
کــودکان و دانش آموزان با آســیب بـیـنایـــــــی ویژه نامــه 

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴ 48

یـــــل آمـــوزی  بر
آزاد اسالمی، تهران، ایران □ لیدا ابراهیمی نژاد*، کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه 

چکیده
خط  نوشتن  و  خواندن  یادگیری  بینایی،  آسیب  با  دانش آموزان  از  بسیاری  برای  پیش دبستانی  دوره  مهم  اهداف  از  یکی 
شروع  پیش بریل  مهارت های  آموزش  با  که  است  فرآیندی  بریل آموزی  است.  آموزی  سواد  ابزار  اصلی ترین   به عنوان  بریل 
یاد  بریل  را به خط  و نوشتن  که خواندن  کودکانی است  ک حسی  ادرا و  گاهی  آ افزایش  برای  می شود و شامل فعالیت هایی 
با دانش آموزان  کار  در  نگارنده  زیسته ی  تجارب  و  این حوزه  منابع  در  به دانش موجود  استناد  با  مقاله  این  گرفت.  خواهند 
گروه از دانش آموزان در دوره پیش دبستان  آموزش بریل به این  آسیب بینایی نوشته شده است تا چارچوبی منطقی برای  با 

کــند.  ارائه 

آسیب بینایی، سواد بریل، مهارت های پیش بریل کلیدی: بریل آموزی، دانش آموزان با  واژه های 

* Email: lida.ebrahiminejad@yahoo.com

54 نوع مقاله: مروری  ●  صفحات 48 - 

طرح موضوع

گسترده برای دانش آموزان  اولین حوزه از برنامه درسی هسته ای 
مهارت هـا   ایـن  اسـت.  جبرانـی1  مهارت هـای  بینایـی،  آسـیب  بـا 
شـامل توسـعه ی مفاهیـم، مهارت هـای سـازماندهی، مهارت هـای 
گـوش دادن، زبـان اشـاره، نمادهـای  ارتباطـی ماننـد حـرف زدن و 
لمسـی، خوانـدن و نوشـتن بـه بریـل یـا حـروف چاپـی، و دسترسـی 
بـه مـواد ضبـط شـده اسـت. مهارت هـای جبرانـی بـه دانش آموزان 
بینـای  همسـاالن  کنـار  در  می دهـد  توانایـی  بینایـی  آسـیب  بـا 
کننـد، مطالـب را  آموزشـی دسترسـی پیـدا  خـود بـه برنامـه درسـی 
کننـد.  بیاموزنـد و اطالعـات الزم را از جهـان اطـراف خـود دریافـت 
بـه ایـن ترتیـب، بریل آمـوزی به عنـوان یکـی از مهارت هـای جبرانـی 
پیش دبسـتانی  دوره  در  بینایـی  آسـیب  بـا  کـودکان  آمـوزش  در 

کیـد اسـت.  مـورد تأ

کودکان ضمن دسـت ورزی، توسـعه ی  در آموزش پیش دبسـتان، 
آمـاده ی یادگیـری خوانـدن و نوشـتن  مفاهیـم و خزانـه ی واژگان، 
مهـم  بسـیار  حسـی  کانال هـای  از  یکـی  المسـه  حـس  می شـوند. 
کم بینـا بـرای دریافـت اطالعـات از محیـط اسـت.  کـودکان نابینـا و 
جسـتجوی  بـه  دسـتانش  بـا  بدهیـم  اجـازه  کـودک  بـه  بایـد  پـس 
اسـت  آشـکار  کنـد.  کشـف  آن را  و  بپـردازد  خـود  پیرامـون  محیـط 
کسـب  بـا  المسـه،  حـس  از  اسـتفاده  بـا  اطالعـات  دریافـت  کـه 
کـه در آن می تـوان بـا یـک نـگاه  اطالعـات از طریـق حـس بینایـی، 
آورد، تفـاوت زیـادی دارد  حجـم زیـادی از اطالعـات را به دسـت 
آمـده  دسـت  بـه  اطالعـات  از  اسـتفاده  بـرای  نابینـا  کـودک   .)1(
یکپارچـه  و  اسـت  آنهـا   کـردن  یکپارچـه  نیازمنـد  المسـه  حـس  بـا 
آمده انـد، نیازمنـد سـطح  گانـه به دسـت  کـه جدا کـردن اطالعاتـی 
لمــــسی  ک  ادرا آنکـه  وجـود  بـا   .)2( اســـت  شــــناخت  از  باالتـری 
ک بینایـی اطالعـات دقیقـی دربـاره اشـیاء  نمی توانـد هماننـد ادرا

1. Compensatory Skills 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 7

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2428-fa.html


بریــــــلآمــــــوزی

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

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

آورد، امـا منبـع مهـم اطالعاتـی و  آنهـا در فضـا فراهـم  و موقعیـت 
آسـیب بینایـی اسـت  کـودکان بـا  کلیـدی بـرای  یکـی از حس هـای 
)1(. والدیـن و مربیـان بایـد امـکان لمـس و تعامل بـا محیط اطراف 
کننـد. ایـن کار عـالوه بـر  آسـیب یبنایـی فراهـم  کـودکان بـا  را بـرای 
کـودکان باعـث ایجـاد انگیـزه بیشـتر آنان  افزایـش دامنـه ی حرکتـی 
اسـتفاده ی  اسـت.  کشـف محیـط  بـرای  از دسـت ها  اسـتفاده  در 
بـا  کـودکان  بـرای  انگشـتان  به کارگیـری  و  دسـت  دو  از  همزمـان 
آمـوزش  آسـیب بینایـی از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت و پایـه 
حقیقـت  در  بریل آمـوزی  فرآینـد  می سـازد.  محکـم  را  بریـل  خـط 
بریـل  مهارت هـای  و  پیش بریـل1  مهارت هـای  بخـش  دو  شـامل 

کـه در ایـن مقالـه مطـرح می شـود.  اسـت 

کودک نابینا  کردن  آماده  مـهارت های پیش بریل، 
بریل خوانی برای 

اینکـه کـودک یـاد بگیـرد بریـل بخوانـد، معجزه به نظر می رسـد و 
 هم معجزه اسـت! اما قبل از یادگیری بریل باید مهارت های 

ً
واقعا

کننـد. مهارت هـای پیش بریـل، در واقـع  کـودک رشـد  بسـیاری در 
آسـیب بینایـی به حسـاب  کـودکان بـا  مهارت هـای پیش سـوادی2 
توسـعه ی  باعـث  چندحسـی  رویکـرد  از  اسـتفاده  بـا  کـه  می آینـد 
مفاهیـم، رشـد مهارت هـای حرکتـی، مهارت هـای تمیـز شـنیداری 
بـا  می تواننـد  مــربیان  و  والدیـن  مــی شــوند.  کـودک  در  لمــــسی  و 
آنچـه در زیـر پیشـــنهاد  اســتفاده از راهــــبردهای مـناســـب مـــانند 
بیشـتر  نابینـا  کـودک  در  را  بریـل  خوانـدن  بـه  عالقـه  اسـت،  شـده 

 : کـــنند

کتاب هایی  کودک حرف بزنید و  ■ در مورد تجربیات روزانه با 
کنید. برای خودتان درست 

کـه اشـیاء واقعـی  کتاب هایـی  کـودک بخوانیـد. از  ■ همـراه بـا 
کتاب هایـی  دارنـد،  لمـس  قابـل  تصاویـر  کـه  کتاب هایـی  دارنـد، 
کنیـد یـا  گویـا اسـتفاده  کتاب هـای  کـه جنس هـای مختلـف دارنـد، 

کنیـد. کتـاب ضبـط  خودتـان 

کـودک قـرار بدهیـد.  ■ بریـل را بـرای لمـس اتفاقـی در دسـترس 
یـا  کتاب هـا  بزنیـد.  بریـل  برچسـب  را  کـودک  مـورد عالقـه  اشـیای 
قـرار  او  دسـترس  در  مدرسـه  و  خانـه  در  را  بریـل  نوشـتاری  مـواد 

دهیـد.

کتاب داسـتان لمسـی بسـازید  ■ با اسـتفاده از اتفاقات روزمره 
کنید.  کار شـریک  کـودک را در ایـن  و 

کودک برای بریل خوانی مفاهیم مورد نیاز 

از اجـزای بـدن، مفاهیـم  گاهـی  آ از بـدن و فضـا3:  گاهـی  آ  ■
سـاده ای مثـل بـاال و پاییـن، زیـر و رو، جلـو و عقـب، چـپ و راسـت، 

. و نزدیـک و دور
و  یکــــسان  مـــفاهیم  کـردن  نام گـذاری  اشـیاء4:  تشخیـــص   ■
مختلـف، بـزرگ وکوچـک، پهـن و باریـک، ضخیـم و نـازک، سـخت 

کـم و زیـاد ، بـاز و بسـته، سـنگین و سـبک،  و نـرم، خالـی و پـر
، فردا، زود، دیر ، امروز گاهـی از زمـان5: دیروز ■ آ

و  نقـاط  تشـخیص  توانایـی  بریـل:  نقـاط  شـدن  معنـادار   ■
آنهـا  نام گـذاری 

▐مهارت هـای حرکتـی مورد نیاز در بریل خوانی
■ رشـد اندام های فوقانی: قدرت داشـتن شـانه، بازو، دسـت 

و انگشتان
کـردن و دسـت ورزی  گرفتـن، رهـا  ■ قـدرت دسـت6: رسـیدن، 

اسـباب بازی ها و مـواد مختلـف
کار هماهنـگ دسـت ها بـا  ■ اسـتفاده همزمـان از دو دسـت: 

کار خاصـی را در یـک زمـان انجـام دهـد هـم، هـر دسـت 

▐مهارت های لمسـی و شـنیداری مورد نیاز در بریل خوانی
■ تشـخیص صدا: هر صدایی مال کدام شـیء اسـت؟

کـردن صـدا: تشـخیص ُتـن صداهـا )صداهـای بلنـد و  ■ جـور 
کـم( کوتـاه، زیـاد و 

■ تشـخیص جهت صدا
مـواد، جـور  نامیـدن جنـس  و  تشـخیص  از المسـه:  گاهـی  آ  ■
کـردن مـواد هم جنـس ماننـد مـواد سـخت و نـرم، خشـن و صـاف

■ تشـخیص اشـکال: دایره، مربع، مثلث، مسـتطیل

عملکرد مغز در یادگیری بریل

دو  بایـد  افـراد  اسـتعداد  شـکوفایی  و  توانایـی  افزایـش  بـرای 
 ، مغـز سـازی  فعـال  راه هـای  از  یکـی  باشـند.  فعـال  مغـز  نیمکـره 

1. Pre-Braille Skills
2. Pre-Literacy Skills
3. Body and Space Awareness

4. Identify Objects
5. Time Awareness
6. Reaching
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عملکـرد  بررسـی  در  اسـت.  دسـت  دو  از  کامـل  اسـتفاده  توانایـی 
تشـخیص  مغـز  راسـت  نیمکـره  کـه  اسـت  شـده  مشـخص  مغـز 
کلـی و نیمکـره  گاهـی  گاهـی فضایـی، ُبعـد، تخیـل، رنـگ و آ ریتـم، آ
چـپ مغـز واژه هـا، منطـق، اعـداد، توالـی، خطـی بـودن، تحلیـل و 
بـر عهـده دارد )2(. هنـگام بریل آمـوزی دو نیمکـره  را  فهرسـت ها 
کلـی( و  گاهـی  مغـز درگیـر هسـتند زیـرا تشـخیص 6 نقطـه بریـل )آ
گاهـی  گرفتـن نقـاط نسـبت بـه یکدیگـر )آ تشـخیص جایـگاه قـرار 
کـه  فضایـی( از عملکردهـای نیمکـره راسـت مغـز اسـت. در حالـی 
توالـی 6 نقطـه ی بریـل و تحلیـل اینکـه بـرای مثـال نقطه هـای 1 و 3 
کـدام حـرف الفبـای فارسـی اسـت از عملکردهـای نیمکـره ی چـپ 
کیـد بـر اسـتفاده از هـر دو دسـت در  مغـز اسـت. یکـی از دالیـل تأ

اسـت.    مغـز  نیمکـره  دو  عملکـرد  تقویـت  بریل آمـوزی، 

پردازش اطالعات لمسی و یادگیری خط بریل

دارد،  بـدن  سـطح  از  کـه  نقشـه ای  بـا  انسـان  مغـز  از  بخشـی 
پـردازش اطالعـات لمــــسی را انجـام می دهـــد. اطالعـات لمسـی 
گـــیرنده هــــا  گــیـــرنده های لمـــسی به مـــغز می رســــند. این  از طریق 
ک لمسـی  4 نوع هسـتند و در تشـخیص محرک های لمسـی و ادرا
گیرنده هـا  نقـش مهمـی ایفـا می کننـد. رابلـز تـوره 1، )2006()3( ایـن 

را 4 نـوع می دانـد:

گیرنده هایی برای احسـاس لرزش  )1
گیرنده هایـی بـرای مقادیر ناچیزی از لرزش   )2

3( گیرنده هایی برای کشـش پوسـت
گیرنده هایی برای احسـاس نوع بافت ها   )4

کـه  هسـتند  حساسـی  لمسـی  گیرنده هـای  دارای  دسـت ها 
از  یکـی  گـر  ا حتـی  متصلنـد.  مغـز  بـه  اعصـاب  از  شـبکه ای  توسـط 
اطالعـات  تمـام  نمی توانـد  مغـز  ببیننـد،  آسـیب  اعصـاب   ایـن 
ایـن  نتیجـه  کنـد.  دریافـت  می فرسـتند،  دسـت ها  کـه  را  حسـی 
فقـدان  باشـد.  دسـت ها  ناحیـه  در  بی حسـی  می توانـد  نارسـایی 
فـرد حس گرهـای  آن  کـه در  اسـت  نـادری  اختـالل  حـس المسـه 
فـردی  چنیـن   .)4( می دهـد  دسـت  از  را  خـود  لمسـی-مکانیکی 
را حـس  از حـس المسـه ی دسـت، چیـزی  بـا اسـتفاده  نمی توانـد 

را  بخوانـد.  بریـل  یـا خـط  کنـد 
ک لمسـی، تمیز لمسـی، حافظه لمسـی و جهت یابی لمسـی  ادرا
هسـتند.  بریل آمـوزی  بـرای  المسـه  حـس  ضـروری  توانایی هـای  از 

گرفتن  جدول شـماره 1( مهارت 

ف
دی

نام مهارت های ر
فعالیت های پیشـنهادیزیرمجموعه

□ فشـار دادن اسباب بازی ها
□ بـازی با خمیر بازی

□ بیرون آوردن اشـیاء از ظرف

1
کردن □ نقاشی 

ماسـه  و  شـن  بـا  کـن  پیـدا  و  بگـرد  بـازِی   □
ماسـه  یـا  شـن  در  را  اسـباب بازی هایی  )مربـی 

کنـد( پیـدا  را  آنهـا  کـودک  تـا  می کنـد  پنهـان 

کردن  □ بازی با دسـتگاه پانــچ برای سوراخ 
کاغذ

□ چسـباندن لگوهای بزرگ به هم
کردن مهره ها □ نـخ 

کردن کاغذ برای قیچی  □ نگه داشـتن 
2

□ اسـتفاده از مدادشـمعی، مداد و قلم مو
□ انگشـت انگشـت کردن خمیر بازی

1. Gabriel-Robles-De-La-Torre
2. Palmer Grasp

آنچـه در تمـاس بـا نواحـی  ک لمسـی یعنـی توانایـی تشـخیص  ادرا
کشـف  توانایـی  یعنـی  لمسـی  تمیـز  می گیـرد.  قـرار  پوسـت  مختلـف 
یعنـی  تفاوت هـای محـرکات لمسـی. حافظـه لمسـی  و  شـباهت ها 
کـه قبـاًل توسـط فـرد لمـس شـده اسـت. جهـت  بـه یـادآوردن آنچـه 
یابـی لمسـی در تشـخیص نقـاط هنـگام خـط بـردن روی خطـوط و 

کاربـرد مهـم دارد. بـرای بریل خوانـی  نوشـته های بریـل 

فعالیت های پیشنهادی برای تقویت مهارت های 
حرکتی پیش نیاز در یادگیری بریل

کـودکان خوانـدن و نوشـتن بریـل را به طـور رسـمی  قبـل از آنکـه 
از  جـدا  را  دست هایشـان  انگشـتان  بتواننـد  بایـد  کننـد،  آغـاز 
گانه  انگشـت شسـت و انگشـتان دیگر نگه دارند و هر یک را جدا
بـه  پیش بریـل،  مهارت هـای  از  بخشـی  دهنـد.  فشـار  به خوبـی  و 
مهارت هـای  تقویـت  بـرای  دسـت  دو  از  اسـتفاده  و  دسـت ورزی 
حرکتـی انگشـتان اختصـاص دارد. مهارت هـای حرکتـی پیش نیـاز 
آنـان  بـرای  تقویـت  بـرای بریل آمـوزی و فعالیت هـای پیشـنهادی 

تـا 5 نشـان داده شـده اند.    1 در جـداول 

گرفتن با 
استفاده از  
کف دست 2

گرفــتن با 
انگشت شست 

و انگشــتان 
دیگــر 3

3. Thumb and Fingers Grasp
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ف
دی

نام مهارت های ر
فعالیت های پیشـنهادیزیرمجموعه

□ اسـتفاده از شادی سوزنی

□ بازی با مکعب های خانه سـازی

2
□ ورق زدن کتـاب

و  مـــختـلــف  اشــکــال   با جـــعـــبه ی  بازی   □
گذاشتن هر شکل در جای خودش

کـردن دکمـه و زیـپ، بشـکن  □ بـاز و بسـته 
زدن

□ ترکانـدن حباب های روکش های پالسـتیکی 
حباب دار

□ برداشـتن اشیاء کوچک

گره زدن  □

□ دوختـن کارت دوخت

کردن مهره ها □ نـخ 

3
کـــردن مــــــهره هـــا روی صــفحــه ی  □ فــــــــرو 

شادی  سوزنی

گیره هـای لبـاس بـه اطـراف جعبه ی  □ زدن 
مقوایی

□ بـازی با قطره چکان

کوکی کردن اسـباب بازی  کوک   □

ک
ّ
□ انداختن سـکه در شـکاف قل

)ادامـه  مکعبـی  حسـاب  لـوح  بـا  تمریـن   □
معیـن( الگـوی  یـک 

□ تمرین با حساب افزار )ادامه یک الگوی 
معین(

□ دادن شـیء خواسته شده

□ چیدن اشـیاء بر روی هم )مثل بلوک های 
خانه سـازی یا اسـباب بازی های شبیه به آن( 

4
کـردن اشـیاء )اشـکال شـبیه بـه هم،  □ جـور 

جداسـازی حبوبـات و ...(

گذاشـتن  گذاشـتن اشـیاء در ظرف )مثل   □
قاشـق ها و چنگال هـا در دو ظـرف مجـزا(

جدول شـماره 2( انعطاف مچ دسـت

ف
دی

نام مهارت های ر
فعالیت های پیشـنهادیزیرمجموعه

کردن اشـیاء روزانه □ جور 
کوچک کردن اشـیاء از بزرگ به  □ جور 
کوچک به بزرگ کردن اشـیاء از  □ جور 

□ چیدن اشـیاء روی هم )جعبه ها، بلوک ها(

کـردن مهره های درشـت با نـخ محکم  □ نـخ 
مثـل طنـاب رخـت یـا میلـه باریک، نـخ کردن 

کفش کوچـک بـا بند  مهره هـای 

کارت 1 روی  سـوراخ های  کـردن  دنبـال   □
انگشـت بـا  دوخـت 

□ بسـتن پیچ و مهره ها

□ بسـتن دِر کیسـه های پالسـتیکی با پیچاندن 
نخ های پالسـتیکی به  دور آن

کردن صدای رادیو با پیچاندن  کم  □ زیاد و 
پیچ صدا

کوکی □ بازی با اسـباب بازی های 
□ چرخاندن دسـتگیره در

□ ریختـن مایعـات از ظرفـی به ظرف دیگر

جدول شـماره 3( اسـتفاده از دو دست

کردن مهره ها □ نـخ 

□ کشـیدن چسـب نواری از روی پایه اش

□ پـاره کردن کاغذ

کردن در بطری □ باز و بسـته 

کاغذ □ بریدن 

□ اسـتفاده از دسـتگاه پانچ برای سـوراخ کردن کاغذ

□ بازی با شـن و ماسه

کردن با خط کش □ خط کشـی 

بـازی  بـرای  دسـت  یـک  بـا  اسـباب بازی  داشـتن  نگـه  ثابـت   □
آن  بـا  کـردن 

کـردن چینه ها و جـدا کردن آنها  از یکدیگر □ به هـم وصـل 

کردن با انگشت □ نقاشـی 

کردن توپ و مار با خمیر بازی  □ درسـت 

گرفــتن با 
انگشت شست 

و انگشــتان 
دیگــر 

حرکات
ظریف با 
انگشتان

شناختن اشیاء 
سه ُبعدی

کردن رها 
شیء
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کاغذ به کاغذ گیره ی  کـردن  □ وصـل 

کردن دور یک شـکل یا یک شـابلون □ ردیابی 

کـردن آن بـا دسـت  کاغـذ بـا یـک دسـت و منگنـه  □ نگـه داشـتن 
یگر د

جدول شـماره 4( افزایش قدرت دسـت و انگشـتان

کاغذ کردن  □ مچالـه 

کش های الستیکی کشـیدن   □

□ دسـت ورزی با خمیر 

□ فشـار دادن قوطی چسـب مایع

□ نگه داشـتن منگنه در دسـت

□ فشـار دادن منگنـه بـرای منگنه زدن به کاغذ

کشـیدن روی خمیر □ وردنه 

کردن کاغذ □ پانـچ 

□ بازی با چکش اسـباب بازی

□ به هـم چسـباندن لگوهـا و جـدا کردن آنها  از هم

□ نقاشـی با اسفنج

گانه از هر انگشـت جدول شـماره 5( اسـتفاده ی جدا

□ انگشـت انگشـت کردن خمیر

□ فشـار دادن دکمه ی اسباب بازی ها

کلیدهای پیانو یا ارگ(  □ نواختـن ابزارهـای موسـیقی )

□ ردیابی دور شـابلون ها با نوک انگشـتان

1( بریل آمـوزی را لذت بخش کنید.
کنیـد. ایـن عبـارت را  کیـد  ■ بـر لـذت بـردن از بریل آمـوزی تأ
کـودکان  کـودکان اسـت". در مـورد  کار  کـه "بـازی  بسـیار شـنیده ایم 
از خوانـدن و نوشـتن بریـل  کـه  آسـیب بینایـی هـم مهـم اسـت  بـا 
بایـد  کـه  بداننـد  دشـوار  وظیفـه ای  آن را  اینکـه  نـه  ببرنـد،  لـذت 
و  شـعر  بـا  همـراه  بریـل  نقـاط  شـمردن  کـرد.  مقاومـت  برابـرش  در 
فعالیت هـای  الفبـا،  حـروف  بـرای  شـعرهایی  خوانـدن  موسـیقی، 

اسـت. بریل آمـوزی  کـردن  لذت بخـش  بـرای  خوبـی 

کودکان فرصت دهید خواندن و نوشتن بریل را ضمن  ■ به 
کودکان با حرکت دادن انگشتانشـان  کنند. بگذارید  کشـف  بازی 
گـر هیـچ چیـزی از حـروف و واژه هـا را  روی خطـوط صفحـه حتـی ا
کـه دارنـد چیـزی را می خواننـد. همچنین  کننـد  نمی داننـد، وانمـود 
اجـازه دهیـد قبـل از یادگیـری نوشـتن بریـل به طـور رسـمی، بـا لـوح 
کننـد. ممکـن  و قلـم یـا ماشـین پرکینـز نقـاط بریـل را تولیـد و لمـس 
کـودک به طـور تصادفـی بـا قلمـش هـر نقطـه ای را در لـوح  اسـت 
ولـی همیـن  پرکینـز فشـار دهـد  ماشـین  در  را  کلیـدی  هـر  یـا  بزنـد 
آن  آخریـن خانـه ی  تمریـن نوشـتن در یـک خـط لـوح تـا وقتـی بـه 
کـه زنـگ بزنـد، تمرین هـای  تـا وقتـی  یـا نوشـتن در ماشـین  برسـد 

خوبـی بـرای درک مفهـوم خوانـدن و نوشـتن اسـت. 

 قابـل قبـول 
ً
■ تقریب  هـا را بـا اشـتیاق بپذیریـد. حـرکات نسـبتا

آمـوزش، بـا اشـتیاق  کـودک بـرای خوانـدن و نوشـتن را در ابتـدای 
خوانـدن  بـرای  کـه  دهیـد  عـادت  را  کـودک  کم کـم  باشـید.   پذیـرا 
را در وضعیـت مناسـبی قـرار دهـد.  و نوشـتن بریـل دسـت هایش 
لـوح  ابتـدا  همـان  از  کـودکان  از  بعضـی  کـه  باشـید  داشـته  توجـه 
را  انگشتانشـان  یـا  می برنـد  بـه کار  صحیحـی  به شـکل  را  قلـم  و 
درسـت  بـا  و  می گذارنـد  پرکینـز  ماشـین  کلیدهـای  روی  به درسـتی 
دیگـر  بعضـی  امـا  می کننـد.  پیـدا  بیشـتری  انگیـزه ی  بریـل  نوشـتن 
روی  انگشـتان  دادن  قـرار  غلـط  یـا  نوشـتن  غلـط  بـا  کـودکان  از 
کلیدهـای ماشـین پرکینـز به راحتـی بی انگیـزه و سـرکوب می شـوند. 
بهتـر اسـت بـا دادن تمرین هـای سـاده ی خوانـدن و نوشـتن بریـل 
کم کـم  کننـد و  کـودکان، باعـث شـویم موفقیـت را احسـاس  بـه ایـن 

باشـیم.  داشـته  آنـان  از  را  صحیح تـر  عملکـرد  انتظـار 

2( بریل آمـوزی را معنـادار 1 کنید
کتـاب، لـوح و  کنـد: آوردن  کل یـک رویـداد را تجربـه  ■ کـودک 
قلـم یـا ماشـین پرکینـز از قفسـه، اسـتفاده از آنهـا  و سـپس قـرار دادن 
کـودکان بـا  کـه الزم اسـت  آنهـا  در جـای خـودش، فرآینـدی اسـت 

ادامه جدول شـماره 3( اسـتفاده از دو دست

بریل آموزی

آسـیب بینایـی الزم  کـودکان نابینـا یـا بـا  آمـوزش بریـل بـه  بـرای 
گام هـای  رسـمی،  آمـوزش  بـرای  آنـان  آمادگـی  بـه  توجـه  بـا  اسـت 
آمـوزش، انتظـارات و فعالیت هـا را براسـاس نیازهـای هـر یادگیرنـده 
کـودکان،  کنیـم. در بریل آمـوزی بـه  درکالس پیش دبسـتانی تنظیـم 
بـودن، معنـادار  کـرد: لذت بخـش  را رعایـت  بایـد سـه اصـل مهـم 

بـودن، متناسـب بـا رشـد بـودن.

1. Meaningful
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آسـیب بینایـی تجربـه کننـد. آشـکار اسـت که رفتن به سـمت قفسـه، 
، گذاشـــتن  کاغـذ یـا ماشـــین پرکینـز و آوردن آنهـا  سـر مـــیز برداشــــتن 
بیــــرون  یـا ماشــــین،  قلـم  بـا  نوشــــتن  یـا در ماشـــین،  لـوح  کاغـذ در 
یـا  لـوح و قلـم  یـا ماشـین و دوبـاره قـرار دادن  لـوح  از  کاغـذ  آوردن 
کـودک نابینـا اسـت. امـا ایـن  کار وقت گیـری بـرای  ماشـین در قفسـه 
مشـارکت باعـث می شـود، کـودک فرآینـد سـوادآموزی را درک کنـد و 
عادت هـای سـوادآموزی مسـتقل در او توسـعه یابـد. نکتـه مهم این 
کـودک می خواهـد چیزی بنویسـد  کـه لزومـی نـدارد هـر بـار که  اسـت 
کـه به طـور دوره ای در  کل ایـن فرآینـد را انجـام دهـد امـا الزم اسـت 

کنـد.  تمـام ایـن فرآینـد یـا بخشـی از آن مشـارکت 
کند:  بزرگتر ها را هنگام خواندن و نوشتن بریل مشاهده   ■
عالمت ها،  کتاب،  که  می بینند  را  بزرگترها  همواره  بینا  کودکان 
یا  می خوانند  را  بســـیاری  چـــیــزهای  و  دســـتورالعمـــل ها  مـــنوها، 
و  خواندن  می نویسند.  را  دیگری  چیزها  و  نامه ها  یادداشت ها، 
مشاهده ی  با  بینا  کودکان  سوادآموزی اند.  رفتارهای  از  نوشتن 
سوادآموزی  برای  و  می کنند  الگوبرداری  بزرگترها  از  رفتارها  این 
بریل خوان  که  هم  بینایی  آسیب  با  کودکان  می شوند.  برانگیخته 
را  بریل  بزرگترها  گر  ا حتی  دارند.  الگوهایی  چنین  به  نیاز  باشند 
به جای حس المسه با چشم بخوانند، کودکان یاد می گیرند کتاب  
آن را بخوانند. بزرگترها می توانند از  که  کنند و بخواهند  بریل را باز 
چنین فرصت هایی برای تمرین خط بردن خطوط بریل و نوشتن 
بعضی  مربیان  یا  والدین  که  است  خوب  کنند.  استفاده  بریل 
که: »خوبه شماره تلفن  کارها را توضیح دهند. برای مثال بگویند 
کنم تا یادم نرود. بیا با لوح و قلم بنویسیمش! بگذار  را یادداشت 
کارهایی کودک در معرض  ببینم عالمت عدد چه بود؟« با چنین 
روش های خواندن و نوشتن قرار می گیرد و تا حدودی با شیوه ی 

آشنا می شود.  صحیح تولید بریل 
کنیـد: معنایـش ایـن اسـت  ■ خوانـدن و نوشـتن را یکپارچـه 
بخــــــواند.  اسـت،  نوشــــته  بریـل  بـه  را  آنچــــه  همـواره  کـــودک  کـه 
گانـه هسـتند:  کامـاًل جدا خوانـدن بریـل و نوشـتن بریـل دو فرآینـد 
 خوانـدن و نوشــــتن بـر پایـه ی سیســــتم های حســــی مختلـف 

ً
اوال

حرکتـی2  و  لمسـی1  فراینـدی  بریـل  خوانـدن  می گیرنـد.  شــــکــل 
و  می کننـد  حرکـت  خطـوط  روی  دسـت ها  سرانگشـتان  اسـت؛ 
می کننـد.  حـس  را  بریـل  نقطه هـای  انگشـتان  حسـی  گیرنده هـای 
عمقـی3  ک  ادرا بـه  وابسـته  و  حرکتـی  فعالیتـی  امـا   بریـل  نوشـتن 
یـا  لـوح  در  قلـم  دادن  فشـار  بـا  کـودک  اسـت.  جنبشـی4  حـس  و 

کم کـم  کلیـد خـاص در ماشـین پرکینـز نقـاط بریـل را تولیـد می کنـد. 
کلیـد  کـدام  کـدام قسـمت هـر خانـه ی لـوح یـا  یـادش می مانـد بـر 
بـر  بـا تمریـن  تولیـد شـود و  تـا نقطـه ی خاصـی  آورد  ماشـین فشـار 
 خوانـدن بریـل تولیـد شـده بـا لـوح 

ً
کار مسـلط می شـود. ثانیـا ایـن 

و قلـم یـا ماشـین پرکینـز چالش هایـی دارد! هنـگام نوشـتن بـا لـوح 
را در طـرف چـپ  لـوح  لـوالی  کـه  یـاد داده ایـم  کـودک  بـه  قلـم  و 
کند. سـپس از سـمت راسـت  بگذارد و لوح را از سـمت راسـت باز 
کنـد. نقطه هـای 1، 2 و 3، در طـرف راسـت هـر  شـروع بـه نوشـتن 
خانـه ی لـوح و نقطه هـای 4، 5 و 6، در سـمت چـپ هـر خانـه ی 
کاغـذ را از لـوح در مـی آورد بایـد آن را برگردانـد  لـوح هسـتند. وقتـی 
کنـد! نقطه هـای 1، 2 و 3  و حـاال از سـمت چـپ شـروع بـه خوانـدن 
در سـمت چـپ و نقطه هـای 4، 5 و 6 در سـمت راسـت هسـتند. 
خوانـدن بریـل تولیـد شـده بـا ماشـین پرکینـز هـم چالـش خـودش را 
کلید ماشـین از سـمت  گرفته روی 6  دارد. شـماره ی انگشـتان قرار 
چپ به سـمت راسـت، 3، 2، 1، با دسـت چپ و 4، 5، 6 با دسـت 
کـودک بخواهـد متـن نوشـته  کـه وقتـی  راسـت هسـتند. در حالـی 
روبه روسـت:  سـه تایی  ردیـف  دو  بـا  بخوانـد  را  ماشـین  بـا  شـده 
نقـاط 4، 5 و 6 در ردیـف دوم.  1، 2 و 3 در ردیـف اول و  نقـاط 
بـا تمریـن و  نیـاز دارد  کـودک  کـه  به دلیـل همیـن تفاوت هـا اسـت 
بـه  را  بریـل  نوشـتن  و  خوانـدن  آن،  خوانـدن  و  بریـل  تولیـد  تکـرار 
کند و به سـوی فرآیندهای  فرآینـدی یکپارچـه و درهم تنیـده تبدیـل 

بـرود.  پیـش  سـوادآموزی  پیشـرفته ی 

■ برای توسـعه ی سـواد5 کودک بر بریل خوانی و بریل نویسـی 
کنیـد. هرقـدر ممکـن اسـت فرصت هـای معنـادار و عملـی  تمرکـز 
دوسـت  معمـول  به طـور  کـودکان  کنیـد.  ایجـاد  بریـل  تولیـد  بـرای 
دارند اسـم خودشـان، دوسـتان یا اعضای خانوده شـان را بنویسـند 
تحـــریرش  مـــیز  گوشــــه ی  را  کـودک  روزانـه  برنامـــه ی  بخــــوانند.  و 
کـه بیشـتر می پرسـند: »بعدش چـی؟« اهمیت  بچسـبانید. کودکانـی 
گوشـــه ی مـــیز تحریرشـان  برنامـه ی روزانـه ی چســــبانده شــــده در 
کافـــی  کودکــان هـــنوز بـه مـــهارت  گـر  را زودتـــر می فـهـمـــند. حتـی ا
کـه  بنویسـید  پیام هایـی  نرسـیده اند،  بریـل  نوشـتن  و  خوانـدن  در 

برایشـان معنـادار باشـد.

3( بریل آموزی را رشـدی6 کنید.

کودک جلو ببرد. معنایش این  ■ بگذارید بخشـی از درس را 
کـه بعضـی چیزهایـی  کـودک قـدرت انتخـاب بدهیـد  کـه بـه  اسـت 

1. tactile
2. motoric
3. proprioceptive

4. kinesthetic
5. Literacy
6. Developmental
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سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴ 54

یـا ماشـین( بنویسـد.  لـوح و قلـم  بـه بریـل )بـا  کـه دوسـت دارد  را 
ایـن کار باعـث ایجـاد انگیـزه عملـی در سـوادآموزی بریـل می شـود. 
می توانیـم  الفبـا،  حـروف  از  یکـی  معرفـی  هنـگام  مثـال،  بـرای 
آن حـرف  بـا  کـه  را  کلمـه  از چنـد  فهرسـتی  قبـل  از  اینکـه  به جـای 
کـودک بخواهیـم چنیـن فهرسـتی  کنیـم، از  شـروع می شـوند، تهیـه 
کنـد. به همیـن منـوال تهیـه فهرسـتی از افـراد خانـواده،  را درسـت 

دارد.  امـکان  مـورد عالقـه هـم  یـا غذاهـای  اسـباب بازی ها 

■ برای تولید و خواندن بریل، توالی مناسـبی در نظر بگیرید.  
کمتـر بـه  توالـی متقـارن بـه نامتقـارن )ماننـد حـرف خ و حـرف م(، 
حـرف  و  دارنـد  را  نقـاط  کمتریـن  کـه  ب  یـا  ا  حـرف  )ماننـد  بیشـتر 
کمتـر اشـتباه  کـه  را  کـه هـر یـک 5 نقطـه دارنـد( و خـاص  ق و ط 
می شـود،  خوانـده  دیگـر  حـروف  به جـای  به راحتـی  یـا  می شـوند 
گ بـه راحتـی بـا حـروف دیگـر  در نظـر بگیریـد. بـرای مثـال، حـرف 
کـه یادگیرنـدگان تـازه کار حـروف م و ش  اشـتباه نمی شـود در حالـی 
یـا حـروف آ و س را بسـیار اشـتباه می خواننـد. همچنیـن از حروفـی 
که انگشـتان اول و دوم هر دسـت )نقطه های 1، 2، 4  کنید  شـروع 
کـه انگشـتان  و 5( را بـه کار بگیـرد. سـپس حروفـی را  آمـوزش دهیـد 
معمـول،  به طـور  کنـد.  درگیـر  را   )6 و   3 )نقـاط  دسـت  هـر  سـوم 
و  هسـتند  سـوم  انگشـت  از  قوی تـر  دسـت  دوم  و  اول  انگشـتان 
به همیـن دلیـل خوانـدن نقطـه 1 در حـرف ا سـاده تر از نقطـه 6 در 
عالمـت تشـدید اسـت. البته اسـتانداردی برای اینکـه کدام حرف 
کـدام حـرف دوم آمـوزش داده شـود، نداریـم؛ امـا وقتـی در  اول یـا 
کار داریـم بهتر  کـودکان خردسـال سـر و  دوره ی پیش دبسـتانی و بـا 
کـه  اسـت ایـن مـوارد را در نظـر داشـته باشـیم. به ویـژه حروفـی را 
گرفتـه می شـوند، یکبـاره درس ندهیـم. بـرای مثـال،  بـا هـم اشـتباه 
کـودک در خوانـدن  آمـوزش حـرف ر زمانـی را بـرای تسـلط  بعـد از 
آن  کـه وارونـه ی  آن در نظـر بگیریـم و سـپس حـرف و را  و نوشـتن 

آمـوزش دهیـم.  اسـت، 

کنیـد.   کوتـاه شـروع  ■ آمـوزش را بـا درس هـا و قطعـات زمانـی 
بریل خوانـی  بـرای  انگشـتان  و  دسـت  صحیـح  وضعیـت  یادگیـری 
فشـار  به خصـوص  اسـت.  زمـان  و  تمریـن  نیازمنـد  بریل نویسـی  و 
کلیدهـای ماشـین بـرای تولیـد نقـاط 3  دادن انگشـتان سـوم روی 
و 6 تمریـن بیشـتری نیـاز دارد. رسـیدن بـه سـرعت مناسـب بـرای 
بـا  دارنـد  بیشـتری  نقـاط  کـه  حروفـی  نوشـتن  به ویـژه  و  خوانـدن 
لـوح و قلـم زمـان بیشـتری می خواهـد. به همیـن دلیـل، بهتـر اسـت 
آمـوزش بریل نویسـی بـا زمان هـای 5 تـا 10 دقیقـه ای و نوشـتن چند 
اسـت  بهتـر  ماشـین  بـا  بریـل  نوشـتن  در  شـود.  شـروع  کوتـاه  خـط 
در  و  کوتاه تـر  به شـکل  خطـوط  کـه  کنیـم  تنظیـم  طـوری  را  ماشـین 

کـودک زودتر صدای زنگ را بشـنود.  گیرنـد و  میانـه ی صفحـه قـرار 
کـرد و انتظـار بیشـتری  بـا پیشـرفت آمـوزش می تـوان زمـان را بیشـتر 
کـودکان  هنـگام نوشـتن و خوانـدن بریـل  گاهـی  کـودک داشـت.  از 
باشـند.  داشـته  خـود  عملکـرد  بـر  بیشـتری  تمرکـز  تـا  می ایسـتند 
به هرحـال، کاغـذ و لـوح و قلـم یـا ماشـین پرکینـز باید در سـطح آرنج 

کمـی پایین تـر باشـد.  کـودک یـا 

جمع بندی

بـا  دانش آمـوزان  جبرانـی  مهارت هـای  از  یکـی  بریل آمـوزی 
آسـیب بینایـی و ابـزار آنـان بـرای خوانـدن و نوشـتن )سـوادآموزی( 
کـه بـا یادگیـری مهارت هـای  آمـوزش بریـل فرآینـدی اسـت  اسـت. 
و  فعالیت هـا  شـامل  مهارت هـا  ایـن  می شـود.  آغـاز  پیش بریـل 
کـودکان نابینـا  گاهـی و ادارک حسـی  آ تمرین هایـی بـرای افزایـش 
کم بینـا اسـت. به همیـن منظـور در ایـن مقالـه تمرین هایـی بـرای  و 
دو  از  اسـتفاده  دسـت،  مـچ  انعطـاف  گرفتـن،  مهـارت  تقویـت 
گانـه  دسـت، افزایـش قـدرت دسـت و انگشـتان و اسـتفاده ی جدا
از هـر انگشـت پیشـنهاد شـده اسـت. بعـد از تکمیـل مهارت هـای 
بریـل  رسـمی  آمـوزش  بینایـی،  آسـیب  بـا  کـودکان  در  پیش بریـل 
کـودک و بـا در نظـر داشـتن  آمادگـی و نیازهـای هـر  را بـا توجـه بـه 
بـودن  متناسـب  و  بـودن  معنـادار  بـودن،  لذت بخـش  اصـل  سـه 

می دهیـم.  انجـام  رشـد  بـا  بریل آمـوزی 
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