
 محمدحسين ديزجی

گفــــــتو
گـــــــــو

2۶

﹞ــ︦ و  ا︋︫︣ ︀ ريـان﹥︋  ️ و﹎﹢︋  ﹀﹎
﹨︧︐ی زار︻ی از ﹝︖︐﹞︹ ﹡︀︋﹫﹠︀︀ن 

︣ا﹡ـ﹦ ﹡︣ج︦ د︠︐

گفت وگو با هستی زارعی دانش آموز نابینای پایۀ نهم

ریاضی را دوست دارم، چون یادگرفتنی است
هســتی زارعی از آموختن و فراگرفتن لذت می برد. با همة 
درس ها رفاقت دارد و ریاضی را هم خیلی ویژه دوست دارد. 
او تک فرزند خانواده اش اســت و بر اثر مشکلی ژنتیکی دچار 
نابینایی شده اســت. او اکنون در پایة نهم مدرسة دخترانة 
نابینایان نرجس تحصیل می کند. شاید این پرسش  به ذهن 
شما هم رسیده باشد که: »هستی چطور با درس ریاضی در 
شــرایط نابینایی کنار می آید؟!« ما با هدف یافتن پاسخ این 

پرسش با او گفت وگو کردیم. پس لطفاً بخوانید.

 دربارة درس ریاضی چه نظری دارید؟ در مقایسه 
با ســایر درس ها، مثل ادبیات یا علوم، آن را چطور 

می دانید؟
 من درس ریاضی را خیلی دوست دارم. مباحث آن خیلی 
شیرین اند و مطالب ریاضی را خیلی راحت یاد می گیرم. چون 
درس ریاضی حفظ کردنی نیست و یادگرفتنی است، آن را از 

بقیة درس ها بیشتر دوست دارم.

 بعضی از دانش آموزان فکر می کنند ریاضی درس 
سختی است. شما چه نظری دارید؟

 به نظر من ریاضی درس آســانی است، اما یادگرفتن آن 
توسط افراد متفاوت است. گاهی ممکن است یک نفر سریع 

مطلــب را بفهمد، در حالی که فــرد دیگری برای فهمیدن 
مطلب به تمرین های بیشــتری احتیاج داشــته باشد. من 
معتقدم یادگرفتن ریاضی به اندازة تالش فرد بستگی دارد. 

 به نظرم ریاضی درس سختی نیست.
 آیا شــما همــان مباحث درســی را در ریاضی 
می خوانید که بچه های بینا هم می خوانند، یا مباحث 
شما کمی متفاوت هستند؟ یعنی، کتاب شما همان 
کتاب است یا تفاوت دارد؟ اگر تفاوت دارد دربارة آن 

بیشتر بگویید.
 مــا همان مباحثــی را در درس ریاضی می خوانیم که 
دانش آموزان بینا می خوانند. البته ما رسم شکل به آن صورت 
که بقیة دانش آموزان دارند، نداریم و شاید تعدادی از شکل ها 
را اصاًل نمی خوانیم. مثاًل ما کسر روی محور را نمی خوانیم. 
برخی شــکل ها را هم ما نمی کشیم و اگر الزم باشد، معلم 
خودش آن ها را برای ما رســم می کند و توضیحات الزم را 
می دهد تا ما موضــوع را درك کنیم و بفهمیم. البته معلم 
تشــخیص می دهد که چه چیزی برای ما الزم است. خط 
ما بریل است و شــکل ها را هم با دستگاه مخصوصی برای 
ما می کشند. برای امتحانات هم اگر مثاًل بحث زاویه باشد، 
معلم هر وقت به این ســؤال برسیم خودش می آید و آن را 
برای ما توضیح می دهد تا مســئله را درك کنیم و بتوانیم 

جواب بدهیم.

 شما معموالً چطور درس ریاضی را در کالس فرا 

برای مدت چند ســاعت چشــم هایتان را با پارچه ببندید و بعد به درس ریاضی و مباحــث آن فکر کنید. روی 
تک تک موضوع ها و مســئله هایی که آن ها را یاد گرفته و حل  کرده اید، تمرکز کنید. از خودتان بپرســید: چطور 
در این شــرایط می توان ریاضی را یاد گرفت؟ در این شــرایط چه احساسی نســبت به درس ریاضی دارید؟ در 
این شــماره به دیدار یک معلم و دانش آموزی رفته ایم که  هر دو نابینا هســتند. هر دو باانگیزه در مسیر یاددهی 
و یادگیری به پیش می روند. ابتدا با هستی زارعی، دوســت خوب دانش آموزمان که در پایۀ نهم تحصیل می کند، 
گفت وگو داریم. در ادامه با ریحانه بابرشــمس که مدرك کارشناســی آموزش اســتثنایی دارد و فارغ التحصیل 
مربیگری شــطرنج هم هست، صحبت می کنیم. او عالوه بر ریاضی، فلســفه، منطق، اقتصاد و چند درس دیگر را 
هم تدریس می کند. این معلم و دانش آموز هر دو از «مجتمع آموزشــی دخترانۀ نابینایان نرجس تهران» هستند.

د︨ـــ︐︀ن ︑﹢ا﹡ـ︀
ـي﹠ا ان﹍ش︐ان︋ 
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می گیرید و چگونه آن را در خانه مطالعه می کنید؟
 اگر مبحث شــکلی نباشــد، معلم سر کالس موضوع 
را بــرای ما توضیح می دهد. اگر از بچه ها کســی بخواهد، 
می تواند آن را ضبط می کند تا بعد گوش  کند. اگر نشــود، 
همان موقع باید یاد بگیرد. اگر هم شکلی باشد، معلم آن را 
برای ما رسم می کند. برای یادگرفتن درس ریاضی، بچه ها 
در خانه آنچه را که یادداشــت کرده اند، مرور می کنند و یا 
فایل های صوتی خود را گــوش می دهند. همچنین برای 
یادگیــری بهتر، معلم به مــا تمرین هایی می دهد و ما در 
منــزل آن تمرین ها را حل می کنیم تا بهتر موضوع را یاد 

بگیریم.
بخشی از مطلب را سر کالس یاد می گیریم. معلم تمرین ها 
را می بیند و بیشتر با هم کار می کنیم تا موضوع را بهتر یاد 
بگیریم. در ضمن تمرین ها را معلم تک به تک برای ما حل 
می کند تا بهتر بفهمیم. ما بیشتر سعی می کنیم که تمرین 
حل کنیم تا بهتر یاد بگیریم. اگر سؤالی هم باشد، معلم آن 

را برای ما توضیح می دهد.

 شما تمرین های ریاضی را کجا می نویسید. مثًال 
افراد بینا با خودکار یا مداد روی کاغذ می نویسند. 

شما کجا می نویسید؟
 ما برای حل تمرین ها دفتر مخصوصی داریم که جواب 
تمرین ها را در آن می نویســیم. ســؤال ها را از روی کتاب 

می خوانیم و جواب ها را در آن دفتر می نویسیم.

 ریاضی تنها متن و عدد نیســت. خیلی وقت ها 
شکل، حجم و ترسیم هم دارد. شما این شکل ها و 
حجم ها را چطــور تمرین می کنید و یاد می گیرید؟ 

آن ها را ترسیم می کنید؟
 شــکل ها اگر پیچیده نباشــند، معلم آن ها را برای ما 
تشــریح می کند. شکل های کتاب برای ما مقداری ناواضح 
هستند. معلم خودش سعی می کند آن ها را برای ما رسم 

کند و توضیح بدهد.

 شما برای اندازه گیری طول، حجم یا سایر اندازه ها 
از چه چیزها و ابزارهایی استفاده می کنید؟

 مبحث اندازه گیری تقریباً خیلی برای ما مطرح نیست 
و ما بــه آن خیلی نمی پردازیم. اما اگــر اندازه گیري الزم 
باشــد، ما خط کش، گونیا، نقاله و متــر بریل داریم. ولی 
ســؤال های زیادی در موضوع اندازه گیري براي ما مطرح 
نمی کنند. ما حساب ابزار بریل هم داریم که روي آن جمع 
و تفریق ضرب و تقسیم را انجام می دهیم. این وسیله یک 
جور براي ما نقش چرك نویس را دارد و بعد جواب را روي 

کاغذ خودمان می نویسیم. 

 آیا نابینایان برای فراگیری مباحث ریاضی ابزارها 

و امکانات خاصی دارند؟ اگر هست مثال بزنید.
 ما از وسیله اي که می تواند حالت بریل درست کند هم 
استفاده می کنیم. منظور این است که معلم به وسیلة آن، 
شــکل مورد نظر را براي ما در قالب بریل درمی آورد.  این 
کار یا با قلم و یا با دســتگاه پرکینز انجام می شود. در واقع 
از این وسایل براي برجسته کردن شکل ها استفاده می شود. 

 به نظر شــما ریاضی به چــه درد زندگی افراد 
می خورد؟ منظورم از نظر عمومی و همچنین از نظر 

شما به عنوان یک فرد نابیناست. 
 ریاضی براي افراد نابینا به عنوان یک رشــتة تحصیلی 
به درد نمی خورد. افراد نابینا به دلیل مشــکل نابینایی و 
اینکه ریاضی شکل زیاد دارد، نمی توانند آن را به عنوان یک 
رشتة تحصیلی انتخاب کنند. البته افراد نابینا از بخش هاي 
دیگر ریاضی، مثل محاسبه ها می توانند استفاده کنند و در 

زندگی از این محاسبه ها کمک بگیرند. 

 در هر علم و دانشی می تواند لذتی وجود داشته 
باشد. از نظر شــما ریاضی هم لذت دارد؟ اگر دارد، 

مثال بزنید و تعریف کنید.
 یادگرفتن ریاضی کاًل خیلی قشنگ و لذت بخش است، 
زیرا مباحثی دارد که وقتی آدم آن ها را درست یاد می گیرد 
و درك می کنــد، خیلی برایش جالب و جذاب اســت. به 
کمک همین اطالعات است که می توان تمرین های حتی 
خیلی طوالنی را هم حل کرد و جواب آن ها را یافت. وقتی 
آدم روش جدیــدی را یاد می گیــرد، خیلی برایش جالب 

است.

 غیر از کتاب درسی ریاضی خودتان، آیا مطالب 
ریاضی دیگری را هم مطالعه می کنید؟ مثًال کتاب های 
شنیداری معماهای ریاضی، مقاالت ریاضی و غیره. 

اگر این کار را می کنید، چگونه؟
 نه، من فقط کتاب هــای ریاضی خودمان را می خوانم 

و تا به حال از کتاب های ریاضی دیگر استفاده نکرده ام.

 اگر در زمینۀ ریاضی با ســؤال و ابهامی روبه رو 
شوید، چطور آن را برطرف می کنید و دنبال جواب 

می گردید؟
 من ســعی می کنم ســؤالم را از معلم خودم یا کسی 

بپرسم که در این زمینه تخصص دارد.

 کدام بخش از دانش ریاضی از نظر شما جالب تر و 
جذاب تر است و چرا؟

 من در بین مباحث ریاضی جبر را بیشتر دوست دارم.

 برای شما آرزوی بهترین ها را داریم. 
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گفت وگو با ریحانه بابرشــمس معلم ریاضی مجتمع 
نابینایان دخترانۀ نرجس

 آیا تدریــس مباحث ریاضی برای نابینایان تفاوتی 
با آموزش به دانش آموزان بینا دارد؟ اگر تفاوت دارد، 

چیست و در چه زمینه هایی؟
 بله تفــاوت دارد. چون افراد نابینا برای یادگیری از حس 
شنوایی و المسه استفاده می کنند، پس روش تدریس تفاوت 
دارد. برای مثال، وایت برد در آموزش آن ها کاربرد ندارد. روش 
آموزش بدین صورت است که ابتدا مبحث مورد نظر به شکل 
عینی به دانش آموز گفته می شود و مرحله به مرحله به درك 
کامل آن مفهوم می رسند. مثالً برای آموزش »محور عددهای 
صحیح«، یک میز را به عنوان نقطة مرکزی محور )عدد صفر( 
قرار می دهیم و بعد با قدم برداشــتن به سمت چپ و راست 
میز، موقعیت عددهای مثبت و منفی را روی محور، و عملیات 
مقایسه، جمع و تفریق را نشان می دهیم. سپس از یک وسیلة 
کمک آموزشی مناسب سازی شده استفاده می کنیم که در اینجا 
یک محور برجستة عددهای قابل لمس است. در نهایت هم 
مفهــوم مورد نظر به صورت یک تصویــر قابل درك در ذهن 

دانش آموزان ایجاد می شود.

 آیا کتاب درس ریاضی پایه های هفتم، هشتم و نهم 
بچه های نابینا با کتاب درس ریاضی سایر دانش آموزان 
تفاوتــی دارد یا خیــر؟ اگــر دارد بفرمایید در چه 

زمینه هایی؟
 کتاب ریاضی دانش آموزان نابینا از نظر محتوا و سرفصل ها 
تفاوتی با کتاب عادی نــدارد، جز آنکه به »خط بریل« چاپ 
شده و تنها تفاوت، در فصل های مربوط به مبحث هندسه است 
که دبیر با استفاده از وسایل کمک آموزشی دست ساز آن را تا 
حد امکان آموزش می دهد. اما به علت دشــواری رسم شکل، 

مقایسة شکل ها و ... هیچ گونه آزمونی گرفته نمی شود.

 برخی از مباحث ریاضی جنبۀ ذهنی دارند و برخی 
تا حدودی عینی هســتند. تدریــس این مباحث به 
دانش آموزان نابینا به چه ترتیب انجام می شود و از چه 

ابزارها و وسایل کمک آموزشی استفاده می کنید؟
 افراد نابینــا در درك مفاهیم ذهنی هیچ تفاوتی با افراد 
عــادی ندارند، امــا در درك مفاهیم عینی نیازمند وســایل 
کمک آموزشــی هستند که این وســایل معموالً توسط دبیر 
ساخته می شود. مثالً برای نشان دادن زاویه های خارجی یک 
شکل می توان با دوخط، ضلع های یک شکل برجسته را امتداد 
داد. یا برای اندازه گیری از خط کش برجستة دست ساز استفاده 
کرد. همچنین برای محاســبه های عددی از وسیله ای به نام 

»حساب افزار« استفاده می شود.

 نحوة آزمون و امتحان درس ریاضی برای نابینایان به 

چه شکل انجام می شود؟ یعنی شما چگونه از بچه ها 
امتحان می گیرید؟

 دانش آموزان همانند افراد عادی روز امتحان برگة امتحانی 
را به خط بریل یا »درشت خط« دریافت می کنند و پاسخ های 

خود را به خط بریل یا عادی می نویسند.

 از منظر دانش آمــوزان نابینا درس ریاضی چگونه 
درسی است؟ برخی دانش آموزان عادی آن را سخت 
و دشوار، و برخی دیگر آن را کاربردی می دانند. نگاه 

این بچه ها چگونه است؟
 نباید تصور کنید که دانش آمــوز نابینا در هر زمینه ای 
متفاوت از افراد عادی است. همان طور که دانش آموزان عادی 
می توانند به درس ریاضی عالقه داشــته باشــند یا نداشته 
باشــند، فرد نابینا هم به همین شــکل می تواند به ریاضی 

عالقه مند شود یا نشود. 

 حجم های هندســی بخشــی از مباحث درسی 
ریاضی اند. شــما این مبحث را چگونه برای نابینایان 
تدریس می کنید تا آنان درك بهتری از حجم ها داشته 

باشند؟
 ما در دنیای واقعی حجم های هندســی زیادی داریم که 
برای فرد نابینا هم قابل درك اســت؛ مانند جعبه های کادو 
که شکل های متفاوتی دارند. عالوه بر این، معلم می تواند با 

استفاده از مقوا حجم های هندسی متنوعی بسازد.

 به طور معمول، آموزش شــاگردان نابینا و ارتباط 
گرفتن با آنان در کالس درس، با توجه به اینکه خودتان 
هم نابینا هستید، چگونه است؟ در کالس های معمولی 
معروف است که معلم و شاگرد ارتباط چشم در چشم 

دارند. شما کالس خودتان را چطور اداره می کنید؟
 معموالً ارتباط کالمی است. به همین علت دبیر باید تسلط 
کاملی در مواردی مثل تغییر لحن برای تأثیرگذاری بیشتر و 
جلوگیری از یکنواخت  شدن کالس داشته باشد. همچنین 
نباید منفعل در یک نقطه بایستد و یا بنشیند. حرکت معلم در 
کالس و نزدیک شدن به دانش آموزان می تواند این اطمینان 

را به دانش آموز بدهد که معلم به تک تک افراد توجه دارد. 

 در شرایط کرونا و آموزش مجازی شما چگونه درس 
می دهید و به کارهای بچه ها رسیدگی می کنید؟

 دانش آموزان نابینا همانند افراد عادی می توانند از گوشی، 
تبلت و ... اســتفاده کنند. به این صورت کــه یک نرم افزار 
صفحه خوان روی دستگاه نصب می کنند که در محیط های 
غیرگرافیکــی قابلیت خوانــدن تمام آیکن هــا را دارد. این 
دانش آموزان در پیام رسان های واتس آپ، تلگرام، اسکایپ و 

... برنامه های درسی خود را دنبال می کنند.
 از شما صمیمانه تشکر می کنیم.


