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چکیده
آسـیب بینایـی بـا ابعـاد مختلفـی اسـت و  زمینـه و هـدف: همـکاری و مشـارکت  بـرای پیشـرفت و موفقیـت دانش آمـوزان بـا 
کار بـا همدیگـر بـرای دسـتیابی بـه یـک هـدف متقابـل اسـت. هـر  اهمیـت خاصـی دارد. همـکاری مشـترک نوعـی توافـق و فراینـد 
کـه در آن زندگـی می کنـد. ایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی  یادگیرنـده ای به شـدت تحـت تأثیـر همـان بافـت اجتماعـی قـرار می گیـرد 
مشـترک،  همـکاری  تسـهیل  و  ایجـاد  اصـول  بینایـی،  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان  خانواده هـای  از  حمایـت  بـرای  مشـترک  همـکاری 
یادگیرنـدگان،  از  حمایـت  شـبکه  حلقه هـای  مختلـف،  سیسـتم های  در  خانـواده  نقـش  بوم شـناختی،  زیسـت  نظریـه  چارچـوب 
دیـدگاه خانـواده، و مؤلفه هـای مراقبـت و حمایـت از یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی انجـام شـد. روش پژوهـش حاضـر توصیفـی 
کتاب هـای موجـود در پایگاه هـای علمـی معتبـر در سـال 2004 تـا  و از نـوع مـروری بـود. بـرای جمـع آوری اطالعـات از مقاله هـا و 

2022 اسـتفاده شـد.

براسـاس  ارتبـاط می شـود.  و  برنامه ریـزی  تنـوع،  ترغیـب،  همـکاری،  مشـارکت،  شـامل  مشـترک  همـکاری  اصـول  نتیجه گیـری: 
بینایـی  آسـیب  بـا  نیازهـای دانش آمـوزان  کننـد،  افـراد محلـه همـکاری  بـا والدیـن و سـایر  کـه معلمـان  رویکـرد مشـارکتی، زمانـی 
زودتـر بـرآورده می شـود و از ظرفیـت شـبکه های حمایتـی بهـره می برنـد. بـه همیـن دلیـل، هـر یـک از حلقه هـای شـبکه حمایـت از 
ایـن یادگیرنـدگان اهمیـت ویـژه ای دارد. مؤلفه هـای مراقبـت و حمایـت از یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایی براسـاس مدل شـبکه ای 
حمایتـی  سیسـتم های  حمایـت،  و  ارزیابـی  سیاسـت ها،  و  قوانیـن  معلـم،  نقـش  خانـواده،  و  والدیـن  نقـش  شـامل  تارعنکبـوت 
و  انتقـال،  و  شـغلی  آمـوزش  تفریـح،  و  فراغـت  اوقـات  ورزش،  منابـع،  و  امکانـات  یادگیـری،  فعالیت هـای  محلـی،  و  همسـاالن 
کـه هـر دانش آمـوز بـا آسـیب بینایـی می توانـد زندگـی  زمـان و فضـا می شـود. ترکیبـی از ایـن عوامـل نشـان دهنده درجـه ای اسـت 

باشـد. داشـته  موفقیت آمیـزی 

کلیـدی: آسـیب بینایـی، دانش آموزان، دیـدگاه خانواده، شـبکه های حمایتی، همکاری مشـترک واژه هـای 
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مــقـدمـــه

اعضای  معلمان،  والدین،  مانند  زندگی  در  مهم  افراد  وقتی 
با  نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت  برای  محله  حتی  و  خانواده 
آسیب بینایی همکاری کنند، یادگیری و عملکرد آنها بهتر می شود )1(. 
همکاری و مشارکت  برای پیشرفت و موفقیت افراد با آسیب بینایی 
که  با ابعاد مختلفی است و اهمیت ویژه ای دارد. هدف این است 
بینشی در رابطه با حمایت موفقیت آمیز به منظور همکاری متقابل بین 
معلمان و خانواده های یادگیرندگان با آسیب بینایی ایجاد شود )2(. 
که معلمان و مدارس به طور فعال  براساس رویکرد مشارکتی، زمانی 
به  را  آنها  و  کنند  و محله همکاری  والدین، سایر اعضای خانواده   با 
مشارکت ترغیب نمایند، راحت تر می توانند نیازهای مرتبط با وضعیت 
تحصیلی، سالمت و رفاه دانش آموزان با آسیب بینایی را برآورده کنند 

و از ظرفیت شبکه های حمایتی بهره مند شوند )3(.
تأثیر نظریه زیست بوم شناختی1 را که برونفن برنر2 )2005-1917( 
توسعه داده است بیان می کند رشد و تحول تابعی مشترک از فرد 
، هر فردی درون  و تمام سطوح محیط است )4(. از نظر برونفن برنر
یا  پیرامونی  مختلف  سطوح  که  می یابد  رشد  پیچیده  سیستمی 
گزو سیستم5،  ساختار محیط از جمله میکروسیستم3، مزو سیستم4، ا
همه   .)5( می گذارند  تأثیر  او  بر  زمانی7  سیستم  و  کرو سیستم6  ما
هم تنیده  در  و  پیوسته  به هم  محیط  سطوح  تمام  در  سیستم ها 

هستند و هیچ سیستمی به  صورت مجزا وجود ندارد )6(.
، توصیفـی و از نـوع مـروری بـود. بـر همیـن  روش پژوهـش حاضـر
اسـاس، بـه بررسـی پیشـینه های نظـری و پژوهشـی دربـاره رویکـرد 
آسـیب  همـکاری مشـترک بـرای حمایـت از خانواده هـای افـراد بـا 
بینایـی؛ اصـول ایجـاد و تسـهیل همـکاری مشـترک میـان مدرسـه، 
بـرای  بوم شـناختی  زیسـت  نظریـه  چارچـوب  محلـه؛  و  خانـواده 
دیـدگاه  از  بینایـی  آسـیب  بـا  فـرد  بینایـی؛  آسـیب  بـا  افـراد  درک 

زیسـت بوم شـناختی؛ نقـش خانـواده در ســیستم هــــای مختلـف؛ 
بینایـی؛  آســــیب  بـا  یادگـــیرندگان  از  حــــمایت  شـبکه  حـــلقه های 
آســـیب بینایـی؛ و مـــؤلفه های مراقبـت و  دیـدگاه خانـواده دربـاره 
ایـن  بـه  پرداختـه شـد.  بینایـی  آسـیب  بـا  یادگیرنـدگان  از  حمایـت 
، اشـپرینگر و  الزویـر از جملـه  پایگاه هـای علمـی مختلـف  از  منظـور 
کلیدواژه های همکاری   ، کار گوگل اسـکوالر اسـتفاده شـد. برای این 
مشـترک، اصـول همـکاری، تسـهیل همکاری، زیسـت بوم شـناختی، 
حلقه هـای شـبکه حمایـت، دیـدگاه خانواده، و مراقبـت و حمایت، 
و یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی بین سـال های 2004 تا 2022 مورد 

گرفـت و اطالعـات ضـروری جمـع آوری شـد. جسـتجو قـرار 

رویکرد همکاری مشترک برای حمایت از خانواده های 
افراد با آسـیب بینایی

که افراد با آسیب بینایی چه احساسی درباره  درک این مسئله 
قابل  اهمیت  از  دارند  دیگران  با  همکاری  و  اطراف  محیط  خود، 
توجهی برخوردار است )7(. همکاری مشترک نوعی توافق و فرایند 
کار با همدیگر برای دستیابی به یک هدف متقابل است و هنگامی که 
فردی در عملکرد خود با چالش های خاصی مواجه شود، ضرورت 
متعددی  راه حل های  است  ممکن  ترتیب،  این  به  می کند.  پیدا 
دانش آموزان  خانواده های  مثال،  به عنوان  باشد.  دسترس  قابل 
از طریق همکاری می توانند به خدمات ضروری،  آسیب بینایی  با 
فرصت های توسعه و حمایت برای رفع موانع شناسایی شده دست 
که معلمان برای ایجاد و  یابند )6(. در جدول )1( برخی از اصولی 
استفاده  و محله  تسهیل همکاری مشترک میان مدرسه، خانواده 
می کنند، توضیح داده شده است. این اصول به گروه های هدف در 
محله کمک می کنند تا براساس یک همکاری مشترک میان مدرسه، 

خانواده و محله با هم کار کنند )1(.

5. Exoosystem
6. Macrosystem
7. Chronosystem

1. Bio-ecological theory
2. Bronfenbrenner
3. Microsystem
4. Mesosystem

جدول 1( اصول ایجاد و تسهیل همکاری مشترک میان مدرسه، خانواده و محله

توصیفاصول

ت
ارک

مش

مشـارکت شـامل برقـراری ارتبـاط و درگیـر کـردن افـراد در فرایند برنامه ریـزی و تصمیم گیری در هنگام حمایـت از خانواده های یادگیرندگان با 
آسـیب بینایـی می شـود. مشـارکت فعـال یـک اصـل کلیدی برای تسـهیل موفقیت آمیز همکاری مشـترک اسـت. مشـارکت گروه هـای مختلف 
افـراد )ماننـد معلمـان، مدیـران، نماینـدگان محلـه، خانواده هـا، والدیـن و سـایر اعضـای جامعـه( بـه آنهـا ایـن فرصـت را می دهـد تـا ایده های 
ک بگذارنـد و آنهـا را یکپارچـه و عملیاتـی کننـد تـا از خانواده هـای دانش آمـوزان بـا آسـیب بینایـی بـه نحـو مطلوبـی حمایـت  خـود را بـه اشـترا

شـود و همـکاری پایـداری میـان مدرسـه، خانـواده و محله شـکل گیرد.
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توصیفاصول

ی
کار

هم

همـکاری مسـتلزم فراینـدی مشـارکتی اسـت کـه از طریـق آن گروهـی از افـراد بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف مشـترک تـاش می کننـد. همـکاری 
کـه  کار می کننـد. آنهـا اعتقـاد دارنـد  کـه بـا یکدیگـر بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف  مشـارکتی شـامل افـرادی بـا پیشـینه های مختلـف می شـود 
کـه شـرکت  کسـانی  تاش هـای مشـترک مؤثرتـر از تاش هـای فـردی بـرای حـل مشـکات اسـت. در چنیـن همکاری هـای مشـارکتی، همـه 

می کننـد بـا ارزش یکسـان و در عیـن حـال بـا تخصـص متفاوتـی هسـتند.

ب
غی

تر

بـرای  مشـترکی  حمایتـی  اقدامـات  و  کننـد  تـاش  یکدیگـر  قـوت  نقـاط  از  بیشـتر  گاهـی  آ بـرای  اعضـاء  می شـود  باعـث  دلگرمـی  و  ترغیـب 
تسـهیل تغییـرات مثبـت فراهـم نماینـد. بـه ایـن ترتیـب، افـراد مختلـف )اعضـای گـروه همـکاری مشـترک میـان مدرسـه، خانـواده و محلـه( به 
کشـف راه حـل تبدیـل می شـوند و به طـور مشـترک تـاش می کننـد تـا چالش هـای پیـش روی خانواده هـای  بخـش جدایی ناپذیـری بـرای 

کاهـش دهنـد. دانش آمـوزان بـا آسـیب بینایـی را 

وع
تن

گـروه هـدف )خانواده هـای دانش آمـوزان بـا آسـیب  کمـک بـه اعضـای  گـروه همـکاری مشـترک میـان مدرسـه، خانـواده و محلـه بـر  اعضـای 
بینایـی( از همـه سـنین، نژادهـا و قومیت هـا، و جهت گیـری مذهبـی یـا سیاسـی تمرکـز دارنـد. به این ترتیـب، چنین همکاری هایـی باید تنوع 

را دربـر گیرنـد و در راسـتای هـر گونـه تنـوع یـا تفـاوت بالقـوه همـکاری کننـد.

ی
ریز

مه 
رنا

به جـای ب یـک بحـران(  بـه  یـک موقعیـت  تبدیـل شـدن  از  بـرای جلوگیـری  )اقدامـی  بـودن  و فعـال  اولویت هـا  تعییـن  برنامه ریـزی مسـتلزم 
کنشـی عمـل کـردن )اقـدام فقـط بعـد از ایجـاد یـک بحـران( اسـت. اهمیـت یـک برنامـه عملیاتـی در حرکـت از دیـدگاه، ماموریـت و اهـداف  وا
متقابـل به سـوی راهبردهـای خـاص اسـت. بـرای دسـتیابی بـه هـر هـدف تعییـن شـده، برنامه ریـزی یک اصـل کلیدی بـرای تسـهیل و ایجاد 

همـکاری مشـترک میـان مدرسـه، خانـواده و محلـه محسـوب می شـود.

ط
تبا

ار

مشـارکت میـان اعضـای گـروه مدرسـه، خانـواده و محلـه مبتنـی بر رابطه اسـت. این بدان معناسـت که همه تعامل هایی که بیـن افراد انجام 
می شـود منجـر بـه تبـادل ایده هـا، خـرد، خدمـات یـا اهـداف می شـود. همـه ایـن مـوارد بـرای برقـراری ارتبـاط و ایجاد مشـارکت میـان اعضای 

گـروه همـکاری میـان مدرسـه، خانواده و محله ضروری هسـتند.

درک  بـرای  بوم شـناختی  زیسـت  نظریـه  چارچـوب 
آسـیب بینایـی افـراد بـا 

رویدادهـای مختلـف  از  بینایـی  آسـیب  بـا  افـراد  توانایـی درک 
داده  نشـان   )1( شـکل  در  کـه  همان طـور   .)8( اسـت  متفـاوت 
شـده اسـت ماهیـت به هـم پیوسـته نظریـه زیسـت بوم شـناختی را 
کـرد. عناصـر ایـن تـار را نمی تـوان  می تـوان بـه تـار عنکبـوت تشـبیه 
کـرد و همـه چیـز به هـم متصـل  کل تـار لمـس  بـدون ایجـاد لـرزش 
گفـت  می تـوان  دقیق تـر  توضیـح  بـرای  وابسـته اند.  یکدیگـر  بـه  و 
بـرای درک یـک درخـت، بایـد هـم جنگلی که درخت بخشـی از آن 
کـه بخشـی از درخـت هسـتند  اسـت و هـم سـلول ها و بافت هایـی 

مطالعـه شـوند )9(.
ســـطح مــیکروسـیســـتم یـا ریزسـیســـتم، نزدیک تریـن مــحیط هـر 
فـردی را تشـکیل می دهـد و روابـط دو جهتـی هسـتند. بـرای مثـال، 
کـودک بـر همدیگـر تأثیـر می گـذارد. در ایـن سـطح،  رفتـار والدیـن و 

ویژگی هـای شـخصی و خانوادگـی بـر نحوه سـازگاری افراد با آسـیب 
بینایـی مؤثـر اسـت )6(. این عوامل تعیین کننـده نیازهای یادگیری 
رسـمی  درسـی  برنامـه  ارائـه  نحـوه  و  هسـتند  گیـران  فرا تحـول  و 
محیطـی،  سـطح  در  می کننـد.  مشـخص  را  آنهـا  بـه  غیررسـمی  و 
کمبـود منابـع،  ویژگی هـای فیزیکـی )یعنـی محدودیت هـای زمانـی، 
فضـا و امکانـات(، اجتماعـی و فرهنگـی )یعنـی دوسـتان، خانـواده، 
مدرسـه، محلـه، مذهـب، سیسـتم های اعتقـادی و محـل زندگـی( 
آن فعالیـت  بینایـی در  آسـیب  بـا  فـرد  کـه  نزدیـک  بـر محیط هـای 
خانواده هـا  بایـد  سـطح،  ایـن  براسـاس  می گذارنـد.  تأثیـر  می کنـد، 
بینایـی  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان  توانمندسـازی  بـرای  کـه  بداننـد 
به منظـور کمـک موفقیت آمیـز و قابل توجه بـه آنها فردیت، منحصر 
به فـرد بـودن، مراقبـت و حمایـت در یـک زمینـه چندسیسـتمی از 
اهمیـت بسـیار زیـادی برخـوردار اسـت. در همیـن راسـتا، ضـرورت 
کیفیـت بـرای همـه سـطوح و سـاختارها پیش بینـی  دارد آمـوزش بـا 

شـــود )9(.
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شکل 1( فرد با آسیب بینایی از دیدگاه زیست بوم شناختی

سـطح مزوسیسـتم یا میان سیسـتم به ارتباط میان ریزسیسـتم ها 
می پـردازد. بـرای مثـال، به منظـور برتـری دانش آمـوزان در مدرسـه 
ارتبـاط  بـه  کالسـی دانش آمـوز  بـر فعالیت هـای  الزم اسـت عـالوه 
بیـن مدرسـه و خانـه توجـه شـود. ایـن امـر دربـاره دانش آمـوزان بـا 
آسـیب بینایـی مهم تـر اسـت زیـرا آنهـا بـرای انتقـال موفـق اجتماعـی 
بـه هـر دو سیسـتم وابسـته هسـتند. در ایـن  آموزشـی به شـدت  و 
باقـی  متعهـد  و  کننـد  کار  هـم  بـا  خانـواده  و  مدرسـه  بایـد  سـطح، 
کـه بتوانـد نیازهـای  بماننـد تـا راهبردهایـی را ایجـاد و اجـرا نماینـد 
کننـد  بـرآورده  را  بینایـی  آسـیب  بـا  یادگیرنـدگان  به فـرد  منحصـر 
)10(. دانش آمـوزان بـا آسـیب بینایـی در صـورت وجـود ارتباطـات 
محـدود میـان مدرسـه، خانـواده و محلـه ممکـن اسـت نتواننـد از 
نظـر تحصیلـی بـه موفقیـت برسـند. ایـن بـه نوبـه خـود تأثیـری منفـی 
آنهـا بـه جامعـه و دسترسـی بـه فرصت هـای برابـر خواهـد  بـر ورود 
در  شکسـتی  چنیـن  دارد  احتمـال  ایـن،  بـر  عـالوه   .)11( داشـت 
کـه نظرها و  ارتبـاط باعـث شـکل گیری ایـن بـاور در خانواده ها شـود 
کارکنـان و معلمـان مدرسـه قابـل  مشـارکت های آنهـا از طـرف سـایر 
پذیرش نیسـت و منجر به از هم پاشـیدگی سـطح مزوسیسـتم  شـود 
آن فعالیـت  بینایـی در  آسـیب  بـا  یادگیرنـدگان  کـه  )12(. محیطـی 
مختلـف  زمینه هـای  در  را  خـود  کـه  می خواهـد  آنهـا  از  می کننـد، 
داشـته  پیشـرفت  و  بقـا  بتواننـد  تـا  کننـد  سـازگار  و  دهنـد  انطبـاق 
باشـند )13(. بنابرایـن، مراقبـت و حمایـت از ایـن یادگیرندگان برای 
آنهـا نقشـی اساسـی دارد. در ایـن راسـتا،  یادگیـری و تحـول بهینـه 
کـه تحـول  نظریـه زیسـت بوم شـناختی تحـول انسـان بیـان می کنـد 

تابـع مشـترک فـرد و تمـام سـطوح محیـط او اسـت )4(. 
گـر بـه بافـت و زمینـه ای کـه دانش آمـوزان با آسـیب  در حقیقـت، ا
نقـش  بـه  همچنیـن  و  می کننـد  رشـد  و  دارنـد  قـرار  آن  در  بینایـی 

سیستم خانواده در یادگیری و رشد آنها توجه ویژه ای شود، سرعت 
گزوسیسـتم  ا بیشـتر خواهـد شـد. در سـطح  آنهـا  تحـول  و  یادگیـری 
شـغلی  برنامـه  ماننـد  اجتماعـی  موقعیت هـای  بـه  برون سیسـتم  یـا 
غیرمسـتقیم  به طـور  کـه  دوسـتان  حمایتـی  شـبکه های  یـا  والدیـن 
کـودک یـا نوجـوان مؤثـر هسـتند، توجـه می شـود.  بـر رشـد و تحـول 
کـه بیرونی تریـن محیـط هـر  کالن سیسـتم  کروسیسـتم یـا  در سـطح ما
فـردی را تشـکیل می دهـد بـه ارزش هـا، قوانیـن، رسـوم و امکانـات 
خـاص ماننـد امتیـازات یـک فرد با آسـیب بینایی و مسـتمری ماهانه 
کروسیسـتم همـان تأثیـر  گزوسیسـتم و ما توجـه می شـود. در واقـع، ا
کـه امـکان دارد  محیـط بیرونـی، رویدادهـا و تجربیـات زندگـی اسـت 
به طـور منفـی یـا مثبـت بـر روابـط بیـن یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایی و 

کـه در آن قـرار دارنـد، تأثیـر بگـذارد )9(. محیطـی 
نامیـده  زمــــانی  ســـیــستم  کـه  برونفـــن برنر  الگــــوی  زمانـی  ُبعـــد 
می شـود بـه پویایـی و تغییرپذیـری دائمـی محیـط زندگـی فرد اشـاره 
دارد. بـر ایـن اسـاس، تغییـر در زندگـی می توانـد از محیـط بیرونـی 
فـرد  باشـد و خـود  یـا درونـی  گـردد  فـرد تحمیـل  بـه  و  ناشـی شـود 
انتخـاب کنـد و تغییراتـی در زندگی شـخصی خویـش به وجود آورد. 
نـکات مهـم در درک سـطوح مختلـف نظریـه زیسـت بوم شـناختی 
کـه همـه افـراد بپذیرنـد فردیـت و منحصـر به فـرد بـودن  ایـن اسـت 
یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی بـرای مشـارکت موفقیت آمیـز و قابـل 
آنهـا در توسـعه ملـی، اجتماعـی و اقتصـادی در یـک زمینـه  توجـه 
چندسیسـتمی نقشـی حیاتـی در یادگیـری و تحول شـان دارد. عـدم 
پذیـرش منحصـر به فـرد بـودن یادگیرنـدگان و شکسـت در بـرآوردن 
نیازهـای آنهـا ممکـن اسـت باعـث ایجـاد یـک مانـع ثانویـه شـود یـا 
، تحریـف عملکردهـای روان شـناختی سـطح باالتـر  به عبـارت دیگـر
کمـک بـه  به دلیـل عوامـل اجتماعـی رخ دهـد. نقـش خانـواده در 
توسـعه مهارت هـای منحصـر به فـرد یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی 
حیاتـی اسـت. زیـرا ایـن افـراد وابسـتگی بیشـتری بـه خانـواده خـود 
دارنـد. ایـن نیـاز بـه نوبـه خـود بـر اهمیـت راهنمایـی بزرگسـاالن یـا 
مهارت هـای  بـه  دسـتیابی  کلیـد  به عنـوان  همسـاالن  بـا  همـکاری 

کیـد می کنـد )14(. الزم تأ

نقـش خانـواده در سیسـتم های مختلف 

کـه  مختلفـی  سیسـتم های  در  خانـواده  نقـش  دربـاره  بحـث 
کـودک خـود را در آن می بینـد، متمرکز اسـت )15(. هر یادگیرنده ای 
کـه  می گیـرد  قـرار  اجتماعـی  بافـت  همـان  تأثیـر  تحـت  به شـدت 
محیط هـای  ترتیـب،  ایـن  بـه  می کنـد.  فعالیـت  یـا  زندگـی  آن  در 
آسـیب بینایـی دارد  کـه مانعـی ماننـد  حمایتـی بـرای یادگیرنـده ای 
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هرگـز بـه سیسـتم خانـواده محـدود نمی شـود بلکـه حمایـت از ایـن 
یادگیرنـدگان را می تـوان براسـاس عملکـرد حلقه هـای مختلـف در 
کـه در شـکل )2( نشـان داده شـده اسـت،  سیسـتم های متفـاوت 

.)16( داد  توضیـح 

شکل 2( حلقه های شبکه حمایت از یادگیرندگان با آسیب بینایی

در سـطح میکروسیسـتم به بررسـی ویژگی های زیسـتی، شـخصی 
و خانوادگـی یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی و تأثیـر ایـن ویژگی هـا بـر 
عملکـرد  ترتیـب،  ایـن  بـه  می شـود.  پرداختـه  آنهـا  سـازگاری  نحـوه 
آسـیب بینایـی تحـت تأثیـر عملکـرد حلقه هـای مراقبتـی  کـودک بـا 
قـرار  همسـاالن  و  گسـترده  خانـواده  نزدیـک،  خانـواده  حمایتـی  و 
را  فـرد  یـک  محیـط  نزدیک تریـن  همـان  حلقه هـا  ایـن  می گیـرد. 
در   .)6( اسـت  متقابـل  و  جهتـی  دو  روابـط  کـه  می دهنـد  تشـکیل 
که به ارتباط بین 2 یا چند بخش مربوط اسـت،  سـطح مزوسیسـتم 
کز و متخصصان بررسـی می شـود.  ارتبـاط بیـن خانـه و مدرسـه یا مرا
تأثیـر عــــملکرد  بینایـی تحـــت  آســــیب  بـا  کـودک  یعـــنی عمــــلکرد 
کـز دولتـی،  حلقه هـای مراقبتـی و حمایتـی متخصصـان پزشـکی، مرا

روان شناسـان و مشـاوران قـرار می گیـرد )16(.
گزوسیسـتم بـر عوامـل خـارج از محیـط نزدیـک فـرد  در سـطح ا
کروسیسـتم  ماننـد عوامـل اجتماعـی و شـغل والدین، و در سـطح ما
کیـد  تأ اجتماعـی  گیرسـازی  فرا و  سیاسـت ها  ارزش هـا،  قوانیـن،  بـر 
کروسیسـتم بایـد بـه بررسـی  گزوسیسـتم و ما می شـود. در سـطوح ا
تأثیـر مـــحیط بیــــرونی، رویــــدادها و تجــــربیات زندگـی پرداخـــت. 

تأثیـر عملکـرد  تحـت  بینایـی  آسـیب  بـا  کـودک  واقـع، عملکـرد  در 
حلقه هـای مراقبتـی و حمایتـی ماننـد معلـم کالس و همکالسـی ها، 
سـایر معلمـان و مکان هـای مذهبـی و خیریه هـا قـرار می گیـرد. توجه 
بـه ایـن سـطوح می توانـد حلقـه شـبکه های حمایـت از یادگیرندگان 
بـا آسـیب بینایـی و خانـواده آنهـا را گسـترش دهد و منجر به رشـد و 

تحـول مطلـوب آنهـا شـود )9(.

دیـدگاه خانواده درباره آسـیب بینایی

آسـیب  بـا  دانش آمـوز  یـک  از  کامـل  حمایـت  و  مراقبـت  بـرای 
کشـف  هـم  و  او  خانوادگـی  سیسـتم های  شـناختن  هـم  بینایـی 
اهمیـت  از  بینایـی  آسـیب  آنهـا دربـاره  باورهـای  و  ک، دانـش  ادرا
بـه  منجـر  می توانـد  بینایـی  آسـیب   .)6( اسـت  برخـوردار  اساسـی 
کـه در آن عملکرد فیزیکی  تجربـه یـک یادگیرنـده در موقعیتی شـود 
گرچـه  ا اسـت.  تأثیرگـذار  او  روزمـره  تحـول  و  یادگیـری  بـر  حرکتـی  و 
می شـود  طبقه بنـدی  ذاتـی  ناتوانـی  یـک  به عنـوان  بینایـی  آسـیب 
کوسیسـتم های متعـددی بـه عملکـرد تحصیلـی و اجتماعـی  ولـی ا
یادگیرنـده بـا آسـیب بینایـی کمـک می کننـد کـه ممکن اسـت مثبت 

یـا منفـی باشـند )9(.
گر سیستم های اطراف دانش آموزان با آسیب بینایی به خوبی  ا
از آنها مراقبت و حمایت نکنند، تأثیری منفی بر سالمت جسمانی، 
اجتماعی و روانی آنها می گذارند. زیرا کیفیت زندگی آنها در مقایسه 
بر  کاهش می یابد )17،18(. این شرایط می تواند  با همساالنشان 
ممکن  زیرا  بگذارد.  تأثیر  نیز  آنها  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت 
نهایت  در  و  نمایند  استفاده  شغلی  فرصت های  از  نتوانند  است 
کنند )19(. عالوه بر این، حتی  از خود و خانواده خویش حمایت 

ممکن است بر نحوه ابراز هیجان آنها تأثیر بگذارد )20(.
آسـیب بینایـی نقشـی اساسـی در  گرچـه شـدت، نـوع و درجـه  ا
عملکـرد روزمـره یادگیرنـدگان دارد امـا سـایر حـواس و سیسـتم های 
به عـــنوان مکانیسـم های جبرانـی  حـســـی عــــصبی هـم می تواننـد 
اعضـای   .)21( گیرنـد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  آنهـا  از  حمایـت  بـرای 
خانـواده به عنـوان اولیـن نقطـه تعامـل اجتماعی برای رشـد کودک، 
کـه نقشـی حیاتـی در مداخلـه  دارنـد و می تواننـد  بازیگرانـی هسـتند 
کننـد  کمـک  به طـور فعـال بـه تحریـک سـایر سیسـتم های عصبـی 
آمادگـی الزم را داشـته  تـا یادگیرنـده بـا آسـیب بینایـی بـرای مقابلـه 

باشـد )6(.
پایـه ای  به عنـوان  خانـواده  نقـش  مهارت هـا،  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
بـا  گیـران  فرا در  تحـول  و  رشـد  ابعـاد  از  یـک  هـر  توسـعه  به منظـور 
آسـیب بینایـی از اهمیـت اساسـی برخـوردار اسـت. بـه ایـن ترتیـب، 
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خانـواده را می تـوان به عنـوان سیسـتمی در نظـر گرفـت کـه یادگیری 
و رشـد یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی از آنجا آغاز می شـود. در این 
آسـیب می تـوان  یـا  ناتوانـی  بـا وجـود  را  کـودک  کـه  سیسـتم اسـت 
کنـار گذاشـت.  کـرد یـا  بـرای تعامـل بـا دنیـای بیـرون به خوبـی آمـاده 
و  مراقبـت  نحـوه  بـه  نسـبت  خانـواده  اعضـای  جهت گیـری  گـر  ا
حمایـت از یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی مناسـب نباشـند، ممکـن 
اسـت ایـن یادگیرنـدگان از مشـارکت فعـال و ایفـای نقـش محـوری 

در توسـعه اجتماعـی و اقتصـادی محـروم شـوند )9(.
مؤلفه های مراقبت و حمایت از یادگیرندگان با آسـیب بینایی 

را می تـوان به عنـوان محرک هـای  کـه خانواده هـا  آنجایـی  از 
گرفت،  اساسـی رشـد اجتماعی و اقتصادی فرزندانشـان در نظر 
آسـیب بینایـی خـود  کـودکان بـا  کـه چگونـه از  آنهـا بداننـد  بایـد 
کننـد. خانواده هـا بایـد نقـش خـود را در مسـیر آموزشـی  حمایـت 
از  حمایـت  و  درس  کالس  و  مدرسـه  چارچـوب  در  گیـران  فرا
اصلـی  جریـان  آمـوزش  در  کـودک  موفقیت آمیـز  گیرسـازی  فرا
فراینـد،  ایـن  در  کننـد.  درک  موجـود  اقتصـادی  سیسـتم های  و 
جملـه  از  افـراد  سـایر  و  خانـواده  اعضـای  بیـن  سـالم  روابـط 
همسـایه ها،  گسـترده،  خانـواده  اعضـای  کـودک،  همسـاالن 
گسـترده تر از اهمیـت خاصـی  کالس و سیسـتم اجتماعـی  معلـم 
یادگیرنـده  هـر  از  مراقبـت  در  خانـواده  نقـش  اسـت.  برخـوردار 
تـار  شـبکه  بـه   )3( شـکل  ماننـد  می تـوان  را  بینایـی  آسـیب  بـا 
دارد  مختلفـی  مؤلفه هـای  یـا  اجـزاء  کـه  کـرد  تشـبیه  عنکبـوت 
از این گونـه  بـر مراقبـت و حمایـت  تأثیـر موجـی  و ممکـن اسـت 

.)22( باشـند  داشـته  گیـران  فرا
و  مدرسـه  خانـه،  مثلـث  در  به ویـژه  مؤلفه هـا  ایـن  پیچیدگـی 
کـر )22( در  کالس درس بـه پیونـد آنهـا مربـوط می شـود. ون دن آ
کـه کشـیدن یک یا چند رشـته از شـبکه  ایـن رابطـه عنـوان می کنـد 
آن شـبکه می شـود و هـر اتفـاق چشـمگیری منجـر  باعـث حرکـت 
راسـتا،  در همیـن  تعـادل می شـود.  از وضعیـت  بـه خـارج شـدن 
سیسـتم  شـدن  خـراب  بـه  منجـر  طوالنی مـدت  در  تعـادل  عـدم 
می شـود. بـه ایـن ترتیـب، اطمینـان از سـازگاری داخلـی بیـن اجـزا 
ایـن شـبکه  این حـال،  بـا  اسـت.  امـکان دارد حیاتـی  کـه  آنجـا  تـا 
در زندگـی یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی ممکـن اسـت تـا حـدی 
تارهـای  مهـار  در  شکسـت  کـه  اسـت  ایـن  نتیجـه  شـود.  مختـل 
باقیمانـده از شـبکه می توانـد به طـور بالقـوه منجـر بـه پـاره شـدن 
آسـیب  آن شـبکه شـود. ایـن بـه نوبـه خـود، دیـدگاه یادگیرنـده بـا 
بینایـی را بـرای تبدیـل شـدن بـه یک شـهروند مسـتقل و اجتماعی 

.)9( می کنـد  محـدود 

شکل 3( مـــؤلفه های مـــراقبت و حــمایت از یادگــیرندگان با آســــیب 
بینایی براساس مدل شبکه ای تار عنکبوت

بـا  یادگیرنـدگان  کـه  اسـت  درجـه ای  بیانگـر  عوامـل  از  ترکیبـی 
بـا برنامـه  را به طـور موفقیت آمیـزی  آسـیب بینایـی می تواننـد خـود 
انتقـال انطبـاق دهنـد. ایـن عوامـل شـامل سـطح و شـدت آسـیب، 
اختالل هـای همبـود، ظرفیـت یادگیـری، در دسـترس بـودن منابع و 
دسترسـی بـه اطالعـات مـورد نیـاز می شـود. به عـالوه، پویایی هـای 
که در سیسـتم های مختلف وجود  اجتماعی اقتصادی و آموزشـی 
کسـی« »چـه چیـز را« و »چگونـه« در  کـه »چـه  دارنـد از نظـر ایـن 
ایفـا  را  متفاوتـی  نقـش  می دهـد،  ارائـه  حمایـت  و  مراقبـت  زمینـه 
می کننـد. ایـن پویایی هـا بـه معلـم، کالس درس، مدرسـه، خانـواده 
در  مهمـی  نقـش   خانـواده  بنابرایـن،  می شـود.  مربـوط  جامعـه  و 
رسـیدگی بـه نیازهـای جسـمی و مـادی دانش آمـوز با آسـیب بینایی 
ایفـا می کنـد. عـالوه بـر ایـن، نقشـی  اساسـی در مشـارکت فعـال در 

کالس درس دارد )9(. زمینـه مدرسـه و 

نتیجه گیری

مشـترک،  همـکاری  نقـش  بررسـی   ، حاضـر پژوهـش  از  هـدف 
بـا  یادگیرنـدگان  بـرای  حمایتـی  شـبکه های  و  خانـواده  دیـدگاه 
کار بـا  آسـیب بینایـی بـود. همـکاری مشـترک نوعـی توافـق و فراینـد 
همدیگـر بـرای دسـتیابی بـه یـک هـدف مشـترک اسـت و هنگامـی 
کـه فـردی در عملکـرد خـود بـا چالش هـای خاصـی مواجـه شـود، 
بـرای  راسـتا،  ایـن  در  می گـردد.  آشـکارتر  آن  ضـرورت  و  اهمیـت 
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مدرسـه،  گـروه  اعضـای  میـان  پایـدار  و  مشـترک  همـکاری  ایجـاد 
کـه شـامل همـکاری،  کلیـدی وجـود دارد  خانـواده و محلـه 3 اصـل 
مشـارکت و برنامه ریزی می شـود )1(. عالوه بر این، برای مشـارکت 
که اعتماد  موفقیت آمیز میان مدرسـه، خانواده و محله الزم اسـت 
، همفکـری  ، تبـادل نظـر ، ارتبـاط مسـتمر متقابـل، توجـه بـه یکدیگـر
قـرار  توجـه  مـورد  مشـترک  مسـئولیت  احسـاس  و  اهـداف  دربـاره 

گـــیرد )2(.

تابعــی  تحــول  و  رشــد  بوم شــناختی  زیســت  نظریــه  براســاس 
درون  کــودک  و  اســت  محیــط  ســطوح  تمــام  و  فــرد  از  مشــترک 
کــه میکروسیســتم، مزو سیســتم،  سیســتمی پیچیــده رشــد می کنــد 
کرو سیســتم و سیســتم زمانــی می شــود )5(. ســطح  گزو سیســتم، ما ا
میکروسیســتم ، نزدیک تریــن محیــط هــر فــرد را به وجــود مــی آورد 
و شــامل روابــط دو جهتــی می شــود. ســطح مزوسیســتم بــه ارتبــاط 
گزوسیســتم بــه  میــان میکروسیســتم ها مربــوط اســت. در ســطح ا
بــه ارزش هــا  کروسیســتم  موقعیت هــای اجتماعــی و در ســطح ما
و امتیــازات یــک فــرد توجــه می شــود. در ایــن فصــل، حلقه هــای 
بینایــی در  آســیب  بــا  یادگیرنــدگان  از  و مراقبــت  شــبکه حمایــت 
قــرار  بررســی  مــورد  بوم شــناختی  زیســت  نظریــه  مختلــف  ســطوح 

گرفــت )9(.

در حقیقــت، آســیب بینایــی را نمی تــوان به عنــوان یــک ناتوانــی 
کــودک  زندگــی  از  خاصــی  زمــان  در  کــه  گرفــت  نظــر  در  ســاده 
اتفــاق افتــاده اســت، بلکــه مســتلزم توجــه بــه فراینــد پیچیده تــری 
کــه در زمینه هــای پزشــکی، ژنتیکــی، اجتماعــی و اقتصــادی  اســت 
جاســازی شــده و شــامل طیفــی از پیوندهــا و روابــط متقابــل بیــن 
ابعــاد  می شــود.  او  اطــراف  سیســتم های  و  آســیب دیده  کــودک 
گیــران بــه مهارت هــای الزم بــرای انتقــال  کلیــدی تجهیــز همــه فرا
تعامــل  هیجانــی،  بهزیســتی  توســعه  شــامل  مدرســه  بــه  خانــه  از 
آمادگــی بــرای  اجتماعــی و مهارت هــای حســی حرکتــی به منظــور 
یادگیــری زودهنــگام می شــود. عالوه برایــن، بایــد بــر تحــول زبــان 
انتقــادی  تفکــر  خالقیــت،  بــازی،  همچنیــن  و  داستان ســرایی،  و 
بــرای  زیربنایــی  مفاهیــم  تحــول  بــر  گــردد.  تمرکــز  کتشــاف  ا و 
ســوادآموزی و شــمارش زودهنــگام نیــز به عنــوان یــک ُبعــد مرکــزی 

 .)6( می شــود  کیــد  تأ

کلـی، مؤلفه هـای مراقبـت و حمایـت از یادگیرنـدگان بـا  به طـور 
آسـیب بینایی براسـاس مدل شـبکه ای تار عنکبوت شـامل عوامل 
مختلفـی ماننـد نقـش والدیـن و خانـواده، نقـش معلـم، قوانیـن و 
حمایتـی  سیسـتم های  حمایـت،  و  ارزیابـی  اقدامـات  سیاسـت ها، 
منابـع،  و  امکانـات  یادگیـری،  فعالیت هـای  محلـی،  و  همسـاالن 

ورزش، اوقـات فراغـت و تفریـح، آمـوزش شـغلی و انتقـال، و زمـان و 
فضـا می شـود. ترکیبـی از ایـن عوامل نشـان دهنده درجه ای اسـت 
برنامـه  بـا  را  خـود  می توانـد  بینایـی  آسـیب  بـا  دانش آمـوز  هـر  کـه 

انتقـال انطبـاق دهـد.
از  حمایــت  به منظــور  مشــترک  همــکاری  شــرایط  بهبــود  بــرای 
خانواده هــای افــراد بــا آســیب بینایــی بــر اصــول ایجــاد و تســهیل 
کیــد می شــود.  همــکاری مشــترک میــان مدرســه، خانــواده و محلــه تأ
بوم شــناختی  زیســت  نظریــه  ترتیــب می تــوان چارچــوب  ایــن  بــه 
گســترش داد. در  بینایــی بســط و  آســیب  بــا  افــراد  بــرای درک  را 
ایــن راســتا، نقــش خانــواده در سیســتم های مختلــف از اهمیــت 
حلقه هــای  میــان  تنگاتنگــی  ارتبــاط  و  اســت  برخــوردار  خاصــی 
دارد.  وجــود  بینایــی  آســیب  بــا  یادگیرنــدگان  از  حمایــت  شــبکه 
ــر اصــول ایجــاد و تســهیل  پیشــنهاد می شــود برنامه هایــی مبتنــی ب
همــکاری مشــترک میــان مدرســه، خانــواده و محلــه؛ حلقه هــای 
شــبکه حمایــت از یادگیرنــدگان طراحــی شــود و در ایــن زمینــه بــه 
مؤلفه هــای مراقبــت و حمایــت از یادگیرنــدگان بــا آســیب بینایــی 

توجــه ویــژه ای شــود.
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