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 تفریح یا ساحت مهم تعلیم و تربیتورزش نابینایان در مدارس استثنایی/زنگ 

 

 ایامیر سرمدی: فعال رسانه

کند که زنگ های شش گانه تعلیم و تربیت اعالم میترین ساحتبدنی را یکی از مهمدر حالی معاون وزیر آموزش و پرورش تربیت

 .ورزش در دو دهه اخیر در مدارس استثنایی، تفاوت چندانی با زنگ تفریح ندارد

کنم و در ادامه، به بررسی وضعیت در این یادداشت، ابتدا به شرح کوتاهی از وضعیت ورزش نابینایان پیش از انقالب در تهران اشاره می

بدنی سال گذشته توجه و رسیدگی به امور تربیت 60زنگ ورزش در مدارس نابینایان در دو دهه اخیر خواهم پرداخت. به طور کلی، در 

بدنی و توانبخشی افراد معلول بوده است. هر گاه رسیدگی به امور سالمتی و نایان، همواره متأثر از رسیدگی به امور تربیتو توانبخشی نابی

بدنی نابینایان نیز بهبود یافته است. همزمان با بازگشایی مدارس ویژه نابینایان در تندرستی افراد معلول در متن توجه قرار داشته، امور تربیت

های این بینایان نیز تحت سرپرستی سازمان رفاه نابینایان در ایران شروع به کار کرد. برنامهچهل در تهران، ورزش نابینایان و کم اوایل دهه

های های تفریحی، اردویی و فوق برنامه داشت. در دهه چهل و پنجاه شمسی و تا پیش از انقالب در ایران، برنامهمرکز بیشتر جنبه

های ورزشی، ژیمناستیک، کشتی، شنا، ارس نابینایان در پایتخت، بیشتر مبتنی بر آموزش بود. مواردی همچون: مهارتبدنی در مدتربیت

بندی، رژه و آموزش اجرای پیرامیدهای ورزشی در میان دختران و پسران برداری، آموزش صففوتبال، شطرنج، شودان، بدنسازی، وزنه

برگزاری اردوهای ورزشی و تفریحی به طور مرتب در دستور کار این مدارس قرار داشت. مجتمع  ها،آموز. در راستای این فعالیتدانش

المللی نابینایان در روزی رضا پهلوی با دارا بودن موقعیت مکانی مناسب و الگو پذیری از ساخت مراکز آموزشی پیشرفته بیننابینایان شبانه

رفت. این مجتمع با دارا بودن امکانات متنوع ورزشی همچون: یان در خاورمیانه به شمار میترین مرکز آموزشی نابینادنیا، به عنوان بزرگ

بدنی دار آموزش تربیتهای فوق برنامه دیگر، عهدهاستخر شنا، زمین فوتبال، اتاق ورزش، اتاق شطرنج، کالس آموزش ماساژ و کالس

صبح آغاز  6های صبحگاه که رأس ساعت انجام تمرینات بدنی در برنامههای همگانی و و پر کردن اوقات فراغت نابینایان بود. ورزش

بینا آموزان این مجتمع بود. فوتبال به عنوان رشته مورد عالقه افراد نابینا و کمبدنی همه روزه دانشهای مفید تربیتشد، از جمله فعالیتمی

بینا در آن ساخته شده بود. دو استخر جهت استفاده افراد نابینا و کمدر این مرکز شروع شد و دو زمین مجزای فوتبال  ۱۳۴۱از حدود سال 

در مجتمع پهلوی موجود بود که در یک استخر آموزش ورزش شنا به افراد نوآموز و در استخر دیگر، شنای تفریحی برای همه افراد 

ها و افراد قرار داده شده بود تا در ینایی در اختیار خوابگاهنابینایی که در مهارت شنا تبحر یافته بودند، برقرار بود. تعداد زیادی شطرنج ناب

پذیر بود. در این اتاق، های خوابگاهی یا فضای سبز مرکز بتوانند با آن بازی کنند. بدنسازی در اتاق ورزش امکاناوقات فراغت در محیط

های تشک کشتی جهت اجرای مهارت کشتی و اجرای انواع دوچرخه ثابت، قایق ثابت، هالتر و دیگر وسایل بدنسازی موجود بود. تخته

گرفت. یکی از اقدامات مفید در آموزان مورد استفاده قرار میحرکات ریتمیک ژیمناستیک و ساخت پیرامیدهای ورزشی توسط دانش

بی در حال گسترش بود. مجتمع آن برهه از زمان، آموزش ماساژ به افراد نابینا بود. این امر با توجه به قدرت لمس باالی نابینایان به خو
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بدنی آنها، از امکانات مرکز آموزان نابینا و تربیتدیگر نابینایان در تهران، مجتمع خزائلی بود که جهت پر کردن اوقات فراغت دانش

و انجام شد. آموزش توانبخشی رودکی و امکانات موجود در ورزشگاه شهید شیرودی از جمله استخر شنا، کشتی و غیره استفاده می

های فکری بود که در مدرسه خزائلی برقرار بود. بعد از انقالب در ایران، ورزش نابینایان از سازمان مسابقات شطرنج نیز از جمله ورزش

، کمیته ورزش نابینایان تحت سرپرستی فدراسیون ۱۳60جدا شد و به فدراسیون پزشکی واگذار شد. از سال  ۱۳57ملی رفاه نابینایان در سال 

بینایان به صورت مستقل آغاز به کار کرد. شاید آغاز افول ، فدراسیون نابینایان و کم۱۳78جانبازان و معلولین قرار گرفت تا اینکه در سال 

 .ها جستجو کردهای بعد را بتوان از همین سالورزش در مدارس نابینایان در دهه

 نبود زیرساخت مناسب ورزش در مدارس نابینایان

های مختلف ورزش نابینایان محروم مدرسه از امکانات حداقلی برای رشته 20ویژه نابینایان در سطح کشور، قریب به  ٔ  همدرس 2۳از 

ها امکانات بدنی برای نابینایان بی معنی باشد. البته در برخی از استانهستند. در چنین شرایطی شاید صحبت از توجه به امر ورزش و تربیت

ازی، سالن گلبال و استخر شنا در نزدیکی مدارس نابینایان وجود دارد اما از آنجا که زنگ ورزش از سوی مدیران ورزشی مانند سالن بدنس

گیرد. در ای نیز صورت نمیشود، هیچ تالشی برای سوق دادن نابینایان به سمت ورزش همگانی و حرفهمدارس نابینایان جدی گرفته نمی

دیدگی ورزشکاران، این شهید محبی که سالن مجهز گلبال دارد، به علت ترس مدیران از آسیبهای اخیر، در مدارسی مثل مجتمع سال

توان گیرد. در حالی که با نظارت دقیق و به کارگیری مربیان مجرب میآموزان قرار نمیسالن در خارج از ساعات درسی در اختیار دانش

 .داری را برای رشته گلبال تربیت کرداست، بازیکنان مستعد و آینده از مدرسه محبی که پذیرای نابینایان از سراسر نقاط کشور

 حضور دبیران غیر متخصص در مدارس نابینایان

ها مانند جغرافیا برای ورزش دور وقتی امر ورزش برای مدیران و مسئوالن کوچکترین اهمیتی نداشته باشد، استفاده از دبیران سایر درس

ساله تحصیل در یکی از مدارس نابینایان در تهران در دهه هفتاد و هشتاد را دارد نشان  ۱2ده که سابقه نگارن ٔ  از انتظار نیست. تجربه

شده بدنی باشد به عنوان معلم ورزش استفاده نمیها غالباً از معلمانی که رشته تخصصی و دانشگاهی آنها تربیتدهد در طول آن سالمی

کردند و دست آخر کلید سالن های معمول پیش پا افتاده بسنده میتمرین کششی و نرمشاست. دبیران ورزش عمدتاً به دادن چندین 

دقیقه قبل از زنگ تفریح، کلید سالن را به فالن اتاق مدرسه  5کردند دادند و اعالم میآموزان کالس تحویل میورزش را به یکی از دانش

کردند تا اینکه نظارت و تبال یا گلبال بر روی زمین آسفالت سر خود را گرم میآموزان بودند که با بازی فوبیاورید. بیشتر این خود دانش

های اضافه دارند. اگر دبیران آموزان در مدارس استثنایی تیکبینی شده باشد. بسیاری از دانشبرنامه خاصی برای زنگ ورزش پیش

های ها بسیاری از ناهنجارییگیری مجدانه از طریق خانوادهتوانند با دادن حرکات اصالحی و پورزش دلسوز و البته متخصص باشند، می

های مختلف ورزش نابینایان به خوبی آشنا شوند حرکتی نابینایان را برطرف کنند. اگر دبیران ورزش در دوران ضمن خدمت خود با رشته

ای بود. شاکله استعداد ح ملی و حرفهتوان شاهد رشد و پیشرفت ورزش نابینایان در سطو به عنوان یک استعدادیاب عمل کنند، می

گیرد؛ حال آنکه در کشور ما و به ویژه در ورزش نابینایان، اگر تک آموزی و نوجوانی شکل میورزشکاران در دنیا در دوران دانش

خاطر تالش شخصی  شوند، این امر نه محصول یک برنامه ریزی مدون، بلکه بهکنند و در بزرگسالی ستاره میهایی بروز و ظهور میچهره

خودشان است. دبیران ورزش در مدارس استثنایی وظیفه دارند نابینایان را به سمت ورزش همگانی سوق دهند یا اگر ببینند ورزشکاری 

ن بر حسب فیزیک بدنی در یک رشته خاص استعداد دارد، او را از دوران مدرسه شناسایی کنند و در اختیار مربیان رسمی فدراسیون نابینایا

های استانی قرار دهند. وقتی تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان نایب قهرمان پارالمپیک و تیم گلبال بدون برنامه ریزی مشخصی یا هیئت



 

4 
 

آموزی برای این پتانسیل نهفته برنامه داشته باشیم، اگر مدیران و مسئوالن زنگ ورزش را جدی شود، اگر از دوران دانشقهرمان آسیا می

های ورزش نابینایان در مدارس استثنایی را تقویت کنیم، اگر تعامل سازنده میان فدراسیون نابینایان و هیئت ورزش د، اگر زیرساختبگیرن

آموزان معلول و نتایج آن، سالمتی بیشتر دانش ٔ  ها با دبیران ورزش در مدارس نابینایان وجود داشته باشد، نتیجهنابینایان در استان

زمان با روز پارالمپیک، جواد حسینی رئیس ای خواهد بود. سال گذشته و همالمللی در ورزش حرفههای بینسطح رقابتتر در درخشان

سالن ورزشی دویست متری در مدارس استثنایی و تجهیز یک اتاق بازی در تمامی  ۳70ساخت  ٔ  آموزش و پرورش استثنایی کشور وعده

های شش گانه تعلیم و تربیت است و هر اندازه به زنگ بدنی، یکی از مهمترین ساحتاحت تربیتمدارس نابینایان را داد و تأکید کرد: س

دانند که توجه به امر ورزش و توسعه آن اما ایشان خوب می ورزش بها دهیم، نتیجه آن سالمتی، شور و نشاط اجتماعی بیشتر خواهد بود؛

آموزان نمایان است و واقعیت عریان ر حال حاضر، آنچه که از حال و روز دانششود. ددر سطح جامعه، با شعار و وعده وعید محقق نمی

اخیر در  ٔ  گی نیست. در واقع زنگ ورزش در دو دههبرنامهدهد، چیزی جز رخوت و بیمدارس نابینایان در سطح کشور را نشان می

 .بوده است تا ارکان شش گانه تعلیم و تربیتمدارس نابینایان، بیشتر شبیه زنگ تفریح و حیاط خلوت مدیران و معلمان ورزش 

 

 ۱۴۰۰های انجمن نابینایان ایران: اردیبهشت گزارش فعالیت

 

 مقام انجمن نابینایان ایرانمنصور شادکام: قائم

گذشته چه  شنویم که این انجمن در طول یک ماهمقام انجمن نابینایان ایران میبه روال هر ماهِ نشریه مانا، از منصور شادکام، قائم

خوانید. همچنین هایی انجام داده و پیگیر کدام بخش از مطالبات جامعه نابینایان بوده است. در ادامه شرح این گزارش را میفعالیت

 توانند در انتهای گزارش، آن را با صدای جناب شادکام به صورت صوتی هم بشنوند.عالقمندان می

ود گذشت چند روز از هلول ماه شوال و عید فرخنده فطر، این عید را به همه مخاطبان مانا دانم با وجهایم الزم میدر ابتدای صحبت

روزی مدیرمسؤول، سردبیر دانم از زحمات شبانهتبریک بگویم و از درگاه ایزد برایتان طلب قبولی عبادات را داشته باشم. همچنین الزم می

کنم که این محتوای ارزنده را برای مخاطبان نابینا و حتی بعضاً ان هم سپاسگزاری میو اعضای تحریریه ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایر

کنند. در اینجا الزم است در خصوص فرایند اخذ مجوز نشریه مانا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این بینای مانا تهیه و منتشر می

تر از انجمن خواسته بود تا اصالحاتی را در جهت دریافت مجوز پیش توضیح را به مخاطبان پیگیرِ مانا عرض کنم که این وزارتخانه،

اساسنامه اضافه شود که بر اجازه انجمن در خصوص انجام  ۹نشریه، در اساسنامه خود اعمال کند. توضیح آنکه مقرر گردید دو بند به ماده 

العاده انجمن در روز دوم اردیبهشت برگزار شود می فوقفعالیت در زمینه نشر و تولید پادکست، تصریح کند. ابتدا قرار بود مجمع عمو

که به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب، این مجمع در تاریخ مذکور برگزار نشد. آگهی مجمع دوم هم در حال حاضر در روزنامه همشهری 
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انجمن نابینایان ایران اضافه شود تا مسیر به چاپ رسیده و قرار است در روز اول خرداد این مجمع برگزار و دو بندِ مورد نیاز به اساسنامه 

 صدور مجوزِ ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تسهیل گردد.

بینایان به پیگیری امور روتین و معمولِ این انجمن اختصاص دارد و یکی از این های انجمن نادانید، بخش اعظم فعالیتهمانطور که می

های شغلی است. امسال هم در همین ابتدای سال شاهد تضییع حق های روتین هم پیگیری و دفاع از حقوق نابینایان در مصاحبهفعالیت

ایم؛ امری که دیگر تازگی ندارد و هر ساله در حال های استخدامی آموزش و پرورش بودهبسیاری از دوستان نابینا در جریان مصاحبه

ان دستگاه آموزش و پرورش تمایل چندانی به اجرای قوانین مطروحه در مجموعه قوانین حمایت از حقوق تکرار شدن است. گویا متولی

معلولین ندارند و به همین خاطر هم از آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری که همزمان ریاست کمیته پیگیری قانون 

رود تمهیداتی کنیم به صورت عاجل به این موضوع رسیدگی کنند. امید میحمایت از حقوق معلولین را بر عهده دارند هم تقاضا می

آورند، های استخدامی نمره قبولی به دست میاندیشیده شود که مفاد این قانون از ضمانت اجرایی برخوردار شود و وقتی نابینایان در آزمون

های نابینایان در و، آموزش و پرورش علیرغم پیگیری اغلب گروههای اداری مورد جفا و اجحاف قرار نگیرند. از دیگر ساز سوی دستگاه

ها، هنوز حاضر به انجام این کار نشده و بیم آن خوانخصوص تسهیل شبکه شاد برای استفاده نابینایان و مناسبسازی این شبکه برای صفحه

دسترسی به شاد مواجه باشند. از همین رو از متولیان آموزان نابینا همچنان با مشکل رود در سال تحصیلی پیش رو هم معلمان و دانشمی

 های الزمه را در دستور کار قرار دهند.خواهیم در این زمینه رسیدگیسازمان آموزش و پرورش استثنایی به جِد می

ماه گذشته بود؛ به ویژه های انجمن نابینایان در طول پذیرِ نابینا در حوزه معیشت، از دیگر فعالیتهمچون گذشته، حمایت از اقشار آسیب

پربارِ پروتئینی را در میان برخی  ٔ  که این ماه با ماه رمضان هم همزمانی داشت و ما هم به منظور حمایت از اعضا در این ماه سیصد بسته

 از اعضا توزیع کردیم. توزیع پوشاک هم از جمله دیگر اقدامات حمایتی بود که در طول ماه گذشته صورت پذیرفت.

ها کشور با موضوع واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا هم دست به گریبان است و همانطور که احتماالً اطالع دارید از این روز

هایی که در انجمن نابینایان صورت اندازی شده است. با پیگیریاردیبهشت سامانه اینترنتی ثبت نام برای دریافت واکسن راه ۱8روز شنبه 

ها در میان بینا مواجه است که این موضوع را با رسانهپذیری افراد نابینا و کمامانه با مشکالتی در زمینه دسترسیگرفت مطلع شدیم این س

های نابینایان توضیحاتی را ارائه کردیم. همچنین خوانها برای صفحهسازی این پایگاههایی درباره لزوم مناسبگذاشتیم و طی مصاحبه

امه با وزیر محترم بهداشت هم در میان گذاشتیم. از دیگر سو، بر این نکته هم تأکید کردیم که با توجه به این موضوع را در قالب یک ن

های فرایند درمان کرونا برای این گروه، الزم است تمهیدی اندیشیده شود تا این افراد در بینا و دشواریپذیر بودن افراد نابینا و کمآسیب

ها به این موضوع هم پرداختیم که نابینایانِ زیادی به خاطر عدم دسترسی به اینترنت ممکن د. افزون بر ایناولویت تزریق واکسن قرار گیرن

 های دیگری هم برای ثبت نام در نظر گرفته شود.است از این امکان محروم بمانند و ضروری است مدل

 ۱00هم عدم اجرای تعهدات بهزیستی در خصوص خرید در طول ماه گذشته جامعه نابینایان با موضوع دیگری هم مواجه بود و آن 

مداری، وزیر کار و رفاه در دیدار با نمایندگان جامعه نابینایان در روز ای که از سوی دکتر شریعتبردار بریل بود؛ وعدهدستگاه یادداشت

ها محقق شده و دستگاه از این دستگاه ۳۱جهانی ایمنی عصای سفید در سال گذشته به این گروه داده شد. متأسفانه تا کنون تنها خرید 

هایی با نهاد ریاست جمهوری، وزیر رفاه، رئیس مجلس و رئیس محترم سازمان نگاریالباقی خریداری نشده است. به همین منظور نامه

 نابینایان صادر شود. ها به دست جامعههای باقی مانده و رساندن این دستگاهبهزیستی انجام شد تا دستورات الزم برای خرید دستگاه
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 .بشنویدمقام انجمن نابینایان ایران را های منصور شادکام، قائمتوانید صحبتدر زیر می

 

 های آسمان، گشوده به روی نابینایاندر

 

 ایهاشمی: فعال رسانهامید 

 اگر که بیهده زیباست شب

 ربای که زیباست شب

 ربای چه زیباست؟

این سؤاالت را احمد شاملو شصت سال پیش از خودش پرسیده بود. آسمان شب، هزاران سال است که مایه شگفتی، کنجکاوی، تحسین 

های کوشند برای پدیدههای گوناگون علمی میو التذاذ، همه را یکجا برای بشر فراهم کرده است. هزاران سال است که دانشمندان از شاخه

ها را چه به نابینایان و پیشخوان؟ توضیحش کمی مهر کیهان را باز بگشایند. اما اینبههای سرفراهم آورند و راز آسمان، توجیه و دلیلی

صدای 1، «گلِن گوردون»گاهِ ما در این شماره از پیشخوان، دلِ آسمان خواهد بود و میزبان ما هم کسی نیست جز دشوار است؛ اولین توقف

 .3کَستاسموسوم به اف2یدِم سایِنتیفیک های کمپانی فرآشنای پادکست

منتشر شده دو میهمان دارد؛ میهمان اولش اعضای  2۰21کَست که در آوریل اساف ٔ  های ماهانهاز مجموعه پادکست 1۹۸گلن در شماره 

این گروه، ارتباط جالبی با نابینایان دارند که در ادامه سعی 4«. الس اِجوکِیشِنگ»فیزیکند به نام یک گروه آموزشی در حوزه نجوم و اختر

 خواهم کرد در حد توان این ارتباط را شرح دهم.

به عهده دارد، در سال گذشته میالدی « 5کِیت مِرِدیث»دهد این گروه که سرپرستی آن را گلن در آغاز گفتگو با میهمان اولش توضیح می

فیزیک نامیده شده، از سوی فدراسیون ملی نابینایان آمریکا به عنوان شناسی و اخترسهیل دسترسی نابینایان به علم ستارهبه خاطر آنچه ت

                                                           
1 GLEN GORDON 
2 Freedom Scientific 
3 FSCast 
4 Glas Education 
5 Kate Meredith 

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/05/اقدامات-انجمن-نابینایان-ایران-اردیبهشت-1400.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/05/اقدامات-انجمن-نابینایان-ایران-اردیبهشت-1400.mp3
https://www.glaseducation.org/
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اش در نسخه صوتی پیشخوان به تفصیل صحبت برگزیده شده است. در باره این جایزه و تاریخچه و وجه تسمیه6برنده جایزه بولوتین 

است که یک دانشجوی مقطع دکتری در رشته نجوم « 7کاتیا گازمن»نفر را به همراه خود دارد؛ اولی خانم  ام. کیت در این گفتگو دوکرده

پذیری است که در زمینه دسترسی« ۸کریس ماتِئوس»شود و دیگری هم یک نابینا به نام است و در این پروژه از دستیاران کیت محسوب می

ای که در حال انجامش هستند بسیار ی کرده است. توضیحات این گروه در باره پروژههای مربوطه، با کیت و گروهش همراهاپلیکیشن

دهد که در واقع آنچه افراد بینا به عنوان تصاویر فضایی در باره کارشان اینطور توضیح میجذاب و در عین حال پیچیده است؛ کیت در

های عددی دریافت شده از اجرام آسمانی است که به شکل ا و آرایههسازی دادهکنند، در واقع نه عکس، که شبیهقالب عکس مشاهده می

ها و آمار و کارشان با دادهوکار داشته باشند، سروعکس در آمده است. در حال حاضر منجمان بیش از آنکه مستقیماً با تصاویر سر

اعداد را به اشکالِ قابل فهم برای عالقمندان به  دهند این است کههای حوزه نجوم انجام میافزارمحاسبات ریاضی است. کاری که نرم

افزاری طراحی شناسی تبدیل کنند. حال در این میان، کاری که گالس اِجوکِیشِن در حال انجام آن است این است که بتواند نرمستاره

اند. گذاشته۹« سازیصوتی»اسمش را های عددی را به جای تبدیل به تصویر، به صوت تبدیل کند؛ کاری که آنها ها و آرایهکند که داده

اند اما این سازی اجرام آسمانی به صورت برجسته برای نابینایان داشتههای گوناگون سعی در شبیههای متعددی در کشورتر گروهپیش

ها را تحلیل بدهند و دادهافزار کنند به نرمیابند هر تصویری را که از تلسکوپ فضایی دریافت میاولین بار است که نابینایان امکان می

های گوناگونی را شامل شود و جنبهبُعدی بشنوند. این اتفاق در نوع خود رخدادی ویژه محسوب میهای دوکنند و نتیجه را در قالب صدا

گذاریم. یمشود که از حوصله این نوشته خارج است و به همین دلیل هم واکاوی زوایای این پروژه را به نسخه صوتی پیشخوان وامی

های العاده و از نخستین کسانی است که تالشکه یک نابینای خارق« 1۰مایک مِی»گلن یک مهمان دیگر هم دارد و او کسی نیست جز 

ای که باره زندگی خودش و پروژهاس انجام داده است. مایک نکاتی شنیدنی درپیمثمر ثمری را در خصوص دسترسی نابینایان به جی

ها هایی طراحی کند که زیر سقف و داخل ساختمانای که قرار است مسیریابکند؛ پروژههمکاری با آن است مطرح می اکنون مشغولهم

 ایم که شنیدنش برای عالقمندان خالی از لطف نخواهد بود.هم قابل استفاده باشد. در این باره هم در نسخه صوتی پیشخوان گپ زده

 پذیری، دغدغه مایک و مَتدسترسی

بودند. مایک و مَت، دو نفر از مدیران این « آیز آن ساکسِس»از برنامه هفتگی  2۰1۹، مهمان شماره «11نوما سُلوشِنز»گردانندگان کمپانی 

کنند. شاید برخی از مخاطبان پیشخوان لیت میهای ویژه نابینایان فعاشود که در زمینه فناوریکمپانی، هر دو نابینا هستند و چند سالی می

ترین حالت ممکن طراحی شده و امکان مراوده پذیررا شنیده باشند؛ یک شبکه اجتماعی که در دسترس12« سِرو»قبالً نام شبکه اجتماعی 

کند، طبیعتاً محبوبیتی هم میان رائه نمیکند. البته با توجه به اینکه این شبکه اجتماعی خدمات رایگان او تعامل میان نابینایان را فراهم می

اند. این دو نفر حاال ها ندارد. سازندگان این شبکه اجتماعی، همین دو نفری هستند که حاال مهمان پادکست آیز آن ساکسس شدهایرانی

ابینایان یا آنهایی که قصد دارند پذیری در اختیار نای را در حوزه دسترسیاند و خدمات گستردهاندازی کردهیک کمپانی با نام نوما راه

                                                           
6 Bolotin 
7 Katya Gozman 
8 Chris Mathews 
9 Sonification 
10 Mike May 
11 Pneuma Solutions 
12 Sero 

https://pneumasolutions.com/
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ام اما ها و خدمات نوما در نسخه صوتی به تفصیل گپ زدهباره فعالیتدهند. درمحصوالتشان را برای این افراد مناسبسازی کنند، قرار می

 قابل استفاده است بپردازیم: ها که رایگان است و به همین علت هم برای کاربران ایرانی کامالًدر اینجا بد نیست به یکی از این فعالیت

خوان تشخیص دهند و به محض ورود، به شما پیشنهاد اید که قادرند ورود شما را با صفحههایی را باز کردهحتماً شما هم تا به حال وبسایت

نه ممکن است در یک پذیر مشاهده کنید. اینکه چنین اتفاقاتی چگوبر را بفشارید تا سایت را به شکلی دسترسیکنند فالن کلید میان

وبسایت رقم بخورد در نسخه صوتی پیشخوان توضیح داده شده اما نکته آزار دهنده آنجا است که با فشردن میانبرِ پیشنهادی، در بسیاری 

ربر نابینا، شود. همچنین اگر میانبر را نفشارید، با هر حرکت از سوی کاتر هم میدهد هیچ، بعضاً کار خرابمواقع اتفاق مثبتی که رخ نمی

پذیر را تکرار خواهد کرد و موجبات اذیت کاربر را فراهم خواهد آورد. وبسایت مدام پیشنهادش مبنی بر تبدیلِ سایت به قالبِ دسترسی

مرا » کند با این مضمون که:هایی از این دست، پیغامی ارسال میاند که برای وبسایتای برای مرورگر کروم ساختهرفقای ما در نوما افزونه

درد نخور را شناسایی و آنها را غیر فعال کند. پذیرِ بههای دسترسیتواند این قالبدر واقع این افزونه می«. به خیر تو امید نیست، شر مرسان

 دانلود و نصب کنید. تاین وبسایتوضیحات تکمیلی را در پادکست پیشخوان بشنوید و افزونه را هم از 

 رسد بهها هم میدار کردن فیلماسکارِ توضیح

شد کنید تماشای مراسم اسکار را از دست ندهید. اما چه خوب میاگر حتی سر سوزنی عالقه به سینمای جهان داشته باشید حتماً تالش می

نِیشِنز »ببینیم! باید بگویم این امکان امسال فراهم بود و پادکست ماهانه اگر امکانی فراهم بود تا ما بتوانیم این مراسم را به شکل توضیحدار 

کند، اپیزود ماه آوریل خودش را به این موضوع اختصاص داد. در این هم که فدراسیون ملی نابینایان آمریکا آن را تولید می« 13بالیند

که به شکل تخصصی تولید کننده نسخه  15«آدیو آیْز»به نام  ، مؤسس و مدیر شرکتی«14ریک باگز»اپیزود، گفتگویی صورت گرفته بود با 

کند ها، بر این نکته تأکید میدارِ ویدئو و نمایش زنده است. ریک در این گفتگو ضمن مروری بر تاریخچه توضیحدار کردن فیلمتوضیح

گذار، به دست خود نابینایان فاقات مثبت و تأثیرکه همواره در طول تاریخِ حدوداً چهل ساله توضیحدار کردن فیلم برای نابینایان، همه ات

رقم خورده است. از آغاز مسیر گرفته تا همه نقاط عطف، همگی توسط نابینایان صورت پذیرفته است. از همین رو، او معتقد است حوزه 

حدار کنندگان گرفته تا تولید و انتشار، ای است که تماماً باید به خودِ نابینایان سپرده شود. از آموزشِ توضیتوضیحدار کردن تصویر، حوزه

آید و تجربه ثابت کرده در صورت واگذاری این حوزه به افراد نابینا، نتیجه هم بسیار مطلوب خواهد بود. ما در میهمه از عهده نابینایان بر

ن خود کند و توضیحدار کردن کند امسال توانسته پروژه بسیار بزرگی را از آشنویم که شرکتی که ریک مدیریت میاین گفتگو می

کنند، به این شرکت سپرده شده است. در سر جهان آن را تماشا میتاها بیننده از سرمراسم نود و سومین دوره جایزه اسکار که میلیون

اسکار ها و مراسم و به طور خاص مراسم اسکار خواهیم گفت. نسخه صوتی پیشخوان از تجربه ریک در زمینه توضیحدار کردن فیلم

ناشنوا پا بر فرش قرمز این مراسم گذاشت. رابرت تارانگا، به عنوان بازیگر -امسال یک ویژگی دیگر هم داشت و آن هم اینکه یک نابینا

خواهید داد. اگر مییک فیلم کوتاه، برای دریافت جایزه نامزد شده بود و این اتفاق برای نخستین بار در طول تاریخ برگزاری اسکار رخ می

دانید، عالوه، اگر انگلیسی میاش و فیلمی که بازی کرده بیشتر آشنا شوید، با من در پادکست پیشخوان همراه شوید. بها رابرت و زندگیب

 بارگیری کرده و بشنوید. اینجا ای را ازدارِ این فیلم نوزده دقیقهتوانید نسخه توضیحمی

                                                           
13 Nation’s Blind 
14 Rick Boggs, 
15 AudioEyes 

https://www.accessibyebye.org/
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/05/Feeling-Through-with-audio-description.mp3
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 زندگی در میان امواج اطلس

ساله شد. این ماهنامه که در  45ای که همین یک ماه پیش رسانیم. مجلهبه پایان می 16«پْلِیبَک»پیشخوان را با درنگی بر ماهنامه صوتی 

شود، هر ماه به موضوعات گوناگون مرتبط با نابینایان یا مطالب مورد عالقه تلند و با اتکا به کمک مالی خیران منتشر میگالسکو اسکا

اش قرار گرفته بود. یکی از مطالب جالب توجه، پردازد. این ماه هم موضوعات متعددی مورد توجه سردبیر و تهیه کنندهاین افراد می

توان آن را یک مصاحبه خواننده، آهنگساز و نوازنده هارپ انجام شده بود. گفتگویی که نمی17، «ا براونجِسیک»گفتگویی بود که با 

گیرد. جسیکا چندین ماه معمولی به حساب آورد؛ چه، نه مصاحبه شونده یک فرد معمولی است و نه بستری که گفتگو در آن صورت می

کند. او حتی فرزندش را هم در حین همین تری بر روی اقیانوس اطلس زندگی میهایش در یک قایق ده ماست که به همراه شوهر و ساز

ها زمینه گفتگوسفر طوالنی دریایی در همین شرایط به دنیا آورده است. این گفتگو در شرایطی انجام شده که جسیکا در قایق است و پس

دوران بارداری بر روی اقیانوس و همینطور  ٔ  این گفتگو از تجربه توانند صدای نسیم وزان اقیانوس را هم بشنوند. جسیکا درشنوندگان می

پادکست هایی از این گفتگو را در توانید بخشکند. شما میصوتی پلیبک صحبت می ٔ  ضبط آخرین آلبومش برای شنوندگان ماهنامه

 بشنوید. پیشخوان

 

 دیده بیناییآموزان آسیبانتخاب مدرسه مناسب برای دانش

 

 آموزش و پرورش استثنایی گیالن جوادیان: کارشناس نابینایانفاطمه 

همراهان عزیز! از آنجا که گروهی از مخاطبان نشریه مانا والدین، مربیان، آموزگاران و سایر دست اندر کاران امور مربوط به کودکان 

و کم بینا هستند، بر آن شدیم تا طبق وعده شماره پیشین، کمی در باره تحصیل دانشآموزان در مدارس خاص و غیر خاص نکاتی را نابینا 

 ارائه کنیم.

شایان ذکر است افرادی که میزان بینایی اصالح شده آنها بین بیست هفتادم تا بیست دویستم است، آسیب دیده بیناییی خفیف تا متوسط 

بینا، و افرادی که سطح بینایی آنها کمتر از بیست دویستم است، آسیب دیده بینایی شدید تا عمیق یا همان نابینا محسوب  یا همان کم

 بریل برای گروه دوم الزامی است. شوند. آموزش خطمی

                                                           
16 Playback Magazine 
17 Jessica Brown 

https://play-back.com/
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/05/پیشخوان.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/05/پیشخوان.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/05/پیشخوان.mp3
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در نهایت، توضیحاتی را از دکتر رویم تا تجربه ثبت نام فرزند خود را با ما به اشتراک بگذارند. در ابتدا به سراغ دو تن از والدین می

نشسته آموزش و پرورش استثنایی و مدرس دانشگاه، در خصوص مدارس خاص و مدارس غیر خاص اشرف کریمی، آموزگار باز

 خوانیم.می

نتخاب خود شما برای ثبت نام فرزندتان چقدر حق انتخاب داشتید؟ آیا از ا»پرسم: خواند. از مادرش میبزرگ مهر در پایه پنجم درس می

 «راضی هستید؟

در شهر مشهد چهار مدرسه مخصوص افراد نابینا وجود دارد که دوتای آنها در مقطع ابتدایی ویژه پسران و ویژه دختران، دو »گوید: او می

توانستم که می تای دیگر هم در مقطع متوسطه اول و دوم ویژه دختران و ویژه پسران هستند. بنابرین، فقط یک مدرسه استثنایی وجود داشت

فرزندم را در آن ثبت نام کنم. می دانید که آموزش خط بریل در مقطع ابتدایی اهمیت بسیاری دارد. از طرفی امکانات مربوط به آموزش 

هستند که  نابینایان در مدارس ویژه متمرکز شده است. همچنین، معلمان این مدارس دارای تخصص الزم جهت آموزش به افراد نابینا

شود. مدیر مدرسه نابینایان در انتخاب مدرسه مرا راهنمایی کردند تا من از دو راه پیش رو یعنی رسانی میروزعاتشان به طور مرتب بهاطال

ثبت نام فرزندم در مدارس عادی و استثنایی، مدرسه استثنایی را انتخاب کنم. چرا که در این مدرسه تعداد دانش آموزان در کالس کم 

ای فرا موزان خط بریل، لوح حساب و مفاهیم مربوط به دروس گوناگون از جمله درس ریاضی را به صورت حرفهاست و دانش آ

 گیرند. پسرم را از پنج سالگی به این مدرسه فرستادم. او در آن زمان آموزش بریل، زبان انگلیسی و شطرنج را آغاز کرد.می

توانند خدمات خود را ها می. در این طرح، با موافقت شورای مدرسه، سایر ارگانیکی از امکانات این مدرسه استفاده از طرح بوم است

های شطرنج توسط ملیحه صفایی های بریل توسط کانون پرورش فکری کودکان، برگزاری کالسبه مدارس عرضه نمایند. تهیه کتاب

برادران جانباز نابینا، برگزاری کالس صخره نوردی در های شنا توسط یکی از نایب قهرمان جهان به اتفاق همکارانشان، برگزاری کالس

ترین زمان ممکن از وجود ها به دلیل حضور در یک مدرسه متمرکز در کوتاهها بودند که بچهیکی از مدارس استثنایی از جمله این برنامه

ن مدرسه اتاق بینایی سنجی هم وجود دارد شوند و قادر به استفاده از این خدمات به صورت تخصصی هستند. در ایاین امکانات مطلع می

شود تا در صورت لزوم در اسرع وقت به که ساالنه پرونده دانش آموزان بررسی و وضعیت بینایی آنها که قادر به دیدن هستند، کنترل می

 «پزشک ارجاع داده شوند. 

کند که دوست دارد به همه کمک بانی معرفی میکند. مادرش از او خیلی راضی است و او را پسر مهرپارسا در شهر رشت زندگی می

خواند. مدارسی که عالوه بر سایر دانش آموزان پذیرای دانش آموزانی با کند. او هم در پایه پنجم در یکی از مدارس پذیرا درس می

 حرکتی هستند.-شرایط خاص مانند آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی

 رزندش را برایمان تعریف کند.خواهم فرایند ثبت نام فاز مادرش می

 تازگی به. بودند آگاه و سوز دل مهربان، بسیار مدرسه اولیای. کردم نام ثبت استثنایی مدرسه در را فرزندم ابتدا در»: گویدمی پارسا مادر

 از که سالی دو .بگیرد یاد را بریل خط که شد آن بر تصمیم معلمش و پزشک دید صالح طبق و بود شده انجام جراحی پسرم چشم روی

 مشکلی برایش عادی خط به نوشتن و خواندن و دارد قرار پایداری حالت در چشمش دید که رسیدیم نتیجه این به گذشت ماجرا این

 جریان در نیز را استثنایی اداره همچنین. کردیم نام ثبت عادی مدرسه در را او استثنایی مدرسه مدیر راهنمایی با که بود این .کندنمی ایجاد
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 درس به هایشکالسی هم از زیادی تعداد کنار در فرزندم حاضر حال در .بفرستند پارسا برای رابط معلم لزوم، صورت در تا دادیم قرار

 هایتمرین او به ورزش هایساعت در: مثال عنوان به. کنندمی همراهی را او و دانندمی را او شرایط مدرسه اولیای. است مشغول خواندن

 کمک او به و رودمی پدرش مغازه به مدرسه از بعد .دارد مردم با خوبی اجتماعی روابط و است شاد بسیار فرزندم .دهندمی انفرادی

 بود هاییآموزش و شرایط باشد، داشته را سایرین با ارتباط برقراری قدرت او شد سبب که عواملی از یکی کنممی فکر من البته .کندمی

 « .بود شده برخوردار آن از استثنایی مدرسه در اول سال دو که

کنید، هردوی این والدین بر اهمیت تخصص همکاران مدارس خاص یا استثنایی در بهبود زندگی کیفی دانش همان طور که مالحظه می

 آموزان دارای شرایط ویژه، تأکید دارند.

ریزی وزان نابینا و کم بینا، تألیف و ترجمه، از جمله: کتاب برنامهدکتر اشرف کریمی که با چهل سال سابقه تدریس به کودکان و دانشآم

تدریس به همکاران  -که اخیراً به همت اداره استثنایی استان گیالن فایل صوتی آن نیز فراهم شده است،  –درسی جهت یابی و حرکت 

ناشنوا را در کارنامه خود دارد، دعوت ما را -آموزشی در حوزه آسیب بینایی در سطح کشور، و تخصص در آموزش به کودکان نابینا

 دهد.هایمان پاسخ میپذیرد و به سؤالمی

 شاهد بینا،کم و نابینا کودکان برای ویژه آموزش تاریخ»گوید: بینا میآموزان نابینا و کمدکتر کریمی درباره انواع مدارس ویژه دانش

 فراگیر آموزش و دولتی ٔ  مدرسه در خاص کالس روزانه، خاص هایمدرسه روزی،شبانه خاص مدارس در آموزاندانش این جاگُماری

 با هم ایران جهان، ٔ  پیشرفته کشورهای در« فراگیر آموزش» بحث شدن داغ با پیش ٔ  دهه دو از تقریباً .است بوده دولتی هایمدرسه در

 بود این حاصل .کند محقق کشور در ویژه نیازهای دارای آموزاندانش تمامی برای را فراگیر آموزش که پذیرفت کنوانسیونی به پیوستن

 کردند؛ پیدا انتخاب قدرت سکونت محل در غیردولتی و دولتی هایمدرسه یا خاص هایمدرسه در فرزندانشان تحصیل میان والدین که

 در آنان بینایکم یا نابینا فرزندان تحصیل است بهتر آیا که بود این تعارض. شدند تعارض دچار انتخاب این برای آنان از گروهی هرچند

 «سکونتشان؟؟  محل نزدیک غیردولتی و دولتی هایمدرسه در یا کند پیدا ادامه خاص مدارس

طور کلی پاسخ به دغدغه مخاطبان در خصوص انتخاب مدرسه برای کودکان نابینا اینطور توضیح کریمی در راستای حل این تعارض و به

 بینایی آسیب دارای آموزاندانش برای را امکان دو این از یک هر منفی و مثبت است نقاط بهتر سؤال این به پاسخگویی برای»دهد: می

 «.کنیم بررسی مختصر طور به

 خاص مدرسه -الف 

 نقاط مثبت مدرسه خاص:

 در این مدرسه مربیان و آموزگاران متخصصی حضور دارند که با نیازهای این دانش آموزان آشنا هستند.-1

 در این مدرسه منابع و مواد آموزشی مورد نیاز در دسترسدانش آموزان و معلمان قرار دارد.  -2

 دانش آموزان نابینا و کم بینا نسبتبه شرایط یکدیگر آگاهی کافی دارند. -3
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 نقاط منفی مدرسه خاص:

 مانند.خبر میدر این نوع مدارس، در بسیاری موارد، دانش آموزان از شرایط عادی اجتماع دور و بی -1

شوند و زمان کافی برای تمرین برقراری ارتباط با آنها تر مانند مدرسه آشنا نمیدانش آموزان با هم ساالن بینای خود در جامعه بزرگ-2

 ندارند.

 شوند.اند، با چالش مواجه میها برای ورود به اجتماعی که از خردسالی تا پایان دبیرستان از آن دور بودهآن-3

 وزش فراگیرآم -ب

 نقاط مثبت آموزش فراگیر:

 کند.شود و به برقراری ارتباط با آنها نیز عادت میدانش آموز آسیب دیده بینایی در این نوع مدارس با هم ساالن بینای خود آشنا می-1

کنند که منجر به ایجاد تعاملی های دانش آموزان نابینا و کم بینا شناخت پیدا میدانش آموزان مدرسه عادی نسبت به نیازها و توانایی-2

 شود.بهتر با آنان می

 گیرد که برای زندگی مستقل او در آینده مفید خواهد بود.در این نوع مدارس، دانش آموز روابط اجتماعی عادی را یاد می-3

 نقاط منفی آموزش فراگیر:

 گیرد.منابع و مواد آموزشی الزم، به موقع در دسترس دانش آموز قرار نمی-1

 مناسب آگاهی کافی ندارند. ها و راهبردهای آموزشیآموزگاران مدارس عادی از شیوه-2

 وجود دارد. بینایی آسیب دارای آموزدانش گرفتن قرار انزوا در در این نوع از آموزش، احتمال-3

 توجه با و منطقی از لحاظ»گوید: میهای خاص به مدارس عادی آموز با نیازاین آموزگار مجرب درباره زمان مناسب برای ورود دانش

 بدیهی. دارد خاص نیازهای لحاظ به آموزدانش هر شرایط به بسیاری بستگی عادی ٔ  مدرسه به ورود رسدمی نظر به عملی هایتجربه به

 بریل خط جمله از الزم جبرانی هایمهارت تا ببیند آموزش خاص ٔ  مدرسه در ابتدا است الزم دارد کامل نابینایی که آموزیدانش است

 همان از تواندمی بیناکم کودک که حالی در. شود غیرخاص ٔ  مدرسه وارد سپس و بیاموزد را حرکت و یابیجهت اولیه هایمهارت و

 غیرخاص ٔ  مدرسه در بیناکم و نابینا آموزدانش از پشتیبانی خدمات دیگر مهم ٔ  کند. نکته شروع را غیرخاص ٔ  مدرسه در تحصیل ابتدا

 حضور آموزدانش ٔ  مدرسه در هفته در روز دو یا یک آموزدانش نیاز به بسته که است رابط معلم وجود خدمات این ترینمهم. است

 ورود امکان اگر رسدمی نظر به دهد. در مجموع ارائه مدرسه مربیان به هم را الزم هایراهنمایی آموز،دانش نیازهای رفع ضمن تا یابدمی

 چه هر و شود تسهیل بیشتر چه هر شانبینایی آسیب بدون همساالن کنار در تحصیل و اجتماع عادی شرایط به بیناکم یا نابینا آموزدانش

 «دارد. بیشتر اثربخشی آنان بهتر سازگاری در بیفتد اتفاق زودتر
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های ورد استفاده باشد. در شمارهدر پایان امیدوارم تجربیات والدین دانش آموزان و رهنمودهای دکتر کریمی برای شما خواننده عزیز م

 آینده از دوران نوجوانی فرزندان والدین نابینا با شما سخن خواهیم گفت. تا آن زمان، روزهایتان پر از شوق زندگی.

 زندگی اجتماعی و هیجانات فرزندان نوجوان والدین نابینا و والدین بینا: یک مطالعه موردی

 های بیناییدوودوانی، ویکتور موین و ریوکا یاهاو: مجله نابینایی و آسیبای ز ایوانا بر اساس مقاله

 

 

 

 شناسی و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهرانزهرا همت: کارشناس ارشد روان

افزونی میالدی، توجه پژوهشگران به موضوع اثر معلولیت والدین بر رشد فرزندان جلب شد و مطالعه در این زمینه به طور روز 1۹6۰از دهه 

پروری و تأثیر معلولیت والدین بر سالمت روان و رفتار اجتماعی فرزندان ها کیفیت فرزنددر حال افزایش است. محور اصلی این بررسی

کنون به زندگی اجتماعی، وضعیت دان به عنوان مراقبان کوچک والدین معلولشان بوده است و به این دلیل که پژوهشی تاو نقش فرزن

ن هیجانی و احساس نوجوانان نسبت به والدین نابینا نپرداخته است، پژوهش حاضر به مقایسه این موارد بین فرزندان والدین نابینا و فرزندا

  پردازد.والدین بینا می

کند و یابد و روابط دوستانه، دنیای درونی نوجوانان را غنی میدر دوره نوجوانی، زندگی اجتماعی و روابط با دوستان اهمیت بسیاری می

یابی پروری صحیح والدین، نقش بسیار مهمی در توانایی دوستهای فرزندضامن بهزیستی روانی و سالمت هیجانی نوجوانان است. مهارت

کند. اول: میزان کند. در این پژوهش، دو نوع متغیر، زندگی اجتماعی نوجوانان را توصیف میوابط اجتماعی نوجوانان ایفا میو برقراری ر

 کنند و دوم: کیفیت و کمیت روابط دوستی نوجوانان.هایی که نوجوانان به والدین میوقت آزاد و میزان کمک

رسی فرآیند جدایی و تفرّد، مطالعه شده است که طی این فرآیند، نوجوانان به طور در این پژوهش، حالت هیجانی نوجوانان به کمک بر

یابی به استقالل گیرند و این فرآیند مستلزم برقراری توازن بین حمایت خانواده و نیاز نوجوانان برای دستافزونی از والدین فاصله میروز

ای خانواده و میزان سازگاری و استقالل افراد خانواده، وابسته است. خانواده های روابط بین فردی اعضاست و این به نوبه خود به الگو

آل از این نظر، جایگاهی است که اعضای آن توانایی ابراز هیجانات را دارند و ضمن حمایت از یکدیگر، استقالل هر یک از اعضا ایده

 شود. محترم شمرده می

پهلو نسبت به والدین همراه است ارزیابی و احساسات مبهم و چندیی، احساس تنهایی، خودیابی نوجوانان معموالً با اضطراب جدااستقالل

 که تمام این موارد، در پژوهش حاضر، مورد بررسی قرار گرفته است. 

ر تا دیدگاه نوجوانان در مورد والدین، به طور عمده تحت تأثیر عوامل فرهنگی است. بر اساس مطالعات، گستره این احساسات از غرو

گانه مورد بررسی قرار گرفته است و پژوهشگران گیرد. در این پژوهش این احساسات دوگری تا اجتناب را در بر میشرم و از یاری
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معتقدند این احساسات در کنار هم وجود دارند و نباید به صورت دو قطب مخالف در نظر گرفته شوند. از این رو، خشم و شرم به عنوان 

 اند. احساس مسئولیت و کمک به والدین، به عنوان احساسات مثبت تعریف شده احساسات منفی و

هدف این مطالعه موردی، بررسی چگونگی تأثیر نابینایی والدین بر زندگی اجتماعی )دوستی و روابط اجتماعی(، وضعیت هیجانی 

ات مثبت و منفی و شدت و توازن آن( است. دو ارزیابی( و احساسات نسبت به والدین )احساس)اضطراب جدایی، احساس تنهایی و خود

گروه از نوجوانان شامل یک گروه نوجوان دارای والدین نابینا به عنوان گروه پژوهشی و یک گروه شامل نوجوانان دارای والدین بینا به 

 عنوان گروه مقایسه یا کنترل، مورد مطالعه قرار گرفتند. 

ا بین دو گروه پژوهشی و مقایسه، نشان داد. هر دو گروه در میزان اوقات فراغت، اضطراب ها و تشابهاتی رنتایج این پژوهش، تفاوت

جدایی، احساسات دوقطبی نسبت به والدین و شدت احساسات منفی نسبت به آنها، مشابه بودند؛ در حالی که زندگی اجتماعی نوجوانان 

 ت به والدین، بیشتر از گروه مقایسه بود. تر از گروه مقایسه و احساسات مثبت آنها نسبگروه پژوهشی، غنی

های این پژوهش این است که فرزندان والدین نابینا، در مقایسه با همساالن دارای والدین بینا، ارتباط اجتماعی بهتری ترین یافتهیکی از مهم

توان توصیف کرد. نخست را به دو شیوه می کنند. این اثر معلولیت والدین بر روابط اجتماعی و دوستی فرزندانبا همساالنشان برقرار می

تری به برقراری روابط این که ممکن است فرزندان والدین نابینا به خاطر شرایط خاص موجود در خانواده و معلولیت والدین، نیاز قوی

و در مقایسه با فرزندان والدین تر هستند تر و بردبارکنند. دوم این که فرزندان والدین نابینا، منعطفیابی احساس میاجتماعی و دوست

پذیری و های گوناگون، رفتار والدین، کیفیت رابطه با فرزندان، انعطافهای عملی بیشتری دارند. بر اساس نتایج پژوهشبینا، مهارت

کنند و در ن رشد میهای قوی توانایی برقراری روابط دوستانه فرزندان هستند. همانطور که کودکاکنندهبینیآوری در خانواده، پیشتاب

 گذرانند. کنند و وقت میگیرند و بیشتر با همساالن ارتباط برقرار میکم از خانواده فاصله میشوند، کمنوجوانی بالغ می

از نظر وضعیت هیجانی تفاوتی بین اضطراب جدایی و احساس تنهایی نوجوانان دو گروه پژوهشی و مقایسه مشاهده نشد و این نشان 

ن فرآیند جدا شدن از والدین و تفرّد نوجوانان دارای والدین نابینا و نوجوانان دارای والدین بینا، تفاوتی وجود ندارد. این نتایج دهد بیمی

کنند مراحل رشد را به صورت طبیعی طی پروری مناسب، به فرزندانشان کمک میهای فرزندکند والدین نابینای دارای مهارتاثبات می

 کنند.

دهد در سراسر دنیا بر روی فرزندان افراد دارای معلولیت انجام شده نشان می های بسیار دیگری کههای پژوهشها در کنار یافتههاین یافت

توانند پدر و مادر خوبی برای فرزندان خود باشند و معلولیت آنان الزاماً روند طبیعی رشد فرزندان را تحت تأثیر افراد دارای معلولیت، می

 دهد. قرار نمی

در خصوص احساسات مثبت و منفی فرزندان نسبت به والدین، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. به این معنا که سطح سالمت 

جسمانی والدین بر میزان احساسات منفی فرزندان نسبت به والدین، اثری نداشت. اما در مورد احساسات مثبت نسبت به والدین، بین دو 

های تری نسبت به پدر و مادرشان داشتند. این نتیجه، با یافتهود داشت و فرزندان والدین نابینا، احساسات مثبت قویگروه تفاوت وج

یابد و دادند احساسات مثبتی که فرزندان والدین نابینا نسبت به پدر و مادر دارند با افزایش سن افزایش میهای پیشین که نشان میپژوهش

سو است. عالوه بر این، احساسات منفی نسبت به والدین در یابد، همن والدین بینا، با افزایش سن کاهش میاین احساسات در فرزندا
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فرزندان والدین بینا، پایدار است و این در حالی است که تنها ده درصد نوجوانان گروه پژوهشی، نسبت به والدینشان، احساس منفی ابراز 

رآیند تفرّد و جدایی از والدین به طور معمول با اضطراب همراه است و فرزندان والدین نابینا با وجود کردند. این یافته با این حقیقت که ف

 کنند سازگار است.تر نسبت به والدین، این فرآیند را به خوبی طی میاحساسات منفی پایین

ها نابینا هستند مراحل رشد طبیعی را همانند سایر کودکان دهد کودکانی که پدر و مادر آنبه طور خالصه، نتایج این پژوهش نشان می

پروری، بیش از دهد کیفیت فرزندافشاند و بار دیگر نشان میپروری خوب و صحیح، نور میبر معنای فرزند کنند. این نتایجطی می

 های شخصیتی و درونی هر فرد بستگی دارد.  های بیرونی مانند معلولیت جسمانی، به ویژگیوابستگی به ویژگی

 

 ستین ازیمبتال به فشار چشم، به درمان ن مارانیدر ب یینایاز کاهش ب یریجلوگ یبرا شهیهم

 

 

 

 

 گذار اولین سایت ویژه نابینایانمجتبی خادمی: مترجم و بنیان

 ماران،یکاهش فشار چشم ب ایآ کردیچشم بود که مشخص م یدرمان فشار باال یسرپرست مطالعه مل ،یپزشک ی، دکترا1۸. کاسیا کلیما

مطالعات  راًی، در مقطع دکترا، اخ1۹. کاس و همکارش مائو گوردونریخ ایدارد  ریتأث اهیسدر اثر آب یینایاز کم شدن ب یریبر جلوگ

 یریجلوگ یبا فشار چشم باال، برا مارانیکه همه ب افتندیانجام دادند و در مارانیب یبر رو ،اولیهسال پس از شروع مطالعه  2۰را  یاهیثانو

 قدردانی گردد. دانشگاه واشنگتن یدانشکده پزشکهمکاری از  جا داردندارند.  ازیبه درمان فشار چشم ن اه،یسدر اثر آب یینایاز کاهش ب

با فشار  مارانینشان داد که همه ب هیثانو یهالیو تحل هیو تجز هایبرجسته، بررس ینیبال شیآزما کیسال از آغاز  2۰از  شیگذشت ب با

 ندارند. ازیبه درمان فشار چشم ن اه،یسدر اثر آب یینایاز کاهش ب یریجلوگ یچشم باال، برا

با فشار چشم باال  مارانیبه تمام ب دیآوردن فشار چشم، با نییپا یشده بود که برا رفتهیباور پذ نیمطالعه، در سراسر جهان ا نیاآغاز  هنگام

 نشکدهمحققان دا یو به سرپرست 22یبهداشت مل انستیتوهای 21چشم ی)با بودجه مؤسسه مل 2۰چشم یدارو داده شود. مطالعه درمان فشار باال
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فشار چشم باال، در  لیطرح وارد کرد که به دل نیرا در کشور به ا ماریب 16۰۰از  شیب (24سیدر سنت لوئ 23دانشگاه واشنگتن یپزشک

 بود. یینایدارو در حفظ ب تیموفق زانیم یمطالعه، بررس نیبودند. هدف ا اهیسآب ادیمعرض خطر متوسط تا ز

بدون  گرید یمیکاهش فشار داخل چشم انتخاب شدند و ن یدرمان روزانه با قطره چشم برا افتیدر یبرا یطور تصادفبه مارانیاز ب یمین

با هر دو گروه تحت درمان  مارانینشان داده شد، ب مؤثر اریشدند. پس از هفت سال، که درمان بس یکنند، بررس افتیدر یدرمان کهنیا

 مارانیکدام ب ه،یمطالعه اول یریگجهیکردند که پس از نت یابیمرحله از مطالعه، محققان ارز نیآخر نیقرار گرفتند. در اقطره فشار چشم 

 .شوندیمبتال م اهیسبه آب

درصد از  25که حدود  افتندیگزارش شد، محققان در 25جاما یپزشک هیدر نشر نیبه صورت آنال لیآور 15 خیکه در تار طورهمان

چه انتظار تر از آنکم زانیم نیچشم خود شدند، که ا کی حداقلدر  اهیسآباز  ناشی یینایکنندگان در مطالعه، دچار کاهش بشرکت

 .رندیتحت درمان قرار گ دیبا فشار چشم باال با مارانیاکثر باحتماالً بود که  نیبود. تفکر معمول ا رفتیم

گران و  تواندیاما درمان فشار چشم باال م»گفت:  26برنارد بکر یداریو علوم د یپزشکاستاد چشم ،یپزشک ی. کاس، دکترایا کلیما

 ؟«رندیهمه افراد با فشار چشم باال تحت درمان قرار بگالزامی وجود دارد که  ایکه آ میمشخص کن میخواستیما م بنابراینباشد،  ندیناخوشا

اند، اکنون هر دو چشم شده ایچشم  کیدر  یینایدرصد از افراد در مطالعه دچار کاهش ب 25همه سال، تنها  نیپس از ا کهنیا هبا توجه ب»

 «.به درمان ندارند یازین مارانیب نیکه همه ا میدانیم

 ،متحده االتیاست. در ا ییکایآمر پوستاناهیدر س یینایناب کیمتحده و علت شماره  االتیدر ا یینایناب لیدال نیتراز مهم یکی اهیسآب

بوده چشم فشار  یهاقطره زیمطالعه، تجو نیو نظر متعارف تا قبل از ا کند،یسال بروز م 4۰ یدرصد از افراد باال 7تا  4فشار چشم باال در 

کنند. و مصرف قطره به صورت  جادیا یافراد عوارض جانب یدالر در سال است؛ ممکن است در برخ صدها داروها نیا نهیاست. اما هز

 بار است.مشقت یافراد مسن، کار ژهیاز افراد، به و یاریبس یروزانه برا

 .رودیفشار چشم باال م نتیجتاً  شود،یم هیآهسته تخل یلیخ عیکه ما یدارد. هنگام انیطور منظم به داخل و خارج جردر چشم به عاتیما

 .افتیکاهش  یطور قابل توجهکه تحت درمان قرار گرفتند به یدر افراد اهیسابتال به آب زانیمطالعه، م هیمرحله اول در

 ،نج تا هفت سالبعد از پ رایبه وضوح مؤثر است ز رانهیشگیکه درمان پ میما نشان داد»اظهار داشت:  ق،یتحق یدر مقام سرپرست مل کاس،

 نسبتاً اند مبتال شده اهیسکه به آب یکاهش قابل توجه، تعداد کل افراد نیبا ا یاما حت. »«دهدیدرصد کاهش م 6۰تا  5۰را  اهیسبروز آب

 «.به درمان ندارند یازیکه همه افراد با فشار چشم باال ن میاست و نشان داد مؤثرکه درمان  می. ما نشان داده بوداستکم 
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شناسایی دارند و  ازیکه به درمان فشار چشم ن ستیمارانیب ییشناسا یو عوامل خطر برا الگوهابه دنبال کشف  ،هیثانو لیو تحل هیتجز

هر  ای کیرا در  اهیسمطالعه، عالئم آب نیکنندگان در ااز شرکتدرصد  46. قرار گیرندتحت نظر  باشدالزم  صرفاً شایدکه  ییستهاآن

 شده بودند. یینایسال پس از شروع مطالعه، دچار افت ب 2۰ یهنگام بررسها از آندرصد  25 نهادو چشم خود داشتند، اما ت

و علوم  یگروه چشم پزشک ،یپزشک یدکترا ،27یو استاد دانشگاه در جان اف. هاردست یدچیایپمقطع  تحصیل کرده درن، وگورد مائو

از نقاط قوت  یکی»بر عهده داشت گفت:  یمطالعه مل نیا یها را براداده لیو تحل هیتجز یکه سرپرست ،یستیو در بخش آمار ز یدارید

در معرض  نیریاز سا شیکه ب یبودند، گروه پوستاناهیس م،یها بودآن یکه در حال بررس یمارانیچهارم ب کی باًیربود که تق نیمطالعه ما ا

از  یعالئم ییکایآمر ییقایآفر مارانیاز ب یمیاز ن شیکه در طول مطالعه، ب میافتیما در«. »قرار دارند اهیساز آب یناش یینایرفتن ب نیاز ب

 یهابا افراد گروه یمشابه جیهمان سطح خطر مطابقت داده شدند، نتا یکه برا یزمان پوستاهیحال، افراد س نی. با ااندرا تجربه کرده یماریب

 .«داشتند گرید

ابتال به  یبرا یشتریدر معرض خطر ب ماران،یاز ب کیکدام  کردیم ینیشبیکردند که پ ییرا شناسا یمطالعه، محققان پنج عامل لیاوا در

 نهیبه معا ازیدر مورد تعداد دفعات ن یریگمیتصم یاند، برارسیده دییتأبه  هیثانو لیو تحل هیتجزواسطه  ه، که بعوامل نیهستند. ا اهیسآب

 بودند. دیگروه بخورد، مف نیبه درد ا رانهیشگیممکن است درمان پ ایآ کهنیو ا مارانیب

 مقیاسو  ؛یینایسر عصب ب یک مقیاس در خصوص شکل ه؛یسطح فشار داخل چشم؛ ضخامت قرن مار؛یعوامل عبارتند از: سن ب نیا

 به دست آمده است. دید دانیاستاندارد م یهاکه از آزمون یگرید

قرار گیرند، نظر تحتطور منظم به توانندیمچشم  یبا فشار باال مارانیاز ب یاریواضح است که بس شوند،یم یکمّ عوامل یگفت وقت کاس

ها و پزشکان آن مارانیب دهدینشان م مدتیمطالعه طوالن نیاافزود به درمان نداشته باشند. او در ادامه  یازیو ممکن است ن ،کنترل شوند

 نیترمناسب افتنیمشخص کرد  نیالذکر همچنو چگونه درمان فشار چشم را آغاز کنند. مطالعه فوق ایکه آ رندیبگ میتصم باهم توانندیم

 میان موجب آغاز گفتگو دیچشم با یفشار باال»کرد  اظهار وی .ستین کسانیداخل چشم،  یدرمان همه افراد با فشار باال یدوره برا

 «.شود منجرروش  نیبهتربه تا  گردد مارانیپزشکان و ب

در مرحله  یطور تصادفکه به ینسبتاً کم است. افراد یی،انداختن شروع درمان دارو رینشان داد خطرات مرتبط با به تأخ نیمطالعه همچن نیا

که  ینکسا هنسبت ب اورند،یب یکاهش فشار رو هایقطرهبعداً به  کهنیاز ا شیقرار گرفتند، پ یدارو مورد بررس زیمطالعه بدون تجو هیاول

از دست دادن  یبرا یشتریخطر ببا  یاندک زانیسال فقط به م 2۰بعد از  کردند،یکاهش فشار چشم استفاده م هایقطرهاز شروع مطالعه از 

 .مواجه بودند یینایب

 جیکار بر نتا نیا رسدیو به نظر نم م،یندازیب ریبه تأخ هیاول بیآس صیدرمان فشار چشم را تا زمان تشخ میتوانیما م»گفت:  کاس

 «.بگذارد یمنف ریتأث مدتیطوالن

 

                                                           
27 John F. Hardesty 
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 بینایی از نگاه دبیر آموزش و پرورش استثنایی دیدهآموزان آسیببررسی پرورش دانش

 

 بهروز افروز:  دکتری ادبیات فارسی و دبیر نابینایان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

ام. مان بر اثر کرونا را دریافت کردهدرگذشت یکی از همکاران عزیز و نازنین و جواننویسم که دقایقی پیش خبر این نوشته را در حالی می

 تاثیرات این خبر جانکاه که منجر به بروز کاستی در نوشته شده است را بر این حقیر ببخشید.

در روز تولد مادر  14۰۰ اردیبهشت 2۰به یاد مرحوم جناب آقای جواد لطفی عزیز، دبیر سابق مدارس استثنایی که در روز دوشنبه 

بزرگوارش، مرگش را به او هدیه کرد! حاال تاریخ تولد شناسنامه مادر، به نشانهه عشق جاودان مادر و فرزند، بر سنگ قبر پسر تا ابد حک 

 خواهد شد.

 یادش تا همیشه گرامی خواهد بود.

بینیم که ادارات آموزش و پرورش استثنایی بیندازیم، می اگر نگاهی به گزارشهای عملکردی مدیران و مسئوالن حوزه پرورشی سازمان و

 آموزان در چنین فعالیتهایی سخن می گویند. در دنیای آنان فعالیتهایالقول از افزایش چند برابری میزان مشارکت دانشهمگی، متفق

ها از شرایط ضای مطلوبی که آن گفتهاما ف آموزان با تنوع زیاد و مشارکت چشمگیر، اثرگذار و پویا در جریان است؛پرورشی دانش

نظران آموزش و پرورش استثنایی در های جامعه فرهنگیان کارشناسان و صاحبکند با مشاهدات و دیدهآموزان ترسیم میپرورشی دانش

سئولین آموزش آموزان دیروز و امروز از بی انگیزگی، نبود ساعت و سرفصل آموزشی، بی توجهی ممغایرت آشکار است. معلمان و دانش

نابینایان و فراتر از اینها، اساساً از بی برنامگی می گویند. در کشاکش رؤیای  ٔ  بخشی و مهارتهای روزمرههو پرورش استثنایی به امر توان

هم ای از واقعیت ایستاده است؟ من در این نوشته خوابینایی در چه نقطه ٔ  دیدههآموز آسیبکمیت و کابوس کیفیت، امر پرورش دانش

گذاری و اجرا به این پرسش پاسخ دهم. پرداختن به محتوای آموزشی حوزه پرورش مقالی است که هم مجال کوشید از منظر سیاست

 طلبد و هم متخصصینش را.خود را می

ه آغاز کنیم که بینایی باید از این نکت ٔ  دیدهآموزان آسیبگذاری و اجرای امور پرورشی دانشبرای ورود به فرایند تحلیل بستر سیاست

ها، هیچ تفکیکی بین پرورش ها و دستورالعملنامهها، آیینمتولیان امر در تدوین سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، شیوه نامه

چنین  اند!های راهبردی کالن قائل نشدهبینایی در سطح سیاست ٔ  دیدهآموز با نیاز ویژه و مشخصاً آسیبآموز عادی و عموماً دانشدانش

غفلت سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سایر مسئولین رخ نموده  ای، با همه ابعادش، به همین صراحت و به همین وضوح، درفاجعه

ها و اقدامات موردی و سلیقگی حوزه پرورش آموزش و پرورش استثنایی شده نامهاست. همین بیریشگی منجر به ابتر ماندن تمام بخش

تر این معضل، سخن توان همینجا این نوشته را به پایان برد؛ اما برای نمودن ابعاد جزئیبود به قدری جامع است که میاست. آسیب این کم

 گیریم.را پی می
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در بخش آموزش و  هاتیفعال نیانجام شد، نخست رانیصد سال قبل در اکیدر حدود  ییآموزش و پرورش استثنا نهیها در زمتالش نیاول»

آموز دانش 5با جذب  زیاهل کشور آلمان در شهر تبر لستوفیبه نام ارنست کر یتوسط شخص یشمس یهجر 12۹۹از سال  انینایپرورش ناب

نقش  ـزین یبهروز و دکتر محمدخزائـل حیهم چون ذب یافراد یینایو ب یـیشنوا دهید بیآموزش کودکان آس نـهیدر زم...  .دیآغاز گرد

شد  لیتشک «ییآموزان استثنادفتر آموزش کودکان و دانش»در وزارت آموزش و پرورش  1347در سال ...  اند.داشته یو مهمـ مؤثر

 یآغاز کرد. بعد از انقالب اسالم رسمی و  یخاص به شکل دولت یهاو کالس ییخود را در قالب مدارس استثنا تیبخش فعال نای  و 

باغچه  انیناشنوا یمجتمع آموزش یو آموزش یمال ،یپوشش ادار ریبان، ز هچاستان تهران تحت عنوان مدارس باغ انیمدارس ناشنوا هیکل

جامع  گاهیپا« شهر تهران را به عهده گرفت. انینایمدارس ناب ٔ  ادارهبا بودجه مستقل،  یمحب دیشه انینایمجتمع ناب نیبان قرار گرفت. هم چن

 خچهیتار |کشور  ییآموزش و پرورش استثنا یاطالع رسان

کرد و هم نقش مجری را. نبود گسست میان ستاد و گذاری را ایفا میدر واقع مجتمع آموزشی نابینایان شهید محبی هم نقش سیاست

فضای اجتماعی، همه موجب شده بود  معلمان جوان و پر انگیزه، فضای محیط آموزشی و دانش در کنارصف، وجود معلمان باتجربه و با

سپری کنند. با تأسیس سازمان آموزش و پرورش  7۰و اوایل دهه  6۰بینا دوران خوش پرورشی خود را در دهه آموزان نابینا و کمدانش

استثنایی از طریق استثنایی کشور این روند در دهه هفتاد نیز ادامه یافت. تالش برای علمی کردن امور تعلیم و تربیت آموزش و پرورش 

ها، تربیت معلمان ویژه آموزش و پرورش استثنایی در دانشگاه تربیت معلم، نفس تازه و انگیزه نامهنگارش کتاب و مقاله و تدوین آیین

باالی مدیران و کارشناسان سازمان در کنار رویکرد عاطفه محور معلمان و مربیان، موجب حفظ کیفیت آموزش و پرورش در مدارس 

پذیری که توسط سازمان تحت تعلیم های مسئولیتثنایی آن زمان شده بود. به همه اینها نقش پررنگ خانواده را نیز باید افزود. خانوادهاست

ها و برخی از های خانوادهها و عاشقیگرفتند. به مدد دلسوزیمورد نیاز فرزند نابینای خود نیز قرار می ٔ  خط بریل و مهارتهای روزمره

 آسیب نقاط ضعف سیاستها و عملکردها به حداقل مطلوبی رسیده بود. معلمان،

های شخصی مدیران و معاونان، رخوت با تغییر دهه، شرایط نیز کم کم عوض شد. سازمان، دیگر آن سازمان جوان و چابک نبود. غرض

علم و زش و پرورش استثنایی را از روزهای نسبتاً پرها آمونامهها و آییننامهآوری بخشروزو ناکارآمدی کارشناسان و عدم اهتمام بر به

چنین ادارات استثنایی شهرها به اوج قدرت بوروکراتیک خود رسیده بودند و مجری سازمانی بودند که وصف هنر خود دور کرد. همپر

ودگی و سرخوردگی برخی آن در سطر پیشین گذشت. سوء مدیریت مدیران میان رده و کارناشناسی کارشناسان ادارات در کنار فرس

شدند و یا در همان میانه راه بریده بودند، و سر انجام کاهش توجه به نقش معلمان استثنایی که به پایان سنوات خدمت خود نزدیک می

 ای افزایشی شود.مهم خانواده در امر تعلیم و تربیت همه و همه سبب شد که شتاب دوری از شرایط مطلوب به طرز نگران کننده

ر سالهای واپسین دهه هشتاد ضربه سختی بر پیکر نظام آموزش و پرورش استثنایی وارد شد؛ سخن از انحالل سازمان بود. سخنی که د

 عملی شد و چنان نهاد بزرگ و مهم و موثری در حد یک دفتر در اداره تقلیل پیدا کرد و همه چیز در آستانه فروپاشی قرار گرفت!

استای اجرای دولت الکترونیک، وزارت آموزش و پرورش موظف گردید ساختار و تشکیالت سازمانها، مقارن با همین رخداد، در ر

آموزان )سناد( و برنامه ریزی نویسی الکترونیک دانشدهی کند. دو سامانه نامالکترونیک سامان ٔ  ادارات و مدارس خود را در چند سامانه

آموزان، کتب درسی و مدارس ایران و وجود آمدند. سناد میزبان اطالعات تمام دانشو کنترل فرایند آموزشی )بکفا( بر همین اساس به 

... گردید و بکفا اطالعات تمام معلمان را در خود داشت. در غیبت سازمان آموزش و پرورش استثنایی، وزارتخانه با در نظر گرفتن 
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دهی نمود؛ البته پر واضح آموزان استثنایی را در سناد سامانارس و دانشآموزان با نیازهای ویژه، مدهای ابتدایی تعلیم و تربیت دانشمؤلفه

دهی دارای چه کیفیتی و دچار چه حجمی از نواقص گردید! که در نبود متخصصان و مدیران آموزش و پرورش استثنایی این سامان است

هایی نظیر تحرک و جهتیابی دیده نشد. یی مهارتبینا ٔ  دیدهآموزان آسیببرای نمونه در تخصیص سرفصلها و ساعتهای آموزشی دانش

این نادیده گرفتن به معنای کنار گذاشتن تربیت و جذب نیروی متخصص تحرک و جهتیابی بود. دیگر هیچ مدرسه نابینایانی موظف نبود 

 درخواست اعتبار نداشت؛بخشی مهارت تحرک و جهتیابی را در محیط مدرسه ایجاد کند و برای این امر هم امکان فضای آموزشی توان

 مهارت بسیار بسیار مهم تحرک و جهتیابی در مدارس نابینایان! ٔ  یعنی خشکیدن ریشه تا میوه

های کرد به تبع آن، حوزه منابع انسانی آموزش و پرورش استثنایی را با آسیببکفا نیز که خوراک اطالعاتی خود را از سناد دریافت می

های گذاشتند. آزمونهای مورد نیاز این حوزه را پشت سر نمیستثنایی در دانشگاه تربیت معلم دورهجدی مواجه کرد. دیگر معلمان ا

تر اینکه استخدامی هم در فرایند جذب نیرو به هیچ وجه توجهی به صالحیت و شایستگی و توانایی نیروهای استخدامی نداشتند. دقیق

کردند که بخواهند بر اساس معیار خاصی شایستگی داوطلبی را بررسی ب نمیاساساً نیرویی را مختص آموزش و پرورش استثنایی جذ

ها، فشارها و شدند. تحت تأثیر چانه زنیگیری، مصاحبه و گزینش میکنند. پذیرفته شدگان برای تدریس در مدارس عادی آزمون

 ای شود!کان داشت نیرویی نصیب مدرسهدید مدیریت منابع انسانی وزارتخانه امهای مدارس استثنایی، در صورت صالحالتماس

گونه که گذشت: سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش هم آموزش و پرورش استثنایی را نادیده گرفت و بدین ترتیب، محتوای همان

ی اقتصادی هاآموزشی، نیروی آموزشی و فضای آموزشی مدارس استثنایی و به ویژه برخی مدارس نابینایان در معرض تعرض سودجویی

رفت که مدرسه نابینایان شهید محبی جغرافیای دوست داشتنی خود را از دست ادارات آموزش و پرورش قرار گرفت. برای نمونه می

گیری فضای آموزشی خود ناکام است و به لحاظ اداری میان ادارات آموزش و و یا مدرسه خزائلی هنوز که هنوز است در بازپس بدهد!

 زده شهر تهران سرگردان است!پرورش هفت و دوا

اما در این  زد؛شرایط بد اقتصادی کشور و افت عمومی کیفیت آموزش و پرورش هم به وخامت وضع سالهای آغازین دهه نود دامن می

 میان عوامل زیر مانع فروپاشی نظام آموزش و پرورش استثنایی شد:

 د و مفید.ای بعضاً کارآمهای سلیقهها و دستورالعملنامهوجود بخش -1

همت و حمیت برخی مسئولین و معلمان دلسوز که فارغ از قید و بندهای امور اداری با دل و جان ریه تنفسی مدارس خود  -2

 بودند.

بخشی سازمان بهزیستی، آموزشان، به کمک مراکز توانفرزند دانش ٔ  امید از نهاد تربیت کننده و پرورندههایی که ناخانواده -3

 های خصوصی و حمایتی به داد دلبند خود رسیدند.فرهنگسراها و انجمن

 احیای سازمان آموزش و پرورش استثنایی. -4

ان چنگی به دل دولت، پی به اشتباه فاحش خود برد و پس از دو سال تصمیم به تصحیح آن گرفت. متاسفانه تصحیح خطا هم چند

گذار و مجری با رویکردهای تخصصی خاص خود بود؛ اما سازمانی که احیا نزد! سازمانی که منحل شده بود، یک سازمان سیاست

 شد، بیشتر ماهیت پشتیبانی و مشاوره داشت و استقالل سازمانی خود را تا حد زیادی از دست داد.
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پیریزی سناد و بکفا و تنظیم سند تحول بنیادین بسته شده بود و  ٔ  فت که دیگر پروندههو مهمتر از همه این که زمانی این احیا صورت گر

تر نشدن تر این احیا صرفاً به وخیمدید. به بیان سادهعلناً سازمان ظرفیت دیپلماسی الزم برای اصالح اشکاالت متعدد موجود را در خود نمی

های اداری آموزش و پرورش استثنایی تا نگاه نفر یأس رقت آور از پایینترین الیهاوضاع کمک کرد و امیدی به بهبود شرایط نبود. این 

اول سازمان مشهود بود. به طوری که رییس وقت سازمان به جای پوشیدن کفش آهنین و دویدن در راهروهای مجلس، هیأت دولت و 

رس استثنایی در سامانه بکفا و نبود ساعت آموزشی وزارتخانه برای حل مشکل عدم تخصیص ساعات کافی مربی و معاون پرورشی به مدا

بینایی، تصمیم گرفت در ریو دو ژانیرو و جاکارتا قدم بزند و از تماشای مسابقات  ٔ  دیدهآموزان آسیبهای روزمره دانشبرای مهارت

 المپیک و پارالمپیک لذت ببرد!

کنم؛ این دیگری را تقدیم مخاطبان عزیز می ٔ  ثنایی شگفتانهدر این بخش از نوشته با بررسی ساختار سازمانی آموزش و پرورش است

 سازمان دارای دو معاونت و یک اداره کل است:

 یو توانبخش یآموزش یزیرمعاونت برنامه -1

 صیو تشخ یریشگیمعاونت پ -2

 یبانیو پشت تیریاداره کل توسعه مد -3

کنند. در چارت اداری ذیل بخشی سازمان فعالیت میریزی و توانمعاونت برنامه ریزی آموزشی ادارات استثنایی زیر نظر معاونت برنامه 

های بخشی عنوان سمتی است که مسئولیت پایگاهبخشی در نظر گرفته نشده است. کارشناس تواناین معاونت هیچ کارشناسی برای امر توان

عاونت پیشگیری و تشخیص سازمان فعالیت آموزان زیر نظر مسنجش را بر عهده دارد. این در حالی است که امر سنجش سالمت دانش

 هویتی جایگاه اداری شده است!آموزان گرفتار بیبخشی دانشکند. در چنین کالف سردر گمی، امر توانمی

از سوی دیگر در ادارات استثنایی سمتی در نظر گرفته شده  تحت عنوان )کارشناس مسئول امور پرورشی( که این سمت نیز زیر نظر 

کند! نگارنده این سطور هرچه فکر کرد و از متصدیان امر جویا شد، ارتباطی میان این معاونت و گیری و تشخیص فعالیت میمعاونت پیش

سنجی امور پرورشی توان در پی بررسی، ارزشگذاری و کیفیتآن کارشناس نیافت! با وجود ساختاری چنین نامرتبط چگونه می

! آنچه که همینک در مدارس نابینایان تحت عنوان فعالیتهای پرورشی جریان دارد عمدتاً فعالیتهای بینا بودآموزان عزیز نابینا و کمدانش

هایی که از سوی ادارات و سازمان آموزش و شود. طرحآموزان طراحی میخانه برای عموم دانشای است که توسط وزارتپرورشی

بینا آموز نابینا و کمینایان را دارد و از هرگونه خالقیتی که بخواهد شرایط دانششود صرفاً در نام خود ویژه نابپرورش استثنایی برگزار می

خورد. برپایی رشته ای از دل مدارس نابینایان به چشم میهای امیدوار کنندهرا دربر داشته باشد تهی است. در چنین شرایطی گهگاه جرقه

 هاست.ای از این بارقهمحبی و نرجس نمونه ٔ  موسیقی در دو مدرسه

اند رسد متولیان امر نتوانستهعلت به وجود آمدن این ساختار نامرتبط سازمانی، عدم درک صحی از قلمرو امور پرورشی است. به نظر می

بینایی مشخص کنند. به بیان ساده و شفاف مسئولین هنوز به  ٔ  دیدهآموزان آسیبهای ضروری دانشپایگاه اداری درستی برای آموزه

گیرد یا پرورش. بدتر این که حتی متوجه این دانند که مثالً مهارتی مانند تحرک و جهتیابی ماهیتاً در حوزه آموزش قرار میدرستی نمی

های صورت گرفته و بررسی سرگردانی خود نیز نیستند که امید داشته باشیم از متخصصین و کارشناسان بخواهند تا با بازخوانی پژوهش

 های جدید این گره را از بند ساختار سازمان باز کنند.شتجارب سابق و انجام پژوه
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آنچه که به لحاظ اجرایی امیدوارکننده است این است که سرانجام پس از مدتها سازمان آموزش و پرورش استثنایی رئیسی را به خود 

ریاست اداره آموزش و پرورش های تصدی این سمت خطیر و حساس است. داشتن تجربه توان گفت در حد و اندازهبیند که میمی

که به لحاظ فرهنگی سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است و  -به عنوان بزرگترین واحد اداری آموزش و پرورش-خراسان رضوی 

رسد قدری ظرفیت چانه زنی سازمان در مورد اصالح نیز سرپرستی وزارتخانه آموزش و پرورش، پیشینه امیدبخشی است و به نظر می

ها حاکی از مداخله بهنگام رئیس سازمان برای اصالح ساعات آموزشی و ساماندهی منابع انسانی بکفا افزایش یافته است. شنیده سامانه

ان است. احیای کارگزینی آرآموزش و پرورش استثنایی در جریان انتقال کنترل فرایند آموزشی از سامانه بکفا به سامانه تازه تأسیس اچ

رسد در آستانه به آموزش و پرورش استثنایی اقداماتی است که به نظر می درصد از سهمیه استخدام سالیانه 1۰تخصیص  ادارات استثنایی و

سازمان آموزش  سیرئ ینیدکتر حس  یها برنامهها ماند. ها و اجرای طرحتحقق است. برای داشتن قضاوت درست باید منتظر تحقق وعده

 ییو پرورش استثنا

 امیدوارکننده، مادامی که تعریف درستی از مفاهیم بنیادین حوزه پرورش نداشته باشیم، نسبتاً  ٔ  در پایان باید گفت: با وجود این نکته

نیروی متخصص آن را تربیت نکنیم، محتوای آموزشی و شیوه ارزشیابی درستی برایش طراحی نکنیم، فضای آموزشی مناسبش را فراهم 

ازمان بهزیستی کشور نباشیم، نباید منتظر بروز تحولی عظیم در نکنیم و شاهد همکاری تنگاتنگ سازمان آموزش و پرورش استثنایی و س

 حوزه پرورش استثنایی باشیم.

 

 درآمدداشتنی اما کمای دوستآموزگاری: پیشه

 

 های قرآنیزاده: دانشجوی دکتری پژوهشمیرهادی نائینی

 ٔ  یکی از نو آموزگاران نابینایی نشستم که با عالقه اردیبهشت، پای صحبت ۱2و به مناسبت روز « بگو چیست کار»در اولین ایستگاه ستون 

 شخصی معلمی را برگزیده است.

 

 

 

http://csdeo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7
http://csdeo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7
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شیرازی پشت سر گذاشت  ٔ  در مرودشت، تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه شوریده ۱۳76امین عرب، متولد سال  

روانشناسی  ٔ  شود. دانشجوی رشته ۳07حائز رتبه  ۱۳۹۳تحصیل در مدارس عادی توانست در آزمون سراسر سال  ٔ  و پس از ادامه

التحصیلی خود را جشن گرفت و برای ورود به بازار کار در آزمون استخدامی تیرماه فارغ ۱۳۹6کودکان استثنایی دانشگاه تهران در سال 

عنوان کار خود را به ۱۳۹8دانشگاه فرهنگیان، از مهرماه سال  ٔ  سالهیک ٔ  در دورهشرکت کرد و پس از قبولی و حضور  ۱۳۹7سال 

 آموزگار رابط در شهر شیراز آغاز کرد.

 عنوان نخستین پرسش از میزان بینایی خود بگویید؟مانا به ٔ  نامهوگو با ماهضمن سالم و سپاس از شرکت شما در گفت

 «مطلق هستم. وگو، من نابینایبا تشکر از شما بابت گفت

تحصیل در مدارس غیر نابینایی، مزایا و مسائلی که برای شما داشته است صحبت کنید؛ آیا  ٔ  تجربه ٔ  پیش از ورود به بحث اصلی درباره

 فرستید؟اگر زمانی فرزند نابینایی داشته باشید او را به مدارس غیر نابینایی می

تر و محدود نماندن نابینایی را داشتم؛ اما به دلیل عالقه به حضور در جوامع بزرگ ٔ  راهنمایی در مدرسه ٔ  من امکان تحصیل تا پایان دوره

در فضاهای نابینایی به همراه خانواده تصمیم گرفتیم من تحصیالت خود را به صورت تلفیقی ادامه دهم. البته این تصمیم مشکالتی را نیز 

دانستن، عدم آموز نابینا را متعلق به فضاهای خاص مدارس نابینایی مینشبه همراه خود داشت. عدم همکاری برخی از آموزگاران که دا

توان از مسائل پیش روی اطالعی همکالسان و آموزگاران از شرایط یک نابینا را میسازی فضاها و معابر مدرسه برای نابینایان و بیمناسب

ای در اختیار رویارویی با مشکالت اشاره کنم. هر کجا که جزوهتحصیل دانست. اینجا باید به همراهی کامل خانواده در  ٔ  من در دوره

 کرد.من نبود، خانواده با ضبط آن این مشکل را برای من حل می

ها و بسیار خوبی است که مقداری نیاز به همکاری خانواده ٔ  خواهم بگویم تحصیل فرزندان نابینا در مدارس عادی تجربهدر مجموع می

سازی افراد نسبت به وضعیت خاص نابینایان دارد. خوشبختانه در طرح فراگیر آموزش استثنایی چنین نگاهی وجود دارد و این نگاه آگاه

 های نابینا محدود به فضاهای خاص نابینایی باقی نماند.دید بچه ٔ  شود که زاویهباعث می

 شخصی به سراغ این شغل رفتید؟ ٔ  آموزگاری برای شما از سر اجبار بود یا با عالقه ٔ  آیا انتخاب حرفه

التحصیلی به کار بینایان بودم؛ اما تا زمان فارغکودکان استثنایی را انتخاب کردم به دنبال کار آموزش به نابینایان و کم ٔ  من وقتی رشته

التحصیلی و اندیشیدن به شغل آینده به این نتیجه رسیدم که آموزش و پرورش هنگام فارغآموزش و پرورش فکر نکردم.  ٔ  در حوزه

های کامل این کار را انتخاب کردم و عالقه دارم در کنار سایر فعالیت ٔ  تواند فضای مناسبی برای من باشد. به همین دلیل با عالقهمی

 آموزشی خود در این فضا به کارم ادامه بدهم.

 ها و مسائلی که داشتید برای خوانندگان ما صحبت کنید؟تخدامی، چالشاز آزمون اس
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هایی که پیش روی من بود به نسبت سایر دوستان نابینایی که داشتم کمتر بود؛ اما به هر حال به خاطر برای ورود به کار باید بگویم چالش

 ٔ  های مندرج در دفترچهپذیری جدوللش من عدم دسترسیآمد. نخستین چاهایی داشتم که برای سایر افراد پیش نمینابینایی چالش

گرفتم. بیشتر منابع تخصصی به صورت کتب صوتی در دسترس بودند؛ محلها باید از کسی کمک می-آزمون بود که برای یافتن شغل

ن این بودم که منشی بتواند کنند، نگراها شرکت میمانند تمامی نابینایانی که در آزمون ولی مشکالتی برای منابع عمومی وجود داشت؛

آزمون برای من پیش آمد عدم  ٔ  هایی که در جلسههای آزمون را درست بخواند؛ خوشبختانه با این مشکل مواجه نشدم. از نگرانیپرسش

 نگاری با سازمان سنجش و اطمینان از صحت آزمون این نگرانی رفع شد.ها بود که پس از نامهنامهپاسخ ٔ  تطابق شماره

پذیرش در مصاحبه، من هم مثل تمام نابینایان نگران مصاحبه و رفتار مصاحبه کنندگان به خاطر نابینایی بودم؛ اما خوشبختانه با  پس از

مساعدت آقای نظام المُلکی، ریاست نیروی انسانی استان فارس، این مشکل برای من به وجود نیامد. رفتار ریاست نیروی انسانی آموزش 

 س، روی تمام کارمندان آن مجموعه تأثیر گذاشته بود.و پرورش استان فار

 لطفاً راجع به چگونگی برخورد مصاحبه کنندگان جزئیات بیشتری در اختیار مخاطبین ما قرار دهید

آغوش  شود، از من بانابینایی با متقاضیان برخوردهای ناهنجاری می ٔ  ها که صرفاً به واسطهطور که پیشتر گفتم برخالف سایر استانهمان

کارت ملی من از  ٔ  کارمند مربوطه، پس از مشاهده عنوان نمونه،باز توسط کارمندان مرکز آموزش و پرورش فارس پذیرایی شد. به

ام یک سال زودتر از معمول دیپلم بگیرم و دانشگاه را در هفت ترم به پایان ببرم تحصیالتم جویا شد و با دیدن اینکه من توانسته ٔ  نحوه

 ال کرد.بسیار استقب

 آموزی دانشگاه فرهنگیان شدم.مهارت ٔ  پس از به پایان رسیدن مراحل پزشکی و گزینش، من وارد دوره

اجازه بدهید قبل از ورود به بحث بعدی، ضمن خوشحالی از راحت بودن کار برای شما، از شما بپرسم: آیا از مشکالتی که برای سایر 

 آید آگاهی دارید؟تخدامی در وزارت آموزش و پرورش پیش میهای دیگر برای امور اسنابینایان در استان

از نظر من مشکل اصلی این است که در سازمان آموزش و پرورش کارها بیش از آنکه از طریق قانون و سازمان پیش برود وابسته به افراد 

مربوط است. با وجود اینکه من از دوستان خود شنیده بودم که برای نابینایان در استان فارس کمتر مشکل پیش آمده است،  ٔ  مسئول اداره

اند. از افراد نابینا شده ٔ  همواره نگران تعویض مسئولین مربوطه بودم. بارها پیش آمده کسانی سر خود به دالیلی نامعقول مانع مصاحبه

آموزان اشاره کرد؛ البته از نظر من عدم توانایی اداره کالس توسط یک نابینا و عدم کنترل صحیح روی دانش توان بهها میدالیل آن

شوند. از عنوان یک آموزگار چنین دالیلی واهی و فاقد اعتبار هستند و از عدم آگاهی صحیح افراد نسبت به واقعیت نابینایی ناشی میبه

ها اصالً پرسشنامه به دست متقاضیان نابینا های امتحانی اشاره کرد. در برخی حوزهعدم برابری در حوزهتوان به سایر معضالت نابینایان می

گیرد. عدم که پیشتر گفتم، منشی قابل قبولی در اختیار آزمون دهنده قرار نمیهای امتحانی، چنانرسد و در برخی دیگر از حوزهنمی

آموزش  ٔ  یی از دیگر مسائلی است که بارها برای دوستان من اتفاق افتاده است. نپذیرفتن منطقهصالحیت برای مصاحبه صرفاً به دلیل نابینا

شود. شایان ذکر های نابینا محسوب میو پرورش با وجود قبولی در مصاحبه، فقط و فقط به خاطر داشتن آسیب بینایی، از مسائل رایج بچه

ها و های فراوان بر این مشکل چیره شوند. در نهایت امیدوارم زمانی سازماننگاریامهاند با ناست در این مورد برخی از دوستان توانسته

 قوانین بتوانند جلوی افراد خودقانونپندار را بگیرند تا شرایط برای همه برابر باشد و نابینایان شایسته بتوانند به حق خود برسند.
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پایه هستند. امکان دارد در رابطه با نحوه انجام چیزهایی که از نظر برخی الس بیشما گفتید دالیلی مثل عدم توانایی نابینایان در کنترل ک

 رسد توضیحاتی ارائه کنید؟افراد برای نابینایان غیرممکن به نظر می

که افراد دانند. این در حالی است کنند، کنترل را صرفاً از طریق چشم ممکن میها را مطرح میگونه پرسشرسد افرادی که اینبه نظر می

آموز حرکت دانش تواند از شنیدن صدایعنوان مثال معلم نابینا مینابینا قادر هستند از سایر حواس خود برای انجام این کار بهره گیرند. به

 از جا به جایی او مطلع شود.

آموز ابتدایی مسائلی هستند به دانش هایی از قبیل تدریس خطگونه چالشی برای آموزگار نابینا نیست. چالشالبته این به معنی نبود هیچ

هایی که بگذریم اوالً بسیاری از متقاضیان تدریس با هدف آموزش افراد نابینا وارد آموزش که باید مد نظر قرار بگیرند؛ اما از چنین چالش

اگر قرار به عدم توانایی نابینا در  شوند ثانیاً معلمان نابینای موفقی وجود دارند که در مدارس بینایی مشغول به کار هستند.و پرورش می

بودند؛ اما خوشبختانه چنین نیست و تجارب این افراد پیش ترین آموزگاران مدارس خود میکنترل کالس باشد این افراد باید ضعیف

 کسانی هست که از دیدن واقعیت ناتوان نیستند. ٔ  چشم همه

یم. چقدر فضای دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه تهران که شما در آن تحصیل استخدام به دانشگاه فرهنگیان رسید ٔ  بحث نحوه ٔ  در ادامه

 کردید قابل مقایسه است؟

امکان مقایسه بین دو دانشگاه مذکور واقعاً وجود ندارد. برخالف دانشگاه تهران که امکاناتی قابل توجه، و نه کافی، برای افراد دارای 

یان فاقد حداقل تسهیالت برای این افراد بود. فضای دانشگاه فرهنگیان کامالً به مدرسه آسیب بینایی فراهم کرده بود، دانشگاه فرهنگ

 شد. که خوشبختانه چنین اتفاقی برای من نیفتاد.معلمها اعمال می-شباهت داشت و در برخی موارد تفکیک جنسیتی برای دانشجو

ر دوره انجام گرفت چیز جدیدی به دانش من اضافه نشد. اگر باز هم ها دکالسیهای تیمی که با سایر هماز نظر محتوایی هم غیر از کار

بخواهم از مشکالت نابینایی در دانشگاه بگویم باید به نبود منابع که انگار مشکل همیشگی ما نابینایان است اشاره کنم. همچنین عدم 

هایی برگزار شد که از کارکنان ترم اول من با منشیپیشبینی صحیح برای حضور نابینا در محیط دانشگاه کامالً مشهود بود. امتحانات 

معلمها برای -خدمات دانشگاه بودند و طبعاً توان انتقال درست سؤال را نداشتن. البته با پیگیری از طریق اشخاص در ترم بعدی از دانشجو

سازمانی  ٔ  یق مسؤولین مرتفع شد و هیچ وظیفهخواندن امتحان استفاده کردم. همانطور که گفتم این مشکل صرفاً با رایزنی و پیگیری از طر

حضور در این دوره برای من آشنایی با معلمین فرهیخته و حضور هفتگی در  ٔ  برای حضور دانشجویان نابینا ترسیم نشده بود. فایده

 های کارورزی است.توانم بگویم تمام آنچه در این دوره آموختم از همین دورههای کارورزی بود؛ میدوره

 گذارید؟کارورزی برای خوانندگان ما جالب باشد؛ مقداری از آن را در اختیار ما می ٔ  های شما از دورهن است شنیدن آموختهممک

ای شد که تر شد و هر کس وارد حوزههای معلول سروکار داشتیم، در ترم دوم کارمان تخصصیما پس از طی ترم اول که با انواع گروه

معلم به فضای نابینایی افق جدیدی بود که پیش چشم من گشوده شد. در -عنوان یک دانشجوداشت. ورود بهکار در آن را  ٔ  قصد ادامه

 هایشان نیز آشنا شوم.ضمن توانستم در نیمسال نخست با سایر معلوالن، مسائل و توانمندی
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توانید ارها و سازمان آموزش و پرورش میهایی که درباره اشخاص در سازمان  داشتید، چه چیزهایی را در باب ساختنظر از صحبتصرف

 به مسئولین امر گوشزد کنید؟

توانم در این مورد بگویم این است که آموزش و پرورش باید ای را در بر بگیرد. نخستین سخنی که میتواند ابعاد گستردهاین موضوع می

آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی ید برای آموزگاران و دانشافراد به صورت کامالً برابر دیده شوند. این برابری با ٔ  تالش کند تا همه

صحیح  ٔ  در نظر گرفته شود. از دیگر نکاتی که باید مدنظر مسئولین آموزشی کشور باشد ایجاد سرفصلی آموزشی است که در آن نحوه

آموزان به ایجاد امکان برابر دانش تواناز دیگر نکات گفتنی می تعامل با افراد دارای نیازهای خاص به طرز صحیح آموزش داده شود.

توان گفت هدف باید رسیدن به نظامی فراگیر در آموزش ای که تمایل دارند اشاره کرد. در نهایت مینابینا برای تحصیل در هر مدرسه

 ایم.له عقب افتادهپذیرد و ما از این قافافراد دارای آسیب بینایی باشد که در کشورهای توسعه یافته چندین سال است که انجام می

 کنید که راه شما را در پیوستن به آموزش و پرورش دنبال کنند؟شرایط موجود، به چه کسانی از نابینایان توصیه می ٔ  با توجه به همه

معلمی با توجه به نبود کار مناسب برای بیشتر افراد جامعه و به خصوص افراد نابینا، تعداد کسانی که فقط برای داشتن یک شغل رو به 

این کار است. یک  ٔ  شود. اما باید توجه کرد عالقه به کار آموزگاری الزمهای ندارند روز به روز بیشتر میآورند و به این کار عالقهمی

آموز خود منتقل کند. واضح خود لذت ببرد و احساس آرامش کند تا همین حس لذت و آرامش را به دانش ٔ  معلم باید بتواند از حرفه

 تواند آموزگار مناسبی برای جامعه باشد.ور نشود نمیها بهرهکسی از این ویژگیاست اگر 

 هایی که یک معلم باید داشته باشد صحبت کنید؟توانمندی ٔ  آیا ممکن است قدری درباره

اول باید بگویم برخی تواناییها در افراد ذاتاً وجود دارند ولی امکان تقویت این تواناییها برای افراد گوناگون وجود دارد. امکان  ٔ  در وحله

کافی به کار با گروه سنی کودک و نوجوان از جمله  ٔ  کافی برای آموزش، و عالقه ٔ  ارتباط و تعامل سازنده، صبر و حوصله

معلم خوب باید از آنها برخوردار باشد. البته تسلط به موضوعی که یک معلم تدریس آن را به عهده گرفته  هایی هستند که یکتوانمندی

 آید که به نظر من ارتقای این مورد از سایر مواردی که بر شمردم آسانتر است.است از لوازم کار هر آموزگاری به حساب می

های شغل معلمی برایمان توضیح درآمد ٔ  شود. قدری دربارهرآمد محسوب نمیتقریباً برای همه مشخص است که معلمی از مشاغل پر د

 دهید.

گیرد. در هنگام شروع متأسفانه آموزش و پرورش در میان دستگاههای اجرایی کمترین حقوق و مزایا را برای کارکنان خود در نظر می

شود تی ندارد. البته به مرور زمان مقدار این درآمد بیشتر میکار، درآمد آموزگاران با حداقل دستمزد مقرر در وزارت کار چندان تفاو

توان آن را کافی دانست. با وجود آگاهی از شرایط مالی آموزش و پرورش من آن را انتخاب ها نمیکه باز هم در برابر سایر سازمان

ساعت موظف دارند و این بدان معنیست  2۴کردم. زیرا آموزش و پرورش نسبت به سایر سازمانها دارای انعطاف بیشتری است. معلمین 

تحصیل یا انتخاب شغل دوم استفاده کنند. داشتن تعطیالت بیشتر از سایر  ٔ  توانند از سایر زمانهای خود برای کارهایی مانند ادامهکه می

های گوناگون ندیمشاغل از دیگر مزایای این حرفه است. همچنین باید گفت خود سازمان آموزش و پرورش امکان ارتقای توانم

رود به ام به شمار میاصلی ٔ  روان شناسی عالوه بر کار آموزش که وظیفه ٔ  عنوان دانش آموختهکند. من بهآموزگاران را فراهم می
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 کنم. من با دانستن شرایط مالی آموزش و پرورش آن را انتخاب کردم؛ اما این بدان معنا نیست که ازمسائلی از قبیل درمان نیز فکر می

 وضع مالی این کار رضایت دارم. بهبود شرایط اقتصادی معلمین از مطالباتی است که به طور جدی باید به آن پرداخته شود.

 عنوان سخن پایانی مطرح کنید؟شد را از شما پرسیدم. آیا چیزی هست که بهرسد آنچه باید پرسیده میبه نظر می

آموزان نابینا با آن دست به گریبان هستند این است که از حقوق و تسهیالتی که قانون در دانشدر پایان باید بگویم یکی از معضالتی که 

های آنها برای شناخت حقوق آموزان نابینا و خانوادهمطالبه گری در میان دانش ٔ  اختیار آنها گذاشته است مطلع نیستند. امیدوارم روحیه

نین امیدوارم نظارت کافی از سمت آموزش و پرورش در این شرایط خاص صورت واقعی افراد دارای آسیب بینایی تقویت شود. همچ

 آموز نابینایی از تحصیل عقب نماند.بپذیرد تا هیچ دانش

 

 های کتاب صوتی: تاریخ تفریح در تهران و ده کتاب دیگرتازه

 

 های عمومی کشورخانهدار بخش نابینایان نهاد کتابرقیه شفیعی: کتاب

ایم. هایی که به تازگی در مراکز متعدد ضبط کتاب صوتی در کشور تهیه شده، یازده کتاب را انتخاب و معرفی کردهمیان کتابدر زیر، از 

های عمومی کشور در شهر محل های صوتی، با مراکز نهاد کتابخانههای زیر یا سایر کتابیک از کتابتوانید برای دسترسی به هرشما می

 د.سکونت خود تماس بگیری

شود است؛ ترین آنها عمل کردن به آنچه گفته میکه رسالت تبلیغ را برعهده دارد وابسته به شرایطی است که یکی از مهم*توفیق یافتن آن

 سازد.اثر مییعنی الگوی عملی برای دیگر افراد بودن. گفتن آنچه که به آن عمل نشود گفتار را بی

صفحه به چاپ رسانده. در این  ۱5۹در  ۱۳75که مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی سال محمد وحیدی است  ٔ  نوشته« احکام بانوان»

بندی احکام ذکر گردیده و قسم سوم از اقسام احکام یعنی احکام بانوان است که مبتنی بر فتاوای امام خمینی )ره( کتاب تنها روش دسته

گرد آمده و در هر مسئله برخی « المسائلتوضیح»و « االحکامزبدة»، «یلوثقاعروة« »تحریرالوسیله،»بوده و محتوای آن از چهار کتاب 

نوشته شده به منظور توضیح بیشتر مسائل آورده شده و استفتاعاتی که در هر قسمت از امام « تحریرالوسیله»یا « الوثقیعروة»ها بر شرح

مؤثرتر از کتاب بهتر است که ابتدا سؤاالت  ٔ  شده است. برای استفاده خمینی شده ذکر گردیده و مسائلی نیز از دفتر استفتاع امام )ره( نقل

 پایانی کتاب مورد توجه قرار گرفته و سپس به متن کتاب مراجعه شود.

انقالب جنگ عمومی که آتش بدبختیش شرق  ٔ  ه.ش در ایام دوری نویسنده از وطن به واسطه ۱۳05*داستانی مختصر که در آغاز سال 

ناک خود را به نگارش این کتاب ای برای قسطنطنیه مدت هفتاد روز وقت اندوهانزوای ناچاری در گوشه ٔ  ند در زاویهسوزاو غرب را می
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گذرانیده است. آری این داستان با حقیقت است که به صورت افسانه در آمده و این سرگذشت، سرگذشت با واقعیت است که در لباس 

اند قبول اعتقادات ما گشته. اگر بگویم بعضی از اشخاص اساسی این داستان هنوز در قید حیاتاخالق و  ٔ  گر و نمایندهقصه سرایی جلوه

ام بپذیرید و اگر بگویم شهرناز قهرمان این های این داستان را به گوش خود از زبان آنان شنیدهبفرمایید. اگر بگویم بسیاری از حکایت

 ام باور کنید.های او افسوس خوردهبر بدبختیاش به چشم خود دیده و سالگی 55داستان را در سن 

صفحه روانه بازار شده است.  258توسط انتشارات مجلس در  ۱۳05آبادی سال اثر یحیی دولت« شهرناز داستانی ادبی، اخالقی و تاریخی» 

مغرور و  اریرو او بس نیت. از همکشور اس یهاخانواده ینتراش از بزرگخانوادهو ساالر لشکر واال تبار، پدرش سپه رزادهیشهرناز ام

 د.زنیرقم م اشیرا در زندگ ییهاو شکست هابیغرورش فراز و نش نیخودپسند است و هم

مندان هنر به چاپ صفحه برای عالقه 256در  ۱۳۹۴تألیف سولماز امینی است که توسط نشر آیالر سال « ینیماش بافکانواآموزش *»

فصل اول شویم؛ نویسنده در با زوایای مختلف این هنر آشنا میو سه فصل است  خچهیکتاب که شامل مقدمه، تار نیدر ارسیده است. 

و راجع  دهدیدر فصل سوم بافت را آموزش مو  کندیصحبت م یخانگ یبافندگ یهانیدر فصل دوم راجع به ماش ،شناساندیرا م افیال

 .کندیبحث م یریگبه شستشو و لکه

تحصیل  ٔ  اش به سیاست او را از ادامهشود اما عالقهپزشکی می ٔ  میالدی در کابل است. ابتدا وارد دانشکده ۱۹5۱زاد متولد یل*زلمی خل

دارد. با ورود به دانشگاه آمریکایی بیروت و اخذ مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد از آن دانشگاه فصل پزشکی باز می ٔ  در رشته

زاد سپس برای اخذ مدرک دکترا راهی آمریکا گذارد. خلیلشود و او عمالً به دنیای سیاست پا میزاد آغاز میجدیدی در زندگی خلیل

پردازان زند که او رفته رفته به دیپلماسی ایاالت متحده بپیوندد و به یکی از نظریهاگو شرایط را طوری رقم میشود، ورود به دانشگاه شیکمی

کابل به کاخ سفید سفر پر ماجرای زندگی خود را از افغانستان تا ایاالت  ٔ  فرستاده ریزان پنتاگون بدل شود.دولت آمریکا و یکی از برنامه

زند. در گاهی هم به زندگی خصوصی خود گریزی میازکشد. هرحوادث و جریانات سیاسی به تصویر می آمریکا با تمرکز بر ٔ  متحده

 کند.خاورمیانه به ویژه افغانستان، عراق و حتی ایران بیان می ٔ  های خود و ایاالت متحده را در خصوص منطقهاین کتاب او دیدگاه

مصطفی احمدی  ٔ  پشتی با ترجمهزاد را انتشارات کولهزلمی خلیل ٔ  نوشته« دیسف متالطم از کابل به کاخ یفرستاده؛ سفر من در جهان»

 بازار کرده است. ٔ  صفحه روانه ۴78در  ۱۳۹5سال 

شویی را راه بیندازد. تنها مرغ را آبپز کند یا ماشین لباسداند چطور تخمیک وکیل پراستعداد و جسور است که نمی نگیتیسامانتا سوئ*

ها در آن کار کرده سهامدار شود. این همان است که اهمیت دارد کارش است. به زودی قرار است در شرکتی که سالچیزی که برای او 

افتد که آرامش سامانتا گیرد و اتفاقاتی میهمیشه آرزویش را داشته است. اما در پی یک اشتباه ناگهان همه چیز شکل دیگری به خود می

کند. سامانتا به دالیل خاص عاشق ای آغاز میگیرد و زندگی جدیدی را در خانهغیر منتظره قرار میریزد، او در موقعیتی را به هم می

شود. آیا ممکن است اهالی خانه به راز او پی ببرند؟ اگر بتواند به زندگی سابقش برگردد آیا این کار را خواهد کرد؟ زندگی جدیدش می

گیرد تر از کار کردن هم وجود دارد و به تدریج یاد میشود در زندگی چیزهای مهمه میزن جوان پر کاریست که متوج ٔ  ناکدبانو درباره

از چیزهای کوچک زندگی لذت ببرد. این کتاب جذاب برای سرگرم کردن و خنداندن مخاطب نوشته شده است و حاوی پیامی مهم 

 است: لزوم برقراری تعادل بین کار و زندگی.
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های کمدی صفحه تقدیم دوست داران رمان ۳56در  ۱۳۹۹آهنگر نشر نون سال روناک احمدی ٔ  را با ترجمهاثر سوفی کینسال « ناکدبانو»

 و رمانتیک کرده است.

 نیانجام دهد؛ ا نقصیرا ب کارها ٔ  همه دیاو با ای ستیخواهاو چه آدم کمال دیگوینفر م کی ٔ  درباره یفرد دیشنویکه م یهنگام*

 کنندیسطح باال تالش م معیارهایبه  یابیدست یرا که برا یطرف ما افراد کیخشم گفته شود. از  ایحسادت  یحرف ممکن است با کم

که  پردازندیم اتیانجام دهند و آنقدر به جزئ نقصیرا ب کارهایشانکه اصرار دارند  یاز دست کسان گریو از طرف د میکنیم نیتحس

 ی. مسلماً افرادمیشویم ناامیدکار اضافه کنند،  ٔ  نتیجهبه  یاقابل مالحظه زیچ نکهیطول بکشد بدون ا اریکار بس کیانجام  شوندیباعث م

خود را عذاب  کارها، اتیاز حد به جزئ شیبا پرداختن ب رایز شوندیم همخودشان  یباعث آشفتگ رندیگیکه در گروه دوم قرار م

گذراندن اوقات  ،یاجتماع یهاتیارزشمند در کار، موقع جیبه نتا یبایدست یبرا شانیهاییاوقات اعتماد خود را به توانا ی. گاهدهندیم

و  نییعزت نفس پا ،یگرمنجر به خود سرزنش تواندیم یخواهنوع کمال نی. ادهندیم تفراغت، ورزش، مطالعه و ظاهر خود از دس

 نیمناسب است. ا تانیکتاب برا نیکرده است پس ا جادیا تانیرا در زندگ پیامدها نیاز ا کیهر  یخواهمختل شود. اگر کمال عملکردِ

. کندیبحث م آوردیآنها به وجود م یبرا یخواهکه کمال یمشکالت ٔ  دربارهو  شوندیخواه مچرا افراد کمال دهدیم حیکتاب توض

 یفرد معرف معیارهایآوردن سطح  نییبدون پا یغلبه بر کمال مبتد یبرا یواضح و قابل دسترس راهکارهایکتاب  نیدر ا نیعالوه بر ا

 شده است.

را کتاب  دیو یسیرز شافران، سارا اگان، تر ٔ  نوشته« یرفتار -یشناخت یهابا استفاده از روش یاریخود یراهنمای خواهغلبه بر کمال»

 کرده است. روانشناسی ٔ  دوستان حیطهصفحه تقدیم کتاب 26۴در  ۱۳۹0سارا کمالی و فروغ ادریسی سال  ٔ  ارجمند با ترجمه

داران دوست میصفحه تقد ۳26در  ۱۳82سال  انیالهورد یآن ٔ  ترجمهپوزسر را نشر رامرنگ با اثر هدر گراهام« عشق نهان قتل پنهان*»

 کرده است. یسیپل یهارمان

و ثروتمند و در شرکت پدربزرگش مشغول  یااست حرفه یکه معمار "یمونتگومر اسپنسرآناست با نام  یداستان، دختر یاصل تیشخص

که از  یدن یمی. پدربزرگ اسپنسر از همکار قدرسدیبه قتل م یبود، به طرز مرموز یاکارآزموده سیکه پل "یبه کار است. همسرش دن

 یرا دنبال کند. اما اسپنسر که راض یقتل دن ٔ  پروندهتا  کندیاست، خواهش م یکارآگاه خصوص کی اکنونبرکنار شده و  سیپل یروین

اسپنسر مجبور  ماند،یم جهینتیها بآن قاتیسال که تحق کی. پس از گذشت گرددیخود کنجکاوانه به دنبال قاتل م ست،یامر ن نیبه ا

 ید ماجراهاوار گرید کیها با کند. آن یبود همکار زیاو ن یمیدوست صم یزمانپدربزرگش که  یکارآگاه خصوص دیویبا د شودیم

 ببرند و... یها نهفته بود، پکه در ذهن یخفته و قتل انشانیکه در م یبه عشق تیتا در نها شوندیم یجالب

صفحه منتشر کرده  ۳56در  ۱۳۹8هارون یشایایی است که نشر ماهریز سال  ٔ  نوشته« سال زندگی یهودیان ایرانی( ۳0دوران ) ۱گزارش *»

 یعیوقا ٔ  طرفانهبیو  قیها مورد نظر بوده ثبت دقنوشته نیمن آنچه در ا دگاهیاز د": دیگویکتاب خود م ٔ  درباره ییایشایهارون است. 

 ٔ  استفادهآمده تا مورد  شیپ رانیا انیهودی یسال بعد از آن در زندگ ۳0تا  یشمس ۱۳57 یبعد از انقالب اسالم یهااست که در سال

و  یحوادث و تحوالت جوامع مختلف جهان ریکتاب س نیباشد. در زمان مورد اشاره در ا ندگانیآ یبرا یو درس ردیقرار گ گرانید

به  نگارانهخیمطلب که نگاه تار نی. با توجه به اکندیتر مرا مشکل سندهیو پر حادثه است که کار نو عیچونان سر هودی ٔ  جامعهمخصوصاً 
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که به آن است  سندهیهدف نو رانیا یاسالم یدر جمهور ژهیجامعه بو نیا فرازهایو فرود و  تیموقع یو بررس رانیا انیهودی یزندگ

 ".دانمیدوران م کیرا گزارش  دیآیکتاب م نیآنچه در ا ،دانمینم سینو خیو چون خود را تار پردازمیم

در ادوار  رانیمردم ا حاتیرو تفر نی. از استین یو مطالعات فرهنگ یدر علوم اجتماع یمفهوم تخصص کی حیدانست که تفر دی*ابتدا با

نداشته که به  تیمردم ما آنقدر اهم یروزانه در اغلب موارد برا یزندگ اتیتا کنون مورد توجه قرار نگرفته است و تجرب یخیمختلف تار

. در ردیگیاز گذران اوقات فراغت است که به قصد کسب نشاط انجام م ینوع حیپژوهش مقصود از تفر نیلذا در ا ندنگارش آن بپرداز

در مقابل  یگوناگون رویکردهای ی. اقشار مختلف اجتماعافتی شیافراد جامعه افزا یبرا یقابل دسترس حاتیتنوع تفر یپهلو ٔ  دوره

 نهیزم نیاقشار مختلف در ا کردیشده و رو فیتوص راتییتغ نیتالش بر آن است که روند ا هشپژو نیاتخاذ کردند. در ا حیتفر راتییتغ

 یدر دوران قاجار و پهلو جیرا حاتیاطالعات پراکنده در انواع منابع مکتوب در مورد تفر یآورکتاب بر جمع نیگردد. در ا یبررس

 رسان بوده است. یاریراستا  نیدر ا یپهلو ٔ  دورهدر  انشهر تهر نیگسترده با ساکن یهاتمرکز شده است و انجام مصاحبه

صفحه  2۳6در  ۱۳۹7سال  شهیزاده است که نگارستان انداز حامد سلطان یپژوهش «یدر شهر تهران در دوران قاجار و پهلو حیتفر خیتار»

 بازار کرده است. ٔ  روانه

 یبه وجود آمد. داستان مرد خیتار یبزرگ که در روشن نید نیا زیانگشگفت ٔ  توسعهو  شیدایبامداد اسالم از پ یاز ماجرا ی*داستان

 انیپا یتراژد کیاش در پس از او حماسه یرا تکان داد اما به اندک روز ییایتنه دن کیبرخواست و  شیکه به هنگام خو نیآفرحماسه

بزرگ اسالم را به  ٔ  حماسهباز قوت گرفت و  یآن را خرد کرده بود در شکل خالفت امو نیآفرمرد حماسه هعرب ک تی. جاهلافتی

 .یحماسه و تراژد کیشد از  یبیبامداد اسالم ترک یماجرا گونهنی. بددیفاجعه کشان کی

منتشر ساخته  صفحه ۱7۳در  ۱۳80چاپ دهم آن را سال  ریرکبیانتشارات ام ٔ  مؤسسهاست که  نکوبیزر نیاثر عبدالحس« اسالم بامداد»

روشن  اتینکند و جز از روا هیو هوا برکنار بماند، جز بر اسناد کهن تک لیم هرگونهبر آن است که از  سندهینو یکتاب سع نیا دراست. 

 .ستیتعصب ن یجا خیتار رایز اوردین یزیچ

سال فراهم  یس یاست که در ط یدر اعصار باستان رانیو زبان ا خیفرهنگ، تار ٔ  درباره شنودهاییمقاالت و گفت و  ٔ  گزیدهکتاب  نی*ا

 یاست که در جستجو یخیتار یاجتماع دید نی. اکندیمشخص را دنبال م یدیخود د تیآمده و منتشر شده است. اثر حاضر در تمام

 .نگردیم یخیتار یاجتماع یهادهیبه پد یو نه ذهن ینیع یاست و بر اساس بررس یملموس و منطق قتیحق

 کرده است. یرانیدوستان افرهنگ میصفحه تقد ۴20در  ۱۳۹7مهرداد بهار را نشر آگاه سال  فیتأل «رانیچند در فرهنگ ا یجستار»

قادر نبوده رود که او این احتمال هم می یبه دور بماند ول یاز هرگونه تعصب ورده،کتاب آ نیکه در ا یمطالبنویسنده تالش کرده در 

است:  دنیشیاو به دور مانده باشد. مباحث مطرح کتاب قابل خواندن و اند دیاز د ییهااست نکتهمحتمل کامالً  ؛ندیرا بب قتیحق ٔ  همه

 ٔ  دربارهو آنچه  یاریزورخانه و ارتباط آن با ع نییآ یبررس ،یعصر اشکان رانیدر ا زراعتتعارض تجارت و  ان،یعلل سقوط اشکان

 .ارزدیم دنیشیتازه است که به اند یمطرح است، نکات رانیبه حماسه در ا ریتحول اساط
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 در دوران کرونا  نایبو کم نایآموزان نابدانش یبرا خطبرآموزش  یهاچالشمیهمان:  ادداشتی

 

 رضایی: دبیر نابینایان آموزش و پرورش استثنایی استان فارسحمیدرضا 

ام کرونا در نمیالدی از شرق دور و سرزمین چین و ماچین خبر رسید که ویروس مهلک و مسری به  2۰2۰و اوایل  2۰1۹در اواخر سال 

ها آن را جدی نگرفتند اما از آنجایی که این شاید خیلی ،بنا بر مثل معروف مرگ همیشه برای همسایه است .شهر ووان شیوع یافته است

پرورانند و مدام دهند و اندیشه سیطره و برتری بر جهان را در سر میپنجم جمعیت جهان را تشکیل میهای تاجر مسلک حدوداً یکچینی

ی این سوغات مخوف را با خود به کل کنند در کوتاه زمانبه قصد تجارت یا سیاست در پناه سیاحت در سرتاسر گیتی سیر و سفر می

های گوناگون اعم از سیاسی کشور ما هم که در زمینه .جغرافیای زمین بردند و تمام ملل جهان را از این ویروس منحوس متأثر ساختند

این محصول  کند،وارد میها دارد و کاالهای فراوانی را از این کشور اجتماعی فرهنگی و به ویژه اقتصادی روابط تنگاتنگی با چشم بادامی

بدیع و جدید را هم به فهرست بلند باالی واردات خود افزود و یکی از اولین کشورهایی بود که به این ویروس آلوده شد تا در این زمینه 

های واگیر و اریاز آنجایی که اولین گزینه برای مهار بیم .ای شدرسانه ۹۸خبر ابتالی کشور ما در اواخر بهمن  .از سایرین پیشی بگیرد

هایی که به عنوان محل ازدحام انسانی تعطیل شد یکی از اولین مکان ،ناشناخته قرنطینه و تعطیلی اماکن عمومی و منع آمد و شد است

کرد این تعطیلی آن سال آموز هم فکر نمیمدارس بود که در اوایل اسفند ابالغ و مدت آن یک هفته اعالم شد اما خوشبینترین دانش

های اجتماعی به یاری افزار و شبکهصیلی و حتی سال تحصیلی بعد را در بر بگیرد. خوشبختانه ابداعات بشر در هزاره سوم در زمینه نرمتح

آزمون و خطاها میسر و ها ها و نوسانرغم همه نقصانآموزان و دانشجویان در سرتاسر جهان را بهنظام آموزشی آمد و ادامه تحصیل دانش

در این شرایط  ،گیرندتوجهی قرار میها به ویژه در کشورهایی مشابه کشور ما مورد بیود اما از آنجایی که همواره اقلیتو ممکن نم

نظام آموزشی برای آموزش از راه دور استفاده از  .بینا به همین سادگیها هم نبودآموزان نابینا و کمتحصیل دانش .بهرانی هم مغفول ماندند

رسان داخلی موسوم به شاد یک پیام .ی را الزامی کرد و هرگونه بکارگیری پیامرسانهای خارجی را اکیداً ممنوع ساختپیامرسانهای وطن

را به وسیله ارتباط میان معلمان و یادگیرندگان مبدل گردید اما به دلیل عدم دسترسپذیری شبکه شاد برای نابینایان در همان آغاز این قشر 

 ،دیدگان بیناییرسان برای گروه آسیبسازی این پیاما و گفتگوهای فراوان با مسئولین امر در خصوص مناسبناشاد نمود. پس از بحثه

خبری مبنی بر دسترسپذیری شاد برای نابینایان منتشر شد که مایه مسرت و شادی گروه هدف  ۹۹سرانجام بعد از یک سال در دهه فجر 

ورود قابلیت خواندن توسط صفحه خوانها را دارند و مابقی همان است که بود و آن های صفحه گردید اما مشخص شد که تنها گزینه

 .ها از این دست اخبار فراوان استشادی کم دوام به تلخی کام بدل گشت و این خبر تنها جنبه تبلیغاتی داشت که در این گونه مناسبت

اگر هم کسانی به اتکای مقداری بینایی  .آیتمها و آیکنهای شاد نیست ها و تبلتها قادر به خواندنخوان گوشیصفحه، «تاکبَک»به هر حال 

چرا که اکثر  ؛های بار گزاری شده توسط مدارس عادی نخواهند بودبتوانند به شاد وارد شوند باز هم تا حد زیادی قادر به استفاده از داده
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در زمان  .اندن آنها با صفحه خوان گوشی ناممکن استپاورپوینت ارائه شده و باز هم خوو اف دیپی، این مطالب به صورت عکس

افزار شاد به هیچ عنوان در یک کالم نرم .برگزاری آزمونها هم که اگر یک فرد بینا در کنار نابینا نباشد شرکت در آزمون غیر ممکن است

های دیگر رفت. گزینه کمکی و دومی که زینهبینایان نیست و باید عطایش را به لقایش بخشید و به سراغ گپاسخگوی نیاز نابینایان و کم

آموزان ارائه نمود تدریس دروس مختلف از طریق شبکه آموزش سیما بود که باز هم نظام آموزشی در جهت تسهیل ادامه تحصیل دانش

ادی از این دست در دروسی مانند ریاضیات و علوم فیزیک شیمی و مو .جنبه عمومی داشت و گروههای خاص در این برنامه دیده نشدند

 شود.که تدریس صورت بصری میابد کار برای این قشر دشوار می

آموزان عمدتاً مقطع ابتدایی هستند که دسته نخست دانش ؛در جریان آموزش نوظهور آنالین باید فراگیران نابینا را به دو دسته تقسیم کرد

سطه هستند که بر اساس طرح تلفیقی در مدارس عادی مشغول به آموزان مقطع متوکنند و دسته دوم دانشدر مدارس ویژه تحصیل می

افزار تیمتاک که کامالً در مدارس ویژه که تعدادی از آموزگاران هم نابینا هستند پس از مشخص شدن عدم کارایی شاد به نرم .تحصیلند

را دارد و به همین سادگیها هم ختم به خیر افزار هم مسائل و مشکالت خاص خود دسترسپذیر است رو آوردند اما استفاده از این نرم

افزار تیمتاک در ابتدا اند و استفاده از نرمآموزان مقطع ابتدایی تا کنون با دنیای دیجیتال آشنایی نداشتهاوالً بسیاری از دانش ؛شودنمی

واد خواندن و نوشتن نیستند و عده بسیار برخی از والدین حتی دارای س ثانیاًهای هوشمند و رایانه است مستلزم یادگیری کار با گوشی

افزار روی اندازی نرمدر نتیجه نصب و راه ؛باشندای هستند و قادر به همکاری با فرزندان خود نمیای و رسانهبیشتری هم فاقد سواد رایانه

مسایگان و بستگان استمداد بطلبند یا آموزان از هآموزان خود چالشی دیگر است که برای حل آن باید یا اولیا و دانشهای دانشدستگاه

اش تدریس بوده به ناچار در ابعاد فنی به موضوع ورود نموده و تک به تک مشکل هر نفر را بخت که تا پیش از این وظیفهمعلم نگون

افزار ا اشتباه بفشارد تا نرمآموز تازه آشنا با دنیای دیجیتال کلیدی رکافی است پیش از آغاز جلسه درس یا در حین آن دانش کند.فتق ورتق

افزار شاگرد درمانده خود اندازی دوباره نرمدهد یا تالش معلم برای راهدر این صورت یا جلسه درس را از دست می .از تنظیم خارج شود

 .منجر به از دست رفتن ساعت کالس برای همه خواهد شد

رغم عدم دسترسپذیری آموزان تلفیقی هستند به دلیل تحصیل در مدارس عادی که ابزار کارشان همان شاد است بهدسته دوم که دانش 

رسان برای یادگیرندگان نابینا استقرار مستمر یکی از اعضای خانواده در محکوم به استفاده از آن هستند و تنها راه بهره مندی از این پیام

اوالً همانطور که پیشتر گفته شد برخی از  .آن هم در طول هفته و یک نوبت از روز که طبیعتاً چنین امکانی وجود ندارد ؛تکنار آنهاس

بعضی از اولیا شاغلند و به دلیل وابستگی معیشتشان به درآمد حاصل از شغل قادر به ترک کار و  در ثانی .والدین فاقد سواد رسانه هستند

گروهی از والدین مایل به همکاری با فرزند معلول خود نیستند چرا که تحصیل اینکه سوم  .لول محصل خود نیستندنشستن کنار فرزند مع

حال با این اوصاف اگر تعداد فرزند نابینا و محصل یک خانواده بیش از یک  .ای برای آنها در اولویت قرار نداردفرزندی با چنین مشخصه

 .بودنفر باشد مشکالت دو چندان خواهد 

 ،در تعدادی از دروس مانند علوم .حس المسه است کند،یکی از حواس مهم که نقش اساسی را در فرآیند یادگیری فراگیران نابینا ایفا می

فرد نابینا اشیا و اشکالی را لمس نماید که در این شیوه ناممکن است و تفهیم معانی از این الزم است ریاضیات و جغرافیا  ،شیمی ،فیزیک

اند دشوار به صورت کالمی و انتزاعی و مبتنی بر تخیل و تجسم به اشخاصی که تا کنون از مفهوم مورد نظر هیچ تصور قبلی نداشته دست

 نماید.می
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نوسانات بسیار و قطعی و وصلیهای بیشمار هم از دیگر معضالت این نوع از و سرعت اندک ، عدم پوششدهی اینترنت در همه مناطق

نکته جالب آن است که علیرغم همه مشکالت و معضالت گفته شده و نشده  .د حکایتی است بس دور و درازآموزش است که خو

آموزان به شکل انگیزتر آن که نمرات دانشاند و شگفتهایشان شیدا و شیفته این سیستم آموزشی شدهبسیاری از محصلین و خانواده

های درسی و میزان درک مفاهیم و یابیم که سطح معلومات و دانستهیشتر در میهای باما پس از بررسی ؛چشمگیری افزایش یافته است

هایی که سیستم آموزش از راه دور با آن مواجه شده است ترین چالشیکی از مهم .دهدبار افت و افول را نشان میای اسفمعانی به گونه

ها در این تخلف با فرزندان خود همدست یاری از موارد خانوادهگسترش فزاینده پدیده شوم تقلب در میان محصالن بوده است که در بس

تا جایی که در آزمون اصلی نیمسال تحصیلی در حالی که معلم  ؛انداند و حتی در انجام این رفتار ضد اخالقی از آنان پیشی گرفتهشده

باز ما او یکی از اعضای خانواده است که کتابدهد اها پاسخ میپندارد این شاگرد او است که در آن سوی خط و دستگاه به پرسشمی

آموز حضور کند و اصالً در آن محیط شخص دانشپاسخ سؤاالت را میابد و ارسال می ،نشسته و به سرعت در البالی سطور و صفحات

مطمئناً  .ات روی خواهد دادای پیشبینی نشد در حالی که پر واضح بود این اتفاقهیچ ابزار کنترلی و نظارتی هم برای چنین پدیده .ندارد

 .های فراوان مواجه خواهیم شدآموزان و مردودیپس از بازگشایی مدارس با معضل ضعف درسی دانش

افزار ترین مشکالت پیش رو موضوع سختترین و بزرگافزاری دارند اما یکی از مهمها ریشه و منشأ نرمها و دشواریتا اینجا چالش 

و خانواده قادر به اساساً تبلت یا گوشی هوشمندی ندارند ها و روستاهای مناطق محروم ویژه در شهرستانوزان بهآمبسیاری از دانش .است

آموزان دست به دامان در و همسایه و اقوام و خویشاوندان ها و دانشدر نتیجه بسیاری از خانواده ؛تأمین این وسیله ولو الزم و واجب نیست

اش شناسم که هر روز مسافت روستای خودشان تا روستایی که محل سکونت خالهدر مقطع ابتدایی را میآموز دختری دانش .شوندمی

آموز به شکلی در بسیاری از مواقع چندین دانش .کند تا بتواند از طریق گوشی او به رویای ادامه تحصیل امیدوار شوداست را طی می

 .الی که فلسفه تعطیلی مدارس پیشگیری از چنین ازدحامها و اجتماعاتی بوده استزنند در حشدیداً متراکم بر گرد یک گوشی حلقه می

ای در آستانه ترک تحصیل با مساعدت خیرین و کمکهای مردمی شانس ادامه تحصیل را پیدا کردند و هستند کسانی که موفق به عده

بسیاری از دانشآموزانی هم که دستگاهی برای فعالیتهای درسی  .انداند و از تحصیل باز ماندهاستفاده از هیچ یک از راههای مذکور نشده

در اختیار دارند بیشتر در حد لنگه کفش در بیابان است چرا که ناچار هستند تا با تلفن همراه والدین خود که چند سال پیش خریداری 

در ماه پانزدهم تعطیلی مدارس هستیم سازمانهای تا کنون که  .افزارها مطابقت نداردهای جدید و به روز نرمشده کار کنند که با نسخه

اند احتماالً متولی همچون آموزش و پرورش استثنائی و سازمان بهزیستی اقدام موثری برای تأمین تبلت و گوشی هوشمند انجام نداده

اند و در آن هنگام باز گشتهآموزان به مدارس زمانی موفق به انجام این کار خواهند شد که واکسیناسیون عمومی صورت گرفته و دانش

 نمایدهای اجتماعی میشویم که عمده اوقات شبانه روز خود را مصروف و معطوف شبکهبا معضل محصل گوشی به دست مواجه می
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 نامتنازع برای بقا در بازی بی

 

 علیرضا نصرتی: گیمر نابینا

باز، این بازی را یکی یلی راضی بوده چرا که در ابتدای نسخه صوتی بازیبازِ جمع مانا، گویا از انتخاب خودش خاین ماه علیرضا، بازی

دانید است. اگر معنی نامش را می2۸« اوه شِت»کند. بازیِ انتخابی علیرضا اسمش هایی که تا به حال تجربه کرده قلمداد میاز بهترین بازی

چ؛ اگر نه، ما را از ترجمه آن معذور بدارید و در صورت عالقمندی، خودتان به اولین فرهنگ لغتی که دم دستتان است مراجعه که هی

 کنید.

در وبسایت جناب استیون  این بازیصفحه است. سری زدیم به 2۹« استیون دی»سازی آمریکایی به نام نویس و بازیسازنده این بازی، برنامه

دهد که ظاهراً یک بازی صوتی اش نوشته از نظر گذراندیم؛ او در خصوص ایده بازی اینطور توضیح میبارهو توضیحاتی را که در

دیگر  این بازی مبتنی بر مبارزات کارتی بوده اما در دل آن حدود دویست بازی کوچک3۰« کرِیزی پارتی»محبوب وجود داشته به نام 

یکی از همین دویست مینی 31« باران کریستالی»توانستند فردی یا جمعی هر کدام از آنها را انجام دهند. هم تعبیه شده بوده که کاربران می

 بارند و برخی از آنها حاوی امتیازاتی برای بازیکنای داشته با این مضمون که قطعات کریستالی از آسمان بر زمین میبازی بوده که قصه

ها، آنهاییشان را که حاوی امتیاز است شکار کند. بازیِ مورد هستند. کاربر باید ضمن دور نگه داشتن خودش از خطرِ برخورد کریستال

شود؛ به این معنا بندی میطبقه32« جمعآوری و بقا»های نظر علیرضا و استیون، از روی این بازی ساخته شده است. این بازی در رده بازی

ی برای شکار کردن در برنامه گنجانده شده که شما باید ضمن جستجو و یافتن آنها، جانتان را هم از خطرات احتمالی محافظت هایکه چیز

 کنید.

شود؛ بلکه میدان این بازی گسترش یافته و شما ، بال فقط از آسمان بر سرتان نازل نمی«باران کریستالی»، بر خالف «اوه شت»در بازی 

گیرد که هایی از زمین و مافیها هم مواجه خواهید بود. از آن جمله اینکه تعدادی چاه بر سر راه شما قرار میافزون بر بالیای آسمانی، با بال

کنند و شما باید آنها را خنثی کنید. در طول شوند که به سمتتان شلیک میهایی سر راهتان سبز میید از روی آنها بپرید یا اینکه توپبا

ها در اختیارتان قرار گرفته است. همچنین از آسمان هم بر سرتان سازی توپها و خنثیها برای پوشاندن چاهبازی انواع امکانات و ابزار

                                                           
28 Oh Shit 
29 Steven D 
30 Crazy Party 
31 Crystal Rain 
32 Survival mode collectathon 

https://stevend.net/oh_shit/
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شود بارد و کافی است بلد باشید آنها را به نفع خودتان مصادره کنید. در مقاطعی از بازی هم شرایطی برای شما فراهم میمی33 «قدرت»

 ناپذیر بشوید.که شکست

ای توانید نمیرید و بیشترین امتیاز را هم برانجام این بازی مستلزم داشتن حضور ذهن و سرعت عمل باال است. باید تالش کنید تا می

ها هم در جمع امتیازات رقابت کنید. توانید با سایر بازیکنشود و میخودتان ذخیره کنید. امتیازات شما در یک صفحه اینترنتی ثبت می

اند و آن را ای به آنها نکردهناپذیری هم در دل این بازی گنجانده شده که نه علیرضا و نه استیون اشارههمچنین چند ترفند برای شکست

 اند تا بگردید و پیدایشان کنید. د با کفایت خودتان سپردهبه ی

در وبسایت  صفحه این بازیتوانید از اینجا دانلود کنید اما چنانچه به ایم که میما برای مخاطبان مانا فقط یک نسخه از این بازی را قرار داده

های ای است که از قابلیت استفاده از کدو نسخه دیگر هم در اختیار عالقمندان قرار داده شده است؛ یکی نسخهاستیون مراجعه کنید، د

های بازی را به دلخواه خودشان ویرایش کنند. استیون دهد صداای است که به کاربران امکان میتقلب برخوردار است و دیگری هم نسخه

های ها و آموزشکنیم صحبتر سایتش قرار داده است. در پایان این نوشته قویاً توصیه میخودش دو سه نسخه ویرایش شده را هم د

کنید موقع شنیدن پادکست  منتشر شده بشنوید. با تأکید بر این نکته که مثل دفعات قبل حتماً سعی  فایل صوتی علیرضا را که در قالب یک

را تجربه « اوه شت»باز دوست داشتید بازی علیرضا یا انجام بازی، هدفون بر گوش داشته باشید. همچنین اگر بعد از شنیدن پادکست بازی

است. آن را از حالت فشرده خارج کنید و روی 34ای که دانلود خواهید کرد یک پرونده فشرده دهدانلود کنید. پرون اینجاکنید، آن را از 

 ( اِنتِر بزنید. بازی به شکل پرتابل طراحی شده و نیازی به نصب ندارد.EXEای )اِکسفایل ای

 

 انینایناب یآموزش و پرورش برا یدر جلسات مصاحبه استخدام تیموفق راهکارهای

 

 یخ نکنی نمکدوننویسنده: 

های اجرایی است. در کل ما نابینایان های استخدامی دستگاهیکی از مشکالت اخیر نابینایان در روزگاران حاضر، شرکت در آزمون

های خاصی هستیم. تمام دنیا درگیر مبارزه با کرونا هستند، ولی ما در حال مبارزه با بیکاری و تالش برای استخدام شدن هستیم. یکی انسان

اند معلمی شغل انبیاست، ما نابینایان های استخدامی و عمدتاً معلم شدنمان است. اصالً از روزی که گفتها، شرکت در آزمونهاز این تالش

ن محب انبیا تصمیم گرفتیم راه این بزرگواران را با جدیت تمام دنبال کنیم. منتها در این راه سخت، مشکالتی وجود دارد که ما را از رسید

دارد. تا چندی پیش، در کل حضور و شرکت در آزمون استخدامی با استانداردهای الزم یکی از آرزوهای نابینایان یبه هدفمان باز م

                                                           
33 PowerUp 
34 ZIP 

https://stevend.net/oh_shit/
https://stevend.net/oh_shit/
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/05/بازیباز-05.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/05/oh_shit.zip
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/05/oh_shit.zip
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های عده کمی از نابینایان که ناهار و ساندیس اولویت اولشان نبود، این مشکل تا ها و داد و فریاد کردنشد. اما با پیگیریمحسوب می

نابینایی در روز آزمون استخدام برای شرکت در آزمون به مشکل برمی خورد. اما این فقط خان اول حدی حل شد و در حال حاضر کمتر 

 است و نابینای بیچاره باید از خانهای دیگر نیز عبور کند.

مشکل اساسی حال حاضر جماعت نابینای عاشق شغل انبیا، حضور در جلسات مصاحبه سازمان آموزش و پرورش است. اساساً پیشفرض 

ها آن ستان مصاحبه کننده، نپذیرفتن و پیچاندن نابینای بیچاره است. به طوری که حتی حاجی گرینوف که سعی کرد در فیلم اخراجیدو

 افراد را گزینش نکند هم دود از سرش بلند شده و در حال تبخیر شدن است.

های قانع در حین مصاحبه با نابینایان پرداخته و پاسخهای ذهنی عزیزان زحمتکشمان حال ما قرار است در این مطلب، به برخی از دغدغه

ای برایشان ارائه کنیم که اگر روزی شما به عنوان یک نابینا در یکی از جلسات مصاحبه برای معلم شدن حاضر شدید، بتوانید به کننده

. چرا که رمز موفقیت شما پیش ماست. البته در سالمت از این خان سخت عبور کنید. پس به ما اعتماد کنید و این مطلب را تا انتها بخوانید

 جلسات مصاحبه، باید نماینده بهزیستی نیز حضور داشته باشد که یا نیست و یا نباشد بهتر است.

توانند افراد را به سه دسته بینا، کمبینا و نابینا تقسیم یکی از مشکالت مهم دوستانمان در جلسات مصاحبه این است که این عزیزان، نمی

ت. کنند. یعنی از نظر ایشان، افراد یا بینا هستند یا نابینا. یعنی کافیست طرف بدون عصا وارد شود و جلوی پایش را ببیند. دیگر او بیناس

حاال طرف باید بتواند از روی نسخه داروی دوست مصاحبه کننده که به خط زیبا و هنری پزشکان عزیز کشورمان کتابت شده مثل بلبل 

 غیر این صورت، دارای دانش کافی نیست و بهتر است پذیرفته نشود. بخواند و در

ها آید که مابه برخی از آناست که برای عزیزان مصاحبه کننده در حین برگزاری جلسات مصاحبه پیش می اما مهمتر از همه، سؤاالتی

رویم و انشا اهلل به سالمتی از آن عبور فرضی میدهیم. پس همراه هم به یک جلسه مصاحبه های مناسبی میپردازیم و به آنها پاسخمی

خواهد به فرد نابینا کمک کند. فرد نابینا هم کنیم. در اینجا فرض بر آن است که نماینده بهزیستی هم حاضر است و در حد توانش میمی

ستان را بدهد، اصطالحاً سنگ قصد دارد کمی مصاحبه کنندگان را دست بیندازد. چرا که اگر چنین نکند و بخواهد منطقی جواب دو

 قالب شده و باید به فکر راه دیگری برای پول در آوردن باشد.

 کنید. مثالً از دم در تا دفتر یا دفتر تا کالس یا مسیر سرویس بهداشتی.سؤال: شما چگونه مسیر داخل مدرسه را طی می

 یم.کنپاسخ نماینده بهزیستی: ما محیط مدرسه را برایشان مناسب سازی می

رسم. برای رفتن به گیرم و مستقیم به دفتر میکشم و هر وقط وارد مدرسه شدم آن را میپاسخ فرد نابینا: یک طناب از دم در تا دفتر می

 کنم.های دیگر مدرسه هم از همین راه استفاده میقسمت

 اید؟خواهید آن را تدریس کنید را خواندهسؤال: آیا شما کتابی که می

 کنیم تا بخوانند.ه بهزیستی: مشکلی نیست. ما در سازمان کتاب را برایشان به صورت صوتی تهیه میپاسخ نمایند
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کنیم. این کتاب را نیز یکی از همین بزرگان یک پاسخ فرد نابینا: ما در عالم خواب با بزرگان مرتبطیم و علوم الزم را از ایشان دریافت می

 ب خوبی هم بود.شب در خواب برایم خواندند. اتفاقاً کتا

 فهمید که چه کسی است؟سؤال: اگر کسی سر کالس شلوغ کاری کند از کجا می

 ها کنار ایشان باشد.گیرد که در کالسپاسخ نماینده بهزیستی: سازمان برای ایشان دستیاری در نظر می

از آنجا که مردم ما به شدت از آه و نفرین  کنیم.دهیم که هر کس شلوغ کند نفرینش میپاسخ فرد نابینا: همان ابتدای کالس تذکر می

 دهد.ترسند، این راهکار به شدت جواب میمعلولین و نابینایان می

 شوید؟سؤال: اگر کسی از کالس شما فرار کند چگونه متوجه می

 توانند در کالس را قفل کنند.پاسخ نماینده سازمان: می

کنم که هر وقت دهد. ولی برای محکمکاری یک زنگوله نیز به در کالس آویزان میمیپاسخ فرد نابینا: اینجا نیز راهکار نفرین جواب 

 باز و بسته شد متوجهش بشوم.

 شوید؟سؤال: اگر کسی سر کالس چیزی بخورد چگونه متوجه می

 های همه را بگردند که کسی خوراکی نداشته باشد.توانند ابتدای کالس کیفپاسخ نماینده بهزیستی: می

 خوریم. اشکالی ندارد که!د نابینا: خوراکی که خوب است! دور هم میپاسخ فر

 شوید؟سؤال: اگر سر کالس دانش آموزی تقلب کند چگونه متوجه می

 گیرد.های همه را میپاسخ نماینده بهزیستی: قبل از امتحان کالسی کتاب

کنیم. حتی مچ چندتایشان بیند و هر کس تقلب کند حس میمان میاندازم که ما چشم دلپاسخ فرد نابینا: اینطور برای دانش آموزانم جا می

 گیرم که باور کنند.را هم می

 کنید؟های امتحانی شاگردان خود را چگونه تصحیح میسؤال: برگه

 دهند.خواند و ایشان هم نمره میایم برایشان میپاسخ نماینده بهزیستی: همان دستیارشان که برایشان در نظر گرفته

 کنیم.دهیم و امتحانات را با خط بریل برگزار میفرد نابینا: ما همان ابتدای سال به همه دانش آموزان بریل یاد می پاسخ

اند هر طور شده قبول نکنیم و از رسد که مگر نگفتهکنند و بعضی حرفهایشان به گوش میدر اینجا اعضای مصاحبه کننده مشورت می

 نند که شما توان بر عهده گرفتن این شغل را ندارید.کاین حرفها. در نهایت اعالم می
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کنم او را قبول کنید. توانند این کار را به بهترین شکل انجام دهند. خواهش میکنم که ایشان میدفاع نماینده بهزیستی: من تضمین می

 کنید.جان مادرتان قبولش کنید. کمر ما شکست از بس به اینها مستمری دادیم. شما را به خدا رحم 

روم. ولی بدانید که شما به خاطر نفرین من، امشب بالی عظیمی بر سرتان نازل خواهد شد. سپس از پاسخ فرد نابینا: اشکالی ندارد. من می

هایی که از شدت ترس سرخ شده، به یکدیگر نگاه کند. در اینجا اعضای مصاحبه کننده با چهرهجا برخواسته و به سمت در حرکت می

گوید: شما را به خدا این کار را نکنید. ما مأموریم گیرد و میرود و او را در آغوش میسپس یکی از آنها به سمت فرد نابینا می کنند ومی

کنیم. سپس برگه مربوط کنم این کار را با ما نکنید. ما شما را قبول میو معذور، ما هم زن و بچه داریم. شما دلتان پاک است. خواهش می

 کنند.اش آرزوی موفقیت میو را امضا کرده و برای ایشان در شغل آیندهبه قبولی ا

توانید در جلسات مصاحبه برای نشستن بر صندلی انبیا حاضر شوید و با اقتدار در این مصاحبه پیروز شوید. فقط به همین سادگی می

رسید. پس توبه کردن قبل از حضور در مصاحبه الزامی نمیحواستان باشد که باید دلتان پاک باشدها! وگرنه اگر نفرینتان نگیرد به جایی 

خورد و بهتر باشد. راستی حواستان باشد که اعضای مصاحبه کننده فک و فامیل نابینا نداشته باشند. آنوقت است که تیرتان به سنگ میمی

 است یک بار دیگر در آزمون شرکت کنید.

شدن یاری کنیم. امیدواریم در این راه بتوانید به مقصد رسیده و ما را هم دعا کنید. فقط ما سعی کردیم شما را برای موفقیت در راه معلم 

خداییش اگر موفق نشدید نفرینمان نکنید ها! به جان خودمان ما زن و بچه داریم. این کار را با همنوعتان نکنید. خدا را چه دیدید! یک 

 جان خودتان جنبه داشته باشید.وقت آمدیم و نفرینتان گرفت و ما بدبخت شدیم. خالصه 

 امضا: یخ نکنی نمکدون.

 ویترین صوتی مانا
 این ماه هم زحمت پادکست ویترین بر دوش 

   
 ماسوله، شهروز حسینی و صنم اوشلیگروه سه نفره  اشکان آذر

توانید با گوش کردن بوده است. ویترین، نگاهی است نیم ساعته، بر آنچه در ماهنامه مانا با شما به اشتراک گذاشته شده است. شما می 

 اینجامگابایت از  28خبر شوید. ویترین را با حجم های این شماره از مانا باها و پادکستبه این پرونده صوتی، از محتوای تمامی نوشته

بارگیری کنید.
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