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بیان مسأله

یـا بینایـی خیلـی محـدودی داشـته  وقتـی  فـردی نتوانـد ببینـد 
آنچـه دور و بـرش هسـت بایـد همـه چیـز را  باشـد، بـرای شـناخت 
گـر به جـای افـراد نابینـا  کنیـم ا کنـد. تصـور  بـا دسـت هایش لمـس 
، آمـوزگار یـا دیگـران چگونه با  بودیـم، ترجیـح می دادیـم پـدر و مـادر
 احسـاس خوبی نداشـتیم که افراِد 

ً
کننـد؟ احتمـاال مـا تمـاس برقـرار 

کـردن مـا بـا هـر چیـزی، دسـت هایمان را  آشـنا  دور و برمـان بـرای 
کنتـرل کردن دسـت های فرد نابینا یعنی روش دسـت  کننـد.  کنتـرل 
نمی کنـد  نابینـا  فـرد  بـه  زیـادی  کمـک  تنهـا  نـه  کـه  دسـت2  روی 
سـخت تر  برایـش  هـم  را  اطـراف  محیـط  کـردن  کشـف  کار  بلکـه 

می کنـد. اسـتفاده  معلـم از ایـن روش ممکـن اسـت ایـن پیـام را بـه 
هیچوقـت  و  ندارنـد  ارزشـی  دسـت هایش  کـه  بدهـد  دانش آمـوز 
کارهایـی را می توانـد بـا آنهـا انجـام دهـد. وقتی  کـه چـه  درک نکنـد 
ممکـن  حتـی  می کننـد  کنتـرل  را  نابینـا  فـرد  دسـت های  دیگـران 
کـه انگار دسـت ها  کننـد  اسـت کم کـم ایـن احسـاس را در او ایجـاد 

مـال او نیسـتند و بـه دیگـران تعلـق دارنـد. 
کنتـرل دســــت های  در مـــقـابـــِل روش دســــت روی دســـت و 
کـه بـا اسـتفاده از آن  دانش آمـوز نابینـا، روش دیگـری وجـود دارد 
کـردن  کشـف  ، بـه  می تـوان دسـت های دانش آمـوز را بـدون اجبـار
سـوق داد. ایـن راهبـرد دوم، روش دسـت زیـر دسـت3 نـام دارد و 
کار آمـوزش و پـرورش کودکان  کـه در  نزدیـک بـه چهـار دهـه اسـت 

نویسـنده ی یکـی از ایـن دو مقالـه، خانـم باربـارا مایلـز مبـدع راهبـرد آموزشـی دسـت زیـر دسـت اسـت. اوحـدود چهـار دهـه بـه آمـوزش دانش آمـوزان ناشـنوا-نابینا مشـغول بـوده اسـت. . 1
کـه خـود یـک فرزنـد نابینـا دارد.  کـودکان نابینـا اسـت  کـر رئیـس سـازمان ملـی والدیـن  مقالـه  دوم، نوشـته ی خانـم آن وا

2. Hand Over Hand 3. Hand Under Hand
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آسـیب بینایـی بـه کار مـی رود. در اسـتفاده از راهبردهـای فـوق  بـا 
کـودک داشـته باشـیم.  بایـد نوعـی تمـاس فیزیکـی بـا دانش آمـوز یـا 
بـا دانش آمـوز  یـا فیزیکـی1  بـه بازشناسـی تمـاس فـردی  ابتـدا  پـس 

آسـیب بینایـی می پردازیـم.  دارای 
یکـی از تفاوت هـای بـارز در آمـوزش و پرورش کودکان با آسـیب 
بینایـی در مقایسـه بـا آمـوزش و پـرورش کودکان بینـا، میزان تماس 
گـر  آنـان چـه در خانـه و چـه در مدرسـه اسـت. ا فیزیکـی بیشـتر بـا 
کـودک عـاوه بـر آسـیب بینایـی، ناتوانی هـای دیگـری هـم داشـته 
باشـد، آن گاه میـزان تمـاس فیزیکـی بیشـتر هـم خواهـد شـد. بـرای 
مثـال، کودکـی کـه عضـات ضعیـف یـا محدودیت هـای جسـمانی 
یـا  بـازی  اسـباب  بـه  رسـیدن  نشسـتن،  بـرای  اسـت  ممکـن  دارد، 
نیـاز  بیشـتری  بـه حمایـت  بدنـی  انجـام دادن سـایر فعالیت هـای 
گرچه در چنین موقعیت هایی ممکن اسـت تماس  داشـته باشـد. ا
فیزیکـی بـا دانش آمـوز باعـث مشـارکت بیشـتر او در فعالیت هـای 
خانـه و مدرسـه شـود امـا اسـتفاده  زیـاد از آن هـم مشـکاتی ایجـاد 
کـودک  کـه یکـی از آنهـا فقـدان رشـد خودتصمیم گیـری2 در  می کنـد 

است.
کنـد،  اعـام  او  بـه  اینکـه  بـدون  را  کـودک  بـدن  کسـی  وقتـی   
مقاومـت  یـا  نـدارد:  بیشـتر  انتخـاب  دو  کـودک  می دهـد،  حرکـت 
زیـرا:  اسـت  عقانی تـر  اول  انتخـاب  بپذیـرد.  منفعانـه  یـا  کنـد، 
از  بخشـی  کنـد  سـعی  و  بگیـرد  اطـاع  بـدون  یـا  بـا  مـرا  کسـی  گـر  ا
بـدن مـرا حرکـت بدهـد، مقاومـت می کنـم. مـن یـک فـرد مسـتقل 
کنتـرل  بـر  بـدن مـن و حـق مـن  بـه  انتظـار دارم دیگـران  و  هسـتم 
کـه توسـط معلـم  کودکـی  آن احتـرام بگذارنـد. انتخـاب دوم بـرای 
آن را  کـه  اسـت  ایـن  می شـود،  داده  حرکـت  دیگـری  شـخص  یـا 
آموختـه شـده3 اسـت.  منفعانـه بپذیـرد و ایـن همـان درماندگـی 
وقتـی کودکـی بـه ایـن صـورت پاسـخ می دهـد، یعنی باور نـدارد که 
کـردن از انجـام یـك فعالیـت و یـا درگیر شـدن  می توانـد بیـن امتنـاع 
گرچـه شـاید چنیـن حالـت  کنـد.  آن فعالیـت، یکـی را انتخـاب  در 
کنـد، امـا  آسـان تر  آمـوزش را بـرای مربـی  کار  کـودکان،  انفعالـی در 
کاری  کوتاه مـدت  ک اسـت. معلـم در  کـودک خطرنـا بالقـوه بـرای 
کـودک چیـزی نیآموختـه اسـت و در فرآینـد  کامـل می کنـد ولـی  را 
چنیـن  امـا  اسـت.  بـوده  منفعلـی  کننـده ی  شـرکت  فقـط  آمـوزش 
از  اسـتفاده  سـوء  بـه  منجـر  اسـت  ممکـن  درازمـدت  در  انفعالـی 
کـودک هـم بشـود، چـرا کـه نسـبت بـه آزار دیـدن، احسـاس ناتوانی 

می کنـد. 

روش دست روی دست

فـردی  تمـاس  شـکل های  از  یکـی  دسـت  روی  دسـت  راهبـرد 
نشـان  به منظـور  و  اسـت  بینایـی  آسـیب  بـا  کـودک  بـا  فیزیکـی  یـا 
کـردن6 از او بـه کار مـی رود.  آمـوزش دادن5 و یـا حفاظـت  دادن4، 
کـودک  دسـت های  روی  بـر  را  دسـت هایمان  روش،  ایـن  در 
شـئی  بـا  کـه  اسـت  کـودک  دسـت های  ایـن  واقـع  در  می گذاریـم. 
تمـاس دارد و دسـت های مـا دسـت های او را هدایـت می کنـد تـا 
کـودک می تواند  فعالیتـی را انجـام دهـد. وقتـی متوجـه شـویم خود 
بخش هایـی از فعالیـت را انجـام دهـد، حمایـت دسـت هایمان را 
کـه دسـت هایمان را عقـب می کشـیم  کـم می کنیـم. بـه ایـن صـورت 
یـا آنهـا را بـر روی مـچ یـا سـاعد کـودک حائـل می کنیـم تـا در صورت 

لـزوم، حمایـت را ارائـه دهیـم. 
کـودکان بـا  آمـوزگار  کنـون به عنـوان  کـه تا گـر بـه فعالیت هایـی  ا
آسـیب بینایـی انجـام داده ایـم، دقـت  کنیـم، متوجـه خواهیـم شـد 
 همیشـه از روش دسـت روی دسـت، تمـاس 

ً
کاس تقریبـا کـه در 

کرده ایـم. امـا به طـور معمـول بهتـر  فیزیکـی و حمایـت زیـاد اسـتفاده 
آسـیب بینایـی و اسـتفاده از  کـودک بـا  اسـت پیـش از حمایـت از 
کـه آیـا چنیـن حمایتـی الزم و مناسـب بـا  ایـن روش از خـود بپرسـیم 
آنکـه، حمایـت مـا از  کـودک اسـت یـا نـه؟ و مهم تـر  سـطح توانایـی 
کـه او حـق انتخـاب داشـته باشـد و بتوانـد  کـودک به شـکلی باشـد 

حمایـت را بپذیـرد یـا نپذیـرد.

روش دست زیر دست

کشف  برای  بینایی  آسیب  با  کودک  به  کردن  کمک  برای 
کردن مفهومی می توان از  گرفتن مهارتی یا درک  کردن چیزی، یاد 
کرد. در این روش، مربی در  روش دست زیر دست نیز استفاده 
کنار دانش آموز یا روبه روی او قرار می گیرد.   ، پشت سر دانش آموز
یا  دست ها  روی  بر  کودک،  دست  دو  هر  که  حالی  در  سپس 
را  فعالیتی  معلم  دست های  دارند،  تکیه  معلم  انگشت های 
در  مربی  حس  کند.  را  آنها  می تواند  کودک  که  می دهند  انجام 
کودك  به  دست هایش،  با  نظر  مورد  فعالیت  دادن  انجام  حین 

کاری است. که در حال انجام چه  توضیح می دهد 
کـودک خـودش بخواهـد شـئی ناشـناخته ای را  کـه  در موقعیتـی 
کند، روش دسـت زیر دسـت احسـاس ایمنی بیشـتری به او  لمس 

1. Person-to-Person Contact
2. Self-Determination
3. Learned Helplessness

4. demonstration
5. teaching
6. Protection
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کـودک هـر وقـت بخواهـد می توانـد دسـت هایش را از  می دهـد و 
کـه فعالیتـی  روی دسـت های مربـی بـردارد. همچنیـن در صورتـی 
کـردن  کـودک از امتحـان  کـه  کـودک جدیـد باشـد بـه نحـوی  بـرای 
کـف دسـت هایش  آن تردیـد یـا تـرس داشـته باشـد، بـا تکیـه دادن 
بـر پشـت دسـت های مربـی، می توانـد انـرژی خـود را بر نـوع حرکات 
روش  ویژگی هـای  مجمـوع  در  کنـد.  متمرکـز  مربـی  دسـت های 

: دسـت زیـر دسـت عبارت انـد از

■ روش دسـت زیـر دسـت بـا یـک دعـوت1 از سـوی مربـی آغـاز 
می شـود. 

کـودک بـا آسـیب بینایـی روی دسـت های مربی  ■ دسـت های 
قـرار می گیرد.

کـودک را دعـوت بـه  ■ مربـی بـا حـرکات دسـتش، دسـت های 
می کنـد. همراهـی 

قــــرار  یـا پشـــت ســـر دانش آمـــوز  ، روبـه روی  کـــنار ■ مـــربی در 
مـی گـــیرد. 

کنترل دارد. ■ کودک بر دسـت های خودش 
■ مهـارت خودتصمیم گیـری در کودک تقویت می شـود. 

■ کـودک بـا عاقه و دقت بیشـتری بـه مربی توجه می کند.
و هـم  ببینـد  ایـن روش دانش آمـوز هـم می توانـد  کاربـرد  بـا   ■

کنـد.  گـوش  مربـی  حرف هـای  بـه  می توانـد 
از  شـکل هایی  چـه  بـه  دیگـر  افـراد  کـه  می گیـرد  یـاد  کـودک   ■
کنـد. دست هایشـان اسـتفاده می کننـد و می توانـد الگوهـا را تقلیـد 

■ کودک به طور مسـتقل کشـف می کند.
■ کودک درگیر یادگیری فعال2 می شـود. 

اصول کلی

■ چه روش دسـت زیر دسـت و چه روش دسـت روی دسـت 
گام نخسـت و مهـم ایـن  را بـه کار ببریـم، بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم 
کـودک شـئی را خـودش به طـور مسـتقل کشـف  کـه بگذاریـم  اسـت 
کـودک بـه یادگیرنـده ای  کنـد و یـاد بگیـرد. زیـرا در غیـر ایـن صـورت 
منفعـل تبدیـل خواهـد شـد. یادگیرنـده ی منفعـل کمتـر یـاد می گیـرد 

کمتـری می بـرد.  و از فرآینـد یادگیـری لـذت 
■ هنـگام اسـتفاده از روش دسـت زیـر دسـت یـا روش دسـت 
و  مـا  دسـت های  کـه  بگیریـم  قـرار  موقعیتـی  در  بایـد  دسـت  روی 
گـر کودک  کننـد. ا کـودک بـا هـم  در یـك جهـت حرکـت  دسـت های 

گـر  خردسـال اسـت، می توانیـم او را روی پـای خـود بنشـانیم ولـی ا
کنـار او می نشـینیم و دسـت هایمان را  بزرگتـر اسـت پشـت سـر او یـا 

حائـل دسـت های او قـرار می دهیـم. 
کاری را انجـام  کـودک نشـان بدهیـم چگونـه  ■ قبـل از آنکـه بـه 
را  کار  همـان  بسـته  چشـم های  بـا  خودمـان  اسـت  بهتـر  بدهـد، 
کار  آن  کـه بـرای انجـام  گام هایـی  کنیـم بـه  انجـام بدهیـم و سـعی 
کـودک بگوییم.  کنیـم. سـپس نـکات الزم را به  طـی می  کنیـم، توجـه 
را  لباسـش  بسـتن دکمه هـای  کـودک  اسـت  قـرار  گـر  ا مثـال،  بـرای 
لبـاس  لبـه   نزدیـک  هـا  دکمـه  سـوراخ  کـه  بگوییـم  او  بـه  بیامـوزد، 

 . هسـتند
بـار  چنـد  را  جدیـد  فعالیـت  دارنـد،  نیـاز  کـودکان  بیشـتر   ■
بینایـی  آسـیب  بـا  کـودک  بگیرنـد. چـون  یـاد  تـا  نشانشـان بدهیـم 
کـه بـا  کار ببینـد، و تنهـا آنچـه را  نمی توانـد دیگـران را هنـگام انجـام 
روش دسـت زیر دسـت یا روش دسـت روی دست حس  می کند، 
دریافـت می کنـد. پـس صبـور باشـیم و فرصت هـای زیـادی را بـرای 

کنیـم.  تمریـن هـر مهـارت جدیـد بـرای او ایجـاد 
تـازه  فعالیت هـای  کـردن  امتحـان  برابـر  در  کـودکان  بعضـی   ■
را  دست هایشـان  اسـت  ممکـن  مثـال،  بـرای  می کننـد.  مقاومـت 
بـه  کنیـم  سـعی  کننـد.  لمـس  را  چیـزی  نخواهنـد  و  بکشـند  عقـب 
کنیـم. البتـه ایـن را هـم در نظـر  کـودک مـی دهـد، توجـه  کـه  پیامـی 
را  تـازه  چیزهـای  تـا  نشـود  تشـویق  کـودک  گـر  ا کـه  باشـیم  داشـته 
کنـد، درک او نسـبت بـه جهـان اطـراف و عاقـه اش بـه  امتحـان 

نمی یابـد.  گسـترش  بـر  و  دور  محیـط 

رویکــردی تازه

تـا  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  و  کـودکان  معلـم  به عنـوان 
آشـنا شـدن بـا راهبردهـای مختلـف در برقـراری تمـاس بـا  قبـل از 
اسـتفاده  دسـت  روی  دسـت  روش  از  تنهـا  نابینـا،  دانش آمـوزان 
ایـن روش  کاربـرد  کـه  قبـل، متوجـه شـدم  پنـج سـال  از  می کـردم. 
کودک یا دانش آموز آسیب   ، کردن یادگیری مؤثر عاوه بر محدود 
یـک شـرکت کننده ی  در حـد  یادگیـری  فرآینـد  در  را  بینایـی  دیـده   
کـه  می گیریـم  یـاد  بهتـر  وقتـی  مـا  همـه ی  می دهـد.  تنـزل  منفعـل 
حـس  انگشـتانمان  زیـر  می افتنـد  اتفـاق  کـه  را  حرکاتـی  بتوانیـم 
کـودک اجـازه نمی دهـد تـا  کنیـم. امـا روش دسـت روی دسـت بـه 
کنـد. روش دسـت  حـرکات الزم بـرای انجـام یـک تکلیـف را درک 

کـه مربـی دسـت هایش را بـه آرامـی زیر دسـت های دانش آمـوز و در تماس با کف دسـت و انگشـتان او قرار می دهد. . 1 ایـن دعـوت، یـک اشـاره ی لمسـی اسـت 
2. Active Learning
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کــودکان و دانش آموزان با آســیب بـیـنایـــــــی ویژه نامــه 

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴ 64

کـودک  کـه دسـت بزرگسـال، دسـت  روی دسـت نیازمنـد آن اسـت 
کـودک توسـط بزرگسـال  ، دسـت  را حرکـت دهـد. به عبـارت دیگـر
کنـد.  کنتـرل  را  کـودک خـودش دسـتش  اینکـه  نـه  کنتـرل می شـود 
کـودک نیاز به زمان بیشـتری برای  وقتـی ایـن روش اسـتفاده شـود، 

دارد.  تکلیـف  یادگیـری 
می کنـد  ایجـاد  را  محیطـی  دسـت  روی  دسـت  روش  بعـاوه، 
کنتـرل بیشـتر با هـم مقابلـه کنند. وقتی  کـودک و بزرگسـال بـرای  کـه 
کـودک یـا بایـد  کـودک می گـذارد،  بزرگسـال دسـتش را روی دسـت 
را بپذیـرد.  یـا منفعانـه فعالیـت مـورد درخواسـت  کنـد  مقاومـت 
روش  بیشـتری  قـدرت  بـا  و  آمرانـه  به شـکل  کـه  بزرگسـال  افـراد 
پذیـرای  معمـول  به طـور  می برنـد،  بـه کار  را  دسـت  روی  دسـت 
مقاومـت  کـه  کودکـی  نیسـتند.  یادگیرنـده  مخالفـت  و  مقاومـت 
کودکـی  می کنـد مـورد سـرزنش و بدرفتـاری و تنبیـه قـرار می گیـرد و 
کـه مقاومـت نمی کنـد، امـکان رفتـن بـه پلـه  دیگـری از درماندگـی 

را دارد! آموختـه شـده 

آمـوزش  اثربخش تـر  به شـکلی  کودکانمـان  بـه  اینکـه  بـرای 
کـه اسـتفاده از روش دسـت  دهیـم، انتخـاب دیگـری نیـاز داریـم 
آمـوزش و پـرورش  زیـر دسـت اسـت. ایـن روش به خصـوص در 
نابینـا و ناشـنوا-نابینا در حـال توسـعه  آمـوزان  کـودکان و دانـش 
یـک  بزرگسـال  فـرد  دسـت  دسـت،  زیـر  دسـت  روش  در  اسـت. 
کودک روی دسـت  که دسـت  فعالیت را درحالی انجام می دهد 
کـودک می توانـد حـرکات دسـت بزرگسـال را حـس  کنـد.  اوسـت و 
، ولـی  آرام تـر کمـی  گرچـه ممکـن اسـت  فـرد بزرگسـال فعالیـت را ا
آنچـه را اتفـاق می افتـد به طـور  به طـور طبیعـی انجـام می دهـد و 
کـودک اجـازه می دهـد بـا  کامـی توصیـف می کنـد. ایـن روش بـه 
کـردن حـرکات الزم بـرای انجـام یک تکلیـف، آن حرکات را  حـس 
کـودک حـق انتخـاب دارد و می توانـد  کنـد.  بـرای خـودش تقلیـد 
می کنـد  مقاومـت  کـه  هـم  کودکـی  کنـد،  اسـتفاده  حـق  ایـن  از 
هـم  بزرگسـال  فـرد  بکشـد.  عقـب  تکلیـف  از  می توانـد  به آسـانی 
کـودک پاسـخ دهـد، درسـت مثـل وقتـی  می توانـد بـه احساسـات 
کـه کودکـی از پوشـیدن دسـتکش یـا گذاشـتن کاه بـر روی سـرش 

می کنـد.  امتنـاع 

کنـد  شـرکت  فعالیتـی  در  می خواهـد  کـودک  وقت هـا  بعضـی 
به سـادگی  یـا  دارد  مشـکل  ماهیچه هایـش  حـرکات  کنتـرل  در  امـا 
کوچکـی مثـل حلقـه  از فعالیـت دور می شـود. ایجـاد محدودیـت 
کـردن دسـت  کـودک یـا حائـل  کـردن انگشـت شسـت روی دسـت 
کـودک زیاد از محدوده  فعالیت خارج نشـود،  کـه دسـت  به طـوری 

می توانـد مفیـد باشـد.

روش دسـت زیـر دسـت میـزان حمایـت را به راحتـی کـم می کند. 
لمسـی  کتشـاف  ا بـه  کـودک  تشـویق  بـرای  روش  ایـن  از  وقتـی 
کنیـم، می توانیـم بـه آرامـی دسـت خـود را از زیـر دسـت او  اسـتفاده 
کتشـاف  بیرون بکشـیم و بگذاریم خودش بیشـتر و بیشـتر لمس و ا
کـودک مسـئولیت بیشـتری در فرآینـد یادگیـری  کنـد. بـه ایـن ترتیـب 

کـرد.  پیـدا خواهـد 
کمــک دریافــت  ــا روش دســت زیــر دســت  ــه ب ک دانش آمــوزی 
اســت،  یادگیــری  فرآینــد  در  فعال تــری  شــرکت کننده ی  می کنــد، 
یــا  اســت  منفعــل  کمتــر  می کنــد،  تــاش  دســتیابی  بــرای  بیشــتر 
اصــًا منفعــل نیســت. چنیــن دانش آمــوزی ممکــن اســت مــدت 
کــه انجــام  کاری  کاری را انجــام بدهــد، یــا  بیشــتری طــول بکشــد تــا 
کــه بــا روش دســت روی دســت  داده اســت بــه انــدازه ی وقتــی 
کار را  کــه  کامــل نباشــد امــا باالخــره خــوِد اوســت  کمــک می گرفــت، 

انجــام داده اســت. 
کنیــد. از آیتم هــا  کامــی مــرور  فعالیــت را بــا دانش آمــوز به طــور 
را  آنهــا  دانش آمــوز  اســت  ممکــن  کــه  خاصــی  جنس هــای  بــا 
ِکــِرم(  یــا  خیــس  اســفنج  مثــال  )بــرای  باشــد  نداشــته  دوســت 

نکنیــد. اســتفاده 
مخالفـت  بگذاریـد  بگذاریـد.  احتـرام  دانش آمـوز  فردیـت  بـه 
ولـی  دارد  پیامدهایـی  مخالفـت  ایـن  البتـه  بگویـد.  »نـه«  و  کنـد 
نیـاز دارنـد،  گفتـن دارد. همـه ی دانش آمـوزان  نـه  کسـی حـق  هـر 
کننـد. بگذاریـد مالـک تکلیـف باشـند. تغییـر  احسـاس ارزشـمندی 
آن بسـیار بـا  آسـان نیسـت امـا تـاش بـرای  عادت هـا و نگرش هـا 

اسـت. ارزش 
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