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گی های مهم بشر و عنصر وجودی انسان است. زباِن اشاره راهکاری برای رفع نیازهای  چکیده: زبان از ویژ

که زبان هایی همچون فارسی، چینی، انگلیسی و...  شفاهی و ارتباطی جامعه ناشنوایان است، همان طور 
راهکارهایی برای رفع نیازهای ارتباطی جامعه شنوایان است. تجربه های بی نظیر در زندگی، دیدگاه های 
میان  در  فرهنگی  تجربه های  و  زندگی  در  تنوع  بنابراین،  می دهد.  شکل  پژوهش  در  را  دانشمندان 
کتشافات علمی می شود.  گیری های پژوهشی و درنهایت، اختراعات و ا گسترش جهت  دانشمندان سبب 
برای مثال، افراد ناشنوا چشم اندازهای بی نظیری را در پژوهش های علمی با موفقیت رقم زده اند. با این 
حال، افراد ناشنوا همچنان در آموزش علوم دانشگاهی با چالش هایی روبه رو هستند. بیشتر دانشجویان 
تجربه  که  می کنند  برقرار  ارتباط  استادانی  با  ریاضیات  و  مهندسی  فناوری،  علوم،  رشته های  در  ناشنوا 
گاهی ندارند. لذا، نبود  کاری با افراد ناشنوا را ندارند و غالبًا درباره چگونگی برقراری ارتباط با افراد ناشنوا آ
از تحصیل در علوم  ناشنوا  تا دانشجویان  ارتباطاتی الزم، معمواًل سبب می شود  دسترسی به مهارت های 
پایه و مهندسی احساس نارضایتی یا ناتوانی داشته باشند. در این مطالعه تالش شد تا با استفاده از روش 
ناشنوا،  دانشمندان  و  کارشناسان  تجربه های  و  نظرها  شواهد،  بر  مروری  همچنین  و  توصیفی-تحلیلی 
این  از  ارائه شود.  و مهندسی  علوم  ناشنوا در رشته های  بهترین دانشجویان  از  برای حمایت  راهکارهایی 
راهبردهای  کالس و صندلی ها،  ناشنوایان، درخصوص چیدمان  برای مناسب سازی محیط تحصیلی  رو، 
ناشنوا/کم شنوا  به اهمیت حضور دانشمندان  ح و همچنین  تدریس و مربیگری در پژوهش مباحثی مطر
در پژوهش های مرتبط با افراد ناشنوا اشاره شده است. به عالوه، بر لزوم و تأثیر آموزش زبان اشاره عمومی و 
تخصصی به صورت دروس اختیاری در برنامه های درسی دانشگاه ها به منظور افزایش مهارت های ارتباطی 

کید شده است. دانش آموختگان هنگام مواجهه با جامعه ناشنوا تأ

واژه های کلیدی: زبان اشاره، جامعه ناشنوا، زبان تخصصی، آموزش علوم و مهندسی، مهارت های ارتباطی.
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مقدمه� 1
گیر1 امری ضروری است. از این رو، تغییرات  تحول در فرایند یاددهی_ یادگیری با ترویج و ارتقای آموزش فرا
کشـورهای پیشـرفته و در حـال توسـعه آغـاز  گذشـته در  اساسـی در رونـد یاددهی_ یادگیـری در دو سـه دهـه 
گرفتـن نـوع  شـده اسـت. به طوری کـه موضوعاتـی چـون آمـوزش عالـی عادالنـه بـرای همـه )به ویـژه بـا در نظـر 
کثـر رسـاندن مشـارکت هـر دانشـجو در فراینـد یادگیـری، محـور قـرار دادن  و میـزان توانمنـدی افـراد(، بـه حدا
کیـد بیشـتر بـر رفـع تفاوت هـا و تبعیض هـا و برقـراری عدالـت  دانشـجو و آمـوزش مبتنـی بـر نیـاز دانشـجو، تأ
آموزشـی و توجـه بـه تنـوع در زمینه هـای اجتماعی_ فرهنگـی دانشـجو، توجـه ویـژه برنامه ریزان دانشـگاهی را 
گرفتـن آنهـا می توانـد به عنـوان نقطـه شـروع در بحـث »آمـوزش  کـه در نظـر  در پـی داشـته اسـت. چهـار ٌبعـدی 
کـه موانـع حضـور در  کـه در مـواردی اسـت  گیـر« در آمـوزش عالـی مفیـد باشـد، عبارت انـد از: دسترسـی؛  فرا
کم توانی یا وضعیت پزشـکی فرد باشـد و محیط های آموزشـی مناسب سـازی نشـده باشـند.  دانشـگاه شـامل 
کـه دانشـجویان پـس از ورود بـه دانشـگاه انتظـار آن را دارنـد و می تواننـد تحـت تأثیـر  پذیـرش؛ وضعیتـی اسـت 
گیرنـد. آنهـا بایـد بـه دانشـجویان بـدون پیش قضاوت هـای ظاهری، ایـن امید را  نـگاه مربیـان و اسـتادان قـرار 
که قادرند موفق شـوند. مشـارکت؛ یادگیری فعالیتی اجتماعی اسـت. دانش هنگامی شـکل می گیرد  بدهند 
کـه مـا در فعالیت هـا بـا دیگـران شـرکت می کنیـم و بـه مفاهیـم مشـترک می پردازیـم. لـذا، بایـد بـه دانشـجویان 
گیری« بدین معنا نیسـت  ایـن فرصـت داده شـود تـا بـا یکدیگـر و با اسـتادان در تعامل باشـند. دسـتاورد؛ »فرا
که همه دانشجویان می توانند  که همه دانشـجویان به سـطحی مشـابه برسـند. »دسـتاورد« بدین معناسـت 
یافته هـای آموزشـی خـود را در بسـیاری از زمینه هـای مختلـف و نـه فقـط در آزمون هـای ثابت و رسـمی نشـان 
دهنـد. الزم اسـت اسـتادان بـه دانشـجویان اجـازه دهنـد تـا مهارت هـا، توانایی هـا و دانش هـای متنـوع خـود 

را نشـان دهنـد تـا دسـتاوردهای آنهـا در جامعـه شناسـایی و ارزش گـذاری شـوند.
گـر توانایـی یـک  کـه همـه نابغـه هسـتند، امـا ا    از آلبـرت َانیشـتن )Einstein, 1950( نقـل شـده اسـت 
کنیـد، تمـام عمر خود را بـا اعتقاد به اینکه احمق اسـت، زندگی  ماهـی را در بـاال رفتـن از یـک درخـت قضـاوت 
کم تـوان جسـمی_ حرکتی  گروه هـای  یـا  می کنیـد. ایـن بیـان مثالـی جالـب از چگونگـی محـروم شـدن افـراد 
بـا انتظـارات نامتـوازن در نظام هـای آمـوزش عالـی بـدون مناسب سـازی محیط هـای تحصیلـی و ابزارهـای 
نیـز  بـا هـر توانمنـدی و  از هـر طیـف و  بـه نیازهـای شـهروندان  لـزوم پاسـخگویی  بنابرایـن،  آموزشـی اسـت. 
کـه بـا اسـتفاده بهینـه  گسـترده در دنیـای امـروز مسـتلزم سـبک رهبـری متفـاوت و جدیـدی اسـت  تغییـرات 
از منابـع و دارایی هـای مـادی و انسـانی، اهـداف یـک جامعـه پیشـرفته را تحقـق بخشـد و قـادر بـه توسـعه 
ظرفیت ها و اسـتفاده از آنها باشـد )Beh Pajooh, 1991, 1992(. در این میان، زبان و به تبع آن مهارت های 
کلیـدی در فراینـد یاددهی_ یادگیری اسـت )Alemi & Meghdari et al., 2014-2015(. زبان  ارتباطـی عنصـر 

1- Inclusive Education
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گی های مهم بشـر و عنصر وجودی انسـان اسـت. با اسـتفاده از زبان، مردم می توانند پیام های خود را  از ویژ
کنـن, )Alemi, 2016(. زبـاِن اشـاره راهکاری بـرای رفع نیازهای شـفاهی و ارتباطی جامعه  بـه دیگـران ارسـال 
ناشـنوایان اسـت، همان طورکـه زبان هایـی همچـون فارسـی، چینـی، انگلیسـی و ... راهکارهایـی بـرای رفـع 
را در  ارتباطـی جامعـه شـنوایان اسـت. تجربه هـای بی نظیـر در زندگـی، دیدگاه هـای دانشـمندان  نیازهـای 
پژوهـش شـکل می دهـد. از ایـن رو، یادگیـری بسـیاری از زبان هـا بـه مـردم اجـازه می دهـد تـا دانـش خـود را 

.)Alemi, 2016( گسـترش و درنتیجـه، فرهنـگ، شـخصیت،و نگـرش خـود را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد
منحصـر  چشـم اندازهای  شـخصی  زندگـی  تجربه هـای  واسـطه  بـه  افـراد  سـایر  ماننـد  نیـز  دانشـمندان 
و  تنـوع تخصص هـا  )Alemi et al., 2016(. همچنیـن  ترسـیم می کننـد  پژوهش هـای خـود  در  را  به فـردی 
گسـترش جهت گیری هـای پژوهشـی  بـه  پیشـینه های علمـی و تجربه هـای فرهنگـی در میـان دانشـمندان 
 .)Meghdari & Alemi, 2016( می شـود  منجـر  علمـی  اختراعـات  و  کتشـافات  ا بـه  دسـتیابی  درنهایـت،  و 
آمریکایـی1 اشـاره  زبـان  درخصـوص  ناشـنوا  دانشـمندان  بـا  پژوهشـی  گروه هـای  همـکاری  مثـال،   بـرای 
شـد منجـر  شـناختی2  عصب شناسـی  در  پارادایـم  تغییـر  بـه   )Padden et al., 2014; Stokoe, 1980( 
کـه تـالش  گذشـته بیانگـر آن اسـت  )Olulade et al., 2014; Williams et al., 2015(. از ایـن رو، تجربه هـای 
کیفیـت پژوهش های  بـرای تجمیـع علـوم، فنـاوری، مهندسـی و ریاضیـات بـا ترکیـب متنوعی از دانشـمندان، 
ح و حـل  بیـن رشـته ای پژوهشـی در طـر و  گروه هـای متنـوع   .)Roberge, 2013( ارتقـا می بخشـد  را  علمـی 
گروه هـای  می گذارنـد.  تأثیـر  علمـی  تولیـدات  کیفیـت  بـر  سـبک  بدیـن  و  مؤثرترنـد  تصمیم گیـری  و  مسـئله 
کـه معمـواًل مجموعـه بزرگ تـر و متنوع تـری از راه  تحقیقاتـی بـا ترکیب هـای متنوع تـر از ایـن نظـر سـودمندند 
کمتـر متنوع پیدا  گروه های  حل هـا را ارائـه می دهنـد و درنتیجـه، رویکـرد مؤثرتـری در حـل مسـائل نسـبت بـه 

 .)Pour et al. 2018( و )Meghdari et al., 2013, 2017, 2019( می کننـد
درحـال  دانشـگاهی  مؤسسـه  تنهـا  به عنـوان  اسـالمی،  آزاد  دانشـگاه  فرشـتگان  بین الملـل  واحـد  در 
کشـور ایـران و منطقـه خاورمیانـه ویـژه شـهروندان بـا نیازهـای ویـژه و بـا محوریت جامعه ناشـنوا،  تأسـیس در 
گیـر در زمینه هـای علـوم، فنـاوری، مهندسـی و ریاضیـات امـری ضـروری اسـت.  ایجـاد فضـای پذیـرش و فرا
کـه  دانشـجویانی  تحصیلـی  پیشـرفت  و  هـوش  در  تفاوتـی  هیـچ  کـه  می دهـد  نشـان  قبلـی  پژوهش هـای 
کسـانی  کنـار می گذارنـد و بـه رشـته های دیگـر روی می آورنـد، در مقایسـه بـا  رشـته های علـوم و مهندسـی را 
 Seymour & Hewitt,( کـه بـا انسـجام، پافشـاری و پشـتکار علـوم و مهندسـی را دنبـال می کننـد، وجـود نـدارد
کنـار می گذارنـد، از جملـه دانشـجویان ناشـنوا، غالبًا  کـه رشـته های علـوم و مهندسـی را  1997(. دانشـجویانی 

گله مندنـد. به عـالوه، دانشـجویان ناشـنوا حـس می کننـد  از جـّو سـرد و غیردوسـتانه دروس در ایـن رشـته ها 
کـه بـرای حفـظ موجودیـت و تعلـق در رشـته بایـد تـالش بیشـتری نسـبت بـه سـایر دانشـجویان انجـام دهنـد. 

1- American Sign Language (ASL) 2- Cognitive Neurolinguistics
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کلیـدی بـرای اسـتمرار و ایسـتادگی آنهـا  کـه حـس تعلـق بـه جامعـه علـوم و مهندسـی عامـل  بـه نظـر می رسـد 
.)President’s Council of Advisors on Science & Technology [PCAST], 2012(در این رشته هاست

گر آنها نتوانند  دانشمندان و مهندسان ممکن است در مهارت های فنی درخشان و خالق باشند، اما ا
کنند، مهارت های علمی_ فنی آنها مورد  کار خود آشـنا  همکاران، مشـتریان و مدیران خود را با میزان ارزش 
گـر متخصصان علوم و  کالم، ا توجـه و قدردانـی قـرار نمی گیـرد و احتمـااًل بـدون اسـتفاده خواهـد ماند. در یک 
کار خود را توضیح دهند، مهارت های بسـیار  کنند و اهمیـت  مهندسـی نتواننـد بـا دیگـران ارتبـاط مؤثـر برقـرار 
عالـی و فنـی آنهـا زایـد بـه نظـر خواهـد رسـید. از ایـن منظـر، داشـتن مهارت هـای ارتباطـی از جملـه آشـنایی بـا 
کارآفرینـی و داشـتن ارتبـاط مؤثـر بـا  زبـان اشـاره ناشـنوایان فقـط مفیـد نیسـت، بلکـه ابـزاری بـرای موفقیـت، 

.)Alemi, 2016( کم توان اسـت گسـترده ای از شـهروندان  جمع 
در  بین المللـی2  و  ایرانـی1  اشـاره  زبـاِن  مهـارت  و  دانـش  آیـا  بپرسـیم  کـه  نیسـت  نیـازی  بنابرایـن، 
این گونـه  بایـد  چگونـه  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش  بلکـه  خیـر؟  یـا  شـود  تدریـس  و  ارائـه  بایـد  مـا  دانشـگاه های 
کـرد، آمـوزش داد و بهبـود بخشـید. ایـن در درجـه اول یـک پرسـش از حـوزه فـن تعلیـم  مهارت هـا را معرفـی 
و نوآمـوزی و مناسب سـازی محیط هـای دانشـگاهی بـرای شـهروندان اسـتثنایی اسـت. از ایـن رو، در ایـن 
پژوهـش تـالش شـد تـا از یـک سـو بـه نقـش و تأثیـر زبـاِن اشـاره ایرانـی و بین المللـی در فضاهـای دانشـگاهی 
پرداختـه شـود و از سـوی دیگـر، از منظـر یـک دانشـجوی ناشـنوای فرضـی چالش هـای پیـش روی وی در 
و  معرفـی  و  کشـیده  تصویـر  بـه  ایـران  کشـور  در  مهندسـی  و  علـوم  رشـته های  درسـی  برنامه هـای  تحصیـل 
درنهایـت، راهبردهـای عملـی بـرای مناسب سـازی فضاهـای دانشـگاهی ارائـه و پیشـنهاد شـود. بـرای نیل به 
ایـن هـدف، درایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از روش توصیفـی- تحلیلـی، مباحـث نظـری مربـوط همراه بـا مطالعه 
نظرهـای پژوهشـگران شـاخص در ایـن حـوزه بحـث و بررسـی شـد.  از ایـن رو، رویکـرد پیشـنهاد شـده ناشـی 
از تجـارب سـال ها تدریـس و پژوهـش نویسـندگان در دانشـگاه های ایـران ]کـه عمومـًا امکانـات الزم را بـرای 
پذیـرش و ارائـه خدمـات بـه شـهروندان اسـتثنایی ندارنـد[ و مطالعه و بررسـی تجربه هـای بین المللی آموزش 
کارآمـوزان در زمینه هـای مختلـف علـوم و مهندسـی در  زبـاِن اشـاره عمومـی و تخصصـی بـه دانشـجویان و 

.(Taheri et al., 2018-2019)کـز آمـوزش عالـی جهـان اسـت برخـی از مرا

زبان و زباِن اشاره ناشنوایان چیست؟� 2
زبـان خـاص انسـان و شـیوه ای غیرغریـزی بـرای انتقـال عقایـد، دانـش، احساسـات و خواسـته ها از طریـق 
کـه  اسـت  نهـادی  زبـان   .)Sapir, 1921; Lyons, 1981( اسـت  اختیـاری  نمادهـای  از  مجموعـه ای  تولیـد 
انسـان ها بـا اسـتفاده از نمادهـای قـراردادی بـا یکدیگـر ارتبـاط و تعامـل برقـرار می کننـد. زبان شـیوه تفکر ما را 

1- Iranian Sign Language (ISL) 2- International Sign Language (ISL)
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کـه بـه چـه چیـزی می اندیشـیم، به طوری کـه وقتـی بـه زبان دیگـری صحبت  شـکل می دهـد و تعییـن می کنـد 
گفتـار یـا نوشـتار بـه کار می رونـد، شـیوه های  کـه در  می کنیـم، دنیـا را به گونـه ای دیگـر می بینیـم. نمادهایـی 
اصلـی تشـکیل و بیـان مفاهیـم دانشـی و فرهنگـی هسـتند. نظـر بـه اینکـه ارزش هـا و هنجارهـای رفتـاری از 
کـه هـر فرهنگـی الگوهـای رفتـاری مربـوط بـه  گرفـت  فرهنگـی بـه فرهنـگ دیگـر متفاوت انـد، می تـوان نتیجـه 

.)Alemi, 2016( کـه بـرای مردمـی بـا پیشـینه های فرهنگـی دیگـر بیگانـه و ناشـناخته اسـت خـود را دارد 
به جـای  معنـا،  انتقـال  بـرای  کـه  اسـت  زبانـی  پیشـرفته  و  منظـم  خـاص  قـراردادِی  نظـام  اشـاره1  زبـان 
الگوهـای صوتـی یـا نوشـتاری در زبـان، از الگوهـای عالیـم دیـداری )ترکیـب همزمـاِن شـکل، جهـت و حرکـت 
کلمـه اشـاره اسـتفاده  گوینـده( در یـک  دسـتان، بازوهـا یـا بـدن و حـاالت صـورت بـرای بیـان سـلیس افـکار 
می کنـد )Bauman, 2008(. ایـن نـوع زبـان اشـاره ممکـن اسـت متنـوع باشـد؛ امـا امـروزه، یـک زبـان اشـاره 
البتـه، در هـر منطقـه جغرافیایـی عناصـر  کـه  بین المللـی در سـطح جهـان به صـورت قـرارداد درآمـده اسـت 
بومـِی زبـان نیـز بـه آن افـزوده می شـود. هـر جـا تعامـل و ارتبـاط بـا ناشـنوایان وجـود دارد، زبان هـای اشـاره 
گفتـاری تفاوت  به وجـود می آینـد. دسـتورزبان های پیچیـده زبـان اشـاره به طور چشـمگیر با دسـتورزبان های 
دارنـد و در حـوزه فرهنگـِی ناشـنوایان قـرار می گیرنـد. در برخـی از زبان هـای اشـاره بعضـی حـرکات از شـناخت 

کسـب شـده اند، درحالی کـه بقیـه زبان هـا چنیـن پایـه ای ندارنـد. کلـی 
کـه زبان هـای اشـاره بـه طریقـی بـه زبان هـای شـفاهی وابسـته اند،  یـک تصـور اشـتباه عمومـی آن اسـت 
کـه به وسـیله حـرکات دسـت ها تلفـظ می شـوند. هجـی  کـه آن هـا زبان هـای شـفاهی هسـتند  بدیـن صـورت 
از  گرفتـه شـده  یـا واژه هـای تخصصـی  بـرای نام هـای خـاص و تکنیکـی  انگشـتی در زبان هـای اشـاره اغلـب 
کـه  گاهـی می توانـد منبعـی از اشـارات جدیـد باشـد  گفتـاری اسـتفاده می شـوند. هجـی انگشـتی  زبان هـای 
عالمت هـای لغـوی نامیـده می شـوند. درمجمـوع، زبان هـای اشـاره ناشـنوایان از زبان هـای شـفاهی مسـتقل 
هسـتند و راه هـای توسـعه خـود را دنبـال می کننـد. بـرای مثـال، زبـان اشـاره انگلیسـی و زبـان اشـاره آمریکایـی 
کشـورهای انگلسـتان و آمریـکا زبـان شـفاهی  کامـاًل متفـاوت و نامفهـوم هسـتند، در حالی کـه مـردم شـنوا در 
کـه در بعضـی از  گـر چـه، همان طـور  مشـترک دارنـد. البتـه، اسـتثناهایی هـم در ایـن خصـوص وجـود دارنـد. ا
گفتـاری به طـور مشـترک اسـتفاده می شـود، زبان هـای اشـاره متعـدد و غیـر  مناطـق جغرافیایـی از یـک زبـان 
وابسـته نیـز وجـود دارنـد. تفاوت هـا در زبـان اشـاره ملـی نیـز معمـواًل بـه موقعیـت جغرافیایـی تجمـع جامعـه 
که  کشـورهایی  ناشـنوایان و مؤسسـات آموزشـی آنها بسـتگی دارد )Supalla & Webb, 1995(. همین طور در 
همـه مـردم فقـط از یـک زبـان شـفاهی اسـتفاده می کننـد، ممکـن اسـت دو یـا چنـد زبـان اشـاره وجـود داشـته 
کـه مـردم بیشـتر از یـک زبـان شـفاهی اسـتفاده می کننـد، ممکن اسـت فقط  باشـد، در حالی کـه در منطقـه ای 
گسـترش زباِن  کشـور ایران نیز بر آموزش و  کنند. از این رو، جامعه ناشـنوایان در  از یک زبان اشـاره اسـتفاده 

1- Sign Language
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اشـاره ایرانـی1 متمرکـز شـده اند.

معرفی شهاب: یک دانشجوی ناشنوای فرضی در محیط دانشگاهی ایران� 3
شـهاب را به عنـوان یـک دانشـجوی ناشـنوای سـال اول در یکـی از رشـته های علـوم یـا مهندسـی در یکـی از 
کـه بـا تالشـی خسـتگی ناپذیر و رقابـت بـا داوطلبـان شـنوا توانسـته اسـت  دانشـگاه های ایـران در نظـر بگیریـد 
کنـد و بـر صندلـی دانشـجویی بـرای دسـتیابی بـه آمـال و آرزوهـای خـود تکیـه بزنـد. حضور  کنکـور عبـور  از سـّد 
کـه  کارکنـان و سـایر دانشـجویان نمی گنجـد  بـه احتمـال زیـاد به راحتـی در قالـب ذهنـی اسـتادان،  شـهاب 
یـک دانشـجوی ناشـنوا و چالش هـای تعاملـی در جمـع خـود داشـته باشـند. جزئیـات بیشـتری از شـهاب در 

دسـترس نیسـت و او بـه نمایندگـی از دانشـجویان ناشـنوا به عنـوان نمونـه انتخـاب شـده اسـت. 
کـم یـا ناچیـز قبلـی در تعامـل بـا  بسـیاری از مـردم از افـراد ناشـنوا تصـور غلـط دارنـد و درنتیجـه، تجربـه 
کتاب هـا ، فیلم هـا یا برنامه هـای تلویزیونی  ناشـنوایان دارنـد. آنهـا غالبـًا پیش ذهنیـت خـود از ناشـنوایان را از 
گروهـی ناهمگـن بـا درصـد متفاوتـی از میـزان شـنوایی، توانایـی در  می گیرنـد. درواقـع، دانشـجویان ناشـنوا 
از دانشـجویان ناشـنوا ممکـن اسـت  ارتبـاط، سـوابق تحصیلـی و هویـت فرهنگـی هسـتند. برخـی  برقـراری 
بـا زبـان  بـا افـراد به خوبـی  از آنهـا می تواننـد در مکالمـات رودررو  خـود را "سـخت شـنونده"2 بنامنـد. برخـی 
گروهـی یـا محیط هـای پـر سـر  کننـد، امـا برخـی از اطالعـات را در مکالمـات  گفتـار یـا لب خوانـی ارتبـاط برقـرار 
و صـدا از دسـت بدهنـد )Braun et al., 2017; Braun et al., 2018(. برخـی از دانشـجویان ناشـنوا بـا زبـان 
اشـاره آشـنایی دارنـد و خـود را از نظـر »فرهنگـی ناشـنوا«3 می داننـد. ایـن دانشـجویان عضـو فعـال جامعـه 
کـه فرهنـگ ناشـنوایان موجـب غـرور، پشـتیبانی، میـراث و شبکه سـازی می شـود  ناشـنوایان هسـتند، جایـی 

.)Hauser et al., 2010; Hauser, 2013(
پیش ذهنیـت دربـاره دانشـجویان ناشـنوا هنـگام برقـراری ارتبـاط می توانـد تأثیـر تجمیعـی ناخوشـایندی 
کالس احسـاس تعلـق نداشـتن بـه مجموعـه را  کنـد و حتـی ممکـن اسـت در اولیـن روز  را در شـهاب ایجـاد 
کـه در برقـراری ارتبـاط از پیش ذهنیت هـا پرهیـز شـود.  در وی به وجـود آورد. از ایـن رو، بسـیار مهـم اسـت 

کـه می تواننـد مشـکل آفرین باشـند عبارت انـد از: از ایـن پیش تصـورات ذهنـی  مثال هایـی 

z	 گماشـتن، در کارهـای سـطح پاییـن(  کـردن ظـروف شیشـه ای )یـا انجـام دادن  شـهاب را بـرای تمیـز 
کـه بـه همکالسـانش اجـرای پروژه هـای تحقیقاتـی اختصـاص داده شـود. در صورتی کـه  الزم  حالـی 
اسـت اسـتاد بـا تعامـل از طریـق زبـان اشـاره یـا مترجـم فرصـت یکسـانی را مشـابه سـایر دانشـجویان 

کنـد. بـرای شـهاب فراهـم 

z	 کـه هسـتید  شـجاع  خیلـی  »شـما  کـردن.  معرفـی  الهام بخـش  دانشـجوی  یـک  به عنـوان  را  شـهاب 

1- Iranian Sign Language (ISL) 2- Hard-of-Hearing 3- Culturally Deaf
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کنیـد«. ایـن نحـوه برخـورد شـهاب  کارآمـوزی همـراه بـا افـراد شـنوا شـرکت  می خواهیـد در یـک برنامـه 
کـه نیازمنـد تمهیـدات  را شـخصی »عجیـب و غریـب« و متفـاوت از سـایر دانشـجویان جلـوه می دهـد 

خـاص و متفـاوت بـرای موفقیـت اسـت.

z	 شـهاب! حتمـًا بـرای شـما از دسـت دادن شـنوایی خیلـی سـخت بوده اسـت. این جملـه نوعی ترحم
کـه ناشـنوا بودن یک  کـه جامعـه ناشـنوایان آن را نمی پسـندند. درعـوض، بپذیریـد  را منتقـل می کنـد 

کند. واقعیـت زندگـی بـرای شـهاب اسـت و ممکـن اسـت او بـه آنچه هسـت، افتخار 

z	 کالس بـرای اسـتاد بسـیار آزاردهنـده اسـت. ایـن نـوع شـهاب! داشـتن یـک مترجـم زبـان اشـاره در 
کـه مترجـِم  اظهـار نظـر ممکـن اسـت بـه شـهاب احسـاس ناخوشـایندی بدهـد. درعـوض، بپذیریـد 
زبـان اشـاره بـرای منافـع مشـترک طرفیـن )اسـتاد و دانشـجو( و نـه فقـط بـرای شـهاب مفیـد اسـت.

z	 کـدام قوانیـن دانشـگاه را ملـزم بـه تأمیـن اسـکان و امکانات ویژه می کند؟ تمـام نیازهای مد نظر خود
را در طـول آمـوزش بـرای مـا بگوییـد تـا ببینیـم چقـدر هزینـه خواهنـد داشـت؟ ایـن اظهـارات موجـب 
کنـد. شـهاب بایـد بـر آمـوزش  کـه شـهاب احسـاس ناخوشـایندی در شـروع تحصیـل پیـدا  می شـود 
کـه مسـئولیت هزینه هـای تحصیل را بر عهـده بگیرد. این  کنـد و از او نبایـد خواسـته شـود  خـود تمرکـز 
کـه اسـکان و امکانـات مناسـب را  مسـئولیت بـر عهـده مدیـران دانشـگاه و سرپرسـت خانـواده اسـت 

کنند.  بـرای او فراهـم 

z	 کـه ارزش زبـان اشـاره از زبان هـای معمـول کننـد  دانشـجویان و اسـتادان شـنوا ممکـن اسـت تصـور 
تأثیـر  گـون  گونا علـوم  یادگیـری  در  موضـوع  ایـن  و  اسـت  کمتـر  انگلیسـی  یـا  فارسـی  نظیـر  شـفاهی 
می گـذارد. در صورتی کـه همـه زبان هـا را می تـوان بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مفاهیـم نامعمـول یـا جدید 
که بسـیاری از دانشـمندان موفق در جمع  تطبیـق داد. توجـه و تأمـل بـه ایـن واقعیـت ضروری اسـت 

کـه زبـان اصلـی و اولیـه آنهـا زبـان اشـاره اسـت. ناشـنوایان وجـود دارنـد 

کم توانی )برای دانشجویان و مراجعان با نیازهای ویژه(� 4 مراجعه شهاب به اداره خدمات 
کنجکاوی و خوشبینی  شهاب غافل از آنکه چنین اداره ای در دانشگاه های ایران وجود ندارد، از روی حس 
کـه بـا زبـان اشـاره آشـنا  تقریبـًا بـه تمـام سـاختمان های دانشـگاه سـر می زنـد تـا بلکـه در دفتـری، افـرادی را 
کالس هـا بیابـد. حتـی در جلسـات آشـنایی بـا محیـط  باشـند، بـرای راهنمایـی در برنامه هـای آموزشـی و امـور 
دانشـگاه نیـز ترجمـه همزمـان زبـان اشـاره وجـود نـدارد. از طرفـی، بـرای دسترسـی مسـاوی بـه اطالعـات، 
کـه در اختیـار همدوره ای هـای شـنوای او وجـود دارد، نظیـر  شـهاب بایـد بتوانـد از تمـام فرصت هـای موجـود 
گروهی، سـمینارهای دانشـکده و  شـرکت در جلسـات سـخنرانی و آزمایشـگاهی، جلسـات آموزشـی/ تدریس 
کنـد. دانشـجویان ناشـنوا در نحـوه برقـراری ارتبـاط تفـاوت زیـادی  فرصت هـای یادگیـری غیررسـمی اسـتفاده 
بـا هـم دارنـد. بدیـن ترتیـب، امکانـات مورد نیاز برای شـهاب باید متناسـب با نیازهای فردی خاص او باشـد. 
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ایـن امکانـات ممکـن اسـت شـامل ترجمـه همزمـان زبـان اشـاره، زیرنویسـی همزمـان، خدمـات یادداشـت 
کالس باشـد تـا او بتواند مـدّرس را بهتر ببیند. تجربه هـای بین المللی  بـرداری یـا انتخـاب صندلـی مناسـب در 
کـه توجـه بـه زیرسـاخت های دانشـگاه در تهیـه و توزیـع امکانـات مناسـب بـه دانشـجویان  بیانگـر آن اسـت 
کم توانی در دانشـگاه برای دانشـجویان  اثرگـذار اسـت. در ایـن خصـوص، توجـه به شـکل گیری دفاتـر خدمات 
گاه باشـند  کارمنـدان و مدیـران بایـد آ بـا نیازهـای ویـژه بسـیار مهـم و مؤثـر اسـت. دانشـجویان، اسـتادان، 
کلیـه سـازمان ها و دانشـگاه ها به طـور واضـح و روشـن طبـق قوانیـن مصـوب مجلـس شـورای اسـالمی در  کـه 
کـه ضمـن مناسب سـازی فضاهـای اداری،  سـال های 1383 و متعاقـب آن در سـال 1396 موظـف شـده اند 
بـا  کم تـوان  بـرای شـهروندان  را  امکانـات معقـول و منطقـی  و فرهنگـی،  نقـل  و  آموزشـی، پژوهشـی، حمـل 

نیازهـای ویـژه فراهـم آورنـد.

کالس درس� 5 اولین تجربه شهاب در 

z	 .کالس می شـود و نیازهـای خـود را بررسـی می کنـد کالس: شـهاب وارد  انتخـاب صندلـی مناسـب در 
کالس از جملـه روشـنایی و خطـوط دیـد واضـح بـرای شـهاب به منظـور  جنبه هـای خاصـی از طراحـی 
کسـب اطالعـات خود ماننـد مدرس،  برقـراری ارتبـاط مهـم هسـتند؛ شـهاب بایـد قـادر باشـد تا منابع 
 .)Mather & Clark, 2012( ببینـد  به خوبـی  را  زیرنویـس  و  مترجـم  تخته سـیاه،  نمایـش،  صفحـه 
اسـتادان شـهاب بایـد بـرای تأمیـن نیازهـای او ماننـد نشـاندن وی روی صندلی در یـک مکان خاص 
کـه به صـورت مـوردی بـا  کننـد. اسـتادان الزم اسـت ترغیـب شـوند  بـا خطـوط بینایـی واضـح تـالش 
کـدام  کـه  گاهـی یابنـد و بیاموزنـد  دانشـجویان ناشـنوا همـراه شـوند تـا از مکان هـای مـورد نظرشـان آ
گذشـته درخصوص دانشـجویان ناشـنوا نشـان می دهد  راهکارها برای آنها مفیدتر اسـت. تحقیقات 
بـرای  کـه چیدمـان دایـره ای صندلی هـا وسـعت دیـد و تعامـالت اجتماعـی آنهـا را ارتقـا می بخشـد. 
کالس درس بـا دسترسـی همـه جانبـه، بـه اصـول طراحـی و معماری  اطالعـات بیشـتر دربـاره طراحـی 

.)Bauman et al., 2009( فضاهـای ناشـنوایان مراجعـه شـود

z	 کـرده باشـد، یـک یـا دو نفـر مترجـم دوره دیده گـر شـهاب درخواسـت مترجـم  مترجمـان زبـان اشـاره: ا
کـرد. مترجمـان معمـواًل بـا لبـاس مشـخص پـس از  کالس خـود مالقـات خواهـد  را در شـروع اولیـن 
کالس  کالس درس قـرار می گیرنـد. مترجمـان ممکـن اسـت قبـل از  معرفـی خـود بـه مـدّرس در جلـو 
کننـد تـا نسـخه های مـواد آموزشـی را در اختیارشـان قـرار دهنـد تـا فرصـت  از مدرسـان درخواسـت 
گان فنـی خـاص را داشـته باشـند. نقـش مترجـم تسـهیل ارتبـاط بیـن  مناسـب بـرای آشـنایی بـا واژ
اسـتاد، همکالسـی ها و شـهاب بـا ترجمـه آنچـه بـه زبـان فارسـی صحبـت شـده، بـه زبـان اشـاره ایرانی 
بـدل  و  رد  دانشـجویان  میـان  کالس  در  کـه  را  مکالمـه ای  هـر  همچنیـن  مترجـم  اسـت.  برعکـس  و 
کـرد. هنـگام تعامـل بـا شـهاب از طریـق یـک مترجم، افـراد باید بـرای حفظ  می شـود، ترجمـه خواهـد 
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کنند، چـون ارتباط بهتـری را با او  ارتبـاط چشـمی بـا شـهاب، و نـه مترجـم، به طـور مسـتقیم صحبـت 
برقـرار می کننـد. البتـه، شـهاب یـک تأخیـر زمانی 10 تـا 15 ثانیه ای را در ترجمـه همزمان تجربه خواهد 
کنـد. از طرفـی، تجربـه  کـرد. ایـن تأخیـر زمانـی می توانـد مداخلـه و پرسـیدن سـؤال را بـرای او دشـوار 
کیفیـت ترجمـه قـرار دارد و لـذا، صالحیـت حرفـه ای مترجـم در این  کالسـی موفـق شـهاب تحـت تأثیـر 

.)Schick, 2005; Grooms, 2015( خصـوص بسـیار مهـم اسـت

z	 زیرنویسـی همزمان: از طرف دیگر، شـهاب ممکن اسـت درخواسـت زیرنویسـی همزمان در اسـالیدها
یـا مکالمات هـا را داشـته باشـد. ایـن خدمـات از طریـق میکروفـون و دسترسـی بـه ترجمـه همزمـان 
گوش می دهد، رونویسی می شوند و بدین ترتیب، شنیده ها به صورت  که به مکالمات  توسط فردی 
.)National Captioning Institute, 2017(  نوشتار در صفحه نمایش لپ تاپ شهاب ظاهر می شوند 

کـه برقـراری ارتبـاط شـهاب  کاسـتی های ترجمـه و زیرنویسـی همزمـان اسـت  تأخیـر زمانـی از جملـه 
کالسـی را بـا مشـکل روبـه رو می کنـد. بـا ایـن حـال، وجـود ایـن تأخیـر زمانـی بـدان معنـا  در بحث هـای 
گرفتـن میـزان  کننـد، زیـرا تأخیـر در ترجمـه بـدون در نظـر  کـه افـراد بایـد آهسـته تر صحبـت  نیسـت 
ح  گفتـار اتفـاق می افتـد. اسـتادان بایـد بـا مدیریـت زمـان فرصت مسـاوی را برای شـهاب به منظور طر

کننـد. سـؤال و مشـارکت در بحـث فراهـم 

z	 کرده اند که الزم است استادان در کیدًا توصیه  راهبردهای آموزش و یادگیری: پژوهشگران این حوزه ا
کالس  کنند )Tanner & Allen, 2007(. ایجاد یک محیط  کالس یک محیط یادگیری مثبت را ایجاد 
کـه اغلـب بـا عنـوان " کم توان یا ناتوان" مشـاهده  گیـر بـرای دانشـجویان ناشـنوا،  درس خوشـایند و فرا
می شـوند، بسـیار مهـم اسـت، زیـرا آنهـا دوسـت ندارنـد در چرخـه انتظـارات پاییـن قرار بگیرنـد. بدین 
)Marchut, 2017( کنـد. مارچـوت گـروه را تجربه  ج شـدن از   ترتیـب، شـهاب ممکـن اسـت تجربـه خـار
کامـاًل مسـلط شـده اسـت  گروهـی  کار  کـه در آن یـک دانشـجوی شـنوا بـر  نمونـه ای را توصیـف می کنـد 
کاسـتن از ارزش  و بـا بـه بـازی نگرفتـن همکالسـی ناشـنوای خـود سـبب از دسـت دادن فرصت هـا و 
بـا  لـزوم  کننـد و در صـورت  بـا دقـت نظـاره  را  گـروه  بایـد پویایـی  ایـن رو، مربیـان  از  او می شـود.  کار 
ح وظایـف  گـروه به منظـور تهیـه شـر راهبردهایـی از قبیـل تعییـن تکالیـف بـرای هـر دانشـجو و تشـویق 
کننـد. در حـال حاضـر، پژوهش های  و انتظـارات از هـر دانشـجو بـرای تحقـق اهـداف مربـوط مداخلـه 
اندکـی دربـاره راهبردهـای آمـوزش و یادگیری علوم و مهندسـی برای دانشـجویان ناشـنوا وجود دارد. 
کـه "ترسـیم مفاهیـم"1 و راهبردهـای آزمایشـگاهی "یادگیـری مبتنـی بـر  گـزارش شـده اسـت  از طرفـی، 
حـل مسـئله"2 بـرای دانشـجویان ناشـنوا مفیـد اسـت و سـبب می شـود تـا دانشـجویان ناشـنوا نگـرش 
کننـد )Solomon & Rashid, 2017a,b(. شـکل 1 نمونـه ای  مثبت تـری بـه علـوم و مهندسـی پیـدا 

1- Concept Mapping 2- Problem/Project Based Learning (PBL)
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اولیـن  بـرای  کـه  را نشـان می دهـد  گروهـی مبتنـی حـل مسـئله  یاددهی_ یادگیـری  اجـرای روش  از 
بـار در تدریـس درس دینامیـک توسـط نویسـنده دوم ایـن مقالـه در نیمسـال اول سـال تحصیلـی 
کیفـی و مثبتـی بـه همـراه داشـته  99-1398 در دانشـگاه صنعتـی شـریف اجـرا شـده و نتایـج اولیـه 
کم تـوان نیـز چاره سـاز باشـد )Zibafar et al., 2019( و کـه می توانـد در فراینـد آمـوزش بـه افـراد   اسـت 

)Meghdari et al., 2018(

     
)PBL( شکل 1. آموزش درس دینامیک به روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله

z	 بایـد مهندسـی  و  علـوم  رشـته های  دانشـجویان  سـایر  ماننـد  نیـز  شـهاب  شـهاب:  پژوهشـی  تجربـه 
کسب تجربه های پژوهشی با مربیگری  کند.  حداقل در یک تجربه پژوهشی با نظارت استاد شرکت 
اسـتاد سـبب ارتقای روحیه خودباوری و انسـجام دانشـجویان در مباحث علوم و مهندسـی، به ویژه 
کم تـوان، می شـود. مربیگـری یـک روش و مداخلـه خـوب به ویـژه بـرای دانش آمـوزان  در میـان افـراد 
گروهـی احسـاس نارضایتـی می کننـد.  کارهـای  ناشنواسـت، زیـرا آنهـا اغلـب از مشـارکت نیافتـن در 
می کنـد ایجـاد  اقلیت هـا،  و  زنـان  میـان  در  به ویـژه  علمـی،  هویـت  و  تعلـق  احسـاس   مربیگـری 
کارورزی  کارآمـوزی و  )Wilson et al., 2011; Hauser, 2013(.شـهاب ممکـن اسـت از فرصت هـای 
گاهـی نداشـته باشـد، زیـرا او دسترسـی یکسـانی  کشـور در حوزه هـای علـوم و مهندسـی آ موجـود در 
بـه شـبکه های اجتماعـی و اطالعـات نـدارد. بنابرایـن، اسـتادان راهنمـا بایـد مشـوق های مضاعفـی 
را بـرای شـهاب به منظـور اسـتفاده از فرصت هـای پژوهشـی تحـت نظـارت در نظـر بگیرنـد. هنگامـی 
احتمـال  بـه  می کنـد،  درخواسـت  کارآمـوزی  و  پژوهشـی  فرصت هـای  از  اسـتفاده  بـرای  شـهاب  کـه 
تحصیـالت  مصاحبه هـای  در  به ویـژه  شـد،  خواهـد  مواجـه  تبعیـض  و  پیش قضاوت هـا  بـا  زیـاد 
بـرای  متغیـر  چهـار  اخیـر  پژوهش هـای  در  دانش آموختگـی.  بهنـگام  اشـتغال  و  کاریابـی  تکمیلـی، 
از  گاهی  اسـت:1. آ شـده  شناسـایی  ناشـنوا  دانشـجویان  بـا  مربیگـری  مثبـت  تجربه هـای  کسـب 
دفـاع  3. آمـوزش  ارتباطـات؛  بـه  کامـل  دسترسـی  2. تأمیـن  آن؛  بـه  احتـرام  و  ناشـنوایان  فرهنـگ 
پژوهشـی برنامـه  یـک  در  ناشـنوا  دانشـجوی  دو  حداقـل  دادن  4. مشـارکت  خـود؛  نظریـات   از 

.)Braun et al., 2017; Majocha et al., 2018(
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z	 شـهاب در نقـش رهبـری به عنـوان یـک دانشـمند جـوان ناشـنوا:  شـهاب و سـایر دانشـجویان ناشـنوا
از یافته هـای مطالعـات پژوهشـی دربـاره افـراد ناشـنوا و جامعـه ناشـنوایان تأثیـر می پذیرنـد. این گونـه 
پروژه های پژوهشـی باید شـامل دانشـمندان ناشنوا در رهبری یا حداقل نقش های مشترک باشند، 
گرفته  کـه در غیـر ایـن صـورت، ممکن اسـت در نظر  زیـرا آنهـا دانـش فرهنگـی و زبانـی الزم را می سـازند 
کـه بـه زبـان اشـاره و فرهنـگ جامعـه ناشـنوا  نشـود )Wolsey et al., 2017(. بنابرایـن، پژوهشـگرانی 
مسـلط نیسـتند یـا ناشـنوا نیسـتند، در مستندسـازی و توصیـف فرهنگ، تفسـیر فیلم هـای ویدئویی 
کـه  یـا حتـی ارزیابـی سـطح مهـارت مترجمـان بـرای اسـتخدام مؤثـر نیسـتند. به عـالوه، پژوهشـگرانی 
ح هـای پژوهشـی مرتبـط بـا جامعـه ناشـنوایان را ارائـه  کمک هزینـه بـرای طر پیشـنهادهای اعطـای 
گـروه پژوهشـی و مشـورتی خـود از همـکاران، مشـاوران و دانشـجویان ناشـنوا نیـز  می دهنـد، بایـد در 
گرفتـن آن در  کـه در صـورت آشـنایی قبلـی بـا ایـن موضـوع و در نظـر  کننـد. اذعـان می شـود  اسـتفاده 
ح مـا در  گـروه پژوهشـی رباتیـک اجتماعـی_  شـناختی مان در دانشـگاه صنعتـی شـریف1، طـر ترکیـب 
طراحـی و سـاخت ربـات آموزشـی دسـتیار زبـان اشـاره "َرسـا" قطعـًا جذاب تـر و نتایـج به دسـت آمـده 

.)Meghdari et al., 2019( کاربردی تـر می شـدند

ضرورت برنامه ریزی و آموزش زبان اشاره ناشنوایان در دانشگاه های ایران� 6
زبـان اشـاره روشـی بی نظیـر و جـذاب بـرای بیـان افـکار یـک شـخص اسـت. ایـن زبـان ابـزاری بـرای برقـراری 
گـون در  گونا ارتبـاط افـکار و ایده هـا از طریـق صـورت، شـکل های دسـت و هجـی انگشـتان اسـت. مطالعـات 
کـه قوانیـن و  کـه زبـاِن اشـاره زبانـی اسـت  کـرده اسـت  کشـورهای اروپایـی و آمریـکا ثابـت  گذشـته در  دهه هـای 
سـاختارهای دسـتوری خـود را دارد. به طوری کـه امـروزه، برخـی از دانشـگاه ها ایـن زبـان را مشـابه یـک زبـان 
 .)Wilcox, 1991( گـون جـای داده انـد گونا خارجـی به صـورت اختیـاری در برنامه هـای تحصیلـی رشـته های 
در ایـاالت متحـده آمریـکا بسـیاری از دانشـکده ها و دانشـگاه ها زبـان اشـاره آمریکایـی و فرهنـگ ناشـنوایان را 
بـه رسـمّیت شـناخته و آن را به عنـوان یـک ضـرورت آمـوزش دانشـگاهی پذیرفته انـد و بـه دانشـجویان اجـازه 
می دهنـد تـا دروس زبـان اشـاره آمریکایـی را در صـورت تمایـل بـه جـای هـر زبـان خارجـی دیگـر بگذراننـد. 
کالج هـا و  کالس هـای زبـان در  کالس هـای زبـاِن اشـاره آمریکایـی بـه یکـی از محبوب تریـن  کنـون  به طوری کـه ا

دانشـگاه های آمریـکا تبدیـل شـده اند. 
کـه درک آنهـا نسـبت بـه خـود  کـه یـک زبـان خارجـی را َبَلـد هسـتند، معمـواًل در می یابنـد  دانشـجویانی 
و دنیـای اطـراف از همکالسـی های تکزبانه شـان غنی تـر اسـت. مطالعـه یـک زبـان دیگـر فرهنـگ و ادبیـات 
متفاوتـی را بـه دانشـجویان و فراتـر از آنچـه در دنیـای خودشـان دارنـد، می بخشـد. مـا زبـان خارجـی را فقـط 

1- . Social & Cognitive Robotics Group - Sharif University of Technology
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به دلیـل مزیت هـای فکـری آمـوزش نمی بینیـم، بلکـه بـه دنبـال اسـتفاده عملـی و اقتصـادی بـرای یادگیـری 
آن نیـز هسـتیم. از ایـن رو، یادگیـری زبـاِن اشـاره نیـز از هـر نظـر شـامل همـان چالش هـا و مزیت هـای نسـبی 
)بـه  ایـران  کشـور  از شـهروندان ناشـنوا در  بـه تعـداد بی شـماری  بـا توجـه  زبان هـای خارجـی سـنتی اسـت. 
گـون بـر تعـداد  گونا کـه هـر روز بـه دالیـل  روایتـی از انجمـن خانـواده ناشـنوایان ایران1حـدود یـک میلیـون نفـر( 
آنهـا افـزوده می شـود، دالیـل متعـددی را می تـوان بـرای آمـوزش و یادگیـری زباِن اشـارِه ایرانی به دانشـجویان 

کـرد. بـرای مثـال: کشـور ذکـر  کارکنـان در دانشـگاه ها و سـازمان های  و 

z	.کنند کمک  کنند، وی را درک و به او  گفت وگو  افراد خواهند توانست با یک فرد ناشنوا 

z	.کارنامک علمی دانش آموختگان مثبت به نظر می رسد به عنوان یک مهارت جدید در 

z	.کمک می کند تا با فرهنگ فوق العاده ناشنوایان آشنا شوند کارکنان  به دانشجویان و 

z	.افراد خواهند توانست یک مکالمه خصوصی را در فضای عمومی و شلوغ با هم داشته باشند

z	.به تدریج دانشکده ها/دانشگاه ها زباِن اشاره را به عنوان یک زبان خارجی خواهند پذیرفت

z	.گسترش هستند کنون درحال  که ا کارآفرینی و مشاغل جدید برای مترجمان زباِن اشاره است 

z	.هنگام تدریس، استادان و دستیاران بهتر می توانند به دانش آموزان ناشنوا آموزش دهند

z	.دانشجویان ناشنوا احساس بهتری برای حضور در دانشگاه برای تحصیل خواهند داشت

z	.کرد در بیشتر مسابقات ورزشی مهم می توان از زباِن اشاره بین مربی و بازیکن استفاده 

z	.مددکاران اجتماعی، مشاوران، روانشناسان و پزشکان نیز از دانش زباِن اشاره سود می برند

z	  .نیروهای انتظامی/پلیس راهنمایی و رانندگان با زباِن اشاره مهارت ارتباطی برتری می یابند

نتیجه گیری� 7
کرده انـد. نسـل فعلـی دانشـجویان  افـراد ناشـنوا در طـول تاریـخ خدمـات بسـیاری بـه علـوم و فنـاوری ارائـه 
ناشـنوای جـوان ماننـد شـهاب نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نخواهنـد بـود. مـا دانشـگاهیان ایـران زمیـن باید به 
کم توان  تعهـد خـود در ایجـاد فرصت هـای آموزشـی برابـر بـرای اسـتقبال از این نسـل و به طورکلی، شـهروندان 
کم  کنیم. چشـم انداز  بـا نیازهـای ویـژه پایبنـد باشـیم و آنهـا را بـرای موفقیت و حضـور اثرگذار در جامعه آماده 
کـه آنهـا می تواننـد به عنـوان دانشـمند و پژوهشـگر بـرای علـم داشـته باشـند و پرسـش های پژوهشـی  نظیـری 
کلیه شـهروندان  کیفیـت زندگی  کتشـافاتی بـرای ارتقـای  کـرد، درنهایـت، بـه اختراعـات و ا ح خواهنـد  کـه مطـر
که از نزدیک در همراهی با دانشـجویان ناشـنوا  منجر می شـود. از مطالعه مطالب منتشرشـده و تجربه اندکی 
کـه دانشـجویان ناشـنوا ماننـد شـهاب اغلـب در جامعـه یکپارچـه  گرفـت  کسـب شـده اسـت، می تـوان نتیجـه 
علـوم و مهندسـی شـنوایی احسـاس نارضایتـی می کننـد و بـرای رسـیدن بـه فرصت هـای مشـابه، اغلـب بایـد 

1- http://isdpf.ir/ 
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کننـد. دانشـجویان ناشـنوا نیـاز بـه مربیـان، اسـتادان و دانشـکده هایی  کار  سـخت تر از همکالسـی های خـود 
تأمیـن  بـرای  کـه مایـل باشـند می تواننـد  کننـد. مربیانـی  را درک  آنـان  کـه شـرایط  بـا حـس فرهنگـی دارنـد 
کسـب تجربه هـای پژوهشـی و  گـذاردن امـکان  امکانـات آموزشـی مناسـب و فرصت هـای شـغلی، در اختیـار 
کننـد. چنیـن مربیانـی نـه تنهـا دانشـجویان ناشـنوا را توانمنـد  شبکه سـازی از دانشـجویان ناشـنوا حمایـت 
بـا توصیه هـای  کسـب ایـن تجربـه توانمندی هـای ارزشـی خـود را نیـز غنی تـر می سـازند.  بـا  می کننـد، بلکـه 
کم تـوان  ارائـه شـده در ایـن مقالـه و ترسـیم روایتـی از شـهاب فرضـی به عنـوان نماینـده دانشـجویان ناشـنوا و 
در دانشـگاه های ایـران، امیدواریـم تلنگـری هرچنـد انـدک بـه برنامه ریـزان آمـوزش عالـی برای مناسب سـازی 
کم تـوان زده باشـیم و در آینـده شـاهد موفقیـت و اثرگذاری بیشـتر  فضاهـای دانشـگاهی و اشـتغال بـرای افـراد 

شـهاب های ایـن سـرزمین و دانش آموختگـی آنـان در علـوم، فنـاوری، مهندسـی، و ریاضیـات باشـیم. 

قدردانی
کشـور  که زمینه های شـکل گیری اولین واحد دانشـگاهی  بدین وسـیله از ریاسـت عالی دانشـگاه آزاد اسـالمی 
بـا  بـه شـهروندان  کلیـه سـطوح  ارائـه خدمـات آموزشی_ پژوهشـی در  بـرای  را  )واحـد بین الملـِل فرشـتگان( 
کرده انـد، قدردانـی می کنیـم. از وزارت علـوم، تحقیقـات  نیازهـای ویـژه و بـا محوریـت جامعـه ناشـنوا فراهـم 
کارشناسـانه و رویکـرد مثبـت مجـوز قطعـی چنیـن واحـد دانشـگاهی را صـادر  کـه بـا بررسـی های  و فنـاوری 
کـه بـا حمایت هـای خـود  کشـور  کردنـد، ممنونیـم. به عـالوه، از صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران و فنـاوران 
از فعالیت هـای بیـن رشـته ای »هسـته پژوهشـی رباتیـک اجتماعی_ شـناختی در دانشـگاه صنعتـی شـریف« 
گـروه )دانشـجویان  بانـی اصلـی شـکل گیری و بسـط تفکـر اجـرای پژوهش هـای جامعه محـور در میـان اعضـای 

ح ایـده اولیـه ایـن واحـد دانشـگاهی منجـر شـد، صمیمانـه سپاسـگزاریم.  کـه بـه طـر و اسـتادان( شـدند 
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84 راهبردهای آموزش علوم و مهندسی همگام با زبان اشاره ناشنوایان

	z کاربردی در دانشـکده علوم گروه زبان شناسـی  مینو عالمی: دانشـیار و مدیر 

انسـانی دانشـگاه آزاد اسـالمی_ واحد تهـران غـرب در دانشـکده علـوم انسـانی 

ویـژه،  اهـداف  بـا  تخصصـی  زبان هـای  انگلیسـی،  زبـان  آمـوزش  تخصـص  بـا 

به کارگیـری فناوری هـای نویـن نظیـر ربات هـای اجتماعـی و ابزارهـای واقعیـت 

مجـازی در آمـوزش زبـان هسـتند. وی تحصیـالت دوره دکتـری را در دانشـگاه 

عالمـه طباطبایـی تهـران در سـال 1391 بـه پایـان رسـاند و پـس از آن تـا سـال 

"به کارگیـری  تخصصـی  زمینـه  بـا  را  خـود  پسـادکتری  پژوهشـی  دوره   1393

گذرانـد. مینـو  فناوری هـای نوپدیـد در آمـوزش" در دانشـگاه صنعتـی شـریف 

عالمـی بـا ارائـه و چـاپ بیـش از 80 مقالـه علمـی در نشـریات معتبـر بین المللـی 

کارنامـه  را در  اثرگـذاری  کتـاب درسـی سـوابق آموزشی-پژوهشـی  تألیـف 5  و 

خـود دارد.

	z در رباتیـک  و  رشـته مهندسـی مکانیـک  را در  علـی مقـداری: دکتـرای خـود 

کـرد و دوره پژوهشـی پسـا  سـال 1987 از دانشـگاه نیومکزیکو-آمریـکا دریافـت 

گذرانـد. او در  گـروه رباتیـک آزمایشـگاه ملـی لـوس آالمـوس آمریکا  دکتـری را در 

سـال 1988 بـه ایـران بازگشـت و در حـال حاضـر، اسـتاد تمـام و مدیـر قطـب 

علمـی طراحـی، رباتیـک و اتوماسـیون در دانشـگاه صنعتی شـریف اسـت. وی 

ارائـه و چـاپ بیـش از 280 مقالـه علمـی در نشـریات معتبـر بین المللـی را در 

کارنامـه خـود دارد. به عـالوه، او جایـزه اسـتاد برجسـته عالمـه طباطبایـی را از 

بنیـاد ملـی نخبـگان و جایـزه اسـتادی نمونـه مهندسـی مکانیـک را از وزارت 

کـرده اسـت. او در سـال 2001 به عنـوان  علـوم، تحقیقـات و فنـاوری دریافـت 

عضو برجسـته انجمن مهندسـان مکانیک آمریکا )ASME Fellow( انتخاب 

شـد و از سـال 1380 تـا 1389 به عنـوان معـاون آموزشـی و تحصیـالت تکمیلـی 

عضـو  به عنـوان   1384 سـال  از  او  کـرد.  خدمـت  شـریف  صنعتـی  دانشـگاه 

وابسـته فرهنگسـتان علوم جمهوری اسـالمی ایران انتخاب شـده اسـت. وی 

کنـون سرپرسـت دانشـگاه آزاد اسـالمی-واحد بین الملل فرشـتگان برای  هـم ا

کم تـوان بـا نیازهـای ویـژه و بـا محوریـت جامعـه ناشنواسـت. دانشـجویان 


