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The Goals of the Curriculum Orientation and Mobility in Iran
and America (Especially the Visually Impaired Students)
A. Karimi, Gh. Hosseinnejad (Ph.D), N.
Mosapour (Ph.D), A. Beh-Pajooh
(Ph.D)

Abstract: This study has compared
the goals and objectives of orientation
and mobility (O&M) curriculums in Iran
and America. The Bereday’s comparative
method was used in this research.
Initially the goals were defined and
interpreted based on two criteria
including the level of generality and the
level of coverage and then they were
compared by juxtaposition. The study
found that American O&M curriculum
has 41 functional mobility tasks with 38
goals and 270 objectives solidly based on
the students' needs in five different
environments: home/living, campus,
residential, commercial and public
transportation. Furthermore, some of
these goals were also devoted to low
vision students. Iranian O&M curriculum
had only developed 10 goals and 75
objectives exclusively for blind students,
ingnoring their surrounding environment.
American O&M curriculum with specific
goals and objectives provides numerous
opportunities for blind as well as low
vision students to learn O&M skills
through
a
meaningful
learning
environment extremely helpful in their
daily lives.
Keywords: Blind and low vision
students, Orientation and Mobility,
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 پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ هدفهای:چکیده
برنامۀ درسی جهتیابی و حرکت در آمریکا و ایران
و با استفاده از روش بِرِدی در مطالعات تطبیقی
 این مقایسه نشان داد که این برنامۀ.انجام شده است
 هدف عملکردی41 درسی در آمریکا با داشتن
48  که، هدف جزئی263  هدف کلی و38 ،حرکتی
 برای پوشش،هدف آن به کمبینایان اختصاص دارد
دادن به نیازهای حرکتی دانشآموزان دارای آسیب
، مدرسه،زندگی/بینایی در محیطهای پنجگانۀ خانه
 تجاری و حملو نقل عمومی توسعه یافته،مسکونی
 برنامۀ درسی این مهارتها در ایران با.است
75  هدف کلی و10 رویکرد بزرگسالمحور دارای
هدف جزئی است که اساساً بر مهارتهای کالسیک
 در نتیجه برنامۀ.جهتیابی و حرکت تمرکز دارد
درسی جهتیابی و حرکت در آمریکا فرصتهای
متعدد یادگیری معنادار را برای دانشآموزان نابینا و
کمبینا فراهم میکند اما برنامۀ درسی جهتیابی و
ًحرکت در ایران فرصتهای محدودتری را صرفا
.برای یادگیری نابینایان ایجاد میکند
، دانشآموزان نابینا و کمبینا:واژگان کلیدی
، هدفهای برنامۀ درسی،جهتیابی و حرکت
مقایسۀ تطبیقی
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مقدمه
یکی از مهمترین آثار آسیب بینایی ،محدود شدن حرکت فرد در محیط است ،ولی فردِ
دارای آسیب بینایی میتواند با یادگیری مهارتهایی به حرکت مستقل و مطلوب در محیط
دست یابد .حرکت مستقل در محیط نیازمند دو توانایی مرتبط با یکدیگر است)1( :
جهت یابی که فرد با استفاده از حواس خود موقعیتش را در محیط و ارتباطش را با اشیای
کمک اندامهای بدن (هیل و پاندر .)1976 ،1آموزش مهارتهای جهتیابی و تحرک به
دلیل تأثیری که در استقالل فرد دارد ،در سه دهۀ گذشته به عنوان یکی از حوزههای مهم
برنامۀ درسی هستهای گسترده 2برای دانشآموزان دارای آسیب بینایی مورد تأکید بوده
است (آلمَن و لِویس.)2014 ،
در کشور ایران آموزش مهارتهای جهتیابی و تحرک به دانشآموزان دارای آسیب
بینایی از سال  1376با صدور مصوبهای از سوی وزیر آموزشوپرورش و رئیس شورای
سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور به صورت رسمی آغاز شد .3مقارن با صدور این
مصوبه ،گروه چهار نفرهای در سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور شکل گرفت تا
برای دانشآموزان نابینایی که در دورۀ پیشدبستانی تا پایان دورۀ ابتدایی تحصیل میکنند،
محتوای مناسبی برای آموزش مهارتهای جهتیابی و تحرک فراهم کند .اعضای این
گروه با تشخیص اینکه دانشآموزان پیشدبستانی نابینا نیاز به «شناخت بدن و تربیت
شنوایی» دارند ،با ترجمۀ جزوه ای که از سوی مؤسسۀ ملی نابینایان انگلیس 4منتشر شده
بود ،محتوایی برای آن فراهم کردند .برای تأمین محتوای مربوط به مهارتهای جهتیابی
و تحرک نیز بخشهایی از کتاب «فنون جهتیابی و حرکت ،راهنمایی برای مربیان» نوشتۀ
هیل و پاندر را که توسط بنیاد نابینایان آمریکا و در سال  1976میالدی چاپ شده بود،
1- Hill & ponder
)2- Expanded Core Curriculum (ECC

 -3مواد درسی و ساعات کار هفتگی آموزشگاههای استثنایی دوره ابتدایی ،شماره  100/720مورخ
76/2/30
4- Royal National Institute for the Blind (RNIB), Mobility Ideas
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محیط تثبیت میکند و ( )2تحرک که عبارت است از رفتن از نقطهای به نقطۀ دیگر با

جهتیابیوتحرکت…
هدفهایبرنامهدرسی 


برگزیدند .سپس به منظور وضوح تکنیکهای مربوط به حرکت با راهنما ،حفاظت از خود
و کاربرد عصا ،تصاویر گرافیکی را به این مجموعه ضمیمه کردند .به این ترتیب حاصل
کار این گروه تبدیل به کتابی مصور به نام «حرکت و جهتیابی :ویژۀ نیمهبینا و نابینا» شد
که در سال  1380از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور منتشر و به عنوان
محتوای آموزش مهارتهای جهتیابی و تحرک به مدارس ویژۀ دانشآموزان دارای
طور رسمی برای آموزش مهارتهای جهتیابی و تحرک در آموزش ویژۀ ایران معرفی
شده ارزشمند است ولی الزم است بعد از گذشت پانزده سال بازبینی ،اصالح و به روز
شود.
پیشینۀ پژوهش
مرور تحقیقات انجام شده در حوزۀ مهارتهای جهتیابی و تحرک نشان میدهد که
پژوهشها به جنبههای مختلفی در آموزش این مهارتها نظر داشتهاند .از جمله رایت و
والری )2014( 1تأثیر تمرینات کالمی و راهنمایی تدریجی برای عبور از خیابان را در
مورد نوجوانان  13تا  20سالۀ نابینا مورد بررسی قرار دادند و اثربخشی روشهای
مداخلهای را در یادگیری عبور از خیابان مشاهده کردند .کیم و امرسون« )2012( 2تأثیر
طول عصا بر تشخیص اختالف سطح» را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای آنان تفاوت
مهمی در تشخیص اختالف سطح میان آزمودنیهایی که از عصاهایی با طول استاندارد
استفاده کردند و آزمودنیهایی که از عصاهای بلندتر استفاده کردند ،نشان نداد .هاردِر و
میچل )2002( 3با تحقیق در مورد تأثیر استفاده از نقشه در جهتیابی و پیدا کردن مسیر
دریافتند که نقشههای مسیرِ هدف در مقایسه با نقشههای جهتیابی و نقشههای حرکتی
کارایی بیشتری برای افراد نابینا دارد ،زیرا آزمودنیها نقشههای مسیرِ هدف را سریعتر
میخواندند و جزئیات بیشتری را به درستی به خاطر میسپردند .بُنگِرز ،سکِلینجِرهاوت،

1- Wright. & Wolery
2- Kim & Emerson
3- Harder & Michel
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آسیب بینایی در سراسر کشور ارسال شد .این کتاب بهعنوان نخستین منبع مکتوب که به
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گرینسوِن و اسمیتسمَن )2002( 1متغیرهای تکنیک ضربهای را که بر ایمنی کابران عصا در
هنگام حرکت اثر میگذارد ،بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که هیچ یک از
آزمودنیهای این تحقیق ،تکنیک ضربهای عصا را آن طور که در مباحث نظری توصیف
شده بود به کار نبردهاند و تشخیص موانع اساساً با ارتفاع نوک عصا از سطح حرکتی
ارتباط دارد و تشخیصِ بههنگام اختالف سطحها اساساً با طول عصا مرتبط است.
بینایی در ایران نیز بیشتر به جنبههای روانشناختی آموزش این مهارتها به دانشآموزان
نابینا در ایران توجه داشته است .استاد حسین ( )1392رابطۀ مهارتهای جهتیابی و
حرکت را با میزان سازگاری اجتماعی و احساس تنهایی در دانشآموزان نابینا مورد
بررسی قرار داد و دریافت سازگاری اجتماعی و توانایی جهتیابی و حرکت فاقد رابطۀ
معنیدار هستند ولی میان احساس تنهایی و توانایی جهتیابی و حرکت رابطۀ منفی و
معنادار وجود دارد .پورهادی ( )1390تأثیر تحرک و جهتیابی در اضطراب و فشار روانی
افراد نابینای  14-18سالۀ شهر تهران را در سال تحصیلی  89-90مورد پژوهش قرار داد
و نتایج پژوهش او نشان داد که تحرک و جهتیابی باال منجر به کاهش اضطراب و فشار
روانی افراد نابینا شده است .پژوهش ابراهیمینژاد ( )1381در مورد نقش تمرینات ادراک
روابط فضایی در جهتیابی و حرکت دختران  10تا  14سالۀ نابینای مطلق در مجتمع
نابینایان دخترانۀ نرجس نشان داد که گروه آزمایشی در درک روابط فضایی و ایجاد نقشۀ
شناختی بهتر از گروه کنترل عمل کرده است.
تنها پژوهشی در ایران که در ارتباط با برنامۀ درسی جهتیابی و حرکت دانشآموزان
دارای آسیب بینایی انجام شده است ،پژوهشی است که توسط میرزابیگی و کریمی
( )1384با هدف شناخت و اولویتبندی نیازها در زمینۀ مهارتهای جهتیابی و حرکت
دانشآموزان نابینای دورۀ ابتدایی شهر تهران به منظور ارائۀ راهکارهای مناسب در تدوین
برنامۀ درسی آموزش این مهارتها انجام شده است.

1- Bongers, Schellingerhout, Grinsven, & Smitsman
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معدود پژوهشهای انجام شده در مورد جهتیابی و تحرک دانشآموزان دارای آسیب

جهتیابیوتحرکت…
هدفهایبرنامهدرسی 


پژوهش حاضر با در نظر گرفتن خأل پژوهشی در زمینۀ برنامۀ درسی مهارتهای
جهتیابی و تحرک در ایران و اهمیت بهروزرسانی برنامۀ درسی کنونی انجام شده است.
از آنجا که هدفها مهمترین عنصر در تدوین هر برنامۀ درسی است ،در این پژوهش
هدفهای برنامۀ درسی مهارتهای جهتیابی و تحرک در دو کشور آمریکا و ایران
مقایسه شده است .علت انتخاب کشور آمریکا در این مقایسۀ تطبیقی پیشگام بودن این

سؤاالتپژوهش 
 .1هدفهای برنامۀ درسی جهتیابی و تحرک دانشآموزان دارای آسیب بینایی در
آمریکا چه ویژگیهایی دارد؟
 .2هدفهای برنامۀ درسی جهتیابی و تحرک دانشآموزان دارای آسیب بینایی در
ایران چه ویژگیهایی دارد؟
 .3چه تفاوتها و شباهتهایی میان هدفهای برنامۀ درسی جهتیابی و تحرک
دانشآموزان دارای آسیب بینایی در آمریکا و ایران وجود دارد؟
روششناسیپژوهش 

در انجام این پژوهش از روش چهار مرحلهای بِرِدی 2در مطالعات تطبیقی استفاده شده
است .مرحلۀ اول در روش بِرِدی توصیف است که در آن دادههای مورد نیاز از برنامۀ
درسی دو کشور به طور مجزا گردآوری و مطرح میشوند و محقق به توصیف این دادهها
که بر اساس شواهد و اطالعاتی که از طریق مشاهدۀ مستقیم ،مطالعۀ اسناد و گزارشهای
دیگران به دست آورده است ،میپردازد .در مرحلۀ دوم دادههای جمعآوری شده از
برنامۀدرسی دو کشور باز هم به صورت مجزا مورد تفسیر و به نوعی ارزیابی واقع
 -1آموزش مهارتهای جهتیابی و تحرک در آمریکا به سال  1872و تالشهای هانکس لِوی
برای توسعۀ مهارتهای حرکت نابینایان با استفاده از عصا برمیگردد.
2- Bereday
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کشور در آموزش جهتیابی و تحرک و تولید برنامۀ درسی در این زمینه است.1
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میشود .مرحلۀ سوم همجواری است که در این مرحله ،اطالعات جمعآوری شده از دو
مرحلۀ قبل ،طبقهبندی شده و در کنار یکدیگر قرار داده میشوند تا چارچوبی برای مرحلۀ
بعدی یعنی مقایسۀ مشابهتها و تفاوتهای پدیدههای مورد پژوهش هموار شود .مرحلۀ
چهارم مقایسه است که در این مرحله «مسألۀ تحقیق» دقیقاً با توجه به جزئیات و بر اساس
مالکهای تعیین شده مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد (آقازاده.)1392 ،
و کمبینا در دو کشور ایران و آمریکا بود .در کشور ایران ،برای جمعآوری دادههای الزم از
کتاب «حرکت و جهتیابی :ویژۀ نیمهبینا و نابینا» ( 1380هجری شمسی) که نقش برنامۀ
درسی این مهارتها را در مدارس ویژۀ دانشآموزان نابینا ایفا میکند ،استفاده شد .برای
دستیابی به برنامۀ درسی جهتیابی و تحرک دانشآموزان نابینا و کمبینا در آمریکا
پژوهشگر موفق شد از طریق فرصت مطالعاتی یازده ماهه در مدرسۀ نابینایان پرکینز ضمن
دستیابی به جدیدترین نسخۀ برنامۀ درسی این مهارتها ،شرایط و شیوۀ اجرای آن را نیز
به طور مستقیم مشاهده کند.
برنامۀ درسی مهارتهای جهتیابی و تحرک در آمریکا «آموزش مهارتهای هدفمند
مناسب سن » 1نام دارد که به اختصار «تَپس» نامیده میشود .اولین ویرایش این برنامۀ
درسی در سال  1993میالدی ،ویرایش دوم آن در سال  1995با اضافه شدن روشهای
آموزش و ویرایش سوم آن در سال  2012با افزوده شدن روشهای آموزشی متناسب با
نیازهای دانشآموزان چندمعلولیتی منتشر شد .این برنامۀ درسی توسط گروهی هشت نفره
از استادان و مربیان با تجربۀ جهتیابی و تحرک در مدرسۀ نابینایان تگزاس تهیه شده و
در چند دهۀ گذشته ابزار اصلی آموزش مهارتهای جهتیابی و تحرک به دانشآموزان
دارای آسیب بینایی و تربیت متخصصان جهتیابی و تحرک در سراسر آمریکا بوده است.


)1- Teaching Age-Appropriate Purposeful Skills (TAPS
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منابع مورد مطالعه در این تحقیق ،برنامۀ درسی جهتیابی و تحرک دانشآموزان نابینا

جهتیابیوتحرکت…
هدفهایبرنامهدرسی 


گزارشیافتهها

هدفهای برنامۀ درسی به لحاظ کلیّت در سطوح مختلفی قابل تدوین هستند« .کلّیترین
شکل هدفها با عنوان هدفهای غایی یا آرمانی 1است .پس از آن هدفهای کلی 2درسی
و سپس هدفهای جزئی 3هستند» (میرزابیگی .)1380 ،هدفهای غائی از سوی
سیستم مدرسهای یا موضوع درسی خاص به هدفهای کلی تبدیل میشوند .هدفهای
غائی و هدفهای کلی بلندمدت هستند و ضروری است که برای تحقق یافتن ،در بافت
آموزشی خُردتر شده و به هدفهای جزئی که کوتاهمدت هستند تبدیل شوند .هدفهای
جزئی را میتوان به شکل رفتاری یا غیررفتاری نوشت .مدافعان تدوین هدفهای جزئی
غیررفتاری معتقدند قابل سنجش بودن هدفهای رفتاری ،یادگیری را محدود میکند و به
همین دلیل از کلمات کلیتری مثل دانستن یا فهمیدن برای بیان هدفها و نشان دادن
یادگیری مطلوب استفاده میکنند» (اورنشتاین و هانکینز .)2013 ،با توجه به مطالب باال دو
مالک زیر برای مقایسۀ هدفهای برنامۀ درسی جهتیابی و تحرک در کشورهای آمریکا
و ایران در نظر گرفته شد:


میزان کلیّت :کلی بودن یا جزئی بودن هدفها



میزان پوشش :توجه هدفها به محیطهای زندگی روزمرۀ فرد نابینا و دارای
آسیب بینایی

1- Aims
2- Goals
3- Objectives
199
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سیاستگذاران و خبرگان نظام آموزش و پرورش تعیین و «با جزئیتر شدن و ارتباط با

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،9سال پنجم ،بهار و تابستان 1396

الف)تاصیفهدفها 


الف)1-برنامۀتَپس
بر اساس آنچه در راهنمای برنامۀ درسی تَپس ذکر شده است ،مسئولیت مستقیم آموزش
مهارتهای جهتیابی و تحرک به عهدۀ متخصصان جهتیابی و حرکت 1است ولی سایر
کارکنان مدرسه و اعضای خانوادۀ دانشآموز دارای آسیب بینایی هم میتوانند از
تَپس که برای دانشآموزان  3تا  21سالۀ نابینا و کمبینا تهیه شده است ،به پنج حوزۀ
محیطی خانه/زندگی ،2مدرسه ،3مسکونی ،4تجاری 5و حملونقل عمومی 6تقسیم شده
است تا بر مهارتهای خاصی که هر دانشآموز نابینا یا دارای آسیب بینایی برای حرکت
مستقل در هر محیط به آنها نیاز دارد تمرکز داشته باشد .مؤلفان تَپس اذعان دارند که
«همۀ دانشآموزان به باالترین سطح استقالل حرکتی در هر محیط نمیرسند ولی الزم
است مربیان با در نظر گرفتن اهداف کلی بلندمدت برای هر دانشآموز انتظارات خود را
از دانشآموزان محدود نکنند و هر دانشآموز را تشویق کنند تا به حداکثر سطح استقالل
حرکتی که برایش ممکن است برسد» (تَپس .)2012 ،مؤلفان تَپس با تأکید بر این که
مهارتهای جهتیابی و تحرک بر اساس نیازهای عملکردی دانشآموز به او آموزش
داده شود تا برای او معنادار باشد ،در ابتدای هر یک از پنج حوزۀ محیطی خانه/زندگی،
مدرسه ،مسکونی ،تجاری و حملونقل عمومی هدفهای عملکردی حرکتی مربوط به
مهارتها را تدوین کردهاند .جدول شمارۀ یک تعداد هدفهای عملکردی حرکتی را در
هر یک از محیطهای پنجگانۀ تَپس نشان میدهد.
 -1متخصص جهتیابی و تحرک فردی است که دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در
رشتۀ جهتیابی و تحرک است .در حال حاضر در آمریکا دو نوع گواهینامه برای این متخصصان
وجود دارد.
2- Home/Living Environment
3- Campus Environment
4- Residential Environment
5- Commercial Environment
6- Public Transportation
200
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بخشهایی از برنامۀ تَپس برای تقویت مهارتهای دانشآموزان استفاده کنند .برنامۀ درسی

جهتیابیوتحرکت…
هدفهایبرنامهدرسی 


جدول  -1فراوانی هدفهای عملکردی حرکتی در محیطهای پنجگانۀ تَپس
هدفهای عملکردی حرکتی

نام محیط
مدرسه

12

مسکونی

8

تجاری

8

حملونقل عمومی

6

جمع

41

هر یک از مهارتهایِ زیرمجموعۀ محیطهای پنجگانۀ تَپس ،دارای حداقل یک هدف
کلی است .به دنبال هر هدف کلی ،مجموعهای از مهارتهای متوالی آمده است که برآیند
آنها منجر به دستیابی به هدف کلی میشود .بر اساس برنامۀ تَپس بعد از نوشتن برنامۀ
آموزش انفرادی هر دانشآموز و تعیین هدفهای کلی ساالنه برای آموزش جهتیابی و
حرکت او ،این مهارتهای خاص تبدیل به هدفهای جزئی میشود تا دستیابی دانشآموز
به هدفهای کلی ساالنه را تسهیل کند و قابل ارزشیابی باشد .در پژوهش حاضر
مهارتهای خاص ذیل هر هدف کلی ،که بخشی از آنها به دانشآموزان کمبینا اختصاص
دارد ،بهعنوان هدفهای جزئی در نظر گرفته شد.
هدفهای کلی و جزئی مربوط به مهارتهای مختلف در محیط خانه/زندگی به شرح
جدول شمارۀ  2است .پنج هدف جزئی در مهارت مربوط به رفتارهای توجهی و یک
هدف جزئی در مهارت مربوط به تشخیص رنگها به دانشآموزان کمبینا اختصاص دارد.
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خانه/زندگی

7
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جدول  -2فراوانی هدفها در محیط خانه/زندگی

1- Attending Behaviors
2- Auditory Abilities
3- Receptive Language
4- Expressive Language
5- Posture and Gait
6- Body Image
7- Directional/Positional Concepts
8- Time-Distance Concepts
9- Ordinal Sequencing
10- Basic Spatial Awareness
202
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نام مهارت
1رفتارهای توجهی
2
تواناییهای شنیداری
3
زبان دریافتی
4
زبان بیانی
5
وضعیت بدنی و راه رفتن
6
تصور بدنی
غلبۀ طرفی
چرخشها
شناخت راست و چپ
مفاهیم کمّی
7
مفاهیم جهتی/وضعیتی
8مفاهیم زمان-فاصله
9
توالی ترتیبی
رنگها
شکلهای هندسی
مهارتهای اصلی حرکتی
عالئم راهنما و نشانهها
10
آگاهی اولیۀ فضایی
جمع

هدف/هدفهای کلی
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
20

هدفهای جزئی
11
12
4
10
8
7
4
4
3
2
1
2
1
1
1
9
2
3
85

جهتیابیوتحرکت…
هدفهایبرنامهدرسی 


جدول شمارۀ  3هدفهای کلی و جزئی مهارتهای محیط مدرسه را نشان میدهد10 .
هدف جزئی مربوط به مهارت وسایل کمکی دید دور و یکی از هدفهای جزئی مربوط
به مهارت استفاده از وسایل حرکتی تطبیقی به افراد کمبینا اختصاص دارد.
جدول  -3فراوانی هدفها در محیط مدرسه
نگرش و رفتار

1

2

1

18

فنون کاربرد عصا

1

20

جهتیابی و حرکت در محوطۀ مدرسه

1

4

1

8

وسایل حرکتی تطبیقی

1

جهتهای اصلی
وسایل کمکی دید دور برای افراد کمبینا
جمع

2

1

10

6

62
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نام مهارت

هدف/اهداف کلی

اهداف جزئی

1- Adaptive Mobility Devices
2- Distance Low Vision Devices
203

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،9سال پنجم ،بهار و تابستان 1396

در محیط مسکونی یکی از هدف های مربوط به مهارت عبور از خیابان و هشت هدف از
مهارت «رفت و آمد در شب» به افراد کمبینا اختصاص یافته است .هدفهای کلی و
جزئی مهارتهای این محیط در جدول شمارۀ  4گزارش شده است.
جدول  -4فراوانی هدفها در محیط مسکونی
1

1

2

آشنایی با وسایل نقلیه

1

7

رفت و آمد در منطقۀ مسکونی

1

18

عبور از خیابان در مناطق مسکونی

1

27

سیستم آدرسدهی

1

3

رفت و آمد در مناطق روستایی

1

5

رفت و آمد در شب

1

10

شرایط نامساعد آب و هوایی

1

2

جمع

8

74

1- Modified Forearm Protective Technique
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نام مهارت
فن حفاظتی تغییر یافتۀ ساعد

هدف/اهداف کلی

اهداف جزئی

جهتیابیوتحرکت…
هدفهایبرنامهدرسی 


جدول شمارۀ  5هدفهای کلی و جزئی مهارتهای محیط تجاری را نشان میدهد .در
این محیط دو هدف جزئی از مهارت «عبور از خیابانها در مناطق تجاری» و چهار هدف
از مهارت «تجارب اجتماعی» به افراد کمبینا اختصاص دارد.
جدول  -5فراوانی هدفها در محیط تجاری

رفت و آمد در جاهای تجاری

1

11

عبور از خیابانها در مناطق تجاری

1

18

تجارب اجتماعی

1

7

جمع

3

36


در محیط حملونقل عمومی یکی از هدفها مربوط به افراد کمبینا است .جدول شمارۀ 6
هدفهای کلی و جزئی در این محیط را نشان میدهد.
جدول  -6فراوانی هدفهای مربوط به حمل و نقل عمومی
نام مهارت

هدف/اهداف کلی

اهداف جزئی

سیستمهای حمل و نقل عمومی

1

6

جمع

1

6

الف)2-برنامۀ«حَجنا»1
محتوای برنامۀ آموزش جهتیابی و تحرک دانشآموزان نابینا در ایران که در این پژژوهش
به اختصار «حَجنا» نامیده میشود در پنج بخش تنظیم شده است .این بخشها عبارتند از:
بخش اول :مهارتهای حرکتی و تربیت شنوایی
 -1برای سهولت از کلمۀ اختصاری «حَجنا» به جای عبارت «حرکت و جهتیابی دانشآموزان

نابینا» استفاده شده است.
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نام مهارت

هدف/اهداف کلی

اهداف جزئی
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بخش دوم :جهتیابی
بخش سوم :راهنمای بینا
بخش چهارم :حفاظت از خود
بخش پنجم :مهارتهای مربوط به عصا

است که عبارتند از :شناخت بدن و شنوایی .این بخژش حالژت «راهنمژایی و توصژیه» بژه
والدین و مربیان را دارد.
بخش دوم حَجنا به اجزای ششگانۀ جهتیابی اختصژاص دارد کژه شژامل عالئژم راهنمژا،
نشانهها ،روش شژمارهگژذاری در داخژل و خژارا سژاختمان ،انژدازهگیژری ،جهژتهژای
جغرافیایی و خودآشناسازی است.
بخش سوم حَجنا شامل مهارتهای راهنمای بینا است .عناوین این مهارتهژا عبارتنژد
از :روش اصلی حرکت با راهنمای بینا ،دور زدن ،تعویض طرفین ،عبور از راههای باریک،
پذیرش یا رد کمک ،عبور از پلهها و درها و نشستن.
مهارت های حفاظت از خود در بخش چهارم حَجنا شامل باال و پایین نگه داشتن دسژت و
ساعد ،ردیابی و انتخاب مسیر ،روشهای جستجو و شیوۀ پیدا کردن اشژیایی اسژت کژه از
دست فرد میافتد.
مهارت های کاربرد عصا در بخش پنجم حَجنا شامل حرکت با راهنما ،جایدهی عصا،
نگه داشتن عصا به طور مورب و تعویض دستها ،برخورد بژا اشژیاو و درهژا ،ردیژابی در
تکنیک مورب ،باال و پایین رفتن از پلهها ،روش ضربهای و ردیابی با روش ضربهای ،تغییر
روش ضربهای به روش مورب و بررسی اشیا در روش ضربهای است.
دو بخش اول و دوم حَجنا دارای هدفهای مشخص و روشن نیست ولژی در ابتژدای
هر یک از بخش های سوم تا پنجم و نیز در ابتدای هر یک از مهارتهای زیرمجموعۀ هژر
بخش ،هدفهایی نوشته شده است .جدول شمارۀ  7فراوانی هدفهای کلژی و جزئژی در
پنج بخش حَجنا را نشان میدهد.
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بخش اول حَجنا با عنوان «مهارتهای حرکتژی و تربیژت شژنوایی» دارای دو زیرمجموعژه

جهتیابیوتحرکت…
هدفهایبرنامهدرسی 


جدول  -7فراوانی هدفهای حَجنا
نام بخش

هدفهای کلی

هدفهای جزئی

جهتیابی

1

32

راهنمای بینا

5

9

حفاظت از خود

1

8

مهارتهای مربوط به عصا

1

17

جمع

10

75

تفسیرهدفها 

ب)
ب)1-برنامۀتَپس 
اولین مالک در بررسی هدفهای برنامۀ درسی مهارتهای جهتیابی و تحرک میزان
کلیّت آنها بود .برنامۀ درسی تَپس دارای سه دسته هدف است .اولین دسته هدفهای
عملکردی حرکتی هستند که در ابتدای مهارتهای مربوط به هر یک از محیطهای
خانه/زندگی ،مدرسه ،مسکونی ،تجاری و وسایل حملونقل این برنامۀ درسی بیان شدهاند.
هدفهای عملکردی حرکتی دو کارکرد مهم دارند )1( :به مربیان جهتیابی و حرکت
کمک میکند که با داشتن انتظارات روشن از عملکرد نهایی دانشآموز در هر بخش ،بر
آموزش مهارتهای مربوط به هر محیط تمرکز داشته باشند و ( )2برای تشخیص سطح
عملکرد فعلی دانشآموز از هدفهای عملکردی حرکتی در هر محیط استفاده شود.

دستۀ دوم و سوم هدفهای تَپس هدفهای کلی و هدفهای جزئی هستند .تَپس
دارای  38هدف کلی و  263هدف جزئی است که در پنج محیط مهم که دانشآموز در
آنها حرکت و رفت و آمد دارد توزیع شدهاند .از این تعداد هدفها  48هدف جزئی به
افراد کمبینا اختصاص دارد و بیشترین تعداد هدفهای جزئی به محیطهای نزدیکتر یعنی

خانه/زندگی ،مدرسه و مسکونی اختصاص یافته است .هدفهای جزئی در برنامۀ تَپس

207

Downloaded from cstp.khu.ac.ir at 23:52 IRDT on Monday August 20th 2018

مهارتهای حرکتی و تربیت شنوایی

2

9
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شکل غیررفتاری دارند زیرا هدفهای رفتاری «بر اساس آنچه میگر ( )1984گفته است
باید ( )1رفتاری را توصیف کنند که نشان دهد یادگیرنده به هدف رسیده است )2( ،دارای
شرایطی باشند که یادگیرنده در آن شرایط رفتار را نشان دهد و ( )3حداقل استانداردهای
قابل قبول را دارا باشند» (اورنشتاین و هانکینز .)2013 ،از آنجا که آموزش مهارتهای
جهتیابی و حرکت در آمریکا بخشی از برنامۀ آموزش انفرادی 1هر دانشآموز دارای
نیازهای هر دانشآموز تدوین و بر اساس سنجش ساالنۀ او بهروزرسانی میشود.
مالک دوم در بررسی هدفها میزان پوشش آنها بود .با توجه به محتوای
جدولهای  2تا  6مالحظه میشود که در برنامۀ درسی تَپس هدفهای کلی و جزئی به
مهارتهایی پوشش میدهند که پیشبینی میشود دانشآموزان نابینا و کمبینا برای حرکت
و رفت و آمد مستقل در هر محیط به آنها نیاز دارند .به عبارت دیگر «نیازهای حرکتی
پیشبینی شده» در هر یک از محیطهای پنجگانۀ خانه/زندگی ،مدرسه ،مسکونی ،تجاری و
حمل و نقل عمومی عامل توسعۀ هدفها بوده است.

ب)2-برنامۀحَجنا
در بخشهای سوم ،چهارم و پنجم برنامۀ حَجنا که دارای هدف است ،هژدفهژای کلژی و
جزئی با واژۀ مشترک «هدف» بیان شده است .به عبارت دیگر به لحژاظ واژگژانی تفژاوتی
میان هدفهای کلی و جزئی مشاهده نمیشود و تنها با توجه به نوع نگارش و قالببنژدی
مطالب است که میتوان آنچه را با نام «هدف» در ابتدای هژر یژک از بخژشهژای دوم تژا
چهارم حَجنا آمده است به عنوان هدف/هدفهای کلی و هدفهای نوشته شده در ابتژدای
هر یک از مهارت های زیرمجموعۀ هر بخش را به عنوان هدف/هدفهای جزئی تشخیص
داد.
برنامۀ حَجنا بر اساس مالک کلیّت دارای  10هدف کلی و  74هدف جزئی اسژت کژه
در پنج بخش مهارتهای حرکتی و تربیت شنوایی ،جهتیابی ،راهنمژای بینژا ،حفاظژت از
خود و مهارتهای کاربرد عصا توزیع شدهاند.
)1- Indivisualized Educational Program (IEP
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آسیب بینایی است ،هدفهای رفتاری در آموزش این مهارتها با توجه به تواناییها و

جهتیابیوتحرکت…
هدفهایبرنامهدرسی 


با در نظر داشتن توصیف هدفهای برنامۀ حَجنا و مشاهدۀ جدول شمارۀ  7مژیتژوان
دریافت که هدف های حَجنا پوشش دهندۀ تکنیکها و فنون اصلی جهژتیژابی و حرکژت
هستند .به بیان دیگر هژدفهژا صژرفاً بژرای آمژوزش شژیوۀ اجژرای مهژارتهژای اصژلی
جهت یابی ،حرکت با راهنما ،حفاظت از خود و کاربرد عصا به دانشآموزان نابینژا تژدوین
شده است.

با کنار هم قرار دادن یافتههای حاصل از توصیف و تفسیر هدفهای برنامژۀ درسژی تَژپس
آمریکا و «حَجنا»ی ایران بر اساس دو مالک «میژزان کلیّژت» و «میژزان پوشژش» مژیتژوان
تفاوتها و شباهتهای این دو برنامه را استنباط کرد .دو برنامۀ تَژپس و حَجنژا بژه لحژاظ
میزان کلیّت هدف ها دست کم از سه جهت دارای تفژاوت هسژتند« )1( .تَژپس» دارای 38
هدف کلی و  263هدف جزئی و حَجنا دارای  10هدف کلی و  75هدف جزئی اسژت .بژا
توجه به اینکه هدفهای جزئی در واقژع فرصژتهژای یژادگیری بژرای یادگیرنژده فژراهم
میکند ،به نظر میرسد برنامۀ تَپس از این حیث توانایی بیشتری دارد )2( .هدفهای کلژی
و هدفهای جزئی در تَپس به روشنی بیان شده اسژت در حژالی کژه چنژین وضژوحی در
هدفهای حَجنا دیده نمیشود و ( )3وجود هدفهای عملکژردی حرکتژی در تَژپس یژک
«ارزش افزوده» است که به جهتگیری مربیان در آموزش و انتظارات آنژان از دانژشآمژوز
کمک میکند.
دو برنامۀ تَپس و حَجنا به لحاظ میزان پوشش هدفها نیز از دو جهت تفاوت دارنژد.
( )1هدفهای تَپس پوشش دهندۀ نیازهای پیشبینی شدۀ کودک/دانشآموز نابینا یا کمبینژا
برای حرکت در محیطهای گوناگون است .برای مثژال ،آمژوزش فنژون اصژلی حرکژت بژا
راهنمای بینا در محیط خانه/زندگی ،فنون کاربرد عصا در محیط مدرسژه و سیسژتم آدرس
در محیط مسکونی گنجانده شده است .در حالی که هدفهژا در حَجنژا فژار از نیازهژای
محیطی یادگیرنده ،حول مجموعۀ مهارتهای خاص و مربوط به هم شژکل گرفتژه اسژت.
این مهارتها از آموزش جهتیابی شروع شده و در مهارتهای حرکت با راهنمژای بینژا،
فنون حفاظتی و نهایتاً کاربرد عصا گسترش پیدا کرده است )2( .بژیش از  18هژدفهژای
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پ)همجااریومقایسۀهدفها 
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جزئی در برنامۀ تَپس برای آموزش جهتیابی و حرکت به افراد کمبینا تدوین شده اسژت
و پوشش دهندۀ نیاز دانشآموزان کمبینا برای حرکت مستقل است .در حژالیکژه بژه رغژم
آنچه در عنوان حَجنا آمده است 1هیچ یک از هدفهای آن مربوط به کمبینایان نیست.
شایان ذکر است که میان هدفهای دو برنامۀ تَپس و حَجنژا شژباهتهژایی هژم دیژده
میشود .یکی از شباهتها میان هدف های جزئی این دو برنامژه اسژت کژه هژیچ یژک بژه
مهارتهای جهتیابی ،حرکژت بژا راهنمژای بینژا ،حفاظژت از خژود و کژاربرد عصژا کژه
مهارتهای «اصلی و کالسیک» جهتیابی و حرکت تلقی میشوند ،هستند .با این تفژاوت
که هدفهای مربوط به این مهارتهای کالسیک در برنامۀ تَپس در تلفیق با یکژدیگر و بژا
نیازهای محیطی دانشآموز توسعه یافته است ولی حَجنا با تمرکز بر هژر مجموعژه از ایژن
مهارت های اصلی ،محیط را نادیده گرفته است .به این ترتیژب میژان هژدفهژای تَژپس و

حَجنا رابطۀ عموم و خصوص مطلق ایجاد شده است ،به این معنی کژه هژدفهژای تَژپس
عالوه بر آنکه تمامی هدفهای حَجنا را در بر دارد ،دارای هدفهایی فراتر از آن است.

بحثونتیجهگیری 

آموزش جهتیابی و حرکت در جهان از آمریکا و مشخصاً بعژد از جنژگ جهژانی دوم بژا
تالش برای توانبخشی به سربازان نابینا شده در جنگ شروع شد و در شصت سال گذشژته
به لحاظ نظری و عملی توسعۀ فراوان یافت (وینژر و سژیفرمَن .)2010 ،بژا انتشژار کتژاب
«فنون جهتیابی و حرکت برای مربیان» توسط هیل و پاندر در سال  1976میالدی که گام
بسیار مهمی در توسعۀ این حوزه بود ،آموزش این مهارتها به سایر افژراد نابینژا از جملژه
دانش آموزان نابینا گسژترش یافژت .رویکژرد اولیژه بژه آمژوزش ایژن مهژارتهژا رویکژرد
بزرگسالمحور بود ،چرا که مخاطبان این آموزش بزرگساالن نابینا بودند که گرچژه بعضژی

 -1عنوان حَجنا در روی جلد «حرکت و جهتیابی (ویژۀ معلمان نابینا)» و در صفحۀ دوم آن
«حرکت و جهتیابی ویژۀ نیمهبینا و نابینا» ذکر شده است.
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صورت رفتاری نوشته نشژده اسژت .شژباهت دیگژر آن اسژت کژه هژر دو برنامژه حژاوی

جهتیابیوتحرکت…
هدفهایبرنامهدرسی 


از آنان حافظۀ دیداری نداشتند ولی دارای تجربیات زیادی بودند و بژه مفژاهیم پژیشنیژاز
برای یادگیری این مهارتها تسلط داشتند .مؤلفان تَپس با تشخیص نیاز دانشآموزان نابینژا
و دارای آسیب بینایی به برنامۀ جهتیژابی و تحژرک بژا رویکژرد کژودکمحژور نخسژتین
ویرایش این برنامۀ درسی را در سژال  ،1993ویژرایش دوم را در سژال  1995و ویژرایش
سوم آن را در سال  2012میالدی تدوین کردند .این در حالی است که بدنۀ اصژلی برنامژۀ

و پاندر در سال  1976تشکیل داده است .بنابراین دور از انتظار نیست که هدفهای حَجنا
بزرگسالمحور باشد و حول مهارتهای خاص جهتیابی و حرکت شکل بگیرد .پژژوهش
حاضر هم که با هدف مقایسۀ هدفهای برنامۀ درسی مهارتهای جهتیابی و تحژرک در
دو کشور آمریکا و ایران انجام شد ،نشان داد که طبعاً مشابهتی میان هژدفهژای دو برنامژۀ
«تَپس» در آمریکا و «حَجنا» در ایران دیده میشود ولی هدفهای برنامۀ تَپس برتژریهژای
قابل توجهی نسبت به هدفهای حَجنا دارد .نخست آنکه برنامۀ تَپس با داشتن سژه دسژتۀ
مشخص هدف های عملکژردی ،کلژی و جزئژی بژه مربژی کمژک مژیکنژد )1( :انتظژارات
مشخصتری از عملکرد حرکتی دانژشآمژوز در هژر محژیط داشژته باشژد )2( ،بژه ایجژاد
فرصتهای یادگیری معنادار و متعدد در محژیطهژای واقعژی بیندیشژد کژه تسژهیل کننژدۀ
یادگیری برای دانش آموز باشد .برتری دیگر تَپس بر حَجنا اختصاص بخشی از هدفها به
نیازهای کمبینایان در حرکت مستقل است ،در حالی که در حَجنا هیچ توجهی به کمبینایان
نشده است.
پیگنهادها 
-

از نتایج این پژوهش در کنار نتایج حاصل از مقایسژۀ سژایر عناصژر برنامژۀ
درسژژی مهژژارتهژژای جهژژتیژژابی و تحژژرک بژژرای تژژدوین برنامژژۀ درسژژی
مهارتهای جهتیابی و تحرک دانشآموزان دارای آسیب بینژایی در ایژران
استفاده شود.

211

Downloaded from cstp.khu.ac.ir at 23:52 IRDT on Monday August 20th 2018

درسی مهارتهای جهتیابی و تحرک در ایران« ،حَجنا» را ،کتاب نوشته شده توسط هیژل
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-

هدف های برنامۀ حَجنا با توجه به نیاز دانشآموزان مخاطب آن که در دورۀ
پیشدبستانی و ابتدایی هستند بازنگری شود.

-

گرچه استفاده از برنامۀ آمژوزش انفژرادی در مژدارس دانژشآمژوزان دارای
آسیب بینایی معمول نیست ،مربیان جهتیابی و تحرک با توجه به نیازهژای

تدوین کنند.
-

مربیان برای تأمین نیازهای یادگیرندگان رویکرد کودکمحوری را جایگزین
رویکرد فعلی حَجنا که بزرگسالمحژور اسژت نماینژد و هژدفهژایی را در
محژژیط مدرسژژه در نظژژر داشژژته باشژژند کژژه تسژژهیلگژژر عملکژژرد حرکتژژی
دانشآموزان باشد.
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