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  اإلعاقة البصرٌة

 :تعرٌؾ اإلعاقة البصرٌة

الضعؾ فً حاسة البصر بحٌث ٌحد من  تعرؾ اإلعاقة البصرٌة بؤنها حالة من -

قدرة الفرد على استخدام حاسة بصره )العٌن( بفعالٌة واقتدار، األمر الذي ٌإثر سلًبا 

 .فً نموه وأدائه، وتشمل هذه اإلعاقة ضعًفا أو عجًزا فً الوظائؾ البشرٌة

 (تصنٌؾ اإلعاقة البصرٌة)

ا إلى فئتٌن رئٌسٌتٌن ًٌّ  :ٌصنؾ المعوقون بصر

لإلعاقة البصرٌة، وٌطلق على هذه الفئة )قارئً  (Blind) فئة المكفوفٌناألولى: 

 .وهم الذٌن ٌستخدمون أصابعهم للقراءة :(Braille Readers براٌل

ا ًٌّ وهذه الفئة تستطٌع القراءة  (Bartially sighted) الثانٌة: فئة المبصرٌن جزئ

 ئً الكلمات المكبرةباستخدام وسٌلة تكبٌر أو نظارة وٌطلق على هذه الفئة )قار

Large- Type Readers):  وهم الذٌن ٌستخدمون عٌونهم للقراءة مع تكبٌر

 .الكلمات

العٌن البشرٌة أداة التواصل األكثر أهمٌة ودقة بٌن المحٌط الخارجً واإلنسان. كٌؾ 

 ترى األشٌاء؟ وماهً حدود البصر التً تستطٌع العٌن البشرٌة الوصول إلٌها؟

ببساطة، نستطٌع اإلبصار ورإٌة األشٌاء بسبب جزٌئات الضوء التً ُتدعى 

، التً تسقط على األجسام حولنا، ثم ترتد على أعٌننا فً جزء أقل بكثر ”فوتونات“

من المّرات من جزء من الثانٌة. تستقبل أعٌننا هذه الفوتونات الضوئٌة،على ماٌقرب 

 .ٌة العٌنملٌون خلٌة حساسة للضوء فً شبك” 621“من 

البصرٌة، التً ٌتم إطالقها ” رودوبسٌن“وهو البروتٌن الذي ٌشّكل جزءاً من صبؽة 

وتحفٌزها بواسطة الضوء. هذه الجزٌئات الصبؽٌة فً خالٌا الشبكٌة تمتص الطاقة 



الكهرومؽناطٌسٌة من تؤثٌر الفوتونات ُمولدة بذلك إشارات كهربٌة هذه اإلشارة تنتقل 

ى الدماغ، وٌقوم الدماغ البشري بدوره بتحوٌل التفاوت أو عبر العصب البصري إل

االختالؾ فً االتجاهات والطاقات للفوتونات الساقطة إلى أشكاٍل و ألواٍن ُمختلفة، 

وبالتالً نستطٌع تمٌٌز األشٌاء حولنا ما إذا كانت لوناً أم صورة أم أجساماً، وما إلى 

 .ذلك

 

 حدود الرإٌة للعٌن البصرٌة

فً تفاصٌل حدود الرإٌة البصرٌة؛ هل تساءلت ٌوماً لماذا نستطٌع قبل الخوض 

تمٌٌز األلوان؟ على سبٌل المثال، هذا لون بنفسجً، وهذا لون قرمزي وأحمر، 

 .وؼٌره من األلوان

ٌُمٌز األشٌاء حولنا هً ألوانها. لذا فإن حدود  حسناً، من المعروؾ أن أبرز ما 

وان؛ بسبب أنها تعتمد ُكلٌاً على الطاقة أو األطوال الرإٌة البشرٌة ُمقٌدة تماماً باألل

الموجٌة للفوتونات التً تسقط ُمإثرة على شبكٌة العٌن، تلك الواقعة فً الجزء 

الخلفً من ُمقلة أعٌننا وأٌضاً ال تستطٌع أعٌننا رإٌة جمٌع ما ٌوجد حولنا، فعلى 

اإللكترونٌة الذكٌة؛ سبٌل المثال.. ال ٌمكننا رإٌة الموجات الصادرة من أجهزتنا 

بسبب اختالؾ أطوالها الموجٌة. لذا نحن بحاجة لمعرفة األطوال الموجٌة التً فً 

ِنٌة من خالل عدسة العٌن ٌْ  .مجال الرإٌة الَع

. 

 الرإٌة-حّدة  -وضوح

حدة البصر هً القدرة على تمٌٌز التفاصٌل لألشٌاء، على سبٌل المثال، نستطٌع 

 ذا ما كانت متصلة أم منفصلةتمٌٌز النقطة عن الخطوط، وإ

حدة البصر فً العٌن البشرٌة، تكون محدودة أو ُمقٌدة بالمسافة، والتباعد بٌن خالٌا 

 .اإلبصار الطولٌة والمخروطٌة على شبكٌة العٌن

” مخطط سنٌلٌن“ٌعمل هذا المبدأ فً اختبارات الرإٌة لدى أطباء العٌون اختبار 

كبٌرة وصؽٌرة. ٌكون المرٌض على  للمرضى وضوح الرإٌة لدٌهم على أحرؾ

 .مسافة ُمحددة وفقاً للمبدأ المذكور لتحدٌد صحة وضوح الرإٌة لدٌه

 كٌؾ تبصر العٌن؟

تخٌل عٌنك كما لوكانت كامٌرا تصور العالم من حولك ، عندما تنظر الى شًء ما 

فان الضوء ٌنعكس من من هذا الجسم وٌدخل الى عٌنك حٌث ٌدخل اوالً عبر 

واقً الشفاؾ المعروؾ بالقرنٌة ثم ٌمر خالل الحدقة أو فتحة موجودة فً السطح ال

القزحٌة التً تنبسط وتنقبض للتحكم فً كمٌة الضوء الداخلة تماما مثل فتحة دخول 

 .الضوء فً الكامٌرا



تماًما مثل عدسة الكامٌرا، ٌجب أن تتسم العدسة البلورٌة للعٌن الموجودة خلؾ 

ح بمرور الضوء وتجمٌعه فً تسمى الشبكٌة، وهً عبارة القزحٌة بالشفافٌة للسما

عن نسٌج رقٌق موجود فً مإخرة عٌنك ٌشتمل على مالٌٌن الخالٌا العصبٌة الدقٌقة 

الحساسة للضوء. تعمل هذه الخالٌا التً تسمى بالمخارٌط واألعمدة ) الموجودة فى 

أللوان والتفاصٌل، الشبكٌة( على توفٌر الرإٌة الحادة فً الضوء الساطع واكتشاؾ ا

وتوفٌر الرإٌة المحٌطٌة أو الجانبٌة وتسمح ألعٌننا باكتشاؾ الحركة ورإٌة الضوء 

الخافت ولكن ٌجب أن تتمكن العدسة الصؽٌرة التً تساعد فً تكوٌن شكل العدسة 

من زٌادة سمك العدسة لتتمكن من رإٌة األشٌاء القرٌبة أو تقوم بتقلٌل سمكها 

ا لرإٌة األشٌاء البعٌدة عندما تقوم الشبكٌة بتحوٌل أشعة والعمل على استرخائه

الضوء إلى نبضات كهربائٌة، فإنها تنتقل إلى المخ عبر العصب البصري وتتحول 

 .هناك إلى صور

 (أسباب اإلعاقة البصرٌة)

 .تعددت األسباب التً تإدي إلى اإلصابة باإلعاقة البصرٌة

 :فهناك أسباب منها

دة: وتشمل العوامل الوراثٌة والبٌئٌة وإصابة األم الحامل أسباب ما قبل الوال •

 .ببعض األمراض

أسباب أثناء الوالدة نفسها: العوامل الوراثٌة: فكثًٌرا ما تظهر تؤثٌراتها منذ الوالدة  •

، وتشمل نقص األوكسجٌن والوالدة (Congenital) فهً تسمى بالعوامل الوالدٌة

 .المبكرة

وتعرؾ العوامل ؼٌر الوراثٌة المسببة لإلعاقة البصرٌة  أسباب ما بعد الوالدة: •

، وتشمل زٌادة نسبة األوكسجٌن فً حاضنات (Adventitious) بالعوامل المكتسبة

 .األطفال الخدج واألمراض التً تصٌب العٌن واإلصابات الناجمة عن الحوادث

 -:أنواع اإلعاقة البصرٌة

 .ما فئة المكفوفٌن وفئة ضعاؾ البصرهناك فئتٌن رئٌسٌتٌن من اإلعاقة البصرٌة ه

 -:وهناك أشكال مختلفة لضعؾ البصر وهً

 -:طول النظر .1

حٌث ٌعانً الفرد من صعوبة فً رإٌة األجسام القرٌبة بٌنما تكون قدرته على رإٌة 

األجسام البعٌدة عادٌة. وٌعود السبب فً طول النظر إلى قصر عمق كرة العٌن 

المنكسر خلؾ الشبكٌة وبذلك ال تتكون الصورة  بحٌث تكون نقطة مركز الشعاع

 .لألشٌاء القرٌبة.أما األشٌاء البعٌدة فٌمكن رإٌتها بسهولة

 -:قصر النظر .2

وهً حالة عكس طول النظر حٌث أن الفرد ٌواجه صعوبة فً رإٌة األجسام البعٌدة 



 .بوضوح بٌنما ال ٌواجه مشكلة فً رإٌة األجسام القرٌبة

أن عمق كرة العٌن من المقدمة للخلؾ ٌكون كبٌرا مما ٌجعل وتكمن المشكلة فً 

الشعاع الساقط من األجسام المرئٌة ٌنكسر لٌتجمع خارج الشبكة. كما تعتبر حاالت 

طول النظر وقصر النظر من أكثر الصعوبات البصرٌة شٌوعا وٌمكن التؽلب على 

 .هذه المشكلة عن طرٌق النظارات الطبٌة والعدسات الالصقة

 -:لالبإرٌةا .3

تحدث هذه الحالة نتٌجة عٌوب أو عدم انتظام فً شكل القرنٌة أو العدسة مما ٌإدي 

إلى عدم انتظام فً انكسار الضوء الساقط علٌهما حٌث ٌتشتت الضوء بشكل ٌإدي 

إلى عدم وضوح الصورة وفً معظم الحاالت ٌمكن عالج هذه الحالة عن طرٌق 

 .الجراحة أو العدسات الالصقة

 -:جالكوماال .4

أو ما تعرؾ ) الماء األزرق( وهً حالة تنتج عن ازدٌاد فً إفراز السائل المائً ) 

الرطوبة المائٌة( داخل العٌن مما ٌإدي إلى ارتفاع الضؽط حول العٌن والضؽط 

على العصب البصري الذي ٌنتج عنه ضعؾ البصر. وإذا لم تكتشؾ هذه الحالة 

إلى الحد الذي ٌمنع وصول الدم إلى العصب مبكرا وتعالج فإن الضؽط قد ٌتطور 

 .البصري مما ٌإدي إلى تلفه واإلصابة بكؾ كلً للبصر

 -:عتامة عدسة العٌن .5

ٌشار إلٌها فً أحٌان كثٌرة باسم ) الماء األبٌض( أو ) الساد( وتنتج عتامة عدسة 

الؽالبٌة العٌن عن تصلب األلٌاؾ البروتٌنٌة المكونة للعدسة مما ٌفقدها شفافٌتها. و

% 57العظمى من الحاالت تحدث فً األعمار المتقدمة وتشٌر الدراسات إلى أن 

سنة وهذا الٌعنً عدم تعرض  17من اإلصابات بعتامة عدسة العٌن تحدث بعد سن 

األطفال لإلصابة به إذ أن هناك حاالت من الماء األبٌض الخلقً أو حاالت تنتج عن 

 .لمواد الكٌماوٌة السامة أو الحرارة الشدٌدةضربة شدٌدة للعٌن أو تعرض العٌن ل

 

 -:الحول .6

وهو عبارة عن اختالل وضع العٌنٌن أو إحداهما مما ٌعٌق وظٌفة اإلبصار عن 

األداء الطبٌعً وٌكون الحول إما خلقٌا أو وراثٌا وإما أن ٌنتج عن أسباب تتعلق 

قصر النظر ( أو بظهور األخطاء االنكسارٌة فً مرحلة الطفولة ) طول النظر أو 

ضعؾ الرإٌة فً إحدى العٌنٌن أو كلتٌهما نتٌجة لعتامة العٌن أو األورام أو الخلل 

فً الشبكٌة وكثٌرا ما ٌكون ضعؾ عضالت العٌن واحدا من األسباب الرئٌسٌة 

 .للحول

 -:الرأرأة -7



ٌة وهً عبارة عن التذبذب السرٌع والدائم فً حركة المقلتٌن مما ال ٌتٌح للفرد إمكان

 .التركٌز على الموضوع المرئً

 

 

 

ا ًٌّ  :سمات وخصائص المعاق بصر

نظرا لالختالفات فً درجة اإلعاقة البصرٌة وفً أنواعها ومسبباتها, وفً الظروؾ 

البٌئٌة المحٌطٌة بالمعاق بصرٌا مثل الجهات األسرٌة واالجتماعٌة, وطبٌعة 

التً تقدم للمعاق بصرٌا, فإنه الخدمات التربوٌة والتؤهٌلٌة, واالجتماعٌة والنفسٌة 

من الصعب أن نحدد خصائص معٌنة ٌمكن أن ٌندرج تحتها جمٌع المعاقٌن بصرٌا 

بفئاتهم ودرجاتهم المختلفة, ذلك ألنهم لٌسوا على مجموعة متجانسة.لقد حدد لونٌفٌلد 

( أربعة من االعتبارات التً ٌجب أن تراعى عند تحدٌد خصائص المعاقٌن 6577)

 :ه االعتبارات هًبصرٌا وهذ

الربط بٌن الخصائص والمسببات: فعلى سبٌل المثال اإلعاقة البصرٌة الناتجة  -1

عن الحوادث ال ٌصاحبها تخلؾ عقلً, بٌنما نجد أن اإلعاقة البصرٌة الناتجة عن 

 .الحصبة األلمانٌة قد ٌصاحبها فً األحٌان تخلؾ عقلً أو إعاقة سمعٌة

عٌنات من المعاقٌن بصرٌا: فعند استخدام  تكٌٌؾ وتقنٌن االختبار على -2

االختبارات لتحدٌد خصائص المعاقٌن بصرٌا فإنه ٌجب مراعاة أن تكون هذه 

 االختبارات قد صممت أو ُكٌفت

 .وقننت على عٌنات من المعاقٌن بصرٌا

الربط بٌن الخصائص وأسالٌب التعامل مع المعاقٌن بصرٌا: وهو ما ٌعرؾ  -3

حو المعاقٌن بصرٌا حٌث تإدي االتجاهات السلبٌة أو القصور باتجاهات المبصرٌن ن

فً أسالٌب التعامل سواء على المستوى التربوي أو التؤهٌلً, أو العالجً إلى ظهور 

 .العدٌد من النفسٌة السلبٌة لدى المعاقٌن بصرٌا

شمولٌة البحوث والدراسات فً مجال اإلعاقة البصرٌة: أن معظم البحوث التً  -4

ى المعاقٌن بصرٌا تشمل من ٌقٌمون منهم فً المإسسات والمدارس تجري عل

الخاصة بالمعاقٌن بصرٌا, وهإالء ٌعتبرون فئة مختارة ال تمثل جمٌع المعاقٌن 

بصرٌا. العدٌد من الدراسات التً تناولت هذه الفئة من المعاقٌن ألقت الضوء على 

التربوي والتؤهٌلً بعض هذه الخصائص وذلك نظرا لبروزها وارتباطها بالجنب 

 .للمكفوفٌن

 :الخصائص التعلٌمٌة -

من أهم الخصائص دراسٌة للمعاقٌن بصرٌا التً أوردتها واتفقت علٌها معظم 



 :الدراسات والبحوث فً هذا المجال

أو الكتابة العادٌة: أورد نوالن  بطء معدل سرعة القراءة سواء بالنسبة لبراٌل -1

م أن معدل سرعة قراءة الطالب المعاق بصرٌا لبراٌل فٌما بٌن الصؾ 6511

كلمة فً الدقٌقة وهذا ٌمثل ثلث معدل سرعة 95العاشر والثانً عشر بلػ حوالً 

 .القراءة العادٌة

 :م بالنتائج اآلتٌة6511أخطاء فً القراءة الجهرٌة: خرجت دراسة بتمان  -2

أن مستوى أداء هذه المجموعة فً القراءة ٌعتبر بوجه عام مشابه لمستوى أداء  - أ

 .المبصرٌن من نفس المرحلة الدراسٌة

إن أقل الدرجات انخفاضا هً التً حصلوا علٌها فً اختبار القراءة الجهرٌة,  - ب

 .وان أعالها هً التً حصلوا علٌها فً اختبار القراءة الصامتة

لقراءة مقارنة بالمبصرٌن خاصة فٌما ٌتعلق بعكس الكلمات زٌادة أخطاء ا -ج

 .والحروؾ

 .انخفاض مستوى التحصٌل الدراسً -3

 :االعاقة البصرٌة وتكٌفه االجتماعً

تإثر اإلعاقة تؤثٌرا واضحا فً السلوك للمعوقٌن, حٌث توجد لدٌهم صعوبات كبٌرة 

ماعٌة الالزمة لتحقٌق فً عملٌة التفاعل االجتماعً, وفً اكتساب المهارات االجت

االستقالل عن اآلخرٌن, وذلك نظرا لنقص خبراتهم االجتماعٌة,وقلة الفرص 

االجتماعٌة المتاحة لهم فً االحتكاك باآلخرٌن, واالتصال بالعالم الخارجً المحٌط 

بهم. وكلما كانت االتجاهات االجتماعٌة نحو المعوقٌن إٌجابٌة, كلما سهلت علٌهم 

تماعً مع اآلخرٌن, وتمت لدٌهم درجة اكبر من الثقة بالذات فرص التفاعل االج

 .وباآلخرٌن

وبسبب فقدان الطفل للبصر ٌصبح كفٌفاً بحاجة إلى مساعدة الوالدٌن أكثر من 

األطفال المبصرٌن وٌصاحبه عدم اهتمام من قبل الوالدٌن, مما ٌجعله ٌشعر أن 

قة الكفٌؾ بوالدٌه, وهذا اآلخرٌن ال ٌهتمون به مما ٌإثر بشكل أو بآخر على عال

ٌولد لدٌه شعوراً بعدم األمن مما ٌعوق محاوالته اكتشاؾ البٌئة, وهذا ٌإثر بالتالً 

على نموه االجتماعً من جانب, ومن جانب آخر فإنه ٌشجع استمرار الطفل 

باالعتماد على الوالدٌن وهذا ٌصاحبه حماٌة زائدة من الوالدٌن ألنه معاق وعدم 

شٌاء من حوله, وعندما ٌنتقل من بٌئة األسرة إلى مجتمع الزمالء فإنه التعامل مع األ

ٌالحظ علٌه تؤخرا فً بعض النواحً االجتماعٌة, من تعلم وتقلٌد ماهو مقبول 

 .اجتماعٌاً 

 :قٌاس وتشخٌص اإلعاقة البصرٌة

هناك بعض المإشرات ؼٌر المطمئنة تصدر عن الطفل وهً تدل على وجود مشكلة 



ا بصرٌة عنده،  والتً ٌجب أن ٌنتبه إلٌها األهل والمعلمون فً المدرسة وخصوّصً

 :عند األطفال الذٌن لدٌهم مشكالت بصرٌة أقل حدة، ومن هذه المإشرات ما ٌلً

 .إحمرار العٌنٌن -1

 .فرك العٌنٌن بشكل مستمر -2

 .كثرة إدماع العٌنٌن -3

 .كثرة إدماع العٌنٌن -4

 .لحولظهور عٌوب ظاهرة للعٌنٌن مثل ا -4

 .تكرار رمش العٌنٌن -5

 .تحاشً الضوء أو الطلب بزٌادة الضوء -6

 .تقرٌب أو إبعاد األشٌاء لرإٌتها -7

 .االصطدام باألشٌاء بشكل متكرر -8

 .الشعور بالتعب بسرعة أثناء القراءة -9

 .الصداع المستمر -10

 .كرة األخطاء فً القراءة والكتابة -11

 .لوانمشكالت فً التمٌز بٌن األ -12

 .صعوبة تلقؾ األشٌاء التً ترمً باتجاهه -13

أما بالنسبة الستخدام األدوات والمقاٌسس فً تشخٌص اإلعاقة البصرٌة فٌعتبر 

من الطرق التقلٌدٌة التً تستخدم فً  (Snellenchart) استخدام طرٌقة لوحة سنلن

 قٌاس وتشخٌص اإلعاقة البصرٌة وهذه اللوحة تتكون من ثمانٌة صفوؾ من

الحروؾ وٌطلب من المفحوص أن ٌحدد اتجاه فتحة الحروؾ المشار إلٌها من قبل 

الفاحص هل اتجاه الفتحة إلى أعلى أم أسفل أو ٌساًرا أم ٌمًٌنا وٌقؾ الفرد عاد على 

أمتار وإذا استطاع الفرد أن ٌجتاز بنجاح اتجاه صؾ الحرؾ الثامن من  1مسافة 

 .1/1ن نتٌجة الفرد فً اإلبصار هً أمتار فإننا نستطٌع القول أ 1مسافة 

امتار  1أما إذا استطاع الفرد اجتٌاز اتجاه الحروؾ. حتى الصؾ السابع من مسافة 

 .62/1بنجاح فإننا نستطٌع القول أن قدرته على اإلبصار هً 

 

ولقد وجهت انتقادات عدٌدة لهذه الطرٌقة، ومنها صعوبة تقدٌر مدى اإلعاقة 

ا مع األطفال ؼٌر المتعلمٌن، بسبب صعوبة فهم البصرٌة وصعوبة استخدامه

 :التعلٌمات لذلك فقد ظهرت هناك بعض المقاٌٌس التً تستخدم لقٌاس اإلعاقة ومنها

 :مقٌاس فروستج لإلدراك البصري -1

Forsting Developmental Test of Visual Perception (DTVP) 



التعلم وذوي اإلعاقات  ٌعتبر هذا المقٌاس من المقاٌٌس الرئٌسٌة لذوي صعوبات

( سنوات، وٌمكن استخدامه بطرٌقة 9 -1البصرٌة الجزئٌة، وٌصلح لألفراد من )

فردٌة/جماعٌة وٌقٌس هذا االختبار جوانب محددة متصلة باإلدراك البصري وٌتؤلؾ 

 :( فقرة موزعة على االختبارات الفرعٌة التالٌة75من )

وٌقٌس هذا  :(EyeHand coortion subtest) اختبار تؤزر العٌن مع الحركة -1

االختبار قدرة الطالب على رسم خط مستقٌم أو منحنى أو رسم زواٌا ذات اتساعات 

 .( فقرة61مختلفة دون توجٌه من الفاحص وٌتكون من )

ٌقٌس هذا االختبار  :(Figure – Ground subtest) اختبار الشكل واألرضٌة -2

ضٌات متزاٌدة فً التعقٌد، وٌتؤلؾ من قدرة الطالب على إدراك األشكال على أر

 .( فقرات9)

ٌقٌس هذا االختبار  :(Constancy of shap subtest) اختبار ثبات الشكل -3

قدرة الطالب فً التعرؾ على أشكال هندسٌة معٌنة، تظهر بؤحجام مختلفة وبفروق 

شكال دقٌقة، وفق سٌاق أو نسب معٌنة وفً مواقع مختلفة، وٌستخدم للتمٌٌز بٌن األ

الهندسٌة المتشابهة )دوائر مربعات، مستطٌالت، أشكال بٌضاوٌة، متوازٌات 

 .( فقرة65أضالع( وٌتؤلؾ من )

ٌقٌس هذا االختبار  :(Position IN space subtest) اختبار الوضع فً الفراغ -4

 . قدرة الطالب على تمٌٌز االنعكاسات والتعاقب فً االشكال التً تظهر

 

 

 

 

 قة البصرٌةمظاهر اإلعا ?

هناك العدٌد من الخصائص اإلعاقة البصرٌة التً لها عالقة بعملٌة لدى األفراد مثل 

 . العمر عند اإلصابة ، واألسباب،ونوع اإلصابة،ودرجة الرإٌة، ومآل اإلصابة

 

 

 

إن األطفال الذٌن ٌفقدون بصرهم قبل سن الخامسة ٌمكن اعتبارهم معوقٌن والدٌا 

ذه الفئة من المعوقٌن بصرٌا لدٌها القلٌل من التخٌل والتذكر وذلك ألهداؾ تربوٌة.فه

بٌنما األطفال الذٌن ٌفقدون بصرهم بعد (lowen feld).البصري كتذكر األلوان مثال

سن الخامسة ٌتعرضون إلى صعوبات لمسٌة أكثر من التذكر البصري وٌتعرضون 



الت تزداد احتماالت لمشكالت عاطفٌة كثٌرة بسبب فقدانهم للرإٌة، ومثل هذه المشك

 . حدوثها كلما كان الفقدان فً مرحلة عمرٌة الحقة

إن المعرفة بطبٌعة اإلعاقة البصرٌة توفر المعلومات الضرورٌة التً تساعد المعلم 

فً التعامل مع الحاالت الفردٌة. فبعض حاالت العٌن قد تكون مصحوبة بؤلم أو 

 .حساسٌة للضوء

لة وأثرها على السلوك العام للفرد وأثرها على ولذلك فإن من المهم معرفة الحا

 . التعلم

فالحاالت التً تتضمن بقاٌا بصرٌة تنطوي على فوائد جمة على الصعٌد التربوي ، 

 فما هو

متوقع من ضعٌؾ البصر أكثر مما هو متوقع من المكفوؾ. ولكن من ناحٌة 

اجتماعٌة ، نرى أن ضعٌؾ البصر ٌنظر إلى نفسه بؤنه لٌس من فئة العادٌٌن وال 

 . فئة المكفوفٌن،وبالتالً فهو ٌشعر بتدنً مفهوم الذات وٌعانً من مشكالت عاطفٌة

?  ُ  : ردود فعل أسرة المعاق بصرٌا

الوالدٌن طفالً أعمى لٌس باألمر المستحب حٌث أن كل أسرة تتمنى أن ٌكون لدى 

أن ٌكون لدٌهم أطفاالً أسوٌاء تعقد علٌهم اآلمال وتتمنى لهم المستقبل المشرق ولكن 

هذه اآلمال قد ال تتحقق لدى أسرة ما ٌصبح عندها طفالً معاق فتخٌب آمالها ونتٌجة 

 -: لذلك تنتج عنها ردود األفعال التالٌة

 . الصدمة : نتٌجة عدم توقعهم فً أن ٌكون لدٌهم طفالً معاقاً  – 1

النكران : وذلك رؼبة منهم أن ال تكون موجودة فٌه ألنه طفلهم من ناحٌة وألن  – 2

 اآلخرٌن سٌعٌبونهم على هذه اإلعاقة كخلل أسرى أو عٌب

 . لوم الذات والشعور بالذنب – 3

 . مشاعر الؽضب والتوتر – 4

 . لحزن ومشاعر الشعور بالدونٌةمشاعر ا - 5

 . مشاعر الخجل والخزي – 6

 . الٌؤس – 7

 . التقبل – 8

 . التكٌؾ – 9

 -:أسالٌب تدرٌس المعاقٌن بصرٌا:وتتناول ما ٌلً

تنمٌة القدرات البصرٌة التتبعٌة من خالل تنمٌة مهارات اإلدراك والتمٌٌز  -

 البصري

 . رلالشٌاء واستخدام البرامج المتعددة العناص



استخدام البرامج الفردٌة والتدرٌب فً البٌئة الطبٌعٌة لتطوٌر مهارات التحرك  -

 . والتنقل

 .ترٌب الطفل على المشً بطرٌقة منتظمة -

 .تدرٌب الطفل على التنقل باستخدام العصا البٌضاء -

تدرٌب الطفل على مهارات التواصل باستخدام نظام براٌل /الكتب  -

 .الناطقة/اشرطة..الخ

 

 المحاضرة الخامسة

 :احتٌاجات ومشكالت الفئات الخاصة ?

 

 :معنى الحاجة

الحاجة هً حالة من االفتقار أو اإلحساس بوجود نقص فً شًء مرؼوب فٌه 

 .وٌكون مطلوب إشباعه

 .عدم إشباع الحاجة ٌإدي إلى مشكلة اجتماعٌة، ترتبط بنوع الحاجة الناقصة

 :معنى المشكلة

 .إشباع الحاجات اإلنسانٌة، وهً ضارة وظٌفٌاً وبنائٌاً هً معوق ٌقؾ حائل أمام 

 .كما تعرؾ بؤنها ظرؾ مهدد لقٌمة اجتماعٌة وٌحتاج التخاذ قرار

 :االحتٌاجات والمشكالت النفسٌة

ٌواجه المعاقٌن مشكالت نفسٌة، وتنتابهم الكثٌر من المشاعر النفسٌة السلبٌة التً 

 :تمثل أهم المظاهر النفسٌة السلبٌة فًتإثر على توافقهم النفسً واالجتماعً، وت

 .رفض الذات ومقومة واقع اإلعاقة ?

 .الشعور بالنقص والتقلٌل من قٌمة الذات ?

 .الشعور بالذنب العتقاد البعض بؤن هذا عقوبة ?

 .الشعور بالقلق واالكتئاب ?

 :االحتٌاجات والمشكالت االجتماعٌة

عاقٌن بالبٌئة االجتماعٌة لهم، وتتمثل ترتبط االحتٌاجات والمشكالت االجتماعٌة للم

بسوء التكٌؾ معها مما ٌإثر سلبٌاً على أدوارهم االجتماعٌة واندماجهم مع البٌئة 

 .المحٌطة بهم

 :ومن مظاهر المشكالت االجتماعٌة ما ٌلً ?

 :أ/ المشكالت األسرٌة

دور تمثل إعاقة الفرد داخل األسرة مشكلة له وألسرته، كما أن اإلعاقة تحد من 



 .المعاق فً أسرته، وتشكل عبئاً على أدوار اآلخرٌن

وتعتبر إصابة عائل األسرة باإلعاقة المفاجئة من أكثر المشكالت حدة لما ٌترتب 

 .علٌها من آثار على أفراد األسرة واضطراب فً المعٌشة والعالقات االجتماعٌة

 :ب/مشكالت العمل

ه، وبالتالً ٌترتب على هذه المشكلة قد تإدي اإلعاقة إلى ترك العمل أو تؽٌٌر دور

مشاكل أخرى اجتماعٌة ونفسٌة واقتصادٌة تعٌق من قدرته على التكٌؾ االجتماعً، 

 .وٌصاب بمظاهر نفسٌة كاالكتئاب أو االنطواء، وٌعجز عن رعاٌة نفسه وعائلته

 :ج/ نظرة المجتمع للمعاق

علٌه وتعٌق تكٌفه إن نظرات العطؾ أو االزدراء من اآلخرٌن إلى المعاق تإثر 

 .النفسً واالجتماعً فً المجتمع

 :د/ مشكالت األصدقاء

تحتل مشكلة األصدقاء وجماعة الرفاق أهمٌة قصوى فً حٌاة المعاق، وشعوره 

بعدم الندٌة مع اآلخرٌن قد ٌإدي إلى انعزاله وانطوائه، وقد ٌلجؤ بعض المعاقٌن إلى 

قد ٌلجئوا فً سبٌل ذلك إلى السرقة إؼراء اآلخرٌن من أجل تبادل الصداقة معهم، و

أو االحتٌال والكذب، وقد ٌنصاع لقٌم األصدقاء الجدد وأضرارهم مثل االرتباط مع 

 .الجماعات المتطرفة

 :هـ / المشكالت التروٌحٌة

تإثر اإلعاقة على قدرة المعاق فً االستمتاع بوقت فراؼه سواء بالنشاط التروٌحً 

عدم استثمار وقت الفراغ إلى انحراؾ فً سلوك الذاتً أو الجماعً، وقد ٌإدي 

 .الفرد المعاق

 :االحتٌاجات والمشكالت التعلٌمٌة

 .لكل شخص معاق الحق فً التعلٌم، وٌرتبط هذا الحق فً قدرة المعاق على التعلم

كما أن للمعاقٌن خصائص متمٌزة واحتٌاجات تعلٌمٌة تناسب نوع اإلعاقة، إال أن 

 :اجههم منهاهناك مشكالت تعلٌمٌة تو

صعوبة إندامجهم فً التعلٌم العام أو البرامج التعلٌمٌة الخاصة بهم العتبارات  -1

 .اجتماعٌة ومجتمعٌة

المشكالت النفسٌة والسلوكٌة التً تحول دونهم لمساٌرة أقرانهم فً المستوى  -2

 .التعلٌمً

 .عدم توفر مدارس كافٌة الحتوائهم -3

 .عدم توفر مناهج خاصة تناسبهم -4

 :االحتٌاجات والمشكالت الصحٌة



نتٌجة ألنواع اإلعاقات التً تصٌب المعاقٌن بسبب عوامل وراثٌة أو تعرضهم 

لعوامل مكتسبة، فقد تفقدهم القدرة الجسمٌة وبالتالً ٌحتاجون إلى رعاٌة صحٌة 

ووقائٌة وعالجٌة خاصة أثناء تواجدهم فً المإسسات الصحٌة، ومن أهم احتٌاجات 

 :صحٌة ما ٌلًالمعاقٌن ال

 .احتٌاجات بدنٌة: تتضمن العالج وتوفٌر أجهزة تعوٌضٌة الستعادة اللٌاقة البدنٌة -1

ومن المشاكل الصحٌة التً تواجه المعاقٌن هً قلة إمكانٌة وعدد المراكز  -2

 .العالجٌة، وارتفاع التكلفة المادٌة للعالج، مع قلة إمكانٌات المعاقٌن للعالج

 :ت المهنٌةاالحتٌاجات والمشكال

تعتبر المشكالت المهنٌة من أهم ما ٌواجه المعاق فً حٌاته خاصة إذا ارتبطت 

اإلعاقة بترك العمل أو تقلٌل عدد ساعات العمل ألنها ستإثر على دوره ودخله 

 .ومركزه االجتماعً

 :ومن المشكالت المهنٌة التً تواجه المعاق ما ٌلً ?

 .افًعدم توفر األجهزة التعوٌضٌة بشكل ك -1

 .عدم التزام الدقة فً إعداد هذه األجهزة، مما ٌقلل من فائدتها -2

 .تعقد إجراءات الحصول على هذه األجهزة -3

 .خلو مكاتب التؤهٌل من اإلشراؾ الطبً والنفسً -4

 :وتتمثل االحتٌاجات المهنٌة فً

رار الحاجات التوجٌهٌة: وتتضمن التهٌئة المبكرة لسبل التوجٌه المهنً واالستم ?

 .فٌها حتى تنتهً عملٌة التؤهٌل المهنً

 .الحاجات التشرٌعٌة: وتتضمن إصدار تشرٌعات لتشؽٌل المعاقٌن ?

الحاجات المحمٌة: وتختص بإنشاء مصانع محمٌة من منافسة فئات المعاقٌن ٌتعذر  ?

 .إٌجاد عمل لهم مع العادٌٌن

والتفاعل المتكافئ  الحاجات االندماجٌة: وتتضمن الحاجة لتوفٌر فرص االحتكاك ?

 .مع بقٌة المواطنٌن

 المحاضرة السادسة

 

 :مجاالت اإلرشاد للمعاقٌن بصرٌا ?

 :اإلرشاد النفسً -1

ٌتضمن تقدٌم الخدمات النفسٌة المتخصصة وتحسٌن مستوى التوافق الشخصً 

ومساعدته فً مواجهة ما ٌتعرض من مشكالته الذاتٌة وفكرة المعوق عن نفسه 

عاقته والتوافق معها حتى ال تزداد حالته سوءا وتشجٌعه على واتجاهاته نحو إ



االستؽالل حتى ال ٌشعر باالعتماد الكامل على اآلخرٌن والقلق والتهدٌد عندما 

 . ٌتركونه, مع مساعدته على تجنب المواقؾ المحبطة بقدر اإلمكان

جة عن وكذلك إرشاد المعاق بصرٌا التؽلب على عناده أو لمإثراته النفسٌة النات

التربٌة األسرٌة الخاطئة وعن عدم الشعور بالرضى والثقة بهم . وإخراج المعاق 

بصرٌا من عزلته النفسٌة وسلبٌته ومساعدته عن طرٌق الرعاٌة الجماعٌة والرعاٌة 

 . الفردٌة ووضعه فً الطرٌق الصحٌح المإدي إلى التوافق

 :اإلرشاد التربوي -2

التعلٌم مثل زمٌله المبصر, فالمعاق بصرٌا له للطفل المعاق بصرٌا حق التربٌة و

نفس االستعدادات والقدرات العقلٌة التً للطفل ربما ٌؽٌر من بناء الخبرة المتقدمة 

للمعاق بصرٌا, ولكن هذا ال ٌعنً عدم فهم رئٌسً من جانبه. وعلى هذا فالمعاق 

ٌصبح عضوا بصرٌا فً ثقافة مجتمعه وحٌاته , وان ٌقوم بالعمل المناسب لظروفه ل

نافعا مفٌدا فً المجتمع كؤي مواطن أخر , ولٌس خامال فٌه ، وحتى نقوم بتقدٌم 

خدمات اإلرشاد التربوي للمعاقٌن بصرٌا ال بد أن نوفر لهم المناهج والبرامج 

الدراسٌة المناسبة المدرسٌن إعاقتهم وتوفٌر الوسائل واألجهزة التعلٌمٌة المساعدة 

رات المعاق بصرٌا بطرٌقة اٌجابٌة , وتهٌئة المبانً التً تزٌد من خبرات ومها

 . لتتناسب مع إعاقتهم من مالعب ودرج ودورات مٌاه

 اإلرشاد االجتماعً -3

ٌعد اإلرشاد والتؤهٌل االجتماعً جزءا أساسٌا فً جمٌع أنواع التؤهٌل األخرى، 

هٌل المهنً وتتقاطع عملٌة التؤهٌل االجتماعً مع باقً أنواع التؤهٌل وبالذات التؤ

ألن التؤهٌل االجتماعً والمهنً ٌحققان الهدؾ نفسه وهو اندماج أفضل للمعاق 

بصرٌاً، ولهذا فان اإلرشاد االجتماعً وما به من رفع لقدرات المعاق بصرٌاً 

 .واستعداداته للنجاح فً المهنة واختٌارها واالستمرار بها هو أمر ؼاٌة فً األهمٌة

 

 

 

الخاطئة نحو المعاق بصرٌا , فؤحٌانا نالحظ الشفقة  توجد بعض اتجاهات الناس

الزائدة , وأحٌانا نجد القسوة , وهناك بعض األخطاء التً ٌقوم بها الوالدٌن تجاه 

طفلهم المعاق.ومجال اإلرشاد االجتماعً ٌهدؾ إلى تقلٌل آثار ظهور الحالة ؼٌر 

الخاطئة الشائعة لدى  العادٌة فً المواقؾ االجتماعٌة بقدر اإلمكان وتعدٌل األفكار

بعض المواطنٌن فً المجتمع الكبٌر تجاه المعوقٌن بصرٌا . وٌجب تشجٌع 

االهتمامات المناسبة لدى المعاق وٌجب العمل على تعدٌل الظروؾ االجتماعٌة بما 

 . ٌإدي إلى التوافق االجتماعً وٌجب تهٌئة المعاق للتنشئة االجتماعٌة السلٌمة



تجاهات أفراد األسرة وخاصة الوالدٌن بما ٌحقق الفرد كذلك ٌجب تعدٌل نظام وا

المعاق بصرٌا أقصى إمكانٌات نموه العادي على مدى الحٌاة وٌجب أن ٌتقبل 

أعضاء األسرة الحالة مع التسلٌم بالواقع وٌجب العمل على تخلٌص الوالدٌن من 

 . مشاعرهم بخصوص الحالة

 :اإلرشاد المهنً -4

اقٌن بصرٌا نحو صقلهم بصورة ُمرضٌة فً عمل ٌسعى التؤهٌل المهنً للمع

مناسب. وإتاحة فرصة أمام المعوق لٌطور قدراته لٌشعر بالفائدة وبقٌمته فً 

المجتمع، ودون التؤهٌل المهنً وثمرته األخٌرة وهً العمل، سٌبقى المعاق بصرٌاً 

فان  عالة على المجتمع ال ٌشعر إال بالسوء والملل وؼٌرها من مشاعر سلبٌة ولهذا

التؤهٌل المهنً ومن ضمنه اإلرشاد المهنً ٌعتبر ضرورة اجتماعٌة ووجودٌة 

 . للمعاق بصرٌاً 

إن الخطوة األساسٌة فً اإلرشاد المهنً هً معاونة المعاق بصرٌا على فهم نفسه 

والتعرؾ على فهم نفسه والتعرؾ على طاقاته وإمكانٌاته التً تعود علٌه وبالتالً 

ومعاونته على تحقٌق التوافق واإلشباع المهنً .وذلك بالتوافق على مجتمعه بالنفع. 

 . بٌن حاجات المعاق المهنٌة المكفولة له فً ضوء مطالب األعمال وإمكانٌاته الذاتٌة

وكذلك ٌهتم اإلرشاد المهنً بالتعلٌم واالختٌار والتدرٌب والتؤهٌل المهنً والتشؽٌل , 

ى حد ممكن بما ٌفٌد فً تدعٌم الثقة فً وٌجب إثارة دافع العمل واإلنتاج إلى أقص

نفس المعوق بصرٌا والقدرة والقدرة وكسب العٌش، وٌقوم باإلرشاد المهنً مرشد 

متخصص وٌعتبر عمله العمود الفقري فً التؤهٌل حٌث ٌبدأ عمله منذ وصول الفرد 

 حٌث ٌبدأ بتشخٌصه وتحدٌد قدراته ونقاط قوته

 

 

ومتابعته. وتكمن أهمٌة التوجٌه فً أنه ٌضع  وضعفه ومواهبه وصوالً إلى تشؽٌله

الفرد فً الوظٌفة المناسبة مما ٌزٌد الكفاءة اإلنتاجٌة، وٌجعل الفرد ٌنجح فً عمله 

ألنه ٌعمل ما ٌالئمه وٌحبه، وٌعد اإلرشاد من أهم عناصر التؤهٌل المهنً، وٌعتمد 

ل من المرشد على بناء عالقة إرشادٌة فاعلة مع المعاق بصرٌاً، وإٌضاح دور ك

 والمعاق بصرٌاً باإلضافة إلى كتابة األهداؾ

اإلرشادٌة وتوجٌه المعاق بصرٌاً وأسرته لتطوٌر خطط مهنٌة واقعٌة، باإلضافة إلى 

مساعدة المعاق على إدراك قدراته ومٌوله الذاتٌة، وكذلك مساعدته فً فهم دور فً 

االٌجابً والتنظٌم والتشجٌع عالم العمل، وعادًة ما ٌستخدم المرشد أسالٌب اإلصؽاء 

وتعدٌل السلوك، كذلك ٌلعب المرشد دور إفهام المعاق السلوك المقبول والتوجهات 

التً ستساعده على النجاح فً العمل مثل تقبل المسإولٌات واحترام الؽٌر والتعاون 



 . وإدراك أهمٌة العمل

 : التقٌٌم التربوي والنفسً للمعوقٌن بصرٌا

 : أهداؾ التقٌٌم

الكشؾ عن حاالت اإلعاقة البصرٌة والتعرؾ علٌها، وهذا تحقٌق عن طرٌق  -

 .تحدٌد االستجابات والمظاهر التً ٌبدٌها الطفل

 .التعرؾ على نواحً التعلم الضرورٌة لتحدٌد ماذا وكٌؾ ٌدرس الطالب -

 .التعرؾ على مدى حاجة الفرد إلى الخدمات التربوٌة الخاصة -

للتعرؾ على طبٌعة التؽٌر الحاصل لدٌه نتٌجة استخدام تقوٌم أداء الطالب  -

 .األسالٌب التدرٌسٌة الخاصة واألدوات والوسائل التعلٌمٌة

تحدٌد فاعلٌة البرنامج التعلٌمً واإلستراتٌجٌات التربوٌة، وطرق التدخل العالجً  -

 .المستخدمة

 : عملٌة التقٌٌم

لب من خالل عدة اختبارات بهدؾ تركز الممارسات التربوٌة الحدٌثة على تقٌٌم الطا

 :الحصول على معلومات شاملة ودقٌقة وٌإخذ فً االعتبار عند التقٌٌم ما ٌلً

 . ظروؾ الطالب مثل الحالة الجسدٌة والنفسٌة والصحة العامة والتؽذٌة-

التارٌخ النمائً التطوري مثل ظروؾ االسرة كالمستوى االجتماعً واالتجاعات -

فلسفة البرنامج التعلٌمً واتجاهات العاملٌن والظروؾ التعلٌمٌة والقٌم التً تتبناها 

 .المتاحة للطفل

التوقعات لالداء المستقبلً بناء على وضع الطفل فً البٌئة الحالٌة سواء فً البٌت  -

 . او الشارع او المدرسة أو المجتمع بشكل عام


