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المقدمة
مرحبًا أولياء األمور المحترمين  -والطلبة األعزاء،
تصبح الحياة ذات مغزى أكبر بالنسبة لنا حينما نتعرف على الطلبة وأولياء أمورهم
الفاضلين والموهوبين والواعين مثلكم .والى جانب ذلك فإننا نبذل جهدًا مكثفًا مع جميع أصدقائنا
لنقدم الدعم لكم وألولياء أموركم .إن من دواعي فرحنا الذي ال يقدر بثمن بالنسبة لنا أن نقدم الدعم
لكم وألولياء أموركم في مرحلة التعليم وجني ثمار هذه المساهمات في الدعم.
في هذا السياق ،قمنا بإعداد سلسلة من كتيبات الدعم التربوي من أجل إرشاد أولياء األمور
القيمين الذين شهدنا بذلهم للجهود المكثفة دائ ًما ألطفالهم .والهدف من إصدار هذه الكتيبات
اإلرشادية التي تحتوي على المعلومات األساسية ،هو تمكين طلبتنا األعزاء الذين يحتاجون
إلى تعليم خاص من؛ تقديم الدعم الواعي من قبل أولياء أمورهم بشكل أكثر ،والتعرف على
أوجه القصور لديهم عن قرب ،ومعرفة خصائص المواقف التي يعيشون فيها ،ومعرفة المشاكل
المحتملة التي قد تواجههم وطرق حلولها.
في البداية ،أود أن أشكر اليونيسف  UNICEFعلى دعمها لتعزيز قدرة مراكز االستشارة
والبحوث من حيث توفير خدمات التعليم الشامل ( ،)RAMKEGوأشكر األكاديميين المحترمين
الذين ساهموا في إعداد هذه الكتيبات في ضوء المعرفة العلمية ،وأقدم الشكر للمدرسين
المحترمين .أود أن أشكر بشكل خاص أولياء األمور وأقارب الطالب اآلخرين الذين سيدعمون
طالبنا باستخدام هذه الكتيبات اإلرشادية.
آمل أن تساهم هذه الكتيبات التي تم إعدادها وفقًا ألنواع إعاقات طلبتنا الذين يحتاجون إلى
ً
تأهيال لطلبتنا ولكم أنتم أيها األبوين الغاليين.
تعليم خاص في توفير حياة تعليمية أكثر
يشرفنا أن نكون مع طالبنا المميزين وعائالتهم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي موقف.
نتمنى لكم الصحة والسعادة.

محمد نزير جول
المدير عام للتعليم الخاص والخدمات اإلرشادية
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المدخل
إذا فكرنا بأهمية جميع الحواس في عملية التعليم بنفس النسبة ،ولكن قناة حاسة
البصر تلعب دورا رئيسيا من ناحية تأمين أكثر المعلومات .وهذا يعني بأن حاسة
البصر له أعلى تأثير في مراقبة الفرد للمحيط الذي يعيش فيه الى جانب ذلك يؤثر
على خلق حياة التعليم .ويتوقع بأن الفرد يكتسب المعلومات الذي يتعلمه بنسبة
 %80الى  %85تقريبا عن طريق حاسة البصر ( .)1ففي هذا السياق من الواضح
بأن حاسة البصر يعتبر مهما في تعليم األطفال واألفراد .ونظرا ألهميته هذا ،يؤثر
أية نقص أو خلل يصيب حاسة البصر في الطفل/الفرد على مستوى التعليم.

مالحظة :يتوقع بأن الفرد يكتسب المعلومات الذي يتعلمه بنسبة  80%الى 85%
تقريبا عن طريق حاسة البصر.

يكتسب األطفال منذ لحظة والدتهم مهارات ،وتصرفات ومعلومات مختلفة وغيرها
عن طريق مراقبة محيطهم .وتحقق هذه القدرة بشكل طبيعي بدون الحاجة الى
تعليم نظامي .على سبيل المثال غسل الوجه واليدين ،تصفح صفحات الكتاب ،نقل
الملعقة/الشوكة الى الفم وغيرها من العديد من التصرفات ،يمكن أن يقدم مثاال على
هذه التصرفات أو القدرات .وعند النظر الى األمثلة يمكن فهم تأثير حاسة البصر
على التعليم بشكل أحسن .وعند أخذ هذا التأثير بنظر االعتبار فأية فقدان أو خلل في
حاسة البصر يؤثر سلبيا على نمو الطفل .ومن هذه الناحية ،فيصعب اكتساب العديد
من القدرات ،والمعلومات أو التصرفات بشكل أكثر عند األطفال الذين يعانون من
ضعف البصر .ولهذا السبب ،يجب تقديم التعليم المؤثر لألطفال الذين يعانون من
ضعف البصر .ولكي يحقق هذا األمر يجب في البداية تثبيت احتياجات األطفال
الذين يعانون من ضعف البصر .باإلضافة الى تثبيت االحتياجات يجب تثبيت
األمور التي يجب القيام بها أو من عدمه من قبل األطفال .وبفضل ذلك يمكن تأمين
عملية التعليم المؤثر .وعكس ذلك يمكن البقاء وجها لوجه للتأثيرات السلبية في
عملية التربية والتعليم (.)2
ركز في هذا الكتيب على خاصية النمو لألطفال الذين يعانون من ضعف البصر،
وعملية التعريف (الطبي والتربوي) ،عملية التربية والتعليم والمعالجة ،والى جانب
المشاكل المحتملة وطرق حلولها ركز على الحقوق القانونية أيضا.

جامعة غازي ،كلية التربية في غازي ،فرع تعليم الذين يعانون من ضعف البصر في قسم التعليم الخاص
tarcem@gmail.com
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التعريف
والتصنيف
يعرف االعاقة البصرية بأنه «الفرد الذي يحتاج الى تعليم خاص ودعم تعليمي
نتيجة فقد قوة البصر بشكل قسمي او بشكل تام» ( .)3وفي إطار هذا التعريف يمكن
القول بأن االعاقة البصرية هو مفهوم سقفي (أعلى) .ألنه يقسم االعاقة البصرية الى
مجموعتين األولى؛ الذين ال يستطيعون البصر بشكل تام (يمكن القول أعمى) والذين
يستطيعون البصر بشكل قليل (يمكنه استخدام بصره) .ويعرف هذه المجموعات
حسب درجة حدة البصر واالعاقة البصرية .وعندما يقال حدة البصر ،فهي قدرة
البصر وتفريق التفاصيل .ويجرى التعريف بشكلين مختلفين وهو بشكل مشروع
وبشكل تعليمي.
مالحظة :يقسم الذين يعانون من ضعف البصر الى مجموعتين وهي الذين ال يستطيعون البصر
بشكل تام والذين يستطيعون البصر بشكل قليل.
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التعريف القانوني
يعرف الفرد الذي فقد البصر بشكل تام (المكفوف) قانونا بأنه؛ بعد إجراء جميع
التعديالت الممكنة ،أن يقل حدة البصر الطبيعي في عيني الفرد الذي يبصر خالله
بنسبة  200/20أو أقل ووجود مجال للبصر أقل من  20درجة» ،ويعرف الفرد
ضعيف البصر « :بعد إجراء جميع التعديالت الممكنة ،أن يقل حدة البصر الطبيعي
في عيني الفرد الذي يبصر خالله بنسبة  70/20الى  »200/20بهذا الشكل يتم
تعريفه (.)4
ويعني إفادة  200/20في تعريف الفرد الفاقد للبصر تماما ،بأن الطفل ضعيف
البصر يستطيع البصر على مسافة 60سم ،وأما الطفل الذي يظهر نموا طبيعيا
(عاديا/معروفا) يستطيع البصر على مسافة 6م .وبنفس الشكل يعني إفادة «70/20
الى  »200/20عند تعريف االعاقة البصرية ،الطفل الذي يظهر نموا طبيعيا
(عاديا/معروفا) يستطيع البصر على مسافة 6م والطفل ضعيف البصر يستطيع
البصر على مسافة 2م الى 6م.

7

يستخدم التعريف القانوني ،بهدف استفادة األفراد الذين يعانون من ضعف البصر
من اإلمكانيات التي تقدمها الدولة بشكل قانوني .وبشكل أوضح أكثر ،يجرى
الرجوع الى التعاريف القانونية لمعرفة مدى استفادة األفراد الذين يعانون من
ضعف البصر من اإلمكانيات القانونية من عدمه ،ولكي يقرر مدى تناسبه في
االستفادة من خدمات التأهيل بمساعدة الدولة .ولكن التعاريف القانونية ال يعطي
فكرة حول مستوى التعامل مع األفراد الذين يعانون من ضعف البصر .على سبيل
المثال إذا كان الطفل يعاني من ضعف للبصر بنسبة  %90فتعريفه بأنه يبصر
بنسبة  %10يعتبر تعريفا خاطئا .ألنه يمكن ان يكون هنالك اختالف في األداء
البصري للطفل .ومن هذه الزاوية ،يمكن القول بأن التعريف القانوني لألفراد الذين
يعانون من ضعف البصر حول موقفهم البصري ومستوى قيامهم بالنشاطات غير
كافية .ولهذا السبب يستخدم التعاريف التربوية من قبل المدربين.

التعريف التربوي
الفاقد للبصر (المكفوف) من الناحية التربوية هو« ،وجود
فقدان في حدة البصر بدرجة كبيرة عند الفرد ،واحتياجه
الى مواد اللمس-السمع في النشاط األكاديمي الستعماله
بهدف تعلم حاسة البصر ،وارتباطا بهذا األمر يحتاج
الى القراءة بالحروف الملموسة (الباريال) واالستماع
الى الكتب الصوتية (اللغة) لكي يستمر في التعليم
والدراسة»؛ أما ضعيف البصر «استعمال الفرد
المواد المكتوبة بحروف كبيرة الحجم او يستعمل
المكبرات لقراءة الحروف االعتيادية ،وكذلك
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يستعمل اآلالت المساعدة مثل المناظر للتسهيل البصر ،ويحتاج الى تنظيم محيطه
مثل اإلضاءة لمساعدة حاسة بصره» والتعاريف بهذا الشكل (.)4
يتضمن التعاريف التربوية على مضمون شخصي ،أما التكييف الالزم في التعليم
لألطفال الذين يعانون من ضعف البصر ،فيؤمن اإلمكانية لوضع خطط التعليم
الخاص بالفرد ،وتنظيم المواد والوسائل والوسط المالئم له في التعليم .والى جانب
ذلك فيتضمن معلومات حول اختيار المواد والوسائل الالزمة لدعم األطفال.

األسباب

هنالك اختالف في أسباب االعاقة البصرية من ناحية العديد من العوامل
مثل الموقف االجتماعي-االقتصادي ،والميزات الجغرافية والثقافية .على سبيل
المثال الخلل في شبكية العين ،األضرار التي لحقت في نظام األعصاب المركزي،
التهابات العين ،العتم المصاب في جلوكوما العين ،الحول منذ الوالدة (الشذوذ)
يسبب في ضعف البصر .ويمكن القول من هذه الناحية أي مرض او خلل يصاب
العين أو أي قسم في نظام البصر يمكن ان يؤدي الى االعاقة البصرية .يجب إعطاء
أمثلة أكثر على األسباب المذكورة ،عيوب كسر األشعة (مثل قصر النظر وبعد
النظر وغيرها) ،األمراض الخاصة بالبقع ،الخلل في أعصاب النظر ،الخلل في
الجفون يؤدي الى تشكيل االعاقة البصرية .والى جانب ما ذكر أعاله ،هنالك بعض
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أمراض العيون يؤدي الى االعاقة البصرية .مثل مرض الشبكية المبكر ،ظهور
البقع على الشبكية ،المهق ،تالشي في أعصاب البصر وغيرها .باإلضافة الى
العدوى الفيروسية مثل الحصبة األلمانية ،واألورام الدماغية ،وااللتهابات المختلفة
وبعض األدوية تؤدي الى االعاقة البصرية .ويمكن تقسيم العوامل التي تؤدي
الى االعاقة البصرية على شكل فئات قبل الوالدة ،أثناء الوالدة ،وبعد الوالدة.
والمعلومات الموجودة في الجدول رقم  1يشير الى هذه الفئات.
جدول رقم  1العوامل التي تؤدي الى االعاقة البصرية
قبل الوالدة

أثناء الوالدة

بعد الوالدة

األمراض الوراثية

عسر الوالدة

نقص أو زيادة االوكسجين

األمراض والحوادث
التي تتعرض لها األم
أثناء الحمل

االلتهابات أو
األمراض المعدية

األمراض التي تؤدي ارتفاع
درجة حرارة جسم الطفل

الصدمات أثناء
الوالدة

الحوادث او الجروح

الخلل الذي يصيب
العين أو نظام البصر
زواج القرابة

الوالدة المبكرة
(الوالدة قبل اوانه)

أمراض العيون والنظام
البصري المختلف

الى جانب هذه األسباب ،هنالك ضعف في البصر يظهر بالرغم من عدم وجود
أي خلل في البناء التشريحي للعين والنظام البصري .ويفيد هذا األمر بأنه ضعف
في البصر ناتج عدم عمل القسم الخاص بشرح المعلومات الخاصة بالبصر في
الدماغ بالشكل المطلوب ( .)5يمكن معالجة االعاقة البصرية بشكل إيجابي الناتج
من العديد من العوامل من خالل التشخيص المبكر وخصوصا في مرحلة الطفولة.
ويفاد بأنه الى جانب ذلك هنالك الكثير من العوامل التي تؤدي الى االعاقة البصرية
يمكن الوقاية منها أو معالجتها.

ن ت رن

ت

األنترنت :لقراءة التفاصيل الخاصة بخطة العمل العالمي لصحة العيون لمنظمة الصحة
العالمية يمكنكم االطالع في العنوان التالي
http://www.who.int/blindness/AP2014_19_English.pdf?ua=1
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اإل

الميزات

ويعرف بأن األطفال الذين يعانون من ضعف البصر يعانون ضعفا في العديد من
المجاالت مثل المجال اإلدراكي ،واالجتماعي ،واللغة ،والجهاز الحركي .ولهذا
أشير الى األطفال الذين يعانون من ضعف البصر تحت عناوين متعلقة بالميزات
كاإلدراكي ،واالجتماعي ،واللغة ،والجهاز الحركي.
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النمو اإلدراكي
يعاني األطفال المصابين باإلعاقة البصرية من بعض المشاكل في النمو في مجال
اإلدراك .والى جانب النمو اإلدراكي يعانون من المصاعب في مجاالت النمو في
اللغة والنمو االجتماعي .وهذه المصاعب ناتجة من النقص في العيش ،والمنبه
الغير الكافي او وجود نقص في إضافة المعلومات المرئية .ويعرف بأنه هنالك
تأثير للنقص في المعلومات المرئية على النمو اإلدراكي والوظائف االدراكية.
ويؤثر االعاقة البصرية في األطفال على تجاربهم ،وإدائهم في التجول بشكل
مستقل وعالقتهم مع المحيط بشكل سلبي .ويستصعب على األطفال الذين يعانون
من ضعف البصر في بعض المواضيع مثل جمع المواد مع اساميهم أو تأسيس
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عالقة بين المواد والوقائع (على سبيل المثال عالقة السبب مع النتيجة) .إذا تطلب
طرح مثال على ذلك ،يمكن لطفل يعاني من االعاقة البصرية تعلم شرب السائل
(على سبيل المثال الماء) بسهولة .ولكن في مقابل ذلك ال يستطيع وضع الكأس على
الطاولة بنفس السهولة والسرعة .ألنه يعاني من صعوبة خلق عالقة بين الطاولة
والكأس.
يعتبر خاصة «مرحلة الروضة» ذات أهمية حساسة من ناحية النمو االدراكي .ألنه
يلعب المعلومات المرئية في هذه المرحلة دورا كبيرا .كما أشير أعاله يواجه األطفال
الذين يعانون من ضعف البصر بتحديدات في حياتهم .ولكن ال تنسوا بأنه بفضل
تأمين المنبه الكثير يدعم طفلكم الذي يعاني من االعاقة البصرية .ففي هذه المرحلة
من المفيد التوجه الى المواد الحقيقية بدال من تقديم األمثلة الصغيرة للمفاهيم .وبهذا
الشكل يمكن خلق حياة حقيقية لألطفال .فالطفل الذي ال يعاني من االعاقة البصرية
أي صاحب البصر االعتيادي يستطيع كسب المعلومات عن طريق مراقبة محيطه
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أما الطفل الذي يعاني من االعاقة البصرية فيصعب عليه هذا األمر .على سبيل
المثال يستطيع الطفل السليم البصر مراقبة امه عندما تطبخ في المطبخ .ويرى من
أين أخذت البطاطا وكيف غسلته وكيف قطعته وكيف طبخته .والى جانب ذلك
يشهد بشكل ممنهج بدون تدريب على األعمال التي جرت أثناء عملية طبخ الطعام
وأية مواد استعملت .وبهذا يمكنه ان يرسم مخططا في ذهنه حول طبخ الطعام
المذكور (البطاطا) .وباإلضافة الى
ذلك يستطيع استيعاب التغيير المادي
من الحالة األولى للبطاطا الى الحالة
األخيرة .هذا الموقف الذي يعتبر أمرا
بسيطا للطفل السليم البصر ولكن
يصبح هذا األمر أمرا مختلطا للطفل
الذي يعاني من االعاقة البصرية.
ألن تجارب األطفال الذين يعانون
من ضعف البصر يظهر اختالفا مع
أقرانهم .عدم رؤية األطفال الذين
يعانون من ضعف البصر وفي نفس
الوقت عدم مشاركتهم في العملية
يعرقل رسم المخط في ذهنهم .ولهذا
السبب في النتيجة نمو المخطط
الذهني عند األطفال الذين يعانون
من ضعف البصر يكون أبطأ مقارنة
بأقرانهم.
يتطلب تعليم األطفال الذين يعانون من ضعف البصر تعليما ماديا لكل هدف عند
تعليمه أداء ،تصرف او مفهوم معين .فيتطلب دعم األداء اإلدراكي عند األطفال
تنبيه :يعتبر الموقف االعتيادي للطفل سليم البصر بسيطا ،ولكن يمكن ان يكون معقدا لطفل يعاني
من االعاقة البصرية.
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الذين يعانون من ضعف البصر مثل المشابه/المختلف ،األقسام الناقصة ،االتجاه
المكاني/الموقع في الفضاء وعالقة الشكل-األرضية .والى جانب ذلك ،ويمكن
تأمين التقوية االدراكية عند األطفال الذين يعانون من ضعف البصر عن طريق
التدخل المبكر والتعليم الداعم .وإذا لم يحقق هذه األمور يمكن لألطفال الذين يعانون
من ضعف البصر رسم مخططات مختلفة حسب خاصية إدراكهم .ويؤدي هذا
الموقف الى ظهور مشاكل مختلفة في النمو االدراكي عند األطفال الذين يعانون
من ضعف البصر .ولكي يمنع ظهور هذا الموقف يتطلب الطفل الذين يعاني من
االعاقة البصرية دعما اكثرا ،وتدخال في حياته (.)6

نمو اللغة
يظهر األطفال الذين يعانون من ضعف البصر خاصية النمو في اللغة مشابها بنسبة
كبيرة ألقرانهم الذين يظهرون نموا اعتياديا .وهذا يعني بأنه يمكن القول بأنه ال يوجد
عيوب لدى األطفال الذين يعانون من ضعف البصر في مرحلة اللغة األولى .ولكن
من الممكن ان يصادف بعض االختالفات عند األطفال الذين يعانون من ضعف
البصر من ناحية خصائص اللغة .على سبيل المثال يعاني األطفال الذين يعانون من
ضعف البصر من صعوبة استخدام الضمائر ،ويمكن رؤية تصرفات لديهم مثل؛
توجيه أسئلة باستمرار ،الصدى (تقليد الكلمات المنطوقة) والتحدث باسم اآلخرين
(التحدث بخصوص المفاهيم المسموعة بدون أن يكون صاحب تجربة) .وإذا اردنا ان
نقدم مثاال على ذلك فأن العديد من األطفال الذين يعانون من ضعف البصر يستطيعون
استعمال الكثير من الكلمات بدون معرفة معناها او استيعابها بشكل واضح .والى
جانب ذلك يحاولون توجيه األسئلة باستمرار للبدء في التواصل او االستمرار به
وجلب االنتباه .ولكن أحيانا يوجهون أسئلة بعيدة عن موضوع الحديث.
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يمكن ظهور بعض التأخير لدى األطفال الذين يعانون من ضعف البصر عند البدء
بالتحدث حول المواد او الوقائع .ولكن هذا التأخير ال يعتبر امرا مقلقا عند األطفال
الذين يعانون من ضعف البصر .ولكن السبب األساسي في هذا األمر هو عدم
الكفاية في المعنى لدى األطفال .وكذلك يمكن عد العديد من العوامل المؤثرة على
نمو اللغة ومنها بدء التماس بالنظر ،واستخدام تعابير الوجه ،ومهارات التفاعل
اإليجابي ،ودعم المفهوم ،والتلفظ الصحيح.
تنبيه :يؤثر نقص المعاني عند األطفال الذين يعانون من ضعف البصر على نمو اللغة بشكل سلبي.

يتعبر خصوصا السنوات الثالثة األولى من حياة االنسان فترة تعلم التحدث والبدء
في تطوير حفظ الكلمات .ومن هذه الناحية عند التفكير في التحديد الذي يعانيه
األطفال الذين يعانون من ضعف البصر يظهر أهمية دعم هؤالء األطفال لكي يعيشوا
هذه الفترة بشكل مؤثر ومثمر .ولهذا السبب المشاركة في فعاليات اللغة المخططة
والمستهدفة من ناحية تعلم اللغة يعتبر مهما عند األطفال الذين يعانون من ضعف
البصر .ويمكن ان يعطي بعض الفعاليات في هذه المرحلة نتائج مفيدة .على سبيل
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المثال من المفيد تأمين الكثير من الفرص لمهارة طفلكم في اللغة والتحدث وتقديم
الدعم لطفلكم .والى جانب ذلك محاولتكم التحدث بجمل قصيرة ومفهومة وبسيطة
مع طفلكم يكون مؤثرا عليهم .ولهذا يتطلب من األشخاص الذين يقدمون الدعم في
اللغة لألطفال الذين يعانون من ضعف البصر والذين على تواصل معهم (األبوين،
المعلم ،األقارب وغيرهم) أن يقدموا جهودا في التفاعل معهم الى جانب التواصل.
ومن الفعاليات األخرى وخصوصا عند التحدث مع األطفال يجب تلفظ الكلمات بشكل
واضح ،وتشكيل جمل بسيطة ،واستخدام نبرة صوت ذات حيوية وحماسية ،وإذا
تطلب األمر يمكن استخدام نبرة صوتية مبالغة بها.

النمو الحركي
هنالك حقيقة بأن النمو الحركي والنمو العام لدى األطفال الذين يعانون من ضعف
البصر يتأثر بشكل سلبي من االعاقة البصرية .حيث أن هنالك حقيقة بوجود مكانة
مهمة لحاسة البصر من ناحية عملية نمو الحركة .ومن المعروف من هذه الناحية
بأن األطفال الذين يعانون من ضعف البصر يعانون من تحديد البصر ولهذا السبب
يسلكون عملية نمو يختلف عن اقرانهم ذات البصر السليم .ومن إفادة هذا األمر بهذا
الشكل .مع العلم بأن دور النمو الحركي معروف عند األطفال ولكن ال يحقق كل
طفل هذه العملية بنفس السرعة وبنفس الوقت .على سبيل المثال كما هو معروف
من قبل الكثير هنالك بعض األطفال يبدؤون بتصرف المشي بحدود 10-9اشهر،
وبعض األطفال يبدؤون بهذا التصرف خالل  15-14اشهر .وهذا المثال يشير في
األصل الى تشابه النمو ولكن هنالك احتمال وجود اختالفات فردية بين األطفال.
وعند مقارنة النمو الحركي لألطفال الذين يعانون من ضعف البصر مع أقرانهم
الطبيعيين يمكن القول بأنه هنالك فروقات مختلفة مرتبطة باإلعاقة البصرية.
الكثير من األطفال الذين يعانون من ضعف البصر يمتلكون مهارات مادية لتحريك
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عضالتهم وتقويتهم من ناحية النمو الحركي .ولكن نظرا لوجود التحديد البصري
يؤدي الى فقدان الشجاعة للتحرك او البدء بالحركة .ألنه ال يوجد تنبيه خارجي
لألطفال الذين يعانون من ضعف البصر ولهذا يبقى حركتهم ومهارة التحرك
بمستوى محدود .ويشاهد هذا التحديد أوال في معاينة الرأس ،وكذلك في مهارة
الوصول الى المادة .وإذا تطلب طرح أمثلة أكثر ،فنالحظ التأخر عند األطفال الذين
يعانون من ضعف البصر في المهارات الحركية العامة مثل الزحف ،والجلوس،
والوقوف على األرجل والمشي .ويمكن عكس هذه األمور بالشكل التالي:
الخلل في الوقوف ،المشي بسحب األرجل عند المشي ،خفض الرأس الى
األمام ،المشي البطيء ،عدم تعيين موقعه الموجود أو المشي بخطوات
واسعة .ويمكن رؤية هذا التصرف في األعمار الكبيرة أيضا وليست
فقط عند األطفال الذين بدوءا بالمشي حديثا .ويمكن اعتبار هذه
األمور عدم كسب األطفال التجربة الكافية في الحياة كما هي
عوامل ناتجة من االعاقة البصرية .باإلضافة الى ذلك يعتبر
ضعف عضالت األطفال الذين يعانون من ضعف البصر،
ناتجة من معاناتهم لمشاكل المحافظة على توازنهم
والطلب الزائد للحماية .ومن هنا نستطيع القول
بصراحة بأن أكثر المشاكل الذي يعانونها األطفال
الذين يعانون من ضعف البصر هو النمو الحركي.
يتم كسب الكثير من مهارات الحركة في الحياة
تنبيه :أكثر المشاكل الذي يعانونها األطفال الذين يعانون من ضعف
البصر هو النمو الحركي.

اليومية بفضل التقليد .يمتلك األطفال الذين يعانون من ضعف
البصر مهارات محدودة في التقليد .ولهذا السبب يحتاج األطفال
الى الدعم في موضوع مهارة التقليد ولهذا يجب ان
يكون هنالك نموذج يقتدى به األطفال الذين يعانون
من ضعف البصر .يمكن تأمين مالحظات سمعية
او لمسية لهم .ويمكن تقديم الفعاليات واأللعاب
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المختلفة لألطفال الذين يعانون من ضعف البصر بشكل تنبيه صوتي يشجعهم على
الحركة .على سبيل المثال عندما يلمسكم طفلكم بمادة او بلعبة تستطيعون لمسه بنفس
الشكل بنفس المادة او اللعبة .وبعد ذلك تقومون بعرض مهارة أخرى للطفل وتنتظرون
ان يقوم الطفل بنفس الفعل .ومن الممكن أن يقوي هذه الحركة نمو التقليد عند األطفال.
وإذا تطلب األمر يمكن تأمين الدعم بخصوص كيفية إجراء حركات الجهاز الحركي
عن طريق تقديم بعض المالحظات الكالمية والمساعدة المادية .ولكن إذا كانت هنالك
ضعف آخر الى جانب االعاقة البصرية يمكنه ان يحدد قوة المالحظة ونقص التجربة
في الحياة .ولكي يطور وعي األطفال الذين يعانون من ضعف البصر في فحص
الرأس-الرقبة والقسم األعلى من الجسم؛ يجب ان يستلقى على وجهه وجلب انتباهه
بألعاب صوتية ،والقيام بفعاليات تؤمن قيامه باللعب .استخدام األطفال الذين يعانون
من ضعف البصر ألصابع اليدين في عملية التعلم مهمة جدا وخصوصا من ناحية نمو
اللمس عندهم .ولهذا السبب ،من المفيد سنح الفرصة لطلفكم الذي يعاني من االعاقة
البصرية في القيام بحركة تلويح اليد ،وضربها ،والتصفيق ،وفركها ،وبالحركات التي
تزيد قوة األصابع والعضالت .وكذلك سوف يعطي إمكانية التكرار لكسب المهارة
الحركية نتائج مفيدة.

النمو االجتماعي
يمكن أن يكون هنالك تأخر في النمو االجتماعي لألطفال الذين يعانون من ضعف
البصر مقارنة بأقرانهم الذين ينمون بشكل طبيعي .ويمكن لألطفال الذين يعانون
من ضعف البصر ان يعيشوا تحديدا جديا في مهارات التواصل اللفظي والغير
اللفظي .وخصوصا األطفال الذين يعانون من ضعف البصر في مرحلة مبكرة
يبدؤون بإظهار النمو من النواحي االجتماعية .على سبيل المثال نستطيع اإلفادة بأن
االبتسامة التي تعتبر من المهارات االجتماعية المبكرة يمكن رؤيتها عند األطفال
منذ األشهر األولى .ولكن هذا التصرف يشاهد عند األطفال الذين يعانون من
ضعف البصر بشكل محدود .وفي هذا الموقف بعد مرور الوقت يمكن ان يؤدي الى
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التحديد في التفاعل االجتماعي .وللتغلب على هذا األمر يجب تحقيق التماس بشكل
أكثر مع طفلكم الذي يعاني من االعاقة البصرية في المراحل المبكرة ،والى جانب
ذلك تشكيل محيط غني له عن طريق تأمين منبهات بشكل أكثر له .وهنا يمكنكم
رؤية عدم وجود أي جهد لمحاولة التواصل من قبل الطفل أو استجابة لألعمال التي
جرت .والى جانب ذلك يمكن قيامكم بدور الحامي الشديد كوالدين او إبداء رغبتكم
للقيام بكل عمل بدله (القيام بتأكيل الطعام له ،نقله من محل الى آخر) أن يؤدي الى
نتائج سلبية من ناحية التفاعل االجتماعي لطفلكم.
يمكن أن يستصعب األطفال الذين يعانون من ضعف البصر في عرض مهاراتهم
االجتماعية المستخدمة لتأسيس تواصل مؤثر و/أو االستمرار .وخصوصا بأن هنالك
تحديدات في حياتهم مثل خلق تماس العين ،واستخدام تعابير الوجه ،واالستفادة من
المالحظات المرئية .وهذا الموقف يؤثر سلبيا على النمو االجتماعي عند األطفال
الذين يعانون من ضعف البصر .ومن الطبيعي من النتائج الطبيعية لهذا األمر
بأنهم يالقون مشاكل في التجانس االجتماعي في حياتهم .ويمكن مشاهدة بعض
التصرفات مثل صعوبة اتخاذ القرار بحقهم ،ومشاكل في التواصل في األوساط
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االجتماعية والخجل عند هؤالء األطفال بكثرة .يؤدي مشاكل التجانس الى عدم فهم
األطفال الذين يعانون من ضعف البصر .ونظرا لعدم اظهار األطفال التصرفات
االجتماعية المتوقعة والمطلوبة يمكن رفضهم من قبل اسرهم واقرانهم وحتى
من قبل المجتمع او بمعنى آخر يتعرضون لإلبعاد من الناحية االجتماعية .ولهذا
السبب ،يجب دعم النمو االجتماعي لألطفال الذين يعانون من ضعف البصر.
وهذا يعني بأنه يجب خفض المشاكل الذي يصادف هؤالء األطفال
الى اقل مستوى وتأمين عيشهم بشكل متجانس مع المجتمع.
ولهذا؛ تقديم الدعم الخاص بالتواصل ،واالرتباط والمهارات
االجتماعية تحمل أهمية كبيرة لطفلكم .باإلضافة الى ذلك
من المفيد أيضا لكي يحس الطفل ضعيف البصر بأنه
بصحة جيدة ويخلق احتراما إيجابيا لنفسه يجب دعمه
ببرامج الدعم االجتماعي .وبهذا الشكل تسهلون لطفلكم
ضعيف البصر ان يتقبله المجتمع ،وان يتأقلم ويتكامل
مع المجتمع في حياته.
تنبيه :يظهر في األطفال الذين يعانون من ضعف البصر بعض
التصرفات المتكررة مثل االهتزاز في محل وجوده (على األكثر
الى األمام والى الخلف) ،المنبه الشخصي ،تلويح اياديه امام عينيه،
خفض رأسه الى األمام.

يالحظ بعض التصرفات المختلفة عند
األطفال الذين يعانون من ضعف البصر
ألسباب مختلفة .ومن بينها خصوصا مثل
االهتزاز في محل وجوده (على األكثر الى
األمام والى الخلف) ،المنبه الشخصي ،تلويح
اياديه امام عينيه ،خفض رأسه الى األمام ( .)7وهذه
التصرفات هي نتيجة ألسباب مختلفة .على سبيل المثال
يمكن عد العوامل التالية؛ عدم كفاية المنبه الموجه ،الوضع
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المبهم في الوسط الذي يتواجد به الطفل ،االنشغال بنوع واحد من المنبه لفترة طويلة،
وتطبيق الطريقة واألسلوب الخاطئ .ومن الخاطئ ان نقول بأن هذه التصرفات
يظهر على كل طفل ضعيف البصر .ولكن يمكن تسميتها بشكل عام كمشاهدة
للتصرفات المشابهة عند األطفال الذين يعانون من ضعف البصر .إذا صادفتم مثل
هذه التصرفات المذكورة أعاله ،وإذا كانت هنالك تصرف او تصرفات لطفلكم مثل
هذه التصرفات ،فمن المفيد القيام بتحليل هذا التصرف بشكل وظيفي .وهذا التحليل
سيساعد على حل هذه المشكلة.
إذا احتوى المشاكل الموجودة أي أمر متعلق بالبصر ،فالقيام بتقييم البصر الوظيفي
يمكن ان يظهر لنا معلومة مهمة .وبفضل ذلك نستطيع معرفة إذا كانت هنالك
مشكلة في البصر ام ال .والى جانب ذلك اذا تطلب األمر يمكن مراجعة المساعدة
الطبية .إذا فكرنا بأن التصرفات المذكورة ناتجة من نقص المنبه او من نمط الحياة؛
يجب القيام بتنظيم المحيط الذي يعيش فيه ،وخلق وسط غني من ناحية الفعاليات
والمنبهات .والى جانب ذلك يجب القيام بفعاليات موجهة الى الخارج واستخدام
وسائل لتشكيل سلوك بديلة.

كتاب :للحصول على معلومات مفصلة بشكل أكثر حول خصائص النمو عند األطفال الذين يعانون
من ضعف البصر يمكنكم التدقيق كتاب ( .)Gürel Selimoğlu, Ö. 2017حول خصائص
النمو عند األفراد الذين يعانون من ضعف البصر .و الكتاب الخاص باألفراد ضعيفي السمع
والبصر . H. Gürgür & P. Şafak )Ed.(, )s.152-181( Ankara: Pegem
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عملية
التشخيص

التشخيص الطبي
يتم التشخيص الطبي لإلعاقة البصرية من قبل األطباء المختصين بأمراض العيون.
وخالل هذه العملية يتم التدقيق فيما إذا كانت هنالك اية فقدان أو خسائر في عين
او نظام البصر عند األطفال .إذا كانت هنالك أية فقد أو خلل عند الطفل ،يتم
تثبيت درجته ،ونسبته ،ومستوى تأثيره .وفي نهاية هذه العملية يوضع تشخيص
االعاقة البصرية عند األطفال .ولهذا السبب يحصل األطفال على تشخيص االعاقة
البصرية الطبي.
كما أشر في قسم التعاريف ،هنالك إمكانيات الستفادة األطفال الذين يعانون من ضعف
البصر الذين حصلوا على التشخيص الطبي من الكثير من اإلمكانيات القانونية
وخدمات التعليم المدعوم .ولكن هذا التشخيص ،كما أشر اليه أعاله ال يقدم هذا
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التشخيص معلومات حول نسبة البصر
وبقايا البصر او كيفية استخدام
المتبقي من البصر .وهذا يعني
ماذا يبصر ام ال يبصر من
المواد ،وفي اية مسافة يستطيع
البصر وما الذي يبصره ،وما
هي كبر الحروف او األرقام
الذي يستطيع رؤيته ،وفي اية
مسافة يستطيع البصر بشكل
أحسن .فمن هذه الزاوية ،يجب تقييم األطفال من
الناحية التربوية بدون غض النظر عن وظيفة
التشخيص الطبي.

التشخيص التربوي

يجرى تشخيص وتقييم الطفل
من الناحية التربوية من قبل هيئة
التقييم للتعليم الخاص  . RAMبعد
تشخيص االعاقة البصرية لدى الطفل
يجب تدقيق وتقييم الضعف وهذا يعني فقدان
البصر من ناحية تأثيرها على مجاالت النمو
األخرى .يطبق االختبارات القياسية التالية
خالل عملية التقييم والتشخيص؛ االختبارات
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المختلفة ،القياسات ،وسائل التقييم ،الوسائل الرسمية/الغير الرسمية .وهذا يعني
جمع المعلومات التالية حول مستوى األداء ،الموقف األكاديمي والمتطلبات التربوية
في مجاالت نمو الطفل .ينظم تقرير هيئة تقييم التعليم الخاص وخطة التعليم نتيجة
التقييم والتشخيص التربوي بهدف التوجيه الى الوسط التربوي المناسب .يتم تسجيل
األطفال الذين يحتاجون الى تعليم خاص في المدارس او المؤسسات الرسمية
المناسبة في سياق تقرير هيئة خدمات التعليم الخاص في داخل مديرية التعليم
القومية ،وهيئة تقييم التعليم الخاص والخطة التربوية.

ن ت رن

ت

األنترنت :لالطالع على التفاصيل الخاصة حول تعليمات خدمات التعليم الخاص ،والتقييم
والتشخيص التربوي يمكنكم التدقيق في العنوان التالي:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8htm
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اإل

عملية التربية
والتعليم
والمعالجة
هنالك أوساط تعليمية مختلفة في بلدنا لمواظبة األطفال الذين يعانون من ضعف
البصر فيها .وقد قدمت معلومات حول أوساط التعليم وعملية المعالجة بشكل
مختصر تحت هذا العنوان.
تنبيه :هنالك أوساط مختلفة لتعليم األطفال الذين يعانون من ضعف البصر.
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مدرسة الذين يعانون من
ضعف البصر الداخلية
هي من المدارس التي تعطي خدمات التعليم الخاص لألطفال الذين يعانون من
ضعف البصر .ويقدم في هذه المدارس خدمات اإلعاشة ،والسكن ،والعناية والتعليم.
تقدم الخدمات في هذه المدارس كمدارس ذات أقسام داخلية وفي نفس الوقت هنالك
طلبة يداومون دواما نهاريا فقط في هذه المدارس .الطالب المداومين في النهار فقط
يداومون في ساعات الدوام التعليمي المطبق للطلبة ذات النمو الطبيعي .ويستفيدون
من نشاط التربية والتعليم في ساعات
الدوام التي يمضونها في
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المدارس .ويبقى الطلبة في األقسام الداخلية في المدارس المذكورة في أبنية البنسيون
(محل اإلقامة الدائمة) على مدى فترة التربية والتعليم .ولكن في بعض المواقف
الخاصة (على سبيل المثال الحالة الصحية ،إجراء عملية جراحية وغيرها) وأثناء
عطل نصف السنة والعطل الصيفية يذهب الطلبة الى بيوتهم والى أسرهم .يدفع جميع
االحتياجات األساسية (األكل ،واللوازم الدراسية وغيرها) للطلبة المقيمين في األقسام
الداخلية من قبل الدولة مجانا.
يكون المدارس الداخلية للذين يعانون من االعاقة البصرية مدارس ابتدائية ومدارس
متوسطة كل على حدى او األثنين في مدرسة واحدة .يعمل المدرسين المتخصصين
في تدريس الطلبة الذين يعانون من ضعف البصر في سنوات الدراسة االبتدائية ،أما
في الفصول األخيرة يمكن للمدرسين المتخرجين من قسم التعليم الخاص العمل في
هذه الصفوف .أما في سنوات الدراسة المتوسطة يتم تدريس الدروس لكل تخصص
من قبل مدرسي المادة .والى جانب هؤالء المدرسين يمكن للمتخصصين في الحركة
المستقلة ومعرفة االتجاهات ،ومعالجي التحدث باللغة ،وخبير العالج الطبيعي،
ومعالج تعليم األعمال اليدوية العمل في هذه المدارس أيضا.
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ويمكن تسمية المدارس الداخلية للذين يعانون من االعاقة البصرية بمؤسسات
تعليمية مختلفة للطلبة الذين يعانون من ضعف البصر .ولكن في الحقيقة هنالك بعض
التحديدات لهذه المدارس في يومنا هذا .على سبيل المثال يتلقى األطفال الذين يعانون
من ضعف البصر التعليم في هذه المدارس مع أقرانهم المتأثرين من الضعف المشابه
معا .ويشكل هذا الموقف عائقا لخلق األطفال الذين يعانون من ضعف البصر عالقة
اجتماعية مع أقرانهم األطفال ذوات النمو الطبيعي .ولهذا السبب ،يتوقع ان يعيش
هؤالء األطفال مشاكل التأقلم من الناحية االجتماعية .الى جانب ذلك كما أشرنا سابقا
وجود أطفال متشابهين ببعضهم يشكل موقفا يخفض من مستوى التوقعات.

صف التعليم الخاص
يعتبر صف التعليم الخاص صفا فتح من أجل تدريس األطفال الذين يعانون من
ضعف البصر في المدرسة التي يداوم فيها األطفال ذات النمو الطبيعي .ويخلق هذه
الصفوف فرصا للتواصل بين األطفال ذات النمو الطبيعي مع أقرانهم األطفال الذين
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يعانون من ضعف البصر .ويمكن القول من هذه الزاوية بأن التحديدات التي يخلق
في مدارس الذين يعانون من ضعف البصر الداخلية يكون اقل في الوسط التعليمي
هذا .ومن الممكن أن يعطي هذا الموقف نتائج مفيدة من ناحية التجانس المجتمعي.
ولكن كونا بأننا سميناه صف التعليم الخاص ،سوف االختالف فقط في الوسط
التعليمي أي فرقا في صفوف التدريس .وكذلك عند األخذ بنظر االعتبار المؤهالت
عند األطفال يمكن لألطفال ان يلتقوا في بعض الدروس والنشاطات االجتماعية.

التطبيقات التعليمية عن طريق
االختالط/االندماج
يتلقى األطفال الذين يعانون من ضعف البصر التعليم وخصوصا في فترة التعليم
المتوسط مع اقرانهم ذات النمو الطبيعي .التطبيقات التربوية عن طريق االختالط/
االندماج؛ يعتبر هذه التطبيقات تواجد األفراد المحتاجين للتعليم الخاص في جميع
المراحل الدراسية على اتصال متبادل مع األفراد اآلخرين بهدف تحقيق هدفهم في
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التعليم على أعلى مستوى ،وهي تطبيقات تعليمية تقدم كخدمات التعليم الداعم لألفراد
مع أقرانهم.
ويمكن اإلشارة بأن تعليم االختالط هو نوع من خدمات التعليم الذي اصبح سببا
للتفضيل في الفترات األخيرة .وهنالك أسباب لهذا التفضيل .على سبيل المثال تلقي
األطفال الذين يعانون من ضعف البصر التعليم مع أقرانهم سليمي البصر في تعليم
االختالط يمكن ان يحقق لهم تصرفات مثل التفاعل االجتماعي ،والتواصل ،وتأسيس
االرتباط .ومن هذه الناحية يمكنهم إيجاد العديد من الفرص لتحقيق هذه األمور ويسهل
عليهم في نفس الوقت تطوير هذه المهارات .وهنالك الكثير من اإلمكانيات لخلق
التواصل الطبيعي ،والصداقة ،والتقاسم بين األطفال الذين يعانون من ضعف البصر
واقرانهم سليمي البصر.
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يظهر تعليم االختالط نفس النتيجة عند األطفال الذين يعانون من ضعف البصر مثل
ما يظهر عند األطفال سليمي البصر .وهذا يعني بأنه يمكن لألداء األكاديمي المتوقع
من الطفل ان ينقله الى مستوى علمي أعلى من مستواه .ولكن هنا من المهم القيام
ببعض التكييف حسب مستوى البصر عند الطفل وخصائصه األكاديمية .على سبيل
المثال تكبير الحروف ،وتحضير المواد المناسبة حسب مستوى البصر للطفل ضعيف
البصر يؤثر على األداء المعروض من قبل الطفل .ومن المفيد القيام ببعض التعديالت
كاستخدام النص البارز (الباريال) في الكتابة للطلبة فاقدي البصر ،وعرض الدروس
بشكل قراءة الكترونية .وهنالك امرا آخرا وهو من الممكن أن يفضل األسر تعليم
االختالط .ألن األسر تحس في سياق هذا التعليم بأنه وأطفالها معزولين بشكل أقل .ألن
أطفالهم يداومون في المدارس االعتيادية مثل األطفال اآلخرين .وهذا الموقف تجعل
األسر ان تحس بالراحة من ناحية العاطفة االجتماعية ،ويعطي االمكانية لمشاركة
الطفل بشكل فعال أكثر في الحياة الدراسية.
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غرفة التعليم المدعوم
تعرف غرفة التعليم المدعوم بأنها وسط مرتب لتقديم خدمات التعليم المدعوم للطلبة
الذين يحتاجون الى الدعم في بعض المجاالت والذي يداومون على تعليمهم عن
طريق االختالط/االندماج .وهي تقديم الدعم في وسط مختلف للطفل الذي يتلقى
التعليم في صف األطفال ذات النمو الطبيعي ،عندما يحس بالنقص بدرجة كبيرة
في درس واحد او عدة دروس ،ويحتاج الى مذاكرة إضافية في مجال واحد او عدة
مجاالت (على سبيل المثال مهارات التواصل) .ويمكن إعطاء هذه الدروس من قبل
مدرس التعليم الخاص أو من قبل مدرس المادة حسب احتياج الطفل .باإلضافة الى

33

ذلك يمكن تقديم الدروس من قبل المتخصص في مجاله (على سبيل المثال اخصائي
النطق ،المعالجة بهواية األعمال اليدوية) بشكل فردي او على شكل مجموعة.
وبهذا الشكل يستطيع الطفل تأمين الدعم الالزم في المجاالت التي يحتاج اليها.

دعم التعليم الخاص وإعادة
التأهيل
من الخيارات األخرى للتعليم المقدم حسب احتياجات األطفال الذين يعانون من
ضعف البصر؛ خدمات التعليم المدعوم المقدم من قبل مراكز التعليم الخاص وإعادة
التأهيل .ويقدم في هذه المراكز برامج مناسبة لمستوى أداء واحتياج األطفال في
أوساط تعليم الفرد/المجموعة؛ والخاصة بكسب العديد من المهارات مثل التنبيه
اللمسي ،الحركة بشكل مستقل ،وظيفة البصر ،استخدام التكنولوجيا المساعدة؛
والقيام بنشاطات في مجاالت التنمية،
األكاديمية ،النفسية االجتماعية ،ودعم
النقص .ويستخدم في مراكز إعادة التأهيل،
«برنامج دعم التعليم لألطفال الذين يعانون
من ضعف البصر» والذي تم تحضيره
من قبل وزارة التعليم القومية.
تنبيه :يمكنكم التدقيق في برنامج الدعم
لألفراد الذين يعانون من ضعف البصر
من الرابط التالي:
https://orgm.meb.gov.tr/meb iys
dosyalar/ 2013 09/04010347 gr
meengellibrireylerdestekeitimpro
gram.pdf
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عملية المعالجة
يجرى الكشف الطبي لإلعاقة البصرية من قبل الذي يعاني من ضعف البصر.
يفحص طبيب العيون العين بشكل عام ويكشف عن وظيفة البصر في العين.
ويكشف عن وظيفة البصر في أربعة مجاالت أساسية .وهي؛
 .حدة البصر،
 .مساحة البصر (رؤية المحيط)،
 .إبصار األلوان،
 .القدرة على التباين البصري (اإلحساس بالتباين ،التفريق بين األجسام الغير
الواضحة والغامقة).
وبعد ظهور نتيجة الكشف؛ يجرى التخطيط لتقديم خدمات المعالجة عن طريق
األدوية ،وسائل الرؤية بالعدسات أو إجراء عملية .ويجرى التخطيط الى جانب
طبيب العيون من قبل أخصائيين في علم وظائف األعضاء مثل فاحصي النظر،
وإخصائي بصريات .ولتقديم خدمات المعالجة يقوم األخصائي في الوظيفة البصرية
بأعمال إعادة التأهيل الموجه لقصر النظر وبعد النظر ومساحة الرؤية.
كتاب :يمكنكم االطالع على كتاب العيون :كل شيء حول صحة العيون الصادر من مكتبة
أركاداش O’Dwye Aydın, P.)2009(. Ankara
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المشاكل المحتملة
وطرق التغلب
عليها
يصادف والدي األطفال الذين يعانون من ضعف البصر من المشاكل بين حين
وآخر في العديد من المجاالت ومنها القبول ،والمعالجة ،التعليم والدعم .وفي هذا
الموضوع تم تلخيص المشاكل المحتملة وطرق حلولها لوالدي األطفال الذين
يعانون من ضعف البصر على شكل مواد.
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ردود فعل األبوين وعملية
تقبلهما
يؤدي والدة طفل معاق بصريا الى اختالل توازن األسرة ويضعهم تحت عواطف
وأحاسيس مختلفة .ويعيش كل من األبوين هذه العواطف في مراحل مختلفة عن
بعضهما .وملخص هذه المراحل هي؛ الصدمة ،اإلنكار ،الرفض ،المساومة والتقبل،
حيث يمكن مصادفة جميع او بعض هذه المراحل .كلما تأخر مرحلة التقبل؛ كلما
تأخر مرحلة معالجة وعملية تعليم الطفل ،ومن الممكن أن يخلق نتائج سلبية .عند
تقبل طفلكم كما هو ،يؤدي الى تخطي هذه الفترة بأقل خسائر عاطفية ،ولهذا السبب
يجب اإلسراع في تخطيط تقديم خدمات المعالجة والتعليم لطفلكم ،حيث يؤمن لكم
الوصول الى خدمات الدعم الصحيح.
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التفسير الخاطئ ووضع
العالمات

بشكل عام بعض السلوك الذي طور ارتباطا بالمنبه والنقص في العيش عند األطفال
الذين يعانون من ضعف البصر (مثل التكرار عند المكفوفين) ،يمكن ان يختلط على
األبوين مع بوادر الخلل في النمو السائد ارتباطا بتحريهم عن الموضوع .وكذلك
أحيانا يفكر األبوين بأن الطفل يعاني من نقص االنتباه وصعوبة التعلم عند النظر
الى بعض ردود فعل األطفال الذين يعانون من ضعف البصر (مثل موقف الطفل
الذي يعاني من نقص رؤية محيطه حيث ال يصادف قناة رؤية مصدر البصر).
إذا كنتم تفكرون بهذا الشكل فرجاء اطلبوا من التربويين في هذا المجال ان يقوموا
بتقييم طفلكم .حيث يرشدكم نتائج التقييم الى الفكرة الصحيحة ويبعدكم عن األفكار
األخرى.
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التدخل المبكر والعمل في
الوقت الصحيح
تقديم خدمات التدخل المبكر للطفل المعاق بصريا ،وزيادة الخيارات في السنوات
التي تلي األعمال التربوية الصحيحة يعتبر مهما من ناحية تحقيق األعمال المناسبة
لألداء .وعلى سبيل المثال تحتل تحقيق  %80من اعمال البصر الوظيفية في الفترة
قبل المرحلة الدراسية أهمية حياتية .أما تشكيل االدراك البصري ،االنتباه-التركيز،
االستمرار في االنتباه ،وتحقيق نمو مهارة المراقبة في وقته؛ فيبقى األوساط التعليمية
مثل مدارس الذين يعانون من ضعف البصر كخيار إجباري .ولكن إذا عمل مهارة
البصر الوظيفي في الفترة ما قبل المرحلة الدراسية ،وفي نفس الوقت تم تحقيق
النشاط المناسب للنمو المادي للعين سيزيد الخيارات مثل الدوام في األوساط
الدراسية المختلطة.
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تشكيل محيط الدعم
الصحيح
يشكل األبوين المحيط الداعم للطفل المعاق بصريا المتكون من المدرسة ،ومراكز
إعادة التأهيل التربوي ،وأخصائيين في تقديم الخدمات الصحية .ويعتبر عناصر
الدعم المحيطة عوامل مؤثرة على نمو الطفل .وعند إجراء اعمال الدعم المحيطي
بشكل مستقل عن بعضهما وأعمال ال تدعم بعضها البعض سيكون تأثيرها سلبي
على الطفل المعاق بصريا .وفي هذا السياق انتم األبوين يجب ان تطلبوا من مدرسي
التعليم الخاص الذي يدرس طفلكم المساعدة لتشكيل المحيط الصحيح.

مدى صحة مراكز التعليم الخاص
لألطفال الذين يعانون من ضعف
البصر
يرتبط تطبيق برامج التربية الداعمة لمراكز التعليم الخاص وإعادة التأهيل في
تركيا بفتح البرامج الخاصة بهذا المجال .يمكن لبعض المراكز تطبيق برامج
للمعاقين بصريا .عندما يفضل األطفال الذين يعانون من ضعف البصر والمعاقين
بإعاقات أخرى أيضا مراكزا ال تحتوي على برنامج لألطفال الذين يعانون من
ضعف البصر سيكون هنالك نقصا في األمور الخاصة بمجال البصر .وفي هذا
السياق إذا كان طفلكم معاق بإعاقات أخرى الى جانب اإلعاقة البصرية ،يجب
تفضيل المراكز التي تقدم برامجا خاصا في جميع مجاالت اإلعاقات ،لكي يتلقى
التعليم بشكل كامل.
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استخدام التكنولوجيا
المساعدة والوصول اليها
تسمى الوسائل ،واللوازم ،والمواد ،والبرامج والترتيبات بهدف تسهيل ،وزيادة،
وتطوير ،واستمرار أداء األفراد الذين يعانون من ضعف البصر في حياتهم،
بالتكنولوجيا المساعدة .على سبيل المثال هنالك العديد من وسائل التكنولوجية
المساعدة مثل قيام طالب معاق بصريا بإجراء مسح في األنترنت باستخدام برنامج
الشاشة الصوتية (جاوس) ،وقيام طالب ضعيف البصر باستخدام برنامج تكبير
الشاشة (زوم) في الكمبيوتر عند القيام بعمله .استخدام هذه الوسائل يسهل وصول
األطفال الذين يعانون من ضعف البصر الى المعلومات في األوساط التعليمية.
ولكن يسبب األبوين صعوبات لهم في نقطة الوصول الى المعلومات والتواصل
الغير الكافي الى هذه الوسائل .عند وصول األبوين الى المختصين العاملين في
مجال البصر والمصادر يستطيعون الوصول الى المعلومات الصحيحة حول
التكنولوجيا المساعدة واستخدامها .يمكنكم أخذ المساعدة من المختصين حول
التكنولوجيا المساعدة من ناحية نمو طفلكم .وكذلك يمكنك االستفادة من قسمي
الكتاب المقترح التالي.
الكتاب:
 .االطالع على التكنولوجيا المساعدة اللذين يعانون من ضعف البصرAslan C. .
، ))2016(.S.Çakmak )Edالتكنولوجيا المساعدة في التعليم الخاص (ص .)29-65 .أنقرة:
أكاديمية الفيزا".
 .االطالع على كتاب التكنولوجي المساعدة لضعيفي البصرKarakaç T. )2016(. S. Çak- .
 )mak )Edالتكنولوجيا المساعدة في التعليم الخاص (ص .)021-49.أنقرة :أكاديمية الفيزا".
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إجراء خدمات المعالجة
ومراقبة الكشوف الالزمة
يسبب إمكانية الرؤية المتدنية عند األطفال الذين يعانون من ضعف البصر أحيانا
الى ابتعاد األبوين عن هذه العملية .ويشكل هذا الموقف في تأخر األبوين في تقديم
خدمات المعالجة والعديد من اإلهمال لهم .أحيانا يمكن ان ال يعطى أهمية لإلدراك
الضوء لكم ،ولكن المدربين يفكرون إذا تم العمل بها كانت تعطى نتيجة أحسن .وفي
هذا السياق من المهم بأنه يجب تقييم طفلكم بين فترة وأخرى .وكذلك يمكن زيادة
نسبة اإلعاقة البصرية عند بعض األطفال الذين يعانون من ضعف البصر مرتبطا
بتغير الظروف مع مرور الزمن .وال تنسوا بأنه القيام بالكشف الالزم في وقته قبل
زيادة اإلعاقة البصرية من ناحية القيام بالعمل ومراقبته له أهمية حياتية.
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الحقوق القانونية

هنالك العديد من الحقوق القانونية التي نصت عليها اتفاقية حقوق المعاقين لألمم
المتحدة الموجهة لألفراد ذوي االحتياجات للتعليم الخالص وكذلك الحقوق القانونية
الوطنية والدولية في دستور الجمهورية التركية وعلى رأسها القانون بحق المعاقين.
ويعتمد تنظيم القوانين المنظمة من قبل المؤسسات والمنظمات المختلفة بخصوص
األفراد ذوي االحتياجات للتعليم الخاص على الحقوق القانونية.
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من هم المستفيدون من
الحقوق القانونية؟
يتطلب من الذين يستفيدون من هذه الحقوق في بلدنا أن يبرزوا التقرير الطبي
لإلعاقة الصادر من الهيئة الصحية المعينة من قبل مستشفى مخولة من قبل وزارة
الصحة ،وأن يثبت في التقرير بأن نسبة اإلعاقة  %40على األقل أو حسب التعليمات
الصادرة بتاريخ  20شباط  2019بخصوص تقييم األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة حيث نصت التعليمات على أن ال تسجل نسبة اإلعاقة لألطفال في التقرير
بل يكتب فقط عبارة «لديه احتياج خاص".

حقوق التعليم
ال يمكن الوقوف امام حق التعليم لألفراد لذوي احتياجات التعليم الخاص بأية سبب
كان .يبدأ التعليم االجباري لألفراد الذين اثبت احتياجهم للتعليم الخاص اعتبارا
من عمر  36شهر .يمكن إطالة فترة التعليم قبل البدء في التعليم االجباري بعد ان
يؤخذ بنظر االعتبار نمو األطفال وخصائصهم .يمكن االستفادة من المدارس التي
تعطي التعليم الخاص او صفوف التعليم الخاص على طول فترة التعليم االجباري
بعد اعتبار االستمرار بتعليم االطفال ذوي االحتياج للتعليم الخاص عن طريق
االختالط/االندماج أساسا في التعليم .وكذلك يقدم الى؛
 خدمة التعليم لألطفال ذوي االحتياج للتعليم الخاص في األعمار  36-0أشهر فيفترة الطفولة المبكرة،
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 يقدم خدمات التعليم في البيت للطلبة الذين يحتاجون الى التعليم الخاص في فترةالتعليم االجباري فيما إذا لم يستطيع االستفادة من التعليم في المؤسسات النظامية
أو عندما يشكل الدوام خطرا على موقفهم الصحي فترة اثنتي عشر أسبوعا على
األقل بسبب مشاكلهم الصحية بعد ان يتم توثيق حالته الصحية.
 تقديم خدمة التعليم الى الطلبة ذوي االحتياج للتعليم الخاص في عمر التعليماإلجباري ورقودهم في المؤسسات الصحية بسبب مشاكلهم الصحية للمعالجة
في الصفوف التي تفتح في داخل مبنى المستشفى لكي يستمر هؤالء األطفال
في تعليمهم،
 تقديم خدمات التعليم الغير النظامي لألفراد ذوي االحتياج للتعليم الخاص منقبل مراكز التعليم الشعبي بهدف جعلهم افرادا منتجين في المجتمع ،وكسبهم
للحياة ،بعد تجهيزهم بالمعلومات والمهارات في المجاالت المهنية ،والفنية،
واالجتماعية والثقافية.
النقل المجاني الى المدرسة
يؤمن النقل المجاني لألفراد ذوي االحتياج للتعليم الخاص الى مدارس التعليم الخاص
الرسمية ،والى صفوف التعليم الخاص الى مؤسسات التعليم الغير النظامي الذي
يدرسون فيها.
اإلعفاء من الدرس
يعفى االفراد ذوي االحتياج للتعليم الخاص من؛ الطلبة الذين يعنون من ضعف السمع،
والتخلف العقلي أو التوحد من دروس اللغة األجنبية في جميع المراحل ،ويعفى الطلبة
الذين يعانون من ضعف الحركة من الدروس العملية التي تتطلب مهارات الحركة.
غرفة التعليم المدعوم
يفتح غرفة التعليم المدعوم في المدارس من قبل مديرية التعليم القومية في المحافظة
والقضاء من أجل استمرار الطلبة لتعليمهم في مراحل الروضة ،االبتدائية ،والمتوسطة
والتي تقدم التعليم اليومي الكامل عن طريق االختالط/االندماج .ويتلقى هؤالء الطلبة
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 %40من دروسهم األسبوعية في غرف التعليم المدعوم وذلك بقرار وحدة التنمية التي
تضع خطة التعليم الفردي ضمن المدرسة.
التعليم المكمل
يقدم ساعتين في األسبوع كدروس إضافية مكملة الى جانب ساعات التعليم النظامية
للطلبة ذوي االحتياج للتعليم الخاص الذين يتلقون التعليم في مدارس التعليم الخاص
الرسمية لتنظيم نشاطهم التعليمي المكمل.
خدمات التدابير في االمتحانات
عندما يشارك االفراد ذوي االحتياج للتعليم الخاص في االمتحانات ضمن النظام
المركزي يجرى اخذ خدمات تدابير االمتحانات المناسبة لضعفهم من قبل مراكز
التوجيه والبحوث.
يتم وضع األسئلة التي تحتوي على الرسوم واألشكال والمنحنيات للطلبة الذين يعانون
من ضعف البصر على شكل كتابة بارزة ومنقطة أو يوضع أسئلة معادلة لذلك األسئلة.
مراجعة امتحانات الدخول الى الجامعة
يجب على الطلبة تقديم تقرير الهيئة الصحية لموقف اإلعاقة لديهم الى مكاتب مركز
اختيار وتسجيل الطلبة عند المراجعة للدخول في االمتحانات المركزية لكي يقدم
لهم حسب موقف اإلعاقة لديهم في امتحانات الدخول الى الجامعة؛ دعما مثل الوقت
االضافي ،والقارئ ،ودعم اإلشارة.
الى جانب حقوق التعليم لدى االفراد ذوي االحتياج للتعليم الخاص؛ لديهم حقوق في
المجاالت العامة ،والصحة ،واإلعفاء الضريبي ،والتخفيض ،والتوظيف ،وحياة العمل،
والضمان االجتماعي ،والموظف الذي لدية طفل/قريب معاق .ويمكنكم االستفادة من
العنوان التالي على األنترنت وأرقام االتصال للوصول الى المعلومات المفصلة حول
الحقوق المذكورة.
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https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/TR,54457/engelli-haklarirehberi.html
https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/sss/engelli-ve-yasli-hizmetleri-genel-mudur/lugu
http://ailevecalisma.gov.tr/media/19199engelli-bilgilendirme.pdf

381 الخدمات االجتماعية الو
441 المساعدات االجتماعية الو
2360444 MEBİM وزارة التعليم القومية الو

47

المصادر
[1] Ataman, A. (2012). Özel eğitime muhtaç olmanın nedenleri anlamı ve
amaçları. A. Ataman (Ed.), Temel eğitim öğretmenleri için kaynaştırma
uygulamaları ve özel eğitim içinde (s. 53-3). Ankara: Vize.

[2] Sleezer, C. M., Russ Eft, D., & Gupta, K. (2014). A practical guide to
needs assessment. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.

[3] Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği [ÖEHY]. (2018). T.C. Resmî
Gazete, (7 ,(30471 Temmuz 2018, https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/8-20180707/07/2018.htm.

[4] Tuncer, T. (2005). Görme yetersizliği olan çocuklar. A. Ataman (Ed.),
Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş içinde (s. 309-291).
Ankara: Gündüz.

[5] Şafak, P. (2013). Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi.
Ankara: Vize.

[6] Bishop, V. E. (2000). Early chilhood. In A. J. Koenig & M. C. Holbrook
(Eds.), Foundations of education Volume II: Instructional strategies for
teaching children and youths with visual impairments (pp. 263-225).
New York: AFB.

[7] Gürel Selimoğlu, Ö. (2017). Görme yetersizliği olan bireylerin gelişimsel
özellikleri. H. Gürgür &amp; P. Şafak (Ed.), İşitme ve görme yetersizliği
içinde (s. 181-152). Ankara: Pegem.

[8] Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 13-1 ,(2)5.

48

األفراد الذين يعانون من ضعف البصر
"دليل للعائالت"

يتم تعريف الضعف البصري على أنها "الفرد الذي يحتاج إلى تعليم خاص وخدمة التعليم
الداعم بسبب فقدان البصر جزئيا أو كليا" .تختلف أسباب ضعف البصر من حيث العديد
من العوامل مثل الوضع االجتماعي واالقتصادي والخصائص الجغرافية والثقافية .على
سبيل المثال؛ اضطرابات الشبكية ،والخسائر التي لحقت بالجهاز العصبي المركزي،
والتهابات العين ،والزرق ،وإعتام عدسة العين ،والتشوهات الخلقية منذ الوالدة من
العوامل التي يمكن أن تسبب في ضعف البصر .وفي هذا الصدد يمكننا القول أن المرض
أو االضطراب في أي جزء من العين أو الجهاز البصري يمكن أن يسبب ضعف البصر.
قد يواجه األطفال الذين يعانون من إعاقة بصرية أيضًا صعوبات في اللغة والتنمية
االجتماعية والحركية ،والتي تتوازى مع التطور المعرفي .قد تنشأ هذه الصعوبات من
نقص المعرفة بالحياة ،أو عدم كفاية التحفيز ،أو قيود المدخالت البصرية .يمكنك دعم
جميع المجاالت التنموية لطفلك ضعيف البصر بفضل المحفزات الغنية والفرص والبيئات
التي ستوفرها لألطفال ذوي اإلعاقة البصرية .يتم إجراء التشخيصات الطبية لألطفال
ذوي اإلعاقة البصرية من قبل أطباء العيون ،والتقييمات التربوية من قبل الخبراء
الميدانيين في مراكز البحوث اإلرشادية.
يتم تثبيت التعليم الخاص وخدمات الدعم لألطفال وفقًا لنتائج هذا التقييم .خدمات عالج
األطفال المعاقين بصريًا؛ بعد أن يتم إجراؤها بواسطة متخصصين مثل أطباء العيون
وفاحصي البصريات وخبراء العيون ،يمكن ألخصائي الرؤية الوظيفية إجراء دراسات
حول استخدام العين.

