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۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

ســخــن ســـردبـیـــر مــهــمان

مـــهـمان  ســــــردبیـــر  سـخــن 

بینایــــــــݡی  آســـــیب  با  کودݡکــان  آمــــــــوزش 

آمــــوزش افـراد نابیــــنا در جــــهان در ســـال 1784 میـادی بـا 
آن  از  شـد.  آغـاز  پاریـس  در  نابینـا  جوانـان  انیسـتیتوی  تأسـیس 
آسـیب  بـا  کـودکان  آمـوزش  و  می گـذرد  قـرن  دو  از  بیـش  زمـان، 
بینایـی به لحـاظ رویکردهـا، محتـوا، روش ها، ابزار و مواد آموزشـی 
کـودکان نابینـا در آغـاز  شـاهد دگرگونی هـای زیـادی بـوده اسـت. 
آمـوزش  آمـوزش می دیدنـد و محتـوای  در مـدارس شـبانه روزی 
آنـان را مطالـب درسـی و مهارت هـای حرفـه ای مختلـف تشـکیل 
مـی داد. تـا پیـش از  ابـداع خـط بریـل، تولیـد منابـع آموزشـی برای 
آنـان محـدود بـود زیـرا آمـوزش خوانـدن و نوشـتن بـه افـراد نابینـا 
کار  کـه  می شـد  انجـام  چاپـی  برجسـته  حـروف  از  اسـتفاده  بـا 
سـاده  و اثربخشـی نبـود. تغییـر رویکردهـا نسـبت بـه آموزش افراد 
کـه از سـال های 1930 میـادی بـه  بـا آسـیب بینایـی باعـث شـد 
»آمـوزش  تلفیقـی1«،  »آمـوزش  ماننـد  مختلفـی  ایده هـای  بعـد 
بـر  مبتنـی  »آمـوزش  و  »عادی سـازی4«  رابــط3،  مــعلم  گیـر۲«،  فرا
انتخاب هـای  ایجـاد  آنهـا  حاصــل  کـه  شـــوند  مــــطرح  جامعـه۵« 

آسـیب بینایـی بـوده اسـت. کـودکان بـا  آمــوزشی بیشـتر بـرای 
افـراد  آمـوزش و زندگـی  گفـت، دو رویـداد مهـم،  بتـوان  شـاید 
کـرد و آنـان  را  هرچـه بیشـتر در  کم بینـا را به شـدت دگرگـون  نابینـا و 
اجتمـاع مشـارکت داد. رویـداد نخسـت، ابـداع خـط بریـل توسـط 
لویی بریل فرانسـوی در سـال 18۲1 میادی بود که سـوادآموزی، 
خوانـدن و نوشـتن و دسترسـی بـه منابـع چاپـی مختلـف را به خط 
کـرد. رویـداد دوم، پیشـرفت های  بریـل بـرای افـراد نابینـا تسـهیل 
نرم افـزاری  و  سـخت افزاری  فناوری هـای  عرصـه ی  در  شـگفت 
ایجـاد فضـای  بـا  کـه  بـود  رایانـه ای به ویـژه در سـه دهـه ی اخیـر 
گسـترده ای بـرای آمـوزش و یادگیـری افـراد نابینـا و کم بینـا و تعامـل 

بـه  توسـعه ی جایـگاه اجتماعـی،  بـا جامعـه  آنـان  هـر چـه بییشـتر 
شـغلی و حرفـه ای آنـان منجـر شـد.

تأثیـر  نیـز تحـت  کشـور مـا  بینایـی در  آسـیب  بـا  افـراد  آمـوزش 
شـاهد  جهانـی  فناوری هـای  و  آموزشـی  روش هـای  رویکردهـا، 
بـا  کـودکان  آمـوزش  بـرای  کنـون  ا اسـت.  بـوده  دگرگونی هایـی 
کـز  از مرا انتخاب هـای مختلفـی  کم بینـا(  بینایـی )نابینـا و  آسـیب 
شـبانه روزی تـا آمـوزش در مـدارس عمومـی یـا ویـژه و اسـتفاده از 
معلـم رابـط وجـود دارد. دانش آمـوزان بـا آسـیب بینایـی هماننـد 
کمـک  همسـاالن خـود بـه برنامـه درسـی، دسترسـی دارنـد و بـه 
می کننـد.  اسـتفاده  مجـازی  فضـای  از  مختلـف  فناوری هـای 
کـه تـا سـه دهـه ی پیـش بـرای  اسـتفاده از دسـتگاه »ترموفـورم« 
تهیـه و تکثیـر مـواد آموزشـی بریـل بـه کار می رفـت، جـای خـودش 
مربیـان،  تـا  داده  رایانـه ای  نرم افزارهـای  و  سـخت افزارها  بـه  را 
منابـع و مـواد آموزشـی الزم را بـه خـط بریـل یـا چـاپ درشـت بـه 

هـر تعـداد تهیـه  کننـد . 
کشـورمان  آمـوزش افـراد نابینـا در  گذشـت صـد سـال از  بـا 
الزم  کـه  داریـم  بسـیاری  نظـری  و  عملـی  دسـتاوردهای   

ً
قطعـا

بـا چنیـن هدفـی   ک گذاری شـوند.  اسـت به روزرسـانی و اشـترا
نشـریه  از  شـماره ای  اختصـاص  ایـده ی   ،1398 دی مـاه  در 
آمـوزش دانش آمـوزان بـا آسـیب  تعلیـم و تربیـت اسـتثنایی بـه 
بینایـی مـــطرح شـــد. بـه ایـن مــنظور و بـرای نگــارش مـــقاالت، 
گرفـــته شــد ولـی اطاع رسـانی بـه آموزگاران و  9 مـــحور در نظـر 
آنـان بـرای نگـــارش مــقاله به دلیـل اپیدمـی  مـــربیان و ترغیـب 
بـا وقفـه ی چنـد ماهـه  و  به سـختی  کشـور  تعطیلـی مـدارس  و 

انجـام شـد. 

1. Integration
2. Inclusion
3. Itinerant Teacher Plan

4. Mainstreaming
5. Community Based Instruction
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بـا  اسـتثنایی  تربیـت  و  تعلیـم  نشـریه  ویژه نامـه ی   ایـن  مقـاالت 
گـر چـه  توجـه به کاربـردی بـودن و بـه روز بـودن انتخـاب شـده اند. ا
آسـیب بینایـی و مـورد  بـا  ایـن مقـاالت تمامـی حوزه هـای مربـوط 
به روزرسـانی  بـرای  تاشـی  امـا  نداده انـد،  پوشـش  را  مربیـان  نیـاز 
دانـش مربیـان و رسـیدن بـه تفاهـم در شـیوه های نگـرش و آموزش 
کـه عناوین و محتـوای مقاالت این  عملـی آنـان بـوده اسـت. امیـد 
ویژه نامـه بتواننـد درحـوزه ی نظر و عمل آموزشـی اثر بخش باشـند 
بـرای  را  حـوزه  ایـن  متخصصـان  و  مربیـان  آمـوزگاران،  انگیـزه ی  و 
جسـت وجوی بیشـتر در موضوعـات مـورد نیـاز و نـگارش مقاالتـی 
بـا  دانش آمـــوزان  و  کودکـــان  پـرورش  و  آمـوزش  توسـعـــه ی  بـرای 

کنـد. کشورمــان بیشـتر  آســیب بینایـی 

کریمی دکتر اشـرف 
آموزگار دانش آمـــوزان با آســــیب بینایی- دارای ناتوانی هـــای چندگانه
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