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لهب  خیر 

 بله
 

 بله
 

 بله
 

 خیر

 

 خیر

 

 خیر

 

  VFCS سطح تعیین رنمودا



Visual Function Classification System 
Baranello G., et al. 
 

1 
 

 سیستم طبقه بندی عملکرد بیناییسطوح 

 

                                       . کند یم استفاده درفعالیت های دیداری تیموفق با و یبراحت یینایب عملکرد از: 1سطح 

 ای /و شلوغ ای /و ناآشنا یهاطیمح در خود یینایب از استفاده هنگام است ممکن 1 سطحدر  کودکانعموما 

 .ندارند ازین ی یا تطابقجبرانی هایاستراتژ به مداوم طور به اما شوند، دهیکش چالش به دیجد یهاتیفعال

-خود یجبران یها یاستراتژ به ازین اما کند، یم استفاده تیموفق با یینایب عملکرد از :2سطح 

 دارد. شده آغاز

 یها تیفعال انجام یبرا دهش آغاز-خود یجبران یها یاستراتژ به مداوم طور به 2 سطح در کودکان

 کنند اجتناب دارند ازین دیداری یها مهارت به که ها تیفعال یبرخ از است ممکن آنها .دارند ازین دیداری

 کند ینم محدود روزمره یزندگ در راآنان  استقالل ،آنها یینایب مشکالت حال نیا با ؛کنند عجلهدر آن  ای

 .کند یم محدوداندکی  فقط ای

 . دارد ازین تطابقات یبرخ به اما کند یم استفاده یینایب عملکرد از :3سطح 

 

 2و  1تمایز بین سطوح 

 
 در یینایب ملکردع ازه مداوم و مستقل استفاد یبراآغاز شده -خود یجبران استراتژی های بهدر نیاز  2و  1وح سط نیب تفاوت

 ای دیجد اءیاش صیتشخ در داشته باشند برای مثال ریتأخ عموما است ممکن 1 سطح در کودکان .است دیداری یها تیفعال
 انجام 1 سطح مانند کودکان را هاتیفعال اغلب 2 سطحکودکان در .ناآشنا یها طیمح در جستجو در ای ناآشنا، یها چهره

 قیتطب ای( چرخش مانند)ر س حرکات مانندرا بروز می دهند،  شده آغاز-خود یجبران یهایاستراتژ معموالً اما دهند،یم
 از استفاده ای زدن پلک؛ چشم حرکاتکیفیت  بهبودبرای  ای دیداری هدف نمکاتعیین  سهولت در منظور به سر تیموقع
 مختلف، یها اندازه وموقعیت  اد،یز اتیجزئ با) باشد دهیچیپ اریبس اگر ژهیو به ریتصو کی بهتر جستجوی یبرا انگشت اشاره

 تمرکز یبرا دیداری هدفاجسام یا  فاصله میتنظ؛ (ایاش یهمپوشان ای مختلف اءیاش یریگ جهت رمعمول،یغ ینور طیشرا
 از خاص منطقه کی در( مدرسه زاتیتجه اها ی یباز اسباب مثال رایب) دیداری اهداف دادن قرار؛ تیتثب ابهتر ی بینایی

 . تیفعال لیتسه یبرا یینایب دانیم

 3و  2تمایز بین سطوح 

 در یعملکرد صورت به یینایب از مداوم استفاده بمنظور طیمح انطباق برای کمک بهدر نیاز  3و  2سطوح  نیب فاوتت
آن  دتواننیم و اتخاذ را( ز شدهآغا-خود یعنی) یخود به خود یهایاستراتژ 2 سطح در کودکان .است روزمره یها تیفعال

الزم است  3برای کودکان در سطح  .نمایند مدیریت دیداری یهاتیفعال شتریب در یینایب از عملکردی ها را بمنظور استفاده
با  یهانهیزمپس به معموالً آنهامحیط را تطابق و / یا فعالیت را اصالح نمود تا بتوانند فعالیت های دیداری را انجام دهند.  

افزایش اندازه و کانتراست  ،(دیسف و قرمز ،یآب و زرد د،یسف و اهیسالگوهای  شطرنج؛ صفحه یالگوها مانند) باال نتراستاک
هدف دیداری، کاهش بهم ریختگی دیداری، تنظیم فاصله هدف دیداری، و / یا میز مطالعه، و / یا سیستم های بزرگنمایی و 

 فناوری های بینایی نیاز دارند. دیگر 
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 ازعملکردی  استفاده یبرا تطابقات یبرخ به ،شده آغاز-خود یجبران استراتژی های بر عالوه 3 سطح در کودکان

 هرگونه زا است عبارت تطابق .دارند ازین روزمره یزندگ دردیداری  یهاتیفعال اکثر انجام وبصورت مداوم  یینایب

 منظور به کیتکنولوژ یهادستگاه ای/ و یتطابق زاتیتجه از استفاده و شود،یم جادیا یدارید طیمح در که یاصالح

 .یینایب عملکرد بهبود

 تیفعال از یبخش صرفا اما کند یم استفاده باال تطابق با یها طیمح در یینایب عملکرد از: 4سطح 

  می دهد.  انجام را یدارید یها

 تطابقات قیطر از یتوجه قابل طور به که کنند استفاده یینایب از توانند یم یزمان 4 سطح در ودکانک

آنان بخشی از فعالیت های دیداری را انجام  ست،مداوم نی یینایب از آنان استفاده حال نیا با د،نشو تیحما

 .کنند یم ستفادها یینایب عملکرد حفظ و آغاز به کمک یبرا حواس ریسا از اغلبو می دهند، 

  .کند ینم استفاده باال تطابق با یها طیمح در یحت یینایب عملکرد از :5سطح 

 در یدیشد یهاتیمحدودنیز  شوند حمایت توجه قابل تطابقات توسط که یزمان یحت 5 سطح در کودکان

( رهیغ و مسهال ،ییشنوا) حواس ریسا ازبصورت انحصاری  باًیتقر آنها دارند، روزمره دیداری یهاتیفعال

 .کنند یم استفاده

  4و  3تمایز بین سطوح 
 

 معموالً و ،کنند یم استفادهصورت مداوم ب یینایب عملکرد از 3 سطح در کودکان که است نیا 4و  3  سطوح نیب تفاوت
توصیف  3، عالوه بر تطابقاتی که پیشتر برای سطح 4کودکان در سطح  .ندارند ازین حواس ریسا به ها تیفعال انجام یبرا

ل دید، مانند روشن کردن اهداف در سرایط نیمه تاریک سود می برند. شد، معموال از تنظیم شرایط نوری برای تسهی
استفاده آنان از بینایی محدود شده است و مداوم نمی باشد، و آنان صرفا قادر به انجام بخشی از فعالیت های دیداری 

قادر به تثبیت بینایی  ناپیوسته ای دارند، فقط در محیط های با تطابق بسیار باالهستند. برای مثال، آنان تماس چشمی 
هستند، و برای تشخیص چهره ها یا اشیا عالوه بر بینایی از دیگر حواس نیز استفاده می کنند. پایش بینایی بدون درگیر 

 نمودن دیگر حواس بسیار دشوار است. 

 5و  4تمایز بین سطوح 

قابل توجه  واسطه تطابقاتب اگر است، داریدی یها تیفعال از یبخش انجام یبرا کودک ییتوانا رد 5و  4 سطوح نیب تفاوت
اگر بواسطه یک محیط با تطابق باال و دیگر حواس )شنوایی، المسه، غیره( حمایت شوند  4کودکان در سطح  .شود حمایت

 و دهند ینم انجام را دیداری یها تیفعال معموالً کودکان 5گاهی از عملکرد بینایی استفاده می کنند. کودکان در سطح 
 .دارند ازین گرید یحس یها نشانه به هشیهم

 


