكاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي برگزار
شده و  69عنوان كتاب و  24عنوان از يك مجله به
نام «بچهها بشري» به نمايش گذاشته شد.
دليل برگزاري اين نمايشــگاه وجود كتابخانههاي
فراگير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است
كــه با توجه به اين مهم ،به كودكان با نيازهاي ويژه
خدمت ميكنند.
توششمين
در ادامه ،كتابشناسي كتابهاي شص 
نمايشگاه ارائه گرديده است.

چندواقعیتدربارةآموزشفراگیر

آیــــا
میدانید:
واقعیت1

واقعیت2

واقعیت3

موفقیت تحصیلــی دانشآموزان خاص
در کالسهــای فراگیــر در مقایســه با
دانشآموزان در کالسهای تفکیک شده
بهتر و یا برابر است.

دانشآموزان خاص در کالسهای
فراگیر در مقایسه با دانشآموزان در
کالسهای تفکیک شده تعامل بیشتری
با همساالنشان دارند و حمایت
بیشتری نیز از آنان دریافت میکنند.

کیفیت آموزش فراهم شده برای
دانشآموزان خاص در کالسهای
فراگیر ،در مقایسه با دانشآموزان
کالسهای تفکیک شده بهتر یا برابر
است.

دانشآموزان خاص در کالسهای
فراگیر بهویژه در کالسهای
حرفهآموزی ،سازگاری بیشتری با شغل
آیندهشان دارند.

برنامههای آموزش فراگیر تاثیر منفی بر
موفقیت تحصیلی دانشآموزان عادی
این کالسها ندارد.

کالسهای فراگیر  ،سازگاری
دانشآموزان را برای زندگی اجتماعی
بهبود میبخشند.

 .1ش 
ب به خير فرمانده
احمد اكب رپور .تصويرگر
مرتضي زاهدي .تهران :يونيسف
(صندوق كودكان سازمان ملل
متحد) واحد انتشارات1383 ،

 .29زندگينامه ،احوال و افكار
ذبيحا ...بهروز  /محم درضا
بيگدلي .تهران :وزارت
شوپرورش1378 ،
آموز 

 .27دوست من سندرم داون
دارد  /جنيف ر مورماليناس.
تصويرگر :مارتا فابرگا .مترجم:
گيتا موللي .تهران :را ز نهان،
1396

 .2من و الكپشت و ماني
مژگان كلهر .تصويرگر :مجتبي
عصياني .تهران :سازمان
فرهنگي هنري شهرداري
تهران1392 ،

مجـلـه
بچه ها بشري ،سال ششم،
فروردين  96شمار ة61

 .28خانة خودمان  /سينتيا
كادوهاتا .مترجم :شقايق
قندهاري .تهران :افق1385 ،

 .3ديوار  /جبار شافعيزاده.
تصويرگر راشين خيريه .تهران:
يونيسف1383 ،

 .26سوزان ميخندد
جينويليز .توني راس .مترجم:
شهيدمجتهدزاده.تهران:
سروش1389 ،

 .25شگفتي!  /آرجي .پالسيو.
مترجم :پروين عليپور .تهران:
افق1393 ،
 .24ماهي باالي درخت  /ليندا
مااللي هانت -مترجم :پرناز
نيري .تهران :افق1395 ،

 .23پيروزي بر شب  /كريستان-
مترجم :سيروس طاهباز .تهران:
كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان1362 ،

 .4فقط بابا ميتواند من را
از خواب بيدار كند  /مژگان
بابامرندي .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان،
1389

 .22باغچ هبان  /محم درضا
يوسفي .تهران :سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي-
انتشارات مدرسه1380 ،

واقعیت4

 .5اليور سمعك ميگيرد
مورين كسيدي ريسكي و
نيكالس كالكوف .مترجم:
مژگان شعبا 
نپور شهرستاني.
تصويرگر :نيكالس بيبي .تهران:
كتاب آراد1387 ،

 .21داستان زندگي من هلن
كلر  /مؤلفان :استوارت و
پاليآن گراف .مترجم :سپيده
خليلي .تهران :سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي-
انتشارات مدرسه1377 ،

واقعیت5

 .6همه چيز روبهراه است
جنيفر مورمالينوس .تصويرگر:
مارتا فابرگا ،مترجم :مرجان
مشاري .ويراستار :زهرا سادات
صفوي سهي .تهران :طبيب،
1389

واقعیت6

 .7زندگي با فلج مغزي
پلپيم .مترجم :مجيد عميق.
تهران :پيدايش1389،

 .8مقررات بسينتيالرد
مترجم :كيوان عبيدي آشتياني.
تهران :افق1391 ،
 .9هاوكينگ و سيا هچالهها
پل استراترن .مترجم :ابوالفضل
حقيري .تهران :بصيرت1389 ،

 .10داستان زندگي استيون
هاوكينگ  /نويسنده و
تصويرگر .تي .اس.لي .مترجم:
محبوبه عسگري .تهران :واژه،
انتشارات فاطمي1392 ،

 .14سبزهاي در دورن من
رايكا بامداد تصويرگر :مرجان
وفائيان .تهران :يونيسف1383 ،

 .11طالييها و نيروي
درونشان  /ژيال موحدي .تهران:
وديعت1387 ،

 .15من ناشنوا هستم
جنيفرمور -مالينوس .تصويرگر:
مارتا فابرگا -مترجم :الهام
اسدي .تهران :تيمورزاده،
طبيب1388 ،

 .12بچههاي استثنايي و شاد
آرلن مگوير .تصويرگر .شيال
بيلي .مشهد :پيام دانش و
دانش موسوي1387 ،

 .16زندگي با سندرم داون
جنيبريان -مترجم :فيروزه
معراج .تهران :پيدايش .يا،
1389

 .13مرغ مقلد  /كاترين
ارسكين .مترجم :كيوان عبيدي
آشتياني .تهران :افق1395 ،

 .17داستان زندگي من-
هلن كلر  /مترجم :فاطمه
چادرباف .تهران :شركت توسعة
كتابخانههاي ايران1369 -

 .20معلم روشنايي
هلن الميرا ويت .مترجم:
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فهرستگان رشد منبعی مطمئن برای آشنایی با بهترین منابع آموزشی و تربیتی سال است.

در فهرستگان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با  82منبع آموزشی و تربیتی مکتوب و

غیر مکتوب آشنا میشوید که اغلب در سال  1395تولید شدهاند.

هر معلمی میتواند منابع مورد نیاز و مناسب برای خود و دانشآموزانش را از فهرستگان بیابد.

امسال دومین سالی است که فهرستگان رشد ـ به رایگان ـ برای تمام آموزشگاههای کشور

از جمله دفتر مدرسهای که شما در آن تدریس میکنید ،فرستاده شده است.

نحوۀ تهیه منابع معرفی شده در فهرستگان ،در مقدمۀ آن توضیح داده شده است.

نسخههای الکترونیکی و رایگان فهرستگان را در این نشانی ببینید:

فهرستگانهای دیگری

برای دیگر دورههای آموزشی
نیز منتشر شده است.

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

رفاقتیارقابت؟

آيا كسي جا مانده است؟
بوسه بر الفبا!
در اين موزه نابينايان هم ميبينند !
از عصاي سفيد تا GPS

