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گفتارپيش  

شـوند، فاقـد    گروهی از كودكان نابینـا زمـانی كـه بـه سـن مدرسـه رسـیده و وارد مدرسـه مـی         

ها باال روند، يا  توانند لباس خود را بپوشند، از پله              مثال  هنوز نمی هاي الزم ابتدايی هستند، مهارت

دهند. ايـن مسـا ل بـه خـامر كمبـود تجربـه و        ن معمولی را هم با اشكال انجام میحتی راه رفت

امالعی اولیاء و مربیان در مورد آموزش اين كودكان در سنین قبل از مدرسه و عـدم آمـوزش    بی

در خیلـی كمـی    ي سـالگی تجربـه   5يـا   4كه كودكان در سن  يا اين ،باشد يابی می صحیح جهت

ي پیش دبستانی بسـیار الزم و   لذا آموزش قبل از مدرسه در دوره دارند، ي خودكفايی موارد اولیه

يـا مطـالبی    گونه كتب                     ر كنند بايد قبال  اينخواهند با كودك نابینا كا ضروري است. كسانی كه می

 گاه با توجه به استعداد كودك با او كار نمايند. در اين باره را به دقت مطالعه كرده، آن

كننـد. مقوـود    دبستانی را آغـاز مـی  ي پیش سالگی دوره 6الی  3یم كودكان سنین دان مور كه می همان

هاي شناختی و امالعـاتی بـه آنـان     دبستانی آموزش مهارتپیشي  دورهاصلی از فرستادن كودكان به 

ي پیش دبستانی نظـام كـوچكی اسـت     دوره .ها است ي پیش دبستانی بیش از اين است،ولی كار دوره

ارتبـاط بـا ديگـران را      ي برقـراري  ها و شیوه قواعد اخالقی، عرف اجتماعی، نگرشكه كودك در آن 

. نفـویي كـه    كنـد  ساالن براي كـودك مهیـا مـی    اي از گروه هم                                 آموزد. اين نظام كوچك غالبا  شبكه می

مدرسه در اجتماعی كردن كودك دارد هم به دلیل وجود شاگردان و هـم بـه دلیـل وجـود معلمـان و      

كودكـان   ، والـدين یي پـیش دبسـتان   درسی است. بنابراين با فرستادن كودك نابینا بـه دوره هاي  برنامه

يابنـد، بـه    ها توجه داشته و دست می مندي از مزايايی كه والدين كودكان بینا نیز به آن ضمن بهره نابینا

 كنند. ساالن بیناي خود را هديه می كودك خود امكان بالیدن و رسیدن به سطح هم

ي پـیش   ي والـدين كـودك نابینـا در دوره    ا كه كتابی در اين خووص به منظور اسـتفاده ج از آن

ي راهكارهـايی جهـت كـار بـا ايـن كودكـان در ايـن دوره بـا          دبستانی آن هم همـراه بـا ارا ـه   

ه مـتن اصـلی   هاي موجود در متن، وجود نداشت، نگارنده بر آن شـد تـا ضـمن ترجمـ     فول سر



در  2كه به قلم خانم ويرجینیا اي بیشاپ« 1بینايی دبستانی با آسیبكودكان پیش »كودك با عنوان 

ی بمیالدي تدوين شده است، مطالب ديگر به روز ديگري را نیز به آن افـزوده و كتـا   1996سال 

وارانـی كـه مشـوق     لـذا ضـمن تشـكر از بـزر      روي شماست را ترجمه و تألیف كند، كه پیش

مسـالالن صـديق و ارجمنـد انتشـارات آواي نـور كـه        ازجانب در تألیف اين كتاب بودنـد،   اين

ها مرضـیه اصـغري    چنین از خانمهم نمايم،میب را فراهم نمودند قدردانی ي چاپ اين كتا زمینه

گري امین،  صبور و دقیق بودند نیـز تشـكر   و دنیا رضايی كه در بازخوانی و اصالح متن،  ياري

مند به مطالعه و كسب امالعات در مـورد كودكـان   نموده و اين كتاب را به تمامی آنانی كه عالق

نظـران و منتقـدان تقاضـا دارد تـا بـا       كنم. در ضمن از تمامی صـاحب میاستثنايی هستند، تقديم 

جانب را در هر چه بهتـر كـردن سـطح علمـی      ي خود اين نهادهاي سازندهي انتقادها و پیش ارا ه

 هاي بعدي رهنمون باشند. كتاب
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