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 مقدمه
 

 کتاباصلی این  فاهد ارشد و در یادگیری دیداهمیت 

توصتیف شتده   جهتان   به سویی کودك  پنجره تنها                معموال  به عنوان  دید

کتودك را در معتر    بتی  از هتر حتس دیگتری،      بینتایی موهبت است. 

یتادگیری و رفتتار    دهتی  دهد که در شتکل  از تجربیات قرار می گستره ای

از آن  تتر  که بسیار پیچیتده  استیی پویا فرایند  دید،. هستندحیاتی بسیار

 آن را بته  تنهتا   فقط بتوانیم ساکنکه هنگام نگاه کردن به یك شئ است 

 بته  نگتاه  شتامل  بینتایی ( شمچنمودار سنج  دید  مانند)، ببینیموضوح 

برحستتا اهمیتتت هتتا  و تفستتیر محتترك و توانتتایی معنتتا بخشتتیهتتا محرک

پیوسته در زمتان و فضتا در حتا      که است متنوعیهای  با گونهها  محرك

 یاطالعتات معنتادار   کتودك بترای  ، بینتایی به منظور آنکه . ستندتغییر ه

ج بتوانند بوضتوح ببیننتد  باید آن ها و ساختارهای مرتبط  چشم ،کند فراهم

متحترك در  هتای   نشتانه بر  ونیو توانایی تطابق کانآنها باید حرکت کنند 

. داشته باشندرا  که نور و زمینه درآن بطور پیوسته تغییر می کنند ییفضا

به جزئیات مرتبط توجته کننتد و جزئیتات نتامرتبط را      ها همجنین بایدآن

زمتانی کته   انتقا  دهند. اطالعات را به مغز ، نادیده بگیرند و بدون تحریف

 معنا کند وآنها را تفسیر بتواند مغز بایدبه مغز رسید،  بیناییاین اطالعات 

متورد    گونگونا اصطالح ینبا چند این فرایند تفسیر و معنا بخشی. بخشد

و  بینتایی ، پترداز  اطالعتات   بینتایی گیردج از جمله ادراك  قرار می توجه
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بته   بینتایی این کتاب، اصتطالح ادراك  در . (بینایی)ادراك  بیناییشناخت 

اشاره کنتد.   بیناییورودی های  محركتا به تفسیر مغز از  کار خواهد رفت

 رشتد هتای   نبته ابعتاد و ج  برتمتام  او بینتایی ك ادرا  کودك و دیدکیفیت 

 تاثیر گذار است ، هیجانی و اجتماعیفیزیکی، ذهنی

و کودکتان   بینتایی در هتای جتدی    یا دشتواری نابینایی در مورد تأثیر 

آنهتا را  که  چگونگی کمك به این کودکان برای یادگیری بهینه در جهانی

در امتا   .است بسیار مطالعه شده کند از تجربیات حسی حیاتی محروم می

بینایی ضعیف تتری  های  اما دشواری بینند ی که به وضوح میمورد کودکان

ایتن   واقعیت ایتن استت کته    مطالا کمتری نگاشته شده است، اما، دارند

و گتذارد.   بر یادگیری و رفتار آنها تتأثیر متی  تر  ظریف بیناییهای  دشواری

متخصصتان پیشتنهاد   این کتاب است.  تمرکز اصلی و اولیه ی موضوع این

 رستند، یتك نفتر    هر چهار کودکی که به سن مدرسته متی   ازکنند که  می

گتذارد. ایتن    تأثیر متی  اوکه بر یادگیری  داراست را دیداختال   میزانی از

 بتر  رادر حتا  تغییتر  و تکنولوژی هنگ فرتأثیر زمانی که میزان از اختال  

پتی  از   .متی یابتد  بررسی می کنیم اهمیت بیشتتری   های انسانی فعالیت

کودکتان زمتان بستیار    ، پیامدهای آموزشی استانداردمحور و ها عصر رایانه

از چشتمان ختود بترای    و کردنتد   سپری متی بیشتری را در بیرون از خانه 

مستتلزم تماشتای   کردند که بستیاری از آنهتا    استفاده میوظایف متعددی 

دار زیادی از این روزها کودکان مقدوردست و نگاه به اهداف متحرك بود. 

، تماشای تلویزیون، انجام بازی تصویری و کتار  واندنخرا صرف  خود زمان

غیرمتحرك هستند کته  هایی  آنها فعالیتی  که همه کنند ها می روی رایانه

مکررا  راها آن نیستند که چشم، زیرا نیازمند می طلبد بیناییکمتر چال  
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برای رشد بته   دیدهای  مهارت در نگاه به نزدیك و دور تغییر جهت دهند.

مقدار فراوانتی از   کودکان و این در حالی است که امروزهدارند، تمرین نیاز

 بتر  کته  ،کنند می نزدیك از فاصله بسیار بیناییهای  فعالیت صرف  رازمان 

متی توانتد    کامتل  بیناییهای  در تأخیر رشد مهارت و آورده فشارها  جشم

 دخیل باشد.  

هتای   همتفتاوتی متر بتوط بته دور     هتای  با ناتوانیمعموال  دیدمشکالت 

تیسم بسیار متتداو   وا دارای اختال در کودکان  کهاست  شدی و تحولیر

نگاه بته  ، شمیچرت اجتناب از تماس به صواغلا اینگونه رفتارها را  .است

هتا   مستقیم بته دستت   بیناییو اجتناب از توجه  ی چشمان چیزها از کناره

از د. بستیاری  کنن میتوصیف  درشتهای حرکتی  در طو  فعالیت ی خود

بتی  از حتد    بینتایی نسبت به لمتس شتدن یتا تحریتك     کودکان اتیسم، 

توجته آنهتا   کننتد.   و از تماس با این تجربیات اجتناب متی  حساس هستند

هشیاری ذهنی، وضع و حرکت جسمی مرتبط با  بدنی یها بیشتر بر حس

، ای خودکتار  وهبته شتی  تتا زمتانی کته    این کودکان  متمرکز است. .و لمس

از  بینتایی به اطالعات  توجهها را یاد بگیرند  از این حسپرداز  اطالعات 

هتای   دقیق بتر محترك  به تمرکز زمانی که برای آنها دشوار است. ، نزدیك

و را نادیتده بگیرنتد    محیطی و جنبتی  دیدپردازند، ممکن است  می بینایی

در متمرکتز بتاقی بماننتد.    کار بر جزئیات نامرتبط طوالنی های  برای دوره

 بینتایی  پیشترفت از طریتق الگوهتای معمتو  رشتد     اغلتا در   آنهانتیجه 

دو چشم ختود  چگونه خورند و ممکن است در یادگیری اینکه  شکست می

مسائل را به یاد آورند و بته اطالعتات   ای هماهنگ به کار گیرند،  را با شیوه

 .  دشواری داشته باشندکه برای یادگیری حیاتی است معنا بخشند،  بینایی
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کاستتی توجته    لفعتالی  هتای بتی    ر کودکان با اختال د دیدمشکالت 

(ADHDو ناتوانی )  و نتاتوانی   پریشی از جمله خوان  خاصهای یادگیری

هنگتام   وارونه ستازی مشکالت با هم متداو  هستند.  غیرکالمی یادگیری

و ، سازماندهی فضتایی  ، دشواری تشخیص چپ از راستخواندن یا نوشتن

که در ایتن   هستند های ادراکی از دشواریعیف، برخی ض بیناییی  حافظه

 دیتد استفادۀ متوثر از   درمشکالت . مشاهده می گردد ها به خوبی جمعیت

بته اهتداف   تغییتر تمرکتز   و  )دید دو چشم( دو چشماز  ی به ویژه استفاده

استت. در واقتع   نیز یك رویداد متداو  بین این کودکتان  نقاط نزدیك هم 

 ADHDرد بعضتی از کودکتان کته بتا     برخی متخصصان باور دارند در متو 

ه و اینکت  شوند، واقعا تشخیص اشتباه صورت گرفته است یص داده میتشخ

 ا یك مشکل فیزیکتی بتا حفتظ تمرکتز نزدیتك     توجهی آشکار آنها واقع بی

 نزدیك.   اط، به ویژه در نقاست

چرا در بسیاری از کودکان این شاید والدین و معلمان تعجا کنند که 

های بعتدی ایتن    همانطور که در قسمتشود.  اده نمیمشکالت تشخیص د

و  نامحسوس باشدتواند  می دیدهای دشواری در  نشانهکتاب خواهیم دید، 

بنتابراین ممکتن استت    ممکن است در طو  زمان هم نوسان داشته باشد. 

یتا   مطتا پزشتکان اطفتا    معمتو  کته در    دیتد های  گری   غربادر زمان 

همچنتین بستیاری از کودکتان بتا     نشتود.  مشاهده ، شود مدارس انجام می

چشتم  ، سردرد یا فشار بته  تاری دید یا دید دوتایی، در مورد دیدمشکالت 

تشتخیص  هتا را بته عنتوان مشتکالت      . زیرا ایتن نشتانه  کنند شکایتی نمی

 نحتوه ی کتارکرد  ، دیتد برای بسیاری از کودکتان بتا مشتکالت    دهند.  نمی
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که دهند  بنابراین تشخیص نمی است. بوده همیشه اینگونهی آنها ها  چشم

 کودکان واقعا ممکن است چیزها را به شکل متفاوتی ببینند.   ریسا

کته بتا کودکتانی کتار     این کتاب برای والدین، معلمان و دیگر افترادی  

هتای   اختتال   و های طیف اتیسم ، اختال که در یادگیری و رفتارکنند  می

کته   دارنتد  دیگری تیا مشکال و تأخیر رشدی دارندشناختی خفیف  عصا

د متی  نمنتهتی شتو   بینتایی کارکردی یا ادراك  دیدضعف به  ممکن است

کته   این نکته است راهنمایی خوانندگان برای درك هدف این کتاب. باشد

شناخت پیتداکرده و آنهتارا    مشکالت نامحسوس و ظریف چگونه نسبت به

 بتترایکتته  هتتایی گزینتتهشتتناخت  نستتبت بتته بتتاقمتعا و را آشتتکار ستتازند

بتواننتد   تتا شتناخت یابنتد   ، دارنتد  در دسترس تخصصیجستجوی کمك 

و  موزنتد بیا را در خانته و کتالس درس راهبرهتایی   برای غلبه بر مشکالت 

بیشتتر در متورد ایتن مستائل منتابع بیشتتری        و شتناخت  برای یادگیری

که کودکان چگونته   کند کتاب بر درك این نکته تأکید میشناسایی کنند. 

کردی و رکتا  دیتد طراحتی شتده بترای بهبتود     هتای   داخلت  از م می توانند

پزشتتکان  بیشتتتر اوقتتات چشتتمختتود بهتتره ببرنتتد.  هتتای ادراکتتی مهتتارت

، کتار درمتانگران  و  ها متخصتص هستتند   که در این اختال  سازها( )عینك

بتا  کته   متخصصتینی کنند. اما معلمان و دیگتر   میفراهم را ها  این مداخله

یتاری  ممکتن استت بته آنهتا     کنند هتم   کودکان با نیازهای خاص کار می

ترین حسی است که کودك بترای   مهم دید. شاید به این خاطر که رسانند.

تأثیری عمیق بتر  تواند  می بیناییگیرد، مداخل  درمان  یادگیری به کار می

 بیناییکارکردهای سیستم  تغییر رو یادگیری آنها داشته باشد. در واقع 

را بترای یتادگیری   ز قتادر استت اطالعتات    را که مغ مسیر وروشیتواند  می
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هتای   درك ایتن نکتته مهتم استت کته مداخلته      پرداز  کند، تغییر دهد. 

توانند یادگیری و مشتکالت   خود نمی به خودیتوصیف شده در این کتاب 

کتاه   های یتادگیری را   و دیگر ناتوانی AD/HDرفتاری مرتبط با اتیسم، 

های پزشکی و  زینی برای مداخلهبه عنوان جایگهمجنین نباید  دهند. آنها

و آمتوز    دیتد ، هدف ایتن استت کته   . تلقی شوند خدمات آموزشی ویژه

هتای پزشتکی و    ابزار کمکی برای حمایت از مداخلهیك به صورت  ادراکی

بترای ایتن کودکتان    در این صورت تنها که  تر به کار روند، آموزشی سنتی

 رسان خواهند بود.  بسیار یاری
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