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چکیده
کــه در وقت معاینه،  کم بینا و نابینا در مــراجعــات خــود به پزشــکــان مــختلف اظــهار می   دارند  کودکــان  بسـیاری از والدین 
کنش مناسبی روبه رو نمی شویم! در این مقاله،  گر بخواهیم سؤال بپرسیم با وا کردن از پزشک وجود ندارد و ا فرصت سئوال 
بتواند  تا خواننده  محترم  ارائه شود  از اصطالحات سخت پزشکی  تا اطالعات دقیق و در عین حال دور  تالش شده است 
آســـیب بینایی مـغزی، سلول های  کم بینایی،  کم بینایی از قبیل؛ تعـــریف  پاســــخ برخی از مــهمـــترین موضوعات و پرســـش های 
که باید  کارهایی  کودک و  کمک بینایی، تأثیر آسیب بینایی بر یادگیری  کم بینایی، وسایل  بنیادی و نابینایی، پیشگیری و درمان 
انتها نیز راهکارهایی برای والدین و مربیان  را بیابد. در  کرد،  کسی باید مراجعه  کم بینا  انجام داد و اینکه به چه  کودک  برای 

آورده شده است.   کم بینا  کودکان 

کم بینایی، وسایل  کم بینا،  کودک  کم بینایی، رفتار با  کم بینایی، راهــبردهای مناسب  کلیدی: پیشـگیری و درمــان  واژه هــای 
کمک بینایی
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چیست؟ ݡکـــم بینایی 

انجـام  بـرای  فـرد  بینایـی  گـر  ا تعاریـف،  جدیدتریـن  بـا  مطابـق 
کم بینایی  کم بینا تلقی می شـود.  کافی نباشـد،  فعالیت های روزمره  
کم بینایـی  شـامل  و  می شـود  تعییـن  نیـز  بینایـی  تابلـوی  براسـاس 
جراحـی،  به وسـیله   کم بینایـی  اسـت.  شـدید  و  متوسـط  مالیـم، 
و  نیسـت  اصـالح  قابـل  عینـک  و  لنـز  از  اسـتفاده  یـا  دارودرمانـی 
کم بینـا ممکـن اسـت دچـار تاربینـی، دیـدن لکه هـای سـیاه یـا  فـرد 
دیـد تونلـی۱ باشـد. به طـور معمـول، بسـیاری از بیماری هـای چشـم 
کـــم بینایی می شـــوند و مـــتأسفانه  به صـــورت مـــادرزادی مـــوجب 

درمـان خـــاصی هـم ندارنـد. بـرای مــثال، شـب کوری یـک بیمـاری 
و  می شـود  بینایـی  دائمـی  کاهـش  موجـب  کـه  اسـت  مـادرزادی 
پیش رونـده نیـز هسـت. یـا اختـالالت مـادرزادی شـبکیه و عصـب 
چشـم موجـب کم بینایـی یـا نابینایـی می شـوند. به نظـر می رسـد که 
در کشـور مـا در حـال حاضـر ازدواج هـای فامیلـی علـت بسـیاری از 

کم بینایی هـا اسـت. و  نابینایـی  هـا 
کم بینایـی وجـود دارد. دلیـل اول،  کلـی سـه دلیـل بـرای  به طـور 
آن  نتیجـه ی  در  کـه  اسـت  چشـم  بـه  جـدی  آسـیب  شـدن  وارد 
عملکرد چشـم مختل می شـود. دلیل دوم، غیرطبیعی بودن ابعاد 
ایجـاد  را  انکسـاری  از عیـوب  کـه درجـات مختلفـی  چشـم اسـت 

1. Tunnel Vision
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کـه مانـع درک  می کنـد و دلیـل سـوم، وجـود اختـالل در مغـز اسـت 
تصاویـر می شـود. در ایـن حالـت، چشـم درسـت عمـل می کنـد امـا 
کم بینایـی ممکـن  مغـز درک صحیحـی از اطالعـات وارده نـدارد. 
یـا  مـادرزادی  و  ژنتیکـی  آسـیب های  به  علـت  تولـد  بـدو  از  اسـت 
کم بینـا  افـراد  برخـی  دهـد.  رخ  مختلـف  علـل  بـه  باالتـر  سـنین  در 
گاهـی اوقـات خـوب می بیننـد  دارای بینایـی متغیـر هسـتند یعنـی 
کم بینـا  کـودک  کـه هـر  گاهـی بینایـی ندارنـد. بایـد توجـه داشـت  و 
ویژگی هـای منحصـر به فـردی دارد و قابـل مقایسـه بـا دیگـر افـراد 

نیسـت. کم بینـا 

کم بینایی قابل پیشگیری و درمان است؟ آیا 

کم بینایـی قابـل پیشـگیری و درمـان  برخـی از مـوارد نابینایـی و 
هسـتند. امـا موضـوع مهـم ارجـاع به موقـع افراد اسـت. بـرای مثال، 
ولـی  می شـود  نابینایـی  موجـب   

ً
حتمـا مـادرزادی  مرواریـد  آب 

آب سـیاه  جراحـی به موقـع، مانـع نابینایـی خواهـد شـد. همچنیـن 
جلوگیـری  نابینایـی  بـروز  از  شـود،  درمـان  به موقـع  گـر  ا مـادرزادی 
، ازدواج های فامیلی اسـت. متأسـفانه  می کنـد. یکـی از مـوارد دیگر
نشـان  کم بینایـان  و  نابینایـان  جمعیـت  از  حاصـل  اطالعـات 
فامیلـی  نسـبت  افـراد  ایـن  والدیـن  مـوارد  بیشـتر  در  کـه  می دهـد 
ازدواج هـای فامیلـی  از  بـا جلوگیـری  کـه  آشـکار اسـت  داشـته اند. 
بینایـی  آسـیب های  وقـوع  از  توجهـی  قابـل  میـزان  بـه  می تـوان 

کـرد. جلوگیـری 

کمک بینایی می توان بینایی  کمک وسایل  آیا به 
فرد را برگرداند؟

اصطـالح  در  کمک بینایـی  وسـایل  درصـد   90 کلـی،  به طـور 
کم بینـا  درشـت کننده هسـتند و می تواننـد بـا بزرگ نمایـی بـه فـرد 
کمـک کننـد. به عنـوان مثـال، ذره بیـن یـک وسـیله ی کمک بینایی 
اسـت و فـرد کم بینـا ممکـن اسـت بتواند با آن برخی از مشـکالت 
ایـن وسـایل  کـه  نظـر داشـت  در  بایـد  امـا  کنـد.  برطـرف  را  خـود 
آن  از  همـه  اسـت  الزم  و  نمی کننـد  عمـل  معجزه آسـا  به صـورت 
کاربـرد اصطـالح وسـایل  امـروزه  باشـیم.  درک صحیحـی داشـته 
گسـترده ای در میـان افـراد بـا آسـیب بینایـی  کمک بینایـی به طـور 
آن  از  صحیحـی  اطالعـات  متأسـفانه  کـه  درحالـی  اسـت  رایـج 
مطالعـه  ماننـد  نزدیـک  بینایـی  بـرای  تنهـا  وسـایل  ایـن  ندارنـد. 
قابـل اسـتفاده اند و تحـت شـرایط خاصـی می تواننـد موثر باشـند. 
کلمـات روزنامـه را تشـخیص  کـه نمی توانـد  بـرای مثـال، شـخصی 

کــافی دارد،  کـه قـدرت  کــمــك ذره بینـی  دهــــد، مـــمکن اسـت بـا 
کار الزم اسـت ذره بین را در فاصــله ی  روزنامه بخواند. برای این 
کـه ممکـن اسـت موجـب  بگیـرد  بـه چشـم خـود  نزدیـک  بسـیار 
کــم بــیـــنا بایـد  خسـتگی چشــم او هـم بشـــود. بـه هـــر حـال، فـــرد 
گیـرد تـا  کم بینایـی مـورد معاینـه و بررسـی قـرار  توسـط متخصـص 
مشـخص شـود آیا این وسـایل قادرند بینایی او را بهبود بخشـند 

؟  یا خــــیر

برای کودک کم بینا چه کارهایی باید انجام داد؟

کــودکــــی بـا  گـــر در مــــعـــایــنـــات اولــیــــه در زمــــان نـــوزادی و  ا
کـودک به شـدت تحـت  کـه بینایـی  وضعیت هایـی روبـه رو شـدیم 
گرفتـه و یـا دچـار نابینایـی شـده بایـد مـوارد زیـر را مدنظـر  تأثیـر قـرار 

قـــرار داد:

گـر  آسـیب بینایـی مشـخص شـود. ا ۱( ابتـدا بایـد علـت اصلـی 
کم بینایـی قابـل جبـران اسـت هـر چـه زودتـر درمـان شـروع  عامـل 
شـود. بـرای مثـال، آب مرواریـد مـادرزادی یـا آب سـیاه مـادرزادی 

گیرنـد.  بایـد هـر چـه زودتـر مـورد عمـل جراحـی قـرار 

اسـت  مـادرزادی  یـا  ژنتیکـی  کم بینایـی  ایجـاد  عامـل  گـر  ا  )2
ایـن  بایـد  اسـت،  نشـده  شـناخته  آن  بـرای  خاصـی  درمـان  و 
قـرار  دقیـق  بررسـی  مـورد  کم بینایـی  متخصـص  توسـط  وضعیـت 
کـودک برایـش مهیـا شـود و بتوانـد از  گیـرد تـا خدمـات خـاص ایـن 

کنـد.  اسـتفاده  شـکل  بهتریـن  بـه  بینایـی  خـود  باقیمانـده ی 

آسیب بینایی چگونه بر یادگیری اثر می گذارد؟

کـودکان اسـت.  یکـی از موضوعـات بسـیار مهـم، رشـد و تکامـل 
کـردن بـه محیـط اطـراف، اطالعـات را جمـع آوری  کـودک بـا نـگاه 
می کـــند و بـه حافـــظه ی خـود مــی ســـپارد. امـروزه اعتقـاد بـر ایـن 
کودکی انسان  که 80 تا 90 درصد یادگیری  های دوره ی اول  است 
کودکـی  کـرد،  مربـوط بـه حـس بینایـی اوسـت. پـس می تـوان تصـور 
کـم می بینـد در معـرض اختـالالت رشـدی قـرار  یـا  کـه نمی بینـد و 
کنـد.  دارد. شـاید ایـن مثـال سـاده بتوانـد موضـوع را قابـل فهم تـر 
کامـاًل آزادانـه در محیطـی قـرار دهیم  کـودک 3 یـا 4 سـاله ای را  گـر  ا
آنهـا را تـا بـه حـال ندیـده  کـه تمـام اشـیاء بـرای او جدیـد باشـد و 
کـودک ابتـدا شـروع بـه راه رفتـن  کـه  کـرد  باشـد، مشـاهده خواهیـم 
کنـد و متعجـب  کـردن محیـط می کنـد. شـاید فقـط نـگاه  و بررسـی 
کـرد، با  کـردن همـه چیـز را خوب بررسـی  کـه بـا نـگاه  باشـد. امـا بعـد 
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کنجـکاوی شـروع بـه دسـت زدن بـه وسـایل می کنـد. در مرحلـه ی 
گـر نتوانـد از برخـی از وسـایل بـا نگاه و دسـت زدن اطالعات  بعـد ا
بـاال  مراحـل  تمـام  می کنـد.  کـردن  سـؤال  بـه  شـروع  کنـد،  کسـب 
انگیـزه ی  بینایـی  واقـع،  در  و  می گیـرد  صـورت  خـودکار  به طـور 
کنجـکاوی و حرکـت را بـه کـودک داده اسـت. حـال تصـور کنیـد کـه 
کـودک نابینـا در چنیـن محیطـی قرار  کـودک بینـا، یـک  به جـای ایـن 
زیـاد  بـه احتمـال   ،

ً
اوال اتفاقـی می افتـد؟  بگیـرد. فکـر می کنیـد چـه 

کـودک از جـای خـود هیـچ تکانـی نمی خـورد و هیـچ اقدامـی انجام 
چیزهایـی  چـه  نمی دانـد  نمی شناسـد،  را  محیـط  او  نمی دهـد. 
بـرای حرکـت  آن وجـود دارد، از حرکـت می ترسـد و انگیـزه ای  در 
کـودک  مغـز  بـه  جدیـد  محیـط  از  اطالعاتـی  چنیـن  پـس  نـدارد. 
کـودک هیـچ سـئوالی هـم نخواهـد  ارسـال نخواهـد شـد. در نتیجـه 
کجاسـت؟ حـال می توانیـم تصـور  پرسـید جـز اینکـه بپرسـد، اینجـا 
کـه بـا بینایـی شـروع می شـود،  کـه در مراحـل رشـد و تکامـل  کنیـم 
در  تأخیـر  دچـار  کـودک  کـدام  و  می کنـد  رشـد  بهتـر  کـودک  کـدام 
رشـد می شـود. بـه همیـن دالیـل ممکـن اسـت کـودک کم بینـا دچار 
می توانـد  فقـط  او  زیـرا  شـود.  مختلـف  رشـد  جنبه هـای  در  تأخیـر 
وسـیع  محیـط  از  کم بینـا  کـودک  ببینـد.  را  نزدیـک  بسـیار  اشـیای 
اطـراف خـود ایـده ای نـدارد، نمی توانـد جزییـات را به خوبـی ببینـد 
و حـس کنجـکاوی کمتـری دارد. بـرای کـودک کم بینـا همـه چیـز تـار 
کـودک  کـه  کنیـد و دریابیـد  گـر می خواهیـد تجربـه  و مبهـم اسـت. ا
کیسـه فریـزر را جلـو چشـمتان  کم بینـا دنیـا را چگونـه می بینـد، یـک 
سـه  یـا  دو  بعـد،  مرحلـه ی  در  کنیـد.  نـگاه  اطـراف  بـه  و  بگیریـد 
نـگاه  بـه محیـط اطـراف خـود  را روی هـم بگذاریـد و  کیسـه فریـزر 
کـه ایـن مقایسـه را انجـام  کنیـد. البتـه مـا خیلـی خوشـبین هسـتیم 
کم بینـا بسـیار بدتـر از  کـودکان  می دهیـم زیـرا ممکـن اسـت بینایـی 
گرچـه می تـوان بـا توضیـح  کـه مـا تجربـه کردیـم باشـد.  ا ایـن حالتـی 
دادن و اسـتفاده از توانایـی شـنوایی بـه یـک کودک کم بینـا یا نابینا 

اطالعـات تکمیلـی داد، امـا هرگـز مثـل بینایـی نخواهـد بـود. 

توجه به رشد هنجار

کثـر والدیـن مراحـل رشـد و تحـول حرکتـی کـودکان خـود ماننـد  ا
بـا عالقـه دنبـال می کننـد. والدیـن  را  رفتـن  راه  یـا  ایسـتادن  زمـان 
کم بینـا و نابینـا هــــم الزم اسـت مــــراحل رشــــد و تـحــــول  کودکــان 
کودکـــان خـــود را بـا توجـه بـه رشـــد  حرکتـی، شـناختی و اجتماعـی 
هنجار به دقت در نظر داشـته باشـند. در اینجا دو موضوع را باید 
کـودکان یکسـان نیسـت.  گرفـت. اول اینکـه، رشـِد همـه ی  در نظـر 

کـودکان در ۱0 ماهگـی راه می رونـد و برخـی دیگـر در  یعنـی برخـی 
تفاوت  هایـی  چنیـن  اسـت.  طبیعـی  تفاوت هـا  ایـن  و  ماهگـی   ۱5
شـود.  دیـده  بیش تـر  به مراتـب  کم بینـا  کـودکان  در  اسـت  ممکـن 
آسـیب بینایـی بـر تمـام جنبه  هـای رشـد و تحـول اثـر  دوم این کـه، 
پیرامـون،  جهـان  درک  و  شـناخت  در  بینایـی  اهمیـت  می گـذارد. 
دیگـر  بـه  نسـبت  بینایـی  طریـق  از  یادگیـری  و  اسـت  زیـاد  بسـیار 

آسـان تر اسـت. حـواس ماننـد شـنوایی، المسـه و بویانـی بسـیار 
کار  کند. این  کـودک نابینـا بایـد ذره ذره اطالعـات را جمـع آوری 
کـودک نابینا باید یـاد بگیرد  کنـد و بـا تأخیـر صـورت می  گیرد.  بسـیار 
کـدام طـرف  کـه صـدا چقـدر بـه او نزدیـک اسـت یـا اینکـه صـدا از 
می آیـد تـا بتوانـد بـه منبـع صـدا برسـد یـا بـه آن دسـت بزنـد. کودک 
کــه رخ می دهـــد،  آســیــب بینایـی از تمامـی وقایـع و اتفــاقـــاتی  بـا 
اطـالع نـدارد. بـرای مثـال، مراحـل مختلـف تهیـه ی یـک لیـوان آب 
میـوه را نمی بینـد و تنهـا وقتـی لیـوان آب میـوه در دسـت اوسـت، 
کـه ایـن آب میـوه اسـت و می توانـد بنوشـد. کودک  اطـالع می یابـد 
از مرحلـه ی شسـتن  را  آب میـوه  امـا می توانـد فرآینـد تهیـه ی  بینـا 
گیـری، خالـی  کـردن آن، ریختـن در دسـتگاه آب میـوه  میـوه تـا قـاچ 

کـردن لیـوان و... ببینـد. کـردن تفاله هـا، پـر 
تحـت  نیـز  اجتماعـی  ارتباطـات  بینایـی،  آسـیب  بـا  کـودک  در 
بـه  کـه  را  پیام هایـی  کم بینـا  یـا  نابینـا  کـودک  می گیـرد.  قـرار  تأثیـر 
زبـان  بـا   ... و  تعجـب   ، تنفـر خشـم،  خوشـحالی،  ناراحتـی،  هنـگام 
بـدن یـا در چهـره ی افـراد تولیـد می شـود، نمی  بینـد. در نتیجـه یـاد 

کنـد. تولیـد  را  پیام هـا  ایـن  بتوانـد  کـه  نمی گیـرد 
خـــود  اطـراف  مــحیـــط  نمـــی توانند  بینایـی  آسـیب  بـا  کـودکان 
کـــنند و والـــدین نیـــز بـرای جلوگـــیری از  کـنـــجکاوی  را بگـــردند و 
خـــطرات احـــتمالی سـعی می کننـد، مواظـب آنهـا باشـند. بـه همین 
دلیـل، رشـــد حــرکـــتی ایـن کودکـــان نیـز تحـــت تأثیـر قـرار می گیـرد و 
هماهنگـی بیـن اندام هـای حرکتـی مثـل دسـت ها، انگشـتان، پاهـا 
کارد به سـختی  گرفتـن قاشـق و  و انجـام مــهارت هایی مثـل دسـت 

و به کنـدی صـورت می گیـرد.

چیست؟ کورتکسی-بینایی  آسیب  

آسـیب  آن،  کـه علـت  کم بینایـی وجـود دارد  نوعـی نابینایـی و 
کـه در چشـم ها هیچ گونـه  در سـاختار چشـم نیسـت. بدیـن معنـی 
کـه باعـث کاهـش دیـد شـود، وجـود نـدارد و بـه همیـن  بیمـاری ای 
گاهـی نمی تواننـد آن را تشـخیص  دهنـد.  کـه پزشـکان  دلیـل اسـت 
 بـه علـت اختـالل در فعالیـت 

ً
کورتکسـی- بینایـی۱ معمـوال آسـیب  

1. Cortical Visual Impairment
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مغـز ایجـاد می شـود. بـرای مثـال، تشـنج می توانـد عـالوه بـر ایجـاد 
نـیـــز بشــــود.  کـــم بینایی  و  نابینایـی  مــوجـــب  اخـــتالالت خــاص، 
کورتکسـی-بینایی هسـتند،  آسـیب   کـه دچـار  بســـیاری از افـرادی 
کـودکان  مشـکالت دیگـر حسـی و حرکتـی نیـز دارنـد. بـرای مثـال، 
کورتکسـی-بینایی هسـتند.  آسـیب   بـه نحـوی دچـار  فلـج مغـزی۱ 
آزمون هـای الکتروفیزیولـوژی  تشــخــیــص ایـن وضعیـت بـا انجـام 
آزمـایش هـــای خـاص چشــم پزشـکـــی صـورت می  گیـرد و تنهـا از  و 
کمـک  آنهـا  بـه  کـه می  تـوان  اسـت  کم بینایـی  توا ن بخشـی  طــریق 
از  بـا افزایـش سـن، بخشـی  کـه  ایـن اسـت  بـر  کـرد. امـروزه اعتقـاد 

می شـود. برطـرف  کورتکسـی-بینایی  آسـیب  

چیست؟ مصنوعی  چشم 

یکـی از آروزهـای بشـر دسـت یافتـن بـه بینایـی به کمک چشـم 
مصنوعـی   

ً
واقعـا چشـم  یـک  مصنوعـی  چشـم  اسـت.  مصنوعـی 

یـک  بلکـه  شـود  داده  افـراد  بـه  پیونـد  به صـورت  کـه  نیسـت 
بـا جراحـی بسـیار دقیـق در  بایـد  کـه  الکترونیکـی اسـت  قطعـه ی 
به وسـیله ی عینـک  تـا تصاویـر  گذاشـته شــود2  کار  داخـل چشـم 
آن ارسـال  کـه دارای دوربیـن فیلم بـرداری اسـت بـه  مخصوصـی 
که دچار شـب کوری هسـتند  ، فقط افرادی   شـــود. در حال  حاضــر
ادعـا  گاهـی  چـنــد  هــر  کننـد.  اسـتفاده  وسـیله  ایـن  از  می تواننـد 
فنـاوری  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  توانسـته اند  افـراد  از  برخـی  می شـود 
از  ناشـی  بینایـی  میـزان  امـا  بدهنـد  تشـخیص  را  اشـیاء  بعضـی 
بسـیاری   ، درحال حاضـر اسـت.  نـور  درک  حـد  در  فنـاوری  ایـن 
کشـورهای پیشـرفته  جهـان به طـور همزمـان در حـال سـاخت  از 
دالر  هـزار  صـد  حـدود  آن  هزینـه ی  و  هسـتند  مصنوعـی  چشـم 

اسـت. 

آیا سلول های بنیادی می توانند نابینایی را برطرف 
؟ کــنند

در حـال  حاضـر پژوهـــشگران در تمـــام دنیـا مـــطالعات بســــیار 
گســترده ای را در زمینـه ی سـاخت شـبکیه ی مصنوعـی با اسـتفاده 
برخـی  روی  بـر  مطالعـات  کرده انـد.  شـروع  بنیـادی  سـلول های  از 
گزارش هایـی نیـز ارائـه  گرفتـه و  آزمایشـگاهی صـورت  از حیوانـات 
شـده اسـت. امـا در مـورد انسـان هنـوز به صـورت یـک محصـول 
حـال  در  پژوهش هـا  و  مطالعـات  ایـن  اسـت.  نشـده  بـازار  وارد 

بـه  بهره بـرداری  قابـل  نتایـج  تـا  مانـد  منتظـر  بایـد  و  اسـت  انجـام 
ارائـه شـود. جامعـه 

چیست؟  کم بینایی  تلسکوپ 

کـه در شــکــل های مــختلف  تلسـکوپ هــــمان دوربیـن اســــت 
وجـود دارد. نوعـی از ایـن دوربین هـا را می تـوان بـه شیشـه  عینـک 
کـــرد تـا بتوانـد دور را بهـــتر ببینـد. مناسـب تر  کم بینـا مـتــصل  فـــرد 
 )۱/3-5X( 3 کــه قـــدرت ایـن دوربــیــــن ها بـیـــن ۱/5 تـا اســـت 
آن  از نـوع دسـتی  گـر دوربیـن قوی تـری الزم اسـت، بایـد  ا باشـد. 
کـه فقـط تصاویـر اشـیای  کار تلسـکوپ ایـن اسـت  کـرد.  اسـتفاده 
کـردن بتوانـد فاصلـه ی  گـر فـرد بـا حرکـت  دور را جلـو بیـآورد. پـس ا
کـه از دوربیـن اسـتفاده  کنـد، ماننـد آن اسـت  کـم  خـود را بـا شـئی 
کـه حـرف E در تابلـوی بینایـی  کـرده اسـت. بـرای مثـال، شـخصی 
یـک  بـا  می بینـد،  تابلـو  بـاالی  دوم  و  اول  ردیف هـای  در  فقـط  را 
کـه  کثـر 5 یـا 6 خـط تابلـو را ببینـد  دوربیـن 2X-3 قـادر اسـت حدا
تابلـو  فـرد به طـرف  گـر همیـن  ا امـا  را بسـیار خوشـحال می  کنـد.  او 
بـرود و در فاصلـه ی مثـاًل ۱ تـا 2 متـری آن بایسـتد، می توانـد همـان 
سـؤال  ایـن  حـال  ببینـد.  می دیـد،  دوربیـن  بـا  کـه  را  ردیف هایـی 
آن  کـه فایـده ی ایـن تلسـکوپ ها چیسـت؟ پاسـخ  پیـش می آیـد 
کننـد  کـه ایـن تلسـکوپ ها می تواننـد بـه افـراد کم بینـا کمـک  اسـت 
مغازه هـا،  سـردر  اتوبـوس،  ایسـتگاه  تابلـوی  مناسـبی  فاصلـه   از  تـا 
برسـند.  حرکتـی  اسـتقالل  بـه  و  بخواننـد  را   ... و  کاالهـا  برچسـب 
در  تلسـکوپ ها  از  اسـتفاده  شـیوه   یادگیـری  بـرای  کم بینـا  افـراد 

آمـوزش دارنـد.  حرکـت مسـتقل، نیـاز بـه 

آیا خـــوردن آب هـــویج باعــث افــزایــش بیـنایـــی 
می شـود؟

مفیدند.  چشم  برای  هویج  جمله  از  غذایی  مواد  از  بسیاری 
تمام بخــش های بدن  که در  A است  ویتامین  از  هـــویج سـرشــار 
کارآیی را دارد. اما  مورد نیاز است و در شبکیه ی چشم بیشترین 
مــصرف زیاد ویتامـــین A ضعــف چــشــم را از بین نمی برد. ضعیفی 
چشم یک مکانیسم فیزیکی است و ربطی به این ویتامین ندارد. 
که به نحوی دچار کاهش ویتامین A هستند،  تنها در مورد افرادی 
قرنیه ای  بیماری های  برخی  یا  شب کوری  دچار  که  افرادی  مانند 

هستند، از این ویتامین استفاده می شــود.

1. Cerebral Palsy )CP)
لمـان بـا نـام Pixium vision و در اسـترالیا بـا نـام  Bionic visionارائـه شـده اسـت.. 2 آ آرگـوس 2(، در  ) ARGOS آمریـکا بـا نـام  ایـن تکنولـوژی در 
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کم بینا  کودکان نابینا و  اطالعات عمومی برای والدین و مربیان 

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

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

کرد؟ کسی باید مراجعه  به چه 

چشـــم پزشــــک می توانـد بســـــیاری از بیمــاری های سـاختمانی 
کنـد.  چشـم را تشـخیص دهـد و بـه کمـک اعمـال جراحـی برطـرف 
بـا تجویـز عـــینک و عــدسی هـــای تماسـی مناسـب  بینایی ســنـــج 
تخصصـی  خدمـات  گاهـی  امـا  می کنـد.  کمـک  بینایـی  بهـــبود  بـه 
کم بینایـی  متخصـص  توسـط  بایـد  کـه  اسـت  نیـاز  مـورد  دیگـری 
گر چشم پزشـک یا بینایی سـنج دوره های تخصصی  فراهم شـود. ا
خدمـات  می تواننـد  باشـند،  گذرانـده  را  کم بینایـی  توا ن بخشـی 
معمـول  به طـور  بنابرایـن  دهنـد.  ارائـه  کم بینـا  فـرد  بـه  را  مناسـب 
کننـده ی خدمـات  همـه ی چشم پزشـک ها و بینایی سـنج ها ارائـه 
کم بینـا بـه خدمـات مختلفـی نیـاز دارد  کـودک  کم بینایـی نیسـتند. 
رفـت  هنـگام  خـود  بینایـی  باقی مانـده ی  از  چگونـه  بگیـرد  یـاد  تـا 
مختلـف  آموزشـی  فعالیت هـای  و  روزانـه  کارهـای  انجـام  آمـد،  و 
کم بینـا  کـودک  کنـد. بـه همیـن دلیـل، توا ن بخشـی بینایـی  اسـتفاده 
ناتوانی هـای  دارای  کم بینایـی  بـر  عـالوه  کـه  کودکانـی  به ویـژه  و 
کم بینایـی  متخصـص  اسـت.  گروهـی  کار  یـک  باشـند،  چندگانـه 
گروهـی انجـام می دهـد.  کار خـود را به صـورت  نیـز به طـور معمـول 
بـرای  را  کمک بینایـی  وسـایل  کم بینایـی  متخصـص  اسـت  ممکـن 
کـودک تجویـز کند که اسـتفاده از آنها به آموزش  دیـد دور و نزدیـک 
کـه  الکترونیکـی  توان بخشـی  وسـایل  از  اسـتفاده  دارد.  نیـاز  کافـی 
کـودک  بـرای رفـت و آمـد یـا انجـام فعالیت هـای خوانـدن و نوشـتن 

آمـوزش نیـاز دارد.  کم بینـا تجویـز می شـود نیـز بـه 

راهکارهایی برای والدین و مربیان کودکان کم بینا

بـه  زیـاد،  دل سـوزی  شـود.  تربیـت  مسـتقل  بایـد  کـودک   )۱
می توانـد  کـم  بسـیار  سـنین  در  حتـی  کـودک  نیسـت.  کـودک  نفـع 
کارهای  کارهایـی را خـودش انجـام دهـد. به کودک یـاد بدهید که 

بدهـد.  انجـام  خـودش  را  خـودش  شـخصی 

بـا تقویـت مثبـت،  بـاال ببریـد.  کـودک  2( اعتمـاد به نفـس را در 
را  کـودک  کنیـد  آموزش هـای مناسـب سـعی  و  تشـویق های مکـرر 

کنیـد. بـه فـردی متکـی بـه خـود تربیـت 

کـودک به   طـور مسـتقل و هـر قدر ممکن اسـت  3( اجـازه دهیـد 
بـدون کمـک، کارهـای خـود را خـودش انجـام دهـد. البتـه نظـارت 
کـه خطـر بـرای او وجود دارد، الزامی اسـت.   و مراقبـت در هنگامـی 

کـردن می آموزنـد. الزم اسـت فرصـت  کـودکان بینـا بـا نـگاه   )4
بینایـی  آسـیب  بـا  کـودک  بـرای  را  اطـراف  محیـط  کـردن  تجربـه 

کنیـد و همـه چیـز را بـرای او توضیـح دهیـد. پـس حوصلـه  فراهـم 
انجـام دهیـد. بـا جدیـت  را  کار  ایـن   و  باشـید  داشـته 

کـودک را به صورتـی  5( کوچک تریـن و سـاده ترین پرسـش های 
مناسـب پاسـخ دهید. 

و حوصلـه  نـداد، صبـر  انجـام  را درسـت  کاری  کـودک  گـر  ا  )6
کنیـد. شـاید الزم  کنتـرل  داشـته باشـید و خشـم و نارضایتـی خـود را 
باشـد کـودک بـا آسـیب بینایـی فعالیتـی را چندیـن بـار تکـرار کنـد تـا 

آن را انجـام دهـد.  بتوانـد به طـور صحیـح 
کـودک کم بینـا از عینـک اسـتفاده می کنـد، بایـد همیشـه  گـر  7( ا
عینـک روی چشـمش باشـد و آنـرا بـر نـدارد. هـر از گاهی شیشـه ی 
موضـوع  ایـن  متوجـه  کـودک  اسـت  ممکـن  زیـرا  کنیـد  تمیـز  آن را 

نباشـد.
چشـم های  از  یکـی  کـه  اسـت  گفتـه  شـما  بـه  پزشـک  گـر  ا  )8
کار را انجام دهید.  ایـن 

ً
کـودک را روزی چندسـاعت ببندیـد، حتمـا

9( جلـوی تلویزیـون نشسـتن هیـچ خطری برای بینایی و چشـم 
دارد،  دوسـت  کـه  فاصلـه ای  هـر  از  کـودک  دهیـد  اجـازه  نـدارد. 
تلویزیـون تماشـا کنـد. فاصلـه اهمیتـی نـدارد بلکـه مهـم ایـن اسـت 

کنـد. کـودک تماشـا  کـه 
موبایـل  گوشـی های  و  تبلـت  بـا  کودکتـان  بدهیـد  اجـازه   )۱0
کـه نـه تنهـا هیـچ  کار یـک نـوع تمریـن چشـمی اسـت  کنـد. ایـن  کار 
نیـز  او  بینایـی  تقویـت  موجـب  بلکـه  نـدارد،  چشـم  بـرای  ضـرری 
کنـد، احتمـال  کـودک هرچـه بیشـتر بـا ایـن وسـایل بـازی  می شـود. 

اسـت.  بیشـتر  بینایـی اش  بهبـود 
نـدارد.  وجـود  بینایـی  افزایـش  بـرای  خاصـی  غـذای  هیـچ   )۱۱
کودکان تغذیه  سـالم و بهداشـتی داشـته  کودک باید همانند سـایر 

باشـد.
نکنـد،  اسـتفاده  خـود  بینایـی  باقیمانـده ی  از  کـودک  گـر  ا  )۱2

می گیـرد.  قـرار  تأثیـر  تحـت  او  تکامـل  و  رشـد 
روابـط  خـود  سـال  و  همسـن  دوسـتان  بـا  بایـد  کـودک   )۱3
کننـد بـا دیگـر  صحیـح اجتماعـی داشـته باشـد. والدیـن نیـز سـعی 
تجربیـات  از  و  باشـند  داشـته  ارتبـاط  کم بینـا  کـودکان  والدیـن 

کننـد.  اسـتفاده  یکدیگـر 
کم بینا باید هرچه بیشتر از باقی مانده ی بینایی خود  کودک   )۱4
وضعیت  در  را  خود  گردن  و  سر  کم بینا  کودک  گر  ا کند.  استفاده 
که در ایـــن حالت بهــتر  خـاصـــی قرار می دهـــد یا اظهار مـــی کنـد 
مرکزی«  غیر  »نگاه  او  کار  این  به  نشوید.  آن  انجام  مانع  می بیند، 

که هیچ اشکالی ندارد .  می گویند 
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کــودکان و دانش آموزان با آســیب بـیـنایـــــــی ویژه نامــه 

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴ 26

را  بـا چشـم بخوانـد، بریـل  کم بینـا قـادر اسـت  کـودک  گـر  ا  )۱5
کـه  کـرد  کـرد. از خـط بریـل فقـط وقتـی بایـد اسـتفاده  بایـد فرامـوش 
کافی  بینایـی نزدیـک بـرای خوانـدن حتـی بـا وسـایل کمک بینایـی 

نباشـد.۱

آمـوزش  بـا  می توانـد  و  دارد  عالقـه  رایانـه  بـه  کـودک  گـر  ا  )۱6
 ایـن فرصـت را برایـش فراهـم 

ً
کنـد، حتمـا آن اسـتفاده  مختصـر از 

کنیـد.

اسـت  قـادر  آشـنا  و  نزدیـک  محیط هـای  در  کـودک  گـر  ا  )۱7
او  مانـع  کنـد،  آمـد  و  رفـت  بـدون هیچ گونـه خطـری  و  تنهایـی  بـه 

نشـوید.

کـارهــــای مــــنزل بـه شـما  کودکـــان اجــــازه بدهــــید در  ۱8( بـه 
بدهیـد.  یـاد  آنهـا  بـه  بـا حوصلـه  ندارنـد  مهـارت  گـر  ا کننـد.  کمـك 

شـود. داده  آمـوزش  زود  خیلـی  بایـد  مسـئولیت پذیری 

بیشـترین  کـه  ناتوانـی   آن  دارد،  ناتوانـی  چنـد  کـودک  گـر  ا  )۱9
قـرار  توا ن بخشـی  اولویـت  در  را  اسـت  آورده  به وجـود  را  آسـیب 
کم بینایـی نسـبت بـه ناتوانی هـای دیگـر  بدهیـد. زیـرا ممکـن اسـت 

نباشـد. اولویـت  در 

کـه بـا هم فکـری  کم بینـا بایـد بداننـد  کـودکان  پـدران و مـادران 
و تـالش آنـان و تشـکیل انجمن هـای مناسـب می تـوان بـه قوانیـن 
کم بینـا دسـت  کـودکان  جدیـدی در ارتبـاط بـا مزایـای دولتـی بـرای 
را  موجـود  قانونـی  دسـتورالعمل های  والدیـن  اسـت  الزم  یافـت. 
کننـد، بـرای اصـالح معایـب آنهـا بکوشـند و همچنیـن در فکـر  پیـدا 
قوانیـن مؤثرتـری بـرای احقـاق حقـوق قانونـی فرزندانشـان باشـند.
الزم اسـت مربیـان و والدیـن محتـرم، تجربیـات شـخصی خـود 
و  مربیـان  دیگـر  بـا  را  نابینـا  و  کم بینـا  کـودکان  بـا  کار  زمینـه ی  در 

بگذارنـد.  ک  اشـترا بـه  والدیـن 
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