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  )اإلعاقة البصرية(املادة التدريبية 

  مفهوم اإلعاقة البصرية وتصنيفاتها

 عبد املطلب أمني القريطى. د . أ 

ات متفاوت��ة م��ن ـ��ـى درجـ��ـير إلـ��ـام يشـ��ـطلح عـ��ـمص Visually Handicappedالمعوق��ون بص��ريا  
ن ا2حس�اس بالض�وء مم�ن & يملك�و Totally Blindالفقدان البصرى ، تت�راوح ب�ين ح�ا&ت العم�ى الكل�ى  

ي��رون ش��يئا عل��ى ا2ط��;ق ، ويتع��ين عل��يھم ا&عتم��اد  كلي��ة عل��ى حواس��ھم ا7خ��رى تمام��ا ف��ى حي��اتھم  و&
قدرات ـ�ــ�ـفاوت مــالت�ى تت  Partially Sightedاليومية وتعلمھ�م ، وح�ا&ت ا2عاق�ة أو ا2بص�ار الجزئ�ى   

ھم ا2فادة من بقاي�ا بص�رھم مھم�ا كان�ت درجاتھ�ا ابھا على التمييز البصرى لFشياء المرئية ، ويمكنــأصح
 · فى التوجه والحركة ، وعمليات التعلم المدرسى سواء باستخدام المعينات البصرية أم  بدونھا 

وتستخدم فى اللغة العربية ألفاظ كثيرة للد&لة على الشخص ال�ذى فق�د بص�ره ؛ ك�ا7عمى ، وا7ْكم�ه ، 
والعم�اء ھ�و الض�;لة ، " العم�اء" وكلمـ�ـة ا7عم�ى أصـــ�ـل مـ�ـادتھا · ـف وا7ْعَمه ، والـــضرير ، والكفيـ

" ويقال العمى فى فقد البصر أو ذھابه أص�; ، وف�ى فق�د البص�يرة مج�ازا ، أم�ا كلم�ة ا7ْكم�ه فم�أخوذة م�ن 
 · وھى العمى الذى يحدث قبل المي;د ، ويشار بھا إلى من يولد أعمى " الَكَمه 

وتعنى فى لسان العرب التحي�ر والت�ردد ، ويق�ال العم�ه ف�ى افتق�اد " الَعَمْه " َمه وأصل مادة كلمة ا7عْ 
وھو سوء الح�ال إم�ا ف�ى نف�س الش�خص أو "  الُضْر "من  ةالبصر والبصيرة ، بينما كلمة الضرير مأخوذ

و ومعن��اه المن��ع ، والكفي��ف أ" الك��ْف "أم��ا كلم��ة الكفي��ف فأص��لھا م��ن · ف��ى بدن��ه ، والض��رارة ھ��ى العم��ى 
 ·) 8-7:  1967سيد خيرهللا ولطفى بركات ، (· المكفوف ھو من ُكّف بصره أى عمى 

وتُْب�ِرُئ  : " وقد ورد لفظا ا7ْكَمه وا7عمى فى بعض آيات الق�رآن الك�ريم ومنـ�ـھا عل�ى ســ�ـبيل ال�ذكر 
" َس عل��ى ا7ََ◌ْعَم��ى َح��َرْج يْ لَ��" ، )  110ة ـ��ـاuيم��ن : دة ــ��ـمائــورة الـ��ـس" ( ْذنِى إِ ا7َْب��َرَص بِ��ا7َْكَم��هَ وَ 

َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِرى فإن له َمِعيَشةً َضْنكاَ ، ونَْحُشُرهُ يْوَم القيام�ِة " ، )  61اuية من : ســــورة النور (
س�وف نس�تخدم ·· ل�ذا ) سورة ط�ه" ( )125( قال َرّب لَِم َحَشْرتَنِى أَْعمى وقد ُكْنُت بَِصيرا ) 124( ىأََ◌ْعمَ 
بحس��ب  -من ول��د فاق��دا لبص��ره ، وكلم��ة ا7عم��ى وض��عيف البص��ر ـديث ع��ـ��ـا7كم��ه ف��ى مع��ِرِض الح كلم��ة

 · فى بقية المواضع  -ا7حوال 

 : التعريفات القانونية : أوال 

يھدف ھذا النوع من التعريفات إلى تحديد م�دى أھلي�ة ا7ف�راد ال�ذين يش�ملھم التعري�ف للحص�ول عل�ى 

المدني��ة الت��ى يكفلھ��ا لھ��م الق��انون كم��واطنين ، مث��ل الخ��دمات الص��حية  التس��ھي;ت والحق��وق والض��مانات

  ·وغيرھا ·· والطبية والتعليمية ، وا&جتماعية والتأھيلية والتشغيلية والدعم المادى 
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 Blind:��א������−1

م��ن أكث��ر تعريفات��ه ش��يوعا م��ا ي��نص عل��ى أن الش��خص يع��د أعم��ى إذا م��ا كان��ت ح��دة إبص��اره 

متر بالنظ�ام           أى ( يزى ـــظام ا2نجلــدما بالنـــق              -ن ــــقل عــأو ت -ى المركزية تساو

فى أقــوى العيــنين ، وذلك بعد محاو&ت تحسينھا أو إجراء التصحيحات الطبية الممكنة لھ�ا ) المتري

زيد ـــ��ـزى تـ��ـركـــمباس��تخدام النظ��ارات الطبي��ة أو العدس��ات ال;ص��قة ، أو ھ��و م��ن لدي��ه ح��دة إبص��ار 

 20يتع�دى أوس�ع قط�ر لھ�ذا المج�ال  قدما ، لكن يضيق أو يتحدد مجال إبصاره بحيث &          ن ـــع

 · درجة بالنسبة 7حسن العينين 

 Visualحدة ا2بصار  : ويتضح لنا من التعريف السابق أنه يحدد العمى فى إطار مفھومين ھما 

Acuity ياء وتميي�ز خصائص�ھا وتفاص�يلھا ، ومج�ال ـ�ـة ا7شـ�ـى رؤيـ�ـلــرء عـ�ـدرة المــ�ـنى مقـــوتع

ر ف�ى وھو المحيط ال�ذى يمك�ن ل�نس�ان ا2بص�ار ف�ى ح�دوده ، دون أن يغيّ�  Field of Visionالرؤية 

 20كما يتبين م�ن التعري�ف أن الش�خص ا7عم�ى ھ�و م�ن ي�رى عل�ى مس�افة · اتجاه رؤيته أو تحديقه 

 ·) أى ستون مترا ( قدما  200راه الشخص المبصر على مسافة ي ما) ستة أمتار ( قدما 

	−�
�� Partially Sighted:��������א������و�א������ن��ز

                    )مت�����را              (             ينــ�����ــزية بــ�����ـمركــارھم البصـ�����ـدة إحــ�����ـوھ�����م م�����ن تت�����راوح 

العينين ، وذلك بعد إجراء التص�حيحات الطبي�ة ال;زم�ة بالنظ�ارات فى أقوى ) متراً (                    و 

 · أو العدسات ال;صقة 

 : التعريفات الوظيفية الرتبوية : ثانيا 

مع أھميتھا م�ن حي�ث ا7غ�راض ا2داري�ة ،  -يذھب التربويون إلى أن الكسور ا&عتيادية سالفة الذكر 

كثي���ر بالنس��بة لھ��م م���ن حي��ث ا7غ��راض التعليمي���ة تعن��ى الش��ئ ال & –وكفال��ة حق��وق المع��وقين بص���ريا 

والتربوية ، فحدة ا2بصار وزاويته ربما تكون�ا مؤش�را ض�روريا وھام�ا عل�ى ا2عاق�ة البص�رية ، إ& أنھم�ا 

غير كافيتان للتنبؤ الدقيق با7داء الوظيفى ف�ى الن�واحى التعليمي�ة للمع�وقين بص�ريا ، وعل�ى م�دى إف�ادتھم 

 ·فى التعامل مع المواد والوسائل والمواقف التعليمية  -مھما كانت محدودة  -من بقايا البصر لديھم 

 -َع�دون عميان�ا طبق�ا للتعري�ف الق�انونى مم�ن يُ  -كما يؤكدون على أنه ربم�ا يك�ون ھن�اك ع�دد مح�دود 

شملھم ھ��ذا التعري��ف يس��تطيعون ـ��ـي��رون ش��يئا حقيق��ة ، إ& أن غالبي��ة م��ن ي يعيش��ون ف��ى ظلم��ة تام��ة و&

ربم��ا يك��ون بعض��ھا ض��عيف ج��دا ، وم��ع ذل��ك ف��إن وض��عھم ضمــ��ـن فئ��ة العمي��ان  ةب��درجات متفاوت��الرؤي��ة 
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يس�توجب ص�ياغة تعريف�ات وظيفي�ة تح�دد  يرون شيئا بالفعل س�واء بس�واء ، وھ�و م�ا يوحى بأنھم كمن &

عل��ى نح��و واقع��ى م��ن ال��ذين يع��دون عميان��ا بالفع��ل ، وم��ن ال��ذين يع��دون ض��عاف بص��ر م��ن ھ��ؤ&ء وفق��ا 

يث يك�ون ف�ى ا&عتب�ار درج�ة ت�أثير ا2عاق�ة البص�رية عل�ى تعل�يمھم وت�ربيتھم ، ـ�ـاض التعليمية ، بحلFغر

وما تفرض�ه ھ�ذه الدرج�ة م�ن إم�;ءات وض�رورات م�ن حي�ث الب�رامج والط�رق والم�واد التعليمي�ة ، وذل�ك 

فاعلي�ة بالنس�بة  حتى يمكن تحديد الخدمات التعليمية ال;زمة لھم بشكل واقعى دقي�ق ، وتحقي�ق تعل�يم أكث�ر

 · لھم 

وتتراوح التعريفات التربوية بين تعريفات كلية مجملة من أمثلتھا التعريف الذى ي�رى أن ا7عم�ى ھ�و 

كل من يعج�ز ع�ن اس�تخدام عيني�ه ف�ى الحص�ول عل�ى المعرف�ة ، وتعريف�ات أخ�رى أكث�ر تفص�ي;ً ، ويع�رف 

معوقين بصريا م�ن منظ�ور ترب�وى ب�أنھم ا7طفال ال (Heward & Lansky , 1980)ھيوارد ،  أور&نسكى 

ا7طفال الذين & يمكنھم أن يتعلموا من الكتب والوس�ائل وا7س�اليب  البص�رية الت�ى تس�تخدم م�ع أق�رانھم "

كم��ا " الع��اديين ف��ى العم��ر الزمن��ى نفس��ه ، وم��ن ث��م يحت��اجون إل��ى ط��رق ووس��ائل وأدوات تعليمي��ة خاص��ة

م�ن فق�د الق�درة كلي�ة عل�ى "وجھ�ة النظ�ر التربوي�ة بأن�ه  المكف�وف م�ن) 1995(يعرف القريوتى وزم�ي;ه 

ل��ه البقاي��ا البص��رية الق��درة عل��ى  الق��راءة والكتاب��ة العادي��ة حت��ى بع��د اس��تخدام  ا2بص��ار ، أو ال��ذى ل��م ت��تح

 " .المصححات البصرية ، مما يحتم عليه استخدام حاسة اللمس لتعلم القراءة والكتابة بطريقة برايل

بوي��ون إجرائي��ا ب��ين فئ��ات مخــ��ـتلفة م��ن المع��وقين بص��ريا تبع��ا لدرج��ة ا2عاق��ة يمي��ز التر وع��ادة م��ا

وتأثيرھا على استعداداتھم للتعلم ، وما تستلزمه م�ن اتب�اع ط�رق أو اس�تخدام م�واد تعليمي�ة معين�ة ، وم�ن 

 :بين ھذه الفئات ما تضمنه التصنيف التالى 

مة تام�ة ـ�ـلـــمم�ن يعيش�ون ف�ى ظTotally Blindا   وتشمل ھذه الفئ�ة العمي�ان كلي� Blind    :א�����ن��−��

، وال��ذين  Light Perceptionط   ـ��ـقــوء فـ��ـرون الضـ��ـن يـ��ـذيــخاص الـ��ـيئا ، وا7شـ��ـرون شـي�� و&

، وا7ش�خاص ال�ذين ي�رون ا7ش�ياء دون Light Projection رون الضوء ، ويمك�نھم تحدي�د مس�قطهي

ولئ��ك ال��ذين يس��تطيعون ع��د أص��ابع الي��د عن��د تقريبھ��ا م��ن ، وأ   Form Projectionتميي��ز كام��ل لھ��ا

" براي�ل " ، وھؤ&ء ا7شخاص جميع�ا يعتــ�ـمدون ف�ى تعل�يمھم عل�ى طريق�ة   Finger Countأعينھم

 · كوسيلة للقراءة والكتابة 

خاص ال�ذين توج�د ل�ديھم بقاي�ا بص�رية يمك�نھم ـ�ـم ا7شــوھ :���Functionally Blindא�����ن�و������−	�

ستفادة منھا فى مھارات التوجه والحركة ، ولكنھا &تفى بمتطلبات تعليمھم القراءة والكتابة ب�الخط ا&

 · ھى وسيلتھم الرئيسة فى تعلم القراءة والكتابة " برايل " العادى ، فتــظل طريقة 

�����−������������א����Low Vision Individuals�:   ب�الخط وھ�م م�ن يتمكن�ون بص�ريا م�ن الق�راءة والكتاب�ة

ناص�ر ( الع�ادى س�واء ع�ن طري�ق  اس�تخدام المعين�ات البص�رية ، ك�المكبّرات والنظ�ارات ، أم ب�دونھا 

 · )   7:  1992: الموسى 
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ب��ين ط��ائفتين م��ن المع��وقين بص��ريا ،  -طبق��ا لFغ��راض التعليمي��ة والتربوي��ة  -وھك��ذا يمك��ن التميي��ز 

ف�ى الق�راءة والكتاب�ة ، وك�ذلك الط�رق " براي�ل" إحداھما العميان وھ�م م�ن تح�تّم ح�ا&تھم اس�تخدام طريق�ة

الس��معية والش��فوية ، كالتس��جي;ت الص��وتية ، والكت��ب المس��جلة عل��ى أش��رطة مس��موعة ، وا7خ��رى ھ��ى 

يمّك�نھم م�ن اس�تغ;لھا  ضعاف البصر أو المبصرون جزئيا وھم أولئك الذين ل�ديھم م�ن البقاي�ا البص�رية م�ا

رة الحج�م ، أو الكت�ب العادي�ة م�ع ا&س�تعانة بالمعين�ات البص�رية أو فى قراءة المواد المطبوعة بأحرف كبي

 · ا7جھزة المكبّرة لFحرف 

ومن الجدير بالذكر أن ا2عاقة البصرية قد تكون ِخْلقِية و&دية ، وقد تك�ون طارئ�ة عل�ى حي�اة الف�رد ، 

عى ، فإن الطفل الذى يفقد أى تحدث فى وقت &حق منھا بعد و&دته ، وكما ھو الحال بالنسبة للفقدان السم

إبصاره فى طفولته المبكرة وقبل سن تتراوح بين الخامســة والسابعة يتساوى إلى حد بعي�د م�ع ال�ذى ول�د 

أعمى أو أكمه ، 7ن الصور والذكريات البصرية تميل إلى الت;ش�ى الت�دريجى ث�م ا&ختف�اء ش�يئا فش�يئا م�ن 

أم�ا أولئ�ك ال�ذين يفق�دون · َعّول عليھا فى تدريبه أو تعليم�ه يمكن أن يُ  ذاكرته ومخيلته بمرور الوقت ، و&

إبص��ارھم كلي��اً أم جزئي��اً بع��د س��ن الخامس��ة أو الس��ابعة ف��إنھم يحتفظ��ون بأس��اس نش��يط م��ن المعلوم��ات 

وبالطبع فإن�ه كلم�ا ك�ان · وا7فكار فى ذاكرتھم البصرية عن العالم المحيط بھم يمكن ا2فادة به فى تعليمھم 

لزمن��ى ال��ذى تح��دث في��ه ا2عاق��ة البص��رية أكث��ر ت��أخراً ، كان��ت الص��ور والخب��رات البص��رية الت��ى العــ��ـمر ا

اختزنھا الطفل فى ذاكرته ؛ كا7لوان وا7شجار ، وتصميمات المبان والسيارات والشوارع وأش�كال الجب�ال 

 ·ة بھا والحشرات وا7نھار ، أكثر فاعلية بالنسبة له ، حيث يسھل عليه استعادتھا وا&ستفاد

 اجلهاز البصرى ووظائفه

يمثل الجھاز البصرى نظاما معقدا  ، فھو يتكون من عدة أجزاء متداخل�ة مترابط�ة   ي�ؤدى الخل�ل ف�ى 

واحد منھا إلى تعطيل بقية ا7جزاء ، والعين عبارة عن عضو حى يت�ألف ويحت�وى عل�ى أغش�ية وأعص�اب 

تعم��ل بطريق��ة ميكانيكي��ة ش��بيھة بطريق��ة آل��ة وأوعي��ة دموي��ة وعض��;ت   ، وھ��ى تأخ��ذ ش��ك;  كروي��ا ،  و

فالص�ورة تل�تقط  وتتمرك�ز ف�ى · وإن كانت أكثر تعقيدا م�ن تل�ك اuل�ة  ) الكاميرا  ( التصوير الفوتوغرافى 

بوساطة العدسة ، كم�ا أن  كـــ�ـمية  الــ�ـضوء الت�ى ت�دخل عــ�ـبر الفتح�ة  -العين والكاميرا   -كلتا الحالتين 

تك�ون قابل�ة   للتكي�ف ، نظ�را لقابلي�ة ھ�ذه الفتح�ة ل;تس�اع  كلم�ا كان�ت  -فى حالة الع�ين  البؤبؤ  -ا7مامية 

ا2ضاءة خافتة ضعيفة ، وذلك 2دخال أكبر قدر ممك�ن  م�ن الض�وء ، وقابليتھ�ا أيض�ا للض�يق كلم�ا اش�تدت 

 ·  درجة ا2ضاءة ، وذلك  للحد من كمية  الضوء الذى  يدخل إلى العين  

لبص�رى م�ن أج�زاء خارجي�ة وأخ�رى داخلي�ة ، وتش�مل ا7ج�زاء الخارجي�ة التجوي�ف ويتكون الجھاز ا

العظمى الذى يحتوى كرة العين ، والحاج�ب ، وأھ�داب الجف�ن ، والجف�ن ، وال�دموع الواقي�ة للع�ين مم�ا ق�د 
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 · تتعرض له من أذى أو ضرر 

لع�ين ذاتھ�ا ؛ كالقرني�ة شمل مكون�ات  ك�رة اـ�ـفت) 22(تضح م�ن الش�كل ـ�ـكم�ا ي -أما ا7ج�زاء الداخلي�ة 

والعدس��ة والقزحي��ة  ، إض��افة إل��ى العص��ب البص��رى وا7لي��اف العص��بية ، والخـ��ـ;يا البـ��ـصرية اللـ��ـحائية 

خزان��ة  أمامي��ة تق��ع ب��ين القرني��ة : وتنقس��م مقل��ة الع��ين م��ن ال��داخل إل��ى قس��مين أولھم��ا · بقش��رة الم��خ 

 Ciliaryدبى ـ��ـإف��رازه بوس�اطة الجس��م الھي�تم   Aqueousوالقزحي�ة ، وتحت��وى عل�ى س��ائل م�ائى رقي��ق 

Body   ة كبي��رة  تق��ع خل��ف العدس��ة مباش��رة ، وتحت��وى عل��ى م��ادة ھ;مي��ة  ش��فافة ـ��ـرفــغ: ھما ـ��ـ، وثاني

 · Vitreous Fluidتساعد على حفظ شكل العين ، وتسمى بالسائل  الزجاجى  

 : وتحــتوى كرة الــعين على عدة أجزاء أساسية من بينھا 

1−�����א�����Cornea��:  ھ�ى عب�ارة ع�ن نس�يج أو غ�;ف ش��فاف يحم�ى الع�ين ، وتع�د بمثاب�ة ناف�ذة أمامي��ة

للع��ين عل��ى الع��الم الخ��ارجى ، حي��ث تق��وم بتجمي��ع وتركي��ز ا7ش��عة الض��وئية الداخل��ة إل��ى الع��ين ، 

والمنعكسة من ا7جس�ام المرئي�ة ، ث�م إرس�الھا إل�ى الس�طح ال�داخلى الخلف�ى الم�بطن للع�ين والمس�مى 

 · بالشبكية 

وھى فتح�ة تب�دو كبقع�ة مس�تديرة س�وداء ف�ى مرك�ز القزحي�ة ، وتق�ع )��:��Pupilא��#�#��(�!� �ن�א���ن��−2

 ·قبل العدسة ، وھى تتسع وتضيق تبعا لضعف الضوء النافذ إليھا أو شدته 
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  تركيب العين) 22(شكل 

3−�����القرني��ة بمس��افة قص��يرة، ويفص��ل بينھم��ا تق��ع خل��ف فتح��ة البؤب��ؤ مباش��رة ، وخل��ف :�����Lensא��د 

وھ�ى تتعل�ق بأربط�ة يمك�ن ش�دھا وإرخاؤھ�ا ع�ن طري�ق عض�;ت دقيق�ة عل�ى · السائل المائى الرقيق 

جوان��ب الع��ين ، ويتغي��ر ش��كلھا ووض��عھا تبع��ا لم��دى الرؤي��ة م��ن أج��ل تركي��ز ا7شــ��ـياء المرئي��ة عل��ى 

ســطحة رقيــقة عند الرؤية من بع�د ، أو شبكية العين ، حيث تصبح سميكة عند الرؤية من قرب ، وم

 ·  عندما تكون فى حالة راحة واسترخاء ، وتفقد مرونتھا ھذه كلما تقدم بنا العمر الزمنى 

4−����كما ي�تحكم ف�ى م�دى اتس�اع · ھى عبارة عن قرص ملون يحجب العدسة بصورة جزئية :��Irisא��ز&�

 · ) البؤبؤحجم ( الفتحة التى ينفذ منھا الضوء إلى العدسة 

5−�����ھى السطح الداخلى الخلفى المبطن لك�رة الع�ين م�ن ال�داخل ، ووظيفتھ�ا أش�به م�ا :��Retinaא�)�'�

فى آلة التصوير ، بي�د أن ص�ورة الجس�م المرئ�ى &تنطب�ع ) النيجاتيف ( تكون بوظيفة الفيلم الحساس 

ول�ذا نح�ن ن�رى ص�ورا بص�رية عليھا أو تلتصق بھا ، وإنما سرعان م�ا ترت�د ف�ى ا&تج�اه المع�اكس ، 

،  نه بسبب نشاط العين الذى &ينقط�عأ) 255:  1988" (ليندا دافيدوف "وتذكر · مستمرة ومت;حقة 

 · تتكون صور شبكية بمعدل يتراوح بين ث;ث وخمس مرات تقريبا فى الثانية الواحدة 

ة م��ن اليم��ين إل��ى ، ومعكوس�� وتتب��أور الص��ور البص��رية عل��ى الش��بكية مقلوب��ة م��ن أعل��ى إل��ى أس��فل

الت�ى تعم�ل Cones والمخروطي�ة    Rodsوتتكون الشبكية من طبقات عديدة م�ن الخ;ي�ا العص�وية· اليسار

وتس�تثير الخ;ي�ا العص�وية · للضوء المرئى ، كما تشمل على نيورونات حاس�ية Receptors كمستقب;ت   

عص�بية تنتق�ل ب�دورھا إل�ى النيورون�ات والمخروطية فى حالة الرؤية الكافية للمثيرات البص�رية ، نبض�ات 

الحاسية بالشبكية لتصل إلى العصب البصرى ، الذى ينقلھا عبر مسارات معينة إلى المخ ، حتى تص�ل إل�ى 

، فتقوم الخ;يا البص�رية اللحائي�ة بتحلي�ل المعلوم�ات البص�رية ) القشرة المخية ( مناطق معينة من اللحاء 

حوي��ل ا2ش��ارات والمعطي��ات وا2حساس��ات الض��وئية أو البص��رية إل��ى ال��واردة ، واكتش��اف معناھ��ا ، أى ت

 · مفاھيم وخبرات ذات معانى محددة 

وھكذا فإن لكل جزء من مكونات العين دوره ووظيفته ، ويتخذ ا7داء الوظيفى لھذه ا7ج�زاء خط�وات 

ثم تنفذ خ�;ل الس�ائل  متسلسلة مترابطة ، حيث تنفذ ا7شعة الضوئية عبر قرنية العين التى تقوم بكسرھا ،

المائى فتنكسر مرة أخرى لتمر بعد ذلك من فتحة البؤبؤ التى تتكيف تبعا لشدتھا أو ضعفھا ، حت�ى تتلقاھ�ا 

العدسة فتقوم بتنقيتھا وبأورتھا للحصول على رؤية أكثر وضوحا ونقاء ، ثم تنتق�ل ا7ش�عة الض�وئية عب�ر 

بص�رى خ�;ل ا7لي�اف العص�بية ، حت�ى تص�ل إل�ى المرك�ز السائل الزجاجى إلى الشبكية ، ث�م إل�ى العص�ب ال

 · العصبى بالمخ ، وتقوم الخ;يا البصرية اللحائية بتحليلھا وتفسيرھا 



 

-7 -  

  

 : األخطاء االنكسارية النامجة عن الضوء 

تن��تج بع��ض المش��ك;ت وا&ض��طرابات البص��رية الت��ى تش��يع ب��ين ا7طف��ال خاص��ة ، ع��ن أخط��اء ف��ى 

عدس��ة الع��ين ، مم��ا ي��ؤدى إل��ى  ج��ة لتش��وه أو ع��دم انتظ��ام تركي��ب القرني��ة أوانكـ��ـسار أش��عة الض��وء نتي

ط�اء ط�ول النظ�ر ، خوم�ن ب�ين ھ�ذه ا7· ا&خت;ل الوظيفى لھما ويؤثر بالتالى عل�ى ح�دة الرؤي�ة المركزي�ة 

، ويمك���ن ) الكتارك���ت ( ، وُعْتم��ة عدس���ة الع��ين ) ا&س���تجماتزم(ؤرية ــ��ـوما ، وال;بـ���ـوقَص��ره ، والجلوك

اجھ��ة ھ��ذه المش��ك;ت وا&ض��طرابات بالوس��ائل الع;جي��ة المناس��بة ، كالجراح��ات والت��دريب البص��رى ، مو

 · واستعمال النظارات أو العدسات ال;صقة 

 :���Myopia(���א��������−��

وينتج عن كبر حجم كرة العين بشكل غير مألوف ، مما يترتب عليه تمركز أو تجمع ا7شعة الض�وئية 

العين ذاتھا وقبل وصولھا إل�ى الش�بكية ، ب�د& م�ن التمرك�ز عليھ�ا ، وي�ؤدى ذل�ك إل�ى ع�دم المنعكسة داخل 

وضوح ا7شياء التى ترى من مسافات بعيدة ، بينما تبدو صور ا7شياء التى ترى من مس�افات قريب�ة أكث�ر 

وبع��د وض��وحا ، وذل��ك 7ن ا7ش��عة الض��وئية المنعكس��ة م��ن أجس��ام ھ��ذه ا7ش��ياء ت��دخل الع��ين متباع��دة ، 

 · انكسارھا خ;ل مرورھا بالقرنية والعدسة يمكن أن تتجمع على الشبكية 

 :����Hyperopiaطول�א�����−	

، كز الضوء خلف الشبكية ول�يس عليھ�اوينتج عن صغرحجم كرة العين بشكل غير عادى ، حيث يتمر

تب�دو ا7ش�ياء البعي�دة  ويؤدى ذلك إلى عكس الحال�ة الس�ابقة إذ تب�دو ا7ش�ياء القريب�ة أق�ل وض�وحا ، بينم�ا

 · أكثر وضوحا 

��−��� )�:���Astigmatismא/ .���.زמ(�א�,�#��

ع�دم انتظ�ام تق�وس القرني�ة ، مم�ا  وھى خطأ انكسارى ينتج عن اخت;ف نظام انحناء أسطح الع�ين أو

ؤرة كسة من الجسم المرئى ف�ى نقطت�ين مختلفت�ين ، ب�د& م�ن تجمعھ�ا ف�ى ب�ــيؤدى إلى تشتت ا7شعة المنع

تتك��ون ص��ورة واض��حة للجس��م عل��ى الش��بكية ،  واح��دة &خ��ت;ف ا7س��طح ا&نكس��ارية ب��العين ، وم��ن ث��م &

 · ) زغللة(طراب ــلب عليھا ا&ضــوإنما يغ

 )�:���Glaucomaא���و'و��(�א�.��ع��0ط�א���ن��−د
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تص�ريفھا ،  ض�عف ھى عبارة عن حالة من ازدياد ا2فراز فى الرطوبة المائي�ة ف�ى  الع�ين م�ع ع�دم أو

وينتج عنھا ارتفاع الضغط العادى على كرة الع�ين ، وق�د تتط�ور ھ�ذه الحال�ة بفع�ل تزاي�د الض�غط إل�ى ع�دم 

ويمكن أن تكون ھ�ذه الحال�ة و&دي�ة · وصول الدم إلى العصب البصرى ، وانفصال الشبكية وحدوث العمى 

 · أو بعد و&دية ، كما قد تحدث بصورة تدريجية أو مفاجئة 

�����د ��א���ن�2−�3�.ْCataract����: 

ينشأ تعتم العدسة أو فقد شفافيتھا عن وجود سحابة تغطيھ�ا ، مم�ا يترت�ب علي�ه ض�عف ق�وة ا2بص�ار 

  · وعدم تمييز ا7لوان بحسب درجة العتامة 

 : : : : أسباب اإلعاقة البصرية أسباب اإلعاقة البصرية أسباب اإلعاقة البصرية أسباب اإلعاقة البصرية 

رى ، ع�ن خل�ل أو قد البصر وما يعانيه الفرد من مشك;ت وقص�ور ف�ى ا7داء ال�وظيفى البص�ــأ فــينش

تشوه ف�ى تركي�ب الع�ين أو عي�وب ف�ى الجھ�از البص�رى ، نتيج�ة أس�باب خارجي�ة تتعل�ق بك�رة الع�ين ذاتھ�ا 

وتشمل عي�وب الطبق�ات وا7ج�زاء المكون�ة لھ�ا ، كالطبق�ة القرني�ة والش�بكية والعدس�ة ، أو أس�باب داخلي�ة 

راك�ز الحاس�ية ب�المخ ، أو تل�ف وتشمل تلف العصب البصرى وتعذر وص�ول ا2حساس�ات البص�رية إل�ى الم

 · ھذه المراكز العصبية البصرية ذاتھا فتصبح عاجزة عن تلقى ا2حساس البصرى أص; 

عوام��ل بيئي��ة أو إل��ى أس��باب مجھول��ة  وغالب��ا م��اترجع ا2عاق��ة البص��رية إم��ا إل��ى عوام��ل وراثي��ة أو

وتتمثل العوام�ل الوارثي�ة · بعدھا  أما من حيث زمن حدوثھا فقد تكون أثناء الحمل أو الو&دة أو· المصدر 

ال�ذى ي�ؤدى إل�ى    Retinitis Pigmentosiaفى ح�ا&ت  عدي�دة م�ن بينھ�ا ح�ا&ت التھ�اب الش�بكية ال�وراثي

ءة ، وح�ا&ت ُعْتم�ة عدس�ة الع�ين ضيق مج�ال الرؤي�ة وص�عوبة تميي�ز ا7ش�ياء ف�ى ا7م�اكن ض�عيفة ا2ض�ا

 ·) Glaucomaالمياه الزرقاء( الخلقية وحا&ت الجلوكوما ) Cataractsالمياه البيضاء(

وم��ن   العوام��ل البيئي��ة المس��ببة ل�عاق��ة البص��رية إص��ابة ا7م الحام��ل بالحص��بة ا7لماني��ة والزھ��رى 

&سيما فى الثلث ا7ول من فترة الحمل ، مما يؤدى إلى تلف ألي�اف وأنس�جة بع�ض ا7جھ�زة الحاس�ية الت�ى 

إصابة الفرد ب�بعض ا7م�راض  الت�ى ت�ؤثر مباش�رة عل�ى أج�زاء من بينھا الجھاز الحاسى البصري، ومنھا 

العين والجھاز البصرى  ، كالمقلة والقرنية والعدسة ، والشبكية والعصب البصرى ، مث�ل م�رض الزھ�رى 

والسكر والرمد الحبيبى ، والتراخوم�ا والمي�اه البيض�اء والمي�اه الزرق�اء ، ومنھ�ا أيض�ا نقص�ان ا7كس�چين 

مبتس�رين ال�ذين يول�دون قب�ل موع�د م�ي;دھم الطبيع�ى ، وتع�رض الف�رد ل�بعض ا2ص�ابات ال;زم لFطفال ال

 ·نتيجة الحوادث كالمفرقعات وا&نفجارات 

 التعرف املبكر على اإلعاقة البصرية وتشخيصها  وقياسها

 :التعرف املبكر 
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لمبك�رين ، لم�ا سبقت ا2شارة فى مواضع أخرى من ھذا الكتاب إلى أھمية التعرف والت�دخل الع;ج�ى ا

· لھما من أھمية فى حل كثير من المشك;ت المرتبطة  با2عاقة عموما ، والحد من اuث�ار المترتب�ة عليھ�ا 

تس�تلزم جھ�دا كبي�را ف�ى تشخيص�ھا ،  كما سبقت ا2شارة إلى أن الحا&ت الحادة والشديدة من ا2عاقة قد &

بيد أن الحا&ت البسيطة والمتوسطة ، كحا&ت ضعف ا2بصار ، والمتعلقة بمجال ا2بص�ار أو بقص�ر النظ�ر 

مث; ، تحتاج إلى إجراءات وترتيبات خاصة للكشف عنھا سواء من خ;ل الفحوص الطبية لFطفال عموم�ا 

ة الدوري��ة المنتظم��ة خ��;ل س��نى الدراس��ة بالمراح��ل قب��ل س��ن المدرس��ة ، أم ع��ن طري��ق الفح��وص الطبي��

التعليمي��ة المختلف��ة ، & س��يما بالنس��بة لFطف��ال ال��ذين يواجھ��ون مش��ك;ت تعليمي��ة ويع��انون م��ن التخل��ف 

الدراسى ، وذلك حتى يتسنى تأمين أوجه الرعاية الصحية والطبية ، والتعليمية والتربوية ال;زمة لھم ف�ى 

والعناي��ة ب��العينين ، وتھيئ��ة المواق��ف والظ��روف الت��ى م��ن شــ��ـأنھا ض��مان  س��ن مبك��رة ق��در ا2مك��ان ،

المحافظة على بقايا ا2بصار التى يتمتع بھا الطفل ، دون تعريضه إل�ى م�ا ق�د يجع�ل عيني�ه ف�ى حال�ة أس�وأ 

 · مما ھى عليه 

ھم�اً ف�ى ھ�ذا يكون ل�باء والمعلمين والزائرات الصحيات والطبيب المدرسى للعي�ون دوراً م وغالبا ما

وم�ن ب�ين ال�د&ئل والمؤش�رات الت�ى · الصدد من خ;ل عملية المتابعة والم;حظة الدقيق�ة لح�ا&ت ا7طف�ال 

تكش���ف لن���ا ع���ن احتم���ال وج���ود اض���طرابات أو مش���ك;ت بص���رية ل���دى الطف���ل ، وينبغ���ى عل���ى الوال���دين 

 :علمين م;حظتھا فى سلوك ا7طفال مايلى ــوالم

  :�..�7ل���6(��מ�א�ط�ل��'ل��ن����אض� �و'���:��و/����

 · فرك العينين ، ودعكھما بصورة مستمرة  -أ  

 ·إغ;ق أو حجب إحدى العينين ، وفتح ا7خرى بشكل متكرر  -ب

إل��ى ا7ش��ياء القريب��ة أو  تحري��ك  رأس��ه وم��ّدھا إل��ى ا7م��ام بطريق��ة ملفت��ة ل;نتب��اه ، كلم��ا أراد النظ��ر -ج��ـ
 · البعيدة

 ·القراءة ، أو فى القيام بأى عمل يحتاج إلى استخدام العينين عن قرب  مواجھة صعوبات فى -د

  · وضع المواد المطبوعة قريبا جدا من العينين لدى محاولة قراءتھا  -ھـ 

 · إرادى وبصورة مستمرة فتح العينين وإغماضھما بسرعة وبشكل & -و 

   · صعوبة رؤية ا7شياء البعيدة بوضوح  -ز 

  · ن ثم النظر إلى ا7شياء بعينين شبه مغمضتين تقطيب الحاجبي -ح

  · كثرة التعرض للسقوط وا&صطدام با7شياء الموجودة فى المجال الحركى والبصرى للطفل  -ط

البطء والخوف والحذر الشديد عند ممارس�ة بع�ض النش�اطات الحركي�ة الض�رورية اليومي�ة ، كالمش�ى  -ى

 · أو الجرى ، أو نزول الدرج وصعوده 
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�����)'ل�א�8���������ن�و..�7ل���6:������7���8�� :����אض����9�

  ·وجود َحَول فى العين  -أ

  ·احمرار الجفنين وانتفاخھما  -ب

  · ا&لتھابات المتكررة للعين  -جـ

  · إفراز الدموع بكميات غير عادية  -د

  :�)'و;�א�ط�ل���و�:�� .��:��������:�7��7��

 · العينين يؤدى إلى فركھما  حرقان شديد ومستمر فى -أ  

  · صداع ودوار يعقب مباشرة أداء أى عمل يحتاج إلى الرؤية عن قرب  -ب 

عدم المقدرة على رؤية ا7شياء بوضوح ولومن مسافة قريبة بحي�ث تب�دو ا7ش�ياء كم�ا لوكان�ت ملب�دة  -جـ

 · بالغيوم أو الضباب 

  · عدم المقدرة على التمييز البصرى بين ا7شياء  -د

 · رؤية صور ا7شياء مزدوجة  -ھـ 

 خصائص املعوقني بصريا

يتصف المع�وقين بص�ريا بخص�ائص معين�ة تمي�زھم ع�ن المبص�رين ، وتع�د معرفتن�ا بھ�ذه الخص�ائص 

عام; مھما فى اتخاذ القرارات التعليمية والتربوية الم;ئمة لھذه الخص�ائص ، والمش�بعة &حتياج�اتھم ف�ى 

ه الخص���ائص الجوان���ب ا&نفعالي���ة وا&جتماعي���ة ، والك;مي���ة واللغوي���ة ، مختل���ف الن���واحى ، وتش���مل ھ���ذ

 ·والحركية ،   والعقلية 

1�−��� :א��8�ص�א/��������وא/�.����

) 1938(وب�راون ) 1930(تشير نتائج الدراسات التى أجريت فى ھذا المجال بدءا من دراسات موھل 

، اب�راھيم قش�قوش ،   1969ى الس�يد عب�دالرحيم ، فتح�(وحتى دراسات أكثر حداث�ة )  1944(وســـومرز 

إل�ى أن )  1994نعمات عب�د الخ�الق ،  ،  ,Evans, 1993, Dodds, 1993، 1988، عفاف محمد ،  1972

المع��وقين بص��ريا يغل��ب أن تس��يطر عل��يھم مش��اعر الدوني��ة ، والقل��ق والص��راع ، وع��دم الثق��ة ب��النفس ، 

ال��ذات ، واخ��ت;ل  تق��دير2حس��اس بالفش��ل وا2حب��اط ، وانخف��اض والش��عور ب��ا&غتراب وانع��دام ا7م��ن  ، وا

ص��ورة الجس��م ، والنزع��ة ا&تكالي��ة ، وھ��م أق��ل توافق��ا شخص��يا واجتماعي��ا ، وتق��ب; ل�خ��رين وش��عورا 

؛ كالكب�ت تخداما للحي�ل الدفاعي�ة ف�ى س�لوكھمبا&نتماء للمجتمع من المبصرين ، كما أنھم أكثر انطواء واس
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، وللش�عور وا&نسحاب ، كما أنھم أكثر عرضة من المبصرين ل;ضطرابات ا&نفعالي�ة  والتبرير والتعويض

  ·باليأس نتيجة القلق نحو المستقبل ، والنظرة السلبية نحو الذات 

وتؤثر ا2عاقة البصرية فى السلوك ا&جتماعى للفرد ت�أثيرا س�لبيا ، حي�ث ينش�أ نتيج�ة لھ�ا الكثي�ر م�ن 

التفاع�ل ا&جتم�اعى ، وف�ى اكتس�اب المھ�ارات ا&جتماعي�ة ال;زم�ة لتحقي�ق الصعوبات فى عمليات النم�و و

ا&س��تق;لية والش��عور با&كتف��اء ال��ذاتى ، وذل��ك نظ��را لعج��ز المع��وقين بص��ريا أو محدودي��ة مق��دراتھم عل��ى 

الحركة ، وعدم استطاعتھم م;حظة سلوك اuخرين ونشاطاتھم اليومية ، وتعبي�راتھم الوجھي�ة كالبشاش�ة 

، وتقلي�د ھ��ذه   Body Languageسم ـ��ـغة الجــ�ـرف بلــ�ـوالغض��ب ، وغيرھ�ا مم��ا يع وس ، والرض�اوالعب�

محاكاتھ��ا بص��ريا وال��تعلم منھ��ا ، ونق��ص خب��راتھم والف��رص ا&جتماعي��ة المتاح��ة أم��امھم  الس��لوكيات أو

مھارة والط;ق�ة ل;حتكاك باuخرين وا&تصال بالعالم الخارجى المحيط بھم ، فھم & يتحركون بالسھولة وال

 ·نفسھا التى يتحرك بھا المبصرون 

2�−��� :א��8�ص�א�',����وא��0و�

يكتسب المعوق بصريا اللغة المنطوقة ويتعلم الك;م بالطريقة نفس�ھا الت�ى ي�تعلم بھ�ا المبص�ر إل�ى ح�د 

عج�ز ع�ن إ& أن المع�وق بص�ريا ي· كبير ، فك;ھما يعتمد على حاس�ة الس�مع والتقلي�د الص�وتى لم�ا يس�معه 

ا2حس��اس ب��التعبيرات الحركي��ة والوجھي��ة المرتبط��ة بمع��ان الك��;م والمص��احبة ل��ه ، وم��ن ث��م القص��ور ف��ى 

استخدامھا ، كما يختلف عن المبصر أيضا فى أنه يعتمد فى طريــقة كــتابته وقراءته للغة المطبوعة عل�ى 

ذل��ك عل��ى عينـ��ـيه مس��تعينا  الح��روف الب��ارزة مس��تخدما حاس��ة اللم��س ، بينم��ا يعتم��د الف��رد المبص��ر ف��ى

 ·بالحروف الھجائية العادية 

ج��دير بال��ذكر أن الفق��دان البص��رى & يمك��ن الطف��ل ا7عم��ى أو ض��عيف ا2بص��ار م��ن متابع��ة ا2يم��اءات 

وا2ش�ارات وغيرھ�ا م�ن أشـ�ـكال اللغ��ة غي�ر اللفظي�ة الت�ى يس�تخدمھا المبـ��ـصرون ف�ى مواض�ع كثي�رة م��ن 

يقولون أو كبديل يغنى عن الك;م أحيانا ، غنى عن البيان أيض�ا أن ھ�ذا الفق�دان  محــادثاتھم ، إما لتأكيد ما

يحرم الطفل ا7عمى وضعيف البصر من اكتساب معانى بعض ا7لفاظ نتيجة عدم اس�تطاعته ال�ربط ب�ين ك�ل 

ا ، من أصوات بعض الكلمات ، والمدركات الحاسية الدالة عليھا أو الوقائع وا7حداث البص�رية الممثل�ة لھ�

& سيما ما & يقع منھا فى متناول بقية حواسه ؛ كا7شياء كبيرة الحج�م م�ث; ، والت�ى & يكتم�ل إدراك�ه لھ�ا 

فى معدل نمو اللغ�ة والك�;م ،  ومما يترتب على ذلك بالنسبة للمعوقين بصريا البطء· إ& عن طريق البصر 

لى ــ�ـقدرة عـ�ـى المـ�ـ، وف  Concept Formationعوبات فى تكوين واكتساب المفاھيم ــونشوء بعض الص

يس�مى بالنزع�ة اللفظي�ة  ، كما يؤدى القصور ا2دراكى لدى ا7عمى إلى ظھور م�ا  Abstractionجريد  ـالت

Verbalism  · 

وتعن��ى اللفظي��ة مبالغ��ة العمي��ان ف��ى ا&عتم��اد عل��ى مف��اھيم لغوي��ة وكلم��ات ذات م��دلو&ت بص��رية ، & 
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صف ا7شياء والخبرات ، كأن يصفوا ال�دم بكون�ه أحم�ر ب�د& م�ن وص�فه يستخدمھا سوى المبصرون فى و

وم��ع أن ھ��ذه · بأن��ه س��ائل ل��زج ، أو يص��فوا الحديق��ة بكونھ��ا خض��راء ب��د& م��ن كونھ��ا ذات ظ��;ل وارف��ة 

الكلمات والمفاھيم ذات المدلول البصرى & تعن�ى ش�يئا بالنس�بة لھ�م ، 7نھ�ا غي�ر مبني�ة أص�; عل�ى أس�اس 

اق خب�راتھم الحاس�ية حي�ث & يس�تطيعون تعي�ين ا7ش�ياء الت�ى ـ�ـ، كم�ا أنھ�ا خارج�ة ع�ن نطخبرات واقعي�ة 

ترمز لھا ھذه الكلمات ، إ& أنھم يفرطون فى استخدامھا ، ربما تعبي�را ع�ن رغب�تھم ف�ى إش�عار المبص�رين 

حاس�ة  بأنھم ليسوا أقل منھم من حيث المعـــ�ـرفة بھ�ا ، أو كش�كل م�ن أش�كال التع�ويض ع�ن الحرم�ان م�ن

ا2بصار ، أو 7ن ھذه الكلمات وا7وصاف من شأنھا تسھيل عملية التــواصل مع المبصـ�ـرين ، وق�د أطل�ق 

ظية ــ��ـعية اللفـــ��ـدم الواقـعل��ى ھ��ذه الظ��اھرة اللغوي��ة ع��  Cutsforth" كتس��فورث " ع�الم ال��نفس ا7عم��ى 

Verbal Unreality  رى ــ��ـصــدلول بــ��ـذات مية ــ��ـھا لفظــ��ــفھا آخــ��ـرون بأنـــــــ��، ووصVisually - 

Oriented Verbalism  · 

أبرز ما يمكن للمعلم�ين أن يقوم�وا ب�ه إزاء ظ�اھرة اللفظي�ة ل�دى )  1996(وقد لخص ناصر الموسى 

 : ا7طفال العميان فيما يلى 

 ·ا&ستعانة بأشكال حقيقية طبيعية أو مصنوعة داخل غرف الدراسة  -أ 

 ·برح;ت ميدانية قصيرة داخل المدرسة وخارجھا  القيام مع الت;ميذ -ب 

 ·العمل على تحويل المفاھيم اللغوية إلى أفعال وخبرات حركية كلما كان ذلك ممكنا  -جـ 

مراع��اة أ& تك��ون تنمي��ة المف��اھيم الحاس��ية ل��دى ا7طف��ال العمي��ان عل��ى حس��اب تنمي��ة المف��اھيم غي��ر  -د 

 · الحاسية 

أسـ��ـاليب وتطبيق��ات عل��م ال��نفس اللغ��وى وعل��م ا&جتم��اع اللغ��وى ، وس��ياق  ا&س��تفادة م��ا أمـ��ـكن م��ن -ھ��ـ 

 ·الك;م والتركيبات النحوية فى اللغة فى تنمية المفاھيم غير الحاسية لدى ا7طفال المعوقين بصريا 

3−������ :�א��8�ص�א��

طفى فھم��ى عن��دما ت��ذكر الخص��ائص العقلي��ة ف��إن أول م��ا يتب��ادر إل��ى ال��ذھن ھ��و ال��ذكاء ، ويش��ير مص��

إلى أن ا uراء تنقسم بشأن تقدير ذكاء ا7عمى إلى قسمين ، يذھب الن�اس ف�ى القس�م )  21- 18:  1985(

ا7ول منھا بدافع التعاطف الوجدانى مع ا7عمى و استنادآً إلى ما يأتيه من مھارات ، إل�ى أن ذك�اء ا7عم�ى 

ھ��ذا ال��رأى ب��بعض مش��اھير العب��اقرة ويستش��ھد أص��حاب · & يق��ل ع��ن ذك��اء المبص��ر إن ل��م يتف��وق علي��ه 

مب�دع أش�ھر ملحمت�ين ف�ى الت�اريخ " ھ�وميروس" العميان منذ أقدم العـــصور ، ومنھم الش�اعر ا2غريق�ي

" ل�ويس براي�ل "، و" نيك�و&س ساوندرس�ن " القديم كله ، وھما ا2لياذة وا7وديسا ، وع�الم الرياض�يات 

زة ، والشعراء العرب من أمثال أب�و الع�;ء المع�رى وبش�ار مخترع طريقة القراءة والكتابة بالحروف البار
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 · بن برد ، وعميد ا7دب العربى طه حسين 

أم�ا القس�م اuخ��ر م�ن اuراء فينبن��ى عل�ى وجھ��ة نظ�ر أكث�ر تج��ردآً وموض�وعية ، إذ أن��ه م�ع اعت��راف 

مي�ان وذك�اء المبص�رين القائلين به بعبقرية بعض العميان ، إ& أنھم يؤكدون على أن المقارنة بين ذكاء الع

وقد كشفت نتائج ذل�ك ع�ن أن الف�رق ب�ين · يجب أن تكون على أساس أداء كل منھم على اختبارات الذكاء 

الفئتين فى الذكاء العام غير دال إحصائياً ويمكن إھماله ، وأن نسبة المتف�وقين م�ن المبص�رين أعل�ى منھ�ا 

 ·العميان منھا عند المبصرين  لدى العميان ، ونسبة المتخلفين فى الذكاء أعلى عند

وھك��ذا يب��دو أن��ه & توج��د ف��روق جوھري��ة ب��ين ذك��اء العمي��ان والمبص��رين & س��يما عل��ى ا&ختب��ارات 

الشفھية أو اللفظية التى يتم تع�ديلھا والتأك�د م�ن ص�;حية اس�تخدامھا م�ع العمي�ان ؛ كالتع�ديل ال�ذى أدخل�ه 

بيني�ه ، والقس�م اللفظ�ى م�ن اختب�ار  -ر س�تانفورد عل�ى اختب�اS.Hayes (1907) " س  ــ�ـمويل ھايــ�ـص"

 · بلفيو ، بيدأن النتيجة قد تكون عكس ذلك فى حالة استخدام اختبارات ذات طبيعة أدائية  -وكسلر 

عوقون بصرياً من حيث مقدراتھم ا2دراكية تبع�اً لدرج�ة الفق�دان البص�رى ، فالمص�ابون ــويتفاوت الم

سن الخامسة & يمكنھم إط;قاً ا2حساس باللون وإدراكه وتمييزه 7ن ذلك يع�د بالعمى الكامل و&دياً أو قبل 

إح��دى وظ��ائف ش��بكية الع��ين ، عل��ى العك��س م��ن ال��ذين أص��يبوا ب��العمى ف��ى س��ن مت��أخرة وال��ذين بإمك��انھم 

ا&حتف��اظ ب��بعض م��دركاتھم اللوني��ة الت��ى س��بق أن اكتس��بوھا وكّونوھاقب��ل إص��ابتھم ، معتم��دين عل��ى م��دى 

تجارب والخبرات التى مروا بھا ، وك�ذلك المبص�رين جزئي�اً مم�ن يس�تطيعون بع�ض التميي�ز الل�ونى ثراء ال

 ·تبعاً لدرجة إبصارھم 

ويعتمد المصابون بالعمى الكلى و&دياً أو قبل سن الخامسة أو الس�ابعة ف�ى تك�وينھم المف�اھيم اللوني�ة 

ن الذين يتعرفون عل�ى ا7ل�وان ويميزونھ�ا تبع�اً على أفكار وأساليب بديلة عن تلك التى يعتمد عليھا العاديو

، ونص�وعھا أو   Saturation، ودرج�ة تش�بعھا أو تركيزھ�ا    Hueلخصائصھا من حيث الكنه أو الص�بغة 

، وتقوم ھ�ذه ا7فك�ار البديل�ة عل�ى ارتباط�ات ش�فھية أو انفعالي�ة  أو حاس�ية أخ�رى ،  Brightnessلمعانھا 

ر الحم��راء وم��ا ت��وحى ب��ه م��ن س��خونة وح��رارة ش��ديدة ، والل��ون ا7زرق ك��أن ي��رتبط الل��ون ا7حم��ر بالن��ا

 ·وھكذا ··· بالسماء الزرقاء الصافية وما توحى به من طقس منعش معتدل 

شرات ـ���ـوم��ا يق��ال ع��ن ا2دراك الل��ونى يق��ال أيض��اً ع��ن ا2دراك الش��كلى لFش��ياء بالغ��ة الدق��ة كالح

ة ا&تس�اع كالص�حارى والبح�ار ، مم�ا & يمك�ن ا2حاط�ة ب�ه ، أو بالغة الض�خامة كالجب�ال ، أو بالغ�الصغيرة

 ·وتكوين مفھوم أو فكرة كلية عنه سوى عن طريق حاسة ا2بصار  

أم��ا م��ن حي��ث التص��ور والتخي��ل البص��رى ، فإن��ه ب��رغم أن بع��ض العمي��ان ق��د يب��دعون أحيان��اً ص��وراً 

:  1985(ي�ذھب مص�طفى فھم�ى  بصرية حافلة بالحرك�ة وفائق�ة الدق�ة والوص�ف ، إ& أن ھ�ذه الص�ور كم�ا
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ليست أكثر من اقتران لفظ�ى حفظ�ه ا7عم�ى ، ث�م اس�تدعاه لتركي�ب ص�ور بص�رية & تقاب�ل ف�ى ذھن�ه )  23

فق��د يص��ف الس��ماء بكونھ��ا ص��افية ، لكن��ه &ي��درك ھ��ذا ا2حس��اس · ش��يئاً يم��ت إل��ى الواق��ع المرئ��ى بص��لة 

2حس�اس بھ�دوء الج�و ال�ذى & تتخلل�ه البصرى إ& عن طريق إحس�اس آخ�ر يص�احبه ويقت�رن ب�ه ، وھ�و ا

 ·الرياح أو الرعد أو المطر 

كم��ا & يمك��ن لFعم��ى ممارس��ة النش��اط التخيل��ى باس��تخدام عناص��ر بص��رية ، ذل��ك أن عملي��ة التخي��ل 

استرجاع صور حاسية بصرية سبق إدراكھا واختزانھ�ا ف�ى : البصرى تنطوى على عمليتين فرعيتين ھما 

 تكوين�ات أو ، ث�م إع�ادة إنت�اج ھ�ذه الص�ور باس�تخدام ص�يغ أو)أو استحض�ارية  عملية استدعائية(الذاكرة 

وحيث أن الذاكرة البصرية لدى ا7عمى غالباً ما تكون خالي�ة ) عملية بنائية أو إنشائية(أنساق جديدة منھا 

ت يمكن��ه اس��ترجاعھا وإع��ادة تركيبھ��ا أو الم��زج بينھ��ا ف��ى تكوين��ا م��ن ھ��ذه الص��ور والم��دركات ، فإن��ه &

 ·ومركبات جديدة مثلما يفعل الشخص المبصر 

4�−��� :�א��8�ص�א�&�'�

، ومية ، وتنق;ته من مكان إلى آخ�ريواجه الفرد ا7عمى صعوبات فائقة فى ممارسة أنشطة الحياة الي

وذل��ك نتيج��ة فق��دان الوس��يط الحاس��ى ا7ساس��ى ال��;زم للتعام��ل م��ع المثي��رات البص��رية وم��ن ث��م التوجي��ه 

لفراغ وھو حاسة ا2بصار ، مما يدفعه إلى بذل المزيد من الجھد ، ويعرضه ل�جھ�اد العص�بى الحركى فى ا

والتوتر النفسى ، والشعور بانع�دام ا7م�ن عموم�ا ، وا&رتب�اك تج�اه المواق�ف الجدي�دة خصوص�ا ، & س�يما 

ى الوس�ط البيئ�ى مع تزايد ما تفرضه التغي�رات العلمي�ة والتكنولوجي�ة الس�ريعة والمت;حق�ة م�ن تعقي�دات ف�

يوم من ناحية ، ومع حاجة المع�وق بص�ريا ذات�ه إل�ى توس�يع دائ�رة نش�اطه  خارج المنزل وداخله يوما بعد

وتنق;ت���ه ، وتط���وير مھارات���ه الحركي���ة ، لمواجھ���ة م���ا يفرض���ه علي���ه أيض���ا نم���وه الزمن���ى والتعليم���ى 

يئي�ة جدي�دة متداخل�ة ، وا&جتماعى م�ن متطلب�ات ، وض�رورة التفاع�ل م�ع مكون�ات وعناص�ر وخص�ائص ب

 ·كبيئة الشارع والمدرسة والسوق ووسائل النقل والمواص;ت وغيرھا 

التوج�ه  : ويشمل مفھوم التوجه والحركة عل�ى مص�طلحين م�رتبطين ببعض�ھما ارتباط�ا وثيق�ا أولھم�ا 

Orientation  ط�ة ويعنى عملية استخدام الحواس بشكل مفيد وفعال ، وذلك لتمكين الشخص من تحدي�د نق

الحرك��ة : وثانيھم��ا · ارتك��ازه ، وع;قت��ه بجــ��ـميع ا7شــ��ـياء المھم��ة ذات الص��لة بحركت��ه ف��ى مج��ال م��ا 

Mobility   ج�دير بال�ذكر أن التوج�ه · وتعنى استعداد الشخص ومقدرته على التنقل بأمان فى ھ�ذا المج�ال

م�ن عملي��ة التوج�ه والحرك��ة ، ) خ إل��··كا&نتب��اه والت�ذكر والتفكي��ر وإدراك الع;ق�ات (يمث�ل الجان��ب العقل�ى 

 ·بينما تمثل الحركة ذاتھا الجھد البدنى والعضلى المبذول فى التنقل من موضع إلى آخر 

ويس��تلزم قص��ور المع��وقين بص��ريا ف��ى المج��ال الحرك��ى ض��رورة ب��ذل الجھ��ود التعليمي��ة والتدريبي��ة 

اعلية أكث�ر للعمي�ان وض�عاف البص�ر ال;زمة لتعويض ھذا القصور ، وتنمية المھارات الحركية بما يحقق ف
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 : فى الوسط البيئى أو المحيط الخارجى الذى يعيشون فيه عن طريق ما يلى 

ھا ، وإدراك الع;ق��ات فيم��ا مس��اعدة المع��وقين بص��ريا ف��ى التع��رف عل��ى مكون��ات بيئ��اتھم واستكش��اف   -أ 

uم�ن بفاعلي�ة واس�تق;لية ، وذل�ك حت�ى يتس�نى لھ�م تحدي�د معالمھ�ا والس�يطرة عليھ�ا ، والتنق�ل ابينھا

 ·معتمدين على أنفسھم دون مساعدة قدر ا2مكان 

الت��دريب الم��نظم لتنمي��ة وص��قل المھ��ارات الحركي��ة ل��دى المع��وقين بص��ريا ك��التوازن ، والتناس��ق ،  -ب 

والمرون�ة ، والق��وة ، والعم��ل عل��ى إكس��ابھم ا7نم��اط الحركي��ة ا7ساس��ية ال;زم��ة للتوج��ه والتنق��ل ف��ى 

لمختلفة عن طريق المش�ى والج�رى ، والوث�ب والع�دو ، وذل�ك لتحقي�ق أكب�ر ق�در ممك�ن م�ن ا7ماكن ا

 ·ا&ستق;لية والس;مة فى آن واحد 

تھيئة بيئة منزلي�ة ومدرس�ية أو مؤسس�ية آمن�ة وخالي�ة م�ن المخ�اطر ، حت�ى يتس�نى للمع�وق بص�ريا  -جـ 

، وأن تكون حواف الس�;لم محني�ة  التحرك فيھا بيسر وسھولة ؛ كمراعاة شروط الس;مة فى المبانى

وليس��ت ح��ادة ، وتجن��ب المنح��درات الش��ديدة والح��واجز ، وأن تك��ون ا7ب��واب إم��ا مغلق��ة تمام��ا أو 

  ·مفتوحة تماما وغير ذلك مما يجب مراعاته 

تجنب التغييرات المفاجئة فى تنظيم محتوى البيئة الت�ى يع�يش فيھ�ا الطف�ل المع�وق بص�ريا ؛ كا7ث�اث ،  -د 

افظة على وجود ا7شياء التى يس�تخدمھا بص�ورة متك�ررة ف�ى أماكنھ�ا المألوف�ة بالنس�بة ل�ه م�ا والمح

 ·أمكن ذلك 

ع��ن طبيع��ة ا7م��اكن  Cognitive Mapمس��اعدة المع��وقين بص��ريا عل��ى تك��وين خريط��ة معرفي��ة  -ھ��ـ 

م�ن العناص�ر والع;قات المكانية فى البيئات التى يتحركون فيھا ، ليستعينوا بھا ف�ى تحدي�د مواض�عھم 

 ·والمكونات المادية أثناء تنق;تھم 

تنمية مھارات العناية الذاتية التى تحقق للطف�ل إش�باع احتياجات�ه ا7ساس�ية ؛ كا&س�تحمام والنظاف�ة ،    -و

وارتداء الم;بس والعناية بمظھره ، والمأكل ، واستخدام الحمام ، وترتيب الغرف�ة وتنظيفھ�ا ، وم�لء 

المي���اه ، ووض���ع معج���ون ا7س���نان عل���ى الفرش���اة ، وا7دوات ف���ى مواض���عھا ا7ك���واب والزجاج���ات ب

 ·الصحيحة ، وتحديد مواقع ا7شياء 

ت��دريب الطف��ل عل��ى مھ��ارات التعام��ل م��ع ا7ش��ياء وا7م��اكن والعوائ��ق بأم��ان ؛ ك��ا7بواب والس��;لم    -ز

حال�ة الحاج�ة إل�ى والمصاعد ، والتحرك فى زحام المرور وعبور الش�وارع والمي�ادين ، والج�رى ف�ى 

 ·ذلك 

ت��دريب الطف��ل عل��ى تنس��يق حرك��ة الجس��م وتوازن��ه أثن��اء المش��ى والتنق��ل ، واتخ��اذ أوض��اع الحماي��ة    -ح

  ·الم;ئمة للجسم 

تدريب الطفل على ا&ستعانة بجمي�ع حواس�ه ا7خ�رى ف�ى توجي�ه نفس�ه ف�ى الوجھ�ة  الص�حيحة أثن�اء    -ط

ة ، وفى الحصول على د&&ت متنوعة من بيئته يھتدى بھ�ا الحركة فى ا7ماكن المألوفة وغير المألوف



 

-16-  

فى حركت�ه ، كا&س�تعانة بحاس�ة الش�م ف�ى تميي�ز ال�روائح ، وبحاس�ة اللم�س ف�ى ا2حس�اس بالتي�ارات 

الھوائي�ة الت��ى تش��ير إل��ى أم��اكن مفتوح��ة ، وف�ى تحس��س التغيي��رات المختلف��ة ف��ى الس��طوح ومواض��ع 

تق��دير المس��افات وا2حس��اس ب��العوائق م��ن خ��;ل الموج��ات  الق��دمين ، وا&س��تعانة بحاس��ة الس��مع ف��ى

  ·الصوتية المرتدة 

جيع المع��وقين بص��ريا وت��دريبھم عل��ى اس��تخدام معين��ات التنق��ل الت��ى تناس��ب ظ��روفھم الخاص��ة ؛ ـ��ـتش  -ى

التى تساعدھم فى استكشاف البيئة وت;ف�ى العوائ�ق  Leaser Canكالعصى البيضاء ،  وعصى الليزر 

،  Echo Soundingدت ف��ى ط��ريقھم واس��تخدام جھ��از ص��دى الص��وت ا2لكترون��ى الت��ى ربم��ا وج��

ف�ى ھ�ذا الص�دد كلم�ا دع�ت الض�رورة  وتشجيعھم على ا2فادة من أســـاليب الحماية المختلفة الم;ئمة

 ·إلى ذلك ؛ كا&ستعانة بقائد مبصر ، واستخدام الك;ب المدّربة 

5−��� :�א��8�ص�א�'�د���

 يختلفون عن المبصرين فيما يتعلق بالمقدرة على التعلم ، وا&ستفادة م�ن الم�نھج المعوقون بصريا &

ووس��ائل تعليمي��ة م;ئم��ة &حتياج��اتھم  التعليم��ى بش��كل مناس��ب ، إذا م��ا ت��م تعل��يمھم بأس��اليب تدريس��ية

ى التربوية ، ومساعدة على تكوين صور حسية عن كثير من المفاھيم المتضمنة فى المنھج التعليم�ى أو ف�

 ·) 1995يوسف القريونى وزمي;ه ، (البيئة المحيطة 

العمي�ان أم  -أھم الخصائص ا7كاديمي�ة للمع�وقين بص�ريا ) 58 - 55:  1996(ويلخص كمال سيسالم 

ب�طء مع�دل س�رعة الق�راءة : والت�ى اتفق�ت عليھ�ا معظ�م الدراس�ات والبح�وث ف�ى ك�ل م�ن  -ضعاف البصر 

ع�;وة عل�ى أن ض�عاف البص�ر · عادية ، وا7خطاء فى القراءة الجھري�ة سواء بالنسبة للبرايل أو الكتابة ال

يعانون من مشك;ت فى تنظيم الكلمات والسطور وترتيبھ�ا ، وم�ن رداءة الخ�ط ، وص�عوبة تنق�يط الكلم�ات 

والحروف ، ومن القصور ف�ى تحدي�د المع�الم الش�كلية لFش�ياء البعي�دة ، وا7ش�ياء الدقيق�ة الص�غيرة ، كم�ا 

 ·رو التساؤ&ت وا&ستفسارات للتأكد مما يسمعون أو يرون أنھم كثي

 

  

  

  
 


