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چکیده
کم بینا  بینایی،  آسیب  با  دانش آموزان  از  بعضی  است.  مطلق  نابینایی  تا  تیزبینی  از  گستره ای  دارای  دیدن  توانایی 
از  استفاده  و  مناسب  توان بخشی  هستند.  روبه رو  مشکل  با  آموزش  و  مختلف  مهارت های  کسب  برای  و  می شوند  محسوب 
باشد.  مؤثر  آنان  به نفس  اعتماد  ایجاد  در  دانش آموزان  این  یاددهی-یادگیری  فرایند  بهبود  با  می تواند  کمک بینایی  وسایل 
که فرد بتواند در انجام فعالیت های روزمره ی   به معنی افزایش دید نیست بلکه به این معنی است 

ً
توان بخشی بینایی لزوما

دانش آموزان  بینایی  توان بخشی  روش های  مقاله  این  در  کند.  استفاده  شکل  بهترین  به  خود  بینایی  باقی مانده ی  از  زندگی 
کمک بینایی معرفی شده است.  ابزارهای  کم بینا و 

کم بینایی کم بینا،  بینایی، دانش آموزان  توان بخشی   ، کم بینایی  ابزارهای  کلیدی:  واژه های 
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کم بینایی  تعریف 

کاهـش  بـه درجـات مختلـف  کـه  کم بینایـی اصطالحـی اسـت 
کم بینایـی، آسـیب  بینایـی تـا مـرز نابینایـی مطلـق اطـالق می شـود. 
تجویـز  یـا  جراحـی  اعمـال  دارو،  بـا  کـه  اسـت  شـدیدی  بینایـی 
کم بینـا در انجـام  عینک هـای معمولـی قابـل اصـالح نیسـت. فـرد 
فـــعالیت های روزمــــره ی زنـدگــــی و خــــواندن حـــروف چـــاپــــی در 
اندازه هـای اسـتاندارد، دچـار مشـکل اسـت و نیـاز دارد یـاد بگیـرد 

کم بینایـی خـود سـازگار شـود.  بـا 
تفـاوت  مـــــورد  در  مــهمـــی  نکــــته ی  بـه  اسـت  الزم  اینجــــا  در 
نابینایـی  تعریـف  در  شـــــود.  اشـــاره  قانونـی  نابینایـی  و  کم بینایـی 
بـا  بهتـر  چشـم  در  بینایـی  حـدت  کـه:  اسـت  شـده  گفتـه  قانونـی 
بینایـی در  میـدان  و  کمتـر  یـا  یـا )60/6(   200/20 بهتریـن اصـالح 
ارائـه ی  بـرای  تعریـف  ایـن  باشـد.  کمتـر  یـا  درجـه   20 بهتـر  چشـم 

افـراد واجـد شـرایط مطـرح شـده اسـت و  بـه  خدمـات اجتماعـی 
کشـورهای مختلـف متفـاوت باشـد. بایـد در نظـر  ممکـن اسـت در 
کـه نابینـای قانونـی تلقـی شـده اسـت و مقـداری  داشـت، فـردی 
امـا  بگیـرد،  قـرار  نیـز  کم بینـا  افـراد  گـروه  در  بینایـی دارد، می توانـد 

.)1( نیسـتند  قانونـی  نابینـای  کم بینـا،  افـراد  از  بسـیاری 

کم بینایی مختلف  شـݡکل های 

کـه بـه شـکل فقـدان دیـد مرکـزی1  کاهـش در میـدان بینایـی   .1
کم بینـا دیـده می شـود. در نـوع  یـا فقـدان دیـد محیطـی2 در افـراد 
اول، نقطـه ی سـیاهی در مرکـز میـدان بینایـی فـرد وجـود دارد. در 
نـوع دوم؛ هرچنـد فـرد دارای دیـد مرکـزی هسـت ولـی نمی توانـد 
قـرار  آن  پاییـن  و  بـاال  یـا  کـه در دو طـرف سـطح چشـم  چیزهایـی 

دارنـد را ببینـد.

1. Loss of Central Vision 2. Loss of peripheral Vision
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یـا تئاتـر و  کـه فـرد در مکان هایـی ماننـد سـینما  2. شـب کوری1 
بـه دیـدن  قـادر  کـم اسـت،  نـور  کـه  بیـرون منـزل  هنـگام شـب در 

 . نیسـت
کـه بـه دو شـکل تاربینی2 و  3. کاهـش تیزبینـی یـا حـدت بینایـی 
دیـد مبهـم3 ظاهـر می شـود. در تاربینـی فرد بر اشـیاء دور و نزدیک 
تمرکـز نـدارد و نمی توانـد جزئیـات را ببینـد. وقتـی فـرد کم بینا دارای 
دیـد مبهـم اسـت، انـگار تمـام میـدان بینایـی او با غشـائی پوشـیده 

شـده اسـت و فـرد چیزهـا را از داخـل ِمـه می بیند. 
در  اشـیاء  تشـخیص  در  کم بینـا  افـراد  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
روبـه رو  مشـکل  بـا  رنگ هـا  تشـخیص  در  نیـز  و  همرنـگ  زمینـه ی 
هسـتند. همچنیـن ممکـن اسـت دو یـا بیـش از دو حالـت از مـوارد 

کـرد.  آنـان مشـاهده  بـاال را بتـوان در 

کمک بینایی وسایل 

کـــلی بـه ســــه دســــته تقـــســیـــم  کمـــک بینـــایی به  طـــور  وسـایل 
می شـوند:

1( غیراپتیکی
2( اپتیکی 

3( الکترونیکی
کـه  هسـتند  معمولـی  وسـایل  حقیقـت  در  غیراپتیکـی  وسـایل 
از عدسـی  ایـن وسـایل  ولـی در  دارنـد  کاربـرد  کم بینـا  افـراد  بـرای 
کـه  رنگـی  فیلترهـای  یـا  آفتابـی  عینک هـای  نمی شـود.  اسـتفاده 
بـرای جلوگیـری از ایجـاد خیرگـی4 اسـتفاده می شـود، نمونه هایـی از 
کاله لبـه دار  وسـایل غیراپتیکـی هسـتند. متن هـای درشـت چـاپ، 
گویـا نیـز از وسـایل غیراپتیکـی هسـتند. اخگـری )1390(  و سـاعت 
اقدامـات  و  وسـایل  کم بینـا،  دانش آمـوزان  عملکـرد  بهبـود  بـرای 

کـرده اسـت: غیراپتیکـی زیـر را پیشـنهاد 

کـه مـواد خواندنـی را در فاصلـه ی مناسـب نگـه  کتـاب  ■ پایـه 
آنهـا را بـا دسـت نگـه دارد. مـی دارد تـا دانش آمـوز مجبـور نباشـد 

■ قلم ماژیک در رنگ ها و شـماره های متفاوت،
■ چـراغ مطالعـه بـا المپ های قابل تنظیم  میزان شـدت نور

کتاب های درشـت خط  ■
کاغذهای درشـت خط  ■

کـه محـدوده ای روی متـن ایجـاد  ■ قـاب خوانـدن یـا خط نمـا 
می کنـد.

کـه بـه افزایـش کارکرد حس شـنوایی کمک  اسـتفاده از وسـایلی 
می کننـد. مانند:

گویا و متن های ضبط شـده کتاب های   ■
تغییـر  بـرای  شـده  ضبـط  صـدای  سـرعت  تنظیـم  وسـایل   ■

دادن گـوش  هنـگام  سـرعت 
گلبـال یـا توپ هـای  ■ تجهیـزات ورزشـی صدا سـاز  مثـل تـوپ 

زنـگ دار
گویا ■ ماشین حسـاب 

■ نـرم افزارهای متن خوان

کمک بینایـی اپتیکـی بـه آن دسـته از وسـایل می گوینـد  وسـایل 
که در آنها از عدسـی ها با قدرت های متفاوت اسـتفاده می شـود. 
ایـن  در  میکروسـکوپ  و  تله میکروسـکوپ  تلسـکوپ،  ذره بین هـا ، 
کمـک بـه بهتـر دیـدن اشـیا  گـروه قـرار می گیرنـد. ایـن وسـایل بـرای 
انـواع  البتـه ذره بین هـا  بـه کار می رونـد.  نزدیـک  و  در فواصـل دور 
ذره بین هـای   ، پایـه دار ذره بین هـای  مثـال،  بـرای  دارنـد:  مختلفـی 
اشـیا  دیـدن  بـرای  تلسـکوپ  از  دسـتی.  ذره بین هـای  و  چـراغ دار 
در فاصلـه دور اسـتفاده می شـود و تله میکروسـکوپ بـرای دیـدن 
نامـش  برخـالف  میکروسـکوپ  مـی رود.  بـه کار  نزدیـک  اشـیای 
درحقیقـت  و  نـدارد  آزمایشـگاهی  میکروسـکوپ های  بـه  ربطـی 

نوعـی عینـک معمولـی امـا بـا نمـره ی بسـیار بـاال 5 اسـت.

از وسـایل غیراپتیکـی  الکترونیکـی هـم در واقـع نوعـی  وسـایل 
هسـتند. ماننـد تبلت هـا، تلویزیون هـای مداربسـته6 و ذره بین هـای 
کـه توانایی درشـت  دیجیتـال7. ایـن وسـایل سیسـتم هایی هسـتند 
را دارنـد و در اندازه هـــای مــــختلف قابـل تهــــیه  کــــردن تصـــاویر 

می باشـــند. 

کمک بینایی برای دید دور  وسایل 

متفاوتـی  حل هـای  راه  کم بینـا  افـراد  دور  دیـد  افزایـش  بـرای 
آنهـا می تـوان عینک هـا، عدسـی های  کـه از جملـه ی  وجـود دارد 
 ،8 سـوراخ دار  عینک هـای  و  پوشـش دار  و  جذبـی  عدسـی های  تماسـی، 
تلسـکوپ ها  و  بینایـی  میـدان  دهنـده ی  افزایـش  سیسـتم های 
بایـد دقـت الزم  کم بینـا  افـراد  بـرای  بـرد. در تجویـز عینـک  نـام  را 
گیـرد. قـاب عینـک افـراد نزدیک بیـن بـا نمـره ی بـاال بایـد  صـورت 
تنظیـم  بیـن دو مردمـک چشـم ها  باشـد، فاصلـه ی  لبـه دار  و  گـرد 

1. Night Blindness
2. Blurred Vision
3. Hazy Vision
4. Glare

5. High Plus
6. Closed Circuit Television )CCTV(
7. Digital Magnifier
8. Pinhole Glasses
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باعـث  مـوارد  ایـن  رعایـت  عـدم  زیـرا  باشـد  خطـا  بـدون  و  شـود 
از  اسـتفاده  هنـگام  کم بینـا  فـرد  و  می شـود  دیـد  در  خطـا  ایجـاد 
کـه عدسـی بـا  عینـک راحتـی الزم را نـدارد. نکتـه  دیگـر ایـن اسـت 
بـا پوشـش  و  از عدسـی های غیرکـروی1   

ً
بایـد حتمـا بـاال  نمره هـای 

باشـد. انعـکاس2  ضـد 

کمک بینایی برای دید نزدیک وسایل 

دیـد  ارزیابـی  بـر  عـالوه  دانش آمـوزان  بینایـی  ارزیابـی  هنـگام 
اسـتاندارد  اسـنلن  تابلـوی  بـا  هـم  آنـان  نزدیـک  دیـد  بایـد  دور 
از  دانش آمـوز  می شـود  مشـخص  ارزیابـی  ایـن  بـا  شـود.  ارزیابـی 
کـدام وسـایل اپتیکـی،  بـا  چـه فاصلـه ای قـادر بـه دیـدن اسـت و 
بینایـی  از  بهتـر  اسـتفاده ی  الکترونیکـی می تـوان در  یـا  غیراپتیکـی 
 ، پایـه دار ذره بین هـای  دسـتی،  ذره بین هـای  کـرد.  کمـک  او  بـه 
میکروسـکوپ، تلویزیـون مداربسـته، ویدئوهـای دیجیتـال و انـواع 
دیـد  افزایـش  بـرای  کمک بینایـی  وسـایل  از  نمونه هایـی  تبلـت 
کـدام از ایـن وسـایل مزایـا و معایـب خـاص  نزدیـک هسـتند. هـر 
را  آن وسـیله  از خریـد،  قبـل  بایـد  لـذا دانش آمـوز  را دارنـد.   خـود 
کنـد و در صـورت امـکان  کارایـی و فایـده اش را احسـاس  ببینـد، 
در  سـپس  کنـد.  اسـتفاده  منـزل  در  امانـت  به صـورت  روز  چنـد 
کتاب هـا و مـواد  کنـد.  صورتی کـه رضایـت داشـت آن را خریـداری 
کم بینـا بایـد درشـت خط  آموزشـی نوشـتاری ویـژه ی دانش آمـوزان 
باشـند و بـا حـروف درشـت چـاپ شـوند. ضخامـت حـروف تایـپ 
کـه در  کنونـی  کتاب هـای  کافـی باشـد. متأسـفانه در  شـده نیـز بایـد 
کم بینـا قـرار می گیـرد، فقـط انـدازه ی حـروف  اختیـار دانش آمـوزان 
پیشـنهاد  اسـت.  نکـرده  تغییـر  حـروف  ضخامـت  و  شـده  بـزرگ 
کم بینـا بـا اسـتفاده  کتاب هـای دانش آمـوزان  می شـود بـرای چـاپ 
و  حـروف  ضخامـت  انـدازه،  بـر  عـالوه  مناسـب3  نرم افزارهـای  از 
کننـد.  اعـداد هـم افزایـش یابـد تـا دانش آمـوزان راحت تـر مطالعـه 

مثـال زیـر بـرای مقایسـه ارائـه شـده اسـت:

  بابـا  ←          بابـا    )فقـط افزایـش انـدازه حـروف( 

  بابـا←            بابـا   )افزایـش انـدازه و ضخامـت حـروف(

اسـتفاده  کم بینـا  دانش آمـوزان  بـه  کمـک  بـرای  دیگـر  حـل  راه 
رایانـه،  در  شـدن  نصـب  بـا  کـه  اسـت  بزرگ کننـده  نرم افزارهـای  از 
وسـایل  می آورنـد.  به وجـود  متنـی  هـر  بـرای  را  الزم  بزرگ نمایـی 

کمک بینایی مانند ذر ه بین های دسـتی و عینک های درشـت کننده 
افزایـش بزرگ نمایـی فاصلـه ای می تواننـد  بـا  کـه  وسـایلی هسـتند 
ایـن  اسـت  ممکـن  دانش آمـوزان  از  بعضـی  کننـد.  بزرگـی  کمـک 
کافـی نباشـد،  گـر بزرگ کننـده  کـرده باشـند. ا وسـایل را قبـاًل تجربـه 
گر  کرد. ا درمرحلـه ی بعـد بایـد از حـروف چاپی درشـت تر اسـتفاده 
کافـی نباشـد، می تـوان از  کنتراسـت( مـواد نوشـتاری  تضـاد رنگـی )
کنتراسـت را به شـکل مناسـب  کـرد و  تلویزیـون مداربسـته اسـتفاده 

داد.  تغییـر 

یکـی از وسـایل بسـیار خـوب و ارزان قیمـت بـرای افزایـش دیـد 
نزدیـک میکروسـکوپ اسـت. ایـن وسـیله بـرای مطالعـه و نوشـتن 
واقـع  در  میکروسـکوپ ها  می شـود.  تجویـز  کم بینـا  دانش آمـوزان 
کـه در قـاب عینک قـرار می گیرند.  عدسـی های مثبـت بـاال هسـتند 
ظاهـر مطلـوب، ایجـاد میـدان دیـد زیـاد، آزاد بـودن دسـت، امـکان 
اســــتفاده ی طــــوالنی مــــدت بـرای نوشــــتــن و امکـــان تصـــــحیح 
آستیگماتیسـم از مزایـای میکروسـکوپ ها اسـت. امـا عیـب بـزرگ 
کـه هـر قـدر نمـره بـاال رود، الزم اسـت  میکروسـکوپ ها ایـن اسـت 
مطالعـه  بـرای  مناسـب  فاصلـه ی  شـود.  کم تـر  کاری  فاصلـه ی 
به دسـت  عینـک  نمـره ی  بـر   100 عـدد  کـردن  تقسـیم  حاصـل  از 
گـر نمـره ی عینک 5+، 10+ و 20+ باشـد، باید  می آیـد. بـرای مثـال، ا
کـرد.  ، 10 و 5 سـانتی متری مطالعـه  ترتیـب در فاصله هـای 20  بـه 
کـردن در فاصلـه ی بسـیار نزدیـک  کـه مطالعـه  مالحظـه می شـود 
عمـاًل غیرممکـن اسـت. ضمـن اینکـه در چنیـن فاصلـه ی نزدیکـی، 
کـردن روشـنایی الزم بـرای مطالعـه مشـکل تر اسـت و دیـد  فراهـم 
کـدام از ایـن معایب  دوچشـمی نیـز کاهـش می یابـد. البتـه رفـع هـر 
تـا  داد  آمـوزش  کم بینـا  دانش آمـوز  بـه  بایـد  کـه  دارد  راهـکاری 
کنـار  چگونگـی اسـتفاده از میکروسـکوپ را بدانـد و ایـن وسـیله را 

نگـذارد. 

دسـتی،  ذره بین هـای  از  بایـد  کم بینـا  دانش آمـوزان  بعضـی 
تبلـت  کننـد.  اسـتفاده  تبلـت  یـا  دیجیتـال  ویدئوهـای   ، پایـه دار
کارایـی بیشـتری دارد. دانش آمـوزان می توانند  قیمـت مناسـب تر و 
نصـب  بـا  یـا  بشـنوند  را  صوتـی  فایل هـای  تبلـت،  از  اسـتفاده  بـا 
کننـد. اسـتفاده از نرم افزارهـای  آن اسـتفاده  نرم افزارهـای بـازی از 
بـازی باعـث تحریـک و افزایـش عملکـرد بینایـی آنـان خواهد شـد. 
کـه بینایی  اسـتفاده از تلویزیـون مداربسـته بـرای دانش آموزانـی 
کارایـی دارد. ایـن وسـیله یـک صفحه نمایـش  کمـی دارنـد،  بسـیار 
12 تـا 14 اینچـی دارد و بزرگ نمایـی X4 تـا  X20 را فراهـم می کنـد4. 

1. Aspheric Lenses
2. Anti Reflex

3 .Tiff ماننـد نـرم افـزار
60 برابـر بزرگتـر می کنـد.. 4 20 تـا  یعنـی تصویـر را 
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کم بینـا بـا اسـتفاده از ایـن وسـیله می توانـد مـــتن مـورد  دانش آمـوز 
کنـد. یکـی  نظـرش را به راحتـی و بـا بزرگ نمایـی دلخـواه مشـاهده 
آن  کار بـا  آن اسـت.  گران قیمـت بـودن  از مشـکالت ایـن وسـیله 
کافـی دارد. بـزرگ بـودن ایـن وسـایل  نیـز نیـاز بـه آمـوزش و تمریـن 
نیـز مانعـی در حمـل و نقـل آنهـا اسـت، البتـه انـواع قابـل حمـل آن 
نیـز در دسـترس اسـت. نوعـی از تلویزیون هـای مداربسـته بـه نـام 
کـه در کشـورمان طراحـی و ساخــــته شــــده  بهـــدیــد، ســـال هاست 

اســت.  

کم بینایی توان بخشی 

کم بینـا  کـه بـه فـرد  کم بینایـی ایـن اسـت  هـدف از توان بخشـی 
خـود  بینایـی  باقی مانـده ی  از  بهینـه  اسـتفاده ی  بـا  تـا  کنـد  کمـک 
کارهـای روزمـره  را بهتـر انجـام دهـد. بنابرایـن توان بخشـی  بتوانـد 
بینایـی باعـث افزایـش بینایـی نمی شـود. انجـام بهتـر فعالیت هـای 
کـه فـرد بتوانـد از باقی مانـده ی بینایـی  روزمـره بسـتگی بـه آن دارد 
اسـتفاده  اسـت،  شـبکیه  سـالم  بخش هـای  بـه  مربـوط  کـه  خـود 
نمی توانـد  اسـت،  مرکـزی  دیـد  فاقـد  کـه  فـردی  مثـال،  بـرای  کنـد. 
کنـد و نیـاز دارد از دیگـر قسـمت های شـبکیه ی  به راحتـی مطالعـه 
بـه چنیـن فـردی پیشـنهاد  کـه  کنـد. روشـی  چشـم خـود اسـتفاده 
می شـود، نـگاه غیرمرکـزی1 اسـت. در ایـن روش دانش آمـوز ضمـن 
متـن  یـا  شـکل  بـه  مسـتقیم  نـگاه  به جـای  کـه  می گیـرد  یـاد  تمریـن 
کنـد. بـا ایـن روش از قسـمت سـالم  ، بـه اطـراف آن نـگاه  مـورد نظـر
یـا خوانـدن مطالـب اسـتفاده  اشـیا  بـرای دیـدن  شـبکیه ی چشـم 
کم بینـا می توانـد بـا نـگاه غیرمرکـزی و بـا اسـتفاده از  می شـود. فـرد 

کننـده مطالـب مـورد نظـرش را بخوانـد.  بـزرگ 
توسـط  کـه  اسـت  گروهـی  فعالیـت  یـک  کم بینایـی  توان بخشـی 
کم بینایی ارائه می شـود. این  کارشـناس و متخصص در زمینه ی  افراد 
بینایی سـنج،  چشم پزشـک،  شـامل  خـود  مطلـوب  شـکل  در  گـروه 
و  جهت یابـی  متخصـص  بینایـی،  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان  معلـم 
و  کاردرمانگـر  کمکـی،  فناوری هـای  و  وسـایل  متخصـص  حرکـت، 
گـروه، بررسـی وضعیـت  روان شـناس اسـت. وظیفـه ی اصلـی ایـن 
کم  بینـا و سـپس بررسـی چگونگـی  بینایـی عملکـردی2 دانش آمـوز 
کمک بینایـی  افزایـش باقی مانـده ی بینایـی بـا اسـتفاده از وسـایل 
اپتیکی و غیراپتیکی است. بررسی میزان روشنایی الزم برای انجام 
فعالیت هـای مختلـف ماننـد خوانـدن و نوشـتن و تجویـز وسـایل 
دوچشـمی،  و  تک چشـمی  تلسـکوپ های  ماننـد  کمک بینایـی 

تلویزیـون مداربسـته بـرای مطالعـه، وسـایل کمکـی صوتـی، وسـایل 
از  اسـتفاده  بـرای  نرم افزارهـای مناسـب  و  بـه صـوت  تبدیـل متـن 
گـروه توان بخشـی بینایـی انجـام می گیـرد.  رایانـه و اینترنـت توسـط 
کم بینـا و خانـواده ی او  ارائـه ی مشـاوره های روان شـناختی بـه فـرد 

گـروه توان بخشـی اسـت.  نیـز از فعالیت هـای 
امـروزه بسـیاری از فعالیت هـای روزمـره نیاز بـه توانایی خواندن 
دارد. بـرای مثـال، خوانـدن قبض های خدمـات مختلف، روزنامه، 
بـدون  دانشـگاه  و  مدرسـه  در  تحصیـل  مهم تـر  همـه  از  و  کتـاب، 
همیـن  بـه  می شـود.  فـراوان  مشـکالت  باعـث  خوانـدن  توانایـی 
کمـک بـه  دلیـل یکـی از موضوعـات مهـم در توان بخشـی بینایـی 
گـروه توان بخشـی بینایـی بـا بررسـی دقیـق  بهبـود خوانـدن اسـت. 
روشـنایی الزم،  مـورد  کم بینـا می توانـد در  فـرد  بینایـی عملکـردی 
انـدازه ی حـروف و نـوع نشسـتن فـرد بـرای خوانـدن پیشـنهاد اتی 

داشـته باشـد. 

راهکارهایی برای والدین و مربیان

کم بینـا بایـد تضـاد رنگـی  ■ مـواد نوشـتاری بـرای دانش آمـوزان 
بیـن  مشـخص  تفـاوت  وجـود  باشـند.  داشـته  کافـی  کنتراسـت(  (
مناسـب  نوشـتن  و  خوانـدن  بـه  زیـادی  کمـک  خطـوط  و  زمینـه 
می کنـد. بـرای مثـال، اسـتفاده از حـروف سـفید در زمینـه ی سـیاه 
)خطـوط  خط نمـا  از  اسـتفاده  می شـود.  خیرگـی  کاهـش  باعـث 
و  کاهـش  را  خیرگـی  کاغـذ  صفحـه ی  روی  بـر  مشـخص(  فرضـی 
بنویسـد  بهتـر  بتوانـد  تـا دانش آمـوز  افزایـش می دهـد  را  کنتراسـت 

بخوانـد.  و 
کلمه ها و فاصله ی بین خطوط از عوامل  ■ فاصله ی حروف و 
توانایـی خوانـدن دانش آمـوز  بـر  کـه  نـگارش متـن اسـت  مهـم در 
کم بینـا اثـر می گـذارد. بـه همیـن دلیـل، مـواد نوشـتاری حروف چینی 

شـده و توُپـر3 نسـبت بـه مـواد دسـت نویس مناسـب تر هسـتند. 
کنتراسـت  ■ اسـتفاده از روشـنایی بهینه، نقش مهمی در ایجاد 
کـه همیشـه روشـنایی  کاهـش خیرگـی دارد. توجـه داشـته باشـیم  و 
بعضـی  اسـت  ممکـن  نمی شـود.  بینایـی  بهبـود  باعـث  زیـاد 
کـم   دانش آمـوزان کم بینـا به دلیـل شـرایط خـاص بینایـی، روشـنایی 

را ترجیـح بدهنـد.
کـه دارای کاهـش دیـد مرکـزی هسـتند،  ■ دانش آمـوزان کم بینـا 
کننـد. دانش آموز  کـه به صـورت غیرمرکـزی بـه متـن نـگاه  نیـاز دارنـد 
 ، بهتـر خوانـدن  بـرای  بینایـی اش  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا  می توانـد 

1. Eccenttric Viewing
2. Functional Vision

3. Bold
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کمبینا توانبخشیدانشآموزان

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

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

کنـد. یعنـی به جـای اینکـه سـرش را بـرای  چرخانـدن متـن را تجربـه 
بهتـر دیـدن متـن بچرخانـد، متـن را بچرخانـد. 

که از میکروسـکوپ اسـتفاده  ■ میـز مطالعـه برای دانش آموزانی 
گـر  ا مثـال  بـرای  شـود.  طراحـی  مناسـب  ارتفـاع  بـا  بایـد  می کننـد، 
عدسـی 5+ بـرای دیـد نزدیـک دانش آمـوز تجویـز شـده اسـت، میز 
گیـرد تـا  مطالعـه بایـد در فاصلـه ی 20 سـانتی متری از صـورت قـرار 

کاهـش بازدهـی مطالعـه نشـود.  گـردن و  منجـر بـه درد 
از  بایـد   

ً
از میکروسـکوپ، حتمـا ■ دانش آمـوز هنـگام اسـتفاده 

کنـد.  نـور قابـل تنظیـم )وجـود رئوسـتا( اسـتفاده  بـا  چـراغ مطالعـه 
به طـور معمـول بهتـر اسـت نـور چراغ مطالعـه نارنجی باشـد و چراغ 
کتـاب  کـه دیـد قوی تـری دارد روی  مطالعـه از سـمت چشـم بهتـر 

یـا متـن نوشـتاری بتابـد. 
صـوت  بـه   را  متـن  کـه  اسـکنرهایی  و  شـنیداری  کتاب هـای   ■
کم بینـا  دانش آمـوزان  بـرای  خوبـی  ابزارهـای  نیـز  می کننـد  تبدیـل 
کشـور  آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی  هسـتند. خوشـبختانه سـازمان 
کتاب هـای مقاطـع تحصیلـی را به صـورت لـوح فشـرده )سـی دی( 

کـه در دسـترس دانش آمـوزان قـرار دارد.  کـرده اسـت  تهیـه 

آموزش بریل یا خط بینایی؟

کـودکان بـا آسـیب بینایـی از  تصمیم گیـری در مـورد سـوادآموزی 
آمـوزش خـط بینایـی نیـاز بـه اطالعـات مسـتند  راه بریل آمـوزی یـا 
دربـاره ی دانش آمـوز دارد. بایـد بدانیـم کـودک از کـدام کانال های 
حسـی )المسـه، بینایـی، شـنوایی( اطالعـات را به دسـت مـی آورد، 
می شـود  اسـتفاده  او  آمـوزش  در  روشـی  چـه  از  حاضـر  حـال  در 
بـرای  گیـرد.  انجـام  بایـد  چگونـه  او  نوشـتن  و  خوانـدن  آمـوزش  و 
کانال هـای اولیـه ی مـورد اسـتفاده دانش آمـوز  شـناخت و بررسـی 
هالبـروک1   و  ِکنیـگ  روزانـه،  مهارت هـای  انجـام  و  یادگیـری  در 
از  دقیقـه ای   20 تـا   15 مشـاهده ی   3 کرده انـد  پیشـنهاد   )1995(
مشـاهدات  و  گیـرد  انجـام  مختلـف  محیط هـای  در  دانش آمـوز 
پاسـخ های  مشـاهده کنندگان  شـود.  منعکـس  برگه هایـی  روی  بـر 
دانش آمـوز ماننـد دسـت بردن بـه طـرف شـئی یـا چرخانـدن سـر را 
بـا ذکـر مـورد ثبـت می کننـد. بهتـر اسـت هـر یـک از 3 مشـاهده در 

گانـه شـبیه بـه  برگـه ی روبـه رو ثبـت شـوند. برگه هـای جدا

بیـش  از  رفتارهـا،  بعضـی  انجـام  در  دانش آمـوز  اسـت  ممکـن 
مطمئـن  کننـده  مشـاهده  یـا  کنـد،  اسـتفاده  حسـی  کانـال  یـک  از 
کـه ایـن مـوارد نیـز باید ذکر شـود.  کانـال غالـب اسـت  کـدام  نباشـد 

1. Koenig & Halbrook

: نام دانش آموز
محل مشاهده:

تاریخ

رفتار مشـاهده شده
المسهشنواییبینایی

کانـال اصلی احتمالی
کانـال ثانویه احتمالی

کانال هـای حسـی،  از  مــــشاهدات اســــتفاده  ثبـت  برگـــه ی  از   نمــــونه ای 
ِکنیـگ و هالبـروک از  اقتبـاس شـده 

کانال حسی

کـرد. بـا دقـت بـر آنچـه  بعـد از پایـان مشـاهدات بایـد آنهـا را تفسـیر 
می تـوان  معمـول  به طـور  کرده انـد،  یادداشـت  مشـاهده کنندگان 
اســتفـــاده ی  مـــورد  ثانویـه ی   و  اولیـه  کانـال حســــی  بـرای  الگویـی 

کـرد.  پیـدا  دانش آمـوز 
مناسـب  موقعیت هـای  از  نمونه هایـی  هـم  زیـر  پرســش های 
کانـال  یـا دانش آمـوز هنـگام مستندسـازی  کـودک  بـرای مشـاهده  
کـودک در دیـــد دور و نزدیـــک  حــــسی غالـب مـــــورد اسـتفاده ی 

 : هسـتند

■ وقتی کودک یا دانش آموز دنبال اسباب بازی خود می گردد، 
کند یا از بینایی خود استفاده می کند؟ آیا زمین را لمس می 

کار ظریفـی مثـل بریـدن بـا  کـودک یـا دانش آمـوز  کـه  ■ هنگامـی 
آیـا از بینایـی اش اسـتفاده می کنـد؟ قیچـی را انجـام می دهـد، 

کـه در فاصلـه ی 30 تـا 40  کـودک  یـا دانش آمـوز اشـیائی  آیـا   ■
می بینـد؟ را  هسـتند  او  سـانتی متری 

آیـا  می خوانیـد،  کتـاب  دانش آمـوز  یـا  کـودک  بـرای  وقتـی   ■
می دهـد؟ نشـان  انگشـت  و  نـگاه  بـا  را  تصاویـر 

■ وقتـی اشـیائی را در فاصله هـای مختلـف از او نگـه می داریـد، 
کنش نشـان می دهد؟  کـدام یـک وا نسـبت بـه 

■ آیـا تفـاوت بیـن اسـباب بازی ها یـا اشـیا را با اسـتفاده از بینایی 
بیـان می کند؟
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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 32

بینایـی  آسـیب  گـر  ا کـه  اسـت  ایـن   )1395( ریاضـی  پیشـنهاد 
کـه میـزان بینایـی وضعیـت ثابتـی داشـته باشـد و  به صورتـی باشـد 
کانـال غالـب کـودک بـرای دریافـت اطالعات، حس بینایی باشـد، 
در  شـود.  اسـتفاده  او  آمـوزش  بـرای  بینایـی  خـط  از  اسـت  بهتـر 
کـودک ناتوانـی دیگـری هـم دارد، باید بررسـی بیشـتری  کـه  صورتـی 
بـا  کار  در  تجربـه ی عملـی  گیـرد.  انجـام  توان بخشـی  گـروه  توسـط 
کـه وقتـی نمی تـوان  آسـیب بینایـی نشـان داده اسـت  کـودکان بـا 
یـا  داد،  انجـام  کـودک  بینایـی  آسـیب  میـزان  از  دقیقـی  ارزیابـی 
ماننـد  پیش رونـده  بیماری هـای  علـت  بـه  دانش آمـوز  کـه  زمانـی 
حـال  در  بینایـی اش  میـزان  و  دارد  شـدید  کم بینایـی  شـب کوری، 
بینایـی  خـط  آمـوزش  کنـار  در  بریل آمـوزی  از  بایـد  اسـت،  کاهـش 
کـرد. در  مجمـوع، آمـوزش بریل  بـرای آمـوزش دانش آمـوز اسـتفاده 
کمـک  کـه بینایـی نزدیـک حتـی بـا وسـایل  بایـد وقتـی انجـام شـود 
کافـی  بینایـی بـرای انجـام فعالیت هایـی ماننـد خوانـدن و نوشـتن 

نباشـد. 

جمع بندی

که برای فرد در انجام  کم بینایی آسـیب بینایی شـدیدی اسـت 
می کنـد.  ایجـاد  مشـکل  تحصیلـی  فعالیت هـای  و  روزمـره  کارهـای 
یـا  مرکـزی  دیـد  کاهـش  به صـورت  دانش آمـوزان  در  کم بینایـی 
کاهـش حـدت بینایـی بـه  شـکل تاربینـی یـا دیـد مبهـم  پیرامونـی، 
گروهـی  کار  کم بینایـی یـک  و شـب کوری وجـود دارد. توان بخشـی 
کـه بـه فـرد کم بینا آمـوزش دهند به  اسـت و هـدف آن، ایـن اسـت 
کنـد. وسـایل  بهتریـن شـکل از باقی مانـده ی بینایـی خـود اسـتفاده 
بینایـی  بهبـود  بـه  کمـک  بـرای  الکترونیکـی  و  غیراپتیکـی  اپتیکـی، 
بایـد در مـورد  بـه کار می رونـد.  کم بینـا  فـرد  بینایـی دور  یـا  نزدیـک 
زیـر  مـوارد  بـه  درس  کالس  در  بینایـی  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان 

توجـه داشـته باشـیم:
آمـوزش  هنـگام  کـن  نـگاه  و  ببیـن  ماننـد  واژه هایـی  کاربـرد   .1

اسـت. رایـج  کم بینـا  و  نابینـا  دانش آمـوزان 
کم بینـا را بـا توجـه بـه نیازهـای  2. محـل نشسـتن دانش آمـوزان 

کنیـد.   کنتراسـت مناسب سـازی  آنـان از لحـاظ نـور و 
کم بینـا  یـا  نابینـا  دانش آمـوزان  بـه  شـدن  نزدیـک  هنـگام   .3
را  اینکـه دانش آمـوز شـما  مگـر  کنیـد،  معرفـی  را  همیشـه خودتـان 
دهـد.  تشـخیص  را  شـما  صـدای  به راحتـی  و  بشناسـد  به خوبـی 
شـلوغ  و  ازدحـام  پـر  جاهـای  در  به ویـژه  افـراد  دادن  تشـخیص 
کـی ام؟« یـا »صـدای مـن  گفتـن اینکـه: »مـن  کار آسـانی نیسـت. از 

بپرهیزیـد.  یادتـه؟« 

کلیشـه ای ماننـد تـکان خـوردن در میـان  4. رفتارهـای قالبـی یـا 
کـودکان  بـا  ارتبـاط  در  می شـود.  دیـده  بینایـی  آسـیب  بـا  کـودکان 

کنیـد حالـت بدنـی مناسـبی بـه خـود بگیرنـد. تشویق شـان 
کم بینـا  کـودکان  5. میـزان تکالیـف را متناسـب بـا توانایی هـای 

کنیـد. آموزشـی را برایشـان مناسب سـازی  کنیـد و مـواد  تعییـن 
آمـوزش مهارت هـای جهت یابـی و  کم بینـا هـم بـه  کـودکان   .6

آنـان آمـوزش دهیـد.  حرکـت نیـاز دارنـد. براسـاس نیازشـان بـه 
کنیـد.  مناسب سـازی  تدریـس  از  قبـل  را  آموزشـی  مـواد   .7
یـا  پررنـگ  ماژیـک  بـا  مناسـب  کاغذهـای  روی  مطالـب  نوشـتن 
باشـید.  نظـر داشـته  را در  مناسـب  فونـت  بـا  حروفچینـی مطالـب 
فعالیت هـای  انجـام  بـرای  رایانـه  از  اسـتفاده  یادگیـری   .8
برچسـب های  بـا  را  صفحه کلیـد  اسـت.  مناسـبی  اقـدام  نوشـتاری 
معمـول  طـور  بـه  کنیـد.  دیـدن  قابـل  دانش آمـوز  بـرای  مناسـب 

دارنـد.   مناسـبی  کنتراسـت  زرد  زمینـه ی  روی  سـیاه  عالئـم 
گـر میـزان بینایـی هـر یـک از دو چشـم دانش آمـوز متفـاوت  9. ا
گـر  ا مثـال،  بـرای  ببینـد.  بهتـر  کـه  بنشـانید  جایـی  در  را  او  اسـت، 
کم بیناسـت،  او  چـپ  چشـم  و  نابینـا  دانش آمـوزی  راسـت  چشـم 
بهتـری  بینایـی  میـدان  تـا  بنشـیند  کالس  راسـت  سـمت  در  بایـد 

باشـد. داشـته 
کم بینـا یـک ضـرورت  10.  اسـتفاده از تبلـت بـرای دانش آمـوزان 
کارآیـی  بینایـی  باقی مانـده ی  از  بـرای تمریـن اسـتفاده  زیـرا  اسـت 

دارد. 
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