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ذلك الكالـ ادلفيد أو تلك الظاىرة االجتماعية اليت زبتلف باختالؼ الشعوب والعصور، الّلغة مل تعد 
نَهَج يف أي زماف ومكاف ةعو مرل تفقد ظهر  رتع بشري ديكن أف ديخ  ؛من العلماء واللغويني ترى بأّف اللغة ىي سلخ

واإلشارات يصطلح عليها، وتكفي بساطتها يف غة ال تتعدى أف تكوف عددا من األلفاظ والعبارات أي أّف اللّ 
ذي قد ديثل العامل بأسره، وبالتايل تنتقل من الفرد مبتكرىا إىل اجملتمع ادلستخدـ ذلا، والّ ها يتوسيع دائرة مستعمل

بينهم. وقد دفع ىذا الرأي فيما اللغة ىي كلمات وإشارات ورموز يصطنعها البشر للتعامل  أي بعبارة أوضح
 اللغات االصطناعية. بغات جديدة مل تكن تخعرؼ من قبل تخسمى إىل تأسيس ل

غة االصطناعية إذف ىي لغة أنشئت لتكوف لسانا سهال يصلح ألف يكوف عادليا وبطبيعة احلاؿ ىي فاللّ 
ليست لغة شعب من الشعوب، وقد تكوف ىاتو اللغة مزجيا من لغات وذلجات طبيعية أو قد تكوف مستقلة 

 عنها سباما.

راجع الختالؼ اذلدؼ  -كما حيلو للبعض أف يسميها–إّف اختالؼ اللغات ادلمنهجة أو الالحقة 
 من أجلو، فبعضها كاف يطمح إىل توحيد شعوب العامل يف لغة واحدة حّّت تسمو الروح البشرية وضعتالذي 

أللسن البشرية، ومثاال أكثر وتبتعد عن كل ما يخشينها كاحلروب الناذبة عن سوء التفاىم احلاصل عن اختالؼ ا
األدلانية واالصلليزية إاّل أّف طوؿ هنايات ىذه اللغة وقرب و على ذلك لغة فوالبيك، وىي مزيج من الفرنسية 

سربانتو وىي األخرى مزيج من إواضلسار رلدىا، لتّحل زلّلها لغة  شبهها من الالتينية سرَّع بأفوؿ صلمها
 األدلانية. و  صلليزيةاإلو الفرنسية و يطالية اإلو سبانية اإل

وقد مّت تّبنيها من طرؼ بعض العائالت  ،سربانتو أشهر اللغات االصطناعية وأوسعها صدىإوتعترب 
ا أعطاىا طوؿ العمر وضماف البقاء فهي شلّ األوربية واليت اعتمدهتا كلغة تواصل بينها، وتعليمها كلغة أـ ألبنائها 

سب عليها ىو تعصّ إىل اليـو ال تزاؿ ربيا أي بعد أكثر من ما ب أنصار ىذه اللغة ومنع ئيت سنة، إاّل أف ما حيخ
-وىذا ما يساىم يف عرقلة مسار منّوىا، ألّف ما ىو معروؼ أّف مجيع اللغات دخوؿ أي لفظ جديد عليها 

تنمو وتتطور بتطور اجملتمعات ادلنتمية ذلا، فتارة تتخلى ىذه اللغات عن ألفاظ معينة وطورا  -الطبيعية طبعا
 تتبّّن ألفاظا جديدة مستحدثة خاصة تلك ادلتعلقة بادلخرتعات العلمية احلديثة.

ت هبدؼ إثراء اخلياؿ األديب ويصطلح على موذبدر اإلشارة إىل أّف ىناؾ لغات صورية أخرى صخم  
لغات  تسميتها باللغات اخليالية، كلغة األديب الربيطاين ج.ر.ر.توكني يف روايتو سيد اخلوامت، كما أّف ىناؾ

الباحثوف يف جامعة جورجيا األمريكية  ابتكرىامصطنعة خاصة باالختبارات اللغوية كلغة اللكسيغرامات واليت 
 وتستخدـ يف اختبار لغوي لتعليم القردة.
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مت من أجل فئات ذوي وقد صمّ  ومن أىم اللغات االصطناعية تلك اليت تسمى باللغات اخلاصة
ىناؾ ىدؼ ذلذه اللغات سوى خدمة النفس البشرية ومساعدهتا على التعلم  االحتياجات اخلاصة، ومل يكن

عاقني م البكم، ولغة ادللغة اإلشارة، أو لغة البصر، وىي خاصة بفئة الصّ  هاومن بين ا هبا من ضرر وعجزرغم م
اخلاصة بفاقدي البصر، وقد ظهرت ىذه اللغة أو النظاـ على يد الفرنسي لويس  "Braille"أو لغة برايل بصريا

لقراءة للتخنقل بعدىا إىل معظم أضلاء العامل وتصبح وسيلة  ـ4591ومّت اعتمادىا بادلدارس الفرنسية سنة  لبراي
 .لغري ادلبصرينوالكتابة الرمسية 

تعليم البرايل  -النظرية والممارسة-للغات االصطناعية تعليم اىذا وادلوسـو بػػػػػ:  نايف حبث ناولقد ارتأي
أجلو وكذا من اللغات االصطناعية ومدى ربقيقها للهدؼ اّلذي اصطنعت واقع  ىتسليط الضوء عل ،نموذجا

مدى تأثري الربايل يف عاقني بصريا بادلراكز اجلزائرية و ادلفئة تعليم الكشف عن واقع  ناقابليتها للتعليم، كما ارتأي
 يف ذلك اإلجابة عن اإلشكاؿ اآليت: ني، زلاولذه الفئةالتحصيل العلمي ذل

نجاح تعليم ما مدى واقعية تعليم اللغات االصطناعية عامة ولغة برايل خاصة؟، وما السبيل إل
 البرايل في المراكز الجزائرية؟

 :الفرضيات اآلتية شكاؿع عن ىذا اإلوقد تفرّ 

 لغات ميتة من أساسها؟أال تعترب اللغات االصطناعية -

 ملَ مل ربقق اللغات االصطناعية ادلبتغى؟-

 غة االصطناعية مكاف اللغة الطبيعية ضربا من اخلياؿ؟حالؿ اللّ إأال يخعترب -

 أال يؤثر هتميش األسرة للمعاؽ بصريا على مردوده الدراسي؟-

 ؟عاؽ بصرياىل تعترب طريقة برايل السبيل الوحيد لتعليم ادل-

 استبداؿ نظاـ برايل بنظاـ أسهل؟أال ديكن -

 أال ديكن اعتماد اللغة ادلسموعة كطريق أوحد لتلقني ادلعاؽ بصريا؟-

 لكرتوين تعليم الربايل؟كيف خيدـ التطور اإل-

 أف حيظ دبكانة أرقى يف اجلزائر؟ عاقني بصرياأال ديكن لتعليم ادل-
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 كيف نتصور مستقبل الربايل يف ادلراكز اجلزائرية؟-

الدائم وادلستمر بتعليم ذوي  نافمن شقو الذايت، ىو انشغالسبب اختيار الموضوع، أّما عن 
، إذ تعترب ىذه الفئة األكثر معاناة باعتبار البصر من أغلى عاقني بصريااالحتياجات اخلاصة، خصوصا فئة ادل

على  ناالع، واطّ اذلنّي  بس العمى وحبس اجلهل، ليس بالشيءحب غري ادلبصر، وأف يخرىن النعم على اإلنساف
إىل التغلغل دبكنونو  نابادلوضوع ودفع ب ناشغفمن مقاؿ "الرعاية االجتماعية للمعاقني بصريا" لسامية عزيز، زاد 

 تصور عنو. ناحّت تشكل لدي

أّما الشق ادلوضوعي فهو الدافع العلمي اخللقي الذي ىو ىدؼ كل باحث أكادديي يتمتع بالروح 
للغري، خاصة إف كاف ىذا الغري حباجة إىل اىتماـ ورعاية أكثر وال يكوف االىتماـ كذلك إال  اإلنسانية ادلساندة

  بتسهيل التعليم وتنوير الطريق لكل من يطلب ذلك.

والعمل على مساعدتو يف  عاؽ بصريامن الدراسة استيعاب الوضع التعليمي للم ناهدفوقد جعلت 
ادلّتِسم بالتعددية "لغات طبيعية وأخرى  ع اللغوي العادليربصيل علمي ناجح، وكذا االطالع على الواق

 تسليط الضوء على دور الربايل يف خدمة ادلعاؽ بصريا.ىدفت إىل  ااصطناعية"، كما أنن

 :على يقـو الذي التحليلي الوصفي ادلنهج ىو" النظري جانبو يف" ادلوضوع لطبيعة ادلناسب المنهج إفّ 

ادلشتمل على لغات اصطناعية العادلي  اللغوي الواقع رصد خالؿ من: وتحليلها الظاهرة وصف-
 .تناولتو اليت واألحباث الدراسات على استنادا الواقع ذلذا ربليل من ذلك يّتبع ومامزامحة لّلغات األصلية 

 .االصطناعية وطبيعة تعليمها اللغة حوؿ اآلراء بعض بداءإ خالؿ من: الظاهرة نقد-

بلغات تعويضها لتبسيط اللغات االصطناعية أو  اقرتاحات وضع: بديل اقتراح أو للظاهرة التقعيد-
  طبيعية أسهل. 

 لبناء تصور أجل من الظاىرة لتشخيص أحكاـ صدارإ أو تبين: قيمتها تبين التي حكاماأل صدارإ-
 .رلتمع لغوي عادلي

ىو احلصوؿ على معلومات  منهج دراسة حالة، إذ أّف اذلدؼ النهائييالئمو  " التطبيقي اجلانب" بينما
ل مع االستعانة بعدة أدوات وىي قائمة ادلراجعة شاملة عن واقع الربايل يف اجلزائر، وذلك بوصف وربليل مفصّ 

، وادلقابلة عاقني بصريااخلاصة بتعليم ادل درسة العاشور باجلزائر العاصمةمع ادلالحظة ادلباشرة، والزيارة ادليدانية دل
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جلمع كل ما يتعلق بذلك من معلومات عن الظاىرة موضوع قدمي استمارات استبياف مع تادلقننة الشخصية 
 الدراسة. 

 نادفع بوألّف أي حبث ال يبدأ من فراغ كما أّف أي حبث ال ديكن أف يكتب آخر كلمة يف العلم فقد 
   منها: الدراسات السابقةعلى بعض  عّطالىذا إىل اال

 :عاؽ بصريادراسات تتعلق بادل-

دراسة سعاد بن شعرية وّعز الّدين بودرباف، الطالب الكفيف بادلكتبة اجلزائرية وربديّات بينها من 
الرقمنة. ودراسة يونسي يونسية، تقدير الذات وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى ادلراىقني ادلبصرين وادلراىقني 

مات ادلعلومات لذوي االحتياجات كما كانت ىناؾ دراسة عزّة فاروؽ جوىري، خد  ادلكفوفني، دراسة ميدانية.
إىل  عاؽ بصريااخلاصة بادل حباثاخلاصة )اإلعاقة البصرية(. إىل غريىا من الدراسات وقد خلصت معظم األ

ضرورة كسر العزلة وإخراج ادلعاؽ بصريا من حالتو التقليدية إىل رلاؿ أوسع للنشاط والعمل ونشر الوعي 
 ئم وكسر طوؽ اخلجل واإلحساس بالنقص.بضرورة إتاحة فرص التعليم والعمل ادلال

 :عاؽ بصريادراسات تتعلق بتعليم ادل-

منها دراسة موسى بن عبد اهلل بن موسى الشمراين، فاعلية برنامج إرشادي سلوكي مقرتح خلفض 
السلوؾ النمطي لدى الطاّلب ادلعاقني بصريا. ودراسة أخرى خاصة بدور مدرسة ادلكفوفني يف تنمية القيم 

جبامعة قسنطينة، وقد خلصت ىذه البحوث إىل أّف ادلدرسة تلعب ، حلناف طّمني، البيئية لدى ادلتعلم الكفيف
 عاقة والعمل على ادلضي قدما يف سبيل االرتقاء العلمي.على ذباوز اإل عاؽ بصريادورا رئيسا يف مساعدة ادل

 ربايل: الدراسات خاصة بتعليم -

دراسة عبد ادللك سلماف، وفاء صاحل، برنامج تعلم طريقة برايل العريب ادلطور للمبصرين بينها من 
إلكرتونيا. وكاف ىذا البحث عبارة عن تصميم برنامج تعليمي إلكرتوين لتعلم طريقة برايل العريب ادلطور 

قد خلصت الدراسة إىل للمبصرين والذي يساىم يف إعداد ادلعلمني وادلهتمني بتعلم طريقة برايل إلكرتونيا، و 
التوصية بتدريب ادلعلمني وتطوير مهارهتم يف تعلم طريقة برايل وىم على رأس العمل، كذلك يتطلب من 

باألفراد ذوي اإلعاقة البصرية كاألىل واألصدقاء اإلدلاـ بطريقة برايل لتسهيل متابعة أبنائهم، الطاّلب احمليطني 
سر عملية التعلم ومن الوسائل التعليمية ادلتاحة االلتحاؽ بالورش التدريبية ادلعاقني بصريا، وإجياد بيئة معرفية تي

اليت عادة ما يستخدـ فيها مسطرة برايل مع القلم للتدريب على الكتابة، ومنها يتمكن ادلتدرب ادلبصر من 
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برايل واحلصوؿ تعلم طريقة برايل وديكن أف يبقى أثر التعلم إذا ما استمر ادلتدرب من شلارسة استخداـ طريقة 
 ريب.دعلى الفرصة والوقت الكايف للت

 والتكنولوجيا: عاؽ بصريابتعليم ادلدراسات خاصة -

كساب مهارات إمنها دراسة زلمد ابراىيم أبو عوف، فاعلية استخداـ برنارلي "إبصار" و"فريجو" يف 
نرتنت لدى الطاّلب ادلكفوفني باجلامعة اإلسالمية بغزة، وقد ىدفت ىذه الدراسة إىل استخداـ احلاسوب واإل

والكشف عن مدى فاعلية استخداـ برنارلي بصريا ني معاقكساهبا للإاليت ديكن ربديد ادلهارات احلاسوبية 
اـ كساب مهارة استخدإ"إبصار" ادلعتمد على حاسة السمع و"فريجو" ادلعتمد على حاسة اللمس يف 

، وقد خلص البحث إىل ضرورة توفري وتطوير الوسائل والتقنيات بصريا عاقنيلطاّلب ادلل احلاسوب واالنرتنت
غري وكذا تطوير الربامج احملوسبة لبصريا  نيعاق توظف ادلدخل السمعي واللمسي لدى ادلالتعليمية ادلساعدة اليّت 

 يف سلتلف رلاالت احلياة. ادلبصرين

اء مخيس أبو دية، واقع توظيف تكنولوجيا ادلعلومات يف تعليم الطلبة ادلعاقني وىناؾ أيضا دراسة ىن
لت الباحثة إىل أنو رغم اجلهود ادلبذولة يف الكلية اجلامعية بصريا بالكلية اجلامعية للعلـو التطبيقية، وقد توصّ 

يف التكيف مع طبيعة إعاقتها ومتطلباهتا ادلادية واألكادديية يف  عاقني بصرياللعلـو التطبيقية دلساعدة فئة ادل
الكلية. إاّل أّف ىناؾ نوعاف من القصور يف توظيف تكنولوجيا ادلعلومات لتسيري شؤوهنم التعليمية ورفع مستوى 

تثمار وخلص البحث إىل أّف حسن استخداـ واسادلشاركة اإلجيابية للطالب ادلعاؽ بصريا يف الكلية اجلامعية 
عاقات وبال سبييز وبال حدود، رلتمع متكافئ الفرص بني أفراده، إأفضل لتكنولوجيا ادلعلومات خيلق رلتمعا بال 

  فاجلميع لديو الفرصة يف إبداء الرأي والتعلم واالعتماد على النفس.

ماكورتر،  أّما الدراسات اخلاصة باللغات االصطناعية فّجلها كانت عبارة عن مقاالت أمهها مقاؿ جلوف
ت ترمجتو من طرؼ أنيس الصّفار، وأعيد ؟، عن صحيفة ووؿ سرتيت جورناؿ، سبّ 5449ما لغة العامل يف 

 نشره بتوابل اجلريدة وجريدة الصباح العراقية اإللكرتونية.

 :أف تكوف بنية البحث كاآليت ناوبناء على ىذا ارتأي

اختيار ادلوضوع، متبوعة بالفصل األّوؿ وىو عبارة ربتوي إشكالية البحث وادلنهج ادلّتبع وسبب مقدمة:
عن فصل سبهيدي حيتوي أربعة مباحث أّوذلا خاص دبفاىيم عاّمة عن الّلغة وثانيها خاص باللغات االصطناعية 

، وثالثها تضّمن أشهر اللغات االصطناعية العادلية، وآخرىا كاف حوؿ تعليم اللغات هاماستخداو  هامفهوم
 .االصطناعية



دمةــــــــــــــــــــمق   

 

ح  

 

، وتضّمن ىو ا الفصل الثاين كاف خبصوص ادلعاؽ بصريا، وذلك حبكمو ادلعيّن األّوؿ بلغة الربايلبينم
زلتوياهتا على الرتتيب التايل: حوصلة عن اإلعاقة البصرية، ميزات ادلعاقني بصريا، رعاية  أربعة مباحث اآلخر

 وإرشاد ادلعاؽ بصريا، ادلعاؽ بصريا واجملاؿ التعليمي.

ؿ فكاف حوؿ نظاـ برايل، أّوؿ مباحثو كاف خبصوص سلرتع النظاـ "لويس برايل"، وثاين و الفصثالث أّما 
مبحث كاف عن الربايل )تارخيها، أساسيتها، توظيفها وتعريبها(، وادلبحث الثالث كاف عن الربايل والتطور 

 اجلزائرية.التعليمية  الربايل يف ادلراكزادلعاؽ بصريا وكذا اإللكرتوين، وآخر ادلباحث سبحور حوؿ واقع 

وألّف الفصل الرابع كاف تطبيقيا فقد تضّمن اإلجراءات ادليدانية للدراسة، أين قّدمت فيو اخلطوات 
بعة وادلتمثلة يف: عّينة الدراسة، األدوات ادلستخدمة، اذلدؼ من الدراسة، وكذا عرض وربليل ادلنهجية ادلتّ 

تبع ىذه والستيفاء جل معطيات التحليل تخ  العامة من ىذا اإلجراء.النتائج ادلتوّصل إليها، إضافة إىل اخلالصة 
 الفصوؿ خباسبة، تلخص أىم النتائج اليّت سبخضت عن البحث.

منها  دبجموعة من ادلراجع منها ما ىو خاص باللغات االصطناعية ناخالؿ عمل ناوقد اسرتشد
"ادلعاقوف بصريا،  خاص بادلعاؽ بصريا، ومنها ما ىو يف اللسانيات التطبيقية" للطفي بوقربة ت"زلاضرا

ىو خاص بنظاـ برايل "طريقة برايل بني النظرية  ما أمهها، و لكماؿ سامل سيسامل خصائصهم ومناىجهم"
 والتطبيق" حملمد حامد إمبايب مراد، وال بأس بالتنويو أّف الشبكة العنكبوتية لعبت دورا ال يستهاف بو يف قياديت. 

 الطالبة الباحثة: تونسي مرية. 

 .1431ذي الحجة  11الموافق لـِ:  10/00/2012يوم:                                         
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 المبحث األّول: ماهية اللغة -

 :مفهوم اللغة -

فضل ا اإلنساف على ٚتيع ا١تخلوقات، كأعطاه عديد النعم كا٢تبات، منها تعّدد األلسنة كالّلغات، 
ىذا  ، فبل يّتم تعارؼ بُت الشعوب كال حىّت بُت األفراد إالّ باللغة. الّلغة1﴾واْ فُ ارَ لتعَ  ئلَ ابَ ق َ ا وَ وبً عُ شُ  مْ كُ ناَ لْ عَ جَ وَ ﴿

كأصلو كدكره ككذا   وا١تفهـو القدًن اٞتديد، الّذم أثار كال يزاؿ حفيظة الباحثُت كالّلغويُت، لتحديد كنهو كمكنون
  كيفية اكتسابو كتّعلمو. كقبل ىذا كذاؾ ال بأس باإلطبّلع عّما تفيده ىذه الكلمة يف العربية الفصيحة.

لقد كانوا يعربكف عّما توحي بو عندنا يف عبارة  ٍت قدٯتا ما تّدؿ عليو اآلف.عمل تكن كلمة "لغة" ت
ا١تشًتكة الّلفظ كا١تعٌت يف معظم الّلغات السامية، شقيقات  حديثة بكلمة أخرل ىي الّلساف. "تلك الكلمة

 .2الّلغة العربية

كحىّت القرآف الكرًن، ا١تصدر ا١تقّدس لؤللفاظ العربية، احتول مادة "ؿ، غ، ك" ٔتعٌت مغاير ٘تاما 
 مْ كُ ل  عَ لَ  يهِ فِ  واْ غَ ألْ وَ  نِ آَ رْ قُ ا الْ ذَ هَ لِ  واْ عُ مَ سْ تَ  الَ  واْ رُ فَ كَ   ينَ ذِ ل  اْ  الَ قَ وَ ﴿ٌت ا١تتداكؿ حاليا، فكاف يف قولو تعاىل: للمع

 وِ غْ ل  الْ  نِ عَ  مْ هُ  ينَ ذِ ال  وَ ﴿أّما يف قولو تعاىل:  4الساقط من الكبلـ الّذم ال طائل ٖتتو. "لغو" ، معٌت3﴾ونَ بُ لِ غْ ت َ 
 مٌ َل سَ  مْ كُ الُ مَ عْ أَ  مْ كُ لَ ا وَ نَ الُ مَ عْ ا أَ نَ لَ  واْ الُ قَ وَ  هُ نْ عَ  واْ ضُ رَ عْ أَ  وَ غْ ل  لَ اْ  واْ عُ مِ ا سَ ذَ إِ وَ ﴿، كقولو جّل يف عبله: 5﴾ونَ ضُ رِ عْ مُ 
 .7، فػػػػ"لغو" تعٍت القوؿ الباطل6﴾نَ ليِ اهِ جَ ي الْ غِ تَ بْ  َ َ اَل  مْ كُ يْ لَ عَ 

 معٌت ما ال ٭تتاج إليو من الكبلـ، أك ما ال خَت كاستعملت مادة "ؿ، غ، ك" يف الشعر اٞتاىلي يف
 فيو من الكبلـ، كذلك يف قوؿ عبد ا بن رؤبة السعدم التميمي:

 مِ لِ كَ تَ مُ الْ  ثِ فْ رَ ا وَ                    غَ ل   لْ اَ  نِ عَ      كظمِ   يجٍ جِ اب حَ رَ سْ أَ  ب  رُ وَ 

 
                                                           

.13سورة اٟتجرات، اآلية  1
  

.17، ص 2003أنيس إبراىيم، يف الّلهجات العربية، مكتبة أل٧تلو، القاىرة، مصر،  2
  

.26سورة فصلت، اآلية  3
  

التعاريف، دار الشؤكف الثقافية العاّمة  . نقبل عن: التهامي الراجحي ا٢تامشي، توطئة لدراسة علم اللغة،155، ص4الز٥تشرم، الكّشاؼ، ج4
  .13، ص1986)آفاؽ عربية(، بغداد، 
.3سورة ا١تؤمنوف، اآلية  5

  

.55سورة القصص، اآلية  6
  

.14التهامي الراجحي، ا١ترجع نفسو، ص 7
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 الفرزدؽ حُت قاؿ: كاستعملها الحقا كبا١تعٌت نفسو كّتاب كشعراء آخركف، منهم

 مِ ائِ زَ عَ الْ  اتُ دَ اقِ عَ  دْ مَ عْ ت َ  مْ ا لَ ذَ إِ       هُ ولُ قُ ت َ  وٍ  غْ ل َ بِ  وذٍ خُ أْ مَ بِ  تُ سْ لَ وَ 

، رأل  كألّف كلمة "لغة" مل ترد يف القرآف الكرًن كال يف اآلداب العربية القدٯتة با١تعٌت ا١تستخدـ حاليا
ظ اإلغريقي "لوجس" كالّذم يعٍت فكرة أك كلمة، إالّ أنّو ُكجد كثَت من اللغويُت أّّنا لفظة دخيلة مّعربة عن اللف

يف ا١تعاجم العربية، "لغا، يلغو، إذا ٖتدث"، ك"لغي، يلغي، إذا ٢تج"، مع تصرفات أخرل كنصوص كثَتة ٦تّا 
 . 1يثبت عربية ىذه الكلمة

ا كىو الكبلـ، كليس كيرل فيصل منصور أّف "اللغة يف األصل ّدالة على اٟتدث، كأراد هبا العرب الزمه
ىذا ٔتستنكر يف مذىبهم، أال ترل أّف )اللفظ( إخراج الشيء من الفم، كقد ٝتوا بو ا١تلفوظ على ىذا النحو، 
كمثلو القوؿ أيضا، فأمسى معٌت )اللغة( ما يلزمو من اإلنساف أصوات، كألفاظ، كداللة يقع هبا التفاىم بينو 

 .2كبُت قومو"

م معايَت تراعى كبالنسبة للباحث ظواىر تبلحظ، كىي بالنسبة للمتكلم "إّف اللغة بالنسبة للمتكل
ميداف حركة كبالنسبة للباحث موضوع دراسة، كىي بالنسبة للمتكلم كسيلة حياة يف اجملتمع كبالنسبة للباحث 

، كتعترب "اللغة أداة قبل كّل شيء، فهي ليست قيمة، كإ٪تا تنطوم على قيمة، 3كسيلة كشف عن اجملتمع"
امتبلؾ لغة مثل امتبلؾ نقود ينطوم على إمكاف توسيع ٣تاؿ الفعل لدل األفراد، كمن مّث تنطوم على إمكاف ك 

 .4إغنائهم، كمع ذلك فإّف التحقق من ا١تعايَت اليت ٖتدد قيمة لغة ما ليس مهمة سهلة"

كل قـو عن كاف أّكؿ كأّىم تعريف لّلغة عند العرب، ما صدر عن ابن جٍّت بأّّنا أصوات يعرب هبا  
أغراضهم، كيبلحظ يف ىذا التعريف أنو ٭تصر الّلغة يف الكبلـ ا١تفيد، أم يف ٚتل ذات معٌت، كيستبعد 
األصوات الطبيعية كالتعبَتات اللمسية كالبصرية كاإلشارات كالرموز، كىي كلها معتربة من اللغة الطبيعية أك 

َت من أف تكوف ٣ترد أصوات كأدكات للتفاىم أك . "فاللغة أخطر بكث5الوضعية )االصطناعية( أك منهما معا

                                                           

.9-68، ص1976، 1عبد الغّفار ىبلؿ، الّلغة العربية خصائصها كٝتاهتا، مطبعة اٟتضارة العربية، ط 1
  

  www.ahlallogah.com.56، ص2012، 1منصور، اللغة اشتقاقها، كداللتها، ٣تلة ملتقى أىل الّلغة، ع فيصل2
.32، ص1994٘تاـ حساف، اللغة العربية، معناىا كمبناىا، دار الثقافة، الدار البيضاء، ا١تغرب،  3

  
، تر: أٛتد عوض، مر: عبد السبلـ رضواف، سلسلة عامل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، فلورياف كو١تاس، اللغة كاالقتصاد4

 . 69، ص2000الكويت، 
 ،03/04/2012 ،13605. http://www.onefd.edu.dz

5
  

http://www.ahlallogah.com/
http://www.onefd.edu.dz/
http://www.onefd.edu.dz/
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تبليغ صورة أك فكرة معينة، إّف اللغة جوىر الفكر كماىيتو كىي يف نظر علم االجتماع أىم عامل مساعد على 
      .1نشأة اٟتضارة اإلنسانية"

 عتربكتاللغة ذلك الشائع اجملهوؿ، ىي ا٢تواء الذم نتنفسو، كىي حولنا ٖتيطنا من كل حدب كصوب ف
كسيلتنا إلدراؾ العامل، ككاسطتنا اليت ٖتدد ا١تسافة بيننا كبُت كاقعنا، كأداة تعاملنا مع ىذا الواقع، ىي اليت ٨تيل 

بُت خصوصية الذات كعمومية  هبا اسوس إىل اجملرد، ك٧تسد هبا اجملرد يف ىيئة اسوس، إّنا اٞتسر الواصل
  . 2ن معاف كما يقوؿ ابن خلدكفا١توضوع، فهي اليت تًتجم ما يف ضمائرنا م

أّما أّكؿ كأقدـ تعريفات اللغة عند الغرب فكاف "اإلنساف حيواف ناطق، كذلك فقط ألف اٟتيواف يعلن 
عن حبو ككرىو بعبلمات حسّية، مادية، جسدية، كّأف تتغَت رائحتو كلوف جسمو أك جلده أك إفرازاتو ا٢ترمونية. 

. مّث سرعاف ما مّت تدارؾ ىذا التعريف، كمت 3كغايتها ا١تواءمة كحب البقاء" فاٟتيواف لغة حاضرة قوامها العبلمة
على أّف اللغة ىي مكنة جوىرية مولدة ٗتتص بالفصائل اإلنسانية كحدىا. كىذه الفاعلية اللغوية يف االتفاؽ 

 4الدماغ البشرم ىي كاحدة عند كل الكائنات البشرية.

عية ٗتتلف قليبل بُت البشر كليس ٢تا شبيو ذك أ٫تية يف أمكنة إذف تبدك ملكة اللغة البشرية خاصية نو 
، ال يوجد مربر ِجّدم على مسافات تطورية تبلغ مليوف سنة تاٟتشرا خرل، رّٔتا يوجد أقرب أشباىها لدلأ

 اليـو لتحّدم الرأم الديكاريت القائل بأّف القدرة على استخداـ اإلشارات اللغوية للتعبَت عن األفكار ا١تكونة
ْترية، تشكل الفارؽ اٟتقيقي بُت اإلنساف كاٟتيواف أك اآللة، سواء كّنا نعٍت باآللة اإلنساف اآليل الذم أسر 

. ـ٥تيلة القرنُت السابع عشر كالثامن عشر، أ   5تلك اليت تقدـ حافزا للفكر كا١تخيلة اليـو

هبا اإلنساف يف بيئتو،  اللغة ىي كائن حي يعيش مع اإلنساف كٮتضع ١تختلف مظاىر التطور اليت ٯتر
أف ينعكس على لغتو اليت ال تنفصل عنو ٟتظة  يطرأ على حياة ذلك الكائن البشرم ٬تب فأم تغيَت أك تطور

  6من الزماف.

                                                           

.9، ص1988ربية، ا١تطبعة العصرية، تونس، عبد السبلـ ا١تسدم كآخركف، اللسانيات يف خدمة اللغة الع 1
  

وف كاآلداب، نبيل علي، الثقافة العربية كعصر ا١تعلومات، رؤية ١تستقبل ا٠تطاب الثقايف العريب، سلسلة عامل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفن2
  .231، ص2001الكويت، 

.9، ص2003اإلسكندرية للكتاب، خالد عبد الرازؽ السيد، اللغة بُت النظرية كالتطبيق، مركز  3
  

.88، ص2009، مام 9ديدكح عمر، فّعالية اللسانيات اٟتاسوبية العربية، ٣تلة األثر، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، ع 4
  

.33، ص2009، 1نعـو تشومسكي، آفاؽ جديدة يف دراسة اللغة كالعقل، تر: عدناف حسن، دار اٟتوار للنشر كالتوزيع، البلذقية، سورية، ط 5
  

.13، ص1991ذير ٤تمد مكتيب، الفصحى يف مواجهة التحّديات، دار البشائر اإلسبلمية للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف، ن 6
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سوسَت للغة األقرب للمنطق كاألكثر اعتمادا يف عامل اللسانيات، حيث يرل ىذا م كيعترب تعريف د
ذلك أّف اإلنساف يقرأ الكوف ايط بو من  ،1يت تعرب عن األفكار"ال األخَت أّف "اللغة نظاـ من اإلشارات

رموزا، إننا نعيش  ـرٝتا أ ـخبلؿ عبلمات، كيعرب عنو من خبلؿ أنظمة ٥تتلفة من العبلمات سواء كانت لغة أ
 كسط أنظمة من العبلمات ٨تقق من خبل٢تا عملية التواصل، كننجز بصفة ناجعة أعمالنا اليومية حىت أبسطها،

على العبلمات الطبيعية لفهم  كلرٔتا كاف اإلنساف البدائي يستعمل أقل عدد من العبلمات للتواصل كيعتمد
، بل صرنا من 2الكوف ايط بو، أّما اليـو فقد تطور عامل العبلمة كتّعقد حىت صرنا سجناء الكوف العبلمي

 دكف أف ندرم عبلمة كسط عبلمات أخرل.

الفرؽ بُت اإلشارة كالرمز يكمن يف أّف اإلشارة ليس فيها سول داللة كاحدة،  كال بأس بالتنويو إىل، أفّ 
غَت أّف الرمز . 3ال تقبل التوزيع، كال ٯتكن أف ٗتتلف من شخص آلخر ماداـ اجملتمع قد تواضع على داللتها

 .4كاإلشارة متبلزماف يف أغلب األحياف، حيث ٯتكن اٟتصوؿ على رمزية أك رمز إشارم

القوؿ أنو ٬تب" أف نتوخى اٟتذر يف استخدامنا لكلمة لغة ألف ٚتيع الدراسات العلمية ك٩تلص إىل 
كقد يكوف  ،5ىناؾ لغة كاحدة يف ىذا العامل ىي لغة اإلنساف"اٟتديثة دّلت ٔتا ال يدع ٣تاال للشك على أّف 

تص بالبحث يف أحواؿ مصطلح اللغة "ىو األشيع ذكرا كاألقدـ تارٮتا، كاألكثر إطبلقا على الدراسة اليت ٗت
، كما تعترب اللغة "أكثر نظم الرموز اليت يتعامل هبا اإلنساف تركيبا 6ا١تفردات من حيث جواىرىا كموادىا"

، كىي "الرباط الذم يتحقق بو الوعي الذايت با٠تربات العامة، كيتوفر بو التواصل كالتناسج كالتواحد 7كتعقيدا"
         .8اجملتمعي كاإلنساين"

 

                                                           

. 34، ص1985فارديناند دم سوسَت، علم اللغة العاـ، تر: يوئيل يوسف عزيز، مر: مالك يوسف ا١تطليب، دار آفاؽ عربية، بغداد، العراؽ،   1
  

. 13، ص2005، 1تو إيكو، السيميائية كفلسفة اللغة، تر: أٛتد الصمعي، الوحدة العربية، ا١تظمة العربية للًتٚتة، بَتكت، طامرب  2
  

W.Y.Tindalle, The Literary symbol .
3
، ديسمرب ٤34تمد فتوح أٛتد، الرمز يف القصيدة اٟتديثة، ٣تلة عبلمات يف النقد، ج نقبل عن: . 

  .181، ص1999
ذة، قسنطينة، عواف ٤تمد، الرمز كالعبلمات كاإلشارات، ا١تفاىيم كاجملاالت، ا١تلتقى الوطٍت الرابع، السيمياء كالنص األديب، ا١تدرسة العليا لؤلساتك 4

  .14ص
، 1990اب، الكويت، ٚتعة سيد يوسف، سيكػػػولوجية اللغة كا١تػػرض العقلي، سلسلة عامل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت للثقػػػافة كالفنوف كاآلد5  

  .11ص
.36، ص9، ط1986كماؿ ٤تمد بشر، دراسات يف علم اللغةف دار ا١تعارؼ، مصر،   6

  

.10، ص٤1997تمود فهمي حجازم، مدخل إىل علم اللغة، دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،   7
  

، 1تبة ا١تلك فهد الوطنية، مكة ا١تكرمة، ا١تملكة العربية السعودية، طأٛتد عبده عوض، مداخل تعليم اللغة العربية، دراسة مسحية نقدية، مك 8
  .9، ص2000
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 ل اللغةأص -

فالبعض ينظر إليها لقد ٕتادؿ العلماء كاختلفوا منذ فجر التاريخ كحىت اليـو يف ٖتديد أصل اللغة، 
بصفتها سلوكا يكتسب، كالبعض اآلخر يؤكد أّّنا غريزة نولد هبا. فريق يراىا ظاىرا سطحيا قومو التجليات 

لفاظ طحي )بنية عميقة( من عبلقات األاسوسة كالقرائن السافرة، كفريق آخر يرل ٖتت ىذا الظاىر الس
 ،1من يراىا آلة للفكر كمرآة للعقلىناؾ من يرل اللغة نظاما للتواصل، ك  ٙتّة كالًتاكيب كالنصوص، كما أفّ 

 يراىا لعبة ٣تتمعية كراءىا صراع القول االجتماعية ا١تختلفة. البعض اآلخرك 

بُت التوقيف كاالصطبلح، أّدل إىل ظهور  بُت العلماء يف ٖتديد أصل اللغة،إّف االختبلؼ القائم 
 العديد من النظريات أ٫تها:

كانت اللغة كستظل ذات أ٫تية خاصة لدراسة الطبيعة البشرية، كذلك أّّنا كاحدة اللغة توقيف: -1
من ا٠تصائص ا١تقصورة على النوع اإلنساين يف مكنوناهتا األساسية، كىي جزء من إعدادنا اإلحيائي ا١تشًتؾ 

 ٮتتلف فيو أعضاء النوع اإلنساين إاّل قليبل، مع استثناء من يصاب بعيب عضوم شديد، يضاؼ إىل الذم ال
 ، كالعبلقات االجتماعية.2ذلك أّف اللغة تدخل بطريقة جوىرية يف الفكر كالعقل

ّيز ، إذ أّف العقل من أىم ما م3إذف فارتباط اللغة بالعقل يوحي كبطريقة مباشرة أف اللغة "ىبة من ا"
للغات بوصفها نتاجا عقليا، يشكلها العقل كتعرب  (٫تبولت)ّيز بو ا اإلنساف عن بقية ا١تخلوقات، كقد نظر م

عنو، كىي ٗتتلف يف قدرهتا على التعبَت عن ا١تقوالت األساسية للتفكَت، ىذه القدرة اليت ترجع تركيبها 
اسبة بشكل متساك كللتعبَت عن كل القواعدم كمعجمها معا، كيًتّتب على ىذا أنو ليست كل اللغات من

 .4األغراض، فإحدل اللغات تكوف مثبل أكثر مبلءمة للشعر، بينما تكوف األخرل مبلئمة للخطاب العقلي

                                                           

.233بيل علي، ا١ترجع السابق، صن 1
  

.14، ص1990، 1ط نعـو تشومسكي، اللغة كمشكبلت ا١تعرفة، ٤تػػػػػػػػػػػػػػػػػاضرات ماناجوا، تر: ٛتزة بن قببلين ا١تزيٍت، دار توبقاؿ، الدار البيضاء، 2
  

.14ص 2
  

، 1997ق.ركبنز، موجز تاريخ علم اللغة يف الغرب، تر: أٛتد عوض، سلسلة عامل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، ر.3
  .16ص

.70نقبل عن: فلورياف كو١تاس، ا١ترجع السابق، ص.  Humbolt ,1963 ,p78 
4
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فاللغة باختصار، "ملكية طبيعية لكل إنساف طبيعي، كمن ىنا ٯتكن للمرء أف يصل الستنتاج مؤداه 
١تلكة اللغة، ألّنا مثل الّيد القابضة،  ةقيمة استعماليأف يكوف ُملبسا، أك حىت أف يكوف مضلبل أف نعزك 

  .1خاصية ٦تيزة للجنس البشرم"

لغة العرب توقيف من "ك٦تن حذا ىذا اٟتذك، من علماء اللغة العرب، ابن فارس الذم رأل بأف 
يق آخر من اللغويُت، حىّت ، بينما ىناؾ فر 3﴾اهَ ل  كُ   اءَ مَ سْ اأْلَ  مَ دَ آَ  مَ ل  عَ وَ ﴿، كدليلو يف ذلك قولو تعاىل: 2"ا

كاحد، يعود إىل زمن نوح عليو  كإف مل يرّكز على أّف اللغة توقيف، يرل أّف ٚتيع اللغات تنحدر من أصل
إذ أّف أقدـ ما كصلنا عن أنساب األمم كالشعوب أف نوحا كاف لو ثبلثة أبناء: ساـ كحاـ كيافث، "بلـ، سّ ال

فإّف بٍت البشر ٚتيعا إ٪ّتا ىم أبناء ىؤالء اإلخوة الثبلث، مهما  قوا بعد الطوفاف أبناء كعلى ذلكز كأّنم ر 
 .4هم ذلك إىل أّف ىذه اللغات إ٪تا ىي فركع تفرعت عن دكحة كاحدة"اختلفت مواطنهم كلغاهتم.......فساق

إاّل أّف ما ٭تسب على أنصار ىذه النظرية ىو اختبلؼ اللغات العا١تية اختبلفا شاسعا، فلو ا٨تدرت 
خَتة من أصل كاحد، أك كانت توقيفا من ا جّل يف عبله، كما يزعم ىؤالء، لكاف ىناؾ لغة كاحدة ىذه األ

للتعامل أك ٣تموعة لغات متشاهبة حدَّ التطابق، كٯتكن إٚتاؿ ذلك يف أّف "اللغة عبارة عن منحة عضوية 
  . 5ة بنظرهتا ا٠تاصة للعامل"طبيعية، كلكّنها أيضا تشكل تشكبل ثقافيا، كتفاعل ىذين العاملُت يزكد كل لغ

غة أّكال كقبل كل شيء نظاـ من الرموز الصوتية، كتكمن قيمة أّم رمز يف الل اللغة اصطلح:-2
بُت األطراؼ اليت تتعامل بو، كقيمة الرمز اللغوم تقـو على عبلقة بُت متحدث أك كاتب ىو  االتفاؽ عليو

سيلة التعامل كنقل الفكر بُت ا١تؤثر كا١تتلقي، كصدكر ىذه ا١تؤثر بُت ٥تاطب أك قارئ ىو ا١تتلقي، كاللغة ك 
، معناه حدكث اتفاؽ  6ا١تتلقي هاالرموز الصوتية اللغوية ألداء معاف ٤تددة متميزة يعينها ا١تتحدث كيفهم

 قصودة.للتعبَت عن الدالالت ا١ت الطرفُت على استخداـ ىذه الرموز

                                                           

.73ا١ترجع نفسو، ص 1
  

رازم اللغوم، الصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كبلمها، تح: عمر فاركؽ الطباع، بن اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا ال2
  .36، ص1993، 1مكتبة ا١تعارؼ، بَتكت، ط

.31سورة البقرة، اآلية  3
  

.261، ص1996يوسف الصيداكم، اللغة كالناس، دار الفكر، دمشق، سورية،  4
  

.70صفلورياف كو١تاس، ا١ترجع السابق،  5
  

.٤10تمود فهمي حجازم، علم اللغة العربية، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، مصر، )دت(، ص 6
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هدت منذ العصور التارٮتية األكىل يف سبيل الوصوؿ إىل أّف "اجملموعات البشرية قد ج ك٦تّا الشك فيو
التفاىم ا١تنشود، كلّعلها تّدرجت يف ىذا السبيل فاٗتذت من اإلشارات كالرموز كاٟتركات كاألصوات كسائل 

 .1تعُت على ٖتقيق ىذا التفاىم بينها، مثّ انتهت ىذه اٞتهود ا١تّتصلة باستخداـ اللغة كسيلة ٢تذا التفاىم"

 

د اتفق أنصار ىذه النظرية على أّف "اللغة ىي عبلمات اصطبلحية ُيستعاف هبا على توصيل إذف فق
، كالعبلقة بُت العبلمات اللغوية كمدلوالهتا "كامنة فقط عند اٞتماعة اإلنسانية اليت 2دالالت اصطبلحية"

موز اللغوية تقـو ىذه الكلمات اٝتا ٢تذه ا١تسميات، كمعٌت ىذا أّف قيمة ىذه الر اصطلحت على استخداـ 
أم تقـو على ذلك االتفاؽ الكائن بُت األطراؼ اليت تستخدمها يف التعامل، لذا فالرموز اللغوية  ؛على العرؼ

كسائل اتصاؿ يف إطار اٞتماعة اللغوية الواحدة. كتقـو عملية الكبلـ على كجود استخداـ ىذه الرموز اللغوية 
ـ ىو كظيفة إنسانية )غَت غريزية(، إنو كظيفة مكتسبة، إنو كظيفة ، أم أّف "الكبل3اٟتركية بقيمتها العرفية"

  .4ثقافية"

ف من أىم ما خلص إليو علم اللغة اٟتديث، إاّل أنّو ٕتدر اإلشارة إىل أّف ىناؾ اف النظريتاكتعترب ىات
كبل منهما   أخرل من العلماء اللغويُت ٨تت مناحي أخرل، فمنها من فصلت بُت اإل٢تاـ كالغريزة، كجعلت افرق

: "أم أّف اللغة ىي تقليد ألصوات الطبيعة كأف َظرية المحاكاة، كمنها من اعتمدت نظرية ٥تتلفة عن األخرل
أّف ما ٭تسب على ىذه النظرية ىو اختبلؼ اللغات كتشّعبها،  بيد. 5نقوؿ: فحيح األفعى، خرير اٞتداكؿ..."

 .كتشّعبها، يف حُت أّف أصوات الطبيعة ىي نفسها يف كل بقاع العامل

ين الطبيعيأضف إىل ذلك  :يرل أصحاب ىذه النظرية أّف اإلنساف ٯتتلك مقدرة فطرية َظرية الَر
ٕتعل لكل صوت أك انطباع خارجي تعبَتا صوتيا داخليا سببو رنُت ٤تدد مسبقا، كال ٘تتلك ىذه النظرية سول 

 .6ات يف اللغات ا١تختلفةقليل من اإلسناد، كىي ال تفسر نشوء اللغة بل تطرح احتماالت نشوء بعض الكلم

                                                           

.  42، ص1991، 14عبد العليم إبراىيم، ا١توجو الفٍت ا١تدرسي للغة العربية، دار ا١تعارؼ، القاىرة، مصر، ط 1
  

.63العربية، بَتكت، لبناف، )دت(، ص ٤تمود السعراف، علم اللغة )مقدمة للقارئ العريب(، دار النهضة 2
  

. 11، ص٤1997تمود فهمي حجازم، مدخل إىل علم اللغة، دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر،  3
  

Edward Sapir , Language an Introduction to the Study of Speech, Harcourt, Brace and Company, New York, 1921.
٤تمود  :نقبل عن. 4 

  .56السعراف، ا١ترجع السابق، ص
.27خالد عبد الرازؽ السّيد، ا١ترجع السابق، ص 5

  

.١28ترجع نفسو، صا 6
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 غَتتشَت ىذه النظرية إىل أّف اللغة األكىل للبشر كانت لغة إشارات يدكية،  َظرية اإلشارات اليدوية:
أّف ضركرات العمل كتبادؿ ا١تعلومات يف الظبلـ أّدت إىل استعماؿ الصوت بدال من ذلك. كللتدايل على ذلك 

مر الزالت ٘تارس لغة اإلشارات باإلضافة إىل لغتها الصوتية، كالشك ٘تت اإلشارة إىل أّف بعض قبائل ا٢تنود اٟت
أّف لغة اإلشارة باأليدم ٯتكن أف تبلغ درجة عالية من التعقيد، كما تشهد بذلك لغة اإلشارات اليت يستعملها 

 . 1كىلالصم البكم. كما أّف التجريد عنصر موجود فيها كلكن كجود ىذه اللغة ليس دليبل على كوّنا اللغة األ

 وظيفة اللغة-

إّف من أٝتى كظائف اللغة "نقل حقائق الدنيا نقبل صحيحا... كانتزاعها من اٟتياة يف أسلوب 
كباعتبار اللغة "بنية نفسية بيولوجية كنفسية  ،2كإظهارىا للحياة يف أسلوب آخر يكوف أكىف كأّدؽ"

فاظ على كحدة ك٘تاسك اجملتمع، حيث "فإّّنا كالشك من العناصر األساسية ا١تسهمة يف اٟت ،3اجتماعية"
تكتسب أ٫تية بالغة بالنظر إىل طبيعة الوظائف اليت تؤديها يف سياقها االجتماعي كالتارٮتي كالسياسي كالثقايف 

 .4كاللغوم"

"كاٟتديث عن اللغة من القضايا الشّيقة كالشاقة يف اآلف نفسو، ذلك أّف األصل يف كظيفة اللغة التعبَت 
، إذ أّف "اللغة ىي لساف األمة كفكرىا، ٖتمل أصالتها التارٮتية كينطبع على كجهها تطور 5جملتمع"عّما يريده ا

 ، كٯتكن إٚتاال حصر كظائف اللغة يف:6األمة االجتماعي كاٟتضارم"

 على مستوى الفرد:-1

، فهي كسيلة كسيلة تفاىم عا١تيةها منٕتعل ، "كىذه الوظيفة الفكرية ىي اليت 7تعترب اللغة أداة للتفكَت
، كما أّف اللغة ىي أىم كسيلة اتّصاؿ عرفها البشر، إذ أّف "التواصل 8كسيلة الثقافات كأساس كل نشاط ثقايف"

                                                           

.١29ترجع نفسو، صا 1
  

.9، ص2002، 1مصطفى صادؽ الرافعي، كحي القلم، ا١تكتبة العصرية، لبناف، ج 2
  

، 1م صاحل كحسن ناظم، ا١تركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ا١تغرب، طركماف جاكوبسوف، االٕتاىات األساسية يف علم اللغة، تر: علي حاك3
  .102، ص2002

بسكرة،  عز الدين صحراكم، اللغة العربية يف اٞتزائر، التاريخ كا٢توية، ٣تلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة ٤تمد خيضر، 4
  .2، ص2009جواف 

.2، ص1971ة كاجملتمع، دار النهضة، مصر، علي عبد الواحد كايف، اللغ 5
  

.5، ص2007، 1الشيخ طاىر اٞتزائرم الدمشقي، الكايف يف اللغة، دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف،ط 6
  

.43عبد العليم إبراىيم، ا١ترجع السابق، ص 7
  

.8، ص2003-2002يب كالعلـو اإلنسانية، جامعة بشار، لطفي بوقربة، ٤تاضرات يف اللسانيات االجتماعية، معهد األدب العر  8
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ك٢تذا "تتميز اللغة ٓتصيصة ا١تركنة كالقدرة على االستجابة .1"التواصل الكبلمي أسهل كأ٧تع أنواع التواصل"
يعّزز الفرضية اليت تؤمن ْتتمية ىذا لكل ما ٭تدث يف اجملتمع من تغَتات أك تداخل لغوم من شأنو أف 

 .2التداخل، الذم ىو خاصية من خواص التواصل"

إّف كظيفة اللغة يف العصر اٟتديث مل تعد جزءا من ا١تنظومة االّتصالية، إ٪تا أصبحت رابطة لسانية 
وم يقـو على كذاكرة اجملتمعات، لذا كانت اللغة أحد أسباب الصراع قدٯتا كحديثا، حيث ٧تد ىذا الصراع اللغ

 .3ا٢تيمنة اللغوية عرب استخداـ كسائل عنصرية قاسية يف ٤تاربة اللغات األـ

 على مستوى المجتمع:-2

اقًتانا كامبل، يصل إىل درجة التطابق كالتماىي، فعندما تقًتف لغات األمم مع الشعوب الناطقة هبا 
سيا كاجتماعيا كمعيشيا، األمر الذم يدفع ٖتضر اللغة ٭تضر الناطقوف هبا، ثقافة كأرصدة حضارية ككاقعا سيا

األمم إىل توفَت اٟتماية لًتاثها اللغوم عرب إعداد سياسات لغوية، كسَّن تشريعات لغوية ٗتتتم بربامج ٗتطيط 
لغوم شاملة، تعمل على إعادة مأسسة اللغة كهتدؼ إىل اٟتفاظ عليها بوصفها ٘تثيبل بارزا للهوية القومية 

 ٔتفهومها الشامل. 4ىذه التدابَت اللغوية ما يهيئ لؤلمة قدرا كبَتا من اإلحساس با٢توية كاأل٦تية. كلّعل يف

كىذا يعٍت أّف فاعلية اللغة كخصوبة حضورىا ال يتحققاف كال يتمظهراف إاّل من خبلؿ ما تنجزه من 
لشاملة كمسا٫تتها يف ا إىل برا٣تها اكفيلة بتعزيز انتماء اٞتماعات إىل ركح األمة كانتساهب  ،ىيمنة اجتماعية

إذ أّف "الشعوب ٯتكن أف تكبل بالسبلسل كتسد أفواىها كتشرد من بيوهتا، كيظّلوف مع  ،5مشاريعها التنموية
 .6ذلك أغنياء، فالشعب يفتقر كيستعبد ما إف يسلب اللساف الذم تركو لو األجداد، عندئذ يضيع لؤلبد"

 ، تعكس التحوؿ كالتنوع على ٤تورين:احدمو  اكيان  تفاللغة إذف نشاط اجتماعي متحوؿ، كليس

٤تور الزماف كا١تكاف: كىو الذم يعرب عن اختبلؼ اللغات كتنوع اللهجات، كما يّتصل بذلك من -1
 تفاعل عرب خط الزماف أك عرب جغرافية ا١تكاف.

                                                           

ا١تملكة العربية ندل غنيم، أميمة الدكاؾ، اللغة العربية كاٟتاسوب، االجتماع الثاين ٠ترباء ا١تعجم اٟتاسويب للغة العربية، جامعة ا١تلك عبد العزيز، 1
  .1، ص2008السعودية، مام 

.5عز الدين صحراكم، ا١ترجع نفسو، ص 2
  

.5الدين صحراكم، ا١ترجع السابق، ص عز 3
  

. 6-215، ص2009، 1أندريو مارتينيو، كظيفة األلسن كديناميتها، تر: نادر سراج، ا١تنظمة العربية للًتٚتة، بَتكت، لبناف، ط 4
  

. 59، ص1990، 1جولييت غارمادم، اللسانة االجتماعية، تع: خليل أٛتد خليل، دار الطليعة، بَتكت، لبناف،ط 5
  

.233ل علي، ا١ترجع السابق، صنبي 6
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   .1التنوع االجتماعي: كيتعلق بّكل ما يتصل بالنظاـ االجتماعي كبطبقاتو كشرائحو كفئاتو-2

صة القوؿ: إّف اللغة "ٯتكن أف ٖتقق للناطقُت هبا أغراضا أربعة: أّما الغرض األّكؿ فهو اكتساب كخبل
أداة للهيمنة  كوفا١تعرفة، كالثاين ىو االتّصاؿ مع اآلخرين، كالثالث أف تكوف لغة التفكَت، كالرابع أف ت

صلة ذلك ىو اكتساب فوائد على الوجدانية، كإذا أحسّنا استعماؿ اللغة يف ىذه األطوار األربعة فإّف ٤ت
 .2النطاقُت الفردم كاالجتماعي"

 :3كبعبارة أخرل، تتلخص كظائف اللغة يف

 التواصل بُت الناس كتبادؿ ا١تعرفة كا١تشاعر.-1

 التعبَت عن حاجات الفرد ا١تختلفة.-2

الفرد الصور النمو الذىٍت ا١ترتبط بالنمو اللغوم، كتعلم اللغة الشفوية أك اإلشارية يّولد لدل -3
 كا١تفاىيم الذىنية.

 ارتباط اللغة بأطر حضارية مرجعية كمفاىيم حضارية تضرب يف عمق تاريخ اجملتمع.-4

س عن اإلنساف كٗتفف من حّدة ا١تضغوطات الداخلية اليت تكّبلو، الوظيفة النفسية، فاللغة تُػنَػفّ -5
 كيبدك ذلك يف موقف االنفعاؿ كالتأثر.

 اكتساب اللغة-

يف اٟتياة ا١تتأخرة  ـة اكتساب اللغة، سواء أكانت يف الطفولة إذ يكتسب الطفل لغة أسرتو أإّف عملي
)حُت يتعلم ا١ترء لغة أجنبية(، ىي عملية كاحدة يف جوىرىا، فبلبّد للمرء فيها من أف يكوف لو منبع 

ىذا ا١تنبع هبا، ك٬تب أف يكوف ا١تعلومات، كالبّد أف يتعلم ا١ترء كيف ٯتيز عمليات النطق، كيعيد أداءىا إذ ٯتّده 
 . 4ا١ترء قادرا على ٘تييز عمليات النطق اليت يتعلمها كتصنيفها

                                                           

.6طفي بوقربة، ا١ترجع السابق، صل 1
  

، 1988ردف، إبراىيم ٤تمود، اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العلمي كاٞتامعي، ا١توسم الثقايف السادس، ٣تلة اجملمع اللغوم األردين، عّماف، األ2
  .8ص

.9لطفي بوقربة، ا١ترجع السابق، ص 3
  

.75، ص2000، 4بُت ا١تعيارية كالوصفية، عامل الكتاب، القاىرة، مصر، ط حساف ٘تاـ، اللغة 4
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لقد اختلف ا١تهتموف بالشأف اللغوم يف ٖتديد مراحل النمو اللغوم لدل الطفل، فمنهم من أعطى 
٬تب أف ٘تنح ١ترحلة ما األكلوية الكتساب األصوات الصامتة )الباء، ا١تيم كالنوف(، كمنهم من رأل أف األكلوية 

قبل اللغة )الصياح كالصراخ(، بينما فريق آخر رأل أنو من الضركرم إعطاء األسبقية ١تا يسمى با١ترحلة البدائية 
(primitif.كىي مرحلة توافق الكبلـ قبل العقلي كالتفكَت قبل اللغوم ،) 

مليات العقلية األخرل، كا١تعتمدة "إّف النمو اللغوم ٮتضع للمسار كالقوانُت نفسها اليت ٖتكم ٪تو الع
 كعليو فإنو ٯتّر با١تراحل اآلتية: .1على استخداـ اإلشارات كالتذكر كاٟتساب"

كتبدأ ىذه ا١ترحلة منذ ا١تيبلد، ك٘تتد حىّت الشهر ا٠تامس كيعتقد البعض أّّنا  مرحلة ما قبل اللغة:-1
يف نشأة اللغة  كيعترب ىذا الصراخ ىو نقطة البدء٘تتد حىت ّناية السنة األكىل، كىي مرحلة الصياح كالصراخ، 

 حيث تنقسم األصوات إىل قسمُت: ٦تيزة كغَت ٦تيزة.

كيُرجع خالد السّيد الصراخ يف ىذه ا١ترحلة إىل األمل نتيجة للتغذية، ا١تنبهات اٟتادة اليت يتعرض ٢تا 
اء ىي االتصاؿ باآلخرين حىت تلبية الطفل، التغيَت ا١تفاجئ لوضع الطفل، تقييد حركتو...أم أّف كظيفة البك

 .2اٟتاجة

كيستخدـ فيها الطفل صراخو كمظهر من مظاىر انفعاالتو يف حالة  مرحلة األصوات الوجداَية:-2
الغضب كا٠توؼ كيف حالة لفت األنظار إليو، ككل من ىذه اٟتاالت ٢تا مستول خاص من الصوت، كنربة 

عن اٞتوع، كيعترب الصراخ إعدادا فطريا لتقوية جهاز  خاصة فيختلف صراخو يف حالة ا٠توؼ عن الغضب
 .3الطفل الصويت

ر أصوات عشوائية غامضة، اصدبإيبدأ الطفل يف األسابيع األكىل من حياتو  مرحلة المناغاة:-3
ٖتدث ىذه األصوات االعتباطية بشكل آيل غَت إرادم، كبدافع حركي ّتانب الصراخ الذم أكمأنا إليو سابقا، 

ضا، فهي ال تعدك أف تكوف لعبا ك٢توا ال يتوخى منو الطفل ٖتقيق عملية التواصل للتعبَت عن عشوائي أي
حاالتو، كإ٪تا فقط ٭تاكؿ بواسطتها ٦تارسة اٟتدث الصويت، إذ أّف ىذه األشكاؿ الصوتية العشوائية تكوف يف 

 . 4ا بعدحّد ذاهتا ا١تّادة ا٠تاـ اليت سيعتمدىا الطفل يف إحداث األصوات اللغوية فيم

                                                           

R,Murray Thomas, Claudine Michel, Théories du Développement de L‟enfant, p327.
نقبل عن: حفيظة تازركيت، اكتساب اللغة العربية عند . 1

  .81، ص2003الطفل اٞتزائرم، دار القصبة للنشر، اٞتزائر، 
.7-86لد عبد الرازؽ السيد، ا١ترجع السابق، صخا 2

  

.87ا١ترجع نفسو، ص 3
  

.106، ص2009، 2أٛتد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، ط 4
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تشكل ا١تناغاة، حينئذ، مرحلة من مراحل اكتساب النظاـ الصويت عند الطفل تظهر يف صورة تكرار 
صويت يبدأ ٔتقطع كاحد مث مقطعُت، مث أكثر من ذلك، كقد اختلف الدارسوف يف ٖتديد فًتة حدكثها، فمنهم 

 .1تأخر إىل األسبوع السابع أك الثامنمن يرل أّف مبل٤تها األكىل تبدأ من الظهور يف األسبوع الثالث، كقد ت

الطفل يف الشهر الثالث أك الرابع يبدأ ٖتكمو يف ٦تر ا٢تواء، كتوجيو كقد أثبتت بعض الدراسات أّف 
صدل الوترين الصوتيُت، مث ابتداء من الشهر السادس تبدأ ا١تناغاة بشكل جّيد، مّث تصل إىل القمة يف الشهر 

 التدريج إىل أف تنعدـ يف مرحلة الكبلـ يف الشهر ا٠تامس عشر.الثامن، مث تبدأ يف التقهقر ب

تبدأ ىذه ا١ترحلة يف الشهر العاشر من العمر، ٧تد أّف الطفل يبدأ يف مرحلة التقليد اللغوي: -4
تقليد األصوات ا١تألوفة، ك٭تاكؿ أف ٭تاكي ما يصدر أمامو من أصوات كيتفاعل مع اآلخرين كمن خبلؿ ىذا 

 .2سس التفاعل االجتماعيالتفاعل توضع أ

 يّعد ٝتاع الطفل للغتو كاٟتاالت الشعورية النإتة عنو عامبل كجدانيا يف نفسو يكسبو الشعور بالقدرة
كاإلحساس بالقوة، كما ٬تعلو يشعر بلّذة النجاح، تدفعو ىذه اٟتاالت كلها إىل ا١تمارسة الدائمة للتكرار من 

. تشكل ىذه التكرارات من حيث ىي ردكد أفعاؿ حلقة دائرة حيث ىي مصدر الّلذة فيكرر )دا، دا، دا(
  .3الكبلـ كفق الثنائية )إرساؿ/ استقباؿ( كبالطريقة نفسها تتكوف لديو أشكاؿ أخرل ٦تاثلة

ٓتاصة من  ،غَتالمّث يبدأ الطفل يف ا١تقارنة بُت األصوات اليت يتلفظ هبا، كاألصوات اليت يسمعها من 
مشاهبة بُت ما يتلفظ بو كما يسمعو من أمو مثبل، ككم ا١تربية( فيستكشف حينئذ عبلقة ا١تقربُت إليو )األـ أك 

يكوف سعيدا بعد ىذا االستكشاؼ الذم يّعد تعزيزا آخر لقدرتو التلفظية، فيسعى إىل الربط بُت أصواتو، 
)عن  4تقليد ا١توضوعيكأصوات ٤تيطو. كهبذا العمل ينتقل من مرحلة التقليد الذايت )ٝتاع أصواتو( إىل مرحلة ال

 طريق ٝتاع أصوات اآلخرين(.

 كٯتكن إٚتاؿ ىذه ا١تراحل األربعة ٖتت مسمى:

بأّّنا ىي اليت تسبق تلك اليت تتداخل فيها حلقة اللغة  (حفيظة تازركيت)كتُعرّفها المرحلة البدائية: 
لغوم، ك٘تتد من الوالدة حىت العاـ مع حلقة التفكَت الواعي، أم أّّنا توافق الكبلـ قبل العقلي كالتفكَت قبل ال

 ثبلثة أنواع من الكبلـ اجملرد من التفكَت كىي: -حسب تازركيت دائما–الثاين تقريبا، كٯتيز ىذه ا١ترحلة 
                                                           

. 107ص.نقبل عن: أٛتد حساين، ا١ترجع نفسو، 13صاحل الشماع، ارتقاء اللغة عند الطفل، ص 1
  

.88خالد عبد الرازؽ السيد، ا١ترجع السابق، ص 2
  

.109أٛتد حساين، ا١ترجع السابق، ص  3
  

.110ا١ترجع نفسو، ص 4
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 األصوات االنفعالية كصيحة األمل أك ا٠توؼ أك ا١تناغاة.-

 

ا ردكد أفعاؿ اجتماعية صوات اليت تبدأ ابتداء من الشهر الثاين، كاليت ٯتكن أف تفسر على أّنّ األ-
 على الصوت الذم يسمعو الطفل من اآلخرين أك على أشكا٢تم )أثناء الضحك مثبل(.

كلمات الطفل األكىل اليت تعترب دالئل عن الرغبات كاألشياء اليت يّود التعرؼ عليها، كتتعلم ىذه -
 .1ياء اليت تدؿ عليهاالكلمات عن طريق التشريط، أم أّف األكلياء كاإلخوة يقرنوّنا دائما باألش

يف ىذه ا١ترحلة يكتشف الطفل أّف للكلمات كظيفة رمزية،  مرحلة السيكولوجية الساذجة:-5
حيث يظهر طلبو ا١تستمر ألٝتاء األشياء، فهو مل يعد موجها من طرؼ اآلخرين يف تعرفو على األشياء، كإ٪تا 

بشكل سريع كتربز لدل الطفل يف  كتو اللغوية٬تتهد للحصوؿ على ا١تعلومات بنفسو، كيكوف نتيجة ذلك ٪تو ثر 
ىذه ا١ترحلة أيضا بوادر الذكاء العملي، كذلك يف ٤تاكلتو التعرؼ على خصائص ٤تيطو، كاستخداـ بعض 

 .األدكات للوصوؿ إىل األشياء اليت يريدىا

فهم يف ىذه ا١ترحلة باالستعماؿ الصحيح للًتاكيب كاألشكاؿ النحوية، قبل أف ي ة الطفلتتميز لغ
قد يستخدـ اٞتمل التابعة ككلمات مثل: ألّف، إذا، حينما، لّكن. ك العمليات ا١تنطقية ا١تبلئمة ٢تذه األشكاؿ، "

قبل أف يدرؾ بفًتة طويلة العبلقات الشرطية أك الوقتية كىو ٬تيد الًتاكيب النحوية للكبلـ قبل الًتكيب النحوم 
  .2للتفكَت"

 ىذه ا١ترحلة بػػػػػػ: كيرتئي فوج آخر من اللسانيُت تسمية

تبدأ ىذه ا١ترحلة ٔترحلة الكلمة الواحدة أك "مرحلة  ، حيث3مرحلة الكلم الحقيقي وفهم اللغة
كيف ىذه ا١ترحلة يبدأ الطفل يف نطق أّكؿ كلمة ٢تا معٌت. ال تقتصر ىذه الكلمة على معٌت  ،4الكلمة اٞتملة"

كذلك تؤدم الكلمة كل الوظائف اللغوية، قد تكوف كاحد أك شخص بل قد تكوف الكلمة تعرب عن ذلك كّلو  
  اٝتا كفعبل كصفة يف آف كاحد.

                                                           

.81حفيظة تازركيت، ا١ترجع السابق، ص 1
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.89يد عبد الرازؽ، ا١ترجع السابق، صخالد الس 3
  

.120أٛتد حساين، ا١ترجع السابق، ص 4
  



عاللغة بين الطبيعة واالصطنا   الفصل األول 
 

23 

 

كمن ٙتة تغتدم الكلمة اٞتملة بنية تركيبية، بيد أّف ىذه البنية غَت مكتملة من حيث عدد العناصر 
، إذ ٧تده الوظيفية البلزمة ٢تذه البنية يف لغة الكبار. كيتبّدل ذلك كاضحا يف بداية تعلم اللغة عند الطفل

يتلفظ بكلمة كاحدة كىو يريد منها ٖتقيق غرض إببلغي يرتبط ببنية تركيبية كاملة غَت ظاىرة يف كبلمو. فعندما 
، كىناؾ عوامل ينظر الطفل إىل حذاء األب يف األرض يقوؿ )بابا( نفهم منو أنو يريد أف يقوؿ ىذا حذاء أيب

اٞتملة، كالنرب -ه العوامل، السياؽ الذم ترد فيو الكلمةمعينة تساعدنا على الوصوؿ إىل ىذا الفهم، كمن ىذ
اٞتملة ٮتتلف من داللة إىل أخرل -الذم يصاحب النطق بالكلمة ا١تعينة، فتنغيم الصوت يف مرحلة الكلمة

فهو يف حالة اإلثبات ٮتتلف عنها يف حالة السؤاؿ أك التعجب، كىذا يّدؿ، داللة ثابتة، على أّف الطفل أثناء 
 . 1اٞتملة يكوف مدركا بقصد األثر ىذه الكلمة يف الواقع-الكلمةالتلفظ ب

كمع قرب السنة الثانية يبدأ الطفل يف مرحلة الكلمتُت، حيث تكاد ٕتمع ٚتيع الدراسات اليت أجريت 
يف ىذا الشأف على أّف الطفل يبدأ يف تكوين البٌت الًتكيبية ا١تكونة من كلمتُت عندما تصل مفرداتو إىل ٜتسُت  

أك  200إىل أف تصل إىل  مة، أم حينما يكوف عمره يقارب السنتُت، لكن سرعاف ما تبدأ يف التزايدكل
إذ أّف ما  ؛زكج من الكلمات، كتبُت ىذه اللغة التلغرافية أف الطفل يتبع نظاما معينا يف الًتكيب اللغوم 300

الختصار، كإ٪تا ٭تدث للتعبَت عن ٭تذفو الطفل من اٞتملة كما يضعو فيها كفق تركيب معُت ال ٭تث جملرد ا
 . 2داللة معينة كبقصد كاع، فا١تعٌت ا١تقصود الذم يريد الطفل أف يعرب عنو ىو الذم يتحكم يف ىذه اٞتملة

من  ىذه ا١ترحلةمث تأيت مرحلة اٞتمل القصَتة يف ٘تاـ العاـ الثالث، حسب رأم خالد السيد، كتتكوف 
ن ناحية القواعد اللغوية، إاّل أّّنا من الناحية الوظيفية تؤدم إىل فهم ثبلث أك أربع كلمات كال تكوف سليمة م

  اآلخرين للطفل.

: ٘تكن التجربة ا١تكتسبة من استعماؿ اللغة يف عبلقتها مع مرحلة اللغة المتمركز حول الذات-6
ٞتزء األكرب يف لغة األشياء ا١توجودة يف ايط الطفل من بلوغ مرحلة اللغة ا١تتمركزة حوؿ الذات، كىي ٘تثل ا

بل إّف  3طفل ما قبل ا١تدرسة، كال ٗتتفي ىذه اللغة )ا١تتمركزة حوؿ الذات( حينما يبلغ الطفل سن السابعة
 زكا٢تا يُعترب إعبلنا ١ترحلة الحقة تُعرؼ بػػػػػ:

يتعلم الطفل يف ىذه ا١ترحلة استعماؿ اللغة يف ذىنو، كذلك يف شكل لغة  مرحلة النمو الداخلي:-7
  منطوقة بواسطة الذاكرة ا١تنطقية اليت تستدعي إشارات داخلية ٟتل ا١تشكبلت، كيستعمل الفرد طواؿغَت

                                                           

.121. نقبل عن: أٛتد حساين، ا١ترجع السابق، ص٤130تمد عماد الدين إٝتاعيل، األطفاؿ مرآة اجملتمع، ص 1
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حياتو اللغة الداخلية كا٠تارجية معا، كوسيلة للتفكَت اللفظي "كليس ٙتة تقسيم قاطع بُت السلوؾ الداخلي 
  .1كا٠تارجي فكبل٫تا يؤثر يف اآلخر"

 

 يةالمبحث الثاَي: اللغة االصطناع-

 مفهوم اللغة االصطناعية-

عوامل ٪تّوىا كتطورىا، كلغة ال تنمو، ال تكتب ٢تا اٟتياة، كىي، كما  اللغة تولد كىي ٖتمل يف طّياهتا
،  كتبلغ أّكج عنفواّنا، مّث تّدب فيها قيل، كالكائنات اٟتية، تولد ضعيفة مّث تًتعرع، كتّشب الشيخوخة كا٢تـر

 .٢2تا األسباب لتعود فّتية قوية، كيكتب ٢تا النماء كاالزدىار مرة أخرل فإّما أف ٘توت، كإّما أف تتوافر

من األصوات إىل ا١تقاطع إىل األلفاظ، مّث خضعت ىذه األلفاظ لنوع فإّف اللغة انتقلت  ،بطبيعة اٟتاؿ
 من الوضع كاالصطبلح، ك١تّا ٕتاكزت اللغة مرحلة النشأة كالطفولة دخلت يف طور تقّدمي جديد، كىو طور

القوانُت كالضوابط اللغوية، اليت ٖتميها كتصوّنا من الفساد، مّث هتيأ ٢تا بعد ذلك ألواف من التجميل كالزينة 
  .3كالتأنق

كتسليما هبذا، فإّف اللغة كضع كاصطبلح مّث ٪تو كتطور، كٮتضع ىذا األخَت إىل عوامل ذاتية نابعة من 
كهبذا فإنو ٯتكن ألّم ٚتاعة كانت، كيف أّم زمن   ،4باللغة اللغة نفسها، كأخرل خارجية ٗتتص بالبيئة ايطة

، االصطبلح على إنشاء لغة معينة )لغة اصطناعية(، "فقوانُت اللغة العامة كاحدة يف كّل زماف كمكاف، كاف
  .5آخذة يف التطور جيبل بعد جيل، كمن تطورىا حدكث التباين اللهجي ا١تستمر -أم اللغة-كىي 

ا١تصطنعة للغة تداك٢تا باستمرار إذ أّف "أكثر اللغات عرضة للتفكك ىي ة  اٞتماعإاّل أنّو ُيشًتط يف
، كما "فاللغة ،6"اللغات اليت ٘تلك تارٮتا متصبل يف حُت أّف األفراد كاٞتماعات الذين ٯتلكوّنا ال يتواصلوف هبا
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بادؿ بينها كبُت متكلميها، ليست كائنا بنفسها، كإ٪ّتا ٭تييها االستعماؿ ا١تتكرر كالتفاعل ا١تت ىو معركؼ،
تعريف اللغة باختصار كاعتمادا على ىذا، ٯتكن  .1كٯتيتها اإل٫تاؿ أك التنكر ٢تا ألم سبب من األسباب"

  االصطناعية بأّنا:

لغة اخًتعها شخص أك ٣تموعة من األشخاص، بقصد أف تشابو اللغات الطبيعية، كٗتتلف اللغات 
من اللغات الصناعية مثل اللغات الشكلية كلغات الرب٣تة، بأّّنا ٗتصص  االصطناعية ا١تمنهجة عن أنواع أخرل

 .2للتداكؿ بُت الناس يف كافة ٣تاالت اٟتياة

ظهرت فكرة اللغات االصطناعية يف القرف التاسع عشر ٔتجموعة من ااكالت، كلكن الفكرة ّٕتلت 
، ىذا ألغراض 1928أكتو يسربسن  ، ك٤تاكلة1903بقوة يف القرف العشرين يف ٤تاكلة جيست بيانو عاـ 

اتّصالية عا١تية، كلذا أطلق عليها بعض الباحثُت مصطلح )اللغات العا١تية(، كا١تهم ىي لغات غَت طبيعية تطمح 
تكوين حاالت ٨توية ألف تكوف لغات العامل يف ما ُيستقبل من الزماف قبل ظهور لغة اٟتواسيب، كا٢تدؼ منها 

لقد كقعت ٣تموعة من ااكالت ٠تلق اللغة ك .3ك٢تا عمليات يُتحكم فيها بسرعةكلغوية بسيطة كسهلة اٟتفظ، 
سربانتو، انًتلينغوا،.....إضافة إىل لغة الربايل ا٠تاصة با١تعاقُت بصريا، كلغة اإلشارة إالعا١تية منها: فوالبيك، 

 ا٠تاصة با١تعاقُت ٝتعيا )فئة الصم البكم(. 

كىي لغة بعض اٟتيوانات اليت يتم  ،4ة أخرل ٝتّاىا لغة اٟتيوافلغة اصطناعي (صاحل بلعيد)أكرد قد ك 
تدريبها، مثل الكبلب. كلغة الكبلب اخًتعها اإلنساف لتدريب الكلب لبلستعانة بو يف قضاء ا١تصاحل 
الضركرية لئلنساف الذم يشكو عجزا صّحيا أك عاىة، مثل: العمى أك العجز اٞتسدم....، فيستعمل عند 

لّسد النقص الذم يشتكيو، كإنو منذ القدًن عاشر اإلنساف بعض اٟتيوانات كاستعملها يف  ذلك الكلب كسيلة
 بعض حاجاتو، كما احتاج الكثَت منها يف لباسو كأكلو.

كيف اٟتقيقة إّف لغة اٟتيواف )الكلب(، حسب بلعيد دائما، يف أصلها كلدت كفكرة لّسد النقص 
ْتيث يّتم تدريب اٟتيواف ألغراض أخرل،  تطورت ىذه اللغة اٞتسدم الذم يعانيو اإلنساف، كلكن بعد ذلك

عن طريق تلك اإلشارات اليت توظَّف من أجل القياـ با١تهاـ ا١تنوطة بو، كانطبلقا من ذلك فإنّو حاكؿ أف 
يّدجن الكلب )يدّرب(، عن طريق التحوؿ الذم ٭تدثو فيو نتيجة التدريب كالتمرين على فعل ما، حىّت لتصبح 

 لية راسخة فيو عن طريق ا١تنعكس الشرطي أك ااكلة كا٠تطأ. تلك العم
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كينمو ذلك بتقدًن ا١تعزز حىّت يصبح دافعا لتحسُت الوضع اٞتديد. كإنو يف كل ىذه العمليات ترابطا 
آليا بُت استجابات طبيعية كمنبهات اصطناعية شرطية، كتكرار ىذا الًتابط كزيادة ٕتاربو ىي العامل الفّعاؿ يف 

 .1اـ عملية التعلم عند الكلب با٠تصوصإحك

إذف فاللغات االصطناعية )أك ا١تمنهجة، أك الصورية، أك الشكلية، الوضعية، أك ا١تخربية، أك لغات 
تطمح ألف تكوف  غير طبيعيةمساعدة دكلية، أك لغات دكلية إضافية "مضافة إىل اللغة األصلية"( ىي لغات 

 ، كتعٍت كل من ىذه ا١تفردات اآليت: الصناعيةاللغات ، كىي ٥تتلفة عن لغات عالمية

يأيت اإلنساف للطبيعة كىو مزّكد بلغة طبيعية عادية تأخذ ٣تراىا عرب اٞتماعة،  لغات طبيعية:-1
١تاذا؟، فاللغة الطبيعية ىي  :كيف؟ كال إىل  :كتتطور آليتها من خبلؿ آليات التطور اللغوم، كال ٖتتاج إىل

ة باإلنساف ال غَت، كما أّّنا ظاىرة اجتماعية تعرب عن األحاسيس كا١تشاعر كاإلرادة ا١ترتبط الظاىرة اإلنسانية
كا٠تطاب ككسب ا١تعرفة، كمن حيث كجودىا، فهي حصيلة خربة ٣تموعة اجتماعية تواضعت على كحدات 

 .2لغوية بواسطة ربط مادة صوتية ٤تّددة بداللة معينة

أصلية، فهي "النظاـ اللغوم الذم يكتسبو الطفل يف  كتعترب اللغة الطبيعية يف أغلب حاالهتا لغة
٣تموعتو اللغوية، كيستنبط قواعده كيوظفها إلنتاج ٚتل بفضل قدراتو اللغوية، فالطفل من خبلؿ تفاعلو مع 

  .3ٚتاعتو اللغوية يبٍت نظاما ٣تردا )٨تو( ٯتكنو من معاٞتة ا١تلفوظات كإنتاجها"

ليت ٕتاكزت اإلطار الي، كأصبحت كسيلة للتفاىم بُت أبناء ىي تلك اللغات ا اللغات العالمية:-2
لغات ٥تتلفة من أصوؿ عرقية ٥تتلفة، كىي لغات ٢تا انتشار جغرايف كاسع، ك٢تا ٚتهور ناطق كبَت كحضارة 
عريقة كإنتاج علمي عا١تي. كىي لغة ا١تؤ٘ترات كاالجتماعات الدكلية، كما أّّنا تستخدـ من غَت أبنائها 

 هبا يف التعامل اليومي أك يف التدريس. الناطقُت

فإّف اللغات العا١تية ىي تلك اللغات اٟتّية اليت تستخدمها األمم ا١تتحّدة كككالتها  ،كيف كاقع اٟتاؿ
ا١تتخصصة، كيف ا١تنظمات اإلقليمية، كىي: اإل٧تليزية، الصينية، اإلسبانية، العربية، الفرنسية، الركسية، كلّكل 

                                                           

.221صاحل بلعيد، دركس يف اللسانيات التطبيقية، ص 1
  

.27ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، علم اللغة النفسي، ص 2
  

، 1994، 1الًتبية، مصطلحات البيداغوجيا كالديداكتيك، دار ا٠تطاب للتوزيع كالنشر، ا١تغرب، ط عبد اللطيف الفاريب كآخركف، معجم علـو3
  .178ص
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زة، كنظامها النحوم، كمستوياهتا التواصلية، كىذه اللغات ٗتضع باستمرار للتطور لغة خصائصها ا١تمي
 .1كالتحسُت بغية مسايرة الراىن

ىي لغة اٟتاسوب، كىي ما يطلق عليها ىذه التسمية، كىي لغة تكوف منطوقة اللغة الصناعية: -3
مصمما كفق نظاـ الكمبيوتر كالذم  أك مكتوبة باستعماؿ الكمبيوتر كا٢تندسة كالًتبية ا٠تاصة، كٖتمل نظاما

 يشبو إىل حّد كبَت اللغة العادية الطبيعية، كاليت تتمثل يف اللغة ا١تنطوقة أك ا١تكتوبة.

كما هتدؼ إىل تطوير نظاـ صويت بديل عن نظاـ الصوت اإلنساين الطبيعي ليساعد األفراد كذكم   
م البكم أك ا١تصابُت بالشلل الدماغي كذكم ا١تشكبلت ا١تشكبلت التعبَتية اللغوية، كاالتّصاؿ با١تكفوفُت كالص

 .2التعبَتية اللغوية يف التعبَت عن أنفسهم من خبلؿ ىذا النظاـ الصويت البديل القائم على توظيف الكمبيوتر

االصطناعية أك الصورية ُتستخدـ كأبنية اصطناعية ألغراض علمية أك تقنية ٥تتلفة، كقد  اتإذف فاللغ
مل يكتب ألغلب ىذه اللغات، باستثناء تلك ا١تتعلقة بذكم  إاّل أّف النجاح .3لتواصلتستخدـ كأداة ل

االحتياجات ا٠تاصة، لغة الظبلـ )الربايل(، كلغة النور )لغة اإلشارة(. ألّف "التفكَت يف إنشاء لغة عا١تية، عند 
 .4ادثُت، ىو ضرب من الرؤل كا٠تياالت، أصحابو حا١توف كمثاليوف"

كألّف اللغات ا١تخربية ٤تركمة من ا٠تصائص  ،5ات ْتاجة دائمة إىل العناية كالدراسة كا١تتابعةفّكل اللغ
"فاللغة اليت تعيش الصراع أك تعجز عن التطور بفقداّنا القدرة  .7فإّف مآ٢تا االنقراض 6األساسية للغة اٟتقيقية

ية، كثَتا ما تذبل كٗتتفي كال يبقى منها على مساير العصور كاألجياؿ اليت تنطلق هبا ألسباب تارٮتية أك سياس
 . 8سول ما ٗتلفو من تارٮتها"

 

 

                                                           

.28احل بلعيد، علم اللغة النفسي، صص 1
  

.214ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، دركس يف اللسانيات التطبيقية، ص 2
  

.65، ص2003-2002تطبيقية، معهد األدب العريب كاللغة، جامعة بشار، لطفي بوقربة، ٤تاضرات يف اللسانيات ال 3
  

.٤348تمود السعراف، ا١ترجع السابق، ص 4
  

.63، ص2010صاحل بلعيد، يزع باٟتاكم ما ال يزع بالعامل، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، اٞتزائر،  5
  

.195يف ا١تسألة األمازيغية، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، اٞتزائر، )دت(، ص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، 6
  

.204، ص2015رم، تيزم كزك، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،اللغة اٞتامعة، منشورات ٥ترب ا١تمارسات اللغوية يف اٞتزائر، جامعة مولود معم 7
  

.6ع السابق، صعز الدين صحراكم، ا١ترج 8
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 خصائص اللغات االصطناعية -

٦تّا ٬تب أف نلزمو النظر للغة "على أّّنا غاية كجوىر كليست كسيلة، لذا دعا فارديناند دم سوسَت إىل 
، ألنو ٯتيز بُت اللغات كال تفكَت اللسايندراسة اللغة لذاهتا كيف ذاهتا، كعّد ىذا اإلجراء انقبلبا فكريا يف ال

 ، كبعيدا عن ا١تفاضلة ٧تد أف اللغات االصطناعية ٘تتاز بػػػػػ:1يفاضل"

معظم ىذه اللغات مشتقة من شكل مكتوب للغة، كمصممة لتسهيل التخاطب ا١تكتوب بدال -1
اس كأّّنا لغة كتابة ال لغة كبلـ. ٦تّا دفع بالعديد من اللغويُت إىل اعتبارىا "صعبة ا١تر .2من التخاطب الشفوم

كحجتهم يف ذلك أّّنا لو كانت لغة كبلـ لعاشت يف البيت كالسوؽ، كلنمت من تلقاء نفسها كالشّتقت 
 . 3ألفاظا من طبيعتها دكف اللجوء إىل عوامل مصنوعة"

م تقليص غالبا ما يستغل ابتكار اللغة مبدأ ا١تساكمة التجارية بُت ا١تستويات اللغوية، ىكذا يت-2
رفولوجيا اشتقاقية قوية...فُيمكن إجراء العديد من العمليات يف كل و حجم ا١تفردات الشاذة من خبلؿ الدفع ٔت

على مستول أ٫تها، اإلضافة كاٟتذؼ كاالستبداؿ كإعادة الًتتيب أك التجميع. إاّل أّف بعض الدراسات دّلت 
اؽ، عكس اللغات الطبيعية اليت ٗتضع للسياؽ ٦تا أّف "اللغات االصطناعية تتميز بالتحرر الكبَت من السي
، تقدـ  .4"ايكسبها قابلية التغَت يف الصياغة، أم جعلها أكثر إبداع "فكلمات اللغات الطبيعية، كما ىو معلـو

 ، عكس ا١تفردات االصطناعية اليت تعجز عن ذلك. 5تقدـ معاين سياقية ٥تتلفة"

تمثل يف قدرهتا على اإلبداع ا١تكيف، كٯُتكن إّف مقياسا ىاما لنجاح اللغات االصطناعية سي-3
مبلحظة أّف معظم األنظمة ا١تبتدعة ليست مناسبة للتغيَت، "إذ ال بّد لكل لغة يف كل أمة أك ٣تتمع أف تساير 
التطور كالتقدـ، كي ُتسعف ا١تتحدثُت هبا على إ٬تاد األلفاظ، لتّدؿ على ا١تخًتعات اٞتديدة مثبل، ككي تّسهل 

  .6ُت هبا التفاىم فيما بينهم، كال تعجز عن تلبية حاجاهتم"على ا١تتبلغ

                                                           

، 2006، 2د رابح بوحوش، اللسانيات كعبلقتها بالعلـو اإلنسانية كالتكنولوجية، ٣تلة ٥ترب اللسانيات كاللغة العربية، جامعة عنابة، اٞتزائر، العد1
  .77ص

 
2

8%AA%20%D8%A7%D984%D8%BA%D8%A7%D%D8%A7%D9%84%D9%Publications/homiedan/sa/edu.ksu.faculty.

pdf..D8%B5%D8%A9%84%D8%AE%D8%A7%  ،11 14:41، 2016جويلية. 

.23. نقبل عن: عز الدين صحراكم، ا١ترجع السابق، ص103، ص٤1982تمد عبد ا١توىل، الدار العربية للكتاب، تونس،  3
  

.65لطفي بوقربة، ٤تاضرات يف اللسانيات التطبيقية، ص 4
  

.100سية يف علم اللغة، صبتصرؼ، ركماف جاكبسوف، االٕتاىات األسا 5
  

.9، ص1983بتصرؼ، أٛتد عبد الرٛتاف ٛتّاد، عوامل التطور اللغوم، دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،  6
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فاللغة اليت تتطور ٔتعزؿ عن اللغات اليت تنتمي إليها ٘تلك عددا من الصفات اليت ٘تيزىا عنها، كإذا 
تفرغت ىذه اللغة أيضا فإّف ٢تجاهتا تبدك أكثر تقاربا، بسبب الصفات ا١تشًتكة اليت تربط بينها، ك٘تيزىا عن 

 ، فهذه اللهجات تؤلف فرعا متميزا، منفصبل عن اٞتذع.1جات من منطقة ألخرلالله

"مّث إّف طوفانا من األلفاظ اٞتديدة يتدفق كل يـو على ىذه اللغة ا١تعزكلة كيُراد منها أف تستوعبو، 
مدل قدرة اللغة على استيعاب اٞتديد؟ كما مصَت اٞتديد ما كىذه مشكلة تطرح علينا أسئلة ٤تددة عن 

 .العمومية واالشتراك، الهجاَة، لبساطة، كبصفة عامة، فإّف اللغات االصطناعية اختصت با١2تستوعب؟"ا

رفولوجيا التصريفية )الصرؼ( بشكل كبَت، كمل ترمز و كوّنا تضمنت "تقليص ا١ت  بسيطةفهي 
القسم القليل ا١تتبقي التصريفات القواعدية مثل اٞتنس، كمّت االستغناء ٘تاما عن أدكات التعريف كالتنكَت، أّما 

كغايات معينة كمزاٛتة اللغات  كسعت ببساطتها لتحقيق "أىداؼ .3رفولوجيا فكاف منتظما ٘تاما"و من ا١ت
      . 4الطبيعية، كإنشاء فئات ٣تتمعية تتبلغى هبا حوؿ العامل"

 مشتركةألّف معظم اللغات االصطناعية ىي مزيج من لغات طبيعية كأخرل غَت طبيعية، ك هجينةك    
بعضها ببعض، " بعد أف أعاقت اللغات الطبيعية الشعوب كربط  5ألّّنا "نشأت لتقريب التفاىم عند الضركرة"

لغة، أغلبها  8000ك 4000الطبيعية الواصل اإلنساين، كيّرجح البعض أّف ٣تموع اللغات الطبيعية يًتاكح بُت 
سن يوما )ٯتكن لؤلمريكي التجواؿ من يعترب حاجزا أماـ ٧تاح التواصل العا١تي....، كتب اللغوم أكتو يسرب 

، بينما لو عرب ا١تسافة نفسها على ضفة -اإل٧تليزية-بوسطن إىل ساف فرانسيسكو مستعمبل لغة كاحدة 
، الد٪تركيةاألطلسي، سَتكم قصة ٥تتلفة ٘تاما...، سيحتاج مثبل إىل استخداـ اللغة: النرك٬تية، السويدية، 

رية، الركمانية، البلغارية الًتكية، اليونانية، كيف مصر العربية مع قليل من سلوفاكية، اجمل-األ١تانية، التشيكو
ما يعٍت أنّو يلزمنا استعماؿ أكثر من لغة للتواصل مع اآلخر، لذا فاللغات العا١تية اٞتامعة أك " .6اإل٧تليزية"

 .1"اللغات ا١تساعدة الدكلية ٯتكن أف تفي بالغرض، كٖتقق تواصل ٣تتمعي أسهل

                                                           

.232فارديناند دم سوسَت، علم اللغة العاـ، ص 1
  

.8، ص1985عبد الصبور شاىُت، يف التطور اللغوم، مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف،  2
  

faculty.ksu.edu.sa/homiedan/Publications/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9
3
 

%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9.pdf.  

“An Artificial language is one that has been created for some specific purposes or reasons, as opposed to a natural language, such as
4
 

those spoken by most speech communities around the world”. 
IDA. Stria, To wards a linguistic world, view for artificial language, Pozan, 2015; p31.  

.20، ص1980ي، مصر، يوىاف فك، العربية، دراسات يف اللغة كاللهجات كاألساليب، تر: رمضاف عبد التّواب، مكتبة ا٠تا٧ت 5
  

“People inquire about such matters because the multiplicity of natural languages generates incomprehension and handicaps human
6
  

communication. The minimum number of languages in the world has been set at 4000 and the maximum at 8000. In spite of this people 

can communicate over communication barriers which are generated by the multiplicity of mother tongue. But the diversity worries and 

disturbs, A Danish linguist Otto Jespersen wrote „ An American may travel from Boston to San Francisco without hearing more than one 

language. But if he were to traverse the same distance on this side of the Atlantic he would have a totally different story to tell…he 
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  ت استعمال اللغات االصطناعيةغايا-

من ا١تفاىيم اليت نّود أف تستقر يف األذىاف أّف اللغة كجود، كبعبارة أخرل نقوؿ إّف الوجود ال يكتمل 
 .2بدكف اللغة، كال أمل يف ارتقاء ىذا الوجود دكف ارتقاء اللغة، على أّف كبل منهما يؤثر يف اآلخر كيتفاعل معو

إلماطة اللثاـ عن غاية كجودىا كارتباطو باللغة، يعٍت الكشف عن غاية استخداـ كلطا١تا سعت النفس البشرية 
ىذه األخَتة، كموضوعنا ىنا ليس أمَّ لغة، ىو بطبيعة اٟتاؿ اللغة االصطناعية، فلماذا أكجدت؟ كما ا٢تدؼ 

 ؟امن استعما٢ت

 بلغة عا١تية كاحدة، كقد أّف السبلـ العا١تي ال يتحقق إاّل على أٚتع مفكّرك ككّتاب القرف التاسع عشر 
ىدفت اللغات االصطناعية كلها، اليت ٪تت منها كاليت كئدت يف ا١تهد، إىل توحيد شعوب العامل كٚتعها على  

 كلمة كاحدة كصوت كاحد.

ا١تساعدة الدكلية كسيلة لتبادؿ األفكار بُت أعضاء اجملموعات ا١تختلفة، كبشكل  اللغاتكقد اعتربت 
إىل أّف  1928( shuchartفكار ىي أفكار اجملموعات ا١تثقفة، كيشَت شكوكاردت )أ٪توذجي، فإّف ىذه األ

تبادؿ األفكار العلمية ىو ا١تهمة األىم كاألكثر إٟتاحا اليت عنت، عند ابتكار اللغات االصطناعية، أفكار 
صطناعية لتلبية سكاف أكربا كأمريكا الشمالية، كساد شعور يف أغلب األحياف، أنو لو أمكن استخداـ اللغة اال

 .3بعض األغراض الوظيفية اإلبداعية فإّف ذلك سيعترب ميزة إضافية ىامة

إذف فأٝتى ما صممت ألجلو اللغة ا١تصطنعة ىو توحيد شعوب العامل ٖتت شعار "لغة كاحدة ٞتنس 
كال ٯتكن  .4لة"ارتباط عضوم دائم بُت اللغة كالسبل بشرم كاحد" فػػػػػػ"ٕتارب األمم ا١تختلفة تؤكد أنو ال يوجد

 ٖتقيق ىذا ا١تبتغى إاّل إذا امتازت ىذه اللغة بػػػػػػِ:

                                                                                                                                                                                

would than hear perhaps Norwegian, Swedish, Danish, German, Czechoslovakian, Hangarian, Romanian, Bulgarian, Turkish, Greek, 

and than in Egypt Arabic and a little English….” 

Emanuel Kulezycki,  Sapir‟s view about IAL https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1452/1/edward_sapir_s_view.pdf , 08/08/16, 19:37. 
 
 

 “It means that we have to use more than one language to communicate with another man, so some universal language, an international
1
 

auxiliary language could make whole social communication easy”.  .ا١ترجع السابق ، 
   

.41، ص2002أٛتد عثماف، التعددية اللغوية كالثقافية، ٣تلة مقارنات، إصدار اٞتمعية ا١تصرية لؤلدب ا١تقارف، القاىرة، مصر، العدد األّكؿ،  2
  

faculty.ksu.edu.sa/homiedan/Publications/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9
3
 

%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9.pdf.  

 

.14، ص1، ط2008حاـز علي كماؿ الدين، معجم مفردات السامي يف اللغة العربية، مكتبة اآلداب، القاىرة، مصر،  4
  

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1452/1/edward_sapir_s_view.pdf
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٘تثيلها يف نظاـ يشًتؾ يف إتباعها اجملتمع، كيتخذىا أفراده أساسا لتنظيم حياهتم اٞتمعية كتنسيق -1
 العبلقات اليت تربط بينهم.

 .1أّّنا نتاج للعقل اٞتمعي-2

 مها إاّل كاجو عقاب اجملتمع كازدراءه، "فاجملتمع ٤تتاج إىلال ٯتكن للفرد أف ٮترج عنها أك عن نظا-3
نظامُت اثنُت من أنظمة اللغة: ٤تتاج إىل لغة اإلضافات، كل عبارة تضيف شيئا إىل ما سبقها، كلّكن اجملتمع 

  . 2يلتمس كجها ثانيا من اللغة من خبلؿ التأيب على اإلضافة"

ىل حلوؿ جذرية من داخل اللغة تستطيع أف ٖتقق ٢تذا كالعناية ْتاجات ٣تتمع لغوم مصطنع "ٖتتاج إ
، ككما 3اجملتمع االكتفاء الذايت من لغتو، كإاّل اضطّر اجملتمع إىل االقًتاض كاالستعارة من اللغات األخرل"

أسلفنا، فإنّو لو أمكن استخداـ اللغة االصطناعية لتلبية الوظيفة اإلبداعية فإّف ذلك سيعترب ميزة إضافية ىامة 
  :4ذلك لؤلسباب اآلتيةك 

ؾ ا١توجود يف اللغات الطبيعية اإلنسانية، كلكن يف طرؽ اأّف تنوعها التصنيفي أكرب بكثَت من ذ-1
 ٥تتلفة ٘تاما.

 أّف األ٪تاط غَت الطبيعية شائعة يف األ٪تاط األدبية.-2

ت بشكل قريب جدا على ٪تط ٤تدد قليل من اللغا مّت تصميمهامعظم اللغات االصطناعية -3
النسق اللفظي )فاعل، فعل، مفعوؿ بو( كقواعد الرفع  ، كخصوصا فيما يتعلق ببعض ا١تعامل مثل ترتيباألكربية

  كالنصب.

 أّف الرمزية ا١تطابقة عالية للغاية كالنظاـ ىو السائد.-4

 غالبا ما تسيطر ىيئة حاكمة مثل أكادٯتية على ىذه اللغات كتضبطها كتنظمها.-5

                                                           

.2علي عبد الواحد كايف، اللغة كاجملتمع، ص 1
  

.115، ص1995، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، مصطفى ناصف، اللغة كالتفسَت كالتواصل، سلسلة عامل ا١تعرفة 2
  

.86، ص2001، 1أٛتد بن ٤تمد الضبيب، اللغة العربية يف عصر العو١تة، مكتبة العبيكاف، الرياض، السعودية، ط 3
  

faculty.ksu.edu.sa/homiedan/Publications/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9
4
 

%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9.pdf.  
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ة من تصميم اللغات االصطناعية فهي تعزيز التماسك الديٍت يف اجملموعات الدينية، أّما الغاية الديني
كيرل سابَت أّف اللغة االصطناعية إ٪ّتا أكجدت لفهم الثقافة البشرية كقد   .1باإلضافة إىل استبعاد الغرباء عنها

الدكلية، كما إذا كانت كتب يف مقالو )كظيفة اللغة ا١تساعدة الدكلية(، "إنّو ا٢تدؼ من اللغة ا١تساعدة 
جم ااٟتاجات الضمنية كاٞتلية )التواصل( ٯتكن أف تتحقق باللغة ا١تبنية أك اللغة الوطنية ا١تتضمنة بعض الًت 

فأنا أعتقد أّف الصعوبة يف مسألة اللغة الدكلية ترتبط خاصة بافتقارىا للوضوح كهذه الوظائف ا١تبسطة، 
 .2األساسية"

  :3اد اللغات االصطناعية يفكٯتكن إٚتاال حصر غايات إ٬ت

تويف لغة للتداكؿ بُت طوائف ذات لغات طبيعية ٥تتلفة، تؤسس اللغات ا١تمنهجة ٢تذه الغاية على -1
٨تو قابل للتعليم السريع، كغالبا ما ٖتتوم على الكلمات كالقوالب النحوية ا١تشًتكة ٞتميع الطوائف ا١تقصودة، 

سربانتو )كاليت سنتناك٢تا بالتفصيل يف ا١تبحث البلحق من إض لغة اليت صممت ٢تذا الغر كمن أشهر اللغات 
 ىذا البحث(.

استخداـ لغة خيالية يف مؤلفات أدبية تعرض الشعوب أك الكائنات ا٠تيالية، كمن أشهر اللغات -2
كاللغة ركاية سيد ا٠توامت،  وا١تبتكرة ٢تذا الغرض اللغة اليت اخًتعها األديب الربيطاين ج.رر.توكُت ضمن كتاب

 الكلينغونية اليت اخًتعها مارؾ أككرند من أجل استوديوىات بارما كنت لتستخدـ يف أفبلـ ستار تريك.

توفَت لغة خاصة لبلختبارات اللغوية، كمن أشهر اللغات اليت أُسِّست ٢تذه الغاية ىي لغة -3
من اختبار لغوم حاكلوا  الليكسيغرامات اليت اخًتعها باحثوف يف جامعة جورجيا األمريكية، لتستخدـ يف

تعليم قردة بونوبو التكلم. البونوبو ال تستطيع لفظ لغة طبيعية صوتية ألّف شكل حلوقهم ال ٘تكنهم من  خبللو
باستثناء اللفظ، كبدال  لفظ معظم األصوات البشرية، لذلك اخًتع الباحثوف لغة خاصة تشابو اللغة الطبيعية

ات اللغة عن طريق لوحة ا١تفاتيح، يف اختبارات ٦تاثلة مع قردة عليا منو تشَت البونوبو بأصابعها إىل كلم
 استخدـ الباحثوف لغة اإلشارات األمريكية كىي لغة طبيعية.

                                                           

  1ا١ترجع السابق.
“It is the purpose of this international auxiliary language, and wether the explicit and tacit requirements can be better satisfied by a

2
 

constructed language or by a national language, including some simplified version of it, I believe that much of the difficulty in the 

international language question lies precisely in lack of clarity as these fundamental functions”.  
Sapir E, The Function of an International Auxiliary Language, H.N. Shenton, E.Sapir and O.jesperson, International communication, A 

symposium on the Language Problem, London, GB, 1931, p 27.    

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?titleلغةمصطنعة&old 3
  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title?????????&old
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إنشاء لغات كظيفية لدمج الفئات ا٠تاصة يف اجملتمع كمساعدهتا لتحصيل علمي أفضل، كمن بُت -4
بفئة الصم البكم، كلغة الربايل ا٠تاصة بفئة ا١تعاقُت  أىم اللغات اليت أنشئت ٢تذا الغرض لغة اإلشارة ا٠تاصة

بصريا، كاليت تعتمد اللمس كسبيل أكحد لتدكينها )سنفصل يف أساسياهتا يف ُصفيحات الفصل الثالث من 
 ْتثنا ىذا(.

 علقة اللغة االصطناعية باللغة الطبيعية-

ٞتزء بالّكل، أك عبلقة الفرع عبلقة اللغات االصطناعية باللغات الطبيعية فهي عبلقة ا أّما عن
عمدا عن نظَتهتا الطبيعية، فكبل٫تا يعترب أعظم اخًتاع باألصل، إذ أّف اللغة االصطناعية ىي نسخة مبسطة 

قاـ بو الفرد، فاللغة ىي "الوسيلة االجتماعية األكثر أ٫تية بالنسبة للفرد من أم كسيلة اجتماعية 
د كالتعبَت عن األفكار كاإلحساسات، كىي تربز الفكرة الكامنة لدل أخرل...كاللغة ىي أداة إشباع رغبات الفر 

 .1الفرد كتظهرىا لآلخرين"

 :2كتشًتؾ اللغة األصلية )الطبيعية( مع اللغة البلحقة )االصطناعية( يف ا٠تصائص اآلتية

 تتسع لغة اإلنساف للتعبَت عن ٕتاربو كخرباتو كمعارفو.-1

 غَت مباشرة. اللغة ىي رموز معرفية )اصطبلحية(-2

 لدل اإلنساف كعي بالعبلمات اليت يستخدمها قصدا على أّّنا كسائل لتحقيق األغراض.-3

يستخدـ اإلنساف اللغة يف التعبَت عن األشياء العيانية )ىذا كتاب(، كما يستخدمها يف التعبَت عن -4
 األشياء اجملردة )دماء الشهداء تغذم شجرة اٟترية(.

 يف التعبَت عن أشياء أك أحداث بعيدة عن ا١تتكلم زمانا كمكانا. يستخدـ اإلنساف اللغة-5

 يعمم اإلنساف األلفاظ اليت يستخدمها يف اإلشارة إىل أشياء متشاهبة.-6

 الوحدات )حركؼ، كلمات، ٚتل(. كيبلغة اإلنساف مركبة، تتألف من كحدات، كمن قواعد لًت -7

 معُت إذا تغَت ا١توقف. يستطيع اإلنساف أف يستبدؿ كلمة بكلمة يف منطوؽ-8

                                                           

. 21، ص1975ؿ ٤تمد عطية، علم النفس اللغوم، مكتبة أل٧تلو ا١تصرية، القاىرة، مصر، بتصرؼ، نوا 1
  

.13-12عة سيد يوسف، ا١ترجع السابق، صٚت 2
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 بقواعد يفرضها عليو اجملتمع الذم ينتمي إليو. لغة اإلنساف ٤تكومة-9

 تتنوع لغة اإلنساف بتنوع اٞتماعات اليت تستخدمها بفعل عاملي الزماف كا١تكاف.-10

 تكتسب لغة اإلنساف من اجملتمع الذم يعيش فيو.-11

ىي خاصية أخرل تنفرد هبا اللغة البشرية دكف سواىا تتميز اللغة البشرية با٠تاصية اإلبداعية، ك -12
من األنظمة التواصلية األخرل ا١تألوفة عند الكائنات اٟتية، من حيث إف اإلنساف لو القدرة على اإلبداع 

 .1للتجديد كالتحوؿ ا١تتجدد لنظامو التواصلي، بذلك يصبح النظاـ اللساين نظاما مفتوحا قاببل

اصية التقطيع ا١تزدكج، كقد كاف أكمأ إىل ىذه ا٠تاصية اللساين الفرنسي تتميز اللغة البشرية ٓت-13
 أندريو مارتيٍت، فهو يرل أّف اللغة البشرية قابلة للتقطيع على مستويُت:

أصغر : كىي الوحدات الدالة اليت تقبل التحليل إىل كحدات (Les monèmes) مستول اللفاظم*
 عدٯتة الداللة.

(: كىي الوحدات الصوتية الدنيا اليت ليست ٢تا داللة يف Les phonèmes*مستول الفونيمات )
ذاهتا، كلكّنها قادرة على تغيَت ا١تعٌت، كانطبلقا من ىذا التصور يكوف التقطيع ا١تزدكج قانونا أساسا من قوانُت 

 . 2اللغة البشرية

ا تقـو باستنباط خصائصهما إّف الدراسة ا١تقارنة للغة الصورية كاللغة الطبيعية ذات فائدة عظيمة، ألّنّ 
 .3خرباء يف اللغات الصورية"ا١تتقاربة كا١تتباعدة، كىي تتطلب تعاكنا كثيقا بُت اللسانيُت كا١تناطقة بوصفهم 

كحسب خرباء اللغات االصطناعية فإّّنا تتقارب كاللغات الطبيعية يف ا٠تصائص ا١تذكورة آنفا كتتباعد عنها يف 
  ا٠تصائص اآلتية:

كأشرنا، أّف أىم ما تتميز بو اللغات االصطناعية ىو ٖتررىا من السياؽ، عكس اللغات كما سبق -1
 الطبيعية اليت ٗتضع لو كبصفة ملحوظة.

                                                           

.71ٛتد حساين، ا١ترجع السابق، صأ 1
  

.112، ص1994، ١7تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، مباحث يف اللسانيات، ديواف ا 2
  

.65لطفي بوقربة، ٤تاضرات يف اللسانيات التطبيقية، ص 3
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بطء تطور اللغة االصطناعية مقارنة بتطور اللغة الطبيعية، لذا على اللغة ا١تصطنعة ٣تاراة النمو -2
 . 1فهي ال تثبت إالّ بفعل ا١تصادفة اضة"الطبيعي "فبل توجد لغة ٢تا اٟتق يف الوجود الثابت، 

٘تثل كل لغة طبيعية فئة عرقية معينة، إاّل أّف اللغة االصطناعية سعت إىل ٚتع كتوحيد العديد من -3
، تكفي الوحدة العرقية دائما لتفسَت اللغة ا١تشًتكة"   .2األعراؽ ٖتت كلمة )لغة( كاحدة، "كعلى العمـو

 .3نساقا ٣تردة، ٯتكن كصفها ٔتعزؿ عن كظيفتها التواصليةتعترب اللغات الطبيعية أ-4

، فكلما تتميز أغلب اللغات الطبيعية بوفرة مستخدميها، ك"قيمة لغة معينة ترتبط بعدد متكلميها-5
زاد عدد ىؤالء الذين ٯتكن التفاعل معهم عن طريق لغة ما، زاد نفعها با١تعٌت العملي الفعلي، ألّف كل متكلم 

  .4التفاعبلت ا١تفيدة ا١تمكنة" يزيد من ٣تمل

ُتكتسب اللغة الطبيعية من طرؼ الطفل "خبلؿ ثبلث سنوات أك حو٢تا حيث يستكمل ا١تعرفة -6
ٔتجموع أصواهتا كنظاـ بنيتها كمفرداهتا، معرفة كافية ٞتعلو كاضحا يف تعبَته عن حاجاتو ا١تّلحة، كالستجابتو 

ا يّتصل هبذه اٟتاجات. ككل ىذا الدكر اإلعدادم يف التنشئة اللغوية استجابة مناسبة ١تا يطلبو منو اآلخركف، ٦تّ 
 .٬5ترم يف البيت بأّقل توجيو معتمد من ىؤالء ايطُت بالطفل"

بينما ٖتتاج اللغة االصطناعية إىل "سلسلة من الفعاليات يديرىا ا١تعلم كيسهم فيها ا١تتعلم عمليا 
ة تتمثل يف "كل أداة يستخدمها ا١تعلم لتحسُت عملية التعلم كتوفَت بيئة مبلئمة ككسائل خاص ،6كنظريا"

كترقيتها، ككذا تدريب ا١تتعلمُت على اكتساب ا١تهارات ا١تختلفة، أم اكتساب عادات معينة ٘تثل مرتكزا 
كمع ىذا  ، كمن بُت الوسائل اليت أخذت نطاقا كاستعماال كاسعا ا١تخابر اللغوية.7جوىريا يف العملية التعليمية"

                                                           

.250فارديناند دم سوسَت، ا١ترجع السابق، ص 1
  

.245ا١ترجع نفسو، ص 2
  

ربية للتأليف كالًتٚتة كالنشر، دار الثقافة، الدار البيضاء، ٛتد ا١تتوكل، الوظائف التداكلية يف اللغة العربية يف اللغة العربية، منشورات اٞتمعية ا١تغأ 3
  .8، ص1985، 1ا١تغرب، ط

.74فلورياف ماكس، ا١ترجع السابق، ص 4
  

. 76٘تاـ ، ا١ترجع السابق، ص حساف 5
  

، 2009يدة اٞتهوية، فريدة شناف، مصطفى ىجرسي، ا١تعجم الًتبوم، تنقيح: عثماف آيت مهدم، ا١تركز الوطٍت للوثائق الًتبوم، ملحقة سع6
  .54ص

لقايد، نسيمة سعيدم، تعليمية اللغة العربية للكبار، القراءة أ٪توذجا، مذكرة لنيل درجة ا١تاجستَت يف اللسانيات التطبيقية، جامعة أيب بكر ب7
  .34، ص2006-2005تلمساف، 
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إنو توجد العديد من العراقيل كالصعوبات يف تعليم اللغة ا١تصطنعة كوف "السهولة كالصعوبة يف تعلم لغة ىذا ف
   .1ما تنبعاف من التشاهبات كاالختبلفات بُت اللغة األـ كاللغة ا٢تدؼ"

شعب من الشعوب فإّّنا ٘تتاز بالبعد عن اللساف أم االصطناعية ىي ليست لغة  اتكٔتا أّف اللغ
اليت ارتأل البعض تصنيفها كلغة طبيعية سربانتو )اللغة األـ( ١تعظم الشعوب اليت تبنتها، باستثناء اإل األصلي

جملموعة معينة من سكاف أكربا، كتستثٌت أيضا لغة الربايل حيث أّّنا نظاـ من القراءة كالكتابة كليست لساف 
  ٗتاطب.

عوامل الدينية كاالستعمارية، يف حُت أّف انتشارىا اقًتف انتشار اللغات الطبيعية يف العامل القدًن بال-7
بينما ظهور كانتشار اللغات االصطناعية كاف ٢تدؼ إنساين ٤تض، متمثل  ،2يف العامل ا١تعاصر يرتبط باالقتصاد

 يف تواصل عاـ كمتكافئ.

 :3كيلخص صاحل بلعيد ما ٯتيز اللغة االصطناعية عن نظَتهتا الطبيعية يف اآليت

 ناعية ُتستمد يف الغالب من الواقع العاـ ا١تشًتؾ.اللغة االصط-أ

 بعض اللغات االصطناعية ناطقة، كبعضها تعتمد الكتابة )الرموز(.-ب

النظاـ اللغوم يف كثَت من اللغات االصطناعية غَت معقد، لّكنها ليست سهلة بنفس الدرجة -ج
 ٞتميع أبناء اللغات.

 غات.تتدخل اآللة أحيانا يف توظيف رموز ىذه الل-د

 

 

 

 
                                                           

، القاىرة، مصر، 53على للثقافة، ا١تشركع القومي للًتٚتة، رقم سوزاف جاس، الرم سلينكر، تعلم اللغة الثانية، تر: ٤تمد الشرقاكم، اجمللس األ1
  .63، )دت(، ص1ط
.75يثم سرحاف، ا١ترجع السابق، صى 2

  

.   215صاحل بلعيد، دركس يف اللسانيات التطبيقية، ص 3
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 المبحث الثالث: أشهر اللغات االصطناعية-

-1619طعت العديد من الطرؽ بإتاه لغة مساعدة دكلية ابتداءن من أحبلـ فرنسيس لوديك )قُ "
(، أك جورج دالغارنو 1672-1614(، جوف كيلكينز )1660-1611(، توماس إيركهارت )1694

اللغة العا١تية ا١تساعدة، يف رسالة إىل إىل مساعي ديكارت الذم يعترب مؤسس  .1("1626-1687)
حوؿ لغات الحقة موجودة مبسطة كلغات أكلية أيضا، كذلك اقًتاح يوضح فيها مقًتحاتو  1629بَتمَتسُت 

رحبت بو األكساط األكادٯتية يف الوقت الذم أدل فيو ا٨تسار البلتينية كنشوء اللغات القومية إىل جعل 
 .2ن األمم األكربية ا١تختلفة أمرا يزداد صعوبةالتواصل األكادٯتي بُت العلماء م

إاّل أّف أيًّا من ىذه اجملهودات مل تلق صداىا كمل ٕتد ضالتها ا١تنشودة يف توحيد ألسنة العامل حىت 
سربانتيدك، كبعدىا يدك فاإلسربانتو مث اإلاإل : ال٧تابلو، بالتا،. مث تلتها لغةالفوالبيكظهور ما يّسمى بلغة 

سربانتو، االنًتلينغوا األشهر على اإلطبلؽ، لذا سنحصر ًتلينغوا كغَتىم كثَت، كتعترب الفوالبيك، اإللينغوا، االن
   التفصيل على ىذه الثبلثية اللغوية.

أّكؿ لغة مصطنعة، "ابتكرىا القس األ١تاين جوىاف مارتن شيلر  : ىي-volapuk- الفوالبيك-1
ة األلفية الثالثة، كيف الواقع ىي بداية حركة اللغات العا١تية ، كتعترب أقدـ لغة مساعدة دكلية مع بداي1879

" ك"صممت الفوالبيك كي ُتستخدـ كوسيلة اتصاؿ بُت األشخاص  .3ا١تساعدة، كما ىو معركؼ لدينا اليـو
"كقد  ىدؼ مصممها إىل: أّكالن، انتاج لغة قادرة على التعبَت عن األفكار  .4ذكم اللغات األصلية ا١تختلفة"

 .5اصد بكل كضوح كدقة، ثانينا، جعل اكتساهبا أسهل ٦تا ٯتكن ألكرب عدد من الكائنات البشرية"كا١تق

 
                                                           

“Beacoup de chemin a déjà été parcouru en direction d‟une langue mondiale commune depuis les rêves de Francis Lodwick
1
          

(1619-1694),
 
Thomas Urquhart (1611-1660), John Dalgarno (1626-1687).‟‟  

 André oureduik, Demain la langue mondiale vernaculaire, espace temps.net, revue indisplinaire de sciences sociale, 23 juin 2008, p1.      

 
2
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“Volapuk was invented by Johann Martin Shleyer in 1879, and is the oldest international auxiliary language about to enter the third
3
 

millennium. It was, in fact, the start of the international auxiliary language movement as we know today”.  

http://xn--volapk-7ya.com/IntroToVolapuk.pdf , 24 avril 2016, 16:10. 

“Volapuk is designed to serve as a means of communication between persons whose native languages are not the same” 
4

 

Charles E.Sprague, The International Language, Hand-book of volapuk, Trunk Bros printers, New-York, 1888, p7.  
 “His aim was, first, to produce a language capable of expressing thought with greatest clearness and accuracy, second, to make its

5
 

acquisition as easy as possible to the greatest number of human beings” 

 ا١ترجع نفسو.
 

http://volap�k.com/IntroToVolapuk.pdf
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مزيج من اللغة: الفرنسية، كىي  ،* حرفا ساكنا( 19حركات ك8حرفا ) 27كتتكوف الفوالبيك من 
خبلؿ عمليات فإّف معجمها مشتق من ىذه اللغات من  األ١تانية، اإل٧تليزية كالبلتينية بشكل رئيسي، لذلك

 "speak"من "puk" كَ  ()العاملَ  "world" من اإل٧تليزية" vola"منتظمة كأخرل عشوائية ]على سبيل ا١تثاؿ: 

. "-el" ،"of–ت مثل"مفردات أخرل، كخاصة اٞتذكع ا١تقيدة للكلمايف حُت مّت ابتكار  ،[)يتكلم(
"Inhabitant" ٔتعٌت "قاطن كذا"، ككما يف ،"parisianريسي" "" ٔتعٌت "باparisel"أك ،"–af " ،ٔتعٌت حيواف

 .1"، "عنكبوت"sup laf كما يف "

كٔتا أّف لغة فوالبيك قد صممت لتحل ٤ّتل اللغات األخرل يف النهاية، فإّف التبسط قد اقتصر على 
كانت تنظيم األ٪تاط ا١تورفولوجية كليس حذؼ الفئات القواعدية، مثل الزمن، كاٞتنس، أك صيغة البناء، بل أّّنا  

لغة تأليفية للغاية، كتتطلب مهارات عالية يف الًتميز كدقة الرموز من مستخدميها، كمّت اختيار الصيغ التالية من 
 :2ٔتعٌت "٭تب" للتوضيح أكثر "lofonاٞتدكؿ الفعلي للفعل "

 löfobأحب 

 alöfob أحببت 

 ulöfob  سأكوف قد أحببت

 löfom٭تب )ىو( 

 löfof  ٖتب )ىي(

 öfob -s  ٭تبنب

 pe-i-Löf-o-f   (كانت دائما ُٖتب )٤تبوبة

 löfo-b-seok  ٭تب كاحدنا اآلخر

  no-li-e-löfo-s-la ألن تكوف قد أحببت 

                                                           

 .01*أنظر ا١تلحق رقم 
 

1
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عاللغة بين الطبيعة واالصطنا   الفصل األول 
 

39 

 

 من صيغ أفعاؿ ٦تكنة. 505.430ايل كحو 

مّث كّدعت أياـ عّزىا بسبب طوؿ ، 1"حظيت لغة الفوالبيك ببعض االىتماـ على مدل سنوات قليلة"
 283يد من الصعوبات خاصة يف االشتقاؽ، كرغم ذلك "فهي تّدرس يف أكثر من ّناياهتا كاحتوائها العد

كقد اكتسبت أنصارا عا١تيُت فاؽ عددىم توقع مبتكرىا، كاستخدـ  .2دكلة " 25معهدا كمدرسة منتشرة عرب 
 1887ك 1884كعقدت ثبلثة مؤ٘ترات متتابعة حو٢تا يف  1888ىذه اللغة حوايل مليوف شخص عاـ 

 .1889ك

فوالبيك  الا١تؤ٘تر األخَت ٦تثلُت عن أكثر من ثبلثة عشرة دكلة، كقيل إّف القرار يف اعتماد لغة  كضمّ 
ك أّف السبب يكمن يف كلغة كاحدة يف كافة أعماؿ ا١تؤ٘تر كشف نواقضها للممثلُت. كاألىم من ذلك، يبد

ؽ الكامل للفركقات الداللية الصراع اإليديولوجي بُت شيلر الذم أراد أف يكوف قادرا على التغيَت عن النطا
ا١توجودة يف اللغات اإلنسانية األخرل، كأكلئك الذين رغبوا يف تقليص الفوالبيك إىل مكانة أقل تواضعا كلغة 

 مساعدة عا١تية. 

" ك"بالتا" Dil" ك"ديل" "Spelonك"سبلُت" " "Bopal" "بوباؿ" كاقًتح بعض أتباعو مثل ٥تًتعي
"Balta" "ك"فيلتبارؿ ،"Veltparl" "ك"ال٧تابلو ،"La langue bleue أشكاال أبسط، كىجرىا البعض اآلخر "

 .3سربانتو اليت كانت تستقطب كقتها زٜتاإكالتحق ْتركة 

ىي األخرل لغة مصطنعة ابتكرىا رجل يطلق على نفسو اسم  :-Esperanto-وسبراَتاإل-2
 .4"سربانتو(، كىو اسم يأيت من كلمة إسبانية معناىا "األصلإ)دكتور 

"، طبيب عيوف بولندم Ludwing Zamenhofسربانتو ىذا ىو لودفيغ زامينهوؼ "إدكتور الك 
إاّل سربانتو مز٬تا من اللغات اإلسبانية، اإليطالية، الفرنسية، اإل٧تليزية، األ١تانية، ، كتعترب اإل(1859-1917)

 . "SAE"أّف ىناؾ خبلؼ يف ىذا، فهناؾ من ٭تصرىا يف

                                                           

.2015يناير  17، 2564؟، ككؿ سًتيت جورناؿ، تر: أنيس الصفار، توابل اٞتريدة، العدد: 2115جوف ماكورتر، ما لغة العامل يف  1
  

.67ضرات يف اللسانيات التطبيقية، صلطفي بوقربة، ٤تا 2
  

 
3
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.34، ص1995مارس  27ق/1415شواؿ  26عامر العظم، االسربانتو أكسع اللغات االصطناعية انتشارا، جريدة عكاظ، االثنُت  4
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الطبعة الثانية، متضمنة بعض  1894أّكؿ طبعة لئلسربانتو كتلتها عاـ صدكر  1887 سنة شهدت
 االقًتاحات باإلضافة من طرؼ مصممها كآخرين. كقد امتازت ىذه اللغة بػػػػػِ:

، ىي اللغة الدكلية الوحيدة الفاعلة حاليا يف القارات ا٠تمس، كيف حوايل اإلسربانتو، حقيقةن -1"
 دكلة. 120

 َممة.ُمصّ اإلسربانتو ىي لغة -2

 .1اإلسربانتو ىي األكثر سهولة بُت اللغات اٟتّية كيتم تعلمها من ٜتس إىل عشر مرّات أسرع"-3

 مركنتها كاف انتشار اإلسربانتو أبطأ من انتشار الفوالبيك لّكنو أكثر ثباتا، كيكمن سر ٧تاحها يف
لغة فوالبيك( ، كرّٔتا االضطهاد السياسي  بنيتها القواعدية األكثر سهولة، )فهي أقل تأليفية /تركيبية بكثَت منك 

التقدمية ا١تّضادة يف كل من ركسيا القيصرية كأ١تانيا النازية الّلتُت أعطتا لغة اإلسربانتو مكانة اللغة التحررية 
اٟترب العا١تية الثانية، "فقد ُجربت خبلؿ ىذه اٟترب بُت جنود مع لؤلنظمة القائمة، حيث أّف ظهورىا تزامن 

إيّاىا بغرض التواصل، كقد لقبت ىذه اللغة بالعا١تية كوّنا ٖتمل أصوات كل اللغات  ُتمستعمل اٟتلفاء
صوتا  56الطبيعية، كٓتاصة اللغات األكربية...كقد نالت نوعا من الرضا لدل بعض ا٠تاصة كوّنا تتوفر على 

 .٨3توية قاعدة 16كلمة ك  900كما أّّنا تتألف من .2جامعا ١تعظم أصوات اللغات البشرية"

مّث إّف التوازف بُت معجم عا١تي ك٣تموعة صغَتة )حوايل ٜتسُت( من الصيغ االشتقاقية كالتصريفية 
اإلسربانتو ببعض السمات الًتكيبية  تتميز ".SAE"١تتكلمي لغات االلتصاقية جعلها لغة سهلة للغاية، كخاصة 

ة الرفع يف األٝتاء، كموافقة الصفات لؤلٝتاء الصرفة )ىناؾ نظاـ من سّتة ضمائر ك٘تييز بُت حالة النصب كحال
(. ٦تّا كضع "mal"اليت تصفها( كبعضها اآلخر غَت طبيعي )مثل اشتقاؽ األقطاب ا١تتّضادات بواسطة البادئة 

ا١تتعلمُت من خلفيات ثقافية أخرل يعانوف من صعوبات ّٚتة يف تعلمها، كتلّقت انتقادا آخر بسبب رفضها 
كفة عا١تيا على نطاؽ كاسع، )على سبيل ا١تثاؿ صيغ ٦تكنة مشتقة من البلتينية مثل عددا من اٞتذكر ا١تعر 

                                                           

"1-L‟espérnto est véritablement la seule internationale à fonctionner actuellement les 5 continents et dans environ 120 pays. 1 

                   2-L‟espéranto est une Langue construite. 

                   3-L‟espéranto est la plus facile des langue vivantes et s‟apprend 5 à 10 fois plus rapidement".  
                   Ce qu‟il faut savoir sur l‟espéranto en 10 points. www.esperanto.France.org ,14 /07/2016. 18 :42.    

.216لعيد، دركس يف اللسانيات التطبيقية، صبتصرؼ، صاحل ب 2
  

.67طفي بوقربة، ٤تاضرات يف اللسانيات التطبيقية، صل 3
  

http://www.esperanto.france.org/
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"anno" " ٔتعٌت "عاـ" أكskola" :مدرسة"، كاعتماد جذكر أقل شهرة أك معرفة مثل" "jar مأخوذة من( "
 .1" )جذر أ١تاين بزائدة من لغة إسربانتو(lernejoاأل١تانية( أك "

اإلسربانتو ىي كلمات أساسية ٯتكن إضافة مقاطع إليها يف بداية  مفرداتكللتوضيح أكثر، فإّف 
"(، كذلك هبدؼ تغيَت معٌت suffix"(، أك يف ّنايتها كتسمى )الحقة "prefix)كتسمى سابقة " الكلمة

" إىل mal-"" تعٍت "حسن" كعن طريق إضافة السابقة bonaالكلمة األصلية. فعلى سبيل ا١تثاؿ، فإّف كلمة "
" فإّّنا malfermi" تعٍت "أف يُغلق" أّما "fermiكتعٍت "سيء". ككلمة "  "malbonaمة فإّّنا تصبح "بداية الكل

" إىل ino، كعن طريق إضافة البلحقة ""knaboتعٍت "أف يفتح". كالكلمة اليت تعٍت "كلد" يف اإلسربانتو ىي "
 .2" كاليت تعٍت "بنت"knabinoجذر الكلمة فإنّنا ٨تصل على "

 ة" بسهولة كبَت derivatives" كالكلمات ا١تشتقة "compoundsتكوين الكلمات ا١تركبة "كما ٯتكن 
 ك٘تيز كل حالة ّناية معينة:

 رجل. "homo" مثل "o"فاألٝتاء تنتهي بػػػػػػِ -

 حسن. "bona"مثل "a"كالصفات تنتهي بػػػػِ -

 بصورة حسنة. "bone"مثل "e"كالظركؼ تنتهي بػػِ -

 أف يكوف. "esti"مثل "i"ي بػػِ كا١تصادر ا١تؤكلة تنته-

 كن.  "estu"مثل "u"كأفعاؿ األمر تنتهي بػػػػِ -

 رجاؿ طيبوف. "bonja homoj"مثل "j" كما تنتهي ٚتيع الكلمات يف حالة اٞتمع بػػػػ

تهي " ، كتنos" ، كيف ا١تستقبل بػػػِ"is" ، كيف ا١تاضي بػػػػِ"asأّما األفعاؿ فإّنا تنتهي يف صيغة ا١تضارع بػػػػػِ"
" )مستقبل(،"" كتنتهي يف onta" )ماٍض(،"inta" )مضارع(،"antaبػػػػػِ" "active participle"حالة اسم الفاعل

 .3" )مستقبل(ota" )ماٍض(،"ita" )مضارع(،"ataحالة اسم ا١تفعوؿ بػػػػِ"

                                                           

 
1
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السابق، الصفحة السابقة. عامر العظم، ا١ترجع 2
  

                                                                                                                                    http://www.wata.cc/forums/forum.php?s=0bc3c30c042257c4f515795b4af468de.18:11، 20/04/2007أٛتد شفيق ا٠تطيب، 3

http://www.wata.cc/forums/forum.php?s=0bc3c30c042257c4f515795b4af468de
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من التخلص إاّل أنّو مل يتمكن  ،*لتحقيق التواصل العا١تي 1كرغم أّف زامنهوؼ ارتأل اٟتيادية اللغوية
" كلكن seinمن خلفيتو اللغوية األ١تانية، إذ ال يوجد سول فعل كاحد يًتجم "فعل الكينونة"، كبالتحديد "

" warten" من األ١تانية "vartiَك" "يعتٍت با١تريض" "pflegen"من األ١تانية " flegiىناؾ فعبلف لػػػػػِ"يعتٍت" "
" صعوبة ٚتة يف تعلم مثل ىذه ا١تفردات ا٠تاصة SAE" ، كسيجد متكلمو لغات غَت لغات"يعتٍت باألطفاؿ"

، على سبيل ا١تثاؿ، مصطلحات اللوف، كمقارنة بثقافة ٤تددة. كاختيار حقل داليل معُت، سيوضح الفكرة أكثر
  اإلسربانتو مع لغات مصطنعة أخرل يف ىذه النقطة تظهر كاآليت:

 نسانية أظهرت أنو:إّف العديد من الدراسات على أنظمة اللوف يف اللغات اإل

ٯتكن للغات اإلنسانية أف ٗتتلف بشكل كبَت يف عدد فركقات اللوف اليت ٯتكن أف تضعها يف -1
 مفرداهتا ا١تعجمية.

سول عدد صغَت جدا من التجميعات ا١تمكنة رياضيا من ال تسمح اللغات اإلنسانية بوجود -2
 مصطلحات اللوف.

غَتىا، كيعٍت ذلك بالنسبة لًتكيب لغة عا١تية مساعدة،  ىناؾ فركقات لونية ٤تددة أىم بكثَت من-3
أنو ينبغي على ا١ترء أف يعمل كفق ا١تقدمة ا١تنطقية يف أّف األلواف اليت يتصورىا اإلنساف مفهومة لكل شخص، 
ستشمل األسود كاألبيض، كرّٔتا األٛتر فقط، كلّكن لو ناقش ا١ترء مقًتحات موجودة عمليا، فسيجد صورة 

 .2اما على أية حاؿ٥تتلفة ٘ت

( اثٍت عشر مصطلحا أساسيا لؤللواف، ٔتا يف wells "1969يبدك أف لدل اإلسربانتو )كفق كيلز"
ذلك ا٠تُباّزم )البنفسجي(، األرجواين، القرنفلي، الرمادم، البٍت، كيعكس ىذا األخَت نزعة أ١تانية لتسمية 

 ىو أحد ألواف فوالبيك لشيلر، مع أحد عشر لونا الدىشة أّف البٍت َتث، ك٦تّا ي-الداكنة-األلواف اٟتمراء 
أساسيا آخر ٔتا يف ذلك األرجواين، القرنفلي، الرمادم، الربتقايل، إاّل أّف األلواف البٍت، القرنفلي، األرجواين، 

                                                           

1 مقطوعة من قصيدة زامنهوؼ عن اإلسربانتو:
 

 sur neutral lingva fuamento                                                                                                على أساس لغوم ٤تايد

                                                                                                                                         kompre nauta una la alianعندما يفهم أحدنا اآلخر

                                                                              la popo  loj faros en kansento فإّف الناس سوؼ يتوصلوف إىل التوافق

                                                                                                                                           un grandan rondon familian دائرة أسرية كربل كاحد 

  .02*أنظر ا١تلحق رقم 
 

2
8%AA%20%D8%A7%D984%D8%BA%D8%A7%D%D8%A7%D9%84%D9%Publications/homiedan/sa/edu.ksu.faculty.

 pdf..D8%B5%D8%A9%84%D8%AE%D8%A7% 
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" حيث ال ٯتكن العثور إاّل على ستة ألواف رئيسية ٢hendrsonتندرسن" lingua "1888غائبة يف لنغوا "
 . 1ألبيض، األٛتر، األخضر، األصفر، الرمادم()األسود، ا

كمع ىذا فإّف التمركز العرقي مل يكن سببا يف اّنيار ا١تعسكر اإلسربانيت، "فقد ظهرت ىذه اللغة يف 
مرحلة من التاريخ األكريب، كاف فيها الكثَت من ا١تثقفُت كأىل العلم كالرأم يطمحوف إىل ٖتقيق نوع من الوحدة 

قل، بُت الشعوب األكربية، كمن ا١تعتقد أنو يوجد اآلف ٨تو ستة عشر مليونا يعرفوف ىذه اللغة الثقافية، على األ
كما يكتبوف هبا يف صحيفة عا١تية، كا١تقر الدكيل ١تستخدمي ىذه اللغة يف العامل كيًتاسلوف هبا فيما بينهم،  

 .2اليزاؿ حىت اليـو يف لندف"

اتسعت ا٢توة بُت مناصرم اللغة األصلية أك نسخة معّدلة  إّف قدر اإلسربانتو ىو قدر الفوالبيك، فقد
منها بشكل بسيط كأكلئك الذين ينادكف بتغيَتات جذرية. ككاف انتقاء ٣تموعة العتماد لغة مساعدة دكلية عاـ 

السبب الرئيس يف إحداث الشرخ يف اجملمع اإلسربانيت. كرغم اختيار اإلسربانتو إضافة إىل "كايديـو  1900
" كىي لغة كليدة من اإلسربانتو إاّل أّّنا سا٫تت يف ضرب Ido". إاّل أّّنا مل تلبث حىت زاٛتتها "إيدك" "نيوتراؿ

كىو ما قوبل بالرفض من قبل أنصار استقرارىا. ما دفع بالوفد ا١تكلف باعتماد اإلسربانتو ٖتت ظل اإليدك، 
". كمع كّل ىذا esperantidoإلسربانتيدك" "ىذا الصراع اقًتح ريٍت دم سوسَت "ا اإلسربانتو ا١تخلصُت. كعقب

بقيت الغلبة لئلسربنتو األصلية كاليت تعترب أكسع اللغات االصطناعية صدل كأشّدىا نفوذا. كلكن ىذا مل ٯتنع 
 من ٤تاكالت أخرل الصطناع لغات جديدة منها اصطناع لغة انًتلينغوا.

االنًتلينغوا ىي أيضا لغة مساعدة  :"اللتينية دون تصريف" -Interlingua-االَترلينغوا -3
دكلية ٥تصصة لتسهيل التواصل العا١تي، استلهمت مفرداهتا من األلفاظ الشهَتة يف اللغة اإلسبانية/الربتغالية، 
اإل٧تليزية، اإليطالية كالفرنسية. تتميز قواعدىا بالبساطة الشديدة، كىي أقرب شبها لقواعد اللغة اإل٧تليزية من 

 .3بلتينية اٞتديدةقواعد اللغات ال

. كمن بُت ا١تسا٫تُت 1951، كمّت إ٘تامها سنة 1924سنة  IALAبدأ إحداث االنًتلينغوا من طرؼ 
إ٧تليزم، -الرئيسيُت يف إحداث ىذه اللغة ألكسندر غود، كىو أيضا مؤلف كتاب ٨تو خاص، معجم انًتلينغوا

                                                           

١ترجع السابق.ا 1
  

.190-189، ص1997، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب يف اإلسكندرية، مصر، دافيد كريشل، التعريف بعلم اللغة، تر: حلمي خليل 2
  

“Interlingua is an auxiliary language, built from the common vocabulary of Spanish/Portuguese, English, Italian and French, with  
3
   

some normalization of spelling. The grammar is very easy, more similar to English‟s than to Neo-Latin languages”. 
http://www.interlingua.com ,18 juillet 2016, 19 :23. 

http://www.interlingua.com/
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، كمت اإلسهاـ أيضا من طرؼ: أكتو "Interlingua a prime vistaككتاب تقدٯتي للغة االنًتليغوا اٝتو "
 .1يسربسن، إدكارد سابَت، أندريو مارتيٍت ككبلرؾ ستيلماف الذم قاـ بنشر اللغة مع ألكسندر غود

"UMPI يهتم حاليا باالنًتلينغوا كيعمل على ٛتايتها من االنقراض، إذ أّف موت اللغات ليس باألمر "
رف ستنقرض العديد من اللهجات كاللغات الية، كذلك أنّو لكي تبقى النادر، فعلماء اللغة يفًتضوف أنو بعد ق

 20شخص، فهناؾ مثبل لغة "آالكا" يف أسًتاليا يتكلم هبا  1000 اللغة حية، البّد أف يتكلمها كحد أدىن
أشخاص  8شخصا كحسب، أّما "ا١تولو" فيحكي هبا  12بلغة "تشينوؾ"  فرد فقط، كيبلغ عدد ا١تتحدثُت

مات يف الواليات ا١تتحد األمريكية آخر شخص، كا١تلّقب "بالغيمة اٟتمراء ا١ترعدة"   1996عاـ  فقط، كيف
 .2كاف يعرؼ لغة "كاتوبيا". لؤلسف فغالبا ما ٘توت العديد من اللغات يف غفلة عن البشرية

 ك٦تّا امتازت بو قواعد االنًتليغوا اآليت:

من األلفبائية الركمانية، ال توجد إشارات  حرفا 26األحرؼ ا١تستخدمة كا١تصطلح عليها ىي -1"
 كرموز إضافية للداللة عن النطق كالنربة الصوتية.

، فطبيعي أكربية"، كالقيم الصوتية لؤلحرؼ ا١تختلفة تنصهر ضمن أ٪تاط ٤تددة-قواعد النطق "قارية-2
" كما ينطق u، فمثبل اٟترؼ "جدا أف تتأثر باألصوات اٞتوارية، كما تتأثر أيضا بالعادات األصلية للفرد ا١تتكلم

" أك يف الفرنسية stutter" يف "u"، لكن ليس كػػَ"good" يف "oo"، ٯتكن أف ينطق مثل "pluralيف "
"lune""3. 

" إىل ّناية الكلمات اليت تنتهي بصائت، أّما إذا  sيتم اٞتمع يف االنًتلينغوا عن طريق إضافة " -3
" إذا كانت hes"، كيّتم اٞتمع من خبلؿ إضافة "esم إضافة "كانت الكلمة تنتهي ْترؼ ساكن، فإنّو يت

  ".k" كذلك للحفاظ على نطق اٟترؼ "cالكلمة ا١تراد ٚتعها تنتهي ْترؼ "

 

                                                           

 .12/02 /2012 ،12622. http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%6%D%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%A7
1  

.03/06/2012، 85بتصرؼ، من تاريخ كطرائف اللغة، تر: فؤاد فتوح، ٣تلة ببلتينا، العدد  2
  

 “1-The letters used are the conventional twenty-six letters of the Roman alphabet, there are no extra signs and symbols to indicate
3
 

stress and pronunciation.                                                                                                                                                                               

2-The norm of pronunciation is “continental”. The sound values of the various letters are fluid within type limits. They may be naturally 

influenced by neighboring sounds as also by native habits of individual speakers. For instance: the sound of “u” described in the phrase,   

like “u” in “plural”, may well pronounced like “oo” in “good” but not like “u” in “stutter” or in French “lune”” 
Alexander Gode & Hugh Blair, Interlingua Grammar, MCMLI, by International Auxiliary Language Association, 1951, p7.     

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%256%25D%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%256%25D%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%A7
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 :1فمثبل

melodia_______________melodias 

generation__________generationes 

artichoc_____________artichoches  

٤تاكلة عرب التاريخ، كتعترب االنًتلينغوا من بُت  1000طناع لغة بلغت رل الباحثوف أّف ٤تاكالت اصي
نصف قرف من  ااكالت األ٧تح بعد اإلسربانتو، فهما الوحيدتاف اللتاّف بقيتا على قيد اٟتياة بعد مركر أكثر من

ف بالشأف اللغوم، الزماف، كمع ىذا فقد اّتسم ٧تاحها بالنسبية، كذلك لقلة ا١تتبلغُت هبا، فقد حصرىم ا١تهتمو 
 120متحدث، عكس اإلسربانتو اليت ،سبق كأف أشرنا أنو، يتم تداك٢تا يف  1500خاصة االنًتلينغوم، يف 

 دكلة عرب أ٨تاء العامل، بعدد متبلغُت يفوؽ مليوين شخص.

 كٕتدر اإلشارة إىل أّف جل اللغات االصطناعية أسست ٖتت شعار:

كحىت  .2لغة كل شخص ألّّنا أيضا ليست لغة أم شخص" ٬تب أف تكوف ا١ترضية اللغة ا١تساعدة"
اللغات االصطناعية ا٠تاصة، ىي األخرل، ىدفت لتحقيق ىذا الشعار، رغم أّف توجهها كاف لفئات معينة من 

 اجملتمعات العا١تية.

مل هتدؼ اللغات االصطناعية ا٠تاصة إىل ٖتقيق التواصل العا١تي بُت  لغات اصطناعية خاصة:-4
حسب، إذ أنو غٍت عن الذكر أّف "اللغة أداة التواصل يف اجملتمع اإلنساين، مع فتياجات ا٠تاصة ذكم االح

"فاللغة ليست ٣ترد أداة  .3ذلك ليس باإلمكاف القوؿ إّف ضركرة استفادة اإلنساف منها تفرض نفسها فجأة"
أك لعاطفة أك إشارة إىل فعل،  أك كسيلة للتعبَت أك التواصل أك ٣ترد شكل ١توضوع، أك ٣ترد كعاء خارجي لفكرة

إّّنا كعي اإلنساف بكينونتو الوجودية، كبصَتكرتو التارٮتية كهبويتو الذاتية كاالجتماعية كالقومية ككليتو اإلنسانية، 
 .4إّّنا السّجل الناطق هبذه األبعاد ٚتيعها"

                                                           

.12/02 /2012 ،12622. http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%6%D%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%A7
1
  

“ A satisfactory auxiliary must be every-body‟s language because it is also no-body‟s language”
 2

 

Lancelot Hogben, Interglossa, A Draft of an Auxiliary for a Democratic World Order, Being an Attempt to Apply Semantic Principles to 

Language Design, Hazell, Watson & Viney, LTD, London, GB, 1943, p11.  
، 1، ط1993قضايا ألسنية تطبيقية، دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية، دار العلم للمبليُت، بَتكت، لبناف، يناير  ميشاؿ زكريا،3

  .87ص
، قاىرةعامل ٤تمود أمُت، دفاع عن ا٠تصوصية اللغوية، سلسلة قضايا فكرية، )من كتاب: لغتنا العربية يف معركة اٟتياة(، قضايا فكرية للنشر، ال4

  .9، ص1997مصر، 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%256%25D%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%256%25D%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%A7
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األشخاص ذكم  كقد سعى مؤسسو اللغات االصطناعية ا٠تاصة إىل ٖتقيق ٣تمل ىذه األبعاد من قبل
االحتياجات ا٠تاصة أك ما يُػّتفق على تسميتهم با١تعاقُت، كتعٍت اإلعاقة عامة، كقبل التفصيل فيها يف الفصل 
الثاين من ىذا البحث، التأخَت كعدـ القدرة كا١تنع، كيشَت ذات ا١تصطلح إىل مشكبلت الرفض االجتماعي 

اب كعدـ اإلثابة اليت تتولد عن العجز، أك ىي العجز بأشكالو ا١تختلفة، ٔتعٌت الدرجات ا١تتنوعة من العق
ا١تستمر الذم يسبب عدـ القياـ بالدكر أك الوظيفة العادية للفرد، أك ىي النتيجة اجملمعة للعوائق كالعقبات اليت 
يسببها العجز ْتيث تتداخل بُت الفرد كأقصى مستول كظيفي لو ٦تّا يعطل طاقتو اإلنتاجية، كىي قياس ا١تدل 

 .1النقص يف طاقة الفرد يف أم ناحية من النواحيأك 

ؽ ا١تعاقُت الكاملة، اُعتمدت اتفاقية حقوؽ األشخاص ذكم اإلعاقة يف كضمانا ٟتقو 
من طرؼ األمم ا١تتحدة، كىدفت ىذه  2008/مام/03. كدخلت حيز التنفيذ يف 2006/ديسمرب/13

ناء ٣تتمع يضم بزيز فعالية إعماؿ ىذه اٟتقوؽ ك االتفاقية إىل تعميق الوعي ٟتقوؽ األشخاص ذكم اإلعاقة كتع
 .2اٞتميع

كٕتدر اإلشارة إىل أّف اإلسبلـ أكىل العناية هبذه الفئة منذ حقب زمنية طويلة جدا، فرأل أّف رعاية 
ا١تعاؽ فرض عُت على من ٕتب عليو كفالتو، كفرض كفاية على ا١تسلمُت، فالعناية با١تعاؽ كالقياـ بأمره من 

ات، على األمة إذا قاـ بو بعضهم سقط اإلمث عن الباقُت، كإذا مل يقم بو أحد كاف اٞتميع آٙتُت، فركض الكفاي
 .3فكفالة العمياف كالصم كسائر ا١تعاقُت، كاجب على ٣تموع األمة

ك٢تذا أكِجدت  .إّف رعاية ا١تعاؽ ككفالتو ال تّتم إاّل بضماف حقو يف التواصل، كال يّتم تواصل إاّل باللغة
عنايةن هبذه الفئة كسعيا لد٣تها يف اٟتياة الطبيعية. كألّف فئة ا١تعاقُت تتشعب  ،ت االصطناعية ا٠تاصةاللغا

بتشعب اإلعاقات بُت: توحد كإعاقة ذىنية كأخرل حركية كضعف يف النمو كما إىل ذلك، فإنّنا سنستقر على 
 ، ك٫تا لغة النور )لغة اإلشارة( ا٠تاصة بفئة-كىذا ما يعنينا-أكثر إعاقتُت شيوعا كأكفر٫تا اىتماما كأشهر٫تا لغة 

، كاليت ( ا٠تاصة بفئة ا١تعاقُت بصريا-لغة اللمس-، كلغة الظبلـ )اللغة البارزة (الصم البكم) ا١تعاقُت ٝتعيا
   اصطلح الحقا على تسميتها بالربايل.

 

                                                           

، 2ركاب عمار، نظرة اإلسبلـ لذكم االحتياجات ا٠تاصة، ٣تلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة ٤تمد خيضر، بسكرة، العدد 1
  .5، ص2008جانفي 

اإلعاقة )تصدير(، مطبوعات األمم ا١تتحدة، نيويورؾ  افانيثيم بيبلم، مفوضة األمم ا١تتحدة السامية ٟتقوؽ اإلنساف، اتفاقية األشخاص ذكمن 2
 . 2014كجنيف، 

.17كاب عمار، ا١ترجع نفسو، صر  3
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غات العا١تية د لغة اإلشارة أعظم اللتعّ  :-sign language-(اإلشارة)لغة  الصم البكم لغة-1
ا١تتكاملة كالشيقة، كاٟتاجة ا١تلحة إىل استخدامها ىي الدافع األّكؿ لبلىتماـ هبا، إذ تشَت الدراسات إىل أّف 

مليوف شخص يف الواليات ا١تتحدة األمريكية، على سبيل ا١تثاؿ، لديهم صعوبات يف السمع.  20أكثر من 
منهم يعانوف صما فطريا(. كا١تهتم بنشأة كتاريخ كتطور لغة  يعتربكا من الصم )البعض فرد ككذا ما يقارب مليوين

أدرؾ الكثَت من العاملُت يف ٣تاؿ رعاية أفراد الفئات ا٠تاصة أّف  السادس عشرأنّو خبلؿ القرف اإلشارة ٬تد 
بالضركرة للكتابة  األشخاص الصم ال ٭تتاجوف إىل التحدث ا١تسموع لكي يتعلموا، كما أّّنم ال ٭تتاجوف

ذلك فإنّو من خبلؿ بعض  رغمكالصور اليت قد يصعب ٛتلها أك التعامل من خبل٢تا مع ايطُت هبم، ك 
 .1اإلشارات البسيطة أمكن تعليم الكثَت منهم مبادئ التواصل

كيّعد "بيدرك دم يونسي"، كىو راىب إسباين، من أكائل الذين ٧تحوا يف تعليم األطفاؿ الصم 
ظهرت كتابات  1620يف اجملاؿ نفسو، ففي عاـ  ه. مث توالت ااكالت من بعد1555ت النبيلة عاـ للعائبل

"جواف بابلو بونيت"، كىو أيضا راىب إسباين، حيث قدـّ أّكؿ كتاب يف تعليم لغة اإلشارة للمعاقُت ٝتعيا، 
 ، قس فرنسي ك"صمؤيل ىينيك"، ضابط أ١تاين. 2كتلتو ٤تاكلة "لييب تشارلز"

ينما كاف يقـو بزيارة ألحد ا١تناطق الفقَتة يف باريس، قابل فتاتُت معاقتُت ٝتعيا تسأالف أمهما فب
قابلة فتيل الرغبة لدل "لييب تشارلز" لتعليم األشخاص الصم من تعليمهما الضوابط الدينية، أشعلت ىذه ا١ت

ث، مث بدأ يف دراسة اإلشارات خبلؿ لغة سهلة ٕتعلهم جاىزين مستعدين للتواصل مع ايطُت هبم دكف ٖتد
اليت كانت تستخدـ بُت ٣تموعات الصم يف باريس، كأّعد من خبلؿ ذلك معلومات متنوعة كأضاؼ إليها 

 ذاابتكاراتو، كاليت كانت نتيجة لًتٚتة عبلمات التحدث الفرنسية كتعلم لغة اإلشارات ا٠تاصة هبذه اللغة، كهب
  .3إلشارة كطريقة لتعليم الصم البكمّج ىذا العامل الستخداـ لغة االنجاح رك 

كٕتدر اإلشارة إىل أّف ىناؾ خبلؼ يف ىذا، فهناؾ من يرل أّف مقالة "جواف بابلو بونيت" )اختصار 
الرسائل كالفن لتعليم البكم الكبلـ(، ىي أّكؿ كسيلة للتعامل مع علم األصوات، كمعاٞتة صعوبات النطق، كم 

لؤلطفاؿ الصم ْتركات األيدم، كاليت ٯتثل أشكاؿ األحرؼ األّتدية أّنا أصبحت كسيلة للتعليم الشفهي 
لتسهيل التواصل. كمن خبلؿ أّتديات "بونيت"، قاـ األطفاؿ يف مدرسة "تشارلز ميشيل ديليب" باستعارة تلك 

ف األحرؼ، كتكييفها ٔتا يعرؼ اآلف دليل األّتدية الفرنسية للصم، كقد نشر دليل األّتدية الفرنسية يف القر 

                                                           

، 2004مد علي كامل، قاموس لغة اإلشارة للمراىقُت كالبالغُت الصم، اٞتزء الثاين، دار الطبلئع للنشر كالتوزيع كالتصدير، القاىرة، مصر، ٤ت 1
  .9ص

سم ىذا القس، فهناؾ مراجع أخرل ذكرت أّف اٝتو كاف "آيب تشارلز دبلييب".ىناؾ خبلؼ يف ا 2
  

٤3تمد علي كامل، ا١ترجع نفسو، الصفحة نفسها.
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الثامن عشر، مث كصل حىت زماننا اٟتاضر دكف تغيَت. استخدمت لغة اإلشارة ا١توحدة يف تعليم الصم يف 
 .1إسبانيا كإيطاليا منذ القرف السابع عشر، كيف فرنسا منذ القرف الثامن عشر

 سنة   كأيّان كاف ذلك، فا١تهم أّف لػػػػِ"لييب تشارلز" دكر ال يستهاف بو يف إ٪تاء لغة اإلشارة، ففي
قاـ بإنشاء أّكؿ مدرسة عامة لؤلطفاؿ الصم بباريس. بينما أنشئت أّكؿ مدرسة أمريكية للصم يف مدينة 1755

رّيج كمدّرس سابق يف باريس ك"توماس ىوبكنز قالودينت". كيف خ"ىارد فورد"، على يد "لورانت كلَتؾ"، 
ق عليو حاليا ا١تدرسة األمريكية للصم. قاما بإنشاء مقر أمريكي تعليمي للصم البكم، ذاؾ الذم يطل 1817

تأسست كلية الصم كالبكم يف مدينة كاشنطن، ك٘تت ا١توافقة عليها فعليا ك٘تكينها من قبل  1864كيف عاـ 
الرئيس "أبراىاـ لينكولن" فأطلق عليها "كلية الصم كالبكم الوطنية"، كغَّت مسماىا إىل "كلية قالودينت" سنة 

 .19862الودينت" سنة ، كمن مثّ "جامعة ق1894

 ليسترٝتية يف دليل اإلشارة لؤلطفاؿ الصم،  ك٦تّا ىو جدير بالذكر، أنّو يوجد أكثر من ألفي إشارة
واحدة مثل األخرل، كيف ذلك الدليل ٧تد أّف ا١تعٌت ا١تشّتق ال يشّتق من الكلمة نفسها لكن من مضموف ال

موف اجململ ٢تذا االستخداـ يصبح جزءا دائما يف البناء الكلمة، كبذلك فإّف تعبَت اإلشارة ا١تستخدمة كا١تض
لغة اإلشارة كىو عدـ إمكانية  اللغوم لدل الفرد الذم يؤدم اإلشارة، إاّل أنّنا ٧تد انتقادا كاحدا قد كجو إىل

رٝتي موحد قابل  توحيد اإلشارات عرب الثقافات كالشعوب ا١تختلفة، كعدـ إمكانية إ٬تاد بناء لغوم
 .3ا١تنتشرلبلستخداـ 

 يف كل بلد: كمع ىذا فقد قامت عّدة ىيئات بوضع مقاييس لتوحيد ىذه اللغة

*مدارس الشمس األىلية با١تملكة العربية السعودية، أّكؿ مدرسة خاصة تقـو بإدخاؿ لغة اإلشارة  
 كماّدة تدريسية للطبلب األسوياء.

ٞتمعيات التطوعية لرعاية كتأىيل الصم *اٞتمعية القومية السودانية لرعاية كتأىيل الصم، إحدل أقدـ ا
بواسطة الدكتور "طلعت  1969يف السوداف كالوطن العريب، تأسست يف البدء ٖتت اسم ٚتعية األمل عاـ 

األنف كاألذف كاٟتنجرة، كانبثق من ىذه اٞتمعية أّكؿ ٕتربة ١تسرح الصم  يف عاىات كأمراض: طو" أخصائي
 . 4بد اٟتكيم الطاىر"برعاية ا١تسرحي كا١تخرج السوداين "ع

                                                           

                                                               .13:45 ،2016/05/31، https://ar.wikipedia.org/w/index.?title&لغة_إشارة=oldid=19481823 
1
   

  2ا١ترجع نفسو.
.30، ص٤2004تمد علي كامل، قاموس لغة اإلشارة لؤلطفاؿ الصم، اٞتزء األّكؿ، دار الطبلئع للنشر كالتوزيع كالتصدير، القاىرة، مصر،  3

  

ا، نفسو.من كيكيبيدي 4
  

https://ar.wikipedia.org/w/index.?title=???_?????&oldid=19881823
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كال بأس بالتذكَت، أّف لغة اإلشارة تتضمن تعابَت الوجو، حركات اٞتسم، إضافةن إىل ٣تموعة من 
، *اإلٯتاءات التقليدية، تتمثل يف حركة التهجئة باستخداـ الشفاه ككذا حركة األصابع لتمثيل اٟتركؼ األّتدية

اختصار لغة اإلشارة ىي إحدل اللغات االصطناعية كاإلشارة عادة ما تكوف ٚتلة كليست ٣ترد كلمة، ب
الناجحة تتمثل يف "نظاـ يدكم لبلّتصاؿ، حيث يّتم التعبَت عن ا١تفاىيم كتدرؾ بصريا باستخداـ حركة اليد 

 . 1كاٞتسم كاإلٯتاءات كتعبَتات الوجو بدال من الكلمات"

دٯتا تعترب ا١تعاؽ بصريا بعض اجملتمعات ق كانت :-الخاصة بالمعاق بصريا-اللغة البارزة -2
كاف يلقى ألوانا من االضطهاد كاإلذالؿ قد تصل إىل القتل، كبعض اٞتماعات   كلذلك ٕتسيدا للعنة اآل٢تة،

فبل مناص من لذا الغابرة اعتربت ذكم اإلعاقة البصرية عالة على اجملتمع، كأّنم يضعفوف من قوتو كشأنو 
إاّل أّف  .2نوف بو كىو ضركرة االستغناء عن كل ضعيف يف اجملتمعا٠تبلص منهم، عمبل با١تبدأ الذم كانوا يؤم

ا١تفاىيم سرعاف ما تغَتت بنمو الوعي اإلنساين، الذم آثر أف يكوف ٢تذا ا١تعاؽ كزف يف اجملتمع، كال يتحقق 
 ذلك إاّل باصطناع لغة لتعليمو.

عاش يف  الذم "،Didymus"إّف أّكؿ معاؽ بصريا ناؿ قسطا من التعليم ىو القديس ديدٯتوس 
ىذا اٞتانب الطريقة اليت اعتمدىا يف اإلسكندرية يف القرف الرابع ميبلدم، كلكن مل تذكر ا١تراجع اليت تناكلت 

تعليمو، رٔتّا كاف يعتمد بشكل أساسي على حاسة السمع فقط، كجاء بعده "فرنسيسكو لوكاس" يف عاـ 
ة مصنوعة من ا٠تشب الرقيق، كتعترب ىذه اجملموعة ـ، الذم اصطنع ٣تموعة من اٟتركؼ العادية البارز 1517

أكؿ ٣تموعة من اٟتركؼ البارزة ا١تقًتحة لتعليم ا١تعاقُت بصريا. كإذا كاف ذلك يف القرف الرابع ميبلدم غَت أف 
كانت طريقتو عملية أـ ال، كليس يف األصوؿ ما يثبت أف ىذه الطريقة قد ىل  التاريخ مل يذكر غَته تعلم منو ك 

 .3احبهاتعدت ص

ككاف من آثار الرعاية الًتبوية اليت قدمها اإلسبلـ للمعاقُت بصريا أف نبغ منهم الشعراء كاألدباء 
كأبو راشد الضيب، أبو العّباس  كا١توىوبُت نذكر منهم، على سبيل ا١تثاؿ: األعمى التطبلي كالربدكين كثابت قطنة

اٟتنبلي اآلمدم العريب، كالذم كاف مليحا، صدكقا،  كأبو اٟتسن  4األعمى كالفضل بن جعفر كأبو عبلء ا١تعرم

                                                           

 .03*أنظر ا١تلحق رقم 
ا٠تدمات ا١تكتبية ا١تقدمة لذكم االحتياجات ا٠تاصة، قائمة مصطلحات كتعريفات، تر: أٛتد سعيد سامل، ٤تمود شريف زكريا، سلسلة ترٚتة 1

  .114، ص2013معايَت األفبل، قسم ا١تكتبات كا١تعلومات، جامعة عُت مشس، القاىرة، مصر، 
. 40، ص1978ٛتد، الفكر الًتبوم يف رعاية الطفل الكفيف، مكتبة ا٠تا٧تي، مصر، طفي بركات أل 2

  
، 2004، ٤1تمد حامد امبايب مراد، طريقة برايل بُت النظرية كالتطبيق للمكفوفُت، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، ٚتهورية مصر العربية، ط 3

 . 73ص
. 39، ص1982لمكفوفُت، هتامة، جّدة، ا١تملكة العربية السعودية، لطفي بركات أٛتد، الرعاية الًتبوية ل 4
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كبَت القدر كالسن. ككاف أّكؿ من ابتكر اٟتركؼ عند العرب، إذ كاف يقص اٟتركؼ من الورؽ كيلصقها على 
ذم صنعو القديس ديدٯتوس، لكنو غَت معركؼ إف كاف ىذا العامل العريب قد لالكتب ١تعرفة أٝتائها كيصنع كا

ال، ككانت ىذه الطريقة لغرض خاص باإلماـ اآلمدم، استفاد منها يف عملية بيع الكتب استفاد من القس أـ 
  .1فقط

كأّكؿ مؤسسة تعليم عايل تفتح أبواهبا لقبوؿ ا١تعاقُت بصريا   ـ،970كتؤكد مبادرة جامعة األزىر سنة 
قة البصرية، كمنحهم الدكر اٞتلي الذم لعبو اإلسبلـ يف التكفل بذكم اإلعا 2للدراسة مع الطبلب العاديُت

 حق العيش ْترية كعلم كراحة باؿ.

صريا إلزاميا، كظهرت طريقة برايل، نسبة إىل كيف مطلع القرف التاسع عشر أصبح تعليم ا١تعاؽ ب
٥تًتعها )لويس برايل(، كطريقة )موف( ك٫تا طريقتاف للكتابة البارزة، أّما بالنسبة لتعليم ا١تعاؽ بصريا الراشد فقد 

ظاـ التعليم يف ا١تنازؿ، كابتدعت )إليزابيث جلربت( ىذا النظاـ كدعمتو بوسائل تربوية تعليمية ٥تتلفة أُّعد لو ن
 .3كمتنوعة

كتعترب طريقة برايل كسيلة التواصل األكثر شيوعا بالنسبة للمعاقُت بصريا، كىي ٘تكنهم من القراءة 
ؼ ا١تكتوبة بنتوءات بارزة ٘تثل كل حرؼ، كعن كالكتابة على حدٍّ سواء، كيف ىذه الطريقة يّتم استبداؿ األحر 

طريق ١تس ىذه النتوءات فإّف ا١تعاؽ بصريا يتعرؼ عليها كأحرؼ ىجائية، ٦تّا ٯتكنو من القراءة عن طريق 
 .4اللمس

كتّعد ىذه الكتابة البارزة )الربايل( أكثر الطرؽ استخداما اليـو يف كل لغة يف العامل.إاّل أنّنا البد كأف 
إىل  1803ابتكار لويس برايل مائة يف ا١تائة، ألنّو قد ترجم يف سنة أّف ىذه الطريقة مل تكن من  نشَت إىل

، كصف فيو طريقة ا١تعاقُت بصريا يف 1670الفرنسية كتاب إسباين ألفو األب "فرانسيسكو فرانتسي" سنة 
ضابط )شارؿ باربَت( قد استلهم القراءة كالكتابة. غَت أّف ىذه الطريقة مل توضع موضع التنفيذ، كالشك أّف ال

من ىذا الكتاب، حينما حاكؿ ابتكار طريقة سرّية ٘تكن اٞتنود من القراءة يف الليل دكف نور، كمن ىنا يتّضح 

                                                           

.74مد حامد امبايب، ا١ترجع السابق، ص٤ت 1
  

.١81ترجع نفسو، صا 2
  

.40طفي بركات، الرعاية الًتبوية للمكفوفُت، صل 3
  

.122-121، ص2007، 1ة، اإلسكندرية، مصر، طارؽ كماؿ، اإلعاقة اٟتسّية، ا١تشكلة كالتحدم، مؤسسة كباب اٞتامعط 4
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أّف لويس برايل كفِّق يف تكميل فكرة تعّذر على من سبقو من ا١تبصرين كاألب "فرانسيسكو فرانتسي" كالضابط 
 .1"باربَت" إ٘تامها

 ”Johannبا١تعاقُت بصريا، "جوىاف كلُت" لويس برايل أيضا يف ٣تاؿ اصطناع اللغة ا٠تاصة سبق ك٦تّن

“klein  ك"صمويل جريديل" يف فيينا. 1804عاـ“Samuel Gridley”  كفالنتُت "يف أمريكا  1382سنة
وية كيّعد ىذا األخَت صاحب أّكؿ ٤تاكلة للرعاية الًتب .2يف فرنسا 1784عاـ ”Valentin Hawy“" ىوم

للمعاؽ بصريا يف الفًتة اٟتديثة، إذ التقط معاقا بصريا من الشارع كاف يستجدم بو، كأدخلو مدرسة أّسسها 
بتمويلها ٚتعية رعاية ىو بنفسو كأطلق عليها اٝتو، كسرعاف ما أصبح عدد تبلميذىا اثٍت عشر تلميذا، قامت 

البارزة اليت يتمكن ا١تعاؽ بصريا بلمسها ضعاؼ البصر يف باريس، كلقد استخدـ "ىوم" ٣تموعة من األحرؼ 
بأصابعو ليقرأ. مّث أنشئت بعد ذلك عدة مدارس للمعاقُت بصريا يف: ليفربوؿ، أدنربه، بريستوؿ، لندف، كيف 

 .3أغلب العواصم األكربية

كرغم أّف جهود ىؤالء الثبلثة عامة تكللت باصطناع حركؼ بارزة للخط العادم، قصد مساعدة 
على القراءة، كانتشرت ٤تاكالهتم ىذه كتعددت إىل أف ُكجد يف بريطانيا كحدىا تسع طرؽ ٥تتلفة ا١تعاؽ بصريا 

لتعليم ذكم اإلعاقة البصرية با٠تط البارز العادم، إاّل أّف طريقة برايل بقيت األكفر حظا كاألسهل تنفيذا 
البارزة، اليّت  وس من النقاطكاألكسع انتشارا، فهي تقـو على ٖتويل األحرؼ ا٢تجائية إىل نظاـ حّسي ملم

تشكل الوحدة األساسية يف ا٠تلية، كتتكوف ا٠تلية من ستة نقاط، حيث تُعطى كل نقطة من النقاط رقما معينا 
يبدأ من الواحد كينتهي عند الّستة، أّما الًتميز يف نظاـ برايل فبل يّتم بواسطة عدد النقاط يف الرمز الواحد، 

أّما باقي  ،4رمزا 63 مواضع النقاط داخل ا٠تلية الواحدة ٦تّا ينجم عنو بقدر ما يّتم من خبلؿ تغيَت
 األساسيات كا١تبادئ يف ىذه الطريقة فسنفّصل فيها الحقا.

 

 

 

                                                           

.٤115تمد حامد امبايب، ا١ترجع السابق، ص 1
  

١ترجع نفسو، الصفحة نفسها.ا 2
  

.40طفي بركات، الرعاية الًتبوية للمكفوفُت، صل 3
  

فاؿ ا١تعوقُت بصريا، اٞتمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية، ناصر علي موسى، ا١تنهج اإلضايف كدكره يف تنمية ا١تهارات التعويضية لدل األط4
  .286ق، ص1411الرياض، السعودية، 
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 المبحث الرابع: تعليم اللغات االصطناعية )العاّمة والخاّصة(-

ذك  لم إىل ا١تتعلم، فهوكنعٍت بالتعليم نقل ا١تعلومات من ا١تع تعليم اللغات االصطناعية العاّمة:-1
كأىداؼ مأمولة قصدىا  معٌت ٤تّدد يتضمن نقل ا١تعرفة بناءن على منطلقات كاقعية تؤثر يف العملية التعليمية،

التأثَت كالتعديل اإل٬تايب يف تلك ا١تنطلقات الواقعية، كنتيجة ىذا التفاعل ذم اٟتّدين، التأثَت يف البيئة كالتأثر 
 .1هبا

 :2للتعليم مراحل ثبلث ال يقـو إاّل هبا كحسب جاكبسوف فإفّ 

 مرحلة التخطيط: كىذه ا١ترحلة عبارة عن النشاط الذىٍت، كاختيار أفضل السبل لتحقيقها.-1

مرحلة التنفيذ: كتسّمى أيضا مرحلة ا١تتابعة، كىي مرحلة ٮتلو فيها ا١تعلم بنفسو فيقّوـ ما نتج عن -2
 .3تقنيات اليت قاـ باستخدامهاسلوكو، كمدل فاعلية الطرؽ كاألساليب كال

علم آليات النفس، فبل ٯتكن لتقاف قدر كبَت من اإلمرحلة التفاعل: كىذه ا١ترحلة ٖتتاج إىل -3
 .4للمعلم أف يعلم إنسانا بعيدا عن استخداـ األساليب الًتبوية كالسيكولوجية

ال تتّسم بالعلمية أك الًتبوية،  إاّل أّف ما يُلحظ ك٭ُتسب على بعض ا١تعلمُت أّّنم يّتبعوف طرقا للتعليم
كال تقـو على أساس علم النفس التعليمي كمبادئو، كال تتّفق مع أصولو، كما أّّنا ال تُراعي الفركؽ الفردية بُت 

عمبل ركتينيا، تنفيذا لؤلكامر كالتعليمات دكف تفكَت ا١تعلم ؤدم يكهبذا  .ا١تتعلمُت كمستويات الذكاء ا١تختلفة
ذا هبسبب تي قد كجو. فبل يفيد متعلميو، ك خََت أليت ٘تكّنو من ٖتقيق العملية التعليمية على الطرؽ ا ٧تعيف أ

كأحيانا يهمل ا١تعلم إ٬تابية ا١تتعلم، كيقف موقف ا٠تطيب أك  .ىوة سحيقة بُت ا١تتعلم كاللغةإ٬تاد  يفالسلوؾ 
وصوؿ إىل ا١تعلومات، كىو هبذا من أجل الااضر ك٬تعل ا١تتعلم ٣ترد مستمع ال يشًتؾ يف حوار أك نقاش 

  .5يغفل حقيقة مهمة أال كىي أّف ا١تتعلم ىو ٤تور العملية التعليمية

                                                           

. 189، ص1993، 16عبد العزيز صاحل كآخركف، الًتبية كطرؽ التدريس، دار ا١تعارؼ، القاىرة، مصر، ط 1
  

.3، ص1981دار الثقافة للطباعة كالنشر، القاىرة، مصر،  بتصرؼ، ٤تمد عّزت عبد ا١توجود كآخركف، أساسيات ا١تنهج كتنظيماتو، 2
  

، 1983، خاطر ٤تمود رشدم كآخركف، طرؽ تدريس اللغة العربية كالًتبية الدينية يف ضوء االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة، دار ا١تعرفة، القاىرة، مصر3
 .  419ص

ية يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، ٣تلة اإلسبلـ يف آسيا، العدد األّكؿ، اٞتامعة ٤تمد ٓتَت اٟتاج عبد ا، إشكاالت نظرية كتطبيق 4
  .66، ص2009اإلسبلمية العا١تية، ماليزيا، يوليو 

. 12ق، ص1414اضل فتحي كايل، الضعف اللغوم قدٯتا كحديثا، فعاليات الندكة العامة ١تعاٞتة الضعف اللغوم، حائل، ف 5
  



عاللغة بين الطبيعة واالصطنا   الفصل األول 
 

53 

 

ٗتتلف عنها اختبلفا  كالعملية التعلمّية حىت كإف اشًتكت مع العملية التعليمية يف ا١ترامي، إاّل أّّنا
بات كسلوكات، كيكّوف مواقف جوىريا، كذلك كوف التعلم نشاط ذايت يقـو بو ا١تتعلم ليحصل على استجا

يف احتكاؾ مباشر مع مصادر ا١تعلومات  .1يستطيع بواسطتها أف ٬تابو كل ما قد يعًتضو من مشكبلت اٟتياة
كاليت ال ٘تثل بالضركرة ا١تعلم، فمصطلح "التعلم" يصف يف الغالب تغَتا شبو دائم إىل درجة ما يف السلوؾ، كال 

 ، بل ىناؾ عّدة عوامل للتعلم إضافة إىل النضج أك النمو منها:كفقط 2يُعزل ىذا التغَت إىل عوامل النمو

عائقا أماـ اإل٧تاز  ترباالستعداد: ىو عامل نفسي مهم يف عملية التعلم، كعدـ االستعداد يع-
 التعلمي.

 الفهم: كيّعد عامبل أساسيا إل٧تاح عملية التعلم.-

. "ا١تراف يؤدم إىل 3هم ك٧تاح العملية التعلميةالتكرار: كيعٍت اإلعادة كاالستمرار بقصد حصوؿ الف-
 اإلتقاف". 

إّف مسألة تعلم اللغة من ا١تسائل اليت تعرض ٢تا الكثَت من علماء النفس كالًتبية كاالجتماع كعلماء 
اللغة، كظهرت فيها الكثَت من النظريات اليت تراعي ا٠تصوصيات النفسية للمتعلم من ميوالت كفركقات فردية، 

لي من منظور نفسي. كاكتساب اللغة يتم حتما داخل اجملتمع الذم ٪تا فيو، كىذا االكتساب للغة كنضج عق
اكتساب بالضركرة لطرؽ التفكَت السائدة يف اجملتمع، من منظور اجتماعي. كيأيت التعلم بعد االكتساب يف 

ن منظور تربوم. أّما ا١تنظور اللساين ، مإطاره الرٝتي الذم يراعي الطريقة ا١تتبعة يف إيصاؿ ا١تعارؼ إىل ا١تتعلمُت
فَتّكز على العوائق كالصعوبات اليت تعًتض سبيل العملية التواصلية بُت ا١تتعلم كمصدر ا١تعلومة، كإ٬تاد التفسَت 

 .4العلمي البلـز لكثَت من اإلشكاالت اليت تعيق عملية اكتساب مستويات اللغة ا١تدركسة لدل ا١تتعلم

 

 

                                                           

.21، ص1، ط1983مد مصطفى زيداف، التعلم كتطبيقاتو الًتبوية، الديواف الوطٍت للمطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، ٤ت 1
  

، تر: علي حسُت حجاج، مر: عطية ٤تمود ىنا، سلسلة عامل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف 2ظريات التعليم، دراسة مقارنة، جن 2
 .   11، ص1986 كاآلداب، الكويت، ديسمرب

.54ٛتد حساين، مباحث يف اللسانيات، صأ 3
  

كآداهبا، جامعة ن قطاية بلقاسم، دكر اللسانيات يف تعليم اللغة العربية كتطبيقاهتا على الطور األّكؿ )االبتدائي(، مذكرة ماجستَت يف اللغة العربية ب 4
  .7، ص2009/2010قاصدم مرباح، كرقلة، 
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 :1ات االصطناعية العاّمة ا١تتمثلة يفكنظرا ٠تصوصيات اللغ

 أف تستخدـ يف العبلقات االجتماعية العامة ككذا يف اجملاؿ التجارم كالعلمي كالفلسفي. ٢تا ٯُتكن -1

  .بالنسبة للجميع، خاصة الشعوب األكربية ااكتساهب يسهل-2

ة بصيغها، كما فإّف مسألة تعلمها إذف ىي مسألة تدريب مستمر على نطق أصواهتا، كعلى اإلحاط
يكوف ضركريا من مفرداهتا، كعلى معرفة طرؽ صيغ ٚتلها ا١تفيدة، على غرار التدريب الذم يقـو بو الراغبوف يف 

كما أّف ىذا النوع من اللغات ٬تب تعلمو على أساس األ٫تية الوظيفية يف اٟتياة، كذلك   ،2اكتساب العادات
فبل فائدة من تعلم أم مادة إذا مل يكن ٢تا نفع اجتماعي .3ياتوليدرؾ ا١تتعلم أنو يتعلم شيئا ٭تتاج إليو يف ح

كفائدة للناشئ يف تفاعلو مع اجملتمع الذم ٭تيا فيو، كمادامت اللغة كسيلة اتّصاؿ بُت األفراد كاٞتماعات، فإّف 
 . ٢4تا كظيفة تؤديها يف تسهيل عمليات االتّصاؿ كنقل الفكر كالتعبَت عن النفس

اعية تسعى ألف تكوف لغة حية، تلعب دكر اٞتهاز العصيب للمجتمع العا١تي أك دكر كألّف اللغة االصطن
هبا أفراده، كعجزىا عن تأدية ىذا التخاطب كالتفاىم يعٍت أّّنا لغة  الشبكة التليفونية اليت يتخاطب كيتفاىم

يف كل ما ة، مستخدمة فإّف أنصار اإلسربانتو باعتبارىا أشهر اللغات االصطناعية، يركف أّنا لغة حي .5خرساء
ٯتكن استخدامو عن طريق اللغات األخرل، كتعلمها أسهل بكثَت من تعلم اللغات األخرل، فحىّت األشخاص 
الذين ال يستطيعوف تذكر كلمة كاحدة من اللغات اليت تعلموىا يف ا١تدرسة أك اٞتامعة، ٭تتاجوف فقط بضعة 

طبلقة، كم أّّنا أكثر فائدة من اللغات الوطنية إذا كاف ا٢تدؼ شهور من الدراسة ا١تركزة لكي ٬تيدكا اإلسربنتو ب
من تعلم لغة أخرل ىو التعرؼ على أناس من أماكن شىّت، ألّف تقريبا ٚتيع من يتكلم اإلسربانتو تعلمها ٢تذا 

 .6السبب

                                                           

 "An axiliary language must satistfy the following conditions:
 1

 

1-be capable of being used for the ordinary relations of social life for commercial and for scientific and philosophical dealing. 

 2-be easily acquired by every person, and in particular by people of European civilization.” 

Albani & Buonarotti, Axiliary International Language, Aga magira difura, dizionariodelle lingue immaginarie. Bologna, Zanichelli.trsl. 

1994, p49.  

.76بتصرؼ، ٘تاـ حساف، اللغة بُت ا١تعيارية كالوصفية، ص 2
  

20، ص1986، 2للغة العربية، دار الفكر، دمشق، سورية، طبتصرؼ، جودت الركايب، طرؽ تدريس ا 3
  

عودية، ٛتد عبده العوض، مداخل تعليم اللغة العربية، دراسة مسحية نقدية، مكتبة ا١تلك فهد الوطنية للنشر، مكة ا١تكرمة، ا١تملكة العربية السأ 4
 . 77ق، ص1420/ 2000، 1ط

.112، ص1979، دار ا١تعارؼ، القاىرة، مصر، بتصرؼ، عبد الرٛتاف عائشة، لغتنا كاٟتياة 5
  

“Esperanto is a living language, used for everything people use any other language for  . it‟s much easier to learn than a national
6 

language . Even people who can‟t remember a word of a language they studied for years in high school or college need only months of 

intensive study to become fluent in Esperanto. It is also more useful than national languages if your goal in learning a language is to get 

to know people from different places, since virtually everyone who speaks Esperanto has learned it for this reason.” 

 http://esperanto-afriko.webs.com/kurso%20angle.pdf, 28 juillet 2016, 19 :45. 

 

http://esperanto-afriko.webs.com/kurso%20angle.pdf
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م كمل يبتعد أنصار الفوالبيك عن ىذه النظرة كثَتا، فهم اآلخركف يركف أنو كرغم عدـ سهولة تعلم أ
د، كتعزيز لغة، فإنّو بسبب النظامية يف بناىا كا١تنطقية يف تركيبها، فإّف دراسة الفوالبيك ىي ذات قيمة لنمو الفر 

كذلك أّف ا٢تدؼ من تعلمها ىو إحداث تغَت دائم يف سلوؾ الفرد  .1لفكره اللغوم عامة كإيقاظ آلرائو العملية
كما أنو يستحسن تعلمها على عّدة خطوات، كتعلم   .2ةاإلنساين، ْتيث يعيد توجيهو كتشكيل بنيتو العقلي

قواعدىا مث حفظ بعض ا١تفردات مّث التدرج يف استخدامها، كذلك على رأم ابن خلدكف القائل أّف "تلقُت 
 .3العلـو للمتعلمُت إ٪تا يكوف مفيدا إذا كاف على التدريج شيئا فشيئا كقليبل قليبل..."

رل إ٪ّتا اصطنعت لتحقيق التواصل العا١تي، كالذم "يرّكز على كونو كمعلـو أّف االنًتلينغوا ىي األخ
إاّل أّّنا فشلت يف  .4تبليغ رسالة شفوية أك خطية أك معلومات أك آراء عن طريق الكبلـ ا١تنطوؽ أك ا١تكتوب"

 ذلك كفشل غرض تعليمها لسببُت:

حظة لتحكم العرش من الصعب إصبلح الوضع اللغوم العا١تي فجأة، كإدراج لغة كليدة الل-1
أف يعمد قبل كل  اللغوم، كتنفي ما سبقها من آالؼ اللغات األـ، "مّث على كل من ٭تاكؿ إصبلحا لغويا

شيء إىل دراسة حياة اللغة، كمناىج تطورىا، كما ٗتضع لو يف حياهتا من قوانُت، حىت يتميز لو ا١تمكن من 
يتنافر مع طبيعة األشياء، كحىت تأيت إصبلحاتو مسايرة ا١تستحيل، كيستبُت لو ما يتفق مع السنن الكونية كما 

 .٢5تذه الطبيعة، فتؤيت أكلها كتكلل بالنجاح"

أنّو يصعب استعماؿ االنًتلينغوا يف ا٠تطاب العا١تي كىي بعيدة كل البعد عن ألسنة أغلب -2
عن اإلدراؾ بل يصعب الشعوب غَت األكربية، ك"تعلم ا١تهارات اللغوية خارج ا٠تطاب ٬تعلها معزكلة كبعيدة 

بُت توظيفها يف السياقات ا١تختلفة، يف التعبَت عن األفكار كاألحاسيس كا١تشاعر، كهبذه الطريقة تتسع ا٢توة 
 .6اللغة ك٣تاالت استعما٢تا"

                                                           

“No language is easy to learn, but because of the regularity of its structure and the logic of its forms, the study of Volapuk is an asset to
1
 

personal development. Having studied the language, we find that our conception of  language in general is greatly enhanced, and that our 

thought processes are considerably sharps.” 

http://xn--volapk-7ya.com/IntroToVolapuk.pdf , 24 avril 2016, 16 :10.  
يل درجة الدكتوراه يف الرياضيات ا١تعلوماتية، كلية صوف نبهاف ٛتصي جربيٍت، نظاـ تفاعلي من أجل التعليم على الشبكة العنكبوتية، رسالة لنم 2

، جامعة حلب، سورية،   . 29، ص2010العلـو
.1030، ص1968، 2ابن خلدكف، ا١تقدمة، تح: علي عبد الواحد كايف، ٞتنة البياف العريب، بَتكت، لبناف، ط 3

  

.224، ص1975عريب، دار الرسالة، بَتكت، لبناف، -منَت بعلبكي، ا١تورد: قاموس إ٧تليزم 4
  

.198، ص1971علي عبد الواحد كايف، اللغة كاجملتمع، دار ّنضة مصر للطلع كالنشر، القاىرة، ٚتهورية مصر العربية،  5
  

رد مسؤكلية الفخالد بوزياين، من أجل ٗتطيط لغوم أفضل لتعليمية اللغة العربية يف الوطن العريب، ا١تؤ٘تر الدكيل للغة العربية، العربية لغة عا١تية 6
 . 17كاجملتمع كالدكلة، بَتكت، لبناف، ص

http://volap�k.com/IntroToVolapuk.pdf
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كعلى ىذا األساس ينبغي أف نّفرؽ من البداية بُت تعلم لغة لتأدية حاجة ملحة كبُت تعلمها لغرض 
ككاف من ا١تمكن خلق  .1فّعاؿ، يف حاالت اجتماعية يعايشها ا١تتعلم كثَتا أك قليبلاالستخداـ ا١تناسب ال

٣تتمع عا١تي يعايش االنًتلينغوا قليبل، ْتيث يّتم إدراج تعليمها كلغة أجنبية ثانية يف ّجل ا١تدارس العا١تية ٖتت 
 البنود اآلتية:

 للغةاىذه بغي تعليم التلميذ قواعد استعماؿ كمعرفتها، كمن ىذه الزاكية ين االنًتلينغواالوعي بقواعد -1
يف اجملتمع، كتطوير كفاءتو اللغوية التواصلية، أم إكسابو ا١تعرفة الضمنية بقواعد التواصل اللغوم يف اجملتمع، 

 .2اليت تفسر قدرة اإلنساف على استعماؿ ىذه اللغة يف ظركؼ التواصل ا١تختلفة القائمة يف بيئتو االجتماعية

بطريقة رٝتية مر٭تة، "حيث ينبغي إعطاء الغاية البلزمة للسياؽ التعليمي حىت االنًتلينغوا م أف تُعل-2
٬تد ا١تتعلم نفسو ٣تربا على استخداـ ىذه اللغة مىت اقتضى اٟتاؿ، فمثبل ىذا التعليم إذف ال يوجد إال لطلبة  

 .3اصل شفهية"إىل ٖتقيق ىدؼ آين كطارئ، كىم ليسوا ْتاجة إىل لغة تو  كبار ىم يف حاجة

يّتم تعليم االنًتلينغوا يف ا١تدارس العمومية أك ا٠تصوصية، "أم يف بيئة غَت تلك اليت يّتم التحدث -3
هبا يوميا، كيّتم بشكل مقصود كىادؼ، ك٭تدث بطريقة منظمة من خبلؿ برنامج دراسي رٝتي يتدرج حسب 

 .4"مراحل ٪تو الفرد، من البسيط إىل ا١تعقد كمن السهل إىل الصعب

كاف ىذا أىم ما يتعلق بتعليم كتعلم اللغات االصطناعية العاّمة، أّما تعلم  كتعليم اللغات االصطناعية 
، ترتكز أ٫تها على نفسية ذكم االحتياجات ا٠تاصة، كمعلـو أّف لشأف آخر كصعوبات أخر  ماا٠تاّصة فله

 .5ة كتعليم ا١تهارة للمتعلم""االىتماـ باألسس النفسية من أىم ا١تؤثرات التعليمية لنقل ا١تعلوم

 

 

                                                           

. 139، ص2002شريف بوشحداف، لغة كظيفية أـ تعليم كظيفي؟، ٣تلة العلـو اإلنسانية، جامعة ٤تمد خيضر، بسكرة، العدد الثالث، أكتوبر  1
  

دمي الًتبية كٖتسُت مستواىم، كزارة الًتبية بتصرؼ، ٤تمد العيد رتيمة، تعليم اللغة العربية، األسس كاإلجراءات، ا١تعهد الوطٍت لتكوين مستخ2
  .10، ص2002-2001الوطنية، اٞتزائر، 

3شريف بوشحداف، ا١ترجع نفسو، الصفحة نفسها.
  

، دكتوراه ا خالد عبد السبلـ، دكر اللغة األـ يف تعلم اللغة العربية الفصحى يف ا١ترحلة االبتدائية با١تدرسة اٞتزائرية، أطركحة مقدمة لنيل درجة4 لعلـو
  .39، ص2012ٗتصص أرطفونيا، قسم علم النفس، كلية العلـو االجتماعية كاإلنسانية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

، 2010ة، خدير ا١تغيلي، تعليمية النص التعليمي للغة العربية كآداهبا يف اٞتامعة، ٣تلة الواحات للبحوث كالدراسات، العدد الثامن، جامعة غرداي5
  .365ص
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 تعليم اللغات االصطناعية الخاصة:-2

الًتبية ا٠تاصة من أكثر ا١تصطلحات ا١تتداكلة يف  مصطلح يعترب مفهوم التربية )التعليم( الخاصة:-
اصة ىذا القرف، كاألكثر أ٫تية ١تا يقدمو من خدمة لفئة معينة، فكثَت من الباحثُت كالعاملُت يف ٣تاؿ الًتبية ا٠ت

يقصركف استخداـ ىذا ا١تصطلح على فئة ا١تعاقُت فقط، كىذا ٣تاؼ للصواب. إف ىذا ا١تصطلح صاحل لّكل 
الفئات اتاجة لنوع خاص من الرعاية، سواء كانت جسمية أك نفسية أك اجتماعية أك تربوية، فاإلعاقة بكل 

سرة فحسب، بل إّنا أرّقت قطاعا كبَتا صورىا كاحدة من القضايا االجتماعية اليت مل تقتصر آثارىا على األ
من اجملتمع، كلذا أصبحت معاٞتة ىذه ا١تشكلة ٤تط عناية كاىتماـ الكثَت، حىّت أّف األمم ا١تتحدة كمنظماهتا 

 .1عاما دكليا للمعاقُت 1981ا٠تاصة اعتربت عاـ 

ية، قد ٘تنعهم كا١تعاقوف ىم من يعانوف من عاىات طويلة األجل بدنية أك عقلية أك ذىنية أك حسّ 
 .2كفّعالة يف اجملتمع على قدـ ا١تساكاة مع اآلخرينلدل التعامل مع ٥تتلف اٟتواجز من ا١تشاركة بصورة كاملة 

الًتبوية، تتضمن تعديبلت خاصة سواء يف ا١تنهج أك  كعلى ىذا فالًتبية ا٠تاصة ىي ٪تط من ا٠تدمات كالربامج
ا٠تاصة جملموع الطبلب الذين ال يستطيعوف مسايرة متطلبات الوسائل أك طرؽ التعليم، استجابة للحاجات 

أك بعبارة أخرل، الًتبية ا٠تاصة ىي ٣تموعة الربامج الًتبوية ا١تتخصصة، كاليّت تقدـ  .3برامج الًتبية العادية
هتم لفئات من األفراد غَت العاديُت ١تساعدهتم على تنمية قدراهتم إىل أقصى حدٍّ ٦تكن، كٖتقيق ذكاهتم كمساعد

 .4على التكيف

كيعترب مصطلح الًتبية ا٠تاصة أمشل من مصطلح التعليم ا٠تاص، فالًتبية ا٠تاصة ىي ٚتيع أ٪تاط 
التعليم ا١توجهة لؤلطفاؿ ذكم االحتياجات ا٠تاصة، حيث تستعُت ٔتختلف الوسائل كا١تعينات البيداغوجية اليت 

ّّنا تّؤمن لؤلطفاؿ غَت ا١تتكيفُت ٪توا أمثبل كما أ  .5تساعد على تلبية حاجات كمتطلبات ىؤالء األطفاؿ
 . 6إلمكاناهتم كلها

                                                           

.3خالد النجار كآخركف، مقدمة يف الًتبية ا٠تاصة، مركز التعليم ا١تفتوح، جامعة القاىرة، مصر، )دت(، ص 1
  

 .17:46، 29/07/2016. 7، ص01تفاقية حقوؽ األشخاص ذكم اإلعاقة كالربكتوكوؿ االختيارم، ا١تادة ا 2
   a.pdf-http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot  

 

الد النّجار كآخركف، ا١ترجع نفسو، الصفحة نفسها.خ 3
  

.11، ص2003، 1خولة أٛتد ٭تِت، إرشاد أسرة ذكم االحتياجات ا٠تاصة، دار الفكر، عّماف، األردف، ط 4
  

-درسيتيحة سعدم، فعالية برامج مراكز الًتبية ا٠تاصة يف تعديل سلوؾ األطفاؿ ا١تعاقُت عقليا )درجة بسيطة(، دراسة ميدانية ٔتركز التكيف ا١تف 5
  .12، ص2005-2004، بن عكنوف، اٞتزائر، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف علـو الًتبية، جامعة اٞتزائر، -علي رملي-ا١تدرسي

 . 577، ص2001كبَت سيبلمي، ا١تعجم ا١توسوعي يف علم النفس، اٞتزء الثاين، تر: كجيو أسعد، منشورات كزارة الثقافة، دمشق، سورية،  6

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
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مصطلح من يرل أّف مصطلح التعليم ا٠تاص أمشل من  ،إاّل أّف ىناؾ من ا١تهتمُت بالشأف اللغوم
ا٠تاصة، كيعترب ىذه األخَتة نوع من التعليم ا١تنظم ا٢تادؼ، الذم يعٍت التنشئة ا٠تاصة لذكم  الًتبية

٠تاصة، ليستطيعوا التكيف ضمن إطار ٣تتمعاهتم الية، كىذه التنشئة ا٠تاصة ٖتدث يف بيئات االحتياجات ا
كا١تّهم أّف ا٢تدؼ من ىذا النوع من الًتبية  .1تعليمية تتناسب مع طبيعة ىذه الفئات كمستوياهتم كإمكانياهتم

س ا٠تاصة هبم ٔتا يتواءـ ىو ضركرة االىتماـ بذكم االحتياجات ا٠تاصة، كتكييف ا١تناىج كطرؽ التدري
 .2كاحتياجاهتم، كٔتا يسمح بد٣تهم مع ذكيهم من التبلميذ العاديُت يف فصوؿ التعليم العاـ

كإذا كاف العامل بأسره ينادم بدمج ذكم االحتياجات الًتبوية ا٠تاصة، فإّف ذلك ال يعٍت ىدـ ما 
لًتبية ا٠تاصة، كا١تتمثلة يف عزؿ ىؤالء ٔتدارس يعرؼ بالًتبية ا٠تاصة، بل يعٍت ىدـ األفكار اليّت تكمن كراء ا

خاصة هبم، فالتمثيل الثنائي ا١تتمثل يف الًتبية ا٠تاصة كالتعليم العادم كاف ضركريا يف ا١تاضي، كقد حّقق 
فدمج  .3أىدافو لّكنو مل يعد مقبوال يف الوقت اٟتاضر، كما مل يعد الدمج خيارا بل ىو كاقع قائم كمستمر

اصة من شأنو أف يزيل تلك اٟتواجز العالية ا١توجودة بينهم كبُت أقراّنم العاديُت، كيساعدىم تلك الفئات ا٠ت
  .4على تنمية صداقات ٣تتمعية تنعكس عليهم يف صورة تقدير ذات مرتفع كمفهـو ذات إ٬تايب

"الصم  ياكألّف تقدير الذات ال ٯتكن أف يتأّتى لذكم اٟتاجات الًتبوية ا٠تاصة )خاصة فئة ا١تعاقُت ٝتع
البكم" كفئة ا١تعاقُت بصريا "ا١تكفوفُت"( إاّل بًتبية كتعليم ناجحُت، ك٧تاح ىذا األخَت ال ٯتكن أف ٭تصل إاّل 

األكحد لتمكُت ىؤالء من ٖتقيق مبتغاىم، فبل بأس ك  الوحيد بنجاح ٖتصيل اللغة ا٠تاصة، كاليّت تعترب السبيل
 اصة بفئة الصم البكم، كفئة ا١تعاقُت بصريا.باالطبّلع على أسس تعليم اللغات ا١تصطنعة ا٠ت

 

 

                                                           

.386ق، ص1419نبل عبد العزيز كآخركف، نظاـ التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية، دار ا٠تر٬تي، الرياض، السعودية، س 1
  

اؿ بنت عبد ا٢تادم، باخت اٟتازمي، كاقع استخداـ اٟتاسب اآليل يف مراكز ٚتعية األطفاؿ ا١تعوقُت لتنمية مهارات األطفاؿ ذكم نم 2
االحتياجات ا٠تاصة من كجهة نظر ا١تديرات كا١تعلمات، مطلب مكمل لنيل درجة ا١تاجستَت يف ا١تنهج كطرؽ التدريس، جامعة أـ القرل، مكة 

 .  37ق، ص1430ية، ا١تكرمة، السعود
 .15، ص2009، 133اؿ ا٠تطيب، التحديات اليت تواجو دمج الطلبة ذكم اٟتاجات ا٠تاصة يف الدكؿ العربية، ا١تعرفة األرشيفية، العدد ٚت 3
قراّنم العاديُت يف ا١تدارس العامة، مد كماؿ أبو الفتوح، إتاىات معلمي ا١تدارس االبتدائية ٨تو دمج أطفاؿ األكتيـز )األطفاؿ الذاتويُت( مع أ٤ت 4

لية الًتبية، دراسة سيكولوجية يف ضوء بعض ا١تتغَتات، ْتث منشور يف األعماؿ الكاملة للمؤ٘تر العلمي الثاين لقسم الصحة النفسية، اجملّلد األّكؿ،ك
  .3، ص2011يوليو  18، 17جامعة بنها، ٚتهورية مصر العربية، 
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إّف حركة الًتبية ا٠تاصة ا١تعاصرة كما تتخذه من  :-لغة اإلشارة–تعليم لغة الصم البكم -
اسًتاتيجيات كتوجهات، كما تنتجو من منهجيات كفنّيات، كما ترنو إليو من توقعات آفاؽ كعلى رأسها الدمج 

ية ا٠تاصة ميداف إبداع لئلنساف بقدر ما تنطوم على ٖتديّات اإلنسانية كعلى الكامل اٟتقيقي، لتؤكد أّف الًتب
  .1اختبار لكفاءتو، كلكي تكوف الًتبية ا٠تاصة ىكذا ْتق فهذا رىن ا١تعلم

نؤكد أّف معلم لغة اإلشارة البّد أف يكوف معربا، كيكوف لديو قدرات تواصل بصرم قوية  كمن ىنا
يف عرضو، كالبّد أف يكوف  ٥تلصا كصادقا كلديو رغبة يف التواصل كالعمل  اّيقكغنية، ككذلك البّد أف يكوف ش

مع األشخاص الصم، حيث أّف العمل يف ٣تاؿ تدريب أفراد ىذه الفئة أك تدريب القائمُت على رعاية ىؤالء 
 .2األفراد يّعد من أصعب ٣تاالت علم النفس

ارلز" أّكؿ مدرسة حرة لتعليم األشخاص الصم يف "لييب تش أّما عن تاريخ تعليم لغة اإلشارة فقد أنشأ
، كقد أكمأنا إىل ىذا سابقا، ككانت تأخذ التبلميذ من كل أ٨تاء فرنسا، كدرب ا١تعلمُت 1755باريس سنة 

على طرائقو جيدا، كبعد ذلك فإّف ا١تدارس األخرل يف أ٨تاء اإلقليم فتحت أبواهبا كرفعت رايتها لتعليم لغة 
 ة.اإلشارات بالفرنسي

أّما "صمويل ىينيك"، الضابط األ١تاين، فقد اىّتم ىو اآلخر بتعليم األطفاؿ الصم طرقا أخرل 
للتواصل مع ايطُت هبم، ترّكز على قراءة اٟتديث من خبلؿ تتبع حركات الوجو كالشفاه أثناء اٟتديث، كقد 

م األشخاص الصم من خبلؿ عرفت ىذه الطريقة فيما بعد بطريقة قراءة الشفاه، كاليت ىي ٤تاكلة لتعلي
 التحدث بدكف استخداـ لغة اإلشارات.

من الطرؽ الرائدة  كبذلك فقد كانت الطرؽ اليت ابتكرىا كل من "لييب تشارلز" ك"صمويل ىينيك"
، كا١تستخدمة يف التواصل مع الصم، حيث مهدت تلك الطرؽ ا١تبكرة إىل  كا١تبشرة للغة اإلشارة السائدة اليـو

رؽ االتصالية ا١تتاحة ا١تتضمنة للغة اإلشارات، كهتجي األحرؼ كاإلشارات كاإلٯتاءات لتعليم استخداـ كل الط
 .3األشخاص الصم

 

                                                           

1
يجيات الًتبية ا٠تاصة كالكفاءات البلزمة ١تعلم الًتبية ا٠تاصة، ٣تلة اإلرشاد النفسي بكلية الًتبية، العدد الثاين، جامعة عُت لعت منصور، اسًتاتط 

 . 82، ص1994مشس، مصر، 
.7مد علي كامل، قاموس لغة اإلشارة لؤلطفاؿ الصم، ص٤ت 2

  

. 10ػػػػػػػػػػػػػػػػػ، قاموس لغة اإلشارة للمراىقُت كالبالغُت الصم، صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3
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كقد طرأت العديد من ااكالت لتطوير لغة الصم البكم، كبالفعل كانت ىناؾ ٤تاكالت عديدة 
 ة منها:لدخوؿ ىذا العامل، كذلك عن طريق تطبيقات بسيطة تساعد على تعلم لغة اإلشار 

قفازات إلكًتكنية تقرأ لغة اإلشارة: فقد مّت اخًتاع قفازات إلكًتكنية تقرأ لغة اإلشارة كتًتٚتها إىل -1
لغة نصية مكتوبة أك منطوقة، فهي مزكدة ْتساسات ك٣تسمات متحركة، حيث يقـو تطبيق بر٣تي على ا٢تاتف 

أك من خبلؿ نصوص، ٯتكن للمستخدـ قراءهتا الذكي أك اٞتهاز اللوحي بًتٚتة ما ترسلو ىذه اجملسمات إىل 
 .1قراءة التطبيق ٢تا بصورة صوتية

برنامج تواصل ا١تًتجم اإلرشادم العريب: ىو برنامج ىدفو ا١تسا٫تة يف تقدًن أفضل اإلمكانيات -2
ية ١تساعدة األصم كذكيو، كا١تسا٫تة يف تعزيز التواصل فيما بينهم، تواصل يعرض لغة اإلشارة بتأثَتات ثبلث

ٯتكنك ترٚتة النص إىل لغة اإلشارة العربية،   لاألبعاد، كىو ٬تمع بُت خدمة الًتٚتة كالتعليم، فمن خبلؿ تواص
 .2كما ٯتكنك تعلم إشارات الكلمات ككذلك كتابة نص ْتركؼ اإلشارة

 ىي الفئة األكفر حظا بُت فئات ذكم االحتياجات ا٠تاصة يف كٕتدر اإلشارة إىل أّف فئة الصم البكم
اجملتمع اٞتزائرم، فهي الفئة الوحيدة، على حّد علم الباحثة، اليت ٢تا كزف اجتماعي خاص مقابل كزف تعليمي 
عاـ، فعلى الصعيد االجتماعي، حىّت كإف كانت مبادرة بسيطة إاّل أّنا ذات معٌت عميق، فتأسيس مقهى بُت 

ا لغة اإلشارة ىي لغة التواصل بُت رّكاد ىذا أزّقة اٞتزائر العاصمة، كفضاء خاص بفئة ا١تعاقُت ٝتعيا، ككحدى
٢تو إشارة إىل ا١تكانة اليت تتميز هبا ىذه الفئة عن نظَتاهتا من فئة ا١تعاقُت بصريا مثبل كفئة ا١تتخلفُت  ،3ا١تقهى

 عقليا كالتوحديُت كغَتىم من ذكم االحتياجات ا٠تاصة.

 أكثر الفئات اليت استفادت من التطبيع ، فتعترب فئة الصم البكم من بُتأّما على الصعيد التعليمي
االجتماعي، "كالذم يعٍت يف ىذا اجملاؿ، تربية ا١تعاؽ مع األسوياء كيف ظركؼ األسوياء نفسها، يبقى إحدل 
الغايات النبيلة للًتبية ا٠تاصة، لّكن كل ا٠تطر يكمن يف أف تتحوؿ ىذه الغاية السامية إىل شعار يعمم جزافا 

 .4راعاة ٟتاجاهتم كإمكاناهتم اٟتقيقية"على ا١تعاقُت دكف م

                                                           

إلسكندرية، امر ا١تغاكرم، ٤تمد مبّلح، اإلعاقة السمعية بُت التأىيل كالتكنولوجيا، مذكرة ماجستَت يف تكنولوجيا التعليم، كلية الًتبية، جامعة ات 1
  .21، ص2016-2015مصر، 

.23ص١ترجع نفسو، ا 2
  

 ،22/02/2016 ،11:10. https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/855fcea5-3d07-4834-80b3-854e4301cd07   3
  

ٕتاىات كآراء ا١تدرسُت كاإلداريُت يف التعليم العاـ ٨تو إدماج األطفاؿ غَت العاديُت يف ا١تدارس االبتدائية ٤تمد عبد الغفور، دراسة استطبلعية ال4
  .27، ص1999، جامعة قطر، 15العامة، ٣تلة مركز البحوث الًتبوية، العدد 

https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/855fcea5-3d07-4834-80b3-854e4301cd07
https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/855fcea5-3d07-4834-80b3-854e4301cd07
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يغزل أحدىم  كرغم أّف ىناؾ من يرل أّف "ا١تكاف ال يغٍت عن ا١تكانة بل كبل٫تا معا كل متكامل ال
إاّل أّف فئة الصم البكم قد استفادت كبصورة كاضحة من الدمج ا١تدرسي، كتعٍت كلمة الدمج  ،1عن اآلخر"

أّما يف ميداف الًتبية ا٠تاصة، فيشَت مصطلح  .2تكوف كبلًّ كاحدا متكامبلالداللة على التنسيق بُت األجزاء ل
الدمج إىل التفاعل بُت األطفاؿ العاديُت كا١تعوقُت يف ا١تواقف الًتبوية نفسها، كعليو يّتم دمج األطفاؿ ا١تعوقُت 

 .3يف ا١تدارس العادية كمساعدهتم على التعلم كذلك باستخداـ تقنيات خاصة

ٞتزائر ٕتربة الدمج ا١تدرسي لفئة الصم البكم ْتيث يّتم فتح بعض األقساـ ا٠تاّصة "كقد خاضت ا
هبم، كا١تلحقة ٔتدارس التعليم العادية التابعة لوزارة الًتبية الوطنية، إضافة إىل ٤تاكلة دمج كّلي للبعض منهم مع 

عاقُت عامة( ق فئة الصم البكم )كا١تكما أّف اٞتزائر قد كفلت ح  ،4التبلميذ األسوياء من خبلؿ األقساـ العادية"
يف التعليم العايل العاـ، كالتدريب ا١تهٍت كتعليم الكبار كالتعليم مدل اٟتياة دكف ٘تييز كعلى قدـ ا١تساكاة مع 

 .*اآلخرين

ىذا عن اىتماـ اٞتزائر هبذه الفئة من ذكم االحتياجات التعليمية ا٠تاصة، أّما عن اىتمامها بلغة 
، مفاده 20/09/2008ىم بالنسبة لنا، فقد أكردت جريدة الفجر مقاال لػػػوردة نورم بتاريخ اإلشارة، كىو األ

لغة اإلشارات ا٠تاصة بذكم اٟتاجات ا٠تاصة من الصم كالبكم كجعلها لغة كطنية "أّف اٞتزائر تسعى لًتسيم 
تكوف ىي لغة التعليم  كرٝتنة اللغة، حسب صاحل بلعيد، يعٍت أف ينص عليها الدستور، كغالبا ما ،5"رٝتية

كالتأليف كالثقافة كلغة التعامل الرٝتي كاالجتماعي، كتأيت يف العادة رٝتية اللغة من األبعاد الكربل للتوجهات 
 .6الوطنية لطموحات الشعب

كبناءن على ىذا، فإّف لغة اإلشارة  يف اٞتزائر سُتمنح يوما ما حق التعليم للجميع )عاديوف كمعاقوف(، 
( مدرسة موجهة للصم البكم، كمراكز 39ف نشَت بأّّنا تّدرس اآلف يف أكثر من تسع كثبلثُت )كال بأس بأ

 أخرل خاصة باٞتمعيات. 

                                                           

اض األطفاؿ إىل الدمج اجملتمعي"، دار ا١تصطفى ا٠تويل ىشاـ عبد الرٛتاف، قنديل إٯتاف رجب، دمج ذكم االحتياجات الًتبوية ا٠تاصة "من ري1
 . 11، ص2010للطباعة كالنشر كالًتٚتة، نبها، ٚتهورية مصر العربية، 

.27مد عبد الغفور، ا١ترجع السابق، ص٤ت 2
  

.182، ص2001، 1نتامي كار، األطفاؿ غَت العاديُت، تر: عدناف إبراىيم أٛتد، مؤسسة الرسالة، لبناف، طش 3
  

ية، العدد ركاب أنيسة، الدمج ا١تدرسي للمعاؽ ٝتعيا، التجربة اٞتزائرية األكادٯتية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية، ٣تلة قسم العلـو االجتماع4
 . 46، ص2013العاشر، جامعة الشلف، جواف 

 .04*أنظر ا١تلحق رقم 
 ،11/04/2012 ،12603. http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=82971?print 

5
  

.222صاحل بلعيد، اللغة اٞتامعة، ص 6
  

http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=82971?print
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=82971?print
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إّف للمعاؽ بصريا حق الًتبية كالتعليم مثل زميلو : -اللغة البارزة-تعليم لغة المعاق بصريا-2
هبا الطفل العادم. كفقداف  عتسها اليت يتما١تبصر، فمعركؼ أّف ٢تذا ا١تعاؽ االستعدادات كالقدرات العقلية نف

البصر رّٔتا يغَت من بناء ا٠تربة ا١تقدمة، كلّكن ىذا ال يعٍت عدـ فهم رئيس من جانبو، كعلى ىذا فا١تعاؽ بصريا 
عضوا نافعا  لو اٟتق يف أف يشًتؾ يف ثقافة ٣تتمعية كحياتية، كأف يقـو بالعمل ا١تناسب لظركفو حىت يصبح

 .1مع كأّم مواطن آخر، كليس عالة عليو أك عنصرا خامبل فيومفيدا يف اجملت

يكتسب ا١تعاؽ بصريا اللغة، كيتعلم الكبلـ بالطريقة نفسها اليت يتعلم هبا ا١تبصر، إىل حدٍّ كبَت، 
ككبل٫تا يعتمد على حاسة السمع كالتقليد الصويت ١تا يسمعو، إاّل أّف ا١تعاؽ بصريا يعجز عن اإلحساس 

كاٟتركات ا١ترتبطة ٔتعاين الكبلـ كا١تصاحبة لو كمن مّث القصور يف استخدامها، كما ٮتتلف عن  بتعبَتات الوجو
ا١تبصر أيضا يف أنّو يعتمد يف طريقة كتابتو كقراءتو على اللغة ا١تطبوعة بواسطة اٟتركؼ البارزة، أك ما يسمى 

 .2بطريقة برايل

الذم طّورىا بناءن على طريقة الكتابة الليلية  كتنسب ىذه الطريقة، كما أشرنا سابقا، إىل لويس برايل
اليت اخًتعها الضابط الفرنسي "باربَت"، لتسيَت إرساؿ التعليمات كاستقبا٢تا عرب الشفرة العسكرية إىل القنوات 

عد عاـ بالفرنسية أثناء اٟترب مع األ١تاف، كقد طرأت عليها تعديبلت حىت عرفت بطريقة برايل معدؿ 
ئل التقليدية للبدء يف الكتابة باليد كفقا لنظاـ برايل، ىي مسطرة ذات طبقتُت ٯتكن كمن الوسا .19193

ا١تعدين يف تثقيب النقاط  ٖتريكها على لوح معدين كخشيب، إضافة إىل قلم معدين، كيّتم استخداـ القلم
تثقيب من خبلؿ بالضغط على كرقة خاصة تثبت على اللوح ا١تعدين، كيتم ٖتريك ا١تسطرة عليها، ك٬ترم ىذا ال

 .4خانات تنظم يف أربعة صفوؼ على طبقيت ا١تسطرة ٖتدد خبليا برايل

 

 

 

 

                                                           

.411، ص1975سيد عبد اٟتميد مرسي، اإلرشاد النفسي كالتوجيو الًتبوم كا١تهٍت، مكتبة ا٠تا٧تي، مصر،  1
  

. 2003ا٠تاصة للموىوبُت كا١تعوقُت كسبل رعايتهم كإرشادىم، دار زىراف، عماف، األردف،  ٛتد الزعيب، الًتبيةأ 2
  

.145، ص2007، 1بحي سليماف، تربية الطفل ا١تعاؽ، دار الفاركؽ لبلستثمارات الثقافية، اٞتيزة، مصر، طص 3
  

.١146ترجع نفسو، صا 4
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مّث سرعاف ما تطورت الوسائل ا٠تاصة هبذا النظاـ )الربايل( كظهرت العديد من األجهزة كاآلالت اليت 
ذه اآلالت، بَتكنز، تعترب أكثر فاعلية، كما أظهرت التجارب كأّكد ا١تهتموف بشأف اإلعاقة البصرية، كمن بُت ى

" أك قارئ الشاشة، كىو برنامج تطبيقي أحدثو Screen readerلوحة األبكس، كورزكيلر، سكرين ريدر "
يب الذم تشهده الساحة العلمية حاليا، كالعديد من اآلالت كالتطبيقات األخرل التطور التكنولوجي الرى

 سنفّصل فيها تباعا فيما تبّقى من صفيحات ىذا البحث.

ن كقبل ىذا البّد من االّطبلع على كاقع ا١تعاؽ بصريا كأسباب إعاقتو كتأثَتىا على نفسيتو، ككذا لكّ 
على تعليمو، حىّت يتسٌت لنا تشخيص اٟتالة التعليمية ٢تذا ا١تعاؽ ككذا سبل تسهيلها كإ٧تاحها باستخداـ 

              األجهزة كاألنظمة، كطبعا اللغة ا٠تاصة.

        

         

             

   

           

     

 

 

 

 

 

     

 



  

: المعاق بصريا بين طبيعة اإلعاقة  الفصل الثاني
 واصطناعية البيئة التعليمية

  

اقة البصرية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اإلعالمبحث األّول  

زات المعاقين بصرياــــــــــــــــ: ميالمبحث الثاني  

: رعاية وإرشاد المعاق بصرياالمبحث الثالث  

: المعاق بصريا والمجال التعليمي  الرابعالمبحث    
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 المبحث األّول: اإلعاقة البصرية-

 تعريف اإلعاقة:-

. كيطلق عّرؼ ابن منظور اإلعاقة: إعاقة الشيء، يعوقو عوقا. كالتعويق يعين اؼبنع يف االستعماؿ العريب
مفهـو التعويق على كل من يقف أماـ اؼبرء، كمن ىنا يبنعو عن أداء نشاطو بكيفية عادية سواء كاف ىذا العائق 

، أم كل العقبات كالعوائق كأنواع العجز اليت تقف يف طريق الشخص سواء داخلية أك 1ّياماديا أك حس
 خارجية.

أّما أّىم التعاريف اغبديثة لئلعاقة فهي األمر الذم وبوؿ بٌن الفرد كاالستفادة الكاملة من العملية 
ديٌن يف اجملتمع، كلذا فهو يف أشد التعليمية كاؼبهنية، كما وبوؿ بينو كبٌن اؼبنافسة اؼبتكافئة مع األفراد العا

اغباجة إىل نوع خاص من الربامج الرتبوية كالتأىيلية كإعادة التدريب، كتنمية قدراتو حّّت يستطيع أف يعيش 
 اليت ىي حق طبيعي للمعاؽ. 2كيتكيف مع ؾبتمع العاديٌن بقدر اؼبستطاع كيندمج معهم يف اغبياة

يو لفظ سّوم يف النواحي اعبسمية أك العقلية أك االجتماعية، كاؼبعاؽ ىو كل فرد ىبتلف عّمن يطلق عل
 .3إىل الدرجة اليت تستوجب عملية التأىيل اػباصة حّت يصل إىل استخداـ أقصى ما تسمح بو قدراتو كمواىبو

، بأّّنم من لديهم قصور ذىين أك IFLAكقد صنفت األمم اؼبتحدة اؼبعاقٌن، حسب ما صدر يف معايًن األفبل 
حيث  ،"handicapped" ك"disabled"ك "impaired" كما أّّنا سبيز كثًنا بٌن اؼبصطلحات  ك بدين،حّسي أ

 يبلحظ أّف:

": يعين شذكذا أك نقصا يف الوظائف الفيزيولوجية أك النفسية أك البيئية impairedالضعف أك القصور"-
"، كعلى organ levelالعضو "التشروبية لئلنساف، كبصفة جوىرية يّعد ىذا القصور اضطرابا على مستول 

 سبيل اؼبثاؿ: العمى، الطرش، الشلل.

: ىي أحد نتائج الضعف أك القصور، كلكّنها ضعف أك قصور يف القدرة على "disabledاإلعاقة "-
أداء األنشطة سواء من جهة األسلوب أك من جهة الوضع الطبيعي لئلنساف. إّنا تّعد عجزا يف الوظائف على 

 "، كعلى سبيل اؼبثاؿ: صعوبة الرؤية كالسماع كالتنقل.At the level of personمستول الفرد "
                                                           

.25، ص1983، 1ابن منظور صباؿ الّدين، لساف العرب، مطبعة البوالؽ، ط 1
  

اغبركية، اؼبكتب بتصرؼ، بدر الدين كماؿ عبده، ؿبمد الّسيد سبلمة، قضايا كمشكبلت الرعاية االجتماعية للفئات اػباصة باإلعاقة السمعية ك 2
 . 29، ص1996، 1العلمي للكمبيوتر للنشر كالتوزيع، الشاطيب، اإلسكندرية، ج

ؿبمد السيد فهمي، السيد رمضاف، الفئات اػباصة من منظور اػبدمة االجتماعية )اجملرمٌن+ اؼبعاقٌن(، اؼبكتب اعبامعي اغبديث األزرطية، 3
  .156، ص1999اإلسكندرية، 
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االقتصادية -": نتيجة سلبية لئلعاقة، يوجد يف سياؽ األدكار االجتماعيةhandicappedالعجز "-
"The context of socioeconomic roles"عند اؼبقارنة مع  ، كيصبح األشخاص اؼبعاقوف عاجزكف

بالفعل، كتنسحب األمثلة اػباصة حباالت العجز على كل من يبدك   "nondisabledعاقٌن "األشخاص غًن اؼب
غًن قادر على مرافق اؼبواصبلت العامة، حبيث يصبح اؼبرء منعزال اجتماعيا، طروبا يف فراشو. ىكذا فإّف 

 شخاص.بينما تؤدم حاالت العجز إىل إغباؽ الضرر باأل 1الضعف أك القصور أدل إىل حدكث اإلعاقة

فالشخص اؼبعاؽ إذف، أك غًن العادم، ىو الذم ينحرؼ اكبرافا ملحوظا عّما نعتربه عاديا، سواء من 
كاالجتماعية أك اعبسمية حبيث يستدعي ىذا االكبراؼ اؼبلحوظ نوعا من اػبدمات الرتبوية، الناحية العقلية 

أك االكبراؼ كاف تأثًنه يف إعاقة ، ككلما اشّتد النقص زبتلف طبعا عّما يقدـ للطفل أك الشخص العادم
، ككاف تأثًنه يف نفسيتو كيف نظرة ايطٌن بو أعمق كأعظم 2اإلنساف عن اؼبشاركة يف اغبياة االجتماعية أكضح

 ضررا.

كتساند اللجنة القومية للدراسات الرتبوية بأمريكا ىذا الطرح أك التعريف، حيث ترل أّف اؼبعاقٌن ىم 
مستول اػبصائص اعبسمية أك العقلية أك االجتماعية أك االنفعالية ألقراّنم بصفة  أكلئك الذين ينحرفوف عن

عامة إىل اغبد الذم وبتاجوف فيو إىل خدمات تربوية كنفسية، زبتلف عّما يقدـ لآلخرين العاديٌن حّت ينمو 
ادر على القياـ يرل صاحل الزغيب أّف اؼبعاؽ ىو الشخص اؼبصاب كغًن القك  .3الفرد إىل أقصى إمكانات مبوه

 .4باغبركة كالنشاط نتيجة خلل حّد من مبوه العقلي كاالجتماعي كاالنفعايل فبّا يستدعي رعاية خاصة

مناسبة تقـو على أساس من الفهم  ةتسمية اؼبعاؽ على من نوفر لو مساعد (السبيعي)صر بينما وب
فتصبح مصيبة سبنعو عن النمو، كىذه كاإلدراؾ، فتعمد إىل حصر إصابتو كاإلحاطة هبا كمنعها من أف تتوسع 

اؼبساعدة يف اغبقيقة ؼبَّا تقدـ لو فإّنّا تعتمد على تعاكنو كرغبتو الصادقة للنهوض من العثار كالبدء من جديد 
البّد من اؼبركر عليها،   "Deuilكاالعتزاؿ اؼبؤقت عند إدراؾ اإلصابة أك عند حدكثها ما ىو إاّل فرتة حزف "

سرتاتيجية كنظرة مستقبلية تتميز باالعتزاز كقبوؿ التحّدم، حيث يشعر اؼبعاؽ بذاتيتو كيدرب للتقييم مث بناء إ
على فهم كصفو دبوضوعية التعاكف مع أسرتو كاؼبختصٌن بغية إدراؾ إعاقتو بغًن أسى عاطفي، تقبل نفسو 

                                                           

ؼبقدمة لذكم االحتياجات اػباصة، قائمة مصطلحات كتعريفات، تر: أضبد سعيد سامل، ؿبمود شريف زكريا، سلسلة ترصبة اػبدمات اؼبكتبية ا1
  .96 -95، ص2013معايًن األفبل، قسم اؼبكتبات كاؼبعلومات، جامعة عٌن مشس، القاىرة، مصر، 

، 2001، 1، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، مصر، ط1ػبصائص، جعبد الرضباف سيد سليماف، سيكولوجية ذكم اغباجات اػباصة، اؼبفهـو كا 2
  .19ص

.24بدر الدين كماؿ عبده، اؼبرجع السابق، ص 3 
 

 . 29، ص2000، 1صاحل عبد ا الزغيب، سلماف العواؼبة أضبد، الرتبية الرياضية للحاالت اػباصة، دار الصفاء للطباعة، عماف، األردف، ط 4
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، 1كز إشكالو جزئيا أك كلياال يعين السلبية كالتعود كاالستسبلـ كإمبّا يعين ذبا كالرضابكل ما فيها،  كالرضا
  العناية تتوجو كبو اؼبعاؽ كإنساف أكثر فبّا تتوجو كبو اإلعاقة. كىكذا فإفّ 

 أنواع اإلعاقات-

تعددت تعاريف اإلعاقة الذىنية بتعدد اؼبهتمٌن هبا، إاّل أّف تعريف غركظباف  :اإلعاقة الذىنية-1
"Grossman1973 كىو معتمد من طرؼ اعبمعية األمريكية منذ " ؽبذا النوع من اإلعاقات يّعد األكثر قبوال 

كىو " أّف اإلعاقة ىي مستول من األداء الوظيفي العقلي كالذم يقل عن متوسط الذكاء باكبرفٌن معياريٌن 
 18كيصاحب ذلك خلل كاضح يف السلوؾ التكيفي، كيظهر يف مراحل العمر النمائية منذ اؼبيبلد كحّت سن 

  .2سنة"

التخلف الذىين من جهة الصبلحية االجتماعية، بأنو حالة عدـ  "Tretgoldت غولد "بينما عّرؼ تري
اكتماؿ النمو العقلي إىل درجة ذبعل الفرد عاجزا عن مواءمة نفسو مع بيئة األفراد العاديٌن بصورة ذبعلو دائما 

 كدعم خارجي. 3رعاية كإشراؼإىل حباجة 

االجتماعي حيث ذباكز الغموض الذم -النفسي كاف منطقو يتخذ البعد   "Dollيف حٌن أف دكؿ "
لوحظ عند "تريت غولد"، ألنّو استطاع كضع مقياس بٌن درجات النضج االجتماعي، كيرل أّف التخلف ذىنيا 

 يتّسم بالسلوكات التالية:

عدـ الكفاءة االجتماعية بشكل هبعل الفرد غًن قادر على التكيف االجتماعي، باإلضافة إىل عدـ -1
 اؼبهنية، كعدـ القدرة على تدبًن أموره الشخصية.الكفاءة 

 أنّو دكف مستول الفرد العادم من الناحية العقلية.-2

 أّف زبلفو الذىين قد بدأ إّما عند الوالدة أك يف سنوات عمره اؼببكرة.-3

 أنّو سيكوف متخلفا ذىنيا عند بلوغو مرحلة النضج.-4

 ا كراثية أك نتيجة مرض ما.يعود زبلفو الذىين إىل عوامل تكوينية، إمّ -5

                                                           

.69 -68، ص 1982اؼبرضى كاؼبعاقٌن، الشركة اؼبتحدة للطباعة كالنشر، دمشق، سورية،  عدناف السبيعي، سيكولوجية 1
  

.9، ص1990، 1رمضاف ؿبمد القذايف، رعاية اؼبتخلفٌن ذىنيا، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، مصر، ط 2
  

.35، ص1985، 2سليماف الروباين، التخلف العقلي، اعبامعة األردنية، األردف، ط 3
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 .1حالة غًن قابلة للشفاء-6

حيث عرّفت الضعف الذىين بأنّو  1954سنة  "OMSكضمن ىذا اؼبنحى نقرتح تعريفا شامبل أقرّتو "
"عدـ اكتماؿ أك قصور يف مستول االرتقاء العاـ للنمو العقلي" كىذا ما يؤكده تعريف آخر لقانوف الصحة 

 .2كيرل أف التخلف الذىين ىو "حالة من توقف ارتقاء العقل كعدـ اكتمالو" 1955بإقبلرتا الذم صدر سنة 

 آليت:اكىناؾ تصنيفات للضعف الذىين ك

 يف ضعف فبيز أثناء التعلم. ثليتمقصور ذىني عميق: -1

بإمكاف الفرد القياـ ببعض النشاطات التعليمية، كتنمية بعض اغبركات  قصور ذىني حاد:-2
 اعبسمانية البسيطة.

حيث بإمكاف الفرد اكتساب مفاىيم بسيطة أثناء التواصل كنظافة اعبسم، قصور ذىني متوسط: -3
صعوبة يف تعلم اؼبفاىيم اغبسابية أك نشاطات القراءة، كمعامل ذكائو لكّنو هبد بسيطة، الركات اغبرشاقة ك ال

 %.49ك 35يرتاكح بٌن 

ساب، كمثل ىذه اغبالة يستدعي تربية قدرات كمهارات تطبيقية للقراءة كاغبقصور ذىني جزئي: -4
 . 3%70ك  50خاصة، معامل الذكاء بٌن 

 كىي امتناع عن الكبلـ بشكل كامل كىذا ما يسمى البكم أك اػبرس، اإلعاقة الكالمية:-2
أبكم أك أخرس، كقد يكوف البكم كالديا فيولد الطفل أبكم خلقة، كقد يكوف مكتسبا نتيجة رض  فاؼبعاؽ هبا

كمن أىم اإلعاقات الكبلمية اليت أصبعت عليها  .4وبصل البكم من جراء الصمم الوالدم دأك مرض، كق
 معظم الدراسات كالبحوث ما يلي:

 

                                                           

.36ليماف الروباين، اؼبرجع السابق، صس 1
  

.80، ص1990مصطفى عشوم، مدخل إىل علم النفس، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  2
  

Classification International des Handicaps : Déficiences, Incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences
3
 

des maladies, In SERM.OMS , 1988. 

عبد الرحيم، التصورات االجتماعية للمكفوفٌن اؼبوظفٌن لعملية اإلدماج االجتماعي كاؼبهين، دراسة ميدانية ببعض كاليات الشرؽ  نقبل عن: عبيد
      .36، ص2006-2005سنطينة، اعبزائرم، مذكرة مقدمة لنيل درجة اؼباجستًن يف علم النفس، فرع علم النفس االجتماعي، جامعة منتورم، ق

 

.33ضبد حسن اػبميسي، اؼبرجع السابق، صأ 4
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 كىو استبداؿ صوت بصوت، كاستبداؿ "س" بػػػػِ"ش" أك "ؾ" بػػػػِ"ؽ". االستبداؿ أك التحريف:-1

رؼ أخرل تؤدم إىل تغًن معناىا ىو استبداؿ أكثر من حرؼ يف الكلمة بأح التشويو أك التحريف:-2
 كبالتايل عدـ فهم ما يراد قولو.

 يتمثل يف ارتفاع الصوت ارتفاعا قد ال يتوافق مع طبيعة اغبدث الذم يتكلم عنو. :العلو-3

 حبيث يسًن الكبلـ على نربة ككتًنة كاحدة. عدـ التغًن يف طبقة الصوت:-4

 هية كاعبسمية اؼبصاحبة للكبلـ.القصور يف استخداـ اإليباءات كالتعبًنات الوج-5

قصور يف االتّصاؿ بالعٌن مع اؼبتحدث كالذم يتمثل بعدـ التغيًن أك التحويل يف اذّباىات الرأس -6
 عند متابعة االستماع لشخص ما.

"اللفظية"، اإلفراط يف األلفاظ على حساب اؼبعىن، كينتج ىذا عن قصور يف االستخداـ الدقيق -7
اػباصة دبوضوع ما أك فكرة معينة، فيعتمد إىل سرد ؾبموعة من الكلمات أك األلفاظ عّلو للكلمات أك األلفاظ 

 يستطيع أف يوصل أك يوضح ما يريد قولو.

قصور يف التعبًن: كينتج عن القصور يف اإلدراؾ لبعض اؼبفاىيم أك العبلقات أك األحداث كما يرتبط -8
 .1تعرب عنهاهبا من قصور يف استدعاء الدالالت اللفظية اليت 

 :2كيلخص أضبد اػبميسي أىم أسباب اإلعاقة الكبلمية يف

: تتناقل من جيل إىل آخر عن طريق الكركموزكمات اليت ربملها اعبينات بعض األسباب وراثية-1
الوراثية. كقد يكوف النقص العقلي من أحد األسباب اؼبؤدية غبدكث اإلعاقة الكبلمية كمن نتائج ىذا النقص 

ور الكبلـ كالقدرة على التعبًن كالتأخر يف النطق، كإذا كاف أحد أفراد العائلة يعاين من اضطراب  ما يصيب تط
كبلمي فمن البديهي أف يتوارث الطفل االستعداد ؽبذه العّلة، كىذا فبّا يؤكد أّف العامل الوراثي يلعب دكرا ىاما 

 يف اإلصابة باإلعاقة الكبلمية.

 

                                                           

.65، ص1997ماؿ سامل سيسامل، اؼبعاقوف بصريا، خصائصهم كمناىجهم، الدار البصرية اللبنانية، القاىرة، مصر، ك 1
  

.34-33بتصرؼ، أضبد اػبميسي، اؼبرجع السابق، ص 2
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ب الكبلمية تظهر نتيجة ألسباب عضوية، فقد يعرتم اعبهاز بعض العيو  : إفّ أسباب عضوية-2
الكبلمي نقص أك أمراض أك عاىات خلقية، فينتج عن ذلك قصور باعبهاز الكبلمي، كبالتايل عدـ القدرة 

 الّتامة على النطق كالكبلـ كالتصويت.

مية نتيجة ىناؾ أسباب ناذبة عن خلل يف كظائف اؼبخ تتسبب يف اضطرابات كبل :أسباب وظيفية-3
للمنافسة بٌن فص اؼبخ السائد كغًن السائد كما يف حالة الطفل األعسر الذم رباكؿ أسرتو الضغط عليو 

 للكتابة باليد اليمىن.

وجد أسباب عصبية لئلصابة باالضطرابات الكبلمية مثل تلف باؼبخ، كىذا يرجع ت :أسباب عصبية-4
 فل يف حياتو، خصوصا تلك الناذبة عن إصابات أثناء الوالدة.ألمور خلقية أك إىل اغبوادث اليت يتعرض ؽبا الط

)ينتج نتيجة  ، منها على سبيل اؼبثاؿ الكزازىاأك بعد ىاأثناءالوالدة أك : كتكوف قبل أسباب مرضية-5
 الذم يسبب تشنجات بعضبلت الفك. قص القابلة أك الطبيب حبل السرة دبقص غًن معقم(

تتميز باػبلل الوظيفي يف نشاط جسم الفرد، كقد يكوف غيابا كلّيا  تعرؼ بأّّنا: اإلعاقة الحركية-3
للحركة، أك حركات دخيلة، كسبس إّما األطراؼ أك اعبسم أك الرأس، كتأخذ أشكاال تتمثل يف التشويو اػبلقي 

"Malformation Congénitale قبل أك أك إصابة يف النخاع الشوكي ربدث  ل الدماغ" أك زبريب يف مستو
"، أك كذلك فقداف جزئي Agénésieأك بعد الوالدة، يضاؼ إىل ذلك غياب جزئي أك كّلي لؤلطراؼ "أثناء 

" ككذلك إصابة األعصاب اليت تتحكم Myopathieأك ّنائي للحركة بسبب اإلصابة يف مستول العضبلت "
 كتنقسم اإلعاقة اغبركية: .1يف العضبلت، أك يف النهاية اإلصابة على مستول اؼبفاصل

 Handicap Moteurعاقة اغبركية أك اعبسديةاإل-

 Paralysé الشلل-

 IMC" Infirme Moteur Cerebralاإلصابة بالعجز اغبركي اؼبخي "-

        

 

                                                           

.39لسابق، ص، نقبل عن: عبيد عبد الرحيم، اؼبرجع ا  Petit Larousse de la médecine, juin, 2003 , p 410, 411.
 1
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غًن قادر على إنشاء العبلقات االجتماعية مع اآلخرين، ال  ىو طفل الطفل التوحدم: التوحد-4
رم حولو. كىو يف الوقت نفسو يعاين اضطرابا يف التواصل يتواصل بصريا، كيكوف مشغوال بذاتو، ال يعنيو ما هب

اللغوم، فبل يستجيب إىل اغباالت اؼبطلوبة أك اؼبتوقعة من طفل يف مثل سنو. كقد أطلق على ىذا الطفل عّدة 
 .1تسميات منها: االنطوائي، الذاتوم، االنغبلقي كاالجرتارم

 :2كأىم صفات الطفل التوحدم ما يلي

ماعي كالعاطفي: إّف عبلقة الطفل التوحدم بوالديو كدبن حولو متأخرة، فهو ال التفاعل االجت-1
ؼبن يريد احتضانو كمبلعبتو، كىبلو كجهو يتواصل معهم كال يتفاعل مع تعاطفهم كتعاملهم، فهو ال يستجيب 

ك مبلطفتو، من التعبًنات اليت تدؿ على معىن، كتغيب االبتسامة على شفتيو، كيشيح بوجهو عمن يريد تقبيلو أ
 كال يكرتث دبن حولو، فبل يتجاكب مع ضحكاهتم كمناداهتم كإشاراهتم.

إّف الطفل التوحدم ضعيف التواصل باللغة، كيردد الكبلـ كما يسمعو يف كثًن من  التواصل اللغوم:-2
 )أنت( بضمًن )أنا(، كما ال يقدر على تسمية األشياء كىبلط يف األحياف، كقد يقلب الضمائر فيعرب عن

من قصور يف فهم اإليباءات  ترتيب الكلمات، كىو عاجز عن فهم الرموز اللغوية كما تنقلو من معاف، كيعاين
 كاستخدامها كىو ال يستطيع التعبًن عّما بداخلو بلغة سهلة كمفهومة، كقد يتوقف كبلمو يف التواصل.

يستجيب لؤلحاسيس يتصرؼ الطفل التوحدم تصرفا يّدؿ على أنّو ال  االستجابة لؤلحاسيس:-3
فبّا  كيبدك كأنّو ال يعرؼ ذاتو، فهو كثًنا ما يقـو بعض يده أك رجلو حّّت يدميها، كقد يضرب رأسو يف اغبائط

يؤدم إىل إصابتو جبركح أك كدمات، كقد تزيد درجات النقص يف أحد حواسو كالسمع أك الشم أك البصر أك 
 ، كيتفاكت الفرؽ بينها.اللمس أك الذكؽ

ف العقلية: يعجز الطفل التوحدم عن تنظيم اؼبدركات يف ؿبيطو، كال يستطيع الرتكيز على الوظائ-4
موضوع خارج ذاتو، كىو غًن قادر سباما على ااكمة كاؼبقارنة كالتمييز، ؽبذا يظهر سلوكو االستكشايف ؿبدكدا، 

ذه، كبشكل عاـ يعاين ىذا الطفل كىو ال يتذكر إاّل ما يناسب ذاتو، كلديو انتباه ؿبدكد جدا للنشاط الذم ينفّ 
كىذا يعين أّف نسبة كبًنة من ىؤالء يعانوف من  من ضعف معريف يف جوانب اإلدراؾ كاالنتباه كالتذكر كالتصور،

 زبلف عقلي فبّا يّدؿ على أّّنم دكف األطفاؿ العاديٌن.

 
                                                           

.41ضبد حسن اػبميسي، اؼبرجع السابق، صأ 1
  

.42-41ؼبرجع نفسو، صا 2
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 كيعتمد الطفل اؼبصاب بالتوحد على طريقة يف التفكًن تتميز غالبا دبا يلي:

 التفكًن بالصور كليس بالكلمات.-

 استخداـ قناة كاحدة من قنوات اإلحساس يف الوقت الواحد.-

 صعوبة تعميم األشياء اليت يتعلمها.-

 صعوبة فهم تصورات اآلخرين.-

 صعوبة يف معاعبة اؼبعلومات اغبسّية.-

سبيا، كلكن ذلك ال كاللغوية اؼبقبولة ن ىذا الطفل بعض اؼبهارات كالقدرات اإلدراكيةكقد يظهر لدل 
 يضمن بالضركرة أف تتطور حالتهم بشكل جيد دكف تدخل اؼبتخصص من أجل التدريب يف ؾباالت معينة.

القصور يتعلق . يّعد الصمم عجزا كّليا أك جزئيا عند السمع كالتقاط األصوات اإلعاقة السمعية:-5
األصوات. أّما الفرد اؼبصاب بضعف بالضعف السمعي الذم يشهد اضطرابا حسّيا ظبعيا يف إدراؾ  اعبزئي

هبد صعوبة يف  ظبعي فقد يدرؾ الكبلـ اؼبرسل إليو عن طريق القناة السمعية، كيف غياب حّدة ظبعية فّعالة
الفرد بعد حرمانو من حاسة السمع بشكل كالدم أك مكتسب فإنّو  بينماتفسًن كترصبة الرسالة اؼبرسلة إليو. 

  .1يرتتب عنو صعوبات كبًنة يف تربية كإعادة تربية ظبعو كنطقو فبّا هبد صعوبة يف تعلم الكبلـ

كليس الفرؽ بٌن األّصم كضعيف السمع كامنا يف مستويات القصور السمعي أك صعوبات النطق 
ىناؾ فركؽ شاملة لتقنيات ككسائل التكفل انطبلقا من اؼبراحل اؼببكرة للكشف عن ىذه فحسب، بل 

يات التكفل اؼبدرسي كاؼبهين كحّت الدمج االجتماعي، كلذلك قدمت ىيئات مستو االضطرابات الوظيفية إىل 
 :2أفبية دكلية تصنيفات عّدة للقصور السمعي كطرؽ التكفل هبا كأكثرىا ركاجا ىي

 ".Dblدبل "90 ضعف ظبعي عميق ثنائي: أم ضعف ظبعي أكرب أك يساكم-1

 دبل. 90-71ضعف ظبعي حاد: أم غياب الكبلـ، ضعف ظبعي يرتاكح بٌن -2

                                                           

.39ن عبيد عبد الرحيم، اؼبرجع السابق، صب 1
  

Classification International des Handicaps : Déficiences, Incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences
2
 

des maladies, In SERM.OMS , 1988. 

. 40عبد الرحيم، اؼبرجع نفسو، ص نقبل عن: عبيد  
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 دبل. 70-41ضعف ظبعي متوسط: ضعف ظبعي يرتاكح بٌن -3

 دبل، كفيو يظهر بعض عناصر الكبلـ بشكل غًن ؿبدد. 40-20ضعف ظبعي جزئي: يرتاكح بٌن -4

كإضافة إىل ىذه اإلعاقات: اإلعاقة الذىنية، اإلعاقة الكبلمية، اإلعاقة اغبركية، التوحد كاإلعاقة 
صرية كىي األىم بالنسبة ؼبوضوع حبثنا لذا سنتناكؽبا بشيء من التفصيل كسنحاكؿ السمعية ىناؾ اإلعاقة الب

 اإلحاطة هبا من عّدة جوانب.

 اإلعاقة البصرية: مفهومها وأسبابها-

يف اغبقيقة ىناؾ ألفاظ كثًنة يف اللغة العربية تستخدـ للتعريف بالشخص الذم المفهوم اللغوي: -1
لمة أعمى يف عمى، الضرير، الكفيف، اؼبكفوؼ، األكمو، العاجز. ككفقد بصره، كىذه األلفاظ ىي: األ

ؾبازا،   كتعين الضبللة، كالعمى يقاؿ يف فقد البصر كاقعا كفقد البصر األصل مأخوذة من أصل مادهتا العماء،
 كما تستعمل كلمة ضرير دبعىن أعمى، ألّف الضرارة لغة ىي العمى، كالرجل الضرير ىو الرجل الفاقد لبصره

 .1الكلمة مأخوذة من الضر ككجود سوء اغباؿك 

حجب البصر،  أّما كلمة كفيف كىي األكثر تداكال يف ؾبتمعنا، فإّف تعريفها مستمد من الكف، كمعناه
ككلمة األكمو مأخوذة من الكمو، كالكمو  .2أم دبعىن أّف الكفيف ىو ذلك الشخص الذم فقد بصره كلّيا

 .3فتطلق على اؼبكفوؼ ىو العمى قبل اؼبيبلد. أّما العاجز

كذلك يف  كمن بٌن ؾبمل ىذه األلفاظ فقد خّص القرآف الكرمي لفظيت "األكمو" ك"األعمى" بالذكر
 ن  ع   ض  ر  ع  أ   ن  م  و  ﴿، 5﴾جٌ ر  ى ح  م  ع  ى األ  ل  ع   س  ي  ل  ﴿، 4﴾ني  ذ  بإ   ص  ر  ب   واأل   و  م  ك  األ   ئ  ر  ب  ت   و  ﴿بعض آياتو منها: 

 نت  ك    د  ق  ى و  م  أع   ي  تن  ر  ش  ح   م  ل   ب  ر   ال  ى، ق  م  أع   ة  ام  ي  الق   وم  ي   ره  ش  ح  ن  ا، و  ك  ن  ض   ةً ش  عي  م   و  ل   ن  إ  ي ف  ر  ك  ذ  
 .6﴾اير  ص  ب  

 

                                                           

.47عبد الرضباف سيد سليماف، اؼبرجع السابق، ص 1
  

.402، ص2000ضبد فايز النماس، اػبدمة االجتماعية الطبية، دار النهضة العربية، بًنكت، لبناف، أ 2
  

.8، ص1967يد خًن ا، لطفي بركات أضبد، سيكولوجية الطفل الكفيف كتربيتو، مكتبة األقبلو اؼبصرية، القاىرة، مصر، س 3
  

.110اآلية سورة اؼبائدة،  4
  

.61اآلية سورة النور،  5
  

.125-124آلية ا سورة طو ، 6
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على استخداـ لفظ "اإلعاقة البصرية" ؼبا لو من مشولية ككضوح، كتعّرؼ  فقد اقتصرت أّما دراستنا
وّبد من قدرة الفرد على استخداـ حاسة بصره  حبيث اإلعاقة البصرية بأّّنا "حالة من الضعف يف حاسة البصر

يف  )العٌن( بفعالية ككفاية كاقتدار، األمر الذم يؤثر سلبا يف مبّوه كأدائو، كتشمل ىذه اإلعاقة ضعفا كعجزا
الوظائف البصرية، كىي البصر اؼبركزم كايطي كالذم يكوف ناذبا عن تشوه تشروبي، أك اإلصابة باألمراض أك 

 .1عٌن"اعبركح يف ال

اؼبعاؽ بصريا ىو ذلك الشخص الذم ال يستطيع أف يقرأ أك يكتب إاّل بطريقة  المفهوم التربوي:-2
حيث أّف اؼبعاؽ بصريا جزئيا  ،3كتعترب ىذه األخًنة ىي سبيل التفرقة بٌن اؼبعاقٌن بصريا كليا أك جزئيا ،2برايل

تدفع بينما اإلعاقة البصرية الّتامة  العادم. يستغين عن الربايل باستعماؿ العدسات اؼبكربة أثناء التعليم
حيث يقـو بقراءة اغبركؼ عن طريق اللمس، كبالرغم من  .4إىل اعتماد الربايل كسبيل أكحد لتعليمو بصاحبها

استخداـ اؼبعاقٌن بصريا ؽبذه الطريقة يف تعلم القراءة كالكتابة، إاّل أّف سرعتهم التعليمية أّقل بكثًن من األفراد 
يٌن حيث وبتاجوف إىل ؼبس ما يقرأكنو حرفا حبرؼ، كمن مّث ذبميع ىذه اغبركؼ كهتجئتها يف كلمة العاد

  .5كاحدة

 1931نشًن إىل أّف ىذا اؼبفهـو ظهر قبل اؼبفهـو الرتبوم، حيث كضع سنة المفهوم القانوني: -3
 صبيع أكباء الواليات اؼبتحّدة من قبل اعبمعية الطبية األمريكية، مّث مّت اعتماده كمفهـو قانوين يعمل بو يف

كيعين اؼبعاؽ بصريا قانونا، الشخص الذم ال تزيد حّدة إبصاره عن  .6األمريكية كمن شبّة ـبتلف بلداف العامل
( قدـ يف أحسن العينٌن حّّت باستعماؿ النظارات الطبية، كتفسًن ذلك أّف اعبسم 6/60أم  20/200)

قدـ حّت يراه  20قدـ هبب أف يقرتب مسافة  200ى مسافة الذم يراه الشخص العادم يف إبصاره عل
 .7بصريا االشخص الذم يعترب معاق

 
                                                           

.351، ص2008، 1ثقافة، عماف، األردف،  طعبد العزيز سعيد، إرشاد ذكم االحتياجات اػباصة، دار ال 1
  

قديبة ائدة علياف، دليل يف العمل مع األطفاؿ ذكم االحتياجات اػباصة، اؼبركز الفلسطيين لئلرشاد، مؤسسة أمرزياف للطباعة كالنشر، البلدة الف 2
  .69، ص2013يف القدس، 

، 1983عاقة كرعاية اؼبعوقٌن )النظرية كالتطبيق(، دار القلم، الكويت، بتصرؼ، فتحي السيد عبد الرحيم، قضايا كمشكبلت يف سيكولوجية اإل3
  .54ص

.179، ص2001، 3بتصرؼ، عبد اؼبطلب القريطي، سيكولوجية ذكم اغباجات اػباصة كتربيتهم، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، ط 4
  

 26 -24ة اؼبعاقٌن بصريا، اؼبؤسبر الدكيل للعلـو التطبيقية، غّزة، فلسطٌن، ناء طبيس أبو ديّة، كاقع توظيف تكنولوجيا اؼبعلومات يف تعليم الطلبى 5
  .11، ص2013سبتمرب  26
.271، ص2000الب عوض النوايسية، خدمات اؼبستفيدين من اؼبكتبات كمراكز اؼبعلومات، دار صفاء، عماف، األردف، غ 6

  

.116، ص1996، 2اف، األردف، طاركؽ الركساف، سيكولوجية األطفاؿ غًن العاديٌن، دار الفكر، عمف 7
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أّما منظمة الصحة العاؼبية فإّّنا تعتمد درجة ـبتلفة، فاؼبعاؽ بصريا كفق معيارىا ىو من تقل حّدة 
ع رؤية ما يراه ال يستطي (، كلو حاكلنا ترصبة ذلك كظيفيا، فإنّو يعين أّف ذلك الشخص3/60إبصاره عن )

  .1مرتا إاّل إذا اقرتب مسافة ثبلثة أمتار 60اإلنساف السليم اؼببصر عن مسافة 

على األكثر يف  35/60بينما منظمة العمل الدكلية ترل بأّف اؼبعاؽ بصريا ىو من كانت درجة إبصاره 
أصابع اليد على بعد  أحسن العينٌن بعد التصحيح بالعدسات الطبية، أك بعبارة أخرل من كاف عاجزا عن عدّ 

، كتعترب اإلعاقة البصرية تاّمة لدل من كاف ؾباؿ البصر 2أكثر من ثبلثة أمتار بأحسن عٌن بعد التصحيح الطيب
 درجة مهما كانت قوة النظارة. 20عنده ال يزيد عن 

اؼبعاؽ بصريا ىو ذلك الشخص الذم يثبت عدـ قدرتو على إهباد طريق  :المفهوم االجتماعي-4
مساعدة يف مكاف أك منطقة ال يعرفها، أك من كاف ضعف قدرة اإلبصار لديو وبوؿ دكف مراجعة العمل  دكمبا

بعبارة أخرل اؼبعاؽ بصريا ىو الشخص الذم ال يستطيع أف هبد طريقو دكف قيادة يف بيئة غًن  ،3العادم
 .4معركفة لديو أك كانت قدرتو على اإلبصار عديبة القيمة اقتصاديا

: دبّا أّف مزاكلة النشاطات اؼبهنية لدل اؼبعاؽ بصريا تتأثر بسبب القصور القتصاديالمفهوم ا-5
، فهذا ما يطلق عليو اسم اإلعاقة البصرية االقتصادية اؼبسببة للعجز الذايت اغبسي كصعوبة التكيف االجتماعي

  .5يف االستقبللية ككسب الرزؽ

 أسباب اإلعاقة البصرية-

يعانيو الفرد من مشكبلت كقصور يف األداء الوظيفي البصرم عن خلل أك  تنشأ اإلعاقة البصرية كما 
تشوه يف تركيب العٌن أك عيوب يف اعبهاز البصرم، نتيجة أسباب خارجية تتعلق بكرة العٌن ذاهتا كتشمل 

القرنية كالشبكية كالعدسة، أك أسباب داخلية كتشمل تلف العصب عيوب الطبقات كاألجزاء اؼبكونة ؽبا، ك
صرم كتعّذر كصوؿ اإلحساسات البصرية إىل اؼبراكز اغبسية للمخ، أك تلف ىذه اؼبراكز العصبية ذاهتا الب

 فتصبح عاجزة عن تلّقي اإلحساس البصرم أصبل.

 
                                                           

.189، ص1995يوسف القريويت كآخركف، اؼبدخل إىل الرتبية اػباصة، دار القلم، ديب،  1
  

.177مد السيد فهمي، السيد رمضاف، اؼبرجع السابق، صؿب 2
  

.439ضبد فايز النماس، اؼبرجع السابق، صأ 3
  

.176مد السيد فهمي، اؼبرجع السابق، صؿب 4
  

.137، ص1981ات، تربية اؼبعوقٌن يف الوطن العريب، دار اؼبريخ للنشر، الرياض، السعودية، طفي أضبد بركل 5
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، أّما 1اإلعاقة البصرية إّما إىل عوامل كراثية أك عوامل بيئية أك إىل أسباب ؾبهولة اؼبصدر كغالبا ما ترجع
قد تكوف أثناء اغبمل أك الوالدة أك بعدىا، كتتمثل العوامل الوراثية يف حاالت عديدة من حيث زمن حدكثها ف

الذم يؤدم إىل ضعف ؾباؿ الرؤية  "Rétinites Pigmentaisمن بينها حاالت التهاب الشبكية الوراثي "
( Cataractes كصعوبة سبييز األشياء يف األماكن ضعيفة اإلضاءة، كحاالت عتمة عدسة العٌن )اؼبياه البيضاء

 .(Glaucomeكحاالت اعبلوكوما اػبلقية )اؼبياه الزرقاء 

كمن العوامل البيئية اؼبسببة لئلعاقة البصرية إصابة األـ اغبامل باغبصبة األؼبانية كالزىرم السيما يف 
من بينها اغبس  الثلث األّكؿ من فرتة اغبمل، فبّا يؤدم إىل تلف ألياؼ كأنسجة بعض األجهزة اغبسّية

البصرم، كمنها إصابة الفرد ببعض األمراض اليت تؤثر مباشرة على أجزاء العٌن كاعبهاز البصرم كاؼبقلة كالقرنية 
كالعدسة كالشبكية كالعصب البصرم، مثل مرض الزىرم كالسكرم كالرمد اغببييب كالرتاخوما كاؼبادة البيضاء 

ميبلدىم  الذين يولدكف قبل موعداؼببتسرين  كاؼبياه الزرقاء، كمنها أيضا نقص األكسجٌن البلـز لؤلطفاؿ
 ، كتعرض الفرد لبعض اإلصابات نتيجة اغبوادث كاؼبفرقعات كاالنفجارات.2الطبيعي

 أىم أسباب اإلعاقة البصرية يف: 3كيلخص فاركؽ الركساف

كزم كاغبواس قبل اؼبيبلد: كيقصد هبا كل العوامل الوراثية كالبيئية اليت تؤثر على مبو اعبهاز العصيب اؼبر -1
 بشكل عاـ.

ما بعد اؼبيبلد: ىي العوامل اليت تؤثر على مبو حاسة العٌن ككظيفتها الرئيسية اإلبصار مثل العوامل -2
البيئية كالتقدـ يف العمر، سوء التغذية، اغبوادث كاألمراض اليت تؤدم بشكل مباشر أك غًن مباشر إىل اإلعاقة 

% من اإلعاقات البصرية عند األطفاؿ كالشباب ترجع إىل 16قرب البصرية، كذبدر اإلشارة إىل أّف "ما ي
 .4عوامل غًن ؿبددة كربدث فيما بعد اؼبيبلد"

 

 

 
                                                           

، 16:11، 2016أكت  31مفهـو اإلعاقة البصرية كتصنيفاهتا،  اؼبادة التدريبية )اإلعاقة البصرية(، عبد اؼبطلب أمٌن القريطي، 1
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 :1بينما يفّصل بن عبيد عبد الرحيم يف ىذه األسباب بالشكل اآليت

الذم يؤدم إىل تعتيم جليدية العٌن، كتكوف أسبابو عديدة عند الطفل منها: ضبًناء األـ : السبل-1
"Rubéole Maternelle "كاؼبنغولية "Trisomie21= Mongolism  حيث أّف الطفل اؼبنغويل الواحد من "
مزمنة أخرل مثل الداء السكرم ربدث السبل،  اىناؾ أمراض طفل مصاب بالسبل. كما أفّ  20موع ؾب

، 3/10ك 2حيث ترتاكح بٌن  بعض حاالت السبل اعبزئية ترتؾ للطفل حّدة بصر ضعيفة جدا لئلشارة فإفّ 
ف. مبلحظة أخرل تتمثل يف كوف السبل اػبلقي يكوف عموما مقرتنا اكيّتم ذلك بدكف أف يدركو الطفل أك الوالد

 بقصر قامة العٌن كالرعشة البصرية أك بعض حاالت التخلف الذىين.

" كىو تقريبا خلقي Globe Oculaire: أم داء الزرؽ، كسببو ارتفاع الضغط داخل اؼبقلة "جلوكوما-2
يف ثلثي كلتيهما عند الطفل حيث يسبب لديو إعاقة بصرية يف كثًن من اغباالت، كىو كراثي كيبس العينٌن  

 ، كلّكن عند التشخيص اؼببكر باإلمكاف إجراء عملية جراحية تنقذ اؼبوقف.اغباالت

 : كسببو كراثي.انحالل الشبكية-3

راط األكسجيين للطفل اػبديج داخل كسببها تعتيم اعبسم الزجاجي بواسطة اإلف :لدونة األلياف-4
 اغباضنة االصطناعية.

 : كيصيب عموما األطفاؿ يف سن مبكرة كأصلو كراثي.سرطان الشبكية-5

: كىي األسباب الشائعة لئلعاقة البصرية الّتامة أك اعبزئية كسببها جركح تصيب الصدمات البصرية-6
 العٌن عن طريق أجساـ خارجية.

شوه الرؤية اؼبركزية كسببو تسمم ببلزمي يصيب اعبنٌن أثناء اغبمل، حيث : كىو تالتهاب الشبكية-7
يرتتب عنو تشويو للرؤية اؼبركزية كلئلشارة فإّف الكشف عنو يستدعي من العاملٌن يف ىذا اجملاؿ إمكانيات 

 كجهود كبًنة. 

 

 

                                                           

.45ن عبيد عبد الرحيم، اؼبرجع السابق، صب 1
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  أنواع اإلعاقات البصرية-

اؼبعاقٌن بصريا تبعا لدرجة اإلعاقة كتأثًنىا على عادة ما يبيز الرتبويوف إجرائيا بٌن فئات ـبتلفة من 
استعدادىم للتعلم، كما تستلزمو من إتباع طرؽ أك استخداـ مواد تعليمية معينة، كمن بٌن ىذه الفئات ما 

 :1تضمنو التصنيف التايل

: كتشمل ىذه الفئة األشخاص الذين يعيشوف يف "Total Blindnessاإلعاقة البصرية التامة "-1
كالذين يركف الضوء كيبكنهم ربديد مسقطو،  امة كال يركف شيئا كاألشخاص الذين يركف الضوء فقط،ظلمة ت

كاألشخاص الذين يركف األشياء دكف سبييز كامل ؽبا، كأكلئك الذين يستطيعوف عّد أصابع اليد عند تقريبها من 
 ءة كالكتابة.أعينهم. كىؤالء صبيعا يعتمدكف يف تعليمهم على طريقة برايل كوسيلة للقرا

كتضم األشخاص الذين يبلكوف بقايا  ":Functional Blindnessاإلعاقة البصرية الوظيفية "-2
بصرية يبكنهم االستفادة منها يف مهارات التوجو كاغبركة، كلّكنها ال تفي دبتطلبات تعليمهم القراءة كالكتابة 

لم، كتسمى ىذه اإلعاقة أيضا باإلعاقة البصرية باػبط العادم، فتظل طريقة برايل ىي كسيلتهم الرئيسة يف التع
أك أّقل يف أفضل العينٌن، كلكّنها تتضمن ضيقا يف اجملاؿ  20/200القانونية حيث تكوف حّدة اإلبصار هبا 

درجة. كبناءن على ىذا فإّف اؼبعاؽ بصريا قانونيا ىو الذم ال  20البصرم حيث تبلغ زاكية اإلبصار أقل من 
مة اؼبطبوعة دبا يتحّتم معو تعليمو االعتماد على أساليب كأدكات ؼبسية كظبعية، إضافة إىل يستطيع قراءة الكل

االعتماد على اغبواس األخرل غًن البصر، كما يّتم تعليمو يف مدارس أك فصوؿ خاصة تسمى "فصوؿ برايل"، 
 نونية.كيّتضح من ىذا أّف اإلعاقة البصرية الّتامة تدخل ضمن نطاؽ اإلعاقة البصرية القا

كتنص على إمكانية القراءة كالكتابة باػبط  ":Partially Seeingاإلعاقة البصرية الجزئية "-3
 العادم سواء عن طريق استخداـ اؼبعينات البصرية كاؼبكربات كالنظّارات أك بدكّنا.

كتدخل ىذه اؼبشاكل ضمن نطاؽ  :Other visual problems"2مشاكل بصرية أخرى "-4
 إاّل أّّنا تصنف كنوع من اإلعاقات البصرية رغم تأثًنىا على جودة اإلبصار كىي: البصرم، القصور

كىو عدـ قدرة الفرد على سبييز األلواف، فًناىا كلها باللوف  ":Color Blindnessعمى األلوان "-1
 الرمادم أك باألبيض كاألسود.

                                                           

.7بتصرؼ، ناصر علي موسى، اؼبرجع السابق، ص 1
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لى تركيز العينٌن على كضع كيؤدم إىل عدـ القدرة ع :"Ocular Motilityتذبذب حركة العينين "-2
 معٌن نتيجة غبركة العينٌن السريعة.

ينتج عن خطأ انكسارم يؤدم إىل تقوس الشعاع الضوئي بشكل كبًن،  ":Myopiaقصر النظر "-3
كبالتايل فإّف األشعة الضوئية تسقط أماـ الشبكية فًنل الفرد األشياء القريبة بوضوح يف الوقت الذم يصعب 

 رة األشياء البعيدة.عليو فيو توضيح صو 

ينتج عن خطأ انكسارم يؤدم إىل سقوط األشعة الضوئية بعيدا  ":Hyperopiaالنظر " طول-4
خلف شبكية العٌن مكونة صورة ضبابية غًن كاضحة على الشبكية، كيرل الفرد الذم يعاين من طوؿ النظر 

  األشياء القريبة.الوقت الذم يعاين فيو من عدـ كضوح رؤية   األشياء البعيدة بوضوح يف

تنتج عن خطأ انكسارم ناشئ عن شذكذ يف درجة  :"Astigmatismاالستجماتزم )الالبؤرية( "-5
حبيث يسقط بعض منها خلف الشبكية  تقوس القرنية أك عدسات العٌن يؤدم إىل تثبيت األشعة الضوئية

 ك األشياء البعيدة.كالبعض اآلخر أمامها فبّا يؤدم إىل عدـ كضوح الرؤية لؤلشياء القريبة أ

يف حركات  اليت تتحكم عضبلتينتج عن تلف أك قصور يف عمل ال ":Strabismusالحول "-6
فبّا يؤدم إىل قصور يف تركيز العينيٌن يف كقت كاحد على شيء ؿبدد، فيّتجو ؿبور إبصار كل عٌن  مقلة العٌن

جو كبو الداخل باذباه األنف يف حٌن قبد اذباىا ـبتلفا عن اآلخر، ففي معظم األحواؿ قبد إحدل العينيٌن تت
أّما عندما يكوف اكبراؼ ، العٌن األخرل تتجو كبو الشيء الذم ينظر إليو، كتسمى ىذه اغبالة باغبوؿ الداخلي

، كيف حالة اذباه كاحدة من "External Strabismus" العٌن كبو اػبارج فتسمى ىذه اغبالة باغبوؿ اػبارجي
". Alternating stabismusخرل كبو اػبارج فتسمى ىذه اغبالة باغبوؿ اؼبتبادؿ "العينٌن كبو الداخل كاأل

كيؤدم اغبوؿ بأنواعو اؼبختلفة إىل عدـ التقاء ؿبورم العينيٌن عند نقطة كاحد يف اعبسم اؼبراد رؤيتو فبا ينتج عنو 
 ازدكاجية يف رؤية األشياء.

ازف عضبلت العينٌن فيؤدم إىل اكبراؼ يف :ينتج عن قصور يف تو "Heterophoriaالهيتروفوريا "-7
 1ؿبور إبصار العينٌن كلكّنو كامن كغًن ظاىر كما يف حالة اغبوؿ.
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   المبحث الثاني: ميزات المعاقين بصريا-

  :1وبدد كماؿ سيسامل بعض االعتبارات اليت هبب مراعاهتا عند اغبديث عن ميزات اؼبعاقٌن بصريا منها

 سباب: هبب أف نربط بٌن فبيزات اؼبعاؽ بصريا كأسباب إعاقتو حيث أفّ الربط بٌن اؼبيزات كاأل-1
اختبلؼ األسباب يؤدم إىل اختبلؼ اؼبميزات حتما، فاغبصبة األؼبانية كأحد أسباب اإلعاقة البصرية تسبب 

تكوف  يف معظم األحياف زبلفا عقليا أك إعاقة ظبعية، يف حٌن أّف بعض اغبوادث اليت تسبب اإلعاقة البصرية ال
 سببا يف إحداث إعاقات أخرل.

تكييف كتقنٌن االختبار على عّينات من اؼبعاقٌن بصريا: إّف معظم االختبارات اليت تستخدـ لقياس -2
الشخصية أك السلوؾ التكيفي أك التحصيل الدراسي أك الذكاء للمعاقٌن بصريا إمّبا ىي اختبارات صممت 

د استخداـ االختبارات لتحديد ميزات اؼبعاقٌن بصريا فإنّو هبب أساسا كقنّنت على عينات مبصرة، ؽبذا فعن
 مراعاة أف تكوف ىذه االختبارات قد صممت أك كيفت كقننت على عينات من اؼبعاقٌن بصريا.

الربط بٌن اؼبيزات كأساليب التعامل مع اؼبعاقٌن بصريا: فبّا يبيز اؼبعاقٌن بصريا ناتج عن اإلعاقة -3
ركة أك يف التعامل مع األعماؿ البصرية، أك نتاج أساليب تعامل اؼببصرين مع اؼبعاقٌن نفسها، كالقصور يف اغب

باذباىات اؼببصرين كبو اؼبعاقٌن  بصريا سواء يف النطاؽ األسرم أك على اؼبستول االجتماعي ، فيما يعرؼ
لرتبوم أك التأىيلي بصريا حيث تؤدم االذباىات السلبية أك القصور يف أساليب التعامل سواء على اؼبستول ا

أك العبلجي إىل ظهور العديد من اؼبيزات النفسية كالسلبية لدل اؼبعاقٌن بصريا، مثل: العصبية، القلق، عدـ 
 كغًنىا من اؼبيزات النفسية اليت يبكن أف تؤثر سلبا على تكيف اؼبعاؽ بصريا كتقبلو إلعاقتو. الثقة بالنفس

عاقة البصرية: إّف معظم األحباث كالدراسات اليت ذبرل على مشولية األحباث كالدراسات يف ؾباؿ اإل-4
على من يقيموف منهم يف اؼبؤسسات أك اؼبدارس اػباصة باؼبعاقٌن بصريا، كىؤالء  اؼبعاقٌن بصريا إمّبا تشتمل

يعتربكف من ؾبموعة ـبتارة ال سبثل صبيع اؼبعاقٌن بصريا، كؽبذا هبب أف تشتمل ىذه األحباث كذلك على 
دارس العادية كيف مراكز التدريب اؼبهين كيف مواقع العمل، ككذلك على اؼبعاقٌن بصريا ٌن بصريا يف اؼباؼبعاق

 اؼبقيمٌن يف اؼبستشفيات أك مراكز عبلجية خاصة.
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 كبناءن على ىذا فإّف اؼبعاقٌن بصريا يبتازكف دبا يلي:

يؤثر على قدرتو يف االستثارة  يعاين اؼبعاؽ بصريا من عدـ االستقرار النفسي الذم ميزات نفسية:-1
كقد أشارت معظم الدراسات اليت أجريت يف ىذا  .1كالتفاعل الوجداين، ككذا على اذباىو كبو ذاتو كاآلخرين

، كحّت دراسات أكثر حداثة كدراسة 1944كسومرز  1938كبراكف  1930اجملاؿ بدءا من دراسات موىل 
كإيفانس  1993، دكدس 1988، عفاؼ ؿبمد 1972كإبراىيم قشقوش  1969فتحي السيد عبد الرحيم 

، إىل أّف اؼبعاقٌن بصريا يغلب أف تسيطر عليهم مشاعر الدكنية، القلق 1994كنعمات عبد اػبالق  1993
الثقة بالنفس، كالشعور باالغرتاب كانعداـ األمن، كاإلحساس بالفشل كاإلحباط كالبفاض تقدير  كالصراع كعدـ

كالنزعة االّتكالية. كىم أقل توافقا شخصيا كاجتماعيا كتقببل لآلخرين كشعورا الذات كاختبلؿ صورة اعبسم 
باالنتماء جملتمع اؼببصرين، كما أّّنم أكثر انطواءن كاستخداما للحيل الدفاعية يف سلوكهم كالكبت كالتربير 

باليأس نتيجة  كالتعويض كاالنسحاب، كما أّّنم أكثر عرضة من اؼببصرين لبلضطرابات االنفعالية، كالشعور
 كالنظرة السلبية كبو الذات.   2القلق كبو اؼبستقبل

أّف فكرة الشخص عن نفسو ىي النواة الرئيسية اليت تقـو عليها شخصيتو كما  كيذكر مصطفى فهمي
كتقييمو  أّّنا عامل أساسي يف تكيفو الشخصي كاالجتماعي، فالذات تتكوف من ؾبموع إدراكات الفرد لنفسو

فمفهـو  .3للخربة كالسلوؾ اتتكوف من خربات إدراكية كانفعالية ترتكز حوؿ الفرد باعتباره مصدر  ؽبا، فهي إذف
الذات إذف ىو تصور كتقييم الفرد الشخصي باعتبارىا سبس اعبوانب التالية: اعبانب اعبسمي، االنفعايل، 

  .4اؼبهين، االجتماعي كالعقلي

اجملاؿ النفسي ىو شعوره بالنقص كاتصافو دبيزات  م ما يواجهو اؼبعاؽ بصريا يفىّ باختصار فإّف أ
شخصية قلقة، كيفتقر إىل النمو الّسوم للذات، كيعاين من عدـ االتّزاف اغبركي كمن ضعف الثقة بالنفس كمن 

  .5سوء التوافق النفسي كاالجتماعي

 

                                                           

.22، ص2004، 1الد فارس، االحتياجات اػباصة بالكفيف، األمانة العامة للنشر، اؼبنظمة الكشفية العربية، طخ 1
  

.8بد اؼبطلب أمٌن القريطي، اؼبرجع السابق، صع 2
  

.49، ص1976يف، مكتبة اػباقبي، القاىرة، مصر، صطفى فهمي، الصحة النفسية، دراسات يف سيكولوجية الكفم 3
  

ية طو ؿبمد صبيل، مدل تقبل األب كاألـ لئلصابة بالتخلف العقلي كعبلقتو دبفهـو الذات، رسالة ماجستًن، كلية الرتبية، جامعة طنطا، ظب 4
  .44، ص1990

ػبدمة االجتماعية، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، همي ؿبمد سعيد، غريب سعيد أضبد، السلوؾ االجتماعي للمعوقٌن، دراسة يف اف 5
 . 76 -75، ص1983مصر، 
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تعويضية استجابة اؼبعاقٌن بصريا كبو إعاقتهم، فقد تأخذ استجابات  كما يظهر اختبلؼ يف درجة
بصريا بنواحي ضعفو كعجزه كقصوره، أك مفرطة كالعدكاف الزائد أك استجابات اإلنكار كعدـ اعرتاؼ اؼبعاؽ 

يتخذ استجابات دفاعية كالتربير، أك استجابات انسحابية كالشعور بالدكنية، أك استجابات لسلوؾ غًن 
تجابات تعويضية سليمة عند اؼبعاؽ توافقي كعدـ القدرة على مواجهة مشكبلت اغبياة، كأحيانا تظهر اس

 .1بصريا كاعرتافو بنواحي قصوره الناذبة عن عجزه كيتقبلها

كما أّف اإلعاقة البصرية ذبعل الفرد ال يدرؾ من األشياء اليت ربيط بو إاّل ما يأتيو عن طريق اغبواس اليت 
، إذ أّف اؼبعاؽ بصريا يفقد 2 البيئةيبتلكها، كبالتايل فإّف معلوماتو تكوف غًن كافية كال تسمح لو بالتحكم يف

مّث إّف خوفو  ،3اؼببلحظة اؼبباشرة كجزءا كبًنا من التواصل الوجداين دبا يؤثر سلبا نوعية اغبياة اليت يعيشها
اؼبستمر هبعلو أميل إىل عدـ اػبوض يف مغامرات استطبلعية قد تعرضو أللواف من األذل، كلذلك يكبت 

كإذا استجاب اؼبعاؽ بصريا مرة  ،ا أصيبل ىو حب اؼبعرفة كاستجبلء أسرار ما حولواؼبعاؽ بصريا دافعا إنساني
فإنّو قد يتعرض لتجربة قاسية ذبعلو يكبت ىذا الدافع فيما بعد إذا ما قاـ صراع بينو لدافع حب االستطبلع 

 .4كبٌن الدافع إىل األمن

يف سلوؾ اؼبراىقٌن  يت تؤثرلبعض العوامل ال بدراسة كاسعة Sommers "1944كقد قامت سومرز "
اؼبعاقٌن بصريا كيف بعض جوانب الشخصية، كذلك حاكلت البحث عّما إذا كانت توجد عبلقة بٌن 

 .5االذّباىات الوالدية من جانب كمبط سلوؾ اؼبراىق اؼبعاؽ بصريا كاذّباىاتو كبو اإلعاقة من اعبانب اآلخر
 نتائجها:  كاستخدمت سومرز يف دراستها ثبلثة طرؽ للحصوؿ على

 من اؼبعاقٌن بصريا. 143: كقد طّبق على *اختبار كاليفورنيا للشخصية-1

من اؼبراىقٌن اؼبعاقٌن بصريا، مع استفتاء آخر  120بتصميمو كطبقتو على  استفتاء قامت  الباحثة-2
 من آباء كأمهات اؼبفحوصٌن. 72طبق على 

 م.مقاببلت شخصية أجرهتا الباحثة مع اؼبفحوصٌن كأمهاهت-3
                                                           

، 1997، 112بو النصر مدحت، شخصية اؼبعوؽ كاستجابتو ذباه إعاقتو، ؾبلة اؼبقاؿ للمعوقٌن، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة، العدد أ1
 . 40-39ص

.85، ص 2000ة البصرية، دار الفكر للطباعة كالنشر، عماف، األردف، خليل اؼبعايطة، مصطفى القمش، ؿبمد البواكًن، اإلعاق 2
  

.51، ص1988طفي بركات، الرعاية الرتبوية للمكفوفٌن، دار النشر كالتوزيع، هتامة، جدة، ل 3
  

  www.gulfkids.com.19:59، 02/08/2016ماؿ كامل الشيخ، سيكولوجية اؼبعاؽ بصريا، أطفاؿ اػبليج ذكم االحتياجات اػباصة، ك  4
.306تحي السّيد عبد الرحيم، حليم السعيد بّشام، اؼبرجع السابق، صف  5

 

  .05*أنظر اؼبلحق رقم 

http://www.gulfkids.com/
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 :1ككصلت إىل النتائج اآلتية

 نتائج اختبار كاليفورنيا للشخصية:-1

 كانت درجة التكيف االجتماعي للمعاقٌن بصريا أقل من اؼببصرين.-

 كانت قدرة اؼبعاقات بصريا على التكيف أكرب من قدرة اؼبعاقٌن بصريا.-

 نتائج االستفتاءات كاؼبقاببلت الشخصية:-2

ضطرابات االنفعالية عند اؼبعاؽ بصريا مرّدىا إىل عوامل اجتماعية أكثر فبّا أف سوء التكيف كاالاّتضح -
 ترجع إىل عامل فقد البصر.

 :قّسمت االذّباىات الوالدية كبو اؼبعاقٌن بصريا إىل طبسة أنواع-3

 االذباه كبو تقبل ىذا العجز.-أ

 االذباه كبو إنكار ىذا العجز.-ب

 لشفقة عليو.االذباه كبو تدليل الطفل كازدياد ا-ج

 االذباه كبو رفض الطفل بصورة مقنعة.-د

 االذباه كبو رفض الطفل بصورة صروبة.-ق

 قسمت أمباط السلوؾ اليت يتخذىا اؼبعاؽ بصريا كاليت تتبع اذباىات كالديو كبو عجزه إىل ما يلي:-4

 السلوؾ التعويضي العادم أك الزائد عن اغبد.-أ

 السلوؾ اإلنكارم.-ب

 ي.السلوؾ الدفاع-ج

 السلوؾ االنسحايب أك اؼبيل كبو االنطواء.-د

                                                           

.21يد خًن ا، لطفي بركات أضبد، اؼبرجع السابق، صس 1
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 االستجابات السلوكية غًن اؼبتوافقة.-ق

كيف ىذا السياؽ ينبغي أف نشًن إىل أّف ىذه األحباث قد أكضحت أّف االذباىات كبو ذكم اغباجات 
ساف عن عملو اػباصة دبن فيهم اؼبعاقٌن بصريا تتصف سلبية كغًن كاقعية، كتنصب االىتمامات عّما يعجز اإلن

ال على ما يستطيع عملو، ككما تقوؿ إحدل الباحثات: "التعايش مع االذباىات السلبية كثًنا ما يشكل ربديا 
ع اإلعاقة ذاهتا، كذلك فإّف ردكد فعل كل من الوالدين كاؼبؤسسات اػباصة كالرفاؽ مأكرب من التعايش ك 

ف اؼبعاؽ بصريا على أنّو إنساف يعتمد على غًنه تصور اإلنسا كغًنىم غالبا ما تنطوم على افرتاضات مبطية
 .1كوبتاج الشفقة"

: يبكن أف تؤثر اإلعاقة البصرية على مبو الذكاء الرتباطها بالقصور يف معدؿ ميزات عقلية وحركية-2
قدرتو مبو اػبربات كتنوعها، كالقدرة على اغبركة كالتنقل حبرية كفاعلية، كالقصور يف عبلقة اؼبعاؽ بصريا ببيئتو، ك 

. كلقد أكّدت بعض الدراسات اليت أجريت يف ؾباؿ اؼبيزات العقلية 2على السيطرة عليها كالتحكم فيها
 ؿأخرل ذلك منها دراسة كما للمعاقٌن بصريا كجود قصور يف ذكاء ىذه الفئة، يف حٌن نفت دراسات

فراد العاديٌن على اعبانب اللفظي من أنّو ال توجد فركؽ كبًنة بٌن ذكاء اؼبعاقٌن بصريا كاألترّجح اليت  3سيسامل
، كدعم ذلك الدراسة اليت *بينيو للذكاء-لذكاء األطفاؿ، ككذلك اغباؿ على مقياس ستانفورد *مقياس ككسلر

، كأشارت نتائجها أّف اؼبعدؿ العاـ لذكاء ىؤالء األطفاؿ اؼبعاقٌن بصريا ىو ضمن 1941قاـ هبا سامويل ىيز 
 م.اؼبعدؿ الطبيعي للفرد العاد

إاّل أّف ىذا ال يبنع من أّف اؼبعاقٌن بصريا يعانوف من مشكبلت يف القدرة على اغبركة بأماف من مكاف 
دبهارة التعرؼ كالتنقل، كيظهر اؼبعاقٌن  إىل آخر، بسبب عدـ معرفتهم بالبيئة اليت ينتقلوف فيها كىذا ما يعرؼ

و اؼبكاف اؼبوجود فيو اؼبعاؽ أك شد الشعر أك بصريا مظاىر جسمية مبطية مثل ربريك اليدين، أك الدكراف كب
 .4غًنىا من السلوكات النمطية

بصريا ال ىبتلفوف عن العاديٌن فيما يتعلق بتطور النمو اغبركي لديهم إاّل أّف  كمع أّف األطفاؿ اؼبعاقٌن
التأثًن اؼبباشر إذ أّف  ؛مشكبلت اإلبصار لديهم ربد من قدرهتم للوصوؿ إىل األشياء ألّنم ال يعرفوف بوجودىا

                                                           

.88، ص1998شر كالتوزيع، عماف، األردف، مىن صبحي اغبديدم، مقدمة يف اإلعاقة البصرية، دار الفكر للطباعة كالن 1
  

. 1997، 1ركاف عبد اجمليد إبراىيم، األلعاب الرياضية للمعوقٌن، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، عماف، األردف، طم 2
  

.53ماؿ سيسامل، اؼبرجع السابق، صك  3
 

.06أنظر اؼبلحق رقم   
*
 

.07*أنظر اؼبلحق رقم    

فحة نفسها.ؼبرجع نفسو، الصا 4
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لئلعاقة البصرية على اؼبيزات اعبسمية يسبب قصورا يف مهارات التناسق اغبركي كالتآزر العضلي لدل ذكم 
اإلعاقة البصرية نتيجة دكدية فرص النشاط اغبركي اؼبتاحة ؽبم، كنقص اؼبفاىيم كالعبلقات اؼبرتبطة دبكونات 

، فضبل عن اغبماية الزائدة كأحد 1فرص التدريب اؼبتاحة ؽبم ، كفقداف حافز اؼبغامرة كقلةالبيئة من حوؽبم
  أساليب اؼبعاملة الوالدية اؼبنتشرة مع أفراد ىذه الفئة.

لمعاقٌن بصريا إىل قسمٌن: قسم يرل بأّف العقلية ليزات اؼبإذف فقد انقسمت خبلصة الدراسات حوؿ 
ر، كقد خضع أنصار ىذا الرأم للتعاطف للمعاؽ بصريا قدرات عقلية تضاىي أك تفوؽ قدرات الشخص اؼببص

الوجداين مع اؼبعاؽ بصريا كما أّّنم استندكا يف تثبيت حجتهم على قباح بعض الشخصيات اؼبعاقة بصريا  
كأمثاؿ ىومًنكس، كالعامل الرياضي نيكوالس ساكندرسن إضافة إىل بعض اؼببدعٌن العرب، اللذين سبق كأف 

نبا. أّما القسم الثاين فقد اعتمد على اؼبوضوعية كالتجربة يف إصدار أشرنا إليهم، كطو حسٌن كاؼبعرم كغًن 
 اغبكم كخلص إىل أّف اؼبعاؽ بصريا أقل مقدرة عقلية كذكاءن من اؼببصر.

كيرل أمٌن القريطي أّف القدرات اإلدراكية للمعاقٌن بصريا متفاكتة تبعا لدرجة الفقداف البصرم، 
كالديا أك قبل سن اػبامسة ال يبكنهم إطبلقا اإلحساس باللوف كإدراكو  فاؼبصابوف باإلعاقة البصرية الّتامة

كسبييزه، ألّف ذلك يّعد إحدل كظائف شبكية العٌن. على العكس من الذين أصيبوا بإعاقة بصرية يف سن 
متأخرة فهؤالء يبكنهم االحتفاظ ببعض مدركاهتم اللونية اليت سبق كأف اكتسبوىا ككّونوىا قبل إصابتهم 

ككذلك اؼبصابوف باإلعاقة البصرية اعبزئية لديهم  ،2مدين على مدل ثراء التجارب كاػبربات اليت مّركا هبامعت
 القدرة على بعض التمييز اللوين تبعا لدرجة إبصارىم.

كيعتمد اؼبصابوف باإلعاقة البصرية الّتامة كالديا أك قبل سن اػبامسة أك السابعة يف تكوينهم اؼبفاىيم 
أفكار كأساليب بديلة عن تلك اليت يعتمد عليها اؼببصركف الذين يتعرفوف على األلواف كيبيزكّنا تبعا  اللونية على

ىذه األفكار البديلة ، كتقـو ؼبيزاهتم من حيث الكنو أك الصبغة، كدرجة تشبعها أك تركيزىا، كنصوعها أك ؼبعاّنا
للوف األضبر إّما بالنار اغبمراء كما توحي بو من على ارتباطات شفهية أك انفعالية أك حاسية أخرل، كأف يرتبط ا

 سخونة كحرارة شديدة، كاللوف األزرؽ بالسماء الزرقاء الصافية كما توحي بو من طقس منعش كمعتدؿ.

 

                                                           

.201وسف القريويت، اؼبرجع السابق، صي 1
  

.10بد اؼبطلب أمٌن القريطي، اؼبرجع السابق، صع 2
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كما يقاؿ عن اإلدراؾ اللوين يقاؿ أيضا عن اإلدراؾ الشكلي لؤلشياء بالغة الدقة كاغبشرات الصغًنة أك 
أك بالغة االّتساع كالصحارم كالبحار كفبّا ال يبكن اإلحاطة بو، كتكوين مفهـو أك بالغة الضخامة كاعبباؿ، 

 فكرة كلية عنو سول عن طريق حاسة اإلبصار.

أّما من حيث التصور كالتخيل البصرم فإنّو برغم أّف بعض اؼبعاقٌن بصريا قد يبدعوف أحيانا صورا 
ىذه الصورة ليست أكثر من اقرتاف لفظي حفظو اؼبعاؽ بصرية حافلة باغبركة كفائقة الدقة كالوصف إاّل أّف 

فقد يصف  .1، مث استدعاه لرتكيب صورة بصرية ال تقابل يف ذىنو شيئا يبت إىل الواقع اؼبرئي بصلةبصريا
إاّل عن طريق إحساس آخر يصاحبو كيقرتف بو،  السماء بكوّنا صافية لكّنو ال يدرؾ ىذا اإلحساس البصرم

 عبو الذم ال تتخللو الرياح أك الرعد أك اؼبطر.كىو اإلحساس هبدكء ا

كيؤكد أمٌن القريطي دائما أّف اؼبعاؽ بصريا ال يبكنو فبارسة التخلي باستخداـ عناصر بصرية سبق 
إدراكها كاختزاّنا يف الذاكرة )عملية استدعائية أك استحضارية(، مّث إعادة إنتاج ىذه الصور باستخداـ صيغ أك 

ديدة منها )عملية بنائية أك إنشائية(، كحيث أّف الذاكرة البصرية لدل اؼبعاؽ بصريا غالبا تكوينات أك أنساؽ ج
ما تكوف خالية من ىذه الصور كاؼبدركات فإنّو ال يبكن اسرتجاعها كإعادة تركيبها أك اؼبزج بينها يف تكوينات 

 كمركبات جديدة مثلما يفعل الشخص اؼببصر.

اؽ بصريا على ميزاتو اغبركية بصورة فّعالة كمباشرة إذ أنّو يعاين صعوبات كتؤثر ىذه اؼبيزات العقلية للمع
فائقة يف فبارسة أنشطة اغبياة اليومية كتنقبلتو من مكاف إىل آخر، كذلك نتيجة فقداف الوسيط اغبّسي 

وجو كاغبركة ، كيشمل مفهـو التالبصرية كمن مّث التوجيو اغبركي يف الفراغ تاألساسي البلـز للتعامل مع اؼبثًنا
على مصطلحٌن مرتبطٌن ببعضهما ارتباطا كثيقا، أّكؽبما التوجو كيعين عملية استخداـ اغبواس بشكل مفيد 
كفّعاؿ، كذلك لتمكٌن الشخص من ربديد نقطة ارتكازه، كعبلقتو جبمع األشياء اؼبهمة ذات الصلة حبركتو يف 

كذبدر اإلشارة أّف  .2على التنقل بأماف يف ىذا اجملاؿؾباؿ ما. كثانيهما اغبركة كتعين استعداد الشخص كقدرتو 
من عملية التوجو كاغبركة، بينما سبثل  التوجو يبثل اعبانب العقلي )كاالنتباه كالتذكر كالتفكًن كإدراؾ العبلقات(
 اغبركة  ذاهتا اعبهد البدين كالعضلي اؼببذكؿ يف التنقل من موضع إىل آخر.

    

 

                                                           

.11ؼبرجع السابق، صا 1
  

.12ؼبرجع نفسو، صا 2
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األجواء األسرية كاالجتماعية للمعاؽ  يف حبثهاتعتمد الدراسات العلمية  اجتماعية:-ميزات أسرية-3
، درجة التحصيل العلمي كالنمو بصريا على عدد من اددات منها درجة اإلعاقة، اؼبهارات اعبسدية كاغبركية

، كقد أّكدت معظم ىذه الدراسات أّف اؼبعاقٌن بصريا يعانوف مشكبلت يف التكيف االجتماعي .1الذىين
كأّف تلك اؼبشكبلت قد تنطوم على مضامٌن طويلة األمد بالنسبة للنمو  خاصة يف اؼبراحل العمرية اؼببكرة

االجتماعي يف اؼبراحل العمرية البلحقة، كقد قارنت عّدة دراسات بٌن اؼبعاقٌن بصريا كاؼببصرين من أعمار 
ئية ادـ اقرتاحات مفيدة بشأف الربامج الوقإاّل أّف ىذه الدراسات مل تق ،2ـبتلفة من حيث التكيف االجتماعي

 كالعبلجية البلزمة يف حالة كجود سوء التوافق االجتماعي لدل اؼبعاقٌن بصريا.

تلعب اذباىات األشخاص القريبٌن من الطفل اؼبعاؽ بصريا خاصة كالديو دكرا كبًنا يف بناء ثقتو بنفسو، 
بية كبو اؼبعاقٌن بصريا كاليت يرافقها تقدمي اػبدمات كالربامج أك تكيفو مع إعاقتو، فاالذباىات االجتماعية اإلهبا

 يف البيئة كالعناية الذاتية، تعملالتدريبية لنشاطات اغبياة اليومية، كخصوصا فيما يتعلق دبهارة التعرؼ كالتنقل 
ت االجتماعية على تعزيز ثقة اؼبعاؽ بصريا بنفسو، كتقليل درجة اعتماده على اآلخرين. أّما إذا كانت االذباىا

كبو الفئة اؼبعاقة بصريا من األطفاؿ سبتاز بالرفض كعدـ القبوؿ كعدـ تقدمي اػبدمات ؽبم فإّف ذلك سيؤدم إىل 
، فبّا يتسبب يف "اضطراب العبلقات 3حباطشعور اؼبعاؽ بصريا بتدين يف اعتبار الذات كإحساسو بالفشل كاإل

االجتماعي السليم، كيؤدم إىل سوء التوافق مع البيئة  مع األسرة أك اعبماعة، األمر الذم يعوؽ األداء
 . 4االجتماعية"

كقد أّقرت العديد من الدراسات أّف اإلعاقة البصرية تغًن كتعيد تنظيم اغبياة االجتماعية للفرد بأكملها، 
ت إذ أّف عدـ التكيف االجتماعي لدل اؼبعاقٌن بصريا يعود إىل أّف اجملتمع ىو الذم يسبب ىذه اؼبشكبل

كليس اؼبعاؽ بصريا نفسو، حيث أّف فقد البصر قد يطبع صاحبو بسمات ضعف الثقة بالنفس كعدـ الشعور 
باألمن كما أشرنا سابقا، كمن مثّ العزلة كاالنطواء، كقد أشارت نتائج بعض الدراسات إىل أّف ىناؾ البفاض يف 

كما أّف . 5زلة االجتماعية من اإلناثمستول تقدير الذات لصاحل الذكور غبصوؽبم على مستول أعلى يف الع
اإلعاقة البصرية اؼبفاجئة تصيب صاحبها بالسلوؾ العدكاين بل قد تؤدم إىل اؼبيوؿ االنتحارية كخاصة إذا 

 انقطع كل أمل يف الشفاء.

                                                           

.6ص، 2008جويلية  18، اعبمعة 360بتصرؼ، مظفر عبد ا، اؼبكفوفوف.....أصحاء، توابل اعبريدة، العدد  1
  

.85ىن صبحي اغبديدم، اؼبرجع السابق، صم 2
  

.58ماؿ سيسامل، اؼبرجع السابق، صك 3
  

.68، ص2000، 1اجدة السيد عبيد، مقدمة يف تأىيل اؼبعاقٌن، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عّماف، األردف، طم 4
  

يف تنمية تقدير الذات لدل اؼبعاقٌن بصريا يف سلطنة عماف، رسالة ماجستًن يف اؼبة بنت راشد بن سامل اغبجرم، فاعلية برنامج إرشاد صبعي س5
، جامعة نزكل،    .19، ص2011الرتبية، زبصص إرشاد نفسي، كلية اآلداب كالعلـو
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كذبدر اإلشارة إىل أّف عملية التقليد كااكاة، اليت تلعب دكرا ىاما يف عملية النمو االجتماعي، تتأثر 
فًنل كيف يلعبوف ككيف يبشوف ككيف  ي األخرل باإلعاقة البصرية، فالطفل اؼببصر ينظر إىل من حولوى

هبلسوف ككيف يأكلوف ككيف يلبسوف فيفعل مثلهم، أّما الطفل اؼبعاؽ بصريا فإنّو ال يستفيد من عملية التعلم 
 كيف الشخصي كشاب.كردبا قدرتو على الت 1العرضي تلك، فبّا يؤثر يف سلوكو االجتماعي كطفل

كخبلصة القوؿ أّف اإلعاقة البصرية ؽبا تأثًن سليب جلي يف السلوؾ االجتماعي للفرد، حيث ينشأ نتيجة 
ؽبا الكثًن من الصعوبات يف عملية النمو كالتفاعل االجتماعي. كيف اكتساب اؼبهارات االجتماعية البلزمة 

ك نظرا لعجز اؼبعاقٌن بصريا أك ؿبدكدية قدراهتم على لتحقيق االستقبللية كالشعور باالكتفاء الذايت، كذل
اغبركة، كعدـ استطاعتهم مبلحظة سلوؾ اآلخرين كنشاطاهتم اليومية كتعبًناهتم الوجهية كالبشاشة كالعبوس 

أك ؿباكاهتا "، كتقليد ىذه السلوكيات Body Languageكالرضا كالغضب كغًنىا فبّا يعرؼ بلغة اعبسم "
ا، كنقص خرباهتم كالفرص االجتماعية اؼبتاحة أمامهم لبلحتكاؾ باآلخرين كاالّتصاؿ بالعامل بصريا كالتعلم منه

 اػبارجي ايط هبم، فهم ال يتحركوف بالسهولة كاؼبهارة كالطبلقة نفسها اليت يتحرؾ هبا اؼببصركف.

وقة بالطريقة يرل القريطي أّف اؼبعاؽ بصريا يكتسب الكبلـ أك اللغة اؼبنط تربوية:-ميزات لغوية-4
نفسها اليت يتعلم هبا اؼببصر إىل حدٍّ كبًن، فكبلنبا يعتمد على حاسة السمع كالتقليد الصويت ؼبا يسمعو، إاّل 

اغبركية كالوجهية اؼبرتبطة دبعاف الكبلـ كاؼبصاحبة لو، كمن مّث  أّف اؼبعاؽ بصريا يعجز عن اإلحساس بالتعبًنات
ف عن اؼببصر أيضا يف أنّو يعتمد اللمس يف تعلمو الكتابة، بينما يعتمد القصور يف استخدامها، كما أنّو ىبتل

 اؼببصر على عينيو مستعينا باألحرؼ اؽبجائية العادية.

دير بالذكر أّف الفقداف البصرم ال يبّكن اؼبعاؽ بصريا من متابعة اإليباءات كاإلشارات كغًنىا من اعب
، إّما لتأكيد ما يقولوف أك  من ؿبادثاهتم ركف يف مواضع كثًنةأشكاؿ اللغة غًن اللفظية اليت يستخدمها اؼببص

كبديل يغين عن الكبلـ أحيانا. غيّن عن البياف أيضا أّف ىذا الفقداف وبـر اؼبعاؽ بصريا من اكتساب معاين 
بعض األلفاظ نتيجة عدـ استطاعتو الربط بٌن كل من أصوات بعض الكلمات كاؼبدركات اغبسّية الدالة عليها، 

الوقائع كاألحداث البصرية اؼبمثلة ؽبا، السيما ما ال يقع منها يف متناكؿ بقية حواسو كاألشياء الكبًنة  أك
، كاليت ال يكتمل إدراكو ؽبا إاّل عن طريق البصر كفبّا يرتتب على ذلك بالنسبة للمعاقٌن بصريا اغبجم مثبل

" كيف Concept Formationوين اؼبفاىيم"البطء يف معدؿ مبو اللغة كالكبلـ، كنشوء بعض الصعوبات يف تك

                                                           

.302اصر علي موسى، اؼبرجع السابق، صن 1
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، كم يؤدم القصور اإلدراكي لدل اؼبعاؽ بصريا إىل ما يسمى بالنزعة Abstraction"1اؼبقدرة على التجريد "
  ".Verbalismاللفظية "

كتعين اللفظية مبالغة اؼبعاقٌن بصريا يف االعتماد على مفاىيم لغوية ككلمات ذات مدلوالت بصرية، ال 
ا سول اؼببصركف يف كصف األشياء كاػبربات، كأف يصفوا الدـ بكونو أضبر بدال من كصفو بأنّو يستخدمه

سائل لزج، كمع أّف مثل ىذه اؼبفاىيم ذات اؼبدلوؿ البصرم ال تعين شيئا بالنسبة ؽبم، ألّّنا غًن مبينية أصبل 
 يستطيعوف تعيٌن األشياء اليت على أساس خربات كاقعية، كما أّّنا خارجة عن نطاؽ خرباهتم اغبسّية حيث ال

، ردّبا تعبًنا عن رغبتهم يف إشعار اؼببصرين بأّنم ليسوا ترمز ؽبا ىذه الكلمات، إاّل أّّنم يفرطوف يف استخدامها
، أك كشكل من أشكاؿ التعويض عن اغبرماف من حاسة البصر، أك ىذه الكلمات كاألكصاؼ أقل منهم معرفة

، كقد كصف عامل النفس اؼبعاؽ بصريا ىو اآلخر كتسفورث 2مع اؼببصرين من شأّنا تسهيل عملية التواصل
"Cutsforth" ىذه الظاىرة اللغوية بعدـ الواقعية اللفظية "Verbal Unreality ككصفها آخركف بأّّنا لفظية ،"

  ".Visually Oriented Verbalismذات مدلوؿ بصرم "

يتعلق بعبلقتو دبدرستو كزمبلئو كمدل تكيفو معهم كباؼبواد أّما اؼبيزات الرتبوية للمعاؽ بصريا فهي كل ما 
إضافة إىل .3إىل القراءة كغًنىا الدراسية، ككذا ما يتعلق بالتحصيل الدراسي كطرؽ االستذكار كضعف اؼبيل

عدـ القدرة على مسايرة الربامج كاؼبناىج اليت صيغت كفق مواصفات اؼببصرين، كىي مشكلة زبص اؼبعاؽ 
 . 4ة األكىلبصريا بالدرج

كيرل يوسف القريويت أّف اؼبعاقٌن بصريا ال ىبتلفوف عن اؼببصرين فيما يتعلق باؼبقدرة على التعلم 
كاالستفادة من اؼبنهج التعليمي بشكل مناسب، إذا ما مّت تعليمهم بأساليب تدريسية ككسائل تعليمية مبلئمة 

كثًن من اؼبفاىيم اؼبتضمنة يف اؼبنهج التعليمي أك الحتياجاهتم الرتبوية، كمساعدة على تكوين صور حسّية عن  
 يف البيئة ايطة.

  

                                                           

http://academy.emi.gov.eg/pdf/special/qualifi-spec/01-blind-pdf    31 16:11، 2016أكت. 1
  

ؼبرجع نفسو.ا 2
  

.386، ص2004، 1اسي ؿبمد ملحم، علم النفس النمو )دكرة حياة اإلنساف(، دار الفكر للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، طس 3
  

، تقدير الذات كعبلقتو بالتحصيل الدراسي لدل اؼبراىقٌن اؼببصرين كاؼبراىقٌن اؼبكفوفٌن، دراسة ميدانية بوالييت تيزم كزك كاعبزائر ونسي تونسيةي4
  .155، ص2011/2012العاصمة، مذكرة مقدمة لنيل درجة اؼباجستًن، زبصص علم النفس اؼبدرسي، جامعة تيزم كزك، 

http://academy.emi.gov.eg/pdf/special/qualifi-spec/01-blind-pdf
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بينما يرل كماؿ سيسامل أّف ىناؾ عوامل كثًنة ؾبتمعة أك منفردة على طبيعة اؼبيزات الرتبوية للمعاؽ 
(، كطبيعة ، كزمن اإلصابة باإلعاقة )كالدية أك طارئة(، كدرجة اإلعاقة )كلية أك جزئيةبصريا مثل: درجة الذكاء

االذباىات االجتماعية )سالبة أك موجبة(، كطبيعة اػبدمات االجتماعية كالتعليمية كالتأىيلية كالنفسية كالصحية 
إّف ىذه العوامل بدكرىا ؾبتمعة أك منفردة تؤثر على كل من طبيعة  .1اليت تقدـ للمعاقٌن بصريا يف اجملتمع

تقبلو إلعاقتو كنبا يؤثراف بدكرنبا على طبيعة ميزات اؼبعاؽ عن ذاتو، ككذلك على درجة  مفهـو اؼبعاؽ بصريا
بصريا الرتبوية كعلى درجة قباحو األكاديبي، كؽبذا فإّف طبيعة اؼبيزات الرتبوية للمعاقٌن بصريا زبتلف باختبلؼ 

 درجة تأثًن ىذين العاملٌن.

  "Lownenfeldنفيلد "كتشًن بعض الدراسات اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ كخاصة تلك اليت ػبّصها لو 
، أّف اإلعاقة البصرية ىي السبب يف تدين اؼبستول الرتبوم للمعاؽ بصريا، كذلك ما ينعكس على 1973

، كقد يكوف موقف اآلخرين سلبيا كبو اؼبعاؽ كمن ردكد األفعاؿ اؼبتوقعة من اآلخرين كبوه موقفو مع اآلخرين
 .2بصريا يغلب عليو طابع القبوؿ االجتماعي

الرتبوية للمعاؽ بصريا تتمثل يف أّف اؼبعاؽ بصريا يواجو مشكبلت -إىل أف أىم اؼبيزات اللغويةكلبلص 
يف اكتساب اللغة غًن اللفظية كونو ال يستطيع رؤية تعابًن الوجو كاإليباءات كاغبركات الصادرة عن اآلخرين، 

د فركؽ بٌن اؼبعاقٌن بصريا كاؼببصرين لذلك فهو كثًنا ما هبد صعوبة يف التعامل مع غًنه، كبالرغم أنّو ال توج
يف طريقة اكتساب اللغة اؼبنطوقة إاّل أنّو يوجد اختبلؼ يف طريقة كتابة اللغة، حيث يستخدـ اؼبعاقوف بصريا 
طريقة برايل يف الكتابة، كما أّف اؼبعاؽ بصريا يواجو مشكبلت يف تكوين اؼبفاىيم كمهارات التصنيف 

 يم اغبيز كاؼبكاف كاؼبسافة كاأللواف.خاصة مفاى للموضوعات اجملردة

كما أّف اؼبعاقٌن بصريا يبتازكف أيضا ببطء معدؿ سرعة القراءة سواء بالنسبة للربايل أك الكتابة العادية، 
كاألخطاء يف الكتابة اعبهرية، عبلكة على مشكبلت يف تنظيم الكلمات كالسطور كترتيبها، كمن رداءة اػبط، 

غبركؼ، كمن القصور يف ربديد العامل الشكلية لؤلشياء البعيدة كاألشياء الدقيقة كصعوبة تنقيط الكلمات كا
  ، كما أّّنم كثًنك التساؤالت كاالستفسارات للتأكد فبّا يسمعوف.3الصغًنة

 

 
                                                           

.55ا، خصائصهم كمناىجهم، صماؿ سيسامل، اؼبعاقوف بصريك 1
  

.125اركؽ الركساف، اؼبرجع السابق، صف 2
  

.16بد اؼبطلب أمٌن القريطي، اؼبرجع السابق، صع 3
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 المبحث الثالث: رعاية وإرشاد المعاق بصريا.-

 لمحة تاريخية عن رعاية المعاقين بصريا:-

 .2، كىي من الفعل رعى أم توىّل أمره، الحظو كحفظو1الشيء ىي اافظة علىالرعاية لغة:

كاصطبلحا: تعرؼ الرعاية بأّّنا "اػبدمات االجتماعية اؼبنظمة اليت هتدؼ إىل ربسٌن أحواؿ فئة 
أك ىي "نظاـ اجتماعي مركب، يتضمن ؾبموعة التنظيمات اليت تسعى لتحقيق اؼبتطلبات  ،3اجتماعية معينة"

أّما الرعاية االجتماعية فهي "ضباية الفرد كاعبماعة، كيّتم .4دية كالصحية ألفراد اجملتمع"االجتماعية كاالقتصا
ذلك عن طريق تقدمي صبيع أنواع اػبدمات االجتماعية اؼبادية كاؼبعنوية، كعلى ىذا فالرعاية االجتماعية ىي 

  .5ىدؼ كاػبدمة االجتماعية ىي كسيلة"

ا "نسق منظم للخدمات االجتماعية كاؼبؤسسات، ينشأ ؼبساعدة كقد عرّفت األمم اؼبتحدة الرعاية بأّنّ 
األفراد كاعبماعات لتحقيق مستويات مبلئمة للمعيشة كالصحة، كىي تستهدؼ العبلقات الشخصية 

أّما  .6كاالجتماعية اليت تسمح لؤلفراد بتنمية أقصى قدراهتم كربقيق تقدمهم حّت يتوافقوا مع حاجات اجملتمع"
ل أّف الرعاية ىي ذلك الكل من اعبهود كاػبدمات كالربامج اؼبنظمة اغبكومية كاألصلية ؿبمود فهمي فًن 

كالدكلية اليت تساعد ىؤالء الذين عجزكا عن إشباع حاجاهتم الضركرية للنمو، كالتفاعل اإلهبايب معا يف نطاؽ 
ا بأربعة هتارىبيف قٌن بصريا كقد مّرت رعاية اؼبعا .7النظم االجتماعية القائمة لتحقيق أقصى تكيف مع البيئة

 :8مراحل

                                                           

.244، )دت(، ص7لي بن ىادية كآخركف، القاموس اؼبدرسي، اؼبدرسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، طع 1
  

. 229، ص 1993كتاب اغبديث، الكويت، ؼبعجم الوسيط )اؼبيسر(، دار الا 2
  

.445، ص1993، 2أضبد زكي بدكم، معجم مصطلحات العلـو االجتماعية، مكتبة لبناف، بًنكت، ط 3
  

ع، بدر الدين كماؿ عبده، أضبد السيد حبلكة، قضايا كمشكبلت الرعاية االجتماعية للفئات اػباصة، اؼبكتب العلمي للكمبيوتر كالنشر كالتوزي4
  .67، ص1999ندرية، مصر، اإلسك

.149، ص 2000رشيد زركايت، مدخل للخدمة االجتماعية، مطبعة ىومة، اعبزائر،  5
  

.19، ص1999عبد ايي ؿبمود صاحل، الرعاية االجتماعية، تطورىا، قضاياىا، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية،  6
  

.24-23، ص1998جتماعي، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، مصر، مد السيد فهمي، الرعاية االجتماعية كاألمن االؿب 7
  

ل ليمة سعد فرج ؿبمد الدقوشي، دكر الدمج األكاديبي يف ربسٌن بعض مؤشرات الصحة النفسية لدل اؼبعاقٌن بصريا يف ليبيا، رسالة مقدمة لنيح8
  .5، ص2013عة القاىرة، لنيل درجة الدكتوراه يف اآلداب، قسم علم النفس، كلية اآلداب، جام
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مرحلة العزؿ اليت سادت اجملتمعات البدائية كالقديبة، كاليت كاف ينظر فيها للمعاقٌن عامة كذكم -1
اإلعاقة البصرية خاصة على أّّنم ذبسيد لغضب اآلؽبة كلعنتها كعبء ثقيل على اعبماعة أك القبيلة، يضعف 

 تخلص منهم إّما بإغراقهم يف األّنار كإعدامهم أك نبذىم كعزؽبم عن اعبماعة.من قوهتا كىيبتها لذا فكركا يف ال

اليت سادت هبا "فكرة  ، كاجملتمع الركماين أكثر اجملتمعات-األثيين كاألسربطي-ككاف اجملتمع اليوناين 
 نبذ إىل التخلص من اؼبعاقٌن بصريا كغًنىم من ذكم العاىات لبلعتقاد بأّنم بلهاء، حيث دعا أفبلطوف*

بينما أطباء البًنك كانوا  .1اؼبعاقٌن كطردىم خارج الببلد كحرماّنم من اغبقوؽ كالواجبات اؼبتاحة للعاديٌن"
يقوموف بعمليات جراحية يثقبوف فيها صباجم اؼبعاقٌن، كيزعموف أّّنم يفرغوّنا من الشياطٌن كاألركاح الشريرة، 

 .2للمعاقٌن عامة كاؼبعاقٌن بصريا خاصةكىذا خًن مثاؿ على عدـ تقبل اجملتمعات القديبة 

مرحلة اإليداع باؼببلجئ: كاقرتف ظهورىا بظهور األدياف اليت ّنت عن قتل الضعاؼ كالعجزة، -2
كالعمل على إشباع  كحّثت على الرضبة كالشفقة هبم كالعطف عليهم، كمن مّث أنشئت اؼببلجئ إليوائهم

 ليمهم كتدريبهم.حاجاهتم األساسية دكف بذؿ أم جهد يف سبيل تع

كأّكؿ ديانة نادت باالىتماـ باؼبعاقٌن ىي الديانة البوذية باؽبند كالصٌن، حيث دعت إىل جعل اؼبعاقٌن 
مث جاءت الديانات السماكية دبا ربملو من تعامل ، 3العوف ؽبم كمساعدهتم أبناء لبوذا كتقربا لو، كأكجبت تقدمي

تمع، كبرزت يف مصر كاليوناف كالركماف يف ذلك الوقت ؿباكالت فردية التسامح كابة كالتكافؤ بٌن كل أفراد اجمل
لتعليم كتربية اؼبعاقٌن، كمع مطلع عصر النهضة تبددت اؼبعاملة السيئة ؽبم ّنائيا كظهرت بوادر تعليمهم، إذ قاـ 

بة كالنطق الطبيب اإليطايل "بيرتك كاسرتدا" ببعض اعبهود يف تعليم ذكم اإلعاقة السمعية القراءة كالكتا
                                                           

ؽ.ـ تلميذ سقراط يبحث عّما يراه النظاـ األفضل الذم ينبغي أف تكوف عليو اجملتمعات اإلنسانية كقد انتهى إىل أّف  437-348*كاف أفبلطوف 
عماؿ كالزراع ثالثا. كىنا تكمن آخر آراء اجملتمع اؼبثايل ىو الذم يتكوف من: الفبلسفة أكال كىم دبثابة العقل، كطاقة اعبنود كااربٌن ثانيا، كطاقة ال

 أفبلطوف كأكثرىا خياال كبعدا عن الواقع، فهو يرل عدـ السماح للضعفاء كاؼبرضى من األكالد بالبقاء. 
شيء، فلقد كاف  كإذا كاف الناس يركف يف ىذه اؼبدينة األفبلطونية حلما من األحبلـ اػبيالية الذم ال يتسق مع الفطرة اإلنسانية كالواقع البشرم يف

ياتو أفبلطوف نفسو أسبق الناس صبيعا إىل الشعور بأّف مدينتو ىذه خياؿ ؿبض ليس إىل ربقيقو من سبيل كسرعاف ما صدمتو التجربة كأيقن أف نظر 
 ف كاف عصر اىيار القيم.أّف العصر الذم عاش فيو أفبلطو  غًن فبكنة التنفيذ، كيؤكد اؼبفكر السياسي العمايل اإلقبليزم اؼبشهور ريتشارد كركظباف

كلكنو تركو يعترب أفبلطوف اؼبؤسس األكؿ للنظرية اؼبثالية كفلسفتها، كىو من مواليد أثينا، ككانت نشأتو طبقية، مارس فنوف الشعر يف بداية حياتو 
عن أستاذه، بيد أنع اضطر للهجرة  بوصية من أستاذه سقراط الذم كاف يبقت الشعر، كبعد أف أعدـ سقراط، اؼبعلم األكؿ ألفبلطوف دافع التلميذ

بار الفبلسفة إىل أثينا كإيطاليا كليبيا كمصر، يف رحلة دامت ثبلثة عشر عاما، كأقاـ أثناء رحلتو بببلط اؼبلك يونيسيو كثًنا من ذبوالو كـبالطتو ك
ل هبا تبلميذه ؼبدة تربو عن أربعٌن عاما.)ينظر: ؿبمد كالعلماء كاغبكماء، مث رجع إىل أثينا كأسس مدرستو اليت أظباىا "أكاديبية أفبلطوف" كظل يعم

 (.72-71حامد إمبايب، اؼبرجع السابق، ص
.36، ص1996، 1عبد اؼبطلب أمٌن القريطي، سيكولوجية ذكم اغباجات اػباصة كتربيتهم، دار الفكر العريب، القاىرة، ط 1

  

 .19احل عبد ا الزعيب، اؼبرجع السابق، صص2
.83، ص1981، 1بركات أضبد، تربية اؼبعوقٌن يف الوطن العريب، دار اؼبريخ، اؼبملكة العربية السعودية، ططفي ل 3
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باألجبدية اليدكية كباإلشارات، كما نشر "كاردينو" دراسات متنوعة عن أسس تعليم اؼبعاقٌن ظبعيا بالطريقة 
ونش دم ليبيوف" اإلسباين كاليت كاف ؽبا أثر "بيدرك ب الشفهية كباألجبدية اليدكية، ىذا باإلضافة إىل ؿباكالت

فّعاؿ يف تعليمهم بالطريقة الشفهية، حّت أّف معظمهم أتقن الكبلـ باللغة البلتينية كاإلغريقية كاغبساب 
بينما رعاية اؼبعاؽ بصريا، كىي األىم بالنسبة لنا، فقد بدأت يف ىذه الفرتة بشكل غًن رظبي كلعبت  .1كالفلك

ًنا يف تقدمي اؼبساعدة للمعاقٌن بصريا، كقد أشرنا سابقا أنّو يف القرف الرابع للميبلد كاف الكنيسة دكرا كب
 القديس ديديبوس الذم عاش يف اإلسكندرية أّكؿ معاؽ بصريا يناؿ قسطا من التعليم.

 اغبنيفة أّف اإلعاقة البصرية ليست سببا للشفقة أك كأحكامو أّما اإلسبلـ فقد أّكدت تعاليمو السمحة
الضعف، كيتّضح ذلك جليا يف القرآف الكرمي كالسنة النبوية الشريفة، حيث يعترباف شاىداف من الشواىد اليت 
ازبذت فيما بعد مثبل يقتدل بو يف التعامل مع اؼبعاؽ بصريا، كلقصة ابن أـ مكتـو مع النيب، عليو أفضل 

 تسليم، ػبًن مثاؿ على ذلك. الصبلة كأزكى ال

كفعل مثلو  ،2صص عمر بن عبد العزيز مرافق لكل معاؽ بصرياا بعد بذلك، فخفيم اػبلفاءكاىّتم 
، كرّتب ؽبم 3ق، حيث كضع للمعاقٌن بصريا من يقودىم 86الوليد بن عبد اؼبلك حٌن بويع للخبلفة سنة 

 صبيعا ركاتب منتظمة.

بلدم، بفضل مرحلة التحرر الذايت للمعاقٌن بصريا: كاليت جاءت مع مطلع القرف السابع عشر مي-3
ؾبموعة من اؼبعاقٌن بصريا العباقرة الذين استطاعوا جبهودىم الفردية أف يعلموا أنفسهم، كيربزكا يف شّت 

ف بصريا من استعدادات يبكن أف و اجملاالت، كيبهركا ؾبتمعاهتم بنبوغهم، فبّا لفت االنتباه إىل ما يتمتع بو اؼبعاق
 تنمو كتتطور بالتعليم كالتدريب.

كقد شهدت ىذه ، ىذه اجملموعة لظهور األفكار اؼبنادية بإعطائهم اغبق يف اغبياة كالتعليم كقد مّهدت
الفرتة ظهور إرىاصات االىتماـ باؼبعاقٌن كتعليمهم كتدريبهم يف مؤسسات كمدارس خاصة يف أكربا كأمريكا، 

سيٌن كاالجتماعيٌن يف كىذا منذ أكاخر القرف الثامن عشر للميبلد، خاصة بعد ظهور أفكار اؼبصلحٌن السيا
دية بضركرة اعرتاؼ اجملتمعات حبقوؽ ذكم اإلعاقات يف اغبياة الطبيعية كرعايتهم، باإلضافة إىل اأكربا كاؼبن

 .4جهود ؾبموعة من األطباء اؼبربٌن الذين كانوا دبثابة الرّكاد األكائل للرتبية اػباصة

                                                           

.91طفي بركات، اؼبرجع السابق، صل 1
  

.18مد السيد فهمي، اؼبرجع السابق، صؿب 2
  

.74مد حامد إمبايب، اؼبرجع السابق، صؿب 3
  

.48يطي، سيكولوجية ذكم اغباجات اػباصة كتربيتهم، صبد اؼبطلب أمٌن القر ع 4
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كهتيئة الرعاية كاػبدمات النفسية  ة العاديةمرحلة تكامل اؼبعاقٌن بصريا كإدماجهم يف ؾبرل اغبيا-4
 .1كاالجتماعية كالتعليمية كالتأىيلية البلزمة ؽبم

كانطبلقا فبّا سبق نستنتج أّف ؾباؿ رعاية اؼبعاقٌن بصريا كالكفل هبم كإدماجهم يف اجملتمع قد عرؼ 
حت تشمل صبيع جوانب تطورا ال يزاؿ إىل يومنا ىذا مستمرا، حيث تطورت أساليب التدخل كالعبلج، كأصب

: البيولوجية، النفسية، العقلية، االجتماعية، التكوينية، كسبثلت األساليب التكفلية اغبالية شخصية اؼبعاؽ بصريا
يف التأىيل الطيب كالتأىيل النفسي كالتأىيل االجتماعي كالتأىيل الرتبوم كالتعليمي، كالتأىيل اؼبهين، كاليت تقـو  

كاؼبشاركة  ،2اـ اإلنساف كاغبفاظ على إنسانيتو ككرامتو كمبدأ اؼبساكاة كتكافؤ الفرصاحرت  كلها على أساس مبدأ
 عكس ما كاف عليو أسلوب اؼبعاملة يف الفرتات السابقة.

 المعاق بصريا وحاجتو إلى اإلرشاد-

اسة يعترب اؼبعاؽ بصريا إنسانا لو متطلبات كثًنة كمتداخلة تفوؽ متطلبات اإلنساف اؼببصر، فهو حباجة م
إىل إرشاد خاص يف صبيع شؤكف اغبياة، من رعاية صحية كإرشاد نفسي كاىتماـ تربوم خاص كإعداد مهين 
يتميز بالتخطيط كاؼبناىج كيبلزمو ماداـ حّيا، كفوؽ كل ذلك البد لو من توعية ركحية سلوكية تساعده على 

كبذلك يصبح عضوا عامبل كليس تقبل إعاقتو بتكيف سعيد كإنتاج سليم، كعبلقات متعاكنة مع اآلخرين، 
لديو من كاجبات كحقوؽ بكل عزة ككرامة يف بناء الكياف االجتماعي ألسرتو كأمتو  ، بل يساىم دبا3عالة

   كاإلنسانية صبيعا.

لذا فإنّو هبب على اؼبرشد أف يستخدـ إسرتاتيجيات إرشادية تركز على التعاكف يف بناء األنشطة 
اليومية، كمهارة تناكؿ الطعاـ، كمهارة ارتداء اؼببلبس، كمهارة العناية بنظافة كالتدريب على مهارات اغبياة 

لدل  اعبسم، كمهارات االعتماد على النفس، باعتبار ذلك كلو يسهم يف تنمية كتعزيز اؼبهارات االجتماعية
مل على تنمية كما ينبغي على اؼبرشد أف وباكؿ تغيًن نظرة اؼبعاؽ بصريا عن نفسو كأف يع  .4اؼبعاقٌن بصريا

اؼبناحي اإلهبابية بو كي يتقبل النواحي السلبية دكف تأثًن يف مفهومو عن ذاتو، كيف عملية توافق مع مزيج من 
 ، كبذلك سبحو النواحي اإلهبابية أثر النواحي السلبية.5اغبب كالتقدير

                                                           

ليمة سعد فرج ؿبمد الدقوشي، اؼبرجع السابق، الصفحة السابقة.ح 1
  

.102، ص1997، 3بد السبلـ الزىراف، الصحة النفسية كالعبلج النفسي، عامل الكتاب، القاىرة، مصر، طع 2
  

.142، ص1986رشاد النفسي، دار الشركؽ، جدة، السعودية، بد اغبميد اؽبامشي، التوجيو كاإلع 3
  

.304اصر موسى، اؼبرجع السابق، صن 4
  

.27، ص1401، الرياض، السعودية، ذك القعدة 53بتصرؼ، فاركؽ سيد عبد السبلـ، اػبصائص النفسية للمعوقٌن، ؾبلة الفيصل، العدد 5
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إعاقتو كجزء من  كألّف العملية اإلرشادية عموما ترتكز على تأىيل الفرد اؼبعاؽ بصريا للتعامل مع
الذات، كىذا أمر ملحوظ بوجو خاص يف حاالت اإلعاقات الناصبة عن اإلصابة اؼبتأخرة، فإّف اؼبرشد مطالب 

كاجتماعية كأسرية ككذا  بأف يدرس كل حالة كأف يتعرؼ على كل ما وبيط باؼبعاؽ بصريا من ظركؼ بيئية
كاؼبقابلة كالزيارة اؼبنزلية كغًنىا حّت   رشادتخدما يف ذلك ؾبموعة من إسرتاتيجيات عملية اإلنفسية، مس

كما أنّو على  .1اليت تواجهو أك تواجو األسرة نتيجة اإلصابة هبذه اإلعاقة يساعده يف التغلب على اؼبشاكل
اؼبرشد إهباد الربامج كاإلجراءات كالوسائل اليت هتدؼ إىل توعية أفراد اجملتمع حّت يتسىن ربسٌن كتعديل 

 اؼبعاقٌن بصريا.اذباىاهتم كبو 

أثناء عملية األسى، فاؼبرشد يف ىذه اغبالة  استخداـ اؼبرشد ؼبهارات التواصل ربتل أنبية خاصةفّعالية إّف 
يصبح العنصر اغبيوم يف تسهيل ىذه العملية، كاؼبرشد الفّعاؿ يطور يف النهاية أسلوبو اػباص الفردم الذم 

كما أنّو على اؼبرشدين أف  ،2فهمو كإدراكو للموقف الكلييعرب من خبللو ألسرة الطفل اؼبعاؽ بصريا عن 
يتعاملوا باحرتاـ مع الثقافة كاألىداؼ اؼبختلفة لآلباء كأف يقيموا باستمرار طرؽ التواصل اليت يوظفوّنا، 

، كيتحمل اؼبرشدكف مسؤكلية 3فالتواصل الواضح بٌن اآلباء كاؼبرشدين ىو اؼبفتاح للمشاركة الفاعلة لآلباء
 الربنامج الرتبوم للطفل دبا يف ذلك اؼبشاركة يف ازباذ القرارات.د من أّف الفرص متاحة لآلباء ليشاركوا يف التأك

كعلى ذكر أسرة اؼبعاؽ بصريا، فإنّو يتعٌن على اؼبرشد توجيهها إىل أفضل السبل لتحقيق تربية طفلها 
حة النمو الطبيعي عبوانب شخصية الطفل، كيستلـز تربية سليمة كلتوفًن البيئة الرتبوية كالنفسية كاالجتماعية إلتا

 :4األمر من جانب اؼبرشد أف يعدؿ أك يغًن من اذباىات ىؤالء األفراد يف النواحي التالية

 تقبل اإلعاقة كبالتايل تقبل الطفل اؼبعاؽ بصريا كالتسليم باألمر الواقع.-أ

انو األطفاؿ، كعدـ التأثر باإلعاقة مثل غًنه من إخو  معاكنة الطفل اؼبعاؽ بصريا معاكنة عادية-ب
 البصرية يف تغيًن مبط ىذه اؼبعاملة الطبيعية.

 اإلؼباـ بفكرة صحيحة عن ماىية اإلعاقة البصرية كشؤكف اؼبعاقٌن بصريا كعاؼبهم.-ج

                                                           

عوقٌن، دراسة يف اػبدمة االجتماعية، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، مصر، بتصرؼ، ؿبمد سيد فهمي، السلوؾ االجتماعي للم1
  .113، ص1983

.229، ص1992اؿ اػبطيب كآخركف، إرشاد أسر األطفاؿ ذكم اغباجات اػباصة، دار حنٌن، عماف، األردف، صب 2
  

.186بتصرؼ، اؼبرجع نفسو، ص 3
  

. 412بق، صيد عبد اغبميد مرسي، اؼبرجع الساس 4
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اإلؼباـ بأسس كاذباىات الرعاية الرتبوية كالنفسية كاالجتماعية للطفل اؼبعاؽ بصريا، كيستحسن أف -د
 األسرة دليل تربوم دبثابة موجو ؽبم يف تربية أطفاؽبم. يكوف لدل

إتباع الطرؽ كالسلوؾ اؼبناسب لتدريب اغبواس الباقية مع اإلؼباـ الصحيح باألنبية الرتبوية كالنفسية -ق
 يف تربية اغبواس الباقية، إذ أّف اؼببلحظات اغبسية تكوف القاعدة العريضة للرتبية العقلية للمعاؽ بصريا.

 الظركؼ كاؼببلبسات اليت تؤدم إىل تكوين اإلحساس باالكبطاط أك الشعور بالذنب. ذبنب-ك

 مراعاة أف ال تؤدم ردكد أفعاؽبم على تصرفاتو إىل جرح مشاعره.-ز

تزكيد اؼبعاؽ بصريا باػبربات اؼبتنوعة عن طريق معرفة األشياء ايطة بو، كاإلؼباـ جبميع ؾباالت -ح
 تبعا لقدراتو التحصيلية كبالطرؽ كالوسائل اؼبناسبة لظركفو اػباصة. النشاط البشرم يف اجملتمع

 عدـ القياـ باػبدمة اؼبستمرة للطفل اؼبعاؽ بصريا، فهذا يؤدم إىل ضعف إرادتو كعدـ استقبلؿ ذاتو-ط
، كعلى عكس ىذا يستحسن أف يتعود الطفل على خدمة نفسو كقاعدة ؽبا قيمتها لتكوين إرادة عن غًنه
 الطفل.

در اإلشارة إىل أّف الطفل اؼبعاؽ بصريا عند توجهو األّكؿ إىل اؼبدرسة يوضع يف موقف وبّتم عليو أف كذب
كاؼبعلمٌن  يكوف على صلة بعدد كبًن من األشخاص يف آف كاحد، مثل ىذا اؼبوقف يتطلب من اؼبرشدين

يف تكوين عبلقات صحية من  اليقظة بالنسبة للمواقف اليت وبتاج فيها الطفل اؼبعاؽ بصريا إىل عوف كاآلباء
 .1الصداقة مع اآلخرين

كننوه إىل أّف أىم الصعوبات اليت يواجهها مرشدك اؼبعاقٌن بصريا االعتمادية كالغضب، فاؼبعاؽ بصريا 
، كلكن إذا كاف االعتماد على الغًن تاما بطبيعة عاىتو يعتمد على غًنه يف بعض األحواؿ، كيعترب ىذا عاديا

، كقد تأخذ ىذه االتكالية يف التزايد  2ّف ىذا هبعل منو شخصية اّتكالية إىل حدِّ كبًنكيف كل األحواؿ فإ
 كوسيلة ىركبية حّت تشمل كل مناحي اغبياة تقريبا.

 

                                                           

.315، ص1982، دار القلم، الكويت، 2تحي السيد عبد الرحيم، حليم السيد بشام، سيكولوجية األطفاؿ غًن العاديٌن، جف 1
  

.80، ص1401، الرياض، رمضاف 51اىر ؿبمود اؽبوارم، شخصية الكفيف، ؾبلة الفيصل، العدد م 2
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كالغضب عند اؼبعاؽ بصريا ال منفذ للتعبًن عنو، فقد هبلس اؼبرشد على كرسي كيشجع اؼبعاؽ بصريا 
اليت تعاين معاناة طويلة األمد، كعندما يتواصل اؼبعاؽ بصريا مع على أجزاء حوار بٌن ذاتو الغاضبة كذاتو 

الغضب يبكن توظيف عّدة أساليب إلخراجو، فمثبل يستطيع اؼبرشد أف ينصح اؼبعاؽ بصريا بأف يتصل ىاتفيا 
  .1بالشخص الذم أثار الغضب لديو كاػبط مقفل

 مجاالت إرشاد المعاق بصريا:-

 مساعدة الفرد لكي يفهم ذاتو كيدرس شخصيتو كيعرؼ خرباتو اإلرشاد ىو عملية بناءة هتدؼ إىل
كتدريبو شخصيا كتربويا  ،2كوبدد تساؤالتو كينمي إمكانياتو كوبل مشكبلتو يف ضوء معرفتو كرغبتو كتعليمو

 كأسريا كمهنيا كاجتماعيا.

ادة مشاكل كحاجة اؼبعاؽ بصريا لئلرشاد ىي حاجة مؤكدة كذلك ألّف حّّت اإلنساف العادم تعرتضو ع
ـبتلفة يف حياتو، كزبتلف ىذه اؼبشاكل من شخص آلخر فمنها االجتماعية، األسرية كاألكاديبية، ىذا 
باإلضافة إىل التكيف مع التطورات الصناعية كتطور علم التكنولوجيا، فهذه اؼبخرتعات زادت من متطلبات 

 ببعض األمراض النفسية كاليت أثّرت بدكرىااغبياة كأّدت يف النهاية إىل عدـ تكيف الفرد مع نفسو، كإصابتو 
 :3على النواحي االجتماعية كالشخصية كاألكاديبية. كيتفرع إرشاد اؼبعاؽ بصريا إىل عّدة ؾباالت منها

يتضمن تقدمي اػبدمات النفسية اؼبتخصصة كربسٌن مستول التوافق الشخصي  اإلرشاد النفسي:-1
كتصحيح مفهـو الذات كفكرة اؼبعاؽ بصريا عن نفسو  ضو من مشكبلت،عرت كمساعدتو يف مواجهة ما ي

كاذباىاتو كبو إعاقتو كالتوافق معها، حّت ال يشعر باعتماده الكامل على اآلخرين كالقلق كالتهديد عندما 
 ، مع مساعدتو على ذبنب اؼبواقف ابطة قدر اإلمكاف كلكن دكف ضباية زائدة.4يرتكونو

بصريا إىل التغلب على عناده كمؤثراتو النفسية الناذبة عن الرتبية  كذلك يهدؼ اإلرشاد النفسي للمعاؽ
األسرية اػباطئة كعدـ الشعور باالطمئناف من اآلخرين كالثقة هبم، كإخراج اؼبعاؽ بصريا من عزلتو النفسية 

 علىكمساعدتو عن طريق الرعاية اعبماعية أك الرعاية الفردية لتحقيق التكيف االجتماعي ككضعو ، 5كسلبيتو
 الطريق الصحيح اؼبؤدم إىل التوافق.

                                                           

.45ق، صاؿ اػبطيب كآخركف، اؼبرجع السابصب 1
  

.11، ص1980، 2امد عبد السبلـ زىراف، التوجيو كاإلرشاد النفسي، عامل الكتب، القاىرة، مصر، طح 2
  

.22، ص1985مود عبد ا صاحل، أساسيات يف اإلرشاد الرتبوم، دار اؼبريخ، الرياض، السعودية، ؿب 3
  

.526، ص1978، 2النفسي، عامل الكتب، القاىرة، مصر، طامد عبد السبلـ زىراف، الصحة النفسية كالعبلج ح 4
  

.416بد اغبميد مرسي، اإلرشاد الرتبوم كاؼبهين، صع 5
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توجد بعض اذباىات الناس اػباطئة كبو اؼبعاؽ بصريا، فأحيانا نبلحظ  اإلرشاد االجتماعي:-2
الشفقة الزائدة، كأحيانا قبد القسوة، كىناؾ بعض اؼبمارسات كاالذباىات الوالدية اػباطئة ذباه الطفل اؼبعاؽ 

ظهور اغبالة غًن العادية يف اؼبواقف  هدؼ أساسا إىل تقليل آثاربصريا. كؾباؿ اإلرشاد االجتماعي ي
االجتماعية قدر اإلمكاف، كتعديل االذباىات االجتماعية السالبة كاألفكار اػباطئة الشائعة لدل بعض األفراد 

 يف اجملتمع اذباه اؼبعاقٌن بصريا.

للمعاؽ بصريا مع ق االجتماعي هبب العمل على تعديل الظركؼ االجتماعية دبّا يؤدم إىل التوافلذا 
تعديل نظاـ  يلـزكما أنو هبب هتيئة البيئة االجتماعية اؼبناسبة للتهيئة االجتماعية السليمة، كذلك ايطٌن بو،  

كاذباىات أفراد األسرة خاصة الوالدين دبا وبقق للفرد اؼبعاؽ بصريا أقصى إمكانيات النمو العادم على أساس 
، كهبب أف يتقبل أفراد األسرة اغبالة مع التسليم بالواقع، كما يلـز العمل 1دل اغبياةنظاـ اإلرشاد الدكرم م

 على زبليص الوالدين من مشاعر الذنب كمشاعر األسى خبصوص اغبالة.

حّت نقـو بتقدمي خدمات اإلرشاد الرتبوم للمعاقٌن بصريا البّد من توفًن اؼبناىج  اإلرشاد التربوي:-3
ؼبناسبة ؽبم، كاؼبدرسٌن اؼبتخصصٌن يف ؾباؿ إعاقتهم، كتوفًن الوسائل كاألجهزة التعليمية كالربامج الدراسية ا

اؼبساعدة اليت تزيد من خربات كمهارات اؼبعاؽ بصريا بطريقة إهبابية، كتوفًن كسائل اؼبواصبلت من اؼبدرسة إىل 
ف بصريا و ات داخلية يقيم هبا اؼبعاق" كاليت تعرفها زينب شقًن بأّّنا: حيزّ VDIالبيت كهتيئة اؼبؤسسات اػباصة "

لتلقي اػبدمات الرتبوية كالنفسية حيث تتبع فيها طرقا تربوية خاصة كتتوافر فيها الشركط اػباصة باؼبعاؽ 
 بصريا. 

 للحد من مشاكل المعاق بصريا الحلول الممكنة-

اغبركية دبا وبقق فاعلية  إّف قصور اؼبعاقٌن بصريا يستلـز بذؿ جهود تعليمية كتدريبية كتنمية للمهارات
 :2أكثر يف الوسط البيئي أك ايط اػبارجي كذلك كما يلي

مساعدة اؼبعاقٌن بصريا يف التعرؼ على مكونات بيئتهم كاكتشافها، كإدراؾ العبلقات فيما بينها، -
دين على أنفسهم كذلك حّّت يتسىن ؽبم ربديد معاؼبها كالسيطرة عليها، كالتنقل اآلمن بفاعلية كاستقبللية معتم

 دكف مساعدة قدر اإلمكاف.

                                                           

.434امد الزىراف، التوجيو كاإلرشاد النفسي، صح 1
  

.15-14بد اؼبطلب أمٌن القريطي، مفهـو اإلعاقة البصرية كتصنيفاهتا، صع 2
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التدريب اؼبنظم لتنمية كصقل اؼبهارات اغبركية لدل اؼبعاقٌن بصريا كالتوازف كالتناسق كاؼبركنة كالقوة، -
كالعمل على إكساهبم األمباط اغبركية األساسية البلزمة للتوجو كالتنقل يف األماكن اؼبختلفة عن طريق اؼبشي 

 عدك، كذلك لتحقيق أكرب قدر فبكن من االستقبللية كالسبلمة يف آف كاحد.كاعبرم كالوثب كال

هتيئة بيئة منزلية كمدرسية آمنة كخالية من اؼبخاطر، حّت يتسىن للمعاؽ بصريا التحرؾ فيها بيسر -
، كمراعاة شركط السبلمة يف اؼبباين، كأف تكوف حواؼ السبلمل منحنية كليست حادة، كذبنب كسهولة

الشديدة كاغبواجز، كأف تكوف األبواب إّما مغلقة سباما أك مفتوحة سباما كغًن ذلك فبّا هبب مراعاتو اؼبنحدرات 
 لضماف السبلمة.

ذبنب التغيًنات اؼبفاجئة يف تنظيم ؿبتول البيئة اليت يعيش فيها اؼبعاؽ بصريا كاألثاث، كاافظة على -
 ا اؼبألوفة بالنسبة لو ما أمكن ذلك.كجود األشياء اليت يستخدمها بصورة متكررة يف أماكنه

" عن طبيعة األماكن كالعبلقات Cognitive Mapمساعدة اؼبعاقٌن بصريا على تكوين خريطة معرفية "-
اؼبكانية يف البيئات اليت يتحركوف فيها، ليستعينوا هبا يف ربديد مواضعهم من العناصر كاؼبكونات اؼبادية أثناء 

 تنقلهم.

ية الذاتية اليت ربقق للمعاؽ بصريا إشباع احتياجاتو األساسية، كاالستحماـ تنمية مهارات العنا-
كاؼبأكل كاستخداـ اغبماـ كترتيب الغرفة كتنظيمها، كملء األكواب كالنظافة كارتداء اؼببلبس كالعناية دبظهره، 

د مواقع كالزجاجات باؼبياه ككضع معجوف األسناف على الفرشاة كاألدكات يف مواضعها الصحيحة كربدي
 األشياء. 

تدريب اؼبعاؽ بصريا على مهارات التعامل مع األشياء كاألماكن كالعوائق بأماف، كاألبواب كالسبلمل -
 كاؼبصاعد، كالتحرؾ يف زحاـ اؼبركر كعبور الشوارع كاؼبيادين، كاعبرم يف حالة اغباجة إىل ذلك.

ؼبشي كالتنقل كازباذ أكضاع اغبماية اء انحركة اعبسم كتوازنو أث تدريب اؼبعاؽ بصريا على تنسيق-
 اؼببلئمة للجسم.
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تدريب اؼبعاؽ بصريا على االستعانة جبميع حواسو األخرل يف توجيو نفسو الوجهة الصحيحة أثناء -
اغبركة يف األماكن اؼبألوفة كغًن اؼبألوفة، كيف اغبصوؿ على دالالت متنوعة من بيئة يهتدم هبا يف حركتو،  

الشم يف سبييز الركائح، كحباسة اللمس يف اإلحساس بالتيارات اؽبوائية اليت تشًن إىل األماكن كاالستعانة حباسة 
اؼبفتوحة كيف ربسيس التغيًنات اؼبختلفة يف السطوح كمواضع القدمٌن، كاالستعانة حباسة السمع يف تقدير 

 اؼبسافات كاإلحساس بالعوائق من خبلؿ اؼبوجات الصوتية اؼبرتدة.

قٌن بصريا كتدريبهم على استخداـ كسائل التنقل اليت تناسب ظركفهم اػباصة، كالعصا تشجيع اؼبعا-
، اليت تساعدىم يف استكشاؼ البيئة كتبليف العوائق اليت ردبا كجدت يف "Laser Caneالبيضاء، كعصا الليزر "

ة من "، كتشجيعهم على االستفادEcho Soundingطريقهم كاستخداـ جهاز صدل الصوت اإللكرتكين "
  أساليب اغبماية اؼبختلفة اؼببلئمة يف ىذا الصدد كّلما دعت الضركرة إىل ذلك.

 المبحث الرابع: المعاق بصريا والمجال التعليمي.-

 تأثير اإلعاقة البصرية على التحصيل الدراسي.-

ما التحصيل الدراسي: ىو كل ما يتعلمو الفرد يف اؼبدرسة من معلومات خبلؿ دراستو مادة ؾبتمع، ك 
يدركو اؼبتعلم من العبلقات بٌن ىذه اؼبعلومات كما يستنبطو منها من حقائق تنعكس يف أداء اؼبتعلم على 

أك ىو  .1اختيار يوضع كفق قواعد ؾبتمع سبكن من تقدير أداء اؼبتعلم كمّيا دبا يسمى بدرجات التحصيل
ا اؼبصطلح لئلشارة إىل القدرة على أداء كيستخدـ ىذ ،2"براعة يف األداء يف مهارة ما أك ؾبموعة من اؼبهارات"

 .3متطلبات النجاح اؼبدرسي سواء يف التحصيل دبعناه العاـ أك النوعي ؼبادة دراسية معينة

إاّل بصعوبة بالغة خاصة إف كجدت إعاقة تعّسر حدكثو كليست أم  إاّل أّف ىذا التحصيل قد ال يتأتى
اؽ بصريا وباكؿ اكتساب اؼبعلومات كاؼبوضوعات العلمية اؼبختلفة من إعاقة إّّنا اإلعاقة البصرية، إذ قبد أّف اؼبع

خبلؿ استخداـ اللغة كاستخداـ اػبربات اغبّسية اؼبلموسة كاليت يستطيع التعامل معها من خبلؿ اللمس أك 
فيها  السمع أك الشم أك التذكؽ. كبالتايل فإّف اػبربات التعليمية السمعية كاللمسية يستطيع اكتساهبا كالتقدـ

مثل اللغات، أّما بعض اػبربات التعليمية األخرل اليت تتطلب النظر إليها كمبلحظتها مثل العلـو كبعض 
العمليات اغبسابية فإنّو يعاين قصورا كاضحا يف التحصيل الدراسي ؽبذه اؼبواد، أم أّف حصيلة اؼبعاؽ بصريا من 

                                                           

  .11، ص1996 معجب، التحصيل الدراسي، دراساتو، نظرياتو، كاقعو، العوامل اؼبؤثرة فيو، الدار الصولتية، الرياض، السعودية، غبامد ؿبمد مبا 1
.174، ص2000، 1احل حسن الداىرم، الكبيسي كىيب، علم النفس العاـ، دار الكندم، عماف، األردف، طص 2

  

.183، ص2003حليل النفسي، دار غريب للنشر، القاىرة، مصر، رج عبد القادر طو، موسوعة علم النفس كالتف 3
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ائصها إاّل فيما يتعلق منها حباسة البصر، فاألشياء اؼبعرفة كاؼبعلومات من األشياء اؼبختلفة قد تشمل كل خص
  كلكنو يعرفها بطعومها كركائحها كأصواهتا كملمسها. 1كاأللواف ليس ؽبا مدلوؿ عنده

كما أّف تأثًن اإلعاقة البصرية قد يبتد إىل جوانب عديدة من شخصية الفرد، كربديد خصائص شخصية 
ؤخذ عند تقدمي اؼبساعدة الرتبوية مثل: الوسائل، اؼبعينات، األنشطة اؼبعاؽ بصريا من االعتبارات اؼبهمة اليت ت

اإلعاقة .كللتقليل من أثر 2التعليمية كطرؽ التدريس اؼبناسبة، كغًنىا من التسهيبلت اليت تساعد على مبوه اؼبعريف
بلت خاصة، يف التحصيل الدراسي هبب اعتماد مبط من اػبدمات كالربامج الرتبوية اليت تتضمن تعدي البصرية

 .3سواء يف اؼبناىج أك الوسائل أك طرؽ التعليم استجابة غباجات اؼبعاؽ بصريا

كيعترب التحصيل الدراسي للمعاقٌن بصريا متوقف على كجود خطة عملية كجهد منظم مدركس جملموعة 
ا ؽبذه الفئة، من اػبدمات، كاػبطط كاالسرتاتيجيات التعليمية كاإلمبائية كالوقائية كالعبلجية اؼبصممة خصيص

كاليت تعاين طبعا صعوبة مسايرة برامج العاديٌن، كربتاج لربنامج مساندة أك إدماج كأجهزة خاصة كطرائق 
 كفق إمكانياهتا الوظيفية.  4كخطط فردية أك صباعية

 توجيهات للمعلم حول التعامل مع المعاق بصريا-

لذلك كجب عليو امتبلؾ بعض  ة الرتبويةيعترب معلم اؼبعاؽ بصريا العنصر األكثر فاعلية يف العملي
الصفات اليت تؤىلو للقياـ بعملو الرتبوم، كامتبلكو لئلعداد اعبيد الذم يساعده يف تطبيق مهارات التعليم 

، ككذلك قدرتو على التنويع يف أساليب التدريس مع مراعاة الفركؽ الفردية بٌن اؼبتعلمٌن اؼبعاقٌن بصريا اؼبناسبة
، كمدل قدرتو على تعميم االختبارات التحصيلية بطريقة موضوعية، باإلضافة إىل التمكن من صبيع النواحي

كمن أىم أسباب قباح التعليم توفر اؼبعلم على  .5من اؼبيوؿ اإلهبابية كبو مهنة التعليم حسن معاملة اؼبتعلمٌن
 ما يلي:

 

                                                           

1
، 1طعيد ؿبمد السعيد، برامج الرتبية اػباصة كمناىجها بٌن الفكر كالتطبيق كالتطور، عامل الكتب للنشر كالتوزيع كالطباعة، القاىرة، مصر، س 

  .65، ص2006
.2003عامل الكتب للنشر كالتوزيع كالطباعة، القاىرة، مصر،  سٌن عبد الرضباف، تربية اؼبكفوفٌن كتعليمهم،ح 2

  

.277، ص2002بتصرؼ، عبد العزيز السرطاكم كآخركف، معجم الرتبية اػباصة، دار القلم، ديب، اإلمارات العربية اؼبتحدة،  3
  

.13، ص2005مودم ضبدم شاكر، الرتبية اػباصة للمعلمٌن كاؼبعلمات، دار األندلس، حائل، ؿب 4
  

ابع، بتصرؼ، كقبن ظبًنة، التحصيل الدراسي بٌن التأثًنات الصفية كمتغًنات الوسط االجتماعي، ؾبلة الدراسات كالبحوث االجتماعية، العدد الر 5
  .64، ص2014جامعة الوادم، جانفي 
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اؼبعاؽ بصريا حساسيتو أف يكوف خليط الطباع حّت ال ىبافو اؼبتعلموف خاصة كأنو معركؼ عن -1
 اؼبفرطة اذباه معلمو، كما أنو هبب أف يكوف مراعيا لدرجة الصعوبة كالسهولة اليت تتضمنها اؼبادة اؼبلقاة.

 أف هبعل اؼبتعلم متحمسا للدركس كيشعر بفائدهتا.-2

فة أف يكوف على استعداد لبلنتقاؿ من حالة إىل أخرل مستعينا باألمثلة كبوسائل اإليضاح اؼبختل-3
 من طريقة إىل أخرل.

عليو أف يكشف الصلة بٌن ما يدرسو اؼبتعلم يف اؼبدرسة كبٌن حاجاتو كأىدافو، أم على اؼبعلم أف -4
  .1يعّرؼ اؼبعاؽ بصريا بأنبية اؼبادة اليت يدرسها يف ربقيق ىدؼ من أىدافو

موف إجابات غًن ينبغي أف يتحلى بالشجاعة األدبية يف قوؿ "ال أعرؼ"، فكثًنا ما يعطي اؼبعل-5
 دقيقة كردّبا غًن صحيحة ؼبتعلميهم بدال من اعرتافهم بأّنم ال يعرفوف اعبواب الصحيح، لذا كجب على معلم

اؼبعاقٌن بصريا أف يكوف صادقا مع نفسو كمع طلبتو كال يعيبو أبدا أف يقوؿ "ال أعرؼ اإلجابة، دعونا نبحث 
 .2عن اإلجابة معا"

عرفة كاسعة خاصة يف علم النفس الرتبوم، كونو مة كمبدعة، لو اطبلع ك أف يكوف ذك شخصية ذكي-6
ىو اؼبسؤكؿ الذم بث الطمأنينة كالنجاح يف نفوس طبلبو، كبالتايل دكر معلم اؼبعاؽ بصريا ىو دكر توجيهي، 
قيادم، إدارم، تربوم. كما هبب عليو أف يكوف ؿببوبا كمرغوبا لديهم لذا كجب توفًن كل ما من شأنو 

 :3عدة اؼبعلم لبلرتقاء دبهنتو من بينهامسا

 مساعدة اؼبعلم على فهم كظيفتو كاإليباف هبا.-

 مساعدتو على فهم االذباىات كالتطورات اغبديثة يف الرتبية كالتعليم.-

 توجيو كتدريب اؼبعلمٌن كبو استخداـ طرؽ كأساليب تعليم اؼبعاقٌن بصريا.-

                                                           

  1بتصرؼ، اؼبرجع السابق، الصفحة السابقة.
.346، ص2004ها بالتحصيل الدراسي، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، موالم ؿبمد بودخيلي، طرؽ التحفيز اؼبختلفة كعبلقت 2

  

.328، ص2007مد اغبيلة، توفيق مرعي، اؼبناىج الرتبوية اغبديثة، دار اؼبسًنة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ؿب 3
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عاؽ بصريا االلتزاـ ببعض التوجيهات اػباصة بتعاملو مع كإضافة إىل ىاتو الصفات، هبب على معلم اؼب
  :1متعلمو قبل كأثناء التعليم منها

 عدـ استخداـ الكلمات اليت تؤثر على شعور اؼبعاؽ بصريا )أنظر، ىل رأيت؟......(.-

 إشعار اؼبتعلم غًن اؼببصر بوجود اؼبعلم داخل القسم كعند اؼبغادرة.-

 ت عادم كؽبجة عادية ألّف حاسة السمع عنده جيدة.و تعلمٌن بصالتكلم مع ىذا النوع من اؼب-

 التحدث إىل فئة اؼبعاقٌن بصريا مباشرة كدكف كساطة خاصة عندما يكوف ىناؾ صبع للطلبة.-

كألّف فئة اؼبعاقٌن بصريا سبتاز باغبرج الزائد فإنّو هبب على اؼبعلم عدـ تعمد إحراجها خاصة عند التنبيو -
 يو.لسلوؾ غًن مرغوب ف

على اؼبعلم أف يفسر ما وبدث من ظواىر كأصوات موجودة عند انفراده باؼبعاؽ بصريا، كما أنو البد -
 عليو من تنمية شعوره بنفسو كبذاتو كذبنب السخرية منو كالضغط عليو.

 هبب تنمية اذباىات اؼبعاؽ بصريا كبو نفسو ككبو الصعوبات اليت يعاين منها.-

ا يف حل األنشطة كتشجيعو على أخذ موقف قيادم بٌن اغبٌن كاآلخر  يستحسن إشراؾ اؼبعاؽ بصري-
 كما ىو اغباؿ لدل البقية.

 سبكٌن ىذا اؼبتعلم من قبولو للواقع كتدريبو على مواجهة اؼبوقف كالتعبًن عن حاجاتو بطريقة مناسبة.-

 :2أّما أثناء التعليم فإنّو يتعٌن على معلم اؼبعاؽ بصريا االلتزاـ بػػػػػػ

 يع اؼبعاؽ بصريا على استخداـ األدكات التعليمية اؼبساعدة )السجل، العدسات اؼبكربة...(.*تشج

 *التحدث بصوت مسموع عند كتابة أم مبلحظة على السبورة.

 *إعطاء اؼبعاؽ بصريا فرصة للمشاركة يف التطبيق العلمي.

                                                           

تياجات اػباصة، تقرير فبوؿ من قبل مشركع التعاكف الرتبوم بتصرؼ، أكـر أبو عليا كآخركف، مواءمات يف التعليم كالتقومي للطلبة ذكم االح1
  .22، ص2009الفلندم، فلسطٌن، -الفلسطيين

.23ؼبرجع السابق، صا 2
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 *السماح للمعاؽ بصريا جزئيا رؤية الصورة اؼبعركضة عن قرب.

 اؽ بصريا نسخة على كرقة من الرسـو التوضيحية اؼبعركضة على اللوح.*إعطاء اؼبع

 *توفًن اؼبواد اؼبطبوعة كالكتب الدراسية حبركؼ كبًنة مناسبة للطالب العاؽ بصريا جزئيا.

*إعطاء اؼبعاؽ بصريا كقتا أطوؿ للقياـ بواجبو، كإذا كانت الكتابة غًن كاضحة يّتم توضيحها بسؤالو أك 
 ة.إجابتو الشفهي

 اؼبعاؽ بصريا كمعلمو. *تقليل اؼبسافة بٌن

 *التخفيف من اؼبشتتات اؼبرئية كالصوتية داخل القسم.

 *استعماؿ الكبلـ كالتفصيل اللغوم أثناء الشرح.

 *استخداـ األقبلـ ذات اػبط األسود الغامق الكبًن أثناء الكتابة للمعاؽ بصريا جزئيا.

  ريبي اؼبطفي للفئة ذاهتا.*استخداـ األكراؽ ذات اللوف األصفر الك

 *تزكيد طاكلة ىذا اؼبتعلم دبصباح الطاكلة لضماف كضوح الرؤية للقراءة كالكتابة.

 *استخداـ اؼبسطرة القرائية اػباصة بالطالب اؼبعاؽ بصريا جزئيا أك كليا.

 *استخداـ جهاز تكبًن اؼبطبوعات للمعاؽ بصريا جزئيا.

يا يبتازكف بظاىرة اللفظية فإّف ناصر موسى يرل بأّف اؼبعلم هبب أف كألّف، كما سبق كأشرنا، اؼبعاقٌن بصر 
  :1يتحرؾ إزاء ىذه الظاىرة كاآليت

 االستعانة بأشكاؿ حقيقية طبيعية أك مصنوعة داخل غرؼ الدراسة.-

 قصًنة داخل اؼبدرسة كخارجها. القياـ مع اؼبتعلمٌن برحبلت ميدانية-

 ىل أفعاؿ كخربات حركية كّلما كاف ذلك فبكنا.العمل على ربويل اؼبفاىيم اللغوية إ-

                                                           

اصر موسى، اؼبرجع السابق.ن 1
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 مراعاة أاّل تكوف تنمية اؼبفاىيم اغبسية لدل اؼبعاقٌن بصريا على حساب تنمية اؼبفاىيم غًن اغبسية.-

االستفادة ما أمكن من تطبيقات علم النفس اللغوم كعلم االجتماع اللغوم، كسياؽ الكبلـ -
 اؼبفاىيم غًن اغبسية لدل األطفاؿ اؼبعاقٌن بصريا. كالرتكيبات النحوية يف اللغة يف تنمية

 اتجاىات وبرامج تربوية للمعاق بصريا-

لقد أّدل االىتماـ برعاية كتعليم اؼبعاقٌن بصريا إىل ظهور اذباىات تربوية ـبتلفة السبل، كإف كانت 
ة الكاملة للمعاقٌن بصريا هتدؼ كلها إىل فلسفة كاحدة لتحقيق اػبدمات التعليمية نفسها. كتعترب مراكز اإلقام

من أقدـ الربامج الرتبوية للمعاؽ بصريا، حيث يتوافر فيها ىيئة التدريس اؼبتخصصة كاألدكات كالوسائل 
لتقدمي اػبدمات الرتبوية كالنفسية  كاألجهزة اؼبعينة اؼبناسبة للمعاقٌن بصريا، كيعتربىا البعض اؼبكاف اؼبناسب

البلزمة للطفل اؼبعاؽ  فيها طرقا تربوية خاصة كتتوفر هبا اإلمكانيات اػباصة لؤلطفاؿ اؼبعاقٌن بصريا حيث تتبع
بصريا. إاّل أّنا قد تسبب بعض اؼبشكبلت ؽبذا النوع من األطفاؿ، حيث تعزؽبم عن أسرىم كؾبتمعاهتم 

،  1كأقراّنم العاديٌن كتؤدم إىل انعكاسات نفسية سالبة على اؼبعاقٌن كعلى تكيفهم الشخصي كاالجتماعي
 :2كتعترب مراكز اإلقامة الكاملة كما أّف تكاليفها مرتفعة مقارنة باؼبدرسة العادية.

اؼبكاف الناسب لتقدمي اػبدمات الرتبوية كالنفسية لؤلطفاؿ اؼبعاقٌن بصريا، حيث تتبع فيها طرقا -1
 مبلئمة كطبيعة إعاقة اؼبتعلمٌن.

 ة اؼبواصبلت اليومية.توفًن اإلقامة لؤلطفاؿ اؼبعاقٌن بصريا هبنبهم مشكل-2

إّف جو ىذه اؼبراكز كما يتوافر فيها من توجيو سليم كخدمات تربوية كنفسية للطفل اؼبعاؽ بصريا -3
يوّفر عن ىذا األخًن كأسرتو اؼبتاعب الكثًنة، كخاصة أّف الكثًن من األسر ال تكوف على دراية كافية من الوعي 

 برتبية كتوجيو الطفل اؼبعاؽ بصريا.

 

                                                           

.38، ص1986مد عبد اؼبؤمن حسن، سيكولوجية غًن العاديٌن كتربيتهم، دار الفكر اعبامعي، األزاريطة، ؿب 1
  

  .21، ص1420-1419عبد اللطيف ؿبمد عبد الرضباف اعبعفرم، التوجيو كاإلرشاد للمعاقٌن بصريا، إدارة التعليم دبحافظة األحساء،  2
http://bu.edu.eg/portal/uploads/specific%20Education/Educational%20and%20psycological%20sciences/5073/ers-

11436/counseling%20of%20psycology%20amoncy%20Blindness.pdf. 

 

http://bu.edu.eg/portal/uploads/specific%20Education/Educational%20and%20psycological%20sciences/5073/ers-11436/counseling%20of%20psycology%20amoncy%20Blindness.pdf
http://bu.edu.eg/portal/uploads/specific%20Education/Educational%20and%20psycological%20sciences/5073/ers-11436/counseling%20of%20psycology%20amoncy%20Blindness.pdf
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مع رفاقو اؼبعاقٌن بصريا، فبّا وبرره من  هبذه اؼبراكز الفرص اؼبناسبة للمعاؽ بصريا للتعامل تتاح-4
 الشعور باػبجل أك النقص أك الدكنية، كهبعلو يتقبل عاىتو كعجزه.

إاّل أّف العديد من القائمٌن كاؼبهتمٌن بشأف اؼبعاؽ بصريا رفضوا ىذا النوع من الربامج كدعوا إىل ما 
ج التعليمي أك تدريس اؼبعاؽ بصريا يف اؼبدارس العادية. باعتبار أّف برنامج اؼبراكز اػباصة يقـو يسمى بالدم

بعزؿ اؼبعاؽ بصريا أكثر كبالتايل يضاعف من مشاكلو النفسية كاالجتماعية كاليت تؤثر بطبيعة اغباؿ يف مبوه 
دخولو  ، كما أفّ عاؽ بصريا مع إعاقتوالتعليمي، بيد أّف الدمج اؼبدرسي يساىم بطريقة أك بأخرل يف تكيف اؼب

  جّو اؼبنافسة مع أقرانو العاديٌن يساىم يف ذباكز ـبلفات عاىتو.

كمن اؼبفارقات التارىبية العجيبة أّف تعليم األطفاؿ ذكم اإلعاقة البصرية يف عاؼبنا العريب قد بدأ يف 
، مّث أخذ معظم ة ظهور معاىد الرتبية اػباصةاؼبدارس النظامية، كربوؿ منها إىل مدارس ّنارية منفصلة عند بداي

بدأ تعليم األطفاؿ ذكم اإلعاقة يف أمريكا يف مدارس داخلية مث  ىذه اؼبعاىد يتحوؿ إىل مدارس داخلية، بينما
  .19001أخذ يتحوؿ كبو اؼبدارس النظامية بداية من 

" كالتكامل Normalisationكقد شهد القرف العشركف مولد مفهومٌن جديدين نبا التطبيع "
"Integration" مث تبلور مفهـو الدمج اللغوم "Mainstreaming يف النصف الثاين من ذلك القرف، كنتيجة "

لذلك شرع كثًن من دكؿ العامل يف سن القوانٌن ككضع السياسات التعليمية اليت تضمن لؤلطفاؿ ذكم 
 تعليم العاـ.الرتبوية اػباصة االندماج مع أقراّنم يف مدارس ال االحتياجات

" كىو اؼببدأ الذم أكدت عليو Inclusive Educationكتّوج ذلك كلو بتبين مبدأ التعليم الشامل "
عاـ يهدؼ إىل التعليم للتنمية  واؼبؤسبرات الدكلية كتبنتو دكؿ العامل، على اعتبار أّف التعليم الشامل توج

، كتشًن كثائق 2على فرص متساكية يف التعليم اؼبستدامة كالتعلم مدل اغبياة، كحصوؿ صبيع شرائح اجملتمع
اليونيسكو إىل أّف الدمج الشامل يلـز اؼبدرسة النظامية أال ترفض أحدا، كمن مّث تقبل صبيع األطفاؿ بغض 

 النظر عن طبيعة إعاقتهم.

 

 

                                                           

اشي، كبو بيئة آمنة، دليل اسرتشادم غبماية الطفل العريب ذم اإلعاقة من اإلساءة، اجمللس العريب للطفولة بد اؼبطلب القريطي، صبلح اػبر ع 1
  .14كالتنمية، مدينة نصر، مصر، )دت(، ص

.15ؼبرجع نفسو، صا 2
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 طرق ووسائل تعليم المعاق بصريا-

لذلك تعترب إجراءن عمليا يساعد على  ،ةالتواصلية كالتبليغية يف العملية التعليمي الطريقة ىي الوسيلة
ربقيق األىداؼ البيداغوجية لعملية التعلم، كؽبذا هبب أف تكوف الطرائق التعليمية قابلة يف ذاهتا للتطور 

 .1كاالرتقاء

اإلنسانية اؼبعاصرة يدرؾ ببل شك أّف ترقية  إّف أقل الناس إؼباما باؼبسار التحويل لطرائق التعليم يف الثقافة
الطرائق كتنميتها قد تدعم أكثر بوسائل أخرل مساعدة، كقد أّدل التطور العلمي كالتكنولوجي إىل تنوعها ىذه 

كتطورىا يف الوقت نفسو، فنتج عن ذلك كلو أجهزة كأدكات مساعدة يبكن ؽبا أف ربقق اؽبدؼ اؼبتوخى من 
 العملية البيداغوجية بأقل جهد فبكن.

دراؾ كاالستيعاب بالوسائل التعليمية، كىي كل كسيلة تتدخل تنعت ىذه الدعائم اؼبعينة على اإل
ؼبساعدة اؼبعلم يف ربقيق أغراضو التعليمية كالبيداغوجية أثناء تعاملو اؼبباشر من جهة كمع اؼبتعلم من جهة 
أخرل، كقد زبتلف ىذه الوسائل باختبلؼ اؼبواقف التعليمية، كباختبلؼ الضركرة البيداغوجية الداعية إليها. 

إصباال فإّف الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها اؼبعلم لتحسٌن عملية التعلم كترقيتها، كذلك بتدريب ك 
  .2اؼبتعلمٌن على اكتساب اؼبهارات اؼبختلفة، كاكتساب عادات معينة سبثل مرتكزا جوىريا يف العملية التعليمية

د يف تعليمو فقط على طريقي السمع كاللمس، كألّف اؼبعاؽ بصريا يفتقد القدرة على اإلبصار فإنّو يعتم
 كلكل من ىذين الطريقٌن كسائل خاصة تتمثل يف:

 الوسائل السمعية:-

كتتلمذ الكثًن من اؼبعاقٌن بصريا هبذه الطريقة، إذ يستمع اؼبعاؽ بصريا إىل الكالم المباشر: -1
اؼبتعلم قادرا على التعبًن عن حاجاتو  كما أنّو من األىداؼ األكىل للتعليم :" أف يكوف .3اؼبتحدث كيأخذ عنو

 . 4كاىتماماتو كعّما هبرم حولو بشكل صحيح )التبليغ الشفهي("

 

                                                           

.142ضبد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، صأ 1
  

.152، نقبل عن أضبد حساين، اؼبرجع السابق، ص78-77يمية، صمد كطاس، أنبية الوسائل التعلؿب 2
  

.87عيد ؿبمد السعيد، اؼبرجع السابق، صس 3
  

.30، ص1996مديرية التعليم األساسي، مناىج التعليم األساسي للطور األكؿ، ديواف اؼبطبوعات اؼبدرسية، اعبزائر،  4
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2-TTS: الذين  فرادنظاـ وبوؿ النص باللغة الطبيعية إىل حديث منطوؽ كبصورة مثالية، كيسمح لؤل
اليت كتبت على جهاز باالطبلع على األعماؿ  يعانوف من إعاقات بصرية أك إعاقات القراءة كاالستماع

 . 1الكمبيوتر

3-SR" ىو برنامج تطبيقي:Application يعّرؼ كيفسر ما يّتم عرضو على الشاشة مثّ يتم ربويلو من "
نص ليعرض على ىيئة صوت أك رموز صوتية، أك باستخداـ جهاز إخراج برايل، كتكوف برامج قارئ الشاشة 

 .2، أك الذين يعانوف صعوبات يف التعلمٌنكاألميّ  مفيدة لؤلشخاص الذين يعانوف مشاكل يف اإلبصار

ىي آلة قراءة ربوؿ النص إىل  ":Kurtzweiler Reading Machineكورزويلر "آلة القراءة  -4
تقـو  3000صوت مع إمكانية اغبصوؿ على ـبرجات صوتية، أحد األمثلة على ذلك، آلة القراءة كورزكيل

فحة بنفس طريقة ظهورىا يف الوثيقة األصلية )مثل الكتاب أك دبسح الوثائق اؼبطبوعة ضوئيا، كتعرض الص
اجمللة( مصحوبة بالرسـو اؼبلونة أك الصور اؼبرفقة، مّث تقـو اآللة بقراءة الوثيقة بصوت مرتفع، كأثناء ذلك يظل 

 . 3اعبزء اؼبقركء يف الصورة اؼبعركضة للنص اؼبطبوع بالتوازم مع عملية القراءة

يف صورة حاسب  1954،4ّف "ديبوند كرزكيل" ىو من اخرتع ىذه اآللة سنة كذبدر اإلشارة إىل أ
تتيح فرص تعلم جيدة للشخص اؼبعاؽ  كمتميزة إلكرتكين يشبو آلة التصوير، كتتمتع ىذه اآللة بإمكانات كبًنة

  .5بصريا

5-TB :  كيقصد بو الكتاب الناطق، كىو أسلوب من أساليب التسجيل كلكنو وبتوم على كتاب
مسجل بصوت القارئ أك الراكم مثل التسجيبلت القرآنية الكاملة بأصوات كبار القرّاء، كىنا يّتم  كامل

على شرائط صوتية )شريط كاسيت( ليسمعها كيفهمها الفرد اؼبعاؽ  تسجيل اؼبناىج التعليمية كالكتب اؽبامة
 .6بصريا

 

                                                           

ت اػباصة، قائمة مصطلحات كتعريفات، تر: أضبد سعيد سامل، ضبود شريف زكريا، سلسلة ترصبة ػبدمات اؼبكتبية اؼبقدمة لذكم االحتياجاا 1
  .116، ص2013معايًن األفبل، قسم اؼبكتبات كاؼبعلومات، جامعة عٌن مشس، القاىرة، 

.113ؼبرجع نفسو، صا 2
  

.105ؼبرجع نفسو، صا 3
  

.88عيد ؿبمد سعيد، اؼبرجع السابق، صس 4
  

.132-131، ص2000، 1اجدة السيد عبيد، الوسائل التعليمية يف الرتبية اػباصة، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، طم 5
  

.89، ص2004، 1ظباعيل عبد الفتاح عبد الكايف، التنمية الفكرية كالثقافية لذكم االحتياجات اػباصة، الدار الثقافية، القاىرة، طإ 6
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 الوسائل اللمسية:-

م كاللوح، كاؼبرقم ىو أداة دقيقة الرأس تستخدـ تشتمل ىذه األداة على اؼبرقالمرقم واللوح: -1
للضغظ على الفتحات اؼبثقوبة يف اللوح حيث تؤدم عملية الضغط إىل نقاط بارزة، كتشبو ىذه العملية عملية 
الكتابة بالقلم على الورقة، إذ يضع اؼبعاؽ بصريا كرقة "برايل" داخل اللوح كيثقبها مث يبدأ بعملية الكتابة عن 

  .1ط على النقاط اؼبطلوبة، كبعد االنتهاء من الكتابة تقلب الصفحة كتقرأ النقاط البارزةطريق الضغ

كسيلة تتيح إدخاؿ كحفظ رموز برايل على ": Braille Note Takerآخذ مالحظات برايل "-2
، كىي تستخدـ مفاتيح برايل الست، كتتيح ؽبم مراجعة ما كتبوه باالستماع للنص شكل كلمات كصبل

 . 2باؼبكتو 

تعترب آلة "بًنكنز" لكتابة برايل من أفضل اآلالت اؼبستخدمة يف كتابة الربايل آلة برايل الكتابية: -3
 .3ألّنا مصممة للمحافظة على سبلمة النقط كسبلمة الورقة عند ربريكها إىل األعلى كاألسفل

تنظم اؼبفاتيح يف كتتكوف آلة بًنكنز من ستة مفاتيح سبثل كل منها نقطة من نقاط خلية برايل، ك 
 3-2-1ؾبموعتٌن يتوسطها قضيب للمسافة، حيث سبثل اؼبفاتيح اؼبوجودة إىل يسار قضيب اؼبسافة النقاط 

 .4كيبكن بالضغط على اؼبفاتيح كتابة أم جزء من اػبلية 6-5-4بينما سبثل اؼبفاتيح اؼبوجودة إىل يبينو النقاط 

 .4اػبلية
ز اإللكرتكين بتحويل الكلمة اؼبطبوعة إىل بديل يقـو ىذا اعبها": Optaconجهاز األوبتاكون "-4

ؼبسي، كيّتم ىذا التحويل عن طريق كامًنا صغًنة تطورىا مث ربوؽبا إىل ذبذبات يشعر هبا اؼبعاؽ بصريا كيعرؼ 
 .5معناىا

كىي لوحات يتم تصنيعها حراريا من مواد  ":Tactile Grophyاللوحات البالستيكية النافرة "-5
ت ـبتلفة ذبسم اتول الرتبوم، فبّا يساىم يف تيسًن اؼبفهـو كتسهيل اؼببتغى للطالب اؼبعاؽ ببلستيكية بسماكا

 . 1بصريا

                                                           

. 128اجدة السيد عبيد، اؼبرجع السابق، صم 1
  

.14كـر أبو عليا، اؼبرجع السابق، صأ 2
  

اجدة السيد عبيد، اؼبرجع السابق، الصفحة السابقة.م 3
  

.147بحي سليماف، اؼبرجع السابق، صص 4
  

.122ارؽ كماؿ، اؼبرجع السابق، صط 5
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أّكؿ من ابتكر ىذه الطريقة غبل العمليات اغبسابية "كليم تيلر" عاـ لوحة تيلر أو طريقة تيلر: -6
ليات اغبسابية كاعبربية، كظبيت باظبو، كيبكن استعماؿ رموز خاصة هبذه الطريقة غبل صبيع العم 1838

 كبذلك يبكن حل العمليات الرياضية اليت ال يبكن أداؤىا بطريقة برايل كحدىا.

كلوحة تيلر عبارة عن لوحة معدنية هبا ثقوب على شكل قبمة هبا شبانية زكايا يف صفوؼ أفقية كرأسية يف 
وعة من اؼبعدف قريبة الشبو حبركؼ الوقت نفسو، أّما الرموز كاألرقاـ فيها عبارة عن منشورات رباعية مصن

 .2الطباعة

يعترب العّداد اغبسايب من اآلالت اليدكية القديبة يف إجراء العمليات  ":Abacusلوحة األبكس "-7
اغبسابية، كمازالت مستعملة حّت اآلف، كقد طورت ىذه اآللة لتساعد اؼبعاقٌن بصريا على إجراء العمليات 

 .3ب، كحساب اعبذع الرتبيعي كالنسبة كغًنىااغبسابية كاعبمع كالطرح كالضر 

للضبط كالتحريك عرب صفحة  كىي عدسة قابلة  ":Adjustable Lens" العدسة المتحركة-8
 الكتاب، يستخدمها الطالب اؼبعاؽ بصريا جزئيا حبيث وبدد لنفسو قوة التكبًن اؼببلئم.

ليأخذ انطباعا عن شكلها أم يقـو اؼبعاؽ بصريا بلمس األشياء المجسمات والكتب المجسمة: -9
إعطاء فكرة قريبة عن األشياء، مثبل يبكن التعرؼ على تفاصيل الكرة األرضية من خبلؿ ذبسيم الكرة األرضية 

 .4كإبراز معاؼبها

باإلضافة إىل الرسومات اػبطية التعليمية مثل رسـو زبطيطية توضح اعبهاز اؽبضمي لئلنساف كأجزاء 
ئط البارزة كاجملسمة اليت تستعمل لتدريس النواحي الطبيعية كاغبدكد مع إظهار جسمو، كما قبد كذلك اػبرا

 .5خصائص الظاىرة

كىي عبارة عن أكراؽ حرارية تنفر عند تعرضها  :"Swell Papers" النافرةاللوحات الورقية -11
 .6سهلللحرارة، كتستخدـ لتحقيق أىداؼ مشاهبة للوحات الببلستيكية النافرة إاّل أّف تصنيعها أ

                                                                                                                                                                                

لسابق، الصفحة السابقة.كـر أبو عليا، اؼبرجع اأ 1
  

.89-88عيد ؿبمد السعيد، اؼبرجع السابق، صس 2
  

.129اجدة السيد عبيد، اؼبرجع السابق، صم 3
  

ظباعيل عبد الفتاح عبد الكايف، اؼبرجع السابق، الصفحة السابقة.إ 4
  

.88، ص2009، 2اصة، دار الفكر للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، طمل عبد الفتاح السويداف، تكنولوجيا التعليم لذكم اغباجات اػبأ 5
  

كـر أبو عليا، اؼبرجع السابق، الصفحة السابقة.أ 6
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كتستخدـ يف اجملاؿ التعليمي لذكم االحتياجات اػباصة  السبورة المغناطيسية للمعاقين بصريا:-11
شأّنم يف ذلك كأقراّنم من اؼبتعلمٌن العاديٌن، إاّل أنّو يف حاؿ استخدامها مع اؼبعاؽ بصريا تستخدـ األرقاـ 

البارزة كغًنىا، كلتدريب الطالب على الكتابة على  اؼبغناطيسية البارزة كاغبركؼ كاألشكاؿ اؽبندسية اؼبغناطيسية
يكتب عليها  سطورالسبورة يف خط منتظم توضع شرائط مغناطيسية رفيعة بشكل مستقيم، كذلك دبثابة 

الطالب بٌن كل شريطٌن، كيبكن توظيفها يف تدريس بعض اؼبقررات لذكم اإلعاقة البصرية مثل القراءة 
 . 1ىاكاؽبجاء، الرياضيات العلـو كغًن 

كىو جهاز يساعد اؼبعاؽ بصريا يف تصفح االنرتنت من خبلؿ ربويل جهاز برايل المحوسب: -12
 الصفحات إىل لغة برايل قراءة ككتابة.

كانت ىذه أىم الوسائل القديبة كاغبديثة اؼبستخدمة يف تعليم اؼبعاقٌن بصريا، كاليت هتدؼ يف إصباؽبا 
يف ربقيق ربصيل دراسي أفضل كجبهد أكفر، كاؼببلحظ أّف الوسائل إىل تيسًن تعليم ىذه الفئة كمساعدهتا 

طور ىذا قد تاللمسية كانت جلها خاصة بالربايل كوّنا أىم نظاـ قراءة ككتابة عرفو تعليم اؼبعاؽ بصريا، ك 
النظاـ بالتطور التكنولوجي اغباصل، فربايل القرف التاسع عشر ليس ىو برايل الزمن الراىن لذا سنفصل أكثر 

 كإىل يومنا ىذا يف الفصل اؼبوايل.   1829يف ىذا النظاـ منذ ظهوره سنة 

      

 

 

                                                           

.98-97مل عبد الفتاح السويداف، اؼبرجع السابق، صأ 1
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 المبحث األّول: لويس برايل بين اإلعاقة واإلبداع-

 ميالد ونشأة لويس برايل:-

كلد االبن الرابع "لويس"  1809الفرنسية، بالقرب من باريس، كيف الرابع من جانفي لسنة  يف قرية كوبفارم
 .1لصانع اٞتلود سيموف رينيو برايل كزكجتو مونيكا

كثَت اٟتركة كالفضوؿ، إاّل أّف السنة الثالثة من عمره غَّتت ٣ترل بالنبوغ كالفطنة فكاف   برايلكامتاز لويس 
حياتو، فحُت صحب الفىت كالده إىل ٤تلو القريب من ا١تنزؿ أخذ يلهو ٔتثقابُت كجد٫تا ىناؾ، "كبينما ىو ٬ترم 

انتقلت  مّث سرعاف ما ،2هبما إذ زّلت قدمو فوقع على األرض، كأصاب ا١تثقاباف إحدل عينيو فخبا النور منها"
 العدكل إىل العُت الثانية فأضحى لويس برايل ذا إعاقة بصرية تامة.

اكتشف موىبة ابنو فباشر بتعليمو إذ عُّت  ما ، كسريعا"تويف كاىن الرعية يف تلك األياـ فخلفو كالد لويس
لقريبة مع أقرانو من الّكن األمر مل يطل كثَتا لَتسل بعدىا لويس إىل ا١تدرسة  ،3أحد ا١تدرسُت األكّفاء لتدريبو"

 أبناء جَتاهنم.

 تعليم لويس برايل-

بعد مضي عّدة سنوات من التحاؽ لويس برايل ٔتدرسة القرية، ٝتع عن مدرسة ا١تكفوفُت بالعاصمة 
الفرنسية فإّتو ٨توىا، كأّّت بقية تكوينو الدراسي هبا معتمدا على اٟتركؼ البارزة اليت كانت معركفة آنذاؾ )أنظر 

ّكؿ،، كقد كاف ارتفاع كل حرؼ منها عن سط  الورؽ لبلث بوصات كعرضها ال يّقل عن بوصتُت، إاّل الفصل األ
 أّف ىذه الطريقة مل تشبع رغبة برايل، إذ أّف ضخامة اٟتركؼ ا١تستعملة فيها ٖتوؿ دكف االنتفاع منها.

                                                           

"In the French town of coupvrary, near Paris, there stands a little stone house that, in 1809, was the home of local harness maker, Simon
1
 

René  Braille, his wife Monique, and their growing family. On January 4th of that year, the house grew a little livelier with the birth of their 

fourth child, Louis" 
Joseph Sullivan, Duxbury Systems, Inc.270 littelton RD, unit 6, west ford. From: www.duxburysystems.com  

.35، ص2017-2016علي أٛتد مدكور كآخركف، اللغة العربية، لغيت حيايت، دار التيسَت، القاىرة،  2
  

.23، ص2017، شباط 12، كنيسة لبناف اإل٧تيلية، السنة 47الربايل، أعمى يقود أعمى ٨تو النور، رسالة الكلمة، العدد  داف غرايفس، ٥تًتع 3
  

http://www.duxburysystems.com/
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اٟتركؼ بالطريقة تكتب "بأجهزة خاصة يف ا١تصنع ْتيث تكوف نفس  كما كانت الكتب يف تلك الفًتة  
، فأضحت ىذه الكتب لقيلة كالقراءة هبا بطيئة كمتعبة، كما أهّنا تأخذ جهدا ككقتا  ا١تبصرة كلّكن بارزة على األلواح

كبَتين من ا١تعاؽ بصريا حىّت يلمس كل حرؼ كيتعرؼ عليو، كأيضا ىذه الطريقة ٘تّكن مستخدميها من القراءة 
 .1الكتابة تّتم يف ا١تصنع" كوففقط  

جعل األمر يبدك  شيء كاحد أراد لويس فعلو ىو القراءة كالكتابة بطريقة أسهل، كلكن عدـ ٘تكنو من الرؤية
رة تلو األخرل ا١تمستحيبل، كمع ذلك بقي ٭تلم بإ٬تاد طريقة ١تساعدة ا١تعاقُت بصريا على القراءة بسهولة، كحاكؿ 

١تثقاب الذم أفقده بصره كٯتسك بقطعة من كبعد كثَت من البحث كالتفكَت كىو يتحسس ا ،2لكن دكف ٧تاح
اكتشاؼ اٟتل..إّف ا١تثقاب الذم أفقده عينيو ىو نفسو الذم لو تّم ي اٞتلد كاليت كاف ٯتسكها عندما فقد عينيو،

 .3الباب أماـ ا١تعاقُت بصريا ليتعلموا من خبللو القراءة كالكتابةسيفت  بو 

 اصطناع نظام برايل-

بدعوة من الكابنت   "Alexander Françoisكساندر فرانسوا "يل الدكتور ألقاـ معلم برا 1821 يف عاـ
لكي يتحدث أماـ فصلو ا١تكوف من الطلبة ا١تعاقُت بصريا يف "ا١تعهد الوطٍت  "Charles Barbierتشاريل باربَت "

لجيش باستخداـ لنظاـ للكتابة الليلية  ـشباب ا١تكفوفُت" يف باريس، كقد عرؼ خبلؿ ا١تقابلة أّف باربَت قدّ لل
الظبلـ مع عدـ إصدار أم  يفمن التفاىم الفرنسيُت التنقيط، بعد أف طلب نابليوف أف يّتم كضع نظاـ ٯتّكن اٞتنود 

 صوت.

 12التعقيد، حيث أنّو يعتمد على خلية مكونة من  منغاية  ا يفكلكن ا١تشكلة أّف باربَت قد كضع نظام
ىذا ال ٯتنع من أف يّتم دراسة ا١توضوع كدراسة ما ٯتكن أف يفيد، كعرض نقطة، كّّت رفضو من قبل اٞتيش إاّل أّف 

األستاذ على الكابنت يف ىذه األلناء تصورا للفىت برايل يف تبسيط ٥تًتَع باربَت، حيث تعتمد الفكرة على مصفوفة 
 من ست نقاط يتحرؾ عليها األصبع، كتعرّب كل مصفوفة عن شيفرة معينة للحرؼ أك الكلمة.

                                                           

http://www.diwanalarab.com  ،1 ،17:03، 2016نوفمرب05بتصرؼ، قصة لويس برايل
  

.10، ص2011، ا١تشوقة، 01ورين، عّلم ا١تكفوفُت القراءة، ٣تلة منطقة الشباب، العدد بتصرؼ، لويز كاتسوف، أنيتا فل 2
  

http://www.alraimedia.com/ ، 13:38، 2017جواف  ٥20تتار ٤تمود، لويس برايل..الكفيف الذم أبصر ا١تكفوفُت،   3
  

http://www.diwanalarab.com/
http://www.alraimedia.com/
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، لكن من عمره، كقد قاـ بتطوير الطريقة بشكل كبَت ةعشر  ةكاف برايل قد بلغ السادس  1825اـ كيف ع
ال تقتصر على اللغة ك التزاؿ هبا بعض التعقيدات خاصة أنّو يريدىا أف تكوف لغة عا١تية لكل ا١تعاقُت بصريا 

شجيع طالبو على تطوير فكرتو مع قاـ الدكتور ألكساندر بت ىذا فهي أسهل من طريقة باربَت. ، كمعفقط الفرنسية
يف ذلك، كما كاف ٭تاكؿ بُت اٟتُت كاآلخر أف يعلن عن ميبلد طريقة جديدة، كلكن لؤلسف لو تقدٯتو ا١تساعدة 

عندما قاـ بعرض كتاب عن تاريخ فرنسا مكتوب بطريقة برايل على طبلبو يف ا١تعهد أقيل من منصبو، بسبب 
 .1ىذا العمل ىو أحد األعماؿ الدعائية اليت تدعم استغبلؿ ا١تنصب القوانُت الركتينية اليت تعترب أفّ 

عند إ٘تاـ لويس برايل تعليمو عُّت معلما با١تدرسة ذاهتا كقد عّلم طريقتو لتبلميذه كنوع من نشر ا١تعرفة 
 الوقت يف 1834كتسهيل الوصوؿ إليها، إاّل أّف مدير ا١تدرسة كمعلميها رفضوا ىذه الفكرة رفضا قاطعا. كيف عاـ 

الذم كاف فيو برايل يف منتصف العشرينيات ّ٘تت دعوتو ١تناقشة طريقتو يف معرض للصناعة بباريس، كقد ساىم 
 ىذا األخَت بشكل كبَت يف ٖتفيز شعبية الطريقة.

نشر برايل طريقتو، كاليت ٝتيت باٝتو فيما بعد، ليطّلع العامل عليها، حيث أّلف هبا كتابا  1839كيف عاـ 
كما قاـ برايل بعد ىذا بتطوير طريقتو ْتيث ٕتاكز احتواؤىا   .2رٚتة قصائد للشاعر اإل٧تليزم "جوف ميلتوف"٭تتوم ت

للكلمات اللغوية إىل احتواء الرياضيات كا١توسيقى، حىّت يستطيع ا١تعاؽ بصريا القراءة كاالستماع كالفهم دكف أدىن 
 .3مساعدة

 األكادٯتية الفرنسية يف باريس فأعرضوا عنها، كمارسها كبعد أف ىدم برايل إىل ىذا النظاـ أرسلو إىل
تبلميذه يف أكقات فراغهم، كمن فرط ما بذلو من جهد مرض لويس برايل بشدة، كتزامن مرضو ىذا مع إقامة حفل  
كبَت ضّم ٚتهورا غفَتا من علّية القـو يف باريس، كعزفت على البيانو يف ىذا اٟتفل إحدل الفتيات من تلميذات 

يل، كما كادت تتم عزفها حىّت ضّجت القاعة بالتصفيق، كتسابق ا١تشاىدكف لتهنئتها على براعتها كموىبتها، برا
فوقفت قائلة: "إّف هتنئتكم ينبغي أاّل توجو إىل شخصي الضعيف، ىناؾ رجل عظيم أفٌت زىرة عمره يف سبيلنا ٨تن 

 ٧تحت طريقتو". كعلى إلر ىذا تناقلت الصحف الذين فقدنا نعمة البصر، كقد جاىد بقلبو كركحو كعبقريتو حىّت 
طريقة برايل كاخًتاعو، كذاع األمر يف أرجاء فرنسا، كتسابقت عيوف العلماء لئلفادة من ىذه الطريقة، حيث تقرر 

                                                           

 http://www.thaqafnafsak.com  11:05، 03/07/2017كيف ّّت اخًتاع طريقة برايل للمكفوفُت؟، 1
  

http://www.alhayat.com  ،20:13، 2014مام 24إٯتاف السامل، "إبرة" يف حياة "لويس برايل"..سرقت نظره لتضيء مستقبل ا١تكفوفُت ، 2
  

http://www.roro44.net/185024   ،16:53، 06/04/2016لويس برايل، ٥تًتع كتابة برايل، 3
  

http://www.thaqafnafsak.com/
http://www.alhayat.com/
http://www.roro44.net/185024
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إىل لويس برايل لفيف من تبلميذه يزّفوف إليو النبأ، حينها بكى تعميم نظاـ برايل يف ٚتيع معاىد فرنسا، كىركؿ 
  .1م: "اآلف أموت كأنا مطمئن إىل أّف جهودم لن ٘توت معي"كقاؿ ٢ت

 وفاة لويس برايل-

أصيب لويس برايل بالّسل يف آخر أيّاـ حياتو، فصارعو إىل آخر رمق ليكتب النصر للداء يف هناية ا١تطاؼ 
نة س 43ليسدؿ الستار على حياة كفيف مبدع بعد  1852حيث ٘تكن من القضاء على حياة لويس يف جانفي 

كأقيم لو حفل تأبُت بالقرية اليت شهدت فقد بصره، أعقبو تنصيب ٘تثاؿ بدا فيو لويس بعينُت تفيضاف  ،طاءمن الع
 شفقة كرٛتة، كحّق لو بأف يوصف بواىب النور للمعاقُت بصريا.

كبعد ست سنوات من كفاة برايل بدأت أّكؿ مدرسة أمريكية للمعاقُت بصريا يف استخداـ أّتديتو، كخبلؿ 
يف تدريس غَت  2الثبللُت سنة البلحقة كل ا١تدارس األكربية ا٠تاصة بفئة ا١تعاقُت بصريا اعتمدت فعليا ىذه األّتدية

          ا١تبصرين كذكيهم.

 المبحث الثاني: لغة برايل-

 لمحة تاريخية-

د سّم نظامو آنذاؾ تاريخ اٟتركؼ البارزة كاف على يد القائد الفرنسي باربَت كق فإّف بداية كما سبق كأشرنا
 .3ألّف تشكيل الكلمات بو مرتبط بالصوت أك باألحرل بالنطق"، Sonographyسونوغرافي "

نقطة ، 12)كعندما اشتغل برايل على شفرة باربَت ٘تّكن من تعديلها حيث استطاع اختصار اإللنيت عشرة 
يط استطاعت طريقة برايل أف تفرض كبفضل ىذا التبسيف ست نقاط ليسهل ا١توقف التعليمي على ا١تعاؽ بصريا، 

                                                           

.36علي أٛتد مدكور، ا١ترجع السابق، ص 1
  

"six ans après la mort de Louis, la première école pour aveugles d’Amérique commença à employer son alphabet. Dans trente années qui
2
 

suivirent, pratiquement toutes les écoles européennes pour aveugles l’employèrent." 

 

Margaret Davidson, Louis Braille, L’Enfant de la Nuit, Edition Gallimard, Paris, 1983, p2.   

"Barbier…called the system Sonography, because it represented words according to the sound rather than spelling", Joseph Sullivan,
 3

 

www.duxburysystems.com,                            
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كجودىا كتطمس النماذج األخرل اليت كانت سائدة آنذاؾ يف ٣تاؿ تعليمية القراءة كالكتابة للمعاقُت بصريا،  
 .1كطريقة كتابة اٟتركؼ العادية باألشكاؿ البارزة كالطريقة اليت كانت تستعمل يف ا٠تطوط كا١تنحنيات البارزة

 تلك اٟتواجز كٕتاكزهتا برايل صادفت الكثَت من العراقيل، بَػْيد أهّنا صمدت أماـ كمع بساطتها إاّل أّف لغة
كفرضت نفسها على اٞتميع حىّت قاؿ يف حقها "ريتشارد سبليتوف فرنش"، الرئيس السابق ١تدرسة كاليفورنيا 

، كغَتىا من قة مورسللمكفوفُت: "إهّنا )طريقة، ٖتمل طابع العبقرية الفّذة، مثل حركؼ ا٢تجاء الركمانية كطري
كألّف لغة الربايل قامت بالدكلة الفرنسية فإنّو من البديهي جدا أف تكوف فرنسا ىي  .2ا١تخًتعات البسيطة العظيمة"

 ا١تبادرة بتبٍت كليدهتا، كصاحبة الفضل يف تعليم ا١تعاقُت بصريا خاصة يف حياة لويس برايل.

 البرايل في فرنسا:-1

ْتركة توحيد كتابة برايل يف العامل بأسره، استجابة للنداء  1950باريس عاـ قامت منظمة اليونيسكو يف 
الذم كجهتو إليها حكومة ا٢تند ١تساعدهتا يف كضع نظاـ موحد شامل ينطبق على ٚتيع اللغات ا١تستعملة ٢تا يف 

يف رعاية ا١تعاقُت  شتغلُتتلك الببلد الواسعة الكثَتة السكاف، كٖتقيقا ٢تذه الغاية دعت اليونيسكو عددا كبَتا من ا١ت
، مّث تلتو بعد سنة تقريبا ٔتؤ٘تر إقليمي آخر يف بَتكت، 1950كتعليمهم إىل عقد مؤ٘تر باريس يف ربيع  بصريا
قت الوفود يف ىذين ا١تؤ٘ترين إىل كضع رموز موحدة للغات غَت األكربية ْتيث أصبحت اٟتركؼ ذكات ككفّ 

ب بصورة كاحدة، كىذا يعٍت أّف األّتدية العربية مل تكن مبنية على ترتيب األصوات ا١تتشاهبة يف ٚتيع اللغات تكت
األكربية، كإ٪ّتا اعتربت الرموز الدالة على األصوات ا١تتشاهبة موحدة ٞتميع اللغات بغض النظر عن مركزىا،  األّتدية

اد كالضاد كغَتىا من كعلى ىذا األساس ّّت كضع رموز لؤلصوات ا٠تاصة باللغات الشرقية كالعُت كالغُت كالص
  .3األصوات

قامت بنقل رفات لويس برايل من مقرىا يف قريتو  1952اٟتكومة الفرنسية يف جواف أّف كٕتدر اإلشارة إىل 
كرغم أّف ا١تبادرة كانت متأخرة بعض الشيء إاّل أهّنا سا٫تت كلو ّتزء  إىل البانتيوف يف باريس، مقر عظماء فرنسا،

  من أنار طريق ا١تعاقُت بصريا.يسَت يف رد االعتبار إىل

                                                           

.158، ص1961تر: عبد اٟتميد يونس، دار ا١تعرفة، القاىرة، دط، شبل ركس، رحلة يف عامل النور، قصة تعليم ا١تكفوفُت، إ 1
  

.163ا١ترجع نفسو، ص 2
  

.٤124تمد حامد إمبايب، ا١ترجع السابق، ص 3
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 البرايل في إنجلترا:-2

ظهر نظاـ برايل يف إ٧تلًتا بفضل اٞتمعية الربيطانية للمكفوفُت، كلّكن اٞتدير بالذكر ىو أّف الربيطانيُت مل 
رؽ سنة من اخًتاعو، ليّتم بعدىا نشر الكتب هبذا النظاـ كما ظهرت ماكينات كط، 30)يقبلوا بو إاّل بعد لبللُت 

" بتطوير جهاز يعتمد على Southamptonالطباعة، لتقـو بعدىا العديد من اٞتامعات منها جامعة سولهابتوف "
، يقـو بتحويل الصفحات من الطريقة ا١ترئية إىل أشكاؿ تناسب ا١تعاقُت "Micro Processorالتجهيز ا١تصغر "

 .1بصريا أم ٖتويل ا١تعلومات إىل نظاـ برايل

 اليات المتحدة األمريكية:البرايل في الو -3

قدـ نظاـ برايل إىل أمريكا، كّّت االعًتاؼ ٔتزاياه يف تعليم ا١تعاقُت بصريا، ككاف  1860ك 1859عامي  بُت
ىناؾ اختبلؼ كبَت يف العامل الغريب يف استخداـ طريقة برايل، فهناؾ من يستخدـ ا٠تلية بعموديها بشكل رأسي 

ا جعل ا١تهتمُت هبذه الطريقة يدعوف لعقد مؤ٘تر لتوحيدىا يف الغرب، بشكل أفقي، ٦تّ  كىناؾ من يستخدمها
بلندف كحضره ٦تثلو لبللُت دكلة من بينها الواليات ا١تتحدة األمريكية  1914كبالفعل عقد ىذا ا١تؤ٘تر عاـ 

، كأصبحت 2يبكبريطانيا كركسيا، كنتيجة ٢تذا ا١تؤ٘تر كما صدر عنو من توصيات توّحدت طريقة برايل يف العامل الغر 
  طريقة عا١تية يقرأ كيكتب هبا ا١تعاقوف بصريا مهما اختلفت أّتدياهتم كتعددت لغاهتم.

و.ـ.أ، كتعترب آلة برايل ال يفكيف بداية القرف التاسع عشر أنشئت بعض ا١تؤسسات ا٠تاصة با١تعاقُت بصريا 
من  1950عاـ  و.ـ.أاليف  فُت يف بوسطنٔتعهد بركنز للمكفو  كاليت ّّت تطويرىا ٔتطابع ىاك "Perkinsالكاتبة "

، ألهّنا مصممة كي ٖتافظ على سبلمة النقط كسبلمة الورقة عند ٖتريكها 3أفضل اآلالت ا١تستخدمة يف كتابة برايل
 إىل األعلى أك األسفل.

إقليمية  ، مكتبة60كقد قامت مكتبة الكونغرس بتقدًن خدمات للمعاقُت بصريا تشمل حوايل ستُت )
، مستعَت لكتب برايل، فضبل عن أكثر من لبللة عشر 22000، مكتبة ٤تلية، كىناؾ حوايل )200كمائيت )

 مليوف مادة يّتم تداك٢تا سنويا بُت القراء من ذكم اإلعاقة البصرية.

                                                           

www.d-abuomar.com 10:58، 14/07/2017، -برايل–كماجد بن عابد العنزم، القراءة كالكتابة الليلية  ١125ترجع السابق، صا، 1
  

.21ماجد العنزم، ا١ترجع نفسو، ص 2
  

.126مد حامد إمبايب، ا١ترجع السابق، ص٤ت 3
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يف  كتعد مدرسة "ىاديل" للمعاقُت بصريا يف الو.ـ.أ من بُت أكرب كأعرؽ ا١تدارس ا٠تاصة بتعليم طريقة برايل
كىي تضع  1920أهّنا أكرب راع لتعليم ا١تعاقُت بصريا عن بعد، كمنذ نشأة ىذه ا١تدرسة سنة  لىفضبل عالعامل، 

تعليم الربايل على قمة سّلم أكلوياهتا، كالتزاؿ مقررات الربايل صاحبة النصيب األكرب إىل يومنا ىذا، كخبلؿ العاـ 
اءة كالكتابة ٔتدرسة ىاديل )منهم ا١تبصركف،، طالب بفصوؿ تعليم القر  3400التحق ما يقرب من  2010ا١تايل 

، معلما على درجة 11عشر ) أحد، برنا٣تا لتعليم الربايل يّدرس فيها 14كتعِّد ىذه الدرسة حاليا أربع عشرة )
١تتعلمي لغة اللمس، كتقدـ ا١تدرسة أيضا ٜتسة برامج لؤلفراد  ، برامج منها09عالية من التدريب، كتدرس تسعة )

 ثل األسر كا١تتخصصُت يف اجملاؿ.ا١تبصرين م

كعلى مدار السنوات ا١تاضية عملت ا١تدرسة على تطوير استخداـ الربايل من عّدة أكجو منها أهّنا كانت أّكؿ 
الذم ينسخ حركؼ برايل من الورؽ العادم إىل ، "Thermoform Duplicatorمن استخدـ الناسخ اٟترارم "

قول،، كىي أّكؿ من استخدـ طابعات برايل عالية السرعة كتعمل الورؽ الربايلي )كرؽ من الببلستيك ا١ت
، كما أهّنا مدرسة رائدة يف ٣تاؿ إنتاج كتل برايل، كتقدـ خدمات كتابة كفقا ٢تيئة برايل بأمريكا 1باٟتاسوب

 الشمالية، كالناسخوف معتمدكف من ا١تكتبة الوطنية ٠تدمات ا١تعاقُت بصريا كا١تعاقُت بدنيا.

"، National Braille Press" التابع لػػػِ "Read Booksو.ـ.أ يف ٣تاؿ تطوير تعلم الربايل برنامج "كما توفر ال
كيتضمن ىذا الربنامج حقائب ٣تانية لتعلم الربايل يف الو.ـ.أ ككندا خاصة لؤلسرة اليت هبا أطفاؿ معاقُت بصريا من 

ؿ غَت ا١تبصرين بالربايل من نعومة أظافرىم كيشجع سن ا١تيبلد إىل سن السابعة. يعمل الربنامج على تعريف األطفا
، 9000كزّع أكثر من ) 2001األسر على قراءة كتب برايل/ الكتب ا١تطبوعة معهم، كمنذ انطبلقة الربنامج سنة 

 حقيبة تعلم برايل باللغتُت اإل٧تليزية كاإلسبانية.

العمرية، كمدخل لتعليم الربايل " على كتب برايل مطبوعة تناسب ا١ترحلة Read Booksكٖتتوم حقائب "
لآلباء ا١تبصرين، كأشياء/ألعاب حملو أمية اللمس، كألواف مشع للرسم، كدليل لآلباء يشرح سبب كطريقة قراءة الكتب 

مثل كتاب )اختفاء السيدة نيلسوف،  ا١تعاقُت بصريا. ككتب برايل ا١تطبوعة ىي كتب عاديةالصغار مع أطفا٢تم 
"Miss Nelson is Missing" ،أك كتاب )كوردكرم "Corduroy"  معلق عليو بنص برايل على كرؽ ببلستيكي

         كتتعاكف مطبعة برايل الوطنية مع ا١تعلمُت كمتخصصي التدخل ا١تبكر شفاؼ ْتيث يقرأ الكتاب بالطريقتُت، 
كتوجهاهتم  اآلباء لتحديد األسر اليت تستحق االستفادة من حقائب الكتب، كىناؾ دليل دامغ على أّف معتقدات

                                                           

http://ar.wikipedia.org/wiki  ،22:19، 2016نوفمرب02من كيكيبيديا ، 1
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كالوقت الذم يقضونو مع أبنائهم يف القراءة يؤلر كثَتا على تطوير مهارات التعلم لدل األبناء، كما يساعد اآلباء 
 ، إذا ما كفركا ٢تم يف ا١تنزؿ بيئة غنية بكتب برايل.1يف رفع مستول استعداد أبنائهم

القراءة كالكتابة بطريقة برايل يف الو.ـ.أ  ا٩تفض معدؿ 1980-1960كٕتدر اإلشارة إىل أنّو بُت عامي 
كبالتايل  ا٩تفاضا حادا بسبب دمج ا١تعاقُت بصريا يف ا١تدارس العامة، كقلة ا١تعلمُت الذين يتقنوف ىذه الطريقة

ا دفع ٔتنظمات ا١تكفوفُت للتحرؾ ٨تو الضغط كبقوة حىّت يفرض التعليم ٦تّ نسبة األمية بُت ا١تعاقُت بصريا،  ارتفعت
،  كالية أمريكية بسَّن التشريعات 30يقة برايل يف ا١تدارس العامة.. كنتيجة لذلك قامت أكثر من لبللُت )بطر 

ا٠تاصة بالقراءة كالكتابة بطريقة برايل يف ا١تدارس العادية، كٖتفيز ا١تؤسسات الًتبوية على تعليم ا١تعاقُت بصريا هبذه 
 الطريقة كذلك ١تا ٢تا من أ٫تية تكمن يف:

 ايل ىي الوسيلة الوحيدة اليت يتمكن من خبل٢تا ا١تعاؽ بصريا قراءة اللغة ا١تكتوبة.الرب -1

كما أّف الربايل ىي الوسيلة ا١تثلى اليت ٘تّكن ا١تعاؽ بصريا من دراسة ا١تواد ا١تعقدة، مثل اٟتساب -2
 كالكيمياء كعلى دراسة ا١توارد ا١تالية.

  لنائيتُت عقليتُت يف آف كاحد للتواصل مع اآلخرين ك٫تا الربايل ىي الوسيلة الوحيدة القادرة على من-3
 القراءة كالكتابة.

يستطيع ا١تعاؽ بصريا من خبلؿ الربايل تسجيل العناكين ا١تهمة بالنسبة لو، كأف ٭تتفظ هبا بسهولة مثل -4
 عناكين الكتب كا١تقاالت كاألشخاص.

 بصريا من قراءة دركسو يف ا١تنزؿ كا١تدرسة هبدكء. الربايل ىي الطريقة الوحيدة اليت ٘تّكن التلميذ ا١تعاؽ-5

ولة مع ا١تعاؽ بصريا هكما أّف الربايل ىي السبيل األكحد الذم ٯتّكن ا١تعاؽ بصريا من التواصل بس-6
   . 2األصم

 

                                                           

  1ا١ترجع السابق.
www.geniusdisplay.com  ،14:53، 14/10/2011حملة تارٮتية عن طريقة برايل، منتدل قصر النور، 2
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 أساسيات ومبادئ البرايل-

عاقة البصرية، خاصة الربايل، ككما ىو معلـو لدل اٞتميع، ىي الوسيلة الرئيسية للقراءة كالكتابة لذكم اإل
أكلئك الذين مل يعد بإمكاهنم قراءة الطباعة ا١تعدلة أك االستفادة من أجهزة القراءة البصرية، كترتكز ىذه اللغة 

كٙتة اللمسية يف كتابتها على مزيج من النقط )من نقطة كاحدة إىل ستة نقاط،، يف إطار مكوف من ستة نقاط، 
كليس فقط تلك اليت تستعمل األحرؼ البلتينية، كلكن أيضا اللغات اليت رموز برايل ١تعظم اللغات يف آسيا 

تستخدـ أّتديات ٥تتلفة كالعربية كا٢تندية  تلك اليت إضافة إىل، 1تستعمل األحرؼ الصينية كاليابانية كالكورية
 كالسنغالية كالتايبلندية كلغة التاميل.

بللة على اليمُت كلبللة على اليسار )أنظر الشكل كتقـو كتابة برايل يف األساس على ستة نقاط أساسية، ل
، كاألرقاـ 03كاٟتركات )أنظر الشكل ، 02 تتشكل ٚتيع األحرؼ )أنظر الشكل ،، كمن ىذه النقاط الستة01

، كمع دخوؿ الكمبيوتر إىل عا١تنا دخل نظاـ ،05)أنظر الشكل  كاالختصارات كالرموز، 04)أنظر الشكل 
، كلكن ىذا 2ربايل، ليعطي ٣تاال أكرب الستيعاب أكرب عدد ٦تكن من اإلشارات كالرموزالثمانية نقاط يف نظاـ ال

        النظاـ ظل مستخدما فقط يف الكمبيوتر كمل يوسع ليستعمل يف غَته.

 11الشكل 

  

 

ا تسمى النقاط ٣تتمعة با٠تلية، كللعلم فإّف ىذه النقاط يكوف بعضها بارزا أك ظاىرا دكف البعض اآلخر طبق 
" 1"، كاٟترؼ "ب" من النقطتُت "1للحرؼ أك الرمز ا١تكتوب مثاؿ ذلك، اٟترؼ "أ" يتكوف من النقطة رقم "

 ".5" ك"4" ك"3" ك"2" كاٟترؼ "ت" من النقاط "2ك"

                                                           

.55، ص2014تعليم األطفاؿ ذكم اإلعاقة يف األطر اٞتامعة، مكتب اليونيسكو اإلقليمي للًتبية يف الدكؿ العربية، بَتكت، لبناف،  1
  

   .40، ص10/11/2016، اٟتزب السورم القومي، 52/84ظبلـ حياة ا١تكفوفُت، ٣تلة النشرة األسبوعية، العدد ويس برايل..ا١تكفوؼ الذم أضاء ل2
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 رموز العمليات الحسابية
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ىل اليمُت كىي خبلؼ ألسلوب ا٠تط العادم، كلكل قارئ أسلوبو من إ تقرأ الكلمات كاألرقاـ من اليسار
حيث استخداـ األصابع كاليدين، فهناؾ من يقرأ باألصبع السبابة كالوسطى من اليد اليمٌت كىناؾ من يقرأ بالسبابة 

 :1يف كلتا اليدين.أّما طريقة الكتابة بالربايل فهي نوعاف

حة كا١تسطرة كالقلم للمبتدئ يف تعلم الكتابة، كىي تتطلب قدرا الكتابة باللوحة كالقلم: تستخدـ اللو -1
كفيما يلي  من الًتكيز كالتأين يف بادئ األمر إىل جانب مّتسع من الوقت، كتّتم ىذه العملية من اليمُت إىل اليسار.

 تفصيل ألىم أجزائها:

وجد على جانبيها لقوب تأك الببلستيك، تأخذ شكبل مستطيبل ك  ع من ا٠تشبىو مصنّ  *اللوحة: منها ما
 ا١تسطرة، كيف أعلى اللوحة مثبت للورقة. امتوازية توضع هبا قاعدت

متطابقتُت، تفت  من جانب كاحد كباٞتانب الذم يبلمس  ا١تسطرة: كىي عبارة عن مسطرتُت معدنيتُت*
وم على عدد من األسطر عدد كبَت من خبليا برايل، أّما اٞتانب العلوم منها فهو ٭تت اللوحة أربعة أسطر ٤تفور هبا

 كا٠تبليا نفسها اليت باٞتانب ا١تبلمس للوحة إاّل أهّنا ىنا تكوف مفرغة.

ك٘تّر الكتابة بالقلم  *القلم: يأخذ شكبل خاصا، لو مقبض خشيب أك ببلستيكي كرأس شبيو با١تسمار.
 كاللوحة با٠تطوات التالية:

 تثبت ا١تسطرة على اللوحة بشكل مفتوح.-

 على ا١تسطرة باستخداـ ا١تثبت بأعلى اللوحة.توضع الورقة -

 تقفل ا١تسطرة على الورقة.-

حُت ٯتسك القلم جيدا كيوضع بشكل رأسي داخل ا٠تلية األكىل يف السطر األّكؿ. مع البدء يف الكتابة ك -
لى لبات اكتماؿ األسطر األربعة با١تسطرة يّتم سحبها لؤلسفل داخل الثقوب التالية على اللوحة، مع احملافظة ع

 الورقة يف مكاهنا.
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يقة برايل ىي اآللة الكتابة باآللة: كىي أسهل كأسرع من الطريقة األكىل، كاآللة ا١تستخدمة للكتابة بطر -2
، كما أهّنا تتي  ا١تراجعة الفورية ١تا يكتب كطريقتها يف الكتابة كطريقة القراءة من اليسار إىل اليمُت. كنزاألمريكية بر 

 الكتابة فهي كاآليت:لنوع من ىذا اأّما خطوات 

 يفت  مدخل الورقة.-

 توضع الورقة من اٞتهة اليسرل مثّ يغلق عليها بواسطة ا١تثبت.-

 تدار عجلة إزاحة الورؽ إىل الداخل حىت تتوقف عند بداية الورقة.-

 عند االنتهاء من الكتابة تدار عجلة الورؽ للخارج مثّ يفت  ا١تثبت كتسحب الورقة من اآللة.-

 :1بالبرايل والقراءة إرشادات عامة عند الكتابة-

 *احملافظة على اٞتلسة الصحيحة للتلميذ.

 *االىتماـ بتثبيت الورقة على اللوحة أك اآللة بشكل مستقيم.

 *تدريب التلميذ على اإلمساؾ بالقلم ككضعو رأسيا على ا٠تلية.

{ مّث العمود 3{،}2{،}1د األيسر }*تدريب التلميذ على معرفة مواقع ا٠تلية الستة بداية من العمو 
 {.6{، }5{، }4األٯتن }

*التأكد من االنتقاؿ السليم للخلية اجملاكرة عند كتابة أحرؼ الكلمة الواحدة، كتًتؾ خلية فارغة بعد كل  
 كلمة.

 *التأكد من االنتقاؿ إىل السطر التايل كالكتابة من أّكلو.

لكتابة يف ٚتيع أسطرىا، مع احملافظة على لبات الورقة يف * إتقاف مهارة نقل ا١تسطرة إىل األسفل بعد ا
 مكاهنا.
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*البّد أف تكوف األدكات سليمة كصاٟتة للكتابة حيث أّف اللوحة ذات العيوب الفنية تؤلر على لبات الورقة 
ابة، خصوصا عند االنتقاؿ با١تسطرة إىل األسفل، كما أّف القلم الردمء يتطلب جهدا أكرب من التلميذ عند الكت

 ككذلك ا١تسطرة إذا كاف طرفاىا غَت متطابقُت فإّف ذلك يسبب كتابة األسطر فوؽ بعضها.

 *أف ٭تفظ التلميذ نقاط كل حرؼ حفظا تاّما ليسهل عليو كتابتو. 

 *إعطاء التلميذ حرية استخداـ يده اليمٌت أك اليسرل أك كلتيهما يف القراءة.

 .كخطوة أكىل لتعلم القراءة  برايل كمعرفة كل نقطها *الًتكيز يف البداية يكوف على ٖتديد خلية

 ألسطر.يف قراءة ا عند االنتقاؿ من سطر آلخر حىت ال ٭تدث ٕتاكز  *االىتماـ

 تعليم القراءة والكتابة بنظام برايل:-

ة إّف اٟتقيقة ا١تسّلم هبا ىي أّف طريقة برايل للقراءة تتطلب كقتا كجهدا أكثر من القراءتعليم القراءة: -1
العادية ٦تّا يؤدم إىل البطء فيها، كما أهّنا تعتمد على حاسة اللمس اليت تتطلب تركيب ا٠تصائص الفردية مع 

، كيقصد با٠تصائص الفردية النقاط البارزة اليت ٘تثل اٟترؼ الواحد. كقد بعضها إلعطاء ا١تعٌت الكلي للكلمة
تصل إىل  قراءة اللمسية لدل ا١تعاقُت بصرياأشارت العديد من الدراسات إىل أّف أقصى سرعة تسجل يف ال

، كلمة يف الدقيقة، يف حالة ما إذا توفرت لدل القارئ قدرة اٟتدس أك التنبؤ بالكلمات قبل االنتهاء من 180)
، كلمة يف الدقيقة، ١100تس كافة حركفها. كىناؾ رأم آخر يقوؿ بأّف السرعة اٞتيدة كا١تقبولة للقراءة ىي البالغة )

اختبلؼ السرعات يف القراءة يعتمد على توفَت عّدة عوامل أساسية، كاستخداـ االختصارات كقدرة القارئ  إاّل أفّ 
، إذ أّف كل ىذه 1على استعماؿ اإلٯتاءات احمليطة بو، ٤تتول النص، توقعات القارئ مع خزف ا١تعلومات ا١تقركءة

 ألم نص أمامهم. العوامل من شأهنا أف تؤلر يف قياس سرعة قراءة ا١تعاقُت بصريا

كمن ا١تعلـو أّف الفركؽ الفردية بُت ا١تعاقُت بصريا تلعب دكرا مهما يف تعلم القراءة كتصنع الفارؽ بينهم، 
ككأنو ٭تفظ الكلمات كمنهم من ٮتطئ   فائقةفمنهم من يقرأ ببطء شديد مع أخطاء يسَتة، كمنهم من يقرأ بسرعة 

صة، كقد الحظ ا١تختصوف أّف التفاكت يف القراءة بُت أطفاؿ القسم كثَتا، كمنهم بُت الطرفُت ك٭تتاج عناية خا
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الواحد قد يصل إىل سنة دراسية، كدرس علماء الًتبية أسباب التخلف كالتفاكت يف القراءة فأرجعوىا إىل عوامل 
 :1عديدة منها

راءة كالكتابة، العوامل البدنية: كيقصد هبا الصحة العامة للجسم كسبلمة اٟتواس الضركرية لتعليم الق-1
فمثبل ىناؾ أطفاؿ ال ٯتلكوف ٝتعا كافيا يسم  ٢تم با١تشاركة مع أتراهبم، كمنهم من ال يسمع بإحدل أذنيو إاّل 

كٯتنعهم ىذا من أف يكونوا قادرين على الدراسة بشكل مقبوؿ، باإلضافة إىل نقص العديد من القدرات  القليل
سرة طفلها ا١تعاؽ بصريا بقدراتو كإمكانياتو حىّت يتجنب أم ا٨تراؼ كاإلمكانيات لديو، كىنا ينبغي أف تبّصر األ

 لطموح منتقد، كخاصة أف النقد ا١تستمر ٯتكن أف يؤدم إىل تألَتات نفسية غَت مرغوبة.

ذكاء ا١تعاؽ بصريا: ىناؾ أطفاؿ ال يستجيبوف للمعلم فيضعفوف من ٫تتو يف ٤تاكلتو لرفع مستواىم، فقد -2
أكثر قابلية للتشتت بأم مؤلرات أخرل، كقد يرجع ذلك إىل طوؿ الفًتة الزمنية اليت يطلب يبدك بعض األطفاؿ 

 من الطفل الًتكيز على نشاط معُت خبل٢تا.

، كأّف أم عجز يف قدرة من القدرات يسبب صعوبة فيو خاصة ى قدراتكٯتكن القوؿ أّف التعليم يقـو عل
جز لغرض تقويتو أك يّتم التدريس من خبلؿ النواحي العادية اليّت جانب الع٨تو  كبالتايل ٬تب أف يوجو إىل التدخل

كل من تقوية الناحية الضعيفة كالتدريس عن طريق على  يفضل التلميذ التعلم عن طريقها، أك أف يشتمل التدخل 
 ا١تعاٞتات ا١تفّضلة لدل ا١تعلم.

طريق حاسة البصر بالنسبة للمبصر، كالقراءة عملية عقلية تتضمن الرموز كاٟتركؼ اليت يتلقاىا القارئ عن 
كعن طريق حاسة اللمس بالنسبة للمعاؽ بصريا، كٖتتاج لتعلمها إىل الربط بُت ا٠تربة الشخصية كمعاين ىذه 
الرموز، فهي بذلك عملية متعددة ا١تراحل كحُت الشركع يف تعليم الطفل القراءة يتعُت ٖتديد أكقات تتماشى ك٪توه 

 لذم يسم  بالقراءة غالبا ال يكوف قبل سن السادسة إاّل يف حاالت بعينها.العقلي، كالعمر العقلي ا

اٟتواس: ىي ا١تدخل الذم عن طريقو يستطيع الكائن اٟتي التوافق مع االستجابات ا١تختلفة كا١تناسبة -3
فإنّنا ال  م كالتذكؽ مؤلرات العامل ا٠تارجي،يف احمليط الذم يعيش فيو، كحيث تقع على حواس اللمس كالسمع كالشّ 

٨ّتس هبا فقط كمجرد إحساسات عمياء كلكن ندرؾ أيضا معٌت ىذه اإلحساسات كمصدرىا، حيث يستطيع 
، ك٭تدث اإلدراؾ نتيجة الستثارة أعضاء اّٟتس ا١تختلفة. إّف قدرة اإلنساف عن طريق اإلدراؾ ٖتديد ا١تكاف ا١تناسب
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العمر، فكلما ازداد عمر الطفل ازدادت قدرة اإلدراؾ عنده تبعا  اإلدراؾ ليست لابتة بل إهّنا دائمة التغَت تبعا لزيادة
 لزيادة خرباتو كمهاراتو.

ة اللغوية: إّف اللغة كالتفاىم عن طريق الكبلـ ٭تققاف للطفل اكتساب معظم ا١تهارات، كاللغة القدر -4
عا١تو ّتميع أبعاده  كالكبلـ عامبلف أساسياف ٞتعل الطفل ٭ّتس أنّو كائن اجتماعي كىذا يساعده على تكوين

 كجوانبو، ككضع االفًتاضات من حولو لؤلشياء ا١تمكنة الوقوع كأىم شيء ىو أّف اللغة ٖتقق شعور الطفل باألماف.

كيستخدـ الطفل اللغة للتعبَت عن ذاتو كعن أفكاره، كما أّف اىتماماتو بالنشاط كالعبلقات االجتماعية يزداد 
كقدرتو  األلفاظ كاٞتمل كاألكامر كا١تواقف ا١تصاحبة للكبلـ، كمن خبلؿ كثرة أسئلتوبزيادة ٪تو اللغة لديو، فهو يفهم 

على التذكر كإدراؾ مفاىيم الكلمات كربطها با١تواقف كا٠تربات يصب  الطفل إنسانا اجتماعيا كاعيا، مع مبلحظة 
اٟتب كاٟتناف كشعور أّف كسائل القمع كاإلحباط كالتدليل تسبب اضطرابات يف النطق، يف حُت يؤدم إشباع 

باألمن إىل النمو اللغوم السليم. كمن الضركرم أف تكوف الكلمات اليت تعّلم للطفل ا١تعاؽ بصريا من الطفل 
األلفاظ الشائعة كا١تألوفة عنده، كيف ىذه ا١ترحلة ينمو لديو كبشكل تدر٬تي حصيلة لغوية من ا١تفردات ا١تتداكلة، 

 ركيبها يف ٚتل بشكل صحي . ركر الوقت يستطيع استخدامها كتكٔت

ا١تعّززات: كتسمى أيضا با١تكافآت أك ا١ترضيات ك٘تثل عامبل مهّما يف أم عمل تدرييب، كطبيعة ا١تكافأة -5
ليست على جانب كبَت من األ٫تية مقارنة بأ٫تية ا١تعٌت الذم ٖتملو بالنسبة للفرد ا١تتعلم. كقد أّقر ا١تربّوف بأّف 

كل عمل يؤديو، كخاصة تلك اليّت تكوف من صميم دكره، كأّف اإللابة تكوف يف   الطفل ٬تب أف ال يثاب على
 مواقف بعينها.

أصب  االىتماـ بتحسُت الظركؼ كاألكضاع البيئية كاألسرية لؤلطفاؿ  :1الظركؼ النفسية كاالجتماعية-6
١توجهة إىل األسرة كبرامج ال يتجزأ من خدمات الًتبية ا٠تاصة، كما أصبحت الربامج ا اذكم اإلعاقة البصرية جزء

الرعاية االجتماعية من أّىم اسًتاتيجيات التدخل ا١تبكر، كترّكز مثل ىذه الربامج ا١تتمركزة حوؿ األسرة عليها إّما 
 باعتبارىا عميبل يف حاجة إىل الدعم أك كسيطا نشطا شارؾ يف تقدًن الرعاية العبلجية كالتعليمية للطفل.
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لف أشكاؿ الدعم األسرم، العاطفي، االقتصادم كاإلرشادم هبدؼ ٖتسُت كتشمل ا٠تدمات النفسية ٥تت
أ٪تاط اإلّتصاؿ كالتفاعل ا١تبكر بُت الوالدين كالطفل، كهتيئة بيئة منزلية مواتية كمعّززة لنمو متكامل، كذلك من 

 خبلؿ:

 ا١تعاقُت بصريا.مراعاة الفركؽ الفردية بُت األطفاؿ -

 ادة اللتحاقو بدار اٟتضانة أك ا١تدرسة.التعبَت للطفل ا١تعاؽ عن السع-

تكليف الطفل ا١تعاؽ بصريا ٔتهاـ كتقليد الكبار أك مساكاتو مع غَته من ا١تبصرين، كهبذا الدعم ٯتكن -
 القوؿ أّف ىؤالء األطفاؿ ٯتكن أف يتدربوا تدريبا كامبل كآمنا حىّت عند حضور ا١تبصرين.

ايل ضركرة القياـ بعّدة نشاطات يف مرحلة أّكلية، ٘تهيدا تتطلب الكتابة بطريقة بر تعليم الكتابة: -2
للتأقلم كالتكيف كالتعامل مع أدكات ككسائل برايل للكتابة كاللوحة كالقلم )ا١تّرقم، ا٠تاص بربايل أك اآللة الكاتبة 

 :1ليكاليت ٗتتلف عن الوسائل العادية ا١تستخدمة من قبل ا١تبصرين، كتتمثل أىم النشاطات فيما يا٠تاصة، 

من خبلؿ السماح لؤلصابع بالتعرؼ على األشياء عن طريق ٖتريكها  نشاطات تتعلق باستخداـ اليدين-
 بغية معرفة شكلها كملمسها ككزهنا.

 الطالب الستكشاؼ ٥تتلف ا١تواد من أجل التمييز بينها كإجراء ٥تتلف ا١تقارنات. دفع-

ىل األسفل كالزحف ٖتت األشياء، التسلق، إجراء ٥تتلف النشاطات لتشكيل مفهـو اٞتسم، كا١تيل إ-
 كالتعرؼ على أجزاء اٞتسم كحركتها.

 إجراء نشاطات تتطلب ٘تييز إّتاىات حركة اٞتسم كاليمُت كاليسار.-

إجراء نشاطات تتعلق باٟتركات ا١تختلفة للجسم كالّتشقلب كالقفز، بغية تطوير الوعي اٞتسمي من -
 خبلؿ مبلمسة ٥تتلف األشياء.

 ٘تارين تتطلب بناء عبلقات بُت ٥تتلف أجزاء اٞتسم، كلمس األذف اليمٌت بالّيد اليسرل كغَتىا. إجراء-
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 إجراء نشاطات يدكية تعتمد على حاسة اللمس من أجل التمييز بُت التشابو كاالختبلؼ.-

إجراء نشاطات حركية دقيقة كمعّقدة، تتطلب التوفيق كالتصنيف بُت األشياء حسب الشكل كاٟتجم -
 الوظيفة.ك 

يعتمد بالضركرة على تطوير حاسة  كبالّتايل فإّف تعلم الكتابة بالربايل خاصة عند استخداـ اللوحة كا١ترّقم
اللمس، كذلك من خبلؿ األنشطة السالفة الذكر، أّما تعلم الكتابة باآللة ا٠تاصة فإنّو يعتمد على شركط أخرل 

 :1تتمثل أ٫تها يف

 ية.معرفة اآللة كمفاتيحها األساس-

 معرفة كيفية إدخاؿ الورقة كتثبيتها بطريقة صحيحة.-

 معرفة كيفية ترؾ الفراغات ا١تناسبة على الورقة.-

 معرفة كيفية ترقيم الورقة ككضع العنواف يف منتصفها.-

 كضع اآللة يف مكاف مري  كالئق للمعاؽ بصريا.-

 ضركرة دؼء اليدين.-

 ة تصحي  كضعها ألناء الكتابة ا١تباشرة.استخداـ األصابع ا١تناسبة للكتابة، مع ضركر -

ضركرة الًتكيز أّكال على ميكانيكية استخداـ اآللة الكاتبة، مّث الًتكيز على كتابة اٟتركؼ كالكلمات -
 كالعبارات كاألرقاـ كغَتىا.

 التدرب أّكال على كتابة الكلمات كاملة مثّ االنتقاؿ إىل االختصارات.-

 نة الثالثة ابتدائي.الًتكيز على الكتابة منذ الس-
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تعترب ىذه اإلراشادات ضركرية جدا يف تعليم ا١تعاؽ بصريا الكتابة اللمسية، إاّل أهّنا ليست كل شيء إذ أنّو 
من ا١تعلـو أّف اٟتلقة التعليمية مكونة من ا١تعلم كقطب مّهم إل٧تاح عملية التعليم، كحىّت ينج  معلم ا١تعاؽ بصريا 

  :1م الكتابة بالربايل للمتعلم غَت ا١تبصر، فإنّو يتوجب عليو االلتزاـ ٔتا يلييف أداء مهامو، كخاصة تعلي

٬تب أف يكوف النص ذا قيمة لدل التلميذ، ألنّو كّلما كانت الكتابة تؤدم غرضا ك٦تتعة كّلما أقبل عليها -
 التبلميذ بشوؽ.

لقراءة كالعلـو كغَتىا من ٬تب أف تكوف الكتابة عمبل مستمرا كأف تكوف جزءا من األنشطة األخرل كا-
 ا١تواد.

التقليل من الًتكيز على ضركرة الصواب يف الكتابة كحفظ الكلمات، فالكتابة ذات الغرض كا١تتكررة -
 تساعد يف ا١تراحل األكىل على صحة ا١تكتوب.

 .هبا مبلحظة كتقييم التلميذ فهذا سيساعد على ٖتديد كيفية التدخل كنوعية ا١تهارات اليت ٬تب االىتماـ-

اعتبار قدرة األطفاؿ يف مرحلة ما قبل ا١تدرسة على اٞتلوس هبدكء كالًتكيز ٤تدكدة لذلك ينبغي إعطاء -
 الطفل فًتة من الراحة.

االحتفاظ بّسجل مستمر للتبلميذ ألّف ذلك سيساعد خبلؿ اللقاء مع أكلياء أمورىم، أك عند كتابة -
 :2التبلميذ. كما ينبغي على ا١تعلم مراعاة اآليتطلبات خاصة أك عند شرح ا١تشاكل اليت يواجهها 

 التأّكد من أّف التلميذ قادر على مسك القلم كاستخدامو بشكل صحي .-

 توضي  ما ينبغي أف يقـو بو التلميذ كما ال ينبغي أف يقـو بو.-

 ا١تعاؽ بصريا. التأكد من تركيز التلميذ-

 لوب كىكذا بالنسبة ٞتميع طبلب القسم.إعادة أداء ا١تهارات للتأكد من إ١تامو ٔتا ىو مط-
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 التدرج يف تنفيذ ا١تهارات حىّت يصل الطفل إىل ا١تستول ا١تطلوب.-

٘تكُت ا١تعاؽ بصريا من ١تس يد ا١تعلم كهبا قلم برايل كهبذا ٯتكن أف تتحقق الفائدة، ألّف طريقة اإلحساس -
 م يف ٗتيل الّيد كهبا القلم.اليدكم لّيد ا١تعلم كهبا القلم يقلل الوقت الذم يقضيو ا١تتعل

االستفادة من الزمبلء الذين أتقنوا ا١تهارة يف تدريب باقي تبلميذ القسم ا١تتعثرين، حيث تشَت بعض -
 الدراسات إىل أّف بعض الطبلب يكتسبوف ا١تهارة عن طريق غَتىم من الطلبة يتميزكف بإتقاهنا بطريقة أفضل.

 د ا١تعاؽ بصريا عند التدريب إلعطائو ا١تعلومة البلزمة يف كقتها.ينبغي أف يكوف ا١تعلم مبلحظا جيدا ليّ -

 كمناسبة لعمر ا١تعاؽ بصريا كمستول فهمو. كاضحة ةعلى ا١تعلم أف يستخدـ لغ ب٬ت-

  :1التأّكد من مدل فهم ا١تعاؽ بصريا لتعليمات ا١تعلم كٯتكن أف يّتم ذلك بالّتايل-

 عندما تنتقل من نقطة إىل أخرل.*أف يشاىد ا١تعلم حركة يّد ا١تعاؽ بصريا 

 *يعرض أسئلة كيتلّقى إجابات من كل طالب.

 *إتاحة الفرصة للمعاؽ بصريا ليسأؿ كإعطاؤه اإلجابة البلزمة.

 *أف ٬تعل ا١تعلم فًتات التدريب متقطعة كمشوقة.

 *التأكد من رغبة كدافعية ا١تعاؽ بصريا للقياـ ّْتل الواجبات.

 بأخطاء الطفل ا١تتعلم ا١تتوقعة. *على ا١تعلم أف يكوف ملّما

*٬تب على ا١تعلم أف ال يعطي الطفل أّم تعليمات جديدة ألناء التدريب كذلك حىّت يتمكن من أداء 
 ا١تهمة اٟتالية بالشكل ا١تقبوؿ كاٞتّيد.
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أك  *عندما يعاين بعض أك أحد ا١تعاقُت بصريا من تغلم مهارة جديدة يقـو ا١تعلم بالعمل مع ىؤالء ا١تتعثرين
 ، فيحتاج إىل برنامج فردم خاص بتهيئة الظركؼ للعمل مع ا١تتعثر على أساس فردم.ا١تتعثر فقط

 *تقييم ا١تعاؽ بصريا يف كل جلسة كيف كل خطوة كيف كل دقيقة ألناء تعليمو.

رية كاعتمادا على العناصر السابقة الذكر فإنّو ٯتكن للمعاؽ بصريا تعلم الكتابة بالربايل يف ظرؼ كجيز كْت
كر بدكر األسرة خاصة يف مرحلة ما قبل التعليم، حيث أّف كالدم الطفل غَت أكثر كّتهد أقل، إاّل أنّنا ٬تب أف نذّ 

ا١تبصر مطالباف بتوفَت األجهزة ا٠تاصة بتعليمو الكتابة حىّت قبل كلوجو ا١تدرسة )على األقل اللوحة كا١ترقم، كذلك 
 ص أكفر لنجاح تعليم ابنهما.ب ا١تعلم، ككذا توفَت فر عللتقليل من متا

 تعريب البرايل-

، أّسسها معلم اللغة لتعليم ا١تعاؽ بصريا يف الوطن العريب يف مصر يف صورة مدرسة خاصة ٤تاكلة كانت أّكؿ
العربية )٤تمد أنس، يف شيخوف بالقاىرة، كسافر إىل أكربا لبلّطبلع على نظم كطرؽ تعليم ا١تعاؽ بصريا كاستَتاد 

  ، كتوقفت ىذه ا١تدرسة ٔتوت صاحبها.1لكتب بطريقة برايلمطبعة لطبع ا

حيث كضعت ٢تا رموز خاصة يف مدينة القدس  1897كمل يعرؼ العامل العريب طريقة برايل فعليا إال سنة 
العربية كما ظهرت أّكؿ اٞتمعيات ا١تهتمة بتعليم ا١تعاقُت بصريا  يف فلسطُت، مّث انتشرت بعد ذلك إىل كافة األقطار

، كتعترب مدرسة ا١تكفوفُت يف بلدة البَتة يف فلسطُت كا١تركز النموذجي لرعاية 1931ىيلهم يف فلسطُت سنة كتأ
 .2كتوجيو ا١تكفوفُت يف القاىرة من أسبق ا١تراكز ا٠تاصة بتعليم ا١تعاقُت بصريا كطباعة برايل يف العصر اٟتديث

، بعد الدكر الذم قامت 1950ا اعتمدت منذ سنة أّما عن الكتابة اٟتديثة للحرؼ العريب بنظاـ برايل فإهنّ 
دكف أف  بو اليونيسكو يف توحيد نظاـ برايل حىت يشمل ٚتيع اللغات بناءن على طلب ا٢تند، كما سبق كأشرنا،

الذم كضع رموزا موحدة للغات غَت األكربية منها اللغة العربية، كاعتمد يف كضع  1951هنمل دكر مؤ٘تر بَتكت 
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كتضّمن ٖتديث رموز  1959النظاـ الصويت، تبل ىذين ا١تؤ٘ترين مؤ٘تر اليونيسكو يف القاىرة عاـ ىذه الرموز على 
 االختصارات يف ىذا النظاـ.

كمن ىذا التاريخ مل تقم أم جهة مؤ٘ترا حوؿ اٞتهود ا١تبذكلة يف ىذا اٞتانب أك تسليط الضوء على ىذه 
كحرصا من األمانة للًتبية ا٠تاصة  صريا طيلة عقود من الزمن،كإبراز دكرىا يف تعليم ا١تعاؽ ب -الربايل–الطريقة 

بوزارة ا١تعارؼ السعودية على القضايا اليت هتم ا١تعاقُت بصريا العرب نّظمت مؤ٘ترىا حوؿ توحيد كتطوير خط برايل 
كرة ، كأكصت األمانة بضر 2002أكتوبر  10-7ق ا١توافق لػػِػ 1423شعباف  4-1العريب يف ا١تدة ا١تمتدة بُت 

إقرار نظاـ برايل العريب ا١تقًتح ّتميع مكوناتو، كلو بشكل مبدئي، مع تشكيل ٞتنة أك ٣تلس يتوىل اإلشراؼ على 
 .1تطوير كتوحيد نظاـ برايل بالعامل العريب بشكل مباشر برامج

سوب ، يف التقرير ا٠تتامي للمؤ٘تر نفسو على تبٍت نظاـ برايل األمريكي للحا03كما أكدت التوصية رقم )
يف اجملبلت العربية اليت تطبع بطريقة برايل، إىل أف  يف كتابة عناكين ا١تواقع على شبكة األنًتنت كالعناكين اإللكًتكنية

يّتم تبٍت مشركع نظاـ عريب كيصب  باإلمكاف استخداـ اللغة العربية بشكل أكرب يف ٣تاؿ اٟتاسوب كتقنية 
 ا١تعلومات.

ة برايل باللغة العربية فقد استفاد ا١تختصوف من ْتوث الدكؿ ا١تتقدمة يف أّما يف ٣تاؿ االختصارات يف طريق
 01ىذا اجملاؿ، من حيث جعل الكتابة البارزة سهلة، كقد عمل ا١تختصوف على أف تبدأ اٟتركؼ إّما بالنقطة رقم 

من النقاط، ذات عدد قليل  ، كما عملوا على أف تكوف األحرؼ األكثر استعماال يف اللغة02أك بالنقطة رقم 
لك فاألحرؼ األكثر استخداما تتشكل يف معظمها من لبللة أك أربعة نقاط، كقد توصلت ىيئات ا١تعاقُت كلذ

، كلمة متداكلة على نطاؽ كاسع كبعض 182بصريا العربية إىل كضع اختصارات ألكثر من مائة كالنتُت كٙتانُت )
ء. فكتابة حرؼ "يف" على سبيل ا١تثاؿ، من ا١تفركض كتابة حركؼ اٞتر، ك"الػػ" التعريف كغَتىا من اٟتركؼ كاألٝتا

حرؼ "الفاء" من لبللة نقاط على مستول ا٠تلية كىي: األكىل كالثانية كالرابعة، تليها الكسرة ٓتلية تتكوف من 
ستغرؽ كقتا نقطتُت: األكىل كا٠تامسة، متبوعة با٠تلية ا١تشّكلة للياء كا١تكونة من النقطتُت: الثانية كالرابعة، ٦تّا ي
. ككذلك 2طويبل، لذا جاء اختصار كل ىذه ا٠تانات يف خانة كاحدة تتكوف من النقاط: الثانية كالثالثة كا٠تامسة

 ، كهبذه الطريقة أمكن توفَت الوقت كاٞتهد البلزمُت للكتابة. ا١تتداكلة بكثرةاألمر بالنسبة لبقية الكلمات 
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 ونيلغة برايل والتطور اإللكتر المبحث الثالث: -

 البرايل من الشفرة اللمسية إلى الشفرة اإللكترنية-

يّعد ا١تعاقوف بصريا أكثر الفئات عوزا للمعلومات حسب توصيف األمم ا١تتحدة نظرا لفقداهنم أىم حاسة 
تربطهم بالبيئة احمليطة هبم، لذلك ىم ْتاجة إىل تلّقي ا١تعلومات من خبلؿ ٥تتلف الوسائل اليت ٯتكنهم التعامل 

كاكتساب ا١تعرفة باالعتماد على حاسيت السمع كاللمس، بدال من حاسة البصر اليت يفتقدكهنا، ٢تذا مع  معها،
مل يعد ٖتويل ا١تعلومات كتطويع التقنيات بشكل يناسب إعاقتهم أمرا صعبا إذا ما توفر الوعي بأ٫تية  مركر الزمن
 .1ىذه األخَتة

نظاـ كتابة برايل كاليت تقرأ بتمرير األصابع على حركؼ كمعركؼ أّف لويس برايل قد أحدث لورة بابتكاره 
يعٍت  وكتبّني مكتوبة بنتوءات بارزة من كاحد إىل ست نتوءات، كقد ّّت تبٍت ىذا النظاـ تقريبا يف كل اللغات ا١تعركفة،

لغة طبع الكتب جعلو كسيلة للقراءة كالكتابة كاعتماده كلغة رٝتية على األقل ٔتراكز ا١تعاقُت بصريا، كبالتايل ىو 
ك٘تثل كتب برايل ا١ترحلة األكىل من تطورىا، "كٖتتل ا١ترتبة األكىل بُت مصادر  -يف ىذه ا١تراكز–ا١تدرسية كغَتىا 

كىذا ما تؤكده دراسة حديثة أّعدهتا  .2ا١تعلومات ا١تعتمدة من طرؼ ا١تعاقُت بصريا يف اٟتصوؿ على ا١تعلومات"
عاقُت بصريا يطالبوف باعتماد تدريب برايل كعنصر مساعد للتحصيل العلمي % من ا١ت98ٚتعية إبصار مفادىا أّف 

 .3للطلبة، ككذا تعليم القراءة كالكتابة لضعفاء البصر ضمن برامج إعادة التأىيل ك٤تو األمية

ا قدمتو ىذه الكتب للمعاقُت بصريا كمساعدهتم يف االّطبلع عّما أنتجتو ا١تطابع الفكرية ٦تّ رغم على الك 
افية، إاّل أّف لقل حجمها كبطء القراءة بالطريقة ا١تعتمدة يف طباعتها قد عّجل بظهور ما يسمى كتب ديزم، كالثق

كنشرت ىذه الكتب باالعتماد على نظاـ ديزم الذم يتي  إصدار كتب ناطقة من السهل تشغيلها على أجهزة 
تاج النسخ الرقمية من الكتب ك٥تتلف الولائق خاصة، كىذا النظاـ يعترب من األنظمة القياسية العا١تية ا١توحدة إلن

                                                           

. 85، ص43، العدد 3000أركل عيسى الياسرم، الفئات األكثر عوزا للمعلومات يف ظل تقنيات ا١تعلومات، ٣تلة العربية  1
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225.  
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http://www.alqt.com/2011/01/24article.495.447.html
http://www.alqt.com/2011/01/24article.495.447.html
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بشكل ٯتّكن ا١تعاؽ بصريا من قراءهتا كالتنقل بُت أجزائها بسهولة كيسر، إّما كنصوص صوتية مقركءة أك كملفات 
 : 1نصية إلكًتكنية، كمن بُت ٦تيزات ىذه الكتب ما يلي

 باالعتماد على تسلسل ىرمي.٘تّكن ا١تعاؽ بصريا من تصف  الكتاب كالتنقل بُت أجزائو كفصولو -

 إمكانية إضافة مواضع توقف للرجوع إليها.-

 تدكين ا١تبلحظات يف مواقع معينة من الكتاب سواء كتابة أك لفظا.-

 بُت عرض النص على الشاشة كٝتاعو.التزامن -

 التحكم يف سرعة القراءة.-

ص ا١تضغوطة ىي ا١تبلحة ا١تثالية من خبلؿ كا١تيزة اليت تنفرد هبا كتب ديزم عن الكتب ا١تسموعة كحىّت األقرا
الركابط، كذلك ١تا ٢تا من ألر إ٬تايب ليس فقط للقراء ا١تبتدئُت بل حىّت للمحًتفُت، حيث يتي  ٢تم اٟتصوؿ على 
أكرب قدر ٦تكن من التحكم الذايت، فالكتاب ا١تسموع بتقنية ديزم ٯتن  إمكانية التنقل بُت أجزاء الكتاب سواء 

 :2أك الصفحات أك العناكين أك حىّت الفقرات، كتصدر كتب ديزم حسب لبللة أصناؼ ىيبُت الفصوؿ 

كال تضم من ا١تلفات إاّل ملف التصف  الذم  كتب ناطقة صوتية فقط، ال ٖتتوم على نص مكتوب-
 .يقسم الكتاب

 كتب ناطقة كاملة النص باإلضافة إىل ملف التصف ، كىي أفضل األنواع.-

ناطقة تضم ملف التصف ، كٖتتاج لسماعها ضركرة توفر أجهزة كبر٣تيات خاصة كتب نصية فقط غَت -
 لنطق الكلمات إلكًتكنيا.

 
                                                           

http://www.daisy.org/history
1
   

، أفريل 12، ٣تلة:أعلم، العدد 2بن شعَتة، عز الدين بودرباف، الطالب الكفيف با١تكتبة اٞتزائرية كٖتديات الرقمنة، جامعة قسنطينة  عن: سعاد نقبل 
.244 ص ،2013  

.245السابق، ص نقبل عن ا١ترجع،  http://campus.hesge.ch/labodoc/stages/doc/2009/schmtz.pdf 
2
  

http://www.daisy.org/history
http://campus.hesge.ch/labodoc/stages/doc/2009/schmtz.pdf
http://campus.hesge.ch/labodoc/stages/doc/2009/schmtz.pdf
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كبَتا يف توفَت إمكانيات جديدة للمعاقُت بصريا، دكرا  -كقت الوسائط ا١تعلوماتية–لعب الوقت الراىن 
لسابق، كأصبحت اٟتواسيب أكثر توفرا عّما كانت عليو يف ا حيث أصبحت الكتب السمعية على سبيل ا١تثاؿ

كا٢تواتف الذكية قادرة على قراءة النصوص، كلن ذلك ال يغٍت حسب الربكفيسور "توماس كاليش" عن استخداـ 
، كيرأس كاليش ا١تكتبة ا١تركزية األ١تانية للمعاقُت 1الربايل، حيث يقوؿ: "ليس ىناؾ يف الواقع بديل عن ىذه الكتابة"

أّف استخداـ  ؼ البصر، كما اعًتؼعضو يف االٖتاد األ١تاين للمكفوفُت كضعا بصريا يف مدينة اليبتسيج كىو
كظائف اإلمبلء ا٠تاصة بأجهزة ا٢تواتف الذكية أمور عملية جدا للمعاقُت بصريا، كلكنو يرل أّف ىذه التقنية أيضا 

  .2ألخطاء٢تا حدكد، مشَتا إىل أّف النصوص اليت تستخدـ بطريقة اإلمبلء اآليل ٖتتوم الكثَت من ا

كمع ىذا فإّف الوسائط ا١تعلوماتية قّدمت الكثَت للمعاقُت بصريا عموما كلنظاـ برايل خصوصا، حيث 
عملت على تطوير ىذا النظاـ كجعلو يعتمد على خلية الثمانية نقاط يف اٟتاسوب حىّت يكوف قادرا على استيعاب 

الطريق ا١تباشر لتطوير ا١تستول العلمي كالثقايف للمعاؽ  ىوأكرب قدر من الرموز كاألرقاـ كالكلمات، كتطوير الربايل 
بصريا كونو ا١تعٍّت األّكؿ هبذا النظاـ، كلنستعرض اآلف أىم األجهزة كالربامج اإللكًتكنية ا١تصممة حديثا ٠تدمة 

 الربايل:

gradeجهاز برايل باد: كٯتكن ٢تذا اٞتهاز أف يتعامل مع الصيغ ا١تختلفة للربايل "-1
gradeك 2

1" ،
كموسيقى برايل كغَته، كما يتضمن ىذا اٞتهاز طريقة جديدة للتنقل عن طريق اللمس، كيعمل مع نظاـ التشغيل 

  3كيتناسب مع ٥تتلف الربامج القارئة للشاشة ا١توجودة حاليا. 7كيندكز

ن ا١تستندات: كيّتم استخداـ التطبيق يف التعرؼ على اٟتركؼ ٔتسحها ضوئيا، حيث ٯتك برنامج قارئ-2
١تستخدمي ىذا الربنامج توصيل أنواع كثَتة من ا١تاسحات الضوئية بأجهزة الكمبيوتر، كإجراء ا١تس  لكافة أنواع 

الولائق اليت تكوف  الولائق من كتب كصحف ك٣تبّلت كفواتَت كرسائل كغَت ذلك، كما أنّو ٯتّكن ا١تستخدـ من فت 
ىذه الصيغة، إذ يقـو الربنامج بتحويل ىذه الصور إىل  يف الغالب صورا ألصوؿ الولائق اليّت يّتم حفظها كفق

نصوص مقركءة، كمن أىم خصائص ىذا الربنامج أنّو ٯتكنو ٖتويل ىذه النصوص إىل الربايل إذ بوسع ا١تستخدمُت 

                                                           

.14، ص30/12/2016، اٞتمعة 22، السنة 7530كتابة برايل، قصة "اخًتاع" أضاء ليل ا١تكفوفُت، جريدة األياـ، العدد  1
  

  2ا١ترجع نفسو، الصفحة نفسها.
.8قائمة لؤلجهزة كاألدكات ا٠تاصة با١تكفوفُت، مؤسسة ا٠تط ا١تاسي التجارية، السعودية، )دت،، ص 3
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االعتماد على أنواع ٥تتلفة من مساطر الربايل اإللكًتكنية لقراءة النصوص، إضافة إىل االستماع إىل األصوات 
 .1ية التقنية اليت يتيحها اٞتهازالبشر 

ٯتّكن ىذا اٞتهاز من تشغيل سائر ا١تلفات الصوتية ، أك جهاز التشغيل ا١تنفرد: سًـت جهاز فيكتور ريدر-3
كالنصية كتصفحها، سواء كانت كتبا علمية أك ترفيهية أك أّدلة تقنية أك مراجع لقافية. ٬تمع اٞتهاز حزمة من 

الوزف الثقيل يف األداء كذلك ٔتا يتعلق بتصف  الكتب ا١تسموعة. كيستطيع  مواصفات نظاـ ديزم ٕتعلو من
ا١تستخدـ النفاذ إىل الكتب ْتيث يّتم تصفحها بذات السرعة كا١تركنة كالّدقة يف القراءة كا١تطالعة اليت تضاىي تلك 

  .2اليت يقـو هبا ا١تبصر يف تصف  الكتب التقليدية ا١تطبوعة

كىو عبارة عن جهاز كهربائي يستخدـ يف تشكيل الفراغات ": Thermo Formجهاز الثَتموفوـر "-4
 ٖتت تألَت اٟترارة الشديدة، كأىم ما ٯتيز اٞتهاز ىو إمكانية استخدامو يف إنتاج الرموز التوضيحية كا٠ترائط البارزة

التعرؼ على أشكاؿ  اليت تفيد كثَتا يف تعليم صغار ا١تعاقُت بصريا، مثل الرسـو كالصور اليت تتطلبها عمليات
 الكائنات اٟتية ككذلك الرسـو اليت تتضمنها قصص األطفاؿ.

كيستخدـ ىذا اٞتهاز يف إنتاج بعض ا١تواد كالوسائل التعليمية ا١تبلئمة لطبيعة اإلعاقة البصرية أ٫تها الكتب 
عليمية البارزة باألعداد بطريقة برايل، ا٠ترائط كالرسومات البارزة. كما يساعد ىذا اٞتهاز يف إنتاج الوسائل الت

  .3الكافية ٦تّا يزيد من فرص التعليم الفردم

جهاز جرافتاكت: كىو أحد األجهزة اللمسية كيستخدـ ىو اآلخر يف إنتاج الرسومات البارزة من خبلؿ -5
، كيّتم التشكيل األكتوماتيكي لشكل الرٝتة داخل جهاز جرافتاكت على  اّتصالو ّتهاز حاسوب لتصميم الرسـو

 .4كرؽ ٝتيك بصورة بارزة

 

                                                           

قر بن ٤تمد القاٝتي، تقنيات مساعدة للمكفوفُت كضعاؼ البصر، ٣تلة سايت مي، العدد األّكؿ، ٚتعية اإلمارات للمعاقُت بصريا، األحد ص1
 . 54، ص14/10/2012
.١56ترجع نفسو، صا 2
  

.55، ص2012خالد ٤تمد الرشيدم، تكنولوجيا التعليم يف الًتبية ا٠تاصة، مغلف جامعي، جامعة ا١تلك عبد العزيز، السعودية،  3
  

.١58ترجع نفسو، صا 4
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برنامج ا٢تاؿ العريب: من إنتاج شركة الناطق للتكنولوجيا كشركة الدلفُت الربيطانية، كىو أحد برامج قراءة -6
 .1الشاشة سواء باستخداـ آلية نطق النص أك ٖتويلو إىل برايل مقركء على سطر إلكًتكين

جل على شريط إىل نقاط برايل البارزة، كيوجد على جهاز فَتسا برايل: ك٭توِّؿ ىذا اٞتهاز الكبلـ ا١تس-7
اٞتهاز صفيحة تربز من خبل٢تا نقاط برايل عندما يعمل ا١تسجل، حيث يقـو الفرد بالقراءة كما ىو اٟتاؿ عند 
القراءة بطريقة برايل العادية، كعندما ينتهي من قراءة السطر ا١توضوع على الصفحة يلمس مفتاحا خاصا فيتغَت 

 .2، يستخدـ اٞتهاز للقراءات البسيطةاذكالسطر كى

خلية: أصدرت شركة ىاربو، كىي أحد  12سطر أك برايل بن اإللكًتكين ذك  12جهاز أيزم لينك-8
خلية برايل كمفاتي   12حلفاء شركة الناطق، جهاز "برايل بن" كىو عبارة سطر إلكًتكين ٤تموؿ ٭تتوم على 

مفاتي  ا١تهمة، باإلضافة إىل مفتاحُت النُت للتصف  كمفتاح  إدخاؿ برايل الست، كلبلث مفاتي  أخرل تسمى
 العصا الذم يستخدـ أيضا للتصف .

يعمل ىذا اٞتهاز مع برامج قراءة الشاشة مثل ا٢تاؿ كالسوبونوفا كالويندكآيز كغَتىا من الربامج، كلّكن األىم 
األجهزة احملمولة، كما أنّو يوّفر للمعاؽ من ذلك أنو يعمل مع األجهزة الذكية مثل اآليفوف كاآليباد كغَتىا من 

بصريا خدمة النفاذ إىل جهاز اٟتاسوب بواسطة مفاتي  إدخاؿ الربايل، ككذلك قراءة ٤تتويات الشاشة بواسطة 
  .3السطر الذم ٭تتويو اٞتهاز كيّتم ذلك من خبلؿ البلوتوث

لفات الناطقة، كيستطيع ا١تستخدـ يف إنشاء الكتب أك ا١ت برنامج الربكديوسر: كيستخدـ ىذا الربنامج-9
" إىل ملفات ناطقة بصورة فورية ٔتجرد الضغط على زر كاحد، كا١تثَت لبلىتماـ أّف wordرد "ك ٖتويل ملفات الو 

 ا١تلفات الصوتية ا١تنشأة تكوف سهلة التصف  للمعاؽ بصريا.

                                                           

،ْتث بكلية الًتبية، جامعة اإلسكندرية، )دت،، اصر ا١تغاكرم ا١تبلح، تكنولوجيا التعليم كذكم االحتياجات ا٠تاصة "األجهزة التعليمية كصيانتها"ن 1
  .13ص

امعية للعلـو ناء ٜتيس أبو دية، كاقع توظيف تكنولوجيا ا١تعلومات يف تعليم الطلبة ا١تعاقُت بصريا بالكلية اٞتامعية للعلـو التطبيقية، الكلية اٞتى 2
 . 16، ص2013التطبيقية، غزة، فلسطُت، مام 
.57جع السابق، صصقر بن ٤تمد القاٝتي، ا١تر  3
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ا١تشَتة أعلى كل خلية  جهاز برايل سينس يوتو: يتكوف ىذا اٞتهاز من خبليا برايل مع مفاتي  جلب-10
كمفاتي  إدخاؿ من نوع بركنز، إضافة إىل أربع مفاتي  مهمة )أؼ كيز، الناف على اٞتانب األٯتن كالناف على 

 اٞتانب األيسر.

إنشاء كقراءة ملفات من نهم كيعترب ىذا اٞتهاز مبلئما ٞتميع ا١تستخدمُت باختبلؼ مستوياهتم، حيث ٯتكّ 
_إ٧تليزم،   قاموس عريب ،إ٧تليزية كٖتويل آيل بينهماأخرل ٭تتوم على آلة نطق عربية ك ككلائق بلغات ٥تتلفة كونو 

كما أنّو ٭تتوم أيضا على خصائص تنسيق الولائق ا١تتقدمة كخاصية التشفَت عالية ا١تستول للحفاظ على سرّية 
ور كنظاـ رياضيات ا١تعلومات كخصوصيتها، كعبلكة على ىذا فإّف اٞتهاز يوّفر آلة حاسبة تتعامل مع الكس

 . *الناٯتيث

كبو أيضا خصائص اآلالت اٟتاسبة العلمية ا١تتكاملة، كشاشة للتواصل مع ا١تبصرين، كعرض للنصوص 
العادية لتواصل ا١تعاقُت بصريا مع ا١تدرسُت، كما أنّو ٭تتوم على تصميم إضايف ٠تدمة ا١تعاقُت بصريا الصم، كذلك 

يتواصل ا١تعاقُت بصريا الصم مع اآلخرين بواسطة نظاـ ذبذبات يطلقها  إضافة إىل شاشة النصوص العادية حيث
 .1لتنبيو األصم كاستقباؿ عبارة أك رسالة أك ٖتذير إلدخاؿ معلومة أك ١تتابعة التصف  الربايل سينس يوتو

 كالربامج التقنية اٟتديثة اليت صّممت خصيصا لتسهيل حياة ا١تعاؽ بصريا، كما أّف ىناؾ عديد األجهزة
ك٘تكينو من السيطرة على التطور التكنولوجي الراىن بسبل أيسر، كما أهّنا تساىم كلو بقدر يسَت يف التخفيف من 

 كمنها: معاناة ا١تعاقُت بصريا كد٣تهم د٣تا حقيقيا يف العامل الرقمي اٟتايل

طة االنطبلؽ برايل سينس "أكف ىاند": كىو جهاز يرشد ا١تعاؽ بصريا بّدقة إىل تفاصيل كجهتو من نق-1
 إىل مكاف الوصوؿ خطوة ٓتطوة كحركة ْتركة )خدمات ا٠ترائط االختيارية،.

                                                           

ت مَتسي *ٝتي ىذا النظاـ بالناٯتيث نسبة إىل مصممو الكفيف أبراىاـ ناٯتيث، ككاف ىذا األخَت أستاذا يف الرياضيات لوقت طويل يف جامعة ديًتكي
، 2006يمور بوالية مَتيبلند يف عاـ ٔتدينة ميتشيجاف، ككاف ناٯتيث قد تلقى جائزة "لويس برايل" من ا١تركز الدكيل ألْتاث طريقة برايل يف مدينة بالت

يف أبراىاـ نظَت عملو على طريقة ناٯتيث للتعبَت عن الرياضيات على أساس طريقة برايل كالفنائو حياتو يف ْتوث حوؿ طرؽ أخرل للكتابة كتطويرىا. تو 
 فوفُت يف نيويورؾ.سنة، حسبما ذكرتو ا١تؤسسة األمريكية للمك 94، عن عمر يناىز 2013يف الثاين من أكتوبر لسنة 

، السنة الثانية، مدينة ا١تلك عبد العزيز للعلـو كالتقنية، ا١تملكة العربية 15" الطبعة العربية، العدد٣natureتدم سعيد، لبللوف يوما، آخر األخبار، ٣تلة "
  .  17، ص2013السعودية، ديسمرب 

.60ا١ترجع السابق، ص 1
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برنامج تولكس: كيعمل كقارئ لشاشة ا٢تاتف النقاؿ، باستخداـ آلية نطق النص أك تكبَته ١تساعدة -2
يقة مستقلة كميسرة ا١تعاؽ بصريا على التعامل مع النقاؿ بسهولة كيسر، كالقياـ بأداء عّدة مهمات على ا٢تاتف بطر 

  .1جدا

 :2برامج ناطقة أخرل للحاسوب كا٢تاتف النقاؿ-3

 برنامج موبايل سبيك: كىو قارئ شاشة ١تعظم ىواتف نوكيا، كيتوفر بأربع أصوات عربية.-

قارئ ناطق مع كل ا٢تواتف النقالة اليت تعمل بنظاـ أندركيد شريطة أف ٖتتوم برنامج موبايل إسس بليت: -
 اتي .على لوحة مف

"، "كيندكز فستا"، xp"، "كيندكز7كرة األنفوفوكس: تقرأ شاشات اٟتاسوب اليت تعمل بأنظمة "كيندكزذا -
 ، باإلضافة إىل أربع أصوات عربية.nvdaٖتتوم على قارئ الشاشة ا١تفتوح ا١تصدر  USBكىي عبارة عن قطعة 

ألجهزة اليت تعمل باألنظمة الثبلث الشهَت لشاشة الكمبيوتر، يشغل كافة ا برنامج اٞتوز: كىو القارئ-
 أعبله.

٠تدمة ا١تعاؽ بصريا كتسهيل تعليمو، كاستحدالها األجهزة كالربامج اليت ّّت إ٬تادىا  كانت ىذه معظم
كمعظمها ىي برامج حديثة الوالدة، كمع ذلك ألبتت ٧تاعتها يف ٖتقيق األىداؼ اليّت صممت ألجلها، كإضافة 

 :3أيضا العديد من ا١تتصفحات ا٠تاصة با١تعاؽ بصريا منها ما ذكره صقر القاٝتيإىل الربامج كاألجهزة ىناؾ 

-"Braille Surf " كىو كاحد من متصفحات األنًتنت ا٠تاصة با١تعاقُت بصريا، كيسهل من خبللو قراءة :
عاقة ا١تعلومات على الشبكة العا١تية، كيظهر ىذا ا١تتصف  ا١تعلومات بشكل نص بسيط على الشاشة لذكم اإل

البصرية اٞتزئية، كٯتكن كذلك ٖتويل النص إىل صوت مسموع أك ٖتويلو إىل طريقة برايل كطباعتو هبا لذكم اإلعاقة 
 البصرية التامة.

                                                           

  .31، ص2008وفُت، ٣تلة منارات، العدد األّكؿ،  مركز ا١تنارة لدعم ا١تكفوفُت يف اجملتمع العريب، أكتوبر إخبلص ٭تِت، ٕتديدات كاخًتاعات للمكف 1
.10قائمة باألجهزة كاألدكات ا٠تاصة با١تكفوفُت، مرجع سابق، ص 2

  

.31صقر بن ٤تمد القاٝتي، ا١ترجع السابق، ص 3
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-"Brookes Talk" كّّت تطوير ىذا ا١تتصف  يف جامعة :"Oxford Brookes"  كيعتمد على استخداـ لوحة
يل صفحة األنًتنت إىل اٟتجم الكبَت كذلك للمعاقُت بصريا الذين مفاتي  كظيفية خاصة، إضافة إىل إمكانية ٖتو 
 يعتمدكف على ىذا البديل يف قراءة النصوص.

-"Alva Braille".كيعرض ىذا ا١تتصف  ا١تعلومات بطريقة برايل : 

يضاؼ إىل ىذه ا١تتصفحات منتجات أخرل جعلت تصف  األنًتنت كاستخداـ اٟتاسوب من األمور 
، مثل أدكات كبرامج تكبَت الشاشة كبرامج كمبَتتر لقراءة الشاشة، كبرامج التعرؼ على قُت بصرياالسهلة على ا١تعا

 .الصوت، ككذلك برنامج ٖتويل النص ا١تطبوع إىل صوت مسموع كاليت تعرؼ ٔتركب الكبلـ

 الهدف من التعليم اإللكتروني للبرايل-

نفسها اليت اصطنعت هبا، كمعلـو أّف الكتب احملررة طيلة عقود من الزمن ظّلت الربايل تكتب كتقرأ بالطريقة 
هبذه الطريقة تكّلف الكثَت من الوقت كاٞتهد عبلكة عن الوزف الثقيل، فمثبل القرآف الكرًن بالربايل عبارة عن ست 

الربايل ٣تلدات ضخمة من الورؽ ا١تقول تزف لبللُت كيلو غراما تقريبا، إاّل أّف الثورة التقنية اٟتديثة اقتحمت عامل 
كلّكن متحرؾ إلكًتكنيا، كهبذا ٯتكن  كظهر ما يسمى "حرؼ الربايل اإللكًتكين".كىو عبارة  عن شكل حرؼ برايل

تشكيل أم رمز من رموز برايل اليت تقابل اٟتركؼ األّتدية، كمنها ظهرت األشرطة اإللكًتكنية كىي عبارة عن 
 ل سطر برايل اإللكًتكين متحرؾ.٣تموعة حركؼ برايل اإللكًتكنية مّتصلة أفقيا على شك

حرؼ،  80حرؼ إىل  20حرؼ ك 18كما ظهرت عّدة أنواع من أسطر برايل منها ما ىو مكوف من 
قراءة  من ١تعاؽ بصريا ان ٯتكّ  ٦تّاكهبذه التقنية أصب  من السهل تشكيل الكلمات كاٞتمل على السطر نفسو، 

ات ضخمة، كيستطيع ٛتل عشرات الكتب داخل ذاكرة كتاب كامل على سطر برايل دكف اٟتاجة إىل كتب ك٣تلد
كألّف الربايل  .1شريط برايل مث تصفحها كقراءهتا عن طريق أزرار الشريط اإللكًتكين كىو يزف كيلو غراـ كاحد

 :2اإللكًتكين ىو عامل جديد بالنسبة للمعاؽ بصريا فإّف كلوجو يتطلب

                                                           

.٤329تمد حامد إمبايب، ا١ترجع السابق، ص 1
  

يف إكساب مهارات استخداـ اٟتاسوب كاإلنًتنت لدل الطبلب ا١تكفوفُت  "virgoىيم أبو العوف، فعالية استخداـ برنا٣تي "إبصار" ك"٤تمد إبرا 2
ُت، ية، غزة، فلسطباٞتامعة اإلسبلمية، استكماال لنيل درجة ا١تاجستَت يف مناىج كطرؽ تدريس تكنولوجيا التعليم، كلية الدراسات العليا، اٞتامعة اإلسبلم

  .32، ص2006-2007
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إىل ذبذبات خاصة ٯتكن للمعاؽ بصريا أف ٯتيزىا كبالتايل استخداـ األجهزة ا٠تاصة بتحويل ا١تادة ا١تكتوبة -
 يتمكن من قراءة النص ا١تكتوب.

 اٟتاسوب كربطو مع أجهزة برايل ا١تطورة. عماؿاست-

 ا١تعاقُت بصريا على قراءة النصوص ا١تكتوبة. ةساعدأجهزة األكبتاكوف ١ت توظيف-

استخداـ أجهزة خاصة با١تعاقُت بصريا تساعدىم على اٟتركة كالتنقل يف االّٕتاه الصحي ، كالعمل على -
 حاؿ كجود العقبات أمامهم. إرشادىم يف

استعماؿ األجهزة ا٠تاصة بتكبَت النصوص ا١تكتوبة، كذلك عن طريق توظيف األجهزة التكنولوجية اٟتديثة -
كٯتكن تلخيص أىداؼ استخداـ تكنولوجيا  قة البصرية اٞتزئية على القراءة.كاليت تعمل على مساعدة ذكم اإلعا

 ا١تعلومات للمعاقُت بصريا يف النقاط التالية:

كتقنية ا١تعلومات ا١ترتبطة ْتياة الفرد  العلمية يف ٣تاؿ اٟتاسوب اٟتصوؿ على ا١تعارؼ كاٟتقائق كا١تفاىيم-
كبر٣تياتو ا١تختلفة كالتعرؼ على جوانب تقنية ا١تعلومات  ا١تعاؽ بصريا، كذلك من خبلؿ تعريفو ٔتكنوناتو

 كاالّتصاالت ا١تتعلقة باٟتاسوب كمستجّداهتا.

تدريب ا١تعاقُت بصريا كتنمية قدراهتم كمهاراهتم العلمية كاالستفادة من اٟتاسوب لزيادة اإلنتاجية الفردية، -
 ككوسيلة تعليمية يف التطبيقات ا١تختلفة.

 اقُت بصريا اإلبداعية، كمساعدهتم على التفكَت كتطوير قدراهتم العقلية.ا١تع تنمية قدرات-

مساعدة ا١تعاقُت بصريا على اكتساب ا١تيوؿ اإل٬تابية كا٢تادفة ٨تو تقنية ا١تعلومات بصفة عامة، كإزالة -
 .1الرىبة لديهم ٨تو اٟتاسوب كاستخداماتو

                                                           

.12ناء ٜتيس أبو دية، ا١ترجع السابق، صى 1
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بعد إزالة العديد من العقبات  لتعليمي للمعاؽ بصرياكما أّف التقنيات اٟتديثة إ٪ّتا أكجدت لرفع ا١تستول ا
اليّت تعيق عملية التعلم، كقد أشارت الباحثة إىل معظم ىذه العقبات يف ميزات ا١تعاؽ بصريا النفسية كاللغوية، 

 :1كتساىم التكنولوجيا اٟتديثة يف القضاء على مشكبلت ا١تعاؽ بصريا كزيادة قدراتو العلمية كاآليت

لفظية: قد تتضمن بعض ا١تواقف التعليمية تقدًن بعض اٟتقائق العلمية للتلميذ بعبارات أك معاٞتة ال-1
مصطلحات أك ألفاظ قد يصعب عليو فهمها لعدـ كجود مفهـو كاض  أك صحي  عنها يف ذىنو، كلكن 

سة يستطيع األلفاظ بطريقة مادية ملمو ية ا١تناسبة لتوضي  أك تبسيط ىذه سباستخداـ الوسيلة أك الوسائل اٟت
 فهما كاضحا كسليما يف ذىنو. صَتالتلميذ ا١تعاؽ بصريا بواسطتها أف يدرؾ معناىا أك مدلو٢تا إدراكا حّسيا، في

اإل٬تابية كإلارة االىتماـ: يزيد اىتماـ الطالب ٔتوضوع الدرس كينصت لتتبعو بشوؽ كشغف عندما -2
همة لدرس ما، حيث تستجيب حاسة أك أكثر للطالب يف يستعُت ا١تعلم بوسيلة أك أكثر لشرح النقاط األساسية ا١ت

فحص الوسيلة كاالستفادة منها، كعلى ذلك فإّف استخداـ الوسائل التعليمية يزيد من إ٬تابية التلميذ ا١تعاؽ بصريا 
كيضاعف اىتمامو ٔتوضوع الدرس، بينما قد ٭تدث العكس إذا مل يستخدـ ا١تعلم أّم كسيلة يف عرض أفكار درسو 

 ا١تلل على التبلميذ كينصرفوا عن تتبع ا١تدّرس. فيظهر

جعل التعليم باقي األلر: إّف حسن استخداـ الوسائل التعليمية ٬تعل التعليم أبقى ألرا، كذلك ألهّنا تقدـ -3
خربات حّية قوية التألَت كاضحة اإلدراؾ، يساعد على ذلك العرض التايل للوسيلة على التلميذ ا١تعاؽ بصريا ٦تّا 

أك ما ٘تثلو من حقائق كمعلومات كانطباعات فرصة أكرب ككقتا كافيا ألف تًتؾ الوسيلة ٔتا ٖتملو من خربات يعطي 
يف حواس التلميذ ا١تعاؽ بصريا كفكره مدة زمنية أطوؿ، ٦تّا يؤدم إىل إطالة تذكر ىذه ا١تعلومات كتلك اٟتقائق اليّت 

 ّتم ٖتصيلها بطريقة ٣تردة، أم أنّو كلما طالت مدة عرضّّت إدراكها حّسيا كبقائها مدة أطوؿ من تلك اليّت ي
 الوسيلة على التلميذ ا١تعاؽ بصريا كلما طالت مدة بقاء خربات الوسيلة يف حواسو.

توسيع ٣تاالت ا٠تربات: تتضمن مناىج بعض ا١تواد الدراسية موضوعات تّتصل بالبيئات ا٠تارجية أك -4
اـ هبا نتيجة ١تا تفرضو اإلعاقة البصرية من قصور حّسي كمادم، كلكن عرض فوؽ قدرة التبلميذ ا١تعاقُت بصريا لئل١ت

 أك استخداـ الوسائل التعليمية ٯتّكن ا١تعلم من تدريس ىذه ا١توضوعات كتقدًن اٟتقائق بطريقة مبسطة ككاضحة.

                                                           

.152-149، ص2003، 1بتصرؼ، عبد الرٛتاف إبراىيم، تربية ا١تكفوفُت كتعليمهم، دار الكتب، القاىرة، مصر، ط 1
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لب على: إتاحة الفرصة للتبلميذ ا١تعاقُت بصريا لتعلم خربات من الصعب اٟتصوؿ عليها، إذ ٯتكن التغ-5
البعد الزماين كا١تكاين، عامل السرعة أك البطء، عدـ ٘تكن اٟتواس من إدراؾ ا٠تربة، استحالة التواجد يف ٣تاؿ ا٠تربة 

 أك ٠تطورهتا.

إكساب التبلميذ ا١تعاقُت بصريا ا٠تربات الًتبوية بصورة متكاملة: تتضمن اٞتوانب ا١تختلفة للخربة من -6
 ىات كغَتىا من أكجو التعلم.حقائق كمفاىيم كمهارات كإّتا

إلارة النشاط الذايت لدل التبلميذ ا١تعاقُت بصريا، ٦تّا يؤدم إىل زيادة ا١تشاركة اإل٬تابية للتلميذ يف -7
 الدرس.

 جودة التدريس: تعليم أقل ّتهد أقل كتوفَت الوقت.-8

نإتة عن اإلعاقة يف ا١تواقف مقابلة الفركؽ الفردية بُت التبلميذ ا١تعاقُت بصريا، كمعاٞتة ا١تشكبلت ال-9
 التعليمية.

 تّنمي يف التبلميذ ا١تعاقُت بصريا استمرارية التفكَت.-10

ما ٯتكن اإلٚتاع عليو ىو أّف ىذه األىداؼ ٯتكن أف تتحقق مع توفَت الوسائل التقنية ا١تطلوبة، إاّل أّف 
دا أّف اٞتانب ا١تايل سيكوف عائقا أماـ ا٠تبلؼ كاقع يف مدل توفر ىذه الوسائل كوهنا عالية التكلفة، ككارد ج

 التطور اإللكًتكين اٟتاصل لرفع ا١تستول التعليمي للمعاؽ بصريا.

 أمور يجب مراعاتها عند التعليم اإللكتروني للبرايل-

يعترب التعليم عملية معقدة يتطلب إ٧تاحها توفر عّدة أقطاب منها: ا١تادة التعليمية كالوسيلة ا١تستخدمة 
بعا ا١تعلم كا١تتعلم، كإف كاف ىذا األخَت حالة خاصة كأف يكوف من ذكم اإلعاقة البصرية فإّف تعليمو للتعلم كط

، كأىم ىذه السيما عند تواجده با١تؤسسات الًتبوية عديدة عّدة اعتبارات كونو يعاين مشاكل ٬تب أف تتوافر بو
  :1ا١تشاكل ىو ما ذكره حامد إمبايب فيما يلي

                                                           

.215بتصرؼ، ٤تمد حامد إمبايب، ا١ترجع السابق، ص 1
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 ستخداـ ا١تعينات البصرية.عدـ مساعدتو على ا-

عدـ قدرة ا١تعلم على تكوين عبلقة مع ىذا النوع من ا١تعاقُت، كقد يرجع ذلك لعدـ إدراؾ ا١تعلم للمواقف -
 احملرجة اليت يتعرض ٢تا ا١تعاؽ بصريا كسخرية زمبلئو منو، أك توبيخو أماـ الطلبة لتحسُت مستواه.

 نشطة مع الطبلب ا١تبصرين.عدـ إتاحة الفرصة للمعاؽ بصريا ٔتمارسة األ-

 اكتفاء ا١تعلم بالشرح مرة كاحدة مع عدـ اىتمامو بالّرد على استفسارات ا١تتعلم.-

كسعة الصدر  عدـ سؤاؿ ا١تتعلم عن سبب التأخَت أك الفشل يف أداء ا١تهمة، كىذا يتطلب التحلي بالصرب-
 عند ٝتاع ا١تربرات.

أك مشكلة تأىيلهم إف كانوا كبارا مثل عدـ  مهم إذا كانوا صغاراكما يثَت عامل ا١تعاقُت بصريا مشكلة تعلي-
توفر مدارس خاصة كافية ٢تم، باإلضافة إىل اآللار النإتة عن إٟتاؽ ا١تعاؽ بصريا با١تدارس العادية نتيجة شعوره 

 بالرىبة كا٠توؼ، الذم ينتابو عند اختبلطو باألطفاؿ العاديُت ٦تّا ينعكس على سلوكو.

إىل أّف ا٫تالو كعدـ تشجيعو ا١تستمر يؤدم بو إىل الشعور بالضعف، كمن ا١تشكبلت الرئيسية باإلضافة -
 أيضا عدـ إعطاء ا١تعاؽ بصريا الفرصة للتدريب على استخداـ مرافق ا١تدرسة.

 كما يعيق عملية تعليم ا١تعاؽ بصريا عدـ توفر مواد لقافية مطبوعة بالربايل.-

 اصة با١تعاؽ بصريا.عدـ توفر األدكات ا١تدرسية ا٠ت-

كاف ىذا استعراضا سريعا ألىم مشكبلت ا١تعاؽ بصريا يف اٟتقل الدراسي، كألّف معلم ا١تعاؽ بصريا ىو 
القطب الثاين يف العملية التعليمية فإّف أّم عراقيل تصادفو تساعد بطريقة مباشرة يف إعاقة عملية التعليم أك تعطيلها 

 :1اؽ بصريا ىو تعليمو القراءة كذلك ألنّوهنائيا، كأىم ما يعانيو معلم ا١تع

 غالبا ما تكوف قراءة الطالب ا١تعاؽ بصريا متقطعة بسبب ابتعاد اليد عن اٟتركؼ لسبب أك آلخر.-

                                                           

، 03:15 ،10/02/2016 ة للمكفوفُت كسبل التغلب عليها، ساحات شبكة الكفيف العريب للحوار،ماجد العسَتم، الصعوبات يف تعليم اللغة العربي1
www.blindarab.net  

http://www.blindarab.net/
http://www.blindarab.net/
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الطالب ا١تعاؽ بصريا لفظ ٫تزة الوصل يف بداية الكلمة )الكلمات ا١تعرفة بػػألػػػ،، حيث غالبا ما يلفظها -
اٞتملة. كىذا عائد العتماده على حاسة اللمس، كٯتكن التغلب غلى ىذه  ٫تزة قطع عندما تكوف يف سياؽ

 ا١تشكلة بتوضي  الطريقة السليمة لتطبيق ٫تزة الوصل.

االلتزاـ بعبلمات الًتقيم كالنقطة كالفاصلة، كٯتكن التغلب على ىذه ا١تشكلة بتدريب الطالب ا١تعاؽ -
 لك العبلمات.بصريا على قراءة النص أكثر من مرة ١تعرفة مواقع ت

يف ا١ترحلة األكىل، كذلك ألّف اٟتركة بطريقة برايل تكتب مثل اٟترؼ،  الصعوبة يف قراءة الكلمات ا١تشكولة-
فيواجو الطالب صعوبة يف نطق الكلمات كالتعرؼ عليها كىي مشكولة، لذا على معلم ا١تعاؽ بصريا عند تدريس 

، سنوات، كالًتكيز على 6-1صة يف صفوؼ ا١ترحلة األكىل )نصوص القراءة قراءة النص للطبلب أكثر من مرة كخا
نطق الطبلب للحركؼ كاٟتركات نطقا سليما، كالتأكيد على مراعاة عبلمات الًتقيم، كالقراءة حسب معٌت اٞتملة 
 دكف إ٫تاؿ اٟتركات، ألّف الطالب ا١تعاؽ بصريا بإمكانو أف يقرأ بشكل ٦تتاز إذا تدرب كتعلم القراءة بشكل سليم.

ىو متعلم ٥تتلف فإّف تلعب ا١تواد كالوسائل التعليمية دكرا رئيسا يف إ٧تاح عملية التعليم، ألّف ا١تعاؽ بصريا ك 
 :1ا١تواد كالوسائل ا٠تاصة بتدريسو ٬تب أف تكوف ٥تتلفة ىي األخرل، كاختبلفها قائم على

ات كقدرات ا١تعاؽ بصريا، القياـ ببعض التعديبلت يف ٤تتويات ا١تنهج، ْتيث ٬تب أف يكّيف مع إمكان-
 اليت ٭تتاجها ا١تعاؽ بصريا يف حياتو.إليو ك بعض ا١توضوعات ا١تتخصصة  ةضافمع إ

توفَت األجهزة كاألدكات السمعية كاللمسية اليت تيسر على ا١تعاؽ بصريا فهم ا١توضوعات الدراسية -
 كالتفاعل معها.

و رغم اشًتاكهم يف درجة اإلعاقة البصرية إاّل أهّنم مراعاة الفركؽ الفردية بُت ا١تعاقُت بصريا، كإدراؾ أن-
ٮتتلفوف يف جوانب متعددة منها: درجة الذكاء، ا٠تربات ا١تنزلية كاالجتماعية، كيف ا١تشاكل الدراسية اليت تواجههم، 

تصميم برنامج تربوم خاص بكل معاؽ ٢تذا فإّف أنسب أسلوب للتعامل مع ىذه الفركؽ الفردية كمواجهتها ىو 
 ريا سواء كاف يف ا١تدارس ا٠تاصة أك العامة.بص

                                                           

.156-155ٛتد حسن ا٠تميسي، ا١ترجع السابق، صأ 1
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اليت ٘تثل ا١تفاىيم البصرية اليت ترد يف موضوعات ا١تنهج كذلك لتوفَت أكرب قدر  جملسماتانماذج التوفَت -
من الواقعية، كعادة ما تكوف ىذه النماذج تكبَتا لبعض ا١تفاىيم الدقيقة، ك٬تب أف يصحب التعليم على ىذه 

 ي من ا١تدّرس يتضمن العبلقة بُت النموذج كاألصل.النماذج شرح تفصيل

 التعرض للخربات ا١تباشرة يف البيئة حىت يكتسب تعلمو عنصر اإللارة كالتشويق.-

أماـ ا١تعاؽ بصريا ١تمارسة النشاط الذايت، كالقياـ بأداء بعض ا٠تدمات لنفسو بنفسو حىّت  إتاحة الفرصة-
 يكتسب الثقة بالنفس.

ديثة هتدؼ أساسا ١تساعدة ا١تعاؽ بصريا على تعلم طريقة برايل، كذلك من خبلؿ توفَت كألّف التقنيات اٟت
ا١تادة ا١تقركءة هبذه الطريقة كتسهيل عملية ٗتزينها كاسًتجاعها، حيث ٯتكنو إدخاؿ كإخراج ا١تعلومات اٟتاسوبية 

سمع كاٟتفظ، لذا ٬تب مراعاة عّدة معتمدا على نفسو بعد أف كاف ا١تعاؽ بصريا يتلّقى علومو عن طريق التلقُت كال
 أمور عند تعليم الربايل هبذه التكنولوجيات اٟتديثة منها:

ٖتديد الوقت ا١تناسب الستخداـ ىذه الوسائط الًتبوية حىّت يتمكن ا١تعاؽ بصريا من اكتساب الربايل يف -
 كقت كجيز كبدقة أكثر.

، كما حسب قدراهتم كرغباهتم قُت بصريا ا١تتمدرسُتعلى ا١تعلم انتقاء الوسيلة ا١تناسبة لكل فرد من ا١تعا-
 عليو أف يوجو اىتمامهم إىل مثل ىذه التقنيات.

 التأكد من مدل توفر الوسائل التعليمية ا٠تاصة با١تعاؽ بصريا يف مؤسساتو ا٠تاصة.-

عدة ٘تكُت ا١تعاؽ بصريا من السيطرة على ىذه التقنيات اٟتديثة يف زمن قصَت كذلك بإضافة حصص مسا-
 إف لـز األمر.

 فرض الرقابة الوالدية على ا١تعاؽ بصريا عند استخدامو ١تثل ىذه الوسائل.-

عدـ الًتكيز فقط على مثل ىذه التكنولوجيات كاالستغناء ٘تاما عن الوسائل التقليدية ألّف ذلك يّضر -
 بالقدرات اإلبداعية للطالب ا١تعاؽ بصريا.
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ئل التعليمية اٟتديثة على فهم األشياء كعبلقتها مع بعضها، ككذلك ال ٮتفى على أحد ألر استخداـ الوسا-
تفكَت ا١تتعلم يف ا١تواقف التعليمية ا١تختلفة، كما أهّنا تساعد على بلورة فكره العلمي ا١تنظم  مساعدهتا على تنظيم

باه كتركيز الفكر كضركرة حل ا١تشكلة خطوة خطوة بعد ٖتديدىا، كفوؽ ىذا إ٪ّتا ُتكِسب بعض ا١تهارات مثل االنت
١تا بُت يديو أك ١تا يستمع إليو، إاّل أنّو ٬تب على ا١تعلم أف يقف موقف ا١ترشد عند استخداـ ا١تعاؽ بصريا ١تثل 

 ىذه التقنيات.

إّف اعتبار التعليم اإللكًتكين للربايل كامبل متضمنا تعليما موحدا كمثاليا ٞتميع ا١تعاقُت بصريا إ٪ّتا ىو ضرب 
ف ىذا النوع من ا١تتعلمُت ٮتضع لعوامل رىيبة من ا١تتغَتات على الصعيد النفسي كاالجتماعي ككذا من ا٠تياؿ، كو 

التعليمي، إذ أنّو من ا١تعلـو أّف اإلعاقة البصرية ٢تا تألَت مباشر على قدرة ا١تعاؽ كرغبتو يف التعلم، كاختبلؼ رغبات 
 التقنية على ٖتصيلهم العلمي. ا١تتعلمُت بطبيعة اٟتاؿ يؤلر على مدل تألَت ىذه الوسائل

 برنامجي "إبصار" و"فيرجو"-

الربامج التقنية اٟتديثة اليت صممت ألجل ا١تعاؽ بصريا العريب،  برنا٣تي "إبصار" ك"فَتجو" من أىم يعترب
كيعتمد برنامج إبصار بالدرجة األكىل على حاسة السمع كىو من إنتاج شركة "صخر" العربية. بينما برنامج فَتجو 

" األ١تانية كقد عملت على ي عتمد على حاسة اللمس كذلك بتوفَت ملحق مسطرة برايل، كىو من إنتاج شركة "باـك
دمة تعليم ا١تعاقُت  من دكر ىاـ يف خدمة الربايل العريب ككذا خغة العربية. ك١تا ٢تذين الربنا٣تُت٘تكينو من العمل بالل
 ياهتما.التفصيل يف ٤تتو  ت الباحثةارتأ بصريا العرب فقد

كىو برنامج يّتم تنصيبو على جهاز الكمبيوتر، ٖتت نظاـ التشغيل كيندكز أكس يب،  برنامج إبصار:-1
كىو قارئ للشاشة مزكد بنظاـ تعليمي للوحة مفاتي  اٟتاسوب مع االختبارات التفاعلية، كمزكد بقارئ مستندات 

  مدقق إمبلئي ناطق، كيدعم معاٞتات النصوص١تس  النصوص )عريب/إ٧تليزم، ضوئيا كقاموس )عريب/إ٧تليزم،، ك 
"، كشاشة مساعدة لتصف  األنًتنت كمزكد ٔتحوؿ نصوص outlookكالنوتة، كيدعم أيضا " "wordكربنامج ككرد "

  .1)عريب/إ٧تليزم، إىل برايل

كما يعمل إبصار على ٖتويل ٤تتويات الشاشة إىل صوت بشرم عايل اٞتودة، ليتمكن ا١تستخدـ من 
مع كل برامج اٟتاسوب بالعربية كاإل٧تليزية كأم مستخدـ ٤تًتؼ، كما يعمل على مساعدة ذكم اإلعاقة التعامل 

                                                           

.17ىناء ٜتيس أبو دية، ا١ترجع السابق، ص 1
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البصرية على قراءة الكتب أك ا١تستندات ا١تطبوعة أك ا١تلفات اإللكًتكنية بدكف مساعدة من أحد، كما يساعدىم  
حفظ ىذه النصوص كطباعتها بطريقة  كذلك على كتابة نصوص عربية أك إ٧تليزية بكفاءة عالية، باإلضافة إىل

 برايل.

ككتابة كقراءة الربيد اإللكًتكين ٦تّا يسّهل اّتصا٢تم  للمعاقُت بصريا بإمكانية إرساؿ كاستقباؿ "إبصار"كيسم  
بالعامل ا٠تارجي، كيتضمن ىذا الربنامج أيضا نظاما تعليميا لتدريب ا١تبتدئُت على استخداـ لوحة ا١تفاتي ، فهو 

كمن  .1تدرب خطوة ٓتطوة إىل أف يتقن استخداـ لوحة ا١تفاتي  لتوظيفها يف التحكم الكامل بنظاـ إبصاريرشد ا١ت
 مكوناتو ما يلي:

 .IBM% مع أجهزة 100حاسوب شخصي متوافق بنسبة -

 أك أعلى. Pentiumll 800 MHZمشغل دقيق -

 ميجابايت أك أعلى. 128ذاكرة تشغيل -

  .CDSمشغل أقراص مليزرة -

 كٝتاعات.  Sound Blaster Full Duplexقة صوت بطا-

 100جيغابايت، خالية على القرص الصلب، باإلضافة إىل  1,5ميجابايت ) 1500مساحة قدرىا -
 ميجابايت ذاكرة ظاىرية لتشغيل الربنامج.

أك نوافذ  "service pack3بدعم اللغة العربية مع مراعاة تنصيب " 2000نوافذ مايكركسفت -
 أكس يب بدعم اللغة العربية، أك النسخة العربية من نوافذ مايكركسفت أكس يب.مايكركسفت 

مع كحدة  Scsi adapterأك   USB Connectionمع كجود Twainجهاز ماس  ضوئي متوافق مع نظاـ -
 التغذية اآللية إف أمكن )اختيارم،.

 ميكركفوف يف حالة استخداـ األكامر الصوتية )اختيارم،.-
                                                           

http://www.sakhr.com :1ينظر  

http://www.sakhr.com/
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 أّما فوائد نظاـ إبصار فتتمثل يف اآليت:.1ؿ باألنًتنتمودـ لبلّتصا-

 يسم  للمستخدـ بعمل تدريب ذايت، كما ٭تافظ على استقبللية كخصوصية ىذا ا١تستخدـ.-

 ٮتدـ ا١تعاقُت بصريا يف ٣تاالت التعليم كالثقافة كالتطوير الوظيفي.-

اٞتامعة كا١تكتب حيث يعمل على أم يدعم أم نوع قياسي من اٟتواسيب لذا ٯتكن استخدامو يف ا١تنزؿ ك -
 كيتسِّم برنامج إبصار بالسمات اآلتية: .2نظاـ تشغيل كيندكز

متحدث ناطق باللغة اإل٧تليزية كمتحدث  21 ،متحدلُت ناطقُت باللغة العربية 7إمكانية االختيار بُت -
 ال ٭تتاج إىل أجهزة خاصة فقط حاسوب عادم أك ٤تموؿ.كما أنو باللغة الفرنسية.

، كبالتايل التمكُت من عمل مكتبات MP3إمكانية ٖتويل ا١تلفات النصية إىل ملفات صوتية من نوع -
 :ْتيث التعامل مع معظم نظم التشغيل اٟتاليةكيكمنو أيضا  ٝتعية.

 ألناء التنقل بينها. يقرأ ٚتيع عناصر قائمة البداية ا١تفاتي  اإل٧تليزية أك العربية.ك *يتعرؼ على لوحة 

يقرأ كما تويات شريط عنواف أم نافذة ٔتجرد ظهورىا مّث يعلم ا١تستخدـ باالختيار احملدد اٟتايل.*يقرأ ٤ت
 ٤تتويات شريط اٟتالة.

على النافذة اٟتالية عن  أيضا تعرؼكي *يتعرؼ على قوائم ٚتيع الربامج ا١تفتوحة كعناصرىا مهما كاف نوعها.
 تعرؼ على العنصر الذم يقع عليو االختيار اآلين.، كما يطريق قراءة االسم ا١توجود بشريط العنواف

أم تغيَت أك رسالة كما أّف   *معرفة الوقت كالتاريخ ٔتجرد الضغط على ا١تفاتي  ا١تختصرة ا١تخصصة لذلك.
 تظهر على الشاشة يقـو برنامج إبصار بالتعامل معها كإخبار ا١تستخدـ هبا.

 :ْتيث ا١تفاتي توفَت نظاـ التعلم الذايت للمبتدئُت على لوحة -

                                                           

.٤67تمد إبراىيم أبو العوف، ا١ترجع السابق، ص 1
  

.68-67ا١ترجع نفسو، ص 2
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*يّتم تدريب ا١تستخدـ على لوحة ا١تفاتي  كذلك عند الضغط على أم مفتاح يّتم نطقو.كىناؾ اختبارات 
 لقياس مدل تقدـ ا١تستخدـ يف التدريب على مستول اٟترؼ أك الكلمة أك اٞتملة.

 ".Microsoft Officeالتعامل مع ٣تموعة برامج األكفيس "-

 د لتحرير النصوص:التعامل مع برنامج الوكر -

*ألناء الكتابة يّتم نطق اٟترؼ الذم يكتب ككذلك الكلمة. كإمكانية معرفة رقم السطر الذم يقف فيو 
 " ١تعرفة التغيَتات اليّت ّ٘تت يف ملف ما. Track Changesا١تؤشر، كما ٯتكن تعقب التغيَتات "

 داكؿ كرقم أعمدهتا كصفوفها ك٤تتوياهتا.. كمعرفة إحداليات اٞت*إمكانية التعرؼ على ا٠تطأ ٔتجرد ارتكابو

 ".PDFقراءة ملفات أدكيب أكركبات "-

 يقّوـ النطق بطريقة صحيحة حىّت لو اٞتملة مكتوبة بأخطاء إمبلئية أك ٨توية. يوجد مصح  القراءة-

 ككذلك طباعة برايل على الطابعات ا٠تاصة هبا. إمكانية تصف  األنًتنت-

 حكم يف طريقة نطق الكلمات، كأف تنطق كلمة "أمَت" مثبل "برنس".حيث ٯتكن الت معاٞتة النطق-

 عريب ناطق مع إمكانية إضافة كلمات خاصة.-إ٧تليزم كإ٧تليزم-عريب يوجد قاموس-

 سهولة تنصيب الربنامج على جهاز ا١تستخدـ بل ٯتكن للمعاؽ بصريا تنصيبو بنفسو ألنّو برنامج ناطق.-

 ":Sakhr OCR "التكامل مع برنامج القارئ اآليل-

  *يف النسخة الكاملة للربنامج )برنامج إبصار + برنامج القارئ اآليل،، ىناؾ دمج مع برنامج القارئ اآليل.

*يقـو برنامج القارئ اآليل بدكرة لتحويل الولائق كالكتب ا١تصورة إىل كلائق نصية كبالتايل يقـو برنامج 
 .1إبصار بالقراءة الصوتية لو
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تعمل منظومة فَتجو إف يت بتقنية عالية حيث تقـو بوضع مراقب بُت  ":virgo"برنامج فيرجو -2
اٟتاسوب كما يظهر على الشاشة، ليقـو بقراءة كنسخ ا١تعلومات الصادرة من اٟتاسوب مّث إرسا٢تا إىل شريط برايل 

، ليتكمن ب اٟترؼنقاط كتظهر النقاط آليا على حس 8اإللكًتكين )عبارة عن خبليا _ا٠تلية الواحدة مكونة من 
 ا١تعاؽ بصريا من قراءة كل ما يراه ا١تبصر على الشاشة، فهو يقـو ٔتهمتُت: 

أزرارا أك قوائم أك أّم نافذة من نوافذ  ـٖتليل كقراءة ا١تعلومات اليت تظهر على الشاشة سواء كانت كتابة أ-
 الويندكز.

 ن ا١تعاؽ بصريا من قراءهتا، كالتنقل بُت قوائمٖتويل ىذه ا١تعلومة إىل برايل على الشريط اإللكًتكين ليتمك-
النظاـ كاألزرار كاٟتقوؿ، كبالتايل يصب  التعامل مع بيئة كيندكز للمعاؽ بصريا مثل ا١تبصر ٘تاما، كتتكوف منظومة 

 :1فَتجو من أربع برامج ىي

سة اللمس، كيعمل برنامج قارئ الشاشة برايل: يوّفر ىذا الربنامج قراءة حملتويات الشاشة من خبلؿ حا-1
"، فا١تطلوب Focus Trackingبأسلوب ٦تيز فهو يعتمد على لوحة مفاتي  اٟتاسوب مستخدما تقنية تتّبع األلر "

يف بيئة كيندكز العربية،  كمن مّث االنطبلؽ كالتمتع بالعمل فقط ىو التعرؼ على لوحة ا١تفاتي  ككظائف األزرار،
ؿ مفتاح مايكركسفت على لوحة ا١تفاتي ، كاإلْتار عن طريق مفاتي  من خبل فمثبل ٯتكن االنتقاؿ إىل زر إبدأ

األسهم كالدخوؿ لقوائم الربامج كالكتابة يف برنامج ككرد كنسخ ا١تلفات كإنشاء اجمللدات، ككذلك تصف  األنًتنت 
 .كاستخداـ الربيد اإللكًتكين كأم برنامج يعمل يف بيئة كيندكز

كيندكز كىو قراءة كل ما على  " يف تصف Navigation Mode" كما ٯتكن استخداـ أسلوب اإلْتار  
عن طريق أزرار لوحة مفاتي  األرقاـ أك شريط برايل اإللكًتكين "فاريو" كىو أيضا من  الشاشة من أعلى إىل أسفل

"، كم ة أضيفت تقنية الشاشة الساحرة كىي تقنية حديثة ٘تّكن ا١تعاؽ بصريا من ٖتريك الفأر  اإنتاج شركة "باـك
 لينتقل بُت األكامر عن طريق مفاتي  األسهم كيقرأ الشاشة بسهولة. 

: يقـو الربنامج بقراءة كل ما على الشاشة ٔتجرد تنقل ا١تعاؽ بصريا بأزرار برنامج ناطق باللغة اإل٧تليزية-2
السرعة كاٟتّدة لوحة ا١تفاتي  ليساعد الراغب يف التعامل باللغة اإل٧تليزية، مع إمكانية اختيار درجات الصوت ك 
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كالوضوح، كما ٯتكن استخدامو مع برنامج قارئ الشاشة برايل، كقد ّ٘تت إضافة ناطق عريب للوحة ا١تفاتي  يقـو 
 بنطق األحرؼ ليزيد من سرعة ا١تستخدـ على اٟتاسوب.

برنامج مًتجم صفحات األنًتنت: يعمل الربنامج مع األنًتنت ٔتجرد الدخوؿ إليها، ليقـو بإضافة -3
ميات للرموز اليت تظهر على صفحات األنًتنت مثل: الوصبلت اليت تنقل إىل ا١تواقع كصناديق اٟتوار كالكتابة مس

كالصور للتعرؼ على ٤تتويات صفحة الويب، كما يقـو ىذا الربنامج ٔتيزة كبَتة جدا كىي فصل األعمدة على 
 كاٞترائد منفصلة كتفادم الدمج بينها. صفحة األنًتنت كي يتمكن ا١تعاؽ بصريا من قراءة ا١تقاالت كالكتب

كتغيَت األلواف ا١تتجانسة كاستخداـ تقنية  اضعف 48برنامج مكرب الشاشة: كٯتكن تكبَت الشاشة إىل -4
فصل األلواف للوصوؿ إىل الوضوح األمثل للقراءة كالتمتع باستخداـ اٟتاسوب، كما ٯتكن تكبَت جزء الشاشة 

شة أك يسارىا أك تكبَتىا كلها، أك استخداـ عدسة تتحرؾ مع مؤشر الفأرة أينما العلوم أك السفلي أك ٯتُت الشا
 كاضحة ككبَتة. ذىبت على الشاشة ليظهر ٤تتوياهتا

  :1كٯتتاز نظاـ فَتجو ٔتا يلي

مع كافة الربامج اليّت  سرعة اٟتصوؿ على ا١تعلومات كالتحكم الذايت: حيث أّف الربنامج مصمم للتجاكب-أ
بسرعة مدىشة كتلقائية، حيث تسّهل قوائم برامج قارئ الشاشة للمستخدـ هتيئة إعداداتو  كيندكز تعمل يف بيئة

ا٠تاصة كباإلمكاف عرضها بعّدة لغات. برنامج برايل العريب كالناطق اإل٧تليزم متوفراف يف أم كقت كٟتظة كمن أم 
 صف  كاستخداـ نظاـ التشغيل كيندكز.برنامج ٯتكن للمستخدـ اختيار أيًّا من الوسيلتُت الستخدامها يف الت

التحكم يف النتائج على الشريط اإللكًتكين: يتي  الربنامج للمستخدـ الفرصة إلزالة األسطر الفارغة -ب
كالفراغات اليّت بُت الكلمات الستغبلؿ خبليا الشريط اإللكًتكين أفضل استغبلؿ، كما يسّهل التعامل مع رسائل 

 كيندكز ا١تختلفة. كمربعات حوار نظاـ التشغيل

مثل التقوًن، إرساؿ  "٦Msoutlookتيزات أخرل: يدعم فَتجو التعامل مع كظائف إضافية يف الربنامج "-
 كاستقباؿ الرسائل، كمعرفة ا١ترفقات، الّرد كالتحويل ككافة تطبيقات الربيد اإللكًتكين.
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.،، كما يدعم قراءة ملفات إكسس، يدعم فَتجو كافة برامج األكفيس الشهَتة )ككرد، إكسل، باكربوينت-
pdf الشهَتة.  

 نقاط،. 6يستطيع ا١تعاؽ بصريا ٖتويل لوحة ا١تفاتي  كي تعمل بطريقة برايل "بركنز" ا١تعركفة)-

نقاط،  8أك  6ٯتكن للمعاؽ بصريا التحكم الّتاـ يف النتائج اليّت تظهر على الشريط من استعماؿ نظاـ -
 ائل، مسطر ككذلك موقع ا١تؤشر على الشاشة.كمعرفة خواص اٟتركؼ مثل لخُت، م

" مدمج كالذم ٯتّكن ا١تستخدـ من Microsoft Visual Basic Scriptingيشتمل الربنامج على تطبيق "-
 تطوير الربامج ا١تبلئمة الحتياجاتو الشخصية.

كلغة تعليمو  أّف برنا٣تي "إبصار" ك"فَتجو" كغَت٫تا كثَت قد صّمموا خدمة للمعاؽ بصريا من رغمكعلى ال
كقد يكوف السبب األّكؿ ىو عزكؼ ا١تعاؽ بصريا  ىمالربايل، إاّل أهّنم مل ٭تظوا با١تكانة اليّت طم  إليها مصممو 

العريب عن استخداـ مثل ىذه الربامج فقط ألنّو ٯتيل إىل الصورة التقليدية يف التعليم، فمعظم ا١تعاقُت بصريا العرب 
 صة كيعتربكهنا كسيلة مقدسة لتعليمهم.يولوف عنايتهم آللة الربكنز خا

، فنجد أغلب كما أّف ا١تتعلم العريب عموما كا١تعاؽ بصريا خصوصا بو نسبة عالية من ركح االّتكالية  
ا١تتعلمُت من فئة ا١تعاقُت بصريا ٯتيلوف إىل طلب ا١تساعدة من غَتىم )من فئة ا١تبصرين، ليقرأكا ٢تم ما خفي عنهم 

فهمو، كقد يكوف السبب اآلخر ىو عدـ توفر مثل ىذه الربامج يف ٚتيع األقطار العربية،  كيشرحوا ٢تم ما تعّسر
يعترب جزءا مّهما  ،اٞتزائرم)كإف توفرت فإّف القائمُت على تعليم الربايل مل يولوىا عناية كافية، كألّف ا١تعاؽ بصريا 

يف ا١تراكز ا٠تاصة بتعليم ا١تعاقُت بصريا يف  من ىذا البحث فقد عزمت الباحثة على االّطبلع على كاقع ىذه الربامج
  اٞتزائر يف ا١تبحث اآليت.
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 المبحث الرابع: لغة برايل في المراكز الجزائرية-

 المعاق بصريا في الجزائر من خالل المواثيق-

 " يف العاـ الثاين من استقبلؿ اٞتزائر ك٬تّسد ىذا ظهور أّكؿ قانوف يهّتم كيتكفلONAAأنشئت منظمة "
كا١تتضمن ٛتاية كترقية ا١تعاؽ  1963جواف  08ا١تؤرخ يف  200/63بفئة ا١تعاقُت بصريا، كا١تتمثل يف القانوف 

  بصريا يف اٞتزائر*.

صفة اٞتمعية ذات ا١تنفعة  ONAAمن   1964/ 13/01ا١تؤرخ يف  64/55كتضّمن ا١ترسـو رقم 
ورشات ا١تخصصة لتشغيل نسبة ال بأس هبا من العمومية، كارتكز نشاطها يف بداية األمر على إنشاء بعض ال

ا١تعاقُت بصريا الراشدين، كإنشاء مدرستُت ٢تذه الفئة تتميزاف بالنظاـ الداخلي )أكال٫تا بالعاشور باٞتزائر العاصمة 
 ما يلي: ONAAكلانيهما مدرسة طو حسُت ببسكرة، ككاف من مهاـ منظمة 

 ن ا١تعاقُت بصريا الراشدين من االندماج يف عامل الشغل.البحث عن الوسائل اليّت ٘تّكن عددا كبَتا م-أ

 البحث عن أفضل اٟتلوؿ ا١تمكنة لتقدًن أكرب عدد ٦تكن من الفرص يف ميداف الًتبية كالتعليم.-ب

ككاف الغرض من ا١تهمة األكىل ىو تغيَت الورشات كاحملارؼ اليت كانت تشغل عددا قليبل من ا١تعاقُت بصريا 
تعمارية، كٖتويلها إىل كرشات حقيقية منتجة. أّما الغرض من ا١تهمة الثانية ىو تنمية كترقية اجملاؿ إبّاف الفًتة االس

ا١تهٍت للمعاؽ بصريا لتوسيع البحث عن ٥تتلف األشغاؿ كالنشاطات االقتصادية، اليّت من شأهنا أف تساىم يف 
" كأّكؿ سلسلة كطنية ONABRO"ديواف الوطٍت اإلدماج ا١تهٍت كاالجتماعي للمعاؽ بصريا، حيث ظهر ال

 .1لئلنتاج

ا١تؤرخ يف  7629أّما ما يتعلق باٟتماية االجتماعية للمعاقُت بصريا فقد ظهر يف منشور كزارة الصحة رقم 
ِ ن، تبله ا١ت09/09/1972 كتضمن ٖتديد شركط إعطاء ا١تنحة  24/08/1980شور الوزارم ا١تشًتؾ الصادر بػػ

ق 1400ربيع الثاين  21ا١تؤرخ يف  59-80ىذه السنة صدكر ا١ترسـو تضمنت  ا٠تاصة باإلعاقة البصرية، كما
                                                           

. 08*أنظر ا١تلحق رقم   
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، كبو قرارات إحداث ا١تراكز الطبية الًتبوية ا١تتخصصة يف تعليم األطفاؿ ا١تعاقُت 1980مارس  08ا١توافق لػِػ 
ؤلكالد ا١تتخلفُت عقليا، كتنظيمها كتسيَتىا، كقد أقّرت ا١تادة الثانية من ا١ترسـو إنشاء مركز طيّب تربوم أك أكثر ل

كمركز كيّب تربوم أك أكثر لؤلكالد ا١تعاقُت حركيا، مركز طيّب أك أكثر لؤلكالد االنفعاليُت كمركز طيّب أك أكثر 
 .1للمعاقُت بصريا، مركز طيّب تربوم أك أكثر لؤلكالد ا١تعاقُت ٝتعيا بكل كالية

يف ندكة كطنية انعقدت خبلؿ لبللة أياـ من أشرؼ حزب جبهة التحرير الوطٍت على قرار  1981كيف عاـ 
ا١تناقشات كا١تداكالت، للمصادقة على أربعة لوائ  حوؿ أنواع اإلعاقة ككذلك اٟتلوؿ العاجلة اليّت تلتـز اٞتزائر 

، ا١تتعلق باختصاص البلديات 1981ديسمرب  29يف إطار مرسـو  بتحقيقها، كتأكدت إرادة الدكلة من جديد
 15الصادر بتاريخ  180/82ص الًتقية كاٟتماية االجتماعية لؤلشخاص ا١تعاقُت، كا١ترسـو رقم كالواليات فيما ٮت

 ، ا١تتعلق بالتوظيف كإعادة التأىيل االجتماعي كا١تهٍت لؤلشخاص ا١تعاقُت. 19822مام 

االحتياجات ا٠تاصة على بعض ا١تكاسب على صعيد التنمية الوطنية، كا١تن  كٗتفيضات  ككهبذا حصل ذك 
 لنقل كالتأمُت كالسكن كالشغل كالتكوين الطيّب كالتعليم ك٣تانية العبلج كما إىل ذلك.ا

، حيث كانت فيما سبق 1984كما ٧تد اٞتزائر قد أنشأت كزارة متخصصة يف اٟتماية االجتماعية سنة 
هود الضركرية من القيادة السياسية باّٗتاذ إجراءات كاضحة كبذؿ اٞت ٣ترد كتابة للدكلة، مكلفة عن طريق توجيهات

إضافة  لذكم االحتياجات ا٠تاصة يف اٟتياة اإلقتصادية كاالجتماعية للببلد، ٖتقيق ا١تشاركة الكاملة، كالفعالية أجل
تطبيقا لنص ا١تيثاؽ  إىل مهاـ ٦تاللة كشبيهة كلفت هبا كزارة الصحة كالشبيبة كالًتبية الوطنية كالتكوين ا١تهٍت كالعمل،

تّدخل الدكلة لصاحل ا١تصابُت بعاىات جسمانية أك عقلية هتدؼ بصفة خاصة إىل إعادة  الوطٍت القائل: "إفّ 
  .3بفضل التعليم كالتكوين ا١تتماشي مع كضعيتهم الوظيفية"إدماجهم االجتماعي 

عدة كاليات من الوطن كوىراف، اٞتزائر  لتشمل ONAAتوسعت كحدات منظمة  1991كيف سنة 
إىل أف ٖتولت إىل ا١تؤسسة العمومية لئلدماج ا١تهٍت قي كغرداية كغَتىا من الواليات، العاصمة، قسنطينة، أـ البوا

                                                           

ُت "٪توذجا"، ٣تّلة دراسات نفسية كتربوية، العدد الرابع، جامعة سامية عزيز، الرعاية االجتماعية للمعاقُت بصريا، مدرسة طو حسُت لصغار ا١تكفوف1
  .77، ص2010قاصدم مرباح، كرقلة، 

.235سعاد بن شعَتة، ا١ترجع السابق، ص 2
  

، اليـو الوطٍت لؤلشخاص ا١تعوقُت، 3 ، 2009مارس  14ترايب ٤تمد، كاقع ا١تعوقُت يف اٞتزائر بُت األمس كاليـو
www.t7di.net/vb/showthread.php?t=24101http://  

http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=24101
http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=24101
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، كٕتمعت كل الورشات اليّت توظف األشخاص ا١تعاقُت بصريا كاليت كاف عددىا "EPIHكاالجتماعي للمعاقُت "
 .1كرشة ٖتت ىذه التسمية اٞتديدة ٔتبادرة من الوزارة الوطنية 25عرب ٥تتلف الورشات 

ا١تعاؽ بصريا يف اٞتزائر اعتمدت اٟتكومة رٝتيا قرار كاتب على إلر ىذه اإلرادة الوطنية ٟتماية كتربية ك 
الدكلة للشؤكف االجتماعية لدل كزارة التخطيط كالتهيئة العمرانية، الذم ٭تتوم على برنامج انتقايل يتضمن بناء 

، مركزا 12اء ا١تراكز كٕتهيزىا إىل أف كصلت إىل )اٞتهود يف إنش، مدارس للمعاقُت بصريا، كاستمرت 08ٙتانية )
  .2000 سنةبذكم اإلعاقة البصرية خاصا 

كقد تبلورت ا١تفاىيم مع مركر الزمن، حيث أصب  الشخص ا١تعاؽ بصريا مواطنا لو كامل اٟتقوؽ كعليو كل 
أساسي خاص  قانوف الواجبات إتاه كطنو ك٣تتمعو، كاّتضحت الرؤية ألّكؿ مرة يف اٞتزائر من خبلؿ إصدار

، 34، كا١تنشور باٞتريدة الرٝتية رقم 2002مام  08ا١تؤرخ يف  02-09باألشخاص ا١تعاقُت كىو القانوف رقم 
بعد ا١تصادقة عليو من طرؼ الرب١تاف بغرفتيو، كا١تتعلق ْتماية االشخاص ا١تعاقُت  2002مام  15الصادرة بتاريخ 

يف ا١تواليق الدكلية، على رأسها منظمة األمم ا١تتحدة اليت عكفت على  كترقيتهم، حيث يكّرس ٚتيع اٟتقوؽ ا١تقررة
كاليّت تعٌت بتغطية كل جوانب  ،2إعداد مشركع االتّفاقية الدكلية الشاملة كا١تند٣تة ٟتقوؽ ككرامة األشخاص ا١تعاقُت

 كالتنفيذ. الوقاية كا٠تدمات اليت تستلـز التكفل كاإلدماج ا١تهٍت كاالجتماعي ككضع آليات الرقابة

تأسيس مدارس خاصة هبم تعرؼ ٔتدارس صغار زيادة  ك٘تتّ اىتماـ اٞتزائر بفئة ا١تعاقُت بصريا  واصلت
تلميذا يف ٥تتلف  164منها بواليات الوسط حيث سّجل هبذه األخَتة  17مدرسة،  21ا١تكفوفُت كبلغ عددىا 

 كأّسست بعض ا١تراكز حسب ا١تراسيم اآلتية: التعليم. مع تطبيق نظاـ اإلدماج يف ا١ترحلة الثانية من ،3أطوار التعليم

، 2008سبتمرب  06ق ا١توافق لػِػ 1429رمضاف عاـ  06مؤرخ يف  282-08ا١ترسـو التنفيذم رقم -
 يرّسم إحداث مدرسة لغار ا١تكفوفُت ٔتدينة سطيف*. 

                                                           

، ا١تتعلقة بقرار إنشاء ا١تؤسسة العمومية لئلدماج ا١تهٍت كاالجتماعي لؤلشخاص ا١تعوقُت، اٞتزائر، ا١تؤرخة يف  135اٞتريدة الرٝتية رقم 1
25/11/1991.  

رجع السابق، الصفحة السابقة.سعاد بن شعَتة، ا١ت 2
  

، 14/09/2009مليار سنتيم، األيّاـ اٞتزائرية،  70مدرسة بآالت ٝتعية رقمية للمكفوفُت بػِػ  40ش، فاطمة، "كلد عباس يصرح..٨تو ٕتهيز 3
13:13  ،dz.com/index.php-http://www.elayem 

    أ.-08*أنظر ا١تلحق رقم   
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لغار ا١تكفوفُت  ، يرّسم إحداث مدرسة2009أكتوبر  11ا١تؤرخ يـو  328-09ا١ترسـو التنفيذم رقم -
 بالطارؼ*.

، يتّمم 2009ديسمرب  30ق ا١توافق لػِػ ٤1431تـر  13ا١تؤرخ يف  430-09ا١ترسـو التنفيذم رقم -
 .*يف تعليم األطفاؿ ا١تعاقُت بصريا بإنشاء مدرسة للمكفوفُت يف أدرار تخصصةقائمة ا١تراكز ا١ت

بعد موافقة رئيس اٞتمهورية يرّسم إنشاء ، 2010مام  27ا١تؤرخ يـو  148-10ا١ترسـو التنفيذم رقم -
 ٭مدرستُت للمكفوفُت يف عنابة كا١تسيلة .

، يرّسم إحداث مدرسة للمكفوفُت 2010أكتوبر  14ا١تؤرخ يـو  245-10رقم  ا١ترسـو التنفيذم-
  .•بورقلة

إذ تنص ا١تادة كما يكفل القانوف اٞتزائرم حق األشخاص ا١تعاقُت ٔتا فيهم ذكم اإلعاقة البصرية يف العمل، 
كا١تنشور  2002مام  08ا٠تاص ْتماية األشخاص ا١تعاقُت، كالصادر بتاريخ  09/02من القانوف رقم  27

% على األقل من مناصب العمل 1على كجوب ٗتصيص لكل مستخدـ نسبة  من اٞتريدة الرٝتية 34بالعدد 
يرصد يف حساب  عليو دفع اشًتاؾ مايللؤلشخاص ا١تعاقُت ا١تعًتؼ هبم بصفة عامل، كعند استحالة ذلك يتعُت 

 صندكؽ خاص لتمويل نشاط ٛتاية ا١تعاقُت كترقيتهم.

لكن بالرغم من كجود النص القانوين الواض  كالصري  حوؿ العمل إاّل أّف ىذه الفئة تبقى مهمشة يف ىذا 
ال ٬توز إقصاء أم  من القانوف نفسو تنص على أنّو 24اجملاؿ كتستبعد من التوظيف، يف حُت ٧تد أّف ا١تادة 

   .1مًتش  من مسابقة التوظيف أك اختبار أك امتحاف مهٍت لبللتحاؽ بوظيفة عمومية أك غَتىا بسبب إعاقتو

 
                                                           

ب.-08*أنظر ا١تلحق رقم   

ج.-08أنظر ا١تلحق رقم *  

د.-08أنظر ا١تلحق رقم  ٭  

ق. -08أنظر ا١تلحق رقم •  

.238عاد بن شعَتة، ا١ترجع السابق، صس 1
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 السياسة التعليمية الجزائرية للبرايل-

،، حسب 120000مائة كعشرين ألف معاؽ ) 2009بلغ عدد ا١تعاقُت بصريا يف اٞتزائر مع مطلع سنة 
حيونة" رئيس اٞتمعية الوطنية للمكفوفُت، كأّف ىذا العدد يف تزايد كّلما سّجلت كالدات  تصري  السيد "أٛتد
أك ارتفاع ٟتاالت اإلصابة باإلعاقة البصرية سواء كانت إصابات طبيعية أك ناٚتة عن  لرّضع معاقُت بصريا،

 .1اٟتوادث ا١تختلفة

يا بادرت الدكلة بإنشاء مراكز ٥تتصة كما كلتوفَت جو تعليمي ىادئ ٢تذا العدد الرىيب من ا١تعاقُت بصر 
، يف إنارة الطريق ١ترتاديها كذلك بتعليمهم 01سبق كذكرنا، كسا٫تت ىذه ا١تراكز ا١توّزعة كما يف )اٞتدكؿ رقم 

 كإخراجهم من ظلمة البصر إىل نور البصَتة.

 11الجدول رقم 

 الوالية العنوان اسم المدرسة
 مدرسة صغار ا١تكفوفُت

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 مسكن تليبلـ 300حي 

 جويلية مقاـ 05حي 

 شارع يوسفي ٤تمد

 90حي النصر رقم 

 حي كشيدة

 طريق األحواؿ اٞتوية-حي البدر

 درارية-111طريق الوالية 

 أدرار

 غواطاأل

 أـ البواقي

 الشلف

 باتنة

 بشار

 -اٞتزائر العاصمة-العاشور

                                                           

، 19:28، 31/10/2009، 797، العدد حواس سهاـ، ٚتعيات ا١تكفوفُت ٕتّدد مطلبها إلدراجها ضمن فئة ا١تعاقُت، يومية اٟتوار 1
http://www.elhiwaronline.com/ara/content/view/14426/105  

http://www.elhiwaronline.com/ara/content/view/14426/105
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 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 كفوفُتا١ت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ا١تكفوفُت صغار مدرسة

 ٞتلفةحي بن جرماف ا

 بلدية عُت اٟتجر

 حي سعيد بوخريسة

 شارع بيشة يوسف يف كاد فرشة

 شارع بن مالك عبد الرٛتاف

 ككالة األمَت عبد القادر 327رقم 

 عُت الًتؾ-حي العقيد عباس بويس

 1954نوفمرب  01حي 

 برج منايل-سكن 100حي 

 سكن 80حي -

 حي األمَت عبد القادر-

  299شارع صاٟتي الطيب -

 اٞتلفة

 سعيدة

 سطيف

 عنابة

 قسنطينة

 معسكر

 كىراف

 برج بوعريريج

 تيزم كزك

 الطارؼ

 الوادم

 عُت الصفراء-مشرية

 كتتوّفر ىذه ا١تراكز على:

كوف األكلوية بو كت : حيث تشتمل أغلب ىذه ا١تراكز على النظاـ الداخلي،*خدمات اإلسكاف كالتغذية
 بعيدا عن ا١تركز، أك أّف ظركفهم الشخصية كالعائلية ال تسم  ٢تم بالتنقل اليومي. للتبلميذ ا١تقيمُت

*خدمات ا١تكتبة: إذ تتوفر مراكز ا١تعاقُت بصريا على مكتبات ٝتعية، ٯتكن للتبلميذ من خبل٢تا مراجعة 
١تستول الدراسي، كٕتدر اإلشارة إىل أّف أّكؿ مكتبة حسب السن كا دركرسهم أك االستماع لقصص مسّلية منتقاة

بشرائط الكاسيت اليت  زّكدت حيث، ONAAٝتعية جزائرية ٥تصصة لفئة ا١تعاقُت بصريا أنشئت بقر منظمة 
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كما أهّنا اّٗتذت سياسة تسجيل الكتب من خبلؿ تطوع   كصلتها كهبة من ا١تنظمات كاٞتمعيات األجنبية،
كا١تقصود ىنا أصوات كاضحة كمفهومة مع مراعاة الفصاحة كسبلمة اللغة، كمن  أشخاص ذكم أصوات إذاعية،

، إاّل أّف ىذه ا١تبادرة قّلت مع خدمة كبَتة ٢تذه ا١تكتبة بُت أىم ا١تتطوعُت سابقا زكجة اإلماـ الغزايل اليّت قدمت
 1993يف منتصف سنة  كر الزمن كأصبحت ا١تكتبة يف حاجة ماسة إىل متطوعُت جدد، كقد نقلت ىذه ا١تكتبةمر 

ٖتت اسم  1994بعد التوقيع على اتّفاقية بُت ا١تنظمة كالوزارة، كفتحت ا١تكتبة أبواهبا رٝتيا سنة  إىل قصر الثقافة
، كما يعاب عليها أهّنا تتوفر على حّيز مكاين ضيق بالرغم من كجود رصيد ال بأس بو "مكتبة النور كاألمل الناطقة"

  فة إىل جهاز قارئ كمسّجل.، إضا1من ا١تواد السمعية

كما ٖتتوم بعض مكتبات ا١تعاقُت بصريا با١تراكز ا١تخصصة ٢تم على ا١تعدات الضركرية للطباعة البارزة، 
كالوسائل التعليمية ا٠تاصة بطريقة برايل كاٟتواسيب كالطابعات، إضافة إىل توفر ىذه ا١تّقرات على مصاحف 

 اعدة العديد من التبلميذ على حفظ أجزاء من القرآف الكرًن.مطبوعة بطريقة برايل كاليت سا٫تت يف مس

تّوفر بعض مراكز ا١تعاقُت بصريا باٞتزائر خدمات الرعاية االجتماعية من  *خدمات الرعاية االجتماعية:
خبلؿ إجراءات البحث ا١تتكامل للطبّلب كألسرىم، باإلضافة إىل خدمات الرعاية النفسية كذلك بتوفَت، على 

خصائياف نفسانياف خدمة للمعاؽ بصريا، باعتبار ا١ترشد النفسي ىو أّكؿ شخص يلتقيو التبلميذ لدل األقل، أ
مسؤكلية توفَت األجواء ا١تر٭تة كا١تغرية اليت تسّهل على التلميذ صدمة  التحاقهم با١تراكز، ما يضع على ىذا ا١ترشد

 لمعاؽ طواؿ السنة الدراسية.االنفصاؿ عن العائلة، باإلضافة إىل متابعتو للحالة النفسية ل

*ا٠تدمات الًتفيهية: كذلك من خبلؿ تقدًن األنشطة الطبلبية سواء يف ٣تاؿ الًتبية البدنية أك الفنية أك 
على قاعات موسيقى ٣تهزة ٖتت تصرؼ التبلميذ لتطوير مواىبهم، كما تنّظم  ا١توسيقى، إذ ٖتتوم ىذه ا١تراكز

ة إىل عدد من ا١تتاحف كا١تواقع األلرية لتعريف التلميذ ٔتحيطو أكثر، كما مراكز ا١تعاقُت بصريا خرجات ميداني
تشتمل على قاعات لؤللعاب الًتفيهية كالفكرية، للتخفيف من كطأة الغربة اليت ٭تّسوهنا، خاصة ا١تنتموف إىل النظاـ 

بطريقة تّسهل على األطفاؿ فة الداخلي، كتتمثل األلعاب يف "الشطرنج" ك"ألعاب األلغاز" كغَتىا من اللعب ا١تكيّ 
 ا١تعاقُت بصريا التعامل معها.

                                                           

. 238سعاد بن شعَتة، ا١ترجع السابق، ص 1
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تقع معظم ىذه ا١تراكز يف شوارع رئيسية، حيث يسهل اٟتصوؿ عليها، كما أهّنا مكّيفة  *ا١تبٌت ا١تدرسي:
ا٢تندسة حيث ال توجد هبا حواجز من أم نوع تعيق حركة ا١تعاؽ بصريا، كأرضياهتا غَت زٞتة كٖتفظ توازف التلميذ،  

أهّنا ٖتتوم على نوافذ مرتفعة نسبيا كطرقات داخلية مستوية األرض ك٦تهدة كٚتيعها مبلطة. إضافة إىل ىذا  كما
 .فإّف ىذه ا١تراكز كخدمة لتعليم الربايل توّفر معظم الوسائل ا١تبلئمة لتعليم ىذه اللغة خاصة التقليدية

 البرايل وتقنية المعلومات في الجزائر-

الذم أطلق عليو  يق تكنولوجيا ا١تعلومات باٞتزائر ىو ٕتسيد مشركع متعدد الوسائطإّف أبرز دليل على تطب
، حيث أعلن الدكتور "نبيل بن كيش" رئيس ٚتعية اسم "بصيص ضوء يف أطراؼ األصابع" لفائدة ا١تعاقُت بصريا

ئدة ا١تعاقُت بصريا من "أسود اٞتزائر" أّف ىذا ا١تشركع يّعد األّكؿ من نوعو على ا١تستول الوطٍت، كىو موجو لفا
طلبة كباحثُت كمثقفُت با١تكتبة الوطنية العامة من أجل تسهيل استغبلؿ أجهزة اإلعبلـ اآليل ا١تزكدة بلوحات 

 التسجيل بتقنية برايل، إضافة إىل الناسخة كالطابعة ٔتعٌت أجهزة إعبلـ آيل مكيفة للمعاقُت بصريا.

مليوف سنتيم، كقد بلغت تكلفة الربنامج  500فرنسا بتكلفة كعلى ىذا األساس ّّت اقتناء ٜتس أجهزة من 
أكرك، كا١تبلحظ ىنا ىو ارتفاع ٙتن التجهيزات اٟتديثة للمعاقُت بصريا،  2500الذم جّهزت بو األجهزة لوحدىا 

ا١تهم،  ٦تّا يعٍت أّف التفكَت يف تعميم التجربة عرب كامل ا١تراكز حوؿ الوطن ٭تتاج لدعم مايل كبَت سعيا ٨تو ٖتقيق
،، بناءن على فكرة حملاـ معاؽ بصريا 2009إىل  2006الذم تطّلب لبلث سنوات كاملة للتحضَت لو )من 

 .1طرحها يف أحد ا١تلتقيات، ترمي إىل استغبلؿ أدكات كأجهزة إعبلـ آيل خاصة مزكدة بتقنية برايل

 ليسايل كتطويرىا، إاّل أّف ىذا كمع أّف الوسائل التكنولوجية اٟتديثة قد سا٫تت بقدر كبَت يف خدمة الرب 
ٔتعظم ا١تراكز اٞتزائرية ا٠تاصة، فبلزالت ىذه األخَتة تعتمد على طريقة برايل التقليدية رغم ما ٢تا من  املموس

 عيوب تتمثل يف:

صعوبة ٖتويل الكم ا٢تائل من ا١تعلومات إىل صيغة ٯتكن للمعاقُت بصريا التعامل معها دكف اٟتاجة إىل -1
بأحد، حيث أّف االعتماد منصب بشكل كامل على شخص مبصر يقـو بقراءة كإمبلء ا١تعلومات  االستعانة

للشخص ا١تعاؽ بصريا الذم يقـو بكتابتها على شكل مستندات برايل، كذلك إّما باللوحة كالقلم ا١تعدين أك 

                                                           

.240سعاد بن شعَتة، ا١ترجع السابق، ص 1
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واء للمعاؽ بصريا أك لرفيقو بواسطة آلة بركنز الكاتبة، كتعترب ىذه العملية يف حد ذاهتا سببا لئلحراج كالضيق س
 ا١تبصر.

سرعة الكتابة بالربايل أبطأ بكثَت من سرعة ا٠تط العادم أك سرعة ا١تواد ا١تسجلة، كخاصة يف حالة قراءة -2
الكلمة صحيحة من حيث التدقيق يف تشكيل الكلمات، ٦تّا يزيد من عدد النقاط البارزة، كبالّتايل يزيد من الوقت 

 .ةرؼ مثّ التشكيل كىكذا أك التدقيق يف اختصارات الكلميف ١تس اٟت ا١تستغرؽ

 كتب برايل ٘تّثل مساحة كبَتة، األمر الذم يسبب مشكلة يف اٟتمل كالتخزين.-3

حرفا أك اختصارا لكلمة أك  الرمز الواحد يف طريقة برايل قد يستخدـ يف أكثر من غرض، فقد يعٍت-4
  .1استخدامات برايل تسبب مشكلة كبَتة لعدد من ا١تعاقُت بصريالذلك فإّف  ك أشكاال أك رموزا،عبلمة ترقيم أ

إّف االعتماد الّتاـ على حرؼ برايل التقليدم با١تراكز اٞتزائرية يوحي بالكثَت، إّما بتجاىل ىذه الفئة كتعّمد 
١تراكز كإّما هتميشها كعدـ إدماجها يف التطور التكنولوجي الراىن، كإّما لغياب الرقابة على القائمُت على ىذه ا

لشخصية ا١تعاؽ بصريا حيث أنّو يكتفي بتلقينو ما سهل من ا١تعلومات، كإّما ألّف اٞتزائر ىي من دكؿ العامل 
بالزيارة ا١تيدانية ١تركز ا١تعاقُت  الباحثة الثالث كبالتايل فهي مل تشهد الغزك التكنولوجي للربايل بعد، إذ كلدل قياـ

، ١تست أّف أغلب ا١تدرسُت هبذا ا١تركز ٬تهلوف حىّت أٝتاء بعض التقنيات اٟتديثة، ةاٞتزائر العاصم-بالعاشور  بصريا
 كٮتتصركف تعليم الربايل يف اللوح كالقلم للمبتدئُت كآلة بركنز للبقية، أّما تفاصيل الزيارة فهي بالفصل اآليت.

 

 

 

  

         

       
                                                           

.٤356تمد حامد إمبايب، ا١ترجع السابق، ص 1
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 عينة الدراسة:-

، قمنا يف يـو 2016نوفمرب  30بعد منحنا الرتخيص من إدارة اجلامعة إلجراء الدراسة التطبيقية بتاريخ 
ىذه الزيارة استطبلعية  كتعترب -العاصمةاجلزائر -ادلعاقني بصريا بالعاشور بزيارة أكىل إىل مركز 2016ديسمرب  04

و العاـ بادلدرسة ككذا طريقة ىندستها كعدد أكثر من أم شيء آخر، فاكتفت الباحثة بنظرة خاطفة حوؿ اجلّ 
 التبلميذ هبا. 

، كتضّمنت اللقاء دبدير ادلركز السيد "كشاد 2017جانفي  15انية فكانت يف أّما الزيارة الفعلية الثّ 
اف يمشكور على ما منحنا إيّاه من كقت كذباكب مع كل تساؤالتنا، كلدل تقدؽلنا استمارات االستبرشيد"، كىو 

طلب مّنا االنتظار حّّت اجتماع ادلعلمني كطرح التساؤالت شفهيا على كل فرد على حدل كوف مجيع ادلدرسني يف 
 ىذا ادلركز من ذكم اإلعاقة البصرية.

ر كوهنا أّكؿ مؤسسة تربوية خاصة بفئة ادلعاقني بصريا يف اجلزائر، حيث كقد كقع اختيارنا على مدرسة العاشو 
يف تقدمي ادلساعدة  ( سنة مل تتواف ىذه ادلدرسة يوما40، كعلى مدل أكثر من أربعني )1967فتحت أبواهبا سنة 

صلاح نسبة  2009/2010كالدعم لتبلميذىا فضبل عن تعليمهم تعليما ناجحا، كقد حققت يف ادلوسم الدراسي 
قياسية مل تسجل يف أم مؤسسة أخرل باجلزائر سواء بادلؤسسات العامة أك اخلاصة. كبلغت نسبة النجاح يف 

% على التوايل، كىو األمر الذم يعترب فخرا جلميع العاملني 98% ك100الطورين اخلامس ابتدائي كالرابع متوسط 
 بادلؤسسة.

تلميذ(، كأكثرىا ذبهيزا بوسائل  200قدرة استعابية )كتعترب ىذه ادلؤسسة أيضا أكرب ادلدارس اخلاصة 
التعليم ادلكّيفة مع احتياجات ادلعاؽ بصريا، كما ربتوم نظاما داخليا للتكفل بالتبلميذ الذين بلغ عددىم الفعلي 

 تلميذ موزعني بالشكل اآليت: 199ىذه السنة 

 العدد الشهادة العدد النظام
 13 االبتدائيشهادة التعليم  136 داخلي

 15 شهادة التعليم ادلتوسط 63 نصف داخلي
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 أّما ادلستخدمني البيداغوجيني فتوزيعهم كما يلي:

 

 األدوات المستخدمة:-

إىل معلمي كأساتذة التعليم ادلتخصص بادلدرسة استعملنا يف ىذه الدراسة استمارات استبياف موجهة 
تساؤال، منها ما ىو خاص بالواقع النفسي للمعاؽ بصريا  22السابقة الذكر، كتكونت ىذه االستمارات من 

كمنها ما ىو خاص بعبلقة ادلعاؽ بصريا دبحيطو الرتبوم )عبلقتو بادلعلم كدبؤسستو التعليمية(، كأىم قسم من 
 عليم الربايل هبذه ادلؤسسة.التساؤالت كاف حوؿ ت

ذا الشكل كوف الكشف عن كاقع الربايل كتعليمها ؼلضع بالدرجة ذلكقد خضع تقسيم تساؤالت االستبانة 
األكىل إىل الكشف عن الواقع النفسي للمعاؽ بصريا كمدل استعداده كقابليتو للتعلم، مّث الكشف عن مدل 

 ن ذبهيزات يف تقدمي تعليم ناجح للمتعلم ادلعاؽ.جاىزية ادلؤسسة كالقائمني عليها كما ربتويو م

 

 

 

 مبلحظة تعداد ادلستخدمني البيداغوجيني
  سلك األخصائيني النفسانيني

سلك 
معلمي 
التعليم 

 ادلتخصص

 

سلك 
أساتذة 
التعليم 

 ادلتخصص

 

سلك 
 ادلربني

 

سلك 
ادلساعدين 
 االجتماعيني

ىناؾ أيضا 
طاقم طّّب 
مكوف من 
طبيب عاـ 
+ جرّاح 
أسناف 
 كشلرض

 

النفسانيوف 
 العياديوف

 

النفسانيوف 
 الرتبويوف

 

النفسانيوف يف 
تصحيح النطق 
 كالتعبري اللغوم

03 04 00 09 03 14 01  
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 الهدف من الدراسة:-

 االّطبلع على كاقع تعليم الربايل بادلراكز اجلزائرية اخلاصة.-1

التبلميذ  تسليط الضوء على رؤية معلمي ادلعاقني بصريا للربايل كمدل ربكمهم هبا ككذا مدل استيعاب-2
 ذلذه اللغة.

 الربايل يف صلاح أك فشل تعليم ىاتو اللغة.الكشف عن دكر معلمي -3

 الكشف عن مدل تأثري صعوبة تعليم الربايل يف التحصيل الدراسي للمعاؽ بصريا.-4

 بلع على دكر التعليم ادلبكر للربايل يف مدل قابلية التعلم لدل ادلعاؽ بصريا.االطّ -5

فهو االستفادة من التطور التكنولوجي الراىن كاستخداـ التقنيات احلديثة يف خدمة الهدف المرجو أّما 
إذ أّف العديد من ادلخرتعات احلديثة إظّلا كّجهت إلصلاح تعليم اللغات اخلاصة، كما أّف الربايل كادلعاؽ بصريا كّكل، 

ستيعابية كبالّتايل ومولية أكثر كتأثري نظاـ الثمانية نقاط باحلاسوب قد ساىم يف تبسيط الربايل كتوسيع قدرهتا اال
 أكرب يف مدل قابليتها للتعليم.

 *عرض وتحليل النتائج:

 عرض النتائج:-1

 النتائج الخاصة بالواقع النفسي للمعاق بصريا:-أ

 خطأ صح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالنص الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 %71 %29 يتميز أغلب ادلعاقني بصريا بالدكنية كعدـ تقدير الذات. إىل أم مدل يّصح ىذا الكبلـ؟-1

للمعاؽ بصريا سبنحو الركح االتكالية  ادلستمرة األسرية ادلساعدة أفّ  الباحثني بعض يرل--2
 بداخلو الدافعية إىل االكتشاؼ. ما رأيكم هبذا؟تشل الّّت 

57% 43% 

تسم بعض الدراسات ادلعاؽ بصريا بالعدكانية فيؤثر ىذا على عبلقتو باحمليطني بو من أفراد -3
 أسرتو ككذا زمبلء الدراسة، فينشأ فاشل اجتماعيا إف صّح التعبري. ما مدل كاقعية ىذا الرأم؟ 

28% 72% 
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ادلعاؽ بصريا كذكيو إىل مرشد نفسي كتربوم لتسهيل التعامل بينهم كهتيئة ػلتاج كل من -4
 ادلعاؽ بصريا لولوج العامل ادلدرسي، فهل تويل األسر اجلزائرية أعلية هبذا اجلانب؟

21% 79% 

 النتائج الخاصة بعالقة المعاق بصريا بمحيطه التربوي:-ب

 عالقة المعاق بصريا بمعلمه:-1-ب

 ال نعم ــــــؤالالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص 
زبتلف طبيعة التبلميذ ادلعاقني بصريا باختبلؼ كضعياهتم األسرية، فهناؾ من ػلظى -5

 اإلعلاؿ الّتاـ. ىل يؤثر ىذا على عبلقة ادلعلم بالتلميذ؟باىتماـ مبالغ فيو، كىناؾ من يعاين 
57% 43% 

يتميز ادلعاؽ بصريا بضعف القدرة على التخيل، ىل ؽلكن للمعلم أف يساعده على ذباكز -6
 ىذه الصعوبة؟

71% 29% 

تعويضا عن حاسة البصر ادلفقودة يتعني على ادلعاقني بصريا تنمية بقية احلواس خاصة -7
 مس. ىل للمعلم دكر يف ىذا؟السمع كالل

85% 15% 

يغيب على ادلعاؽ بصريا التمييز بني األلواف ككذا التمييز بني بعض األشكاؿ. ىل يتسّّن -8
 للمعلم توضيح ىذه ادلعلومات؟

10% 90% 

 عالقة المعاق بصريا بمؤسسته التعليمية:-2-ب

 ال نعم ــــــــــــــــــــــــؤالالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص 
ىل توجد عبلقة بني التصميم الداخلي دلؤسستكم كالتوافق النفسي كاالجتماعي للمعاقني -9

 بصريا؟
50% 50% 

ترل أغلب الدراسات أنّو ال غلب أف يتجاكز عدد التبلميذ ادلتمدرسني من فئة ادلعاقني -10
 بصريا الثمانية تبلميذ يف كل قسم. ىل توافقوف على ىذا؟ كىل ىو متوفر لديكم؟

61% 49% 

لم عندكم؟ إذا كانت اإلجابة ىل ترل أّف الربامج التعليمية ادلقدمة مبلئمة لطبيعة ادلتع-11
 "ال" ماذا تقرتح كبديل؟بػػِ 

29% 71% 

ىل تتوفر مؤسستكم على الوسائل احلّسية اللمسية كاخلرائط البارزة كالنماذج كادلعينات -12
 احلّسية السمعية كالتسجيبلت الصوتية؟

59% 41% 
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ىل يلّّب النظاـ الداخلي دلؤسستكم ىاتو مجيع احتياجات ادلعاؽ بصريا؟ إذا كانت -13
 بػػِ"ال" عّدد أىم النقائص!اإلجابة 

57% 43% 

 %50 %50 ىل تعترب احلالة الراىنة دلؤسستكم مقبولة؟ -14

 النتائج الخاصة بتعليم البرايل:-ج

 ال نعم ــــــــــــؤالالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص 
نظرا لصعوبة الربايل يف تعليمها فإنّو غلب على ادلعاؽ بصريا تعلمها باكرا. ىل تويل -15

 هبذا أـ تلقي بالعبء كامبل على كاىل ادلعلم؟ األسرة اجلزائرية اىتماما
79% 21% 

يتطلب تعليم الربايل حّّت يف أبسط صوره كجود القلم كاللوح ادلعدين أك اخلشّب ككذا -16
 كجود آلة بركنز. ىل توفر مؤسستكم جلميع متعلميها ىذه الوسائل؟

14% 86% 

معلـو أّف التكنولوجيا قد غزت مجيع مناحي احلياة، كبطبيعة احلاؿ فإّف الربايل قد -17
خضعت ذلذا الغزك، فظهرت الكتب الناطقة كاآلالت الّّت ربّوؿ النص من الكتابة إىل القراءة 

 الصوتية كالكركزيل، أك من الطباعة إىل البديل اللمسي كاألكبتاكوف. ىل يتوفر ىذا عندكم؟ 

64  % 36% 

 

ؼلضع تعليم الربايل لنظاـ التعليم الفردم، لكن ىناؾ من يلجأ للسبورة ادلغناطيسية -18
 ليضفي على اجلو نوعا من التعليم اجلماعي. ىل تركف ىذا األسلوب جّديا؟

15% 85% 

تشري الدراسات إىل أّف جل ادلعاقني بصريا الذين كفّقوا يف نيل شهادات جامعية كانت -19
يف الدراسات األدبية )دراسات تلقينية إف صّح التعبري(، أال ترل أنّو من اجملدم اعتماد اللغة 

 السمعية كسبيل أكحد لتعليم ادلعاؽ بصريا كاالستغناء سباما عن الربايل؟ 

08% 92% 

تصور أنّو ؽلكن إغلاد بديل أسهل للربايل ؽلّكن ادلعاؽ بصريا من ربصيل علمي ىل ت-20
 أفضل كدبجهود أقل؟ إذا كانت اإلجابة بػػػػِ"نعم" إقرتح ظلوذجا!

43% 57% 

 %54 %46 ىل أنت راٍض عن الوضع احلايل للربايل بادلؤسسات ادلعنية هبا؟-21
ىل تتوقع مستقببل أفضل لتعليم لربايل يف خّضم التطور التكنولوجي الرىيب الذم -22

 تشهده الساحة التعليمية؟ 
79% 21% 
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 تحليل النتائج:-2

 تحليل النتائج الخاصة بالواقع النفسي للمعاق بصريا:-أ

مشاعر الدكنية كعدـ  % من الفئة ادلستجوبة اإلقرار بأّف ادلعاؽ بصريا تغلب عليو71رفضت ما نسبتو -1
تقدير الذات، كردّبا يرجع ذلك إىل أّف كل أفراد ىذه الفئة من ذكم اإلعاقة البصرية، كيصعب عليهم االعرتاؼ 
بإحدل أىم نقاط ضعفهم، كذلك ألنّو ال يوجد هنائيا، كيف أم رلتمع كاف، معاؽ بصريا ال يعاين صعوبة يف 

وفة لديو، فيحتاج ىنا إىل من يساعده من ادلبصرين، على األقل دلرة التنقل احلركي خاصة يف األماكن غري ادلأل
عاؽ بصريا كتشعره بالتوتر كاحدة الكتشاؼ ىذه األماكن، كىذه احلاجة الدائمة إىل الغري تؤثر على نفسية ادل

 الدائم، ما يساىم يف تنامي شعوره بعدـ االطمئناف كاالرتباؾ ادلتزايد.

اه الوضع اجلديد سائر حّّت يف البيئات التعليمية، فبمجرد كلوج ىذا ادلعاؽ عامل إّف ارتباؾ ادلعاؽ بصريا اذبّ 
التعليم، سواء بادلراكز اخلاصة أك بادلدارس العادية، يفقد سيطرتو النفسية كتظهر عليو مشاعر الدكنية كاإلنقاص من 

لدل مجيع التعلمني تقريبا، إذ كدبجرد إجراء الدراسة ادليدانية ذبّلت للباحثة ىذه الصفة بوضوح الذات، كمن خبلؿ 
ديث معهم ينطلقوا يف سرد العديد من األشياء كادلواقف ادلتعلقة بإعاقتهم، كما أهّنم يولوف أعلية كبرية بدء احل

 دلوضوع اختبلفهم ككذا إحساسهم بالنقص عند مقارنة أنفسهم بغريىم من ادلبصرين.

ذه ادلشاعر، كاعتربكا السؤاؿ مستفزا أكثر منو علميا، كما ارتأكا حاكؿ ادلعلموف ذكك اإلعاقة البصرية إخفاء ى
أّف ادلعاقني بصريا إمجاال ربت تأثري تقبل األسرة، كؽلكن أف تظهر مجيع الصفات السلبية يف فرتة ما قبل ادلدرسة أم 

ككلما زاد  درسةعندما تكوف األسرة ىي احلكم الوحيد على شخصية ادلعاؽ بصريا، مّث زبتفي دبجرد ارتباطو بادل
كسرعاف ما يدخل عامل التحّدم كإثبات النفس زبتفي كل  ربصيلو العلمي اختفت مشاعر عدـ تقدير الذات لديو،

 أحكامو السلبية على شخصيتو تدرغليا.

%( بأّف ادلساعدة األسرية ادلستمرة للمعاؽ بصريا سبنحو الركح 57أّقر أكثر من نصف الفئة ادلستجوبة )-2
االّتكالية الّت تشل بداخلو الدافعية لبلكتشاؼ، كما دلسناه من خبلؿ استجوابنا أّف األسر اجلزائرية تتعامل بطرؽ 

على تنشئتها البنها مسات اإلعلاؿ كاالمباالة،                                                   شبو متناقضة مع أبنائها غري ادلبصرين، إذ ىناؾ أسر تغلب 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ات ادلعاكنة كاإلشفاؽ كالتدليل الزائد، فينشأ ادلعاؽ بصريا يف كنف بينما باقي األسر يغلب على تعاملها مع ابنها مس
 ىذه األسرة غري قادر على خوض غمار احلياة جبدارة.

كيقع بني ىذين ادلوقفني ادلتباعدين ادلوقف ادلعتدؿ الذم يتّسم بادلساعدة ادلوضوعية، كالّّت هتتم بتنظيم 
لية سليمة تؤىلو كي يرسم مستقبلو بثقة كاقتدار رغم كل ما يعانيو شخصية ادلعاؽ بصريا كترتيبها، لتنمو يف استقبل

 من أمل كمشقة.

كيتوجب على أسرة ادلعاؽ بصريا االستعانة بادلرشدين الرتبويني كالنفسانيني حّّت تتوصل إىل أسلم الطرؽ 
فسية معقدة للمعاؽ بصريا، مّث لرعاية ابنها، كما أنّو يتحتم عليها العدؿ كادلساكاة بني أبنائها حّّت ال تنشأ حالة ن

عليها ادلضي يف تنمية بقية احلواس لدل االبن غري ادلبصر كذلك دلا لئلعاقة البصرية من أثر سلّب جلي يف تنمية 
كتعترب حاسة اللمس أىم حاسة غلب تنميتها من قبل األسرة دلا ذلا من دكر يف التحصيل العلمي  ادلدركات العقلية،
 مع أدكات البحث كادلعرفة كالعمل، كتكوف أساسا لنجاح ادلعاؽ بصريا يف كثري من األحياف.كادلعريف، كفيها ذبت

على تناكؿ األشياء عليها أف توجهو عن طريق الصوت كمن أجل صلاح األسرة يف تدريب ادلعاؽ بصريا 
كاحلركة، فتسلمو الشيء أك تطلب منو االقرتاب إىل مكانو كاإلمساؾ بو بنفسو، كمع مركر األياـ يتعرؼ ادلعاؽ 

على أماكن األشياء يف ادلنزؿ كخارجو، كمع مبلمستها كاإلمساؾ هبا يدرؾ نعومتها كخشونتها كحجمها بصريا 
لذلك كثريا ما نرل ادلعاقني بصريا متمكنوف من معرفة األشياء كأماكنها بشكل دقيق كصحيح نتيجة كشكلها، 

 لرىافة حواسهم كربركهم يف البيئة احمليطة هبم.

كدبا أّف للسمع أعلية كاضحة يف عملية استكشاؼ ادلعاؽ بصريا دلا ػليط بو كدلا لو أيضا من أعلية يف ادلشي 
فإنّو غلدر باألسرة أف تنّبو ابنها غري ادلبصر إىل أف ؽليز بني األصوات ادلختلفة الّّت كالتنقل من مكاف آلخر، 

 يسمعها عند اللعب أك يف النزىة أك يف غريىا كي يشعر باألماف، فيحسن التكّيف مع من حولو.

علو كمن مسؤكليات األسرة األخرل أف تدّرب ادلعاؽ بصريا على استعماؿ حاسّت الشم كالتذكؽ، شلّا غل
، يتعرؼ على رائحة األطعمة كيتذكؽ طعمها، كهبذا يتعرؼ على أصناؼ ادلأكوالت، ما ىو حلو كما ىو ماحل

 كبالّتايل ػلدد ما يعجبو كما ال يعجبو دكف أف يراه بعينيو.
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كلكي يكتشف ادلعاؽ بصريا األشياء حولو كيتفاعل مع بيئتو كاآلخرين من حولو كيتكيف معهم، على 
تيح لو فرصة اللعب مع زمبلئو ادلبصرين كغريىم من ذكم اإلعاقة البصرية، فاللعب يوّسع خرباتو كيقّوم األسرة أف ت

 جسمو كيعّمق عملية االستكشاؼ عنده، كما يكسبو األمن كالطمأنينة كاالّتصاؿ بالعامل.

كأف تقرف بني الكلمة باإلضافة إىل ذلك من كاجب األسرة أف تعّلم ادلعاؽ بصريا اللغة كالتّدرب عليها باكرا 
كتتحدث أماـ ادلعاؽ بصريا بصوت مسموع كبطريقة سليمة ككاضحة يف مجل كاملة ادلعّن قدر  كالشيء معا،

اإلمكاف، مع العناية بتدريبو على مقارنة األشياء كصفاهتا، كهبذا ؽلكن تنمية التفكري السليم لديو، كىو جزء ال 
 يتجزأ من مسات شخصيتو كسلوكو.

كما أنّو يتحّتم على األسرة إثارة الدافعية لدل ادلعاؽ بصريا كي يكتشف العامل من حولو، كؽلضي يف التعلم 
الزيارات كالرحبلت الّّت ذبعلو ؽلّر خبربات كالّّت ؽلّر هبا ادلبصركف، كلكن من خبلؿ قيامو بكادلعرفة، كشلّا يزيد اّطبلعو 

 ت اللفظية.االعتماد على اخلربات ادللموسة كالتوضيحا

 إّف األسرة الواعية رباكؿ جادة إبعاد ظبلؿ اإلعاقة القاسبة عن طفلها، كذلك بالرتبية احلركية كاإلدراؾ ادلكاين
كمساعدتو على معرفة ادلسافات كاألبعاد، كأف غلّهز غرفتو كغرؼ ادلنزؿ دبا يبعد عنو سلاطر اإلصابة كاالرتطاـ قدر 

اذّباه ادلعاؽ بصريا تعليمو الصرب، ككذا كيفية تقبل اإلعاقة، كتغرس الثقة بنفسو اإلمكاف، كمن كاجبات األسرة أيضا 
ليدرؾ أنّو قادر على شلارسة حياتو بإغلابية كانفتاح، كتدربّو أيضا على التواصل احلسن مع اآلخرين كالتعاكف معهم 

 يف البيت كادلدرسة كاجملتمع.

من فيها كتنجح األسرة يف رعاية ابنها ادلعاؽ بصريا كتربيتو إذا ىيأتو لدخوؿ ادلدرسة اخلاصة، كتعاكنت مع 
تربيتو كإعداده دلا سيأيت، كتبقى على تواصل مستمر هبم،  كمرشدين كمعاجلني نفسانيني قصدعلمني مك  ةإدار من 

دلناسب مدل احلياة. كسيكوف ادلعاؽ بصريا فردا ناجحا كتتابع مسرية طفلها الرتبوية كالتعليمية كتوليو االىتماـ ا
      .1راضيا عن إعاقتو كحياتو إف تكاتفت األسرة كادلدرسة كاجملتمع يف توجيهو كاإلشراؼ على تربيتو

من أفراد أسرىم ككذا  ؽلتاز بعض ادلعاقني بصريا بالعدكانية، فيؤثر ىذا على عبلقتهم باحمليطني هبم-3    
% من 72 نسبة و اجتماعيا إف صّح التعبري، ىذا ما رفضتنيفاشلال، يانفس يننطو نشأة ادلزمبلء ادلدرسة، فينشأكا 

الفئة ادلستجوبة اإلقرار بو، كتعترب ىذه النتيجة شبو مطابقة لنتيجة التساؤؿ األّكؿ، إذ أّف ادلعلمني ادلعاقني بصريا 

                                                           

.84-80أمحد حسن اخلميسي، ادلرجع السابق، صينظر:  1
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صفة سلبية سبيز شخصيتهم، إذ أّف صفة العدكانية شبو لصيقة بادلعاقني بصريا، خاصة يرفضوف االعرتاؼ بكل 
 % شّلن كافقوا على ىذا الرأم.28ادلراىقني منهم، أك من يعانوف التهميش كىذا ما أفادتنا بو نسبة 

دراسة  كقد أكضحت العديد من الدراسات أّف لئلعاقة البصرية أثرا مباشرا يف نفسية ادلعاؽ بصريا منها
ادلظهر العاـ للفرد من األمور ك (، الّّت أكضحت أنّو يف معظم الثقافات تعترب الناحية اجلسمية 2004ادلساعيد )

قد يكوف غري مباشر فإنّو يكوف حلقة الوصل بني تقييم اذلامة كادلؤثرة على فكرة الفرد عن ذاتو، كمع أّف ىذا التأثري 
( أّف قبوؿ اآلخرين يعتمد على قبوؿ الذات، 2006كأشار الزريقات ) ذلذه األحكاـ.تو الناس للمعاؽ كاستجاب

كاف لدل الفرد ادلعاؽ بصريا مشكلة يف قبوؿ ذاتو فإنّو سيواجو مشكبلت يف قبوؿ اآلخرين، كالّّت تعترب أىم   كإف
 خرين.من اإلعاقة ذاهتا، كعلى ىذا تتشكل فكرة ادلعاؽ عن ذاتو كالّّت ربّدد إىل درجة كبرية قبولو لآل

كيعترب كستفورث أّف اإلعاقة البصرية تغرّي كتعيد تنظيم احلياة العقلية للفرد بأكملها، كقد بنّي أيضا البطانية 
( أّف عدـ التكيف االجتماعي لدل فاقدم البصر يعود إىل أّف اجملتمع ىو ادلسؤكؿ عن ىذه 2007كآخركف )

البصر ادلبكر قد  ( أّف فقد2005( كأمحد )2002يفة )ادلشاكل كليس ذكك اإلعاقة البصرية أنفسهم، كأكضح أشر 
 إىل العزلة كاالنطواء، كما أشارتادليوؿ  يطبع صاحبو بسمات ضعف الثقة بالنفس كعدـ الشعور باألمن كمن مَثم 

إىل أّف ىناؾ اطلفاض يف مستول تقدير الذات لصاحل الذكور حلصوذلم على  (Knight 2001نتائج دراسة )
مستول أعلى يف العزلة االجتماعية من اإلناث، كما أّف اإلعاقة البصرية ادلفاجئة تصيب صاحبها بالسلوؾ العدكاين 

 .1بل قد تؤدم إىل ادليوؿ االنتحارية

على النسبة الّّت حصلنا عليها من خبلؿ  إذف ال ؽلكن أف ننفي خبلصة كل ىذه الدراسات، كنعتمد
استجوابنا دلعلمي كأساتذة ادلعاقني بصريا دبدرسة العاشور، كما سبق كأشرنا، بل تكمن نسبة التضارب يف النتائج 
أّف معظم الدراسات أقيمت عن طريق ادلبلحظة لسلوؾ فئة ادلراىقني من ذكم اإلعاقة البصرية، بينما دراستنا قامت 

ف يتضّمن أسئلة مباشرة مل يكن ادلعلموف موضوعيني يف اإلجابة عنها، بل غّلبوا جانبهم الذايت كحاكلوا على استبيا
طمس حقائق مثبتة منذ عّدة عقود. كخبلصة القوؿ أنّو فعبل يعاين بعض ادلعاقني بصريا حّدة يف التعامل تصل حد 

 %( توافقنا الرأم.28لفئة ادلستجوبة )العدكانية كرفض احمليطني هبم، حّّت كإف كانت نسبة قليلة من ا

 

                                                           

.19نقبل عن: سادلة بنت راشد بن سامل احلجرم، ادلرجع السابق، ص 1
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معلمي كأساتذة مدرسة العاشور على أّف كل من ادلعاؽ بصريا كذكيو ػلتاج إىل مرشد نفسي  كافق مجيع-4
% منهم أّف األسرة اجلزائرية 79، بينما رأت كتربوم لتسهيل التعامل بينهم كهتيئة ادلعاؽ بصريا لولوج العامل ادلدرسي

أعلية اإلرشاد النفسي يف مساعدة الفرد على فهم مدل انب، كيرجع السبب إىل جهلها هبذا اجلال تويل اىتماما 
ذاتو كشخصيتو كربديد خرباتو كمشكبلتو ككذا تنمية مهاراتو بناءن على كفاءتو كتعليمو، كما يتوجب على أسرة 

ـو على أىداؼ إنسانية كبرية يتمثل ادلعاؽ بصريا أف تكوف على علم كدراية بأّف اإلرشاد النفسي البنها ادلعاؽ يق
 :1أعلها فيما يلي

ادلعاؽ بصريا ىو كائن بشرم لو كامل احلق يف احلياة اإلنسانية الكرؽلة ادلنتجة، كما لو كامل احلقوؽ -1
 األساسية.

رغم اإلعاقة البصرية فإّف ذلذا الفرد قدرات كطاقات ال تقل عن غريه من األفراد العاديني، أك قد يكوف -2
 لو أحيانا من ادلواىب كالقدرات ما يفوؽ قدرات كمواىب ادلبصرين.

 سة إىل رعاية صحية كاجتماعية كإقتصادية.بطبيعة إعاقتو فهذا الفرد حباجة ما-3

 السعي إىل تعديل أك تغيري اذّباىات األسرة كاجملتمع ضلو ادلعاؽ بصريا.-4

بني التناقضات الكبرية الّّت يواجهها إثر اختبلؼ كما أّف ادلعاؽ ػلتاج إىل اإلرشاد حّّت ػلقق التكافؤ 
ادلعاملة الّّت يتلقاىا يف البيت كتتّسم غالبا باالستجابة لّكل مطالبو كبالعفو عنو إذا أخطأ ألنّو ببساطة شخص 

. ىذه تّتسم بالقسوة معاؽ، كبني ادلعاملة الّّت يلقاىا من األفراد يف البيئة اخلارجية، كىي معاملة يف بعض األحياف
ادلواقف ادلتناقضة ىي ما ذبعل ادلعاؽ حباجة إىل اإلرشاد النفسي، فهو يعيش يف صراع بني الدافع كاالستقبلؿ 

. كالدافع إىل األمن، إذ أنّو يف زلاكالتو ليكوف شخصية مستقلة ؼلشى يف الوقت نفسو أف يتعرض أمنو للخطر
 االستقبلؿ فينمو باذّباه الشخصية القسرية الّّت تطغى عليها إّما إىل تغّلب الدافع إىل كينتهي الصراع بني الدافعني

 .2ادلواقف العدكانية، أك يتغلب الدافع إىل األمن فينمو باذّباه الشخصية االنسحابية

                                                           

.138، ص1986السعودية، بتصرؼ، عبد احلميد اذلاومي، التوجيو كاإلرشاد النفسي، دار الشركؽ، جدة، ادلملكة العربية  1
  

.285، ص1978طفي بركات أمحد، الفكر الرتبوم يف رعاية الطفل الكفيف، مكتبة اخلاصلي، مصر، ينظر: ل 2
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ذلذا على أسرة ادلعاؽ بصريا أف تويل عناية إرشادية بابنها حّّت يتمكن من مواجهة ادلشكبلت الّّت يواجهها 
يف ادلدرسة خاصة، خصوصا يف مراحل ادلراىقة كاكتماؿ النمو، كيتلخص دكر ادلرشد يف خدمة يف اجملتمع عامة ك 

 ادلعاؽ بصريا من اجلانب النفسي فيما يلي:

ينبغي أف يتعرؼ ادلرشد على تأثري اإلعاقة البصرية على شخصية ادلعاؽ كسلوكو كما لديو من -1
 من الربامج ادلوجودة. االستفادةاستعدادات عقلية، كمستول ذكائو، كمدل قدرتو على 

على ادلرشد أف ػلاكؿ تغيري نظرة ادلعاؽ عن نفسو كأف يعمل على تنمية النواحي اإلغلابية يف ادلعاؽ -2
بصريا لكي يتقبل النواحي السلبية دكف تأثري يف مفهومو عن ذاتو، كيف عملية توافق مع مزيج من احلب كالتقدير، 

  .1ة أثر النواحي السلبيةسبحو النواحي اإلغلابي كبذلك

الّّت تأخذ طريقها يف كقت مبكر من حياة الطفل -إّف أساليب الرعاية الطبّية كالتعليمية كاالجتماعية -3
تعمل على ربسني اذّباىات احرتاـ الذات كتقديرىا  -ادلعاؽ بصريا دبا يف ذلك خدمات اإلرشاد النفسي للوالدين

 .2لدل األطفاؿ ادلعاقني بصريا

كغلب على ادلرشد يف حالة اإلعاقة البصرية ادلكتسبة أف يتعرؼ على شخصية الفرد قبل حدكث -4
أك ادلؤسسة الّّت  سرتوأاإلصابة، كقد ال يعي ادلرشد مفهـو الذات لدل الشخص قبل اإلصابة ما مل يقم ىو أك 

فا يف ادلاضي، أك كاف لديو فإذا كاف مفهـو الذات لدل الشخص ضعيأحالتو بتقدمي معلومات مفيدة حوؿ ذلك، 
مشاعر بعدـ الكفاية، فاإلعاقة قد تزيد تلك ادلشاعر إضافة إىل الدراسة الفردية كادلعلومات الّّت يّتم احلصوؿ عليها 

 من التقارير الذاتية.

باستطاعة ادلرشد استخداـ األساليب الّّت تعتمد على إيضاح أىداؼ كسلاكؼ كحاجات كإدراكات 
سلوب ؽلكن للمرشد أف يوّظف خربات الطفولة ادلبكرة جلمع ادلعلومات األساسية، األمر الذم الشخص، كهبذا األ

يسمح بالرتكيز على مفهـو الذات طويل ادلدل، كبذكر اخلربات ادلاضية ال يقدـ معلومات فقط كلكنو يوّلد ادلشاعر 
فولة بقدر ما ىو فهم الظركؼ الراىنة أيضا. إّف اذلدؼ من تذكر اخلربات السابقة ليس إببلغ ادلرشد خبربات الط

للمعاؽ بصريا )ادلسرتشد(، فالتفسريات غلب أف تكوف ذات عبلقة باحلاضر كادلعاؽ بصريا غلب أف يصادؽ على 

                                                           

.27ق، ص1401، السنة اخلامسة، الرياض، ذك القعدة 53بتصرؼ، فاركؽ سيد عبد السبلـ، اخلصائص النفسية للمعوقني، رللة الفيصل، العدد  1
  

.311السيد عبد الرحيم، ادلرجع السابق، صفتحي ينظر:  2
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افرتاضات ادلرشد، كىذه الطريقة مفيدة من أجل التعرؼ على شخصية كمفهـو الذات للمعاؽ بصريا قبل حدكث 
 . 1 تطرأ عليها بسبب اإلعاقةاإلعاقة كدلعرفة التغريات الّّت 

كالعملية اإلرشادية عموما ترّكز على مقاكمة الفرد ادلعاؽ بصريا للتعامل مع إعاقتو كجزء من الذات، كىذا 
 أمر ملحوظ بوجو خاص يف حاالت اإلعاقات النامجة عن اإلصابة ادلتأخرة.

نجم عن اإلحباط، كيصبح دكر ادلرشد كباستطاعة ادلناحي اإلرشادية ادلعرفية التعامل مع الغضب الذم ي-5
مساعدة الشخص ادلعاؽ بصريا على تغيري أفكاره كاذّباىاتو كمعتقداتو غري العقبلنية. كاألسلوب الرئيسي الذم 
يستخدمو ادلرشد العقبلين كالعاطفي ىو مساعدة الشخص ادلعاؽ على ربقيق التحليل الذايت كالعقبلين، كباإلضافة 

د من االذّباىات غري العقبلنية يستطيع ادلرشد أيضا مساعدة ادلعاؽ بصريا يف عملية التعبري إىل ادلساعدة على احل
التعبريم احلديث يسّهل عملية التنفيس كالّّت ؽلكن ذلا أف تؤدم إىل عدـ تزايد  السلوكي عن ادلشاعر، فالعبلج

 .2مقبولة لتوجيهو اعيةالقدرة على اإلحساس بالغضب كبالّتايل مساعدة الشخص على اكتشاؼ طرؽ اجتم

إّف االستجابات غري السّوية من اآلباء تتطلب كقتا لفهم ادلوقف على حقيقتو، كللتصّرؼ بطريقة سوية، -6
كالتخلص من ادلشاعر غري ادلناسبة، كاإلرشاد النفسي يف ىذا الوقت يكوف أكثر فائدة. لذلك من ادلهم توفري 

و من اجلّلي أّف تأخري أك تعويق عملية اإلرشاد خدمات اإلرشاد النفسي كجعلها ميسورة ألسر ادلعاقني بصريا، إذ أنّ 
تتكوف نتيجة لسلوؾ الوالدين شلّا يؤدم إىل ك وية يف شخصية الطفل سّ بال ليستقد يؤدم إىل تكوين أظلاط 

تأصيلها، كبالّتايل قد تساعد على االضلراؼ كلكن إذا ظلا الطفل مستقبل معتمدا على نفسو فإنّو ال ؼلشى التغريات 
ف اجلديدة الّّت مل يكتشفها بعد، كما أنّو يستطيع االعتماد على إمكانياتو احملدكدة، كيستطيع تعلم أك ادلواق

 اكتشاؼ ادلواقف اجلديدة كالتعامل معها.

بصريا الّذين يتعرضوف للحماية الزائدة يظهركف درجة من البقاء يف مستويات بدائية من  إّف ادلعاقني-7
لية اإلرشاد عملية تعاكنية تتضّمن أشخاصا عديدين يف بيئة ادلعاؽ بصريا، كغلب التعايش، كذلذا غلب أف تكوف عم

طلب ادلساعدة من األطّباء كادلعلمني ادلهنيني كالقائمني على التدبري ادلنزيل كغريىم لتحقيق االستقبللية. إّف العنصر 
ادلعاقني بصريا على مواجهة اجملتمع ادلشرتؾ يف ومولية الربامج ىو تطوير النضج العاطفي الّذم من شأنو مساعدة 

 .كمتطلباتو العديدة

                                                           

. 40مجاؿ اخلطيب كآخركف، ادلرجع السابق، صينظر:  1
  

.45ادلرجع نفسو، ص 2
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يف مساعدة ادلعاؽ بصريا ككذا أسرتو يف ذباكز العقبات الّّت تقف حاجزا أماـ تعليمو  أّما دكر ادلرشد الرتبوم
 فيتمثل يف:

الّّت غلب أف يعمل ادلرشد على توجيو ادلعاؽ بصريا إىل ادلدارس اخلاصة، كأف يعرّفو على اخلدمات -1
من خدمات تعليمية كتربوية، كأف يغرس لديو االعتماد على النفس، كأف ينّمي قدراتو إىل  تقدمها ىذه ادلدارس،

أقصى حّد شلكن، كما عليو أف يتدخل مبكرا حبيث ال يتيح لبلجتهادات الشخصية اخلاطئة من األشخاص غري 
 نتائج سيئة عليو. ادلتخصصني تقدمي خدمات خاطئة للمعاؽ بصريا شلّا يؤّدم إىل

العمل على ادلشاركة اإلغلابية النشطة للطفل ادلعاؽ بصريا يف األنشطة ادلدرسية، بشرط أف يكوف ذلك -2
من خبلؿ طرؽ كأساليب تتمّيز باحلب كالدؼء كالرغبة يف ادلساعدة كالتقّبل، كليس من منطلق احلماية الزائدة 

كأف تكوف ىذه األنشطة من النوع الّذم يتطّلب مشاركة آلخرين، للطفل ادلعاؽ بصريا الّّت تشجع اعتماده على ا
على اآلداء فإّف ادلبصرين ينظركف إليهم بقدر أكرب من  كعندما يظهر ادلعاقوف بصريا قدرهتممجيع األفراد يف اآلداء، 

 . االحرتاـ شلّا غلعلهم يدعوهنم إىل ادلشاركة يف أنشطة أخرل

فاؿ ادلعاقني بصريا الثقة بالّنفس كأعضاء إغلابيني يف اجلماعة كيشعركف هبذه الطريقة ؽلكن أف يكتسب األط
كما تتيح ذلم االختبلط مع زمبلئهم غري  .1بالقدرة على دعوة زمبلئهم دلشاركتهم بعض األنشطة الّّت يفّضلوهنا

كىذا يعترب غاية كل يف ربصيل اخلربات كاإلسهاـ يف األنشطة  ادلبصرين ككذا زمبلئهم األسوياء، كزلاكلة رلاراهتم
 عمل تربوم كتأىيلي.

توفري التنشئة االجتماعية السليمة بادلساعلة يف تيسري العمليات التكوينية كالوقائية كالعبلجية، من خبلؿ -3
تزكيد الطالب بادلهارات ادلختلفة يف نطاؽ قدراتو كإمكاناتو كمتطلّبات اجملتمع، كمساعدتو على زبليص مشاكلو 

كفاءهتا كتطوير كسائلها   تعّطل ربصيلو الدراسي ككقايتو من التعرض ذلا، كمساعدة ادلدرسة على زيادة كالعقبات الّّت 
 .2لتكوف أكثر قدرة على تلبية متطلبات التغري كالتقّدـ يف اجملتمع

                                                           

.316فتحي السيد عبد الرحيم، ادلرجع السابق، صينظر:  1
  

.429سيد عبد احلميد مرسي، ادلرجع السابق، صينظر:  2
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ؽلكن تصحيح ادلسار الفلسفي يف تعليم األطفاؿ ادلعاقني بصريا يف الببلد الّنامية، كذلك باالعتماد على -4
ثبلث أنواع من الربامج التدريبية الّّت تستخدـ يف تنمية ادلهارات البصرية لديهم، كىي تقّدـ بشكل تسلسلي بعد 

 :1عملية تقييم ادلتبّقي من حاّسة اإلبصار على النحو الّتايل

 *برامج تعمل على استثارة حاّسة اإلبصار.

 *برامج تعمل على زيادة فاعلية حاّسة اإلبصار.

 ز على ربديد الوسائل كاألساليب الّّت تعمل على زيادة االستفادة من حاّسة اإلبصار.*برامج تركّ 

كتقع على كاىل ادلسؤكلني كاألخصائيني كادلرشدين كاجلهات ذات العبلقة ادلسؤكلية الوطنية للعمل بّكل -5
ضلو ادلعاقني بصريا، حيث  -كادلتعلمنيكخصوصا ادلعلمني -األساليب الّّت من شأهنا ربسني اذّباىات أفراد اجملتمع 

 سبّثل اذّباىاهتم كدرجة تقّبلهم لعملية الدمج أحد األسس ادلّهمة يف صلاحها كربقيق أىدافها.

 النتائج الخاصة بعالقة المعاق بصريا بمحيطه التربوي: تحليل-ب

 المعاق بصريا والمعلم:-

ة ادلعلم بتلميذه ادلعاؽ بصريا تتأثر بالوضع على أّف عبلق %( من الفئة ادلستجوبة57كافقت نسبة )-5
باىتماـ مبالغ فيو من طرؼ أسرتو فإّف ادلعلم غلد نفسو  ىشّلن ػلظ بصريا األسرم ذلذا األخري، فإف كاف ادلعاؽ

، كعند مصادفة أّم مشكل يّتصل مباشرة باألسرة ادلعنية كىي تتكفل بعبلقة جّيدة مع ىذا النوع من ادلتعلمني
عيش عالة على أسرتو، فإّف ادلعلم غلد صعوبة يف يأّما إف كاف ادلعاؽ بصريا شلّن يعاين االعلاؿ الّتاـ ك بالباقي، 

التعامل معو، إذ أّف ىذا األخري يكوف عدكانيا بدرجة كبرية، كرافضا ألم عبلقة تربطو دبعلمو أك بزمبلئو، فيلجأ 
على تقليص الفجوة بينهما، كرباكؿ إضافة شيء من الّود داخل  ادلعلم ىنا إىل االستعانة بادلرشدة الرتبوية الّّت تعمل

 جدراف القسم.

%( ارتأت أّف ادلعلم ال عبلقة لو بوضع ادلتعلم األسرم، بل إنّو مطالب بأف يّتسم 43بينما النسبة ادلتبّقية )
ة كمعاملة اجلميع معاملة عليو تقدمي الدرس دبوضوعية تامّ كما باحليادية اذّباه ادلتعلمني كال شأف لو بنفسياهتم،  

 متماثلة.
                                                           

.295ناصر موسى، ادلرجع السابق، صينظر:  1
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كترل الباحثة من خبلؿ مبلحظتها لعبلقة ادلعلمني كادلتعلمني من ذكم اإلعاقة البصرية بادلدرسة ادلعنية، أّف 
حيادية ادلعلم ىي من الصعوبة دبكاف، إذ أّف كاجبو الرئيسي ىو ربصيل الفهم لدل مجيع ادلتعلمني، كىذا الواجب 

تدفع  كجود األطفاؿ ادلنعزلني أك ادلنطوين داخل حجرة الدراسة، كأّم زلاكلة للتقرب منهم ىو صعب التأدية عند
هبم إىل الغضب كالصراخ، ما ينتج عنو تدّخل ادلرشدة النفسية، كبالّتايل فإّف اإلرشاد النفسي ىو قطب إضايف يف 

 أقطاب تعليم ادلعاقني بصريا.

يتمّيز ادلعاؽ بصريا بضعف القدرة على التخّيل كؽلكن للمعلم مساعدتو على ذباكز ىذه العقبة، ىذا ما -6
%( من الفئة ادلستجوبة، كقد أقّرت ىذه الفئة بصعوبة ادلهّمة، كوف اجلهد ادلبذكؿ من 71كافقت عليو نسبة )

ذلذا غلب أف يبدأ تعليمو باحلقائق ّردة، طرؼ ادلعلم مهما كاف كبريا فإنّو يبقى عاجزا أماـ كصف احلقائق اجمل
احملسوسة لريتقي بعدىا إىل غريىا من احلقائق األخرل. كعند هناية الدرس يبقى ادلعلم يف حرية إف كاف ادلعاؽ بصريا 

خالية من أّم داللة يف فكره،  فعبل قد كّوف صورة حقيقية عن ىذه احلقائق، أـ قد حفظ فقط ما قيل لو بألفاظ
 ردىا كما حفظها.كيعيد س

أيضا األشياء ادلتناىية الكرب كاجلباؿ أك ادلتناىية الصغر كاحلشرات يعجز ادلعاؽ بصريا عن تكوين صورة 
أف يقّدـ مثبل رلّسما مصّغرا عن اجلبل كيذكر أّف احلجم احلقيقي كذىنية عنها، فيحاكؿ ادلعلم مد يّد ادلساعدة  
دقيقة عنو، ال ؽلكن كسب فكرة  البشرية باللمس، كحّّت عند تلّمسوللجباؿ ىو أكرب بكثري من أف ربيطو الّيد 

 امن معرفة أّف اجلبل ىو كتلة صخرية كبرية جدا ذلا قاعدة كقّمة بيد أّف الواقع احلجمي ذلفيتمّكن ادلعاؽ بصريا 
 يبقى زلدكدا يف ذىنو.

خياؿ كاسع، حّّت أكسع من خياؿ يف الرأم كاعتربت أّف ادلعاؽ بصريا لو  %(29كاختلفت النسبة ادلتبّقية )
ادلبصرين أحيانا، لذلك ال غلد ادلعلم صعوبة يف كصف األشياء، سواء الكبرية جدا أك الصغرية جدا، ألّف اخلياؿ 

 ؤلشياء.لذىنية دبجرد مساعو للوصف اللفظي  رإعطاء صو من  ّكنوادلبدع للمعاؽ بصريا ؽل
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ادليدانية، ككذا ما أثبتتو العديد من الدراسات، فإنّو فعبل للمعاؽ بصريا كشلّا سّبت مبلحظتو من خبلؿ الزيارة 
خياؿ كاسع جدا كغري زلدكد، كقد يصل بو أحيانا كثرية إىل ما يسّمى بأحبلـ اليقظة، إاّل أّف ىذا ال يساعده كثريا 

ن مشكل نفسي عند ادلعاؽ اجملرّدة أك غري ادللموسة، ألّف ىذا اخلياؿ إظّلا ىو ناتج ع يف إعطاء صورة لؤلشياء
بصريا، كخاصة أكلئك اّلذين يعانوف من صفة االنسحابية، فإهّنم يعوضوف نقصهم االجتماعي ببناء األحبلـ الّّت 

 تعترب مبلذا ذلم، كما يقـو ادلعاقوف بصريا بتخيل رلتمعات على مقاسهم يكونوف ىم سادهتا.

ادلعاؽ بصريا مطالب بتنمية حاسّت السمع  %( من عينة الدراسة على أّف معلم85كافقت نسبة )-7
كاللمس لدل ادلتعلم ادلعاؽ، كذلك تعويضا عن حاسة البصر ادلفقودة، كيعترب اذلدؼ من تنمية حاّسة السمع لدل 
ادلعاؽ بصريا ىو ربقيق التحصيل األكادؽلي اجلّيد، كزيادة القدرة على الرتكيز كاالنتباه للمعلم، كعدـ التشتت 

 ب ادلشاكل الّّت تنتج عن الفهم اخلاطئ الناتج عن عدـ االستماع اجلّيد.ادة القدرة على التذكر، كذبنّ كالسرحاف كزي

، كبالّتايل زيادة  -ادلستمع كادلتحدث-كما تساىم حاّسة السمع يف خلق اىتماـ متبادؿ بني كبل الطرفني 
ليعرّب عن رأيو بشكل منتظم، مّث الوصوؿ إىل حل الّود كاحملبة بني األفراد ادلتحدثني، كإتاحة الفرصة لّكل فرد 

ادلشكبلت على أساس التفاىم بني األفراد، كتعزيز العبلقات كاالحرتاـ بينهم، كما أّف مهارات االستماع تشّجع 
 . 1اآلخرين على ادلشاركة كإبداء الرأم

 كتتكوف الربامج العاملة على تنمية حاّسة السمع من العناصر اآلتية:

كتشمل الوعي لؤلصوات يف البيئة، كالتمييز بينها، كربديد اذّباىها كلفظ  االستعداد لبلستماع مكونات-1
األصوات البيئية، كالتفسري الوظيفي ذلا، باإلضافة إىل فهم ادلفردات األساسية الّّت يّتم استقباذلا، كادلستول 

للمعلومات االنفعالية الّّت يّتم  سمعية، كالوعياألساسي لبلنتباه، كالرتكيز كالربط بني الصوت كمعناه، كالذاكرة ال
 احلصوؿ عليها من األصوات ادلتنوعة، كالقدرة على متابعة التعليمات اللفظية البسيطة.

التدريب على ادلكونات ادلثالية: التمييز الدقيق بني أصوات احلركؼ، كتطوير ادلفردات كاإلغبلؽ -2
السمعي، كاستخداـ احملتول، كاالستماع إىل أىداؼ زلددة تتضمن ربديد الفكرة الرئيسة، كالتحليل الناقد، 

الذاكرة السمعية، كؽلكن استخداـ  كاالستنتاجات ادلنطقية، كربديد معاين الكلمات، كفهم التعليمات، كمهارات
ادلواد ادلسّجلة كيتضمن ذلك استدعاء احلقائق كالتفاصيل كتذّكرىا. كتذّكر التسلسل، كمهارات التنظيم، كإدراؾ 

                                                           

1
ة جامعة مجاؿ أبو زيتوف، شادف عليوات، أثر برنامج تدريّب يف تنمية مهارات االستماع كمفهـو الذات األكادؽلي لدل الطلبة ادلعوقني بصريا، رللّ ينظر:  
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كاالستماع كاالختيار، كلتحقيق ما سبق يوصى معلمو ادلعاقني بصريا بتعليم مهارات االستماع  مؤشرات التنسيق
 . 1تعليمية كتدريبية متنّوعة بأسلوب فّعاؿ من خبلؿ استخداـ برامج

م باستخداـ اللمس ىو كما أنّو يتوجب على ادلعلم تنمية حاّسة اللمس عند ادلعاؽ بصريا، كذلك كوف التعلّ 
عن طريق دلس األشياء، كما ػلتاج إىل الربط بني اخلربة الشخصية  غري ادلبصرعملية تتضّمن الرموز الّّت يتلّقاىا 

كمعاين ىذه الرموز، فهو بذلك عملية تفكري متعّددة ادلراحل، كما أّف القراءة عن طريق اللمس ليست عملية آلية 
افة إىل معرفة ال تتعّدل تلميس النقاط البارزة، بل يتطلب األمر فهم معانيها طبقا خلربات القارئ كثقافتو، باإلض

 معاين الكلمات كداللتها كفهمها ككذا تقييم ادلقركء كاالستفادة منو.

ينبغي أف يعّن ادلعلم بزيادة الثركة اللفظية لديو، فيثرم  كقبل أف يقّدـ للطفل ادلعاؽ بصريا ما يريد أف يلمسو
الربايل كاخلط البارز عموما جوانب حصيلتة اللغوية بكلمات جديدة كجوانب متعّددة، تدكر بقدر اإلمكاف حوؿ 

كدلس احلار كالبارد كاخلشن كالّناعم، كىكذا مع ابتعاده عن الغريب من األلفاظ أك اإلكثار ادلبالغ فيو من ادلرتادفات 
من الكلمات، كأف يرتكو مستغرقا يف معاجلتو لؤلشياء حّّت إذا اقرتب من ادللل أك سأؿ عن شيء غامض شاركو 

 خبطوة صغرية مفيدة.

ما أّف تطوير اللمس ينّمي الدافعية لدل ادلعاؽ بصريا، إذ أهّنا حافز حقيقي ضركرم لكي ػلدث التعلم، ك
فاألطفاؿ غلدكف ادلتعة كاإلشباع عندما يتقنوا مهارات جديدة، كذلذا غلب االستفادة من عمل فرصة الستثارة 

 يصبح أكثر حيوية. مهارات اللمس عند الطفل غري ادلبصر، كعندما تقّدـ لو خدمات فإنّو

% من معلمي ادلعاقني بصريا ارتأكا أنّو ال يتسّّن ذلم توضيح بعض ادلعلومات دلتعلميهم، كالتمييز 8-90
ككذا بني بعض األشكاؿ، لذا يّتم فقط تلقينهم ىذه ادلفاىيم كدالالت بصرية تستخدـ من طرؼ  بني األلواف

 أّم شيء ألهّنا غري مبنية على أساس خربات كاقعية. ادلبصرين يف كصف األشياء كاخلربات، كال تعين ذلم

كشلّا سّبت مبلحظتو أّف جل ادلتعلمني من فئة ادلعاقني بصريا ؽليلوف إىل استخداـ مثل ىذه الكلمات كادلفاىيم 
ذات ادلدلوؿ البصرم كالّّت تعترب خارجة عن نطاؽ خربهتم احلّسية، كال يستطيعوف تعيني األشياء الّّت ترمز ذلا 

ادلعاؽ بصريا نفسو فيو كيريد أف يكسبو على األّقل يف  الكلمات، كقد يرجع السبب يف ذلك للتحّدم اّلذم يقحم

                                                           

.220مجاؿ أبو زيتوف، ادلرجع السابق، صينظر:  1
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نظر نفسو، فيعترب أّف استخداـ مثل ىذه ادلفاىيم ىو إثراء لرصيده العلمي بينما اجلميع يعلم أنو استخداـ أللفاظ 
 خالية من أم داللة عنده.

 المعاق بصريا ومؤسسته التعليمية:-

أيها يف العبلقة بني التصميم الداخلي دلؤسسة العاشور آراء عينة الدراسة بالتساكم حوؿ ر  انقسمت-9
 %( من العينة أّف ادلؤسسة مشتملة على:50كالتوافق النفسي كاالجتماعي للمعاقني بصريا، حيث رأت )

مواصفات مبلئمة يف ادلوقع كادلبّن مع متطلبات الوصوؿ كاالستخداـ السهل كفقا الحتياجات ادلعاؽ -1
 بصريا.

( أخصائيني نفسانيني مؤىلني، كعلى أّّت االستعداد للتعامل مع ادلتعلمني من ذكم 07)أكثر من سبعة -2
 اإلعاقة البصرية.

%( مع 100أجهزة كبرامج كمعّدات كذبهيزات خاصة خلدمة ادلعاؽ بصريا. كهبذا تكوف متوافقة )-3
 احتياجات ادلعاقني بصريا النفسية كاالجتماعية. 

ة الدراسة أّف طبيعة ادلؤسسة ال عبلقة ذلا بالتوافق االجتماعي كالنفسي بينما يرل النصف اآلخر من عين
 للمعاؽ بصريا كذلك لػػػِ:

 نقص التجهيزات كادلعّدات اخلاصة بادلتعلم غري ادلبصر.-1

 يف االستيعاب السمعي للمتعلم. اّتساع حجرات الدراسة ما أضفى نوعا من الصعوبة-2

كمن خبلؿ مبلحظة الباحثة تبنّي أّف ادلؤسسة تتمتع دبيزات مبلئمة لطبيعة ادلتعلمني، حيث ال توجد هبا 
منحدرات كارتفاع نسّب للنوافذ، كتوّفر ادلساعدين الرتبويني ككذا األخصائيني النفسانيني ككّلهم رلّند خلدمة ادلتعلم 

 غري ادلبصر.  
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ال يتجاكز عدد التبلميذ ادلتمدرسني من فئة ادلعاقني بصريا الثمانية ترل أغلب الدراسات أنّو غلب أف -11
%( 61( يف كل قسم. ىذا ما كافق عليو كل من سألناه من معلمي كأساتذة مدرسة العاشور، بينما فقط )08)

 منهم أقّركا بتوفر ىذه اخلدمة دبؤسستهم.

التعليم االبتدائي، كذلك للعدد الكبري الّذم كفعبل يزيد عدد ادلتعلمني عن الثمانية يف األقساـ األكىل من 
تستقبلو ادلؤسسة من األطفاؿ كل سنة كالّذم يفوؽ قدرهتا االستيعابية أحيانا، إاّل أنّو كّلما تقّدـ ادلستول الدراسي 

أك مغادرة ادلؤسسة ألسباب خاصة أك الرسوب ادلتكرر كغريىا من  قّل عدد ادلتمدرسني بسبب التوقف عن الدراسة
إىل أنّو كّلما زاد عدد ادلتعلمني عن الثمانية  سباب، فيتبلءـ عدد الطلبة مع ادلقاييس العادلية. كذبدر اإلشارةاأل

كأحيانا عن اخلمسة فإّف مهمة ادلعلم تزداد صعوبة كخاصة يف األطوار األكىل، إذ أّف ادلعلم ىنا يعتمد التعليم 
 يكوف عددىم قليل بالقسم.الفردم، كحّّت تتساكل حظوظ ادلتمدرسني غلب أف 

كتقدمـ  % من الفئة ادلستجوبة ترل أّف الربامج التعليمية ادلقّدمة غري مبلئمة لطبيعة ادلتعلم عندىم،11-71
ىذه الربامج من قبل كزارة الرتبية كىي تشبو إىل حّد ما برامج ادلبصرين، مع االختبلؼ يف طريقة القراءة كالكتابة 

 طبعا، إذ تعتمد ىذه ادلدرسة على طريقة برايل ادلبلئمة لطبيعة مرتاديها.

من أساتذة كمعلمني من  )قبايلي أمينة( ك )ثليلي أسعد( إنشاء جلنة خاصة مكونة افكقد اقرتح األستاذ
ذكم اإلعاقة البصرية تعمل على تكييف كإعادة دراسة الربامج سواء بإضافة، حذؼ، أك تعديل بعض الدركس الّّت 

  ال تتماشى كطبيعة إعاقة ادلتعلمني.

%( ادلتبقية أّف الربامج خاضعة لدراسة كرقابة كزارة الرتبية، كىي مبلئمة ذلم كزبدـ 29بينما ترل نسبة )
دلعاؽ بصريا علميا كاجتماعيا، كدليلهم يف ذلك ىو النجاح احملقق من طرؼ أفراد ىذه الفئة، سواء بنيلهم ا

. كما أّف ىذه الربامج شهادات عليا أك مناصب مرموقة، أك صلاحهم االجتماعي برتبية أبناء متعلمني متفوقني
 ثانوية كاجلامعية.مساعدة لبلندماج ضمن ادلؤسسات التعليمية العادية يف ادلرحلة ال
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الحظنا كجود مكتبة مسعية متطورة، كمكتبة للربايل  عند زيارتنا دلؤسسة العاشور كالتجوؿ يف أرجائها-12
هبا عدا الكتب ادلدرسية مصاحف تساعد ادلعاقني بصريا على حفظ القرآف الكرمي، كبعض التجهيزات كالوسائل 

لّكن  ادلنشأة أهّنا األكثر ذبهيزا بوسائل التعليم على ادلستول الوطين،اخلاصة، كقد علمنا من القائمني على ىذه 
%( راضني عّما ربتويو 59كعند استفسارنا عن مدل إقتناع ادلدرّسني هبذه التجهيزات كجدنا فقط ما نسبتو )

ترب ىذه مؤسستهم، يف حني النسبة الباقية تراكحت بني من أنكر كجود أّم كسيلة حّسية بادلدرسة، كبني من اع
  الوسائل غري كافية.

كمساعدة للمعاؽ بصريا يف مجيع مستوياتو الدراسية،  كاحلقيقة أّف التسجيبلت الصوتية متوفرة بأشكاؿ عّدة
كالقصص اذلادفة كالدركس ادلربرلة كغريىا، بينما ادلكتبة احلّسية الّلمسية ناقصة  كىي متنوعة بني قصص األطفاؿ
سية ادلتوفرة فقط باللغة اإلصلليزية، كىذا ما استهجنو العديد من ادلدرسني التجهيز خصوصا اخلرائط اللم

 فهو: .ادلستجوبني، كرأكا بأّف ادلعاؽ بصريا يف حاجتو إىل التعليم سلتلف عن غريه

حباجة لتوفري الوسائل الّلمسية جبميع أنواعها، ككذا اختيار األلفاظ السهلة الواضحة الغنّية بادلعاين -1
 احلسّية.

 حباجة إىل استخداـ أسلوب اللمس ادلتكرر حلفظ الشكل ادلطلوب.-2

 ػلتاج أيضا إىل اإلبكار يف تعلم الربامج التوجيهية اخلاصة.-3

ػلتاج كذلك إىل توظيف أساليب التعليم الّّت تعتمد على مبادئ معركفة كالتدرّج من العاـ إىل اخلاص -4
 كمن احّلس إىل اجملرد.

ىم رأكا بأّف النظاـ الداخلي دلؤسستهم ال يلّّب احتياجات ادلعاؽ بصريا، كعّددكا % شّلن استجوبنا13-57
 أىم النقائص يف:

 خدمة اإلقامة يف عطلة هناية األسبوع، كىو ما يسبب تأّخر كصوؿ ادلتعلمني صباح كل يـو أحد.*ال تتوفر 

بالنسبة للمعاقني بصريا خاصة ذكم *ال ربتوم اإلقامة على منشآت رياضية، كمعلـو كم ىي الرياضة مهّمة 
 ادلشكبلت النفسية.
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 *تنقصها الرعاية الشاملة حلواس ادلعاؽ بصريا عدا حاّسة البصر طبعا.

 *تفتقر ىذه ادلؤسسة للخربات ادلتنوعة الّّت ؽلكن أف يزّكد هبا ادلعاؽ بصريا.

ستقبلؿ ككذا التحرر من قيود *الرقابة ادلفركضة على اخلاضعني للنظاـ الداخلي ربرمهم من الشعور باال
 األسرة.

 *ال توفر ادلؤسسة من يدّرب ادلعاقني على إتقاف أمور النظافة الشخصية.

*ال يوجد تعامل بني ىذه ادلؤسسة كادلدارس العادية، كبالّتايل ال يتسّّن للمعاؽ بصريا التقرب من أقرانو 
 .متجانسادلبصرين يف جّو تعليمّي 

 ادلعاقني بصريا على ادلرافق الّّت ربتويها ىذه ادلنشأة. ادلؤسسة ال يهتّموف بإطبلع*كما أّف القائمني على 

 *كما أّف ىناؾ نقص كاضح يف شعور ادلعاؽ بصريا باألمن كعدـ التفرقة يف ّظل ىذه ادلؤسسة.

ىذه ادلدرسة  أّما آخر تساؤؿ حوؿ ادلؤسسة الرتبوية للمعاؽ بصريا كاف طلب تقييم شامل دلا تؤديو-14
، كقد انقسمت نسبة ادلدرّسني ادلستجوبة مناصفة بني من يراىا مقبولة كمن يراىا غري ذلك، كشلّا رأتو الفئة للمتعلم

 غري الراضية من مساكئ سبّثل يف:

 االكتظاظ يف بعض األقساـ كنقص يف األدكات البيداغوجية.-

 ، كتفرض بعض األنشطة على اجلميع.أّف ادلؤسسة ال تراعي الفركؽ الفردية بني ادلتعلمني-

ينبغي أف يعاد كل نشاط يوميا كدلدة أسبوع على األّقل حّّت يتقنو ادلتعلم، كغلب أف غلرل يف بيئة ىادئة،  -
 كما ينبغي أف يكوف شلتعا للمعاؽ بصريا، كىذا ما ال توّفره ادلؤسسة.

كىذا ما يتطلب من  نقصو الدافعية.ال غلب إجبار الطفل ادلعاؽ بصريا على تنفيذ أّم نشاط عندما ت-
ادلرشد أف يكوف حامسا الستجابات أك ردكد أفعاؿ الطفل، كما غلب أف يكوف قادرا على ربفيز اىتماـ ادلعاؽ 

  كدافعيتو اذّباه األنشطة.
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فهي تشبو إىل حدٍّ ما تقدمو ّجل ادلؤسسات  الّّت تقدمها ادلؤسسة للمعاؽ بصريااخلدمات من ناحية أّما 
 التعليمية، كالّّت تعمل على:

 الكشف عن ميوؿ ادلتعلمني كقدراهتم كاستعداداهتم.-

 تنمية شخصية ادلعاؽ بصريا كالعمل على تكاملها.-

 كاالجتماعية.تربية الطفل ادلعاؽ تربية متوازنة من مجيع النواحي العقلية كاجلسمية كالنفسية كاخللقية -

 تشجيع ادلعاؽ بصريا على االبتكار كالتجديد.-

إعداد ادلعاقني بصريا لفهم التغرّيات االجتماعية، كربط ادلدرسة باحلياة الواقعية كتنمية القيم الثقافية -
 كاحلضارية كالركحية لديهم.

 غرس ركح ادلبادرة كالتعاكف يف نفس ادلعاؽ بصريا.-

 ني بصريا من خبلؿ الرحبلت كاحلمبلت التطوعية.توسيع دائرة معارؼ ادلعاق-

 تحليل النتائج الخاصة بتعليم البرايل:-

، ىذا ما ال تويل األسرة اجلزائرية االىتماـ بتعليم الربايل البنها ادلعاؽ بصريا قبل دخولو العامل ادلدرسي-15
سي يف تدريب ابنها على استخداـ % من الفئة ادلستجوبة، كما ترل ىذه الفئة أّف األسرة ذلا دكر أسا79تراه 

 أدكات الربايل قبل ادلدرسة، كعليها أيضا مسؤكلية احملافظة على سبلمتو من التعامل السيء مع مثل ىذه األدكات.

عندما يكوف ىذا كيعترب اجّلو األسرم الغيّن بالتفّهم كالتعامل احلسن إضافة يف حياة ادلعاؽ بصريا، خاصة 
ادلراقبة كالعمل على تصحيح األخطاء كالتدريب ادلبّكر للطفل، كما أّف التعاكف بني الوالدين اجّلو متضمنا لنوع من 

 كادلعلم يعود بفوائد مجّة على الطفل كادلعلم كادلدرسة.
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كتلعب األسرة دكرا أساسيا يف تنشئة الطفل ادلعاؽ بصريا كتربيتو تربية متكاملة لتجعل منو شخصا قادرا 
اآلخرين، كىذا ما يلـز األسرة بالتقّيد بالربامج اإلرشادية الّّت هتدؼ إىل توثيق الركابط بينها كبني على التعامل مع 

 ، ليصبح كل منهما مكّمبل لآلخر، كذلذا على ادلرشد أف يعمل على ربط األسرة بادلدرسة ملتزما بػػػػػِ:ادلدرسة

، كعدـ اإلباحة هبا إاّل بإذف ليها من أسرة الطفلالسرّية: أم احتفاظ ادلرشد بسرّية ادلعامبلت الّّت ػلصل ع-
 من الوالدين.

 البعد عن التحّيز أك االستغبلؿ.-

يتطلب تعليم الربايل، حّّت يف أبسط صوره، كجود القلم كادلسطرة كاللوح ادلعدين أك اخلشّب، ككذا -16
 كجود آلة بركنز، كذلك دلا ذلم من فوائد تتمثل يف:

 عاملني مهّمني يف تعليم اللغة البارزة كذلك كوهنما: يعترب قلم كلوح برايل-1

  يسار.-أعلى، ؽلني-يساعداف على معرفة االذّباىات بالنسبة للمعاؽ بصريا، أسفل-

ينمّياف حاسة اللمس عند ادلعاؽ بصريا، فيمكنو أف يلمس سّن القلم أثناء انتقالو من جهة إىل أخرل -
 على تصحيحو أّكال بأّكؿ. )من نقطة إىل أخرل(، فيدرؾ اخلطأ كيعمل

مقارنة مع آلة بركنز الّّت يصل كزهنا إىل  خفيفا الوزف فيستطيع الطفل محلهما كالتنقل هبما من مكاف آلخر-
 ( كيلو غرامات تقريبا.06ست )

 أرخص سعرا من اآلالت األخرل، كىذا يفيد العائبلت ذات الدخل ادلتوسط كالضعيف.-

النظاـ، ألهّنما يعطيانو فرصة لوضع الورقة داخل اللوحة أك ادلسطرة يعمبلف على تدريب الطفل على -
 بشكل جّيد كسليم، كما يعطيانو فرصة إلعداد ىامش من أعلى كأسفل الورقة.

 .1ال يصدراف أّم صوت أك ضّجة تزعج ادلعاؽ بصريا أك احمليطني بو-

 
                                                           

.299رجع السابق، صبتصرؼ، زلمد حامد إمبايب، ادل 1
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ذكم اإلعاقة البصرية ككذا معلميهم، كذلك تعترب آلة بركنز الكاتبة األفضل بالنسبة ألغلب ادلتعلمني من -2
 لعّدة أسباب منها:

 ربافظ على سبلمة النقاط البارزة مقارنة بطريقة الكتابة باللوح كالقلم.-أ

 يتوّفر هبا عنصر األماف حيث أّف القلم قد يصيب الطفل.-ب

 ؽلكن تصحيح األخطاء بسهولة كيسر كدكف نزع الورقة كما يف اللوح كادلسطرة.-ج

لة كإعادهتا أفضل شلّا كانت بادلقارنة بعدـ إمكانية صيانة اللوح أك القلم أك إجراء عملية صيانة اآل-د
 ادلسطرة، كقد يقـو ادلعاؽ بصريا هبذه العملية بنفسو مع التدريب عليها.

يما مقارنة باستخداـ اللوح كالقلم، كىذه اآللة تعترب األفضل تصملسرعتها توّفر أكثر من نصف الوقت  -ه
 كاألكثر مبلءمة لطبيعة اإلعاقة.

% من الفئة ادلستهدفة، فإّف ادلؤسسة ال توّفر مجيع 86لكن ما دلسناه عند زيارتنا ادليدانية، كىو ما أقّرت بو 
ىذه الوسائل للمعاقني بصريا، خاصة آلة بركنز كالّّت يعترب كجودىا أكثر من ضركرم لتعليم الربايل، فقد كاف أكىل 

اؾ آلة فردية لكل متعلم، كنظرا لثقل كزهنا كصعوبة تنقيلها فإنّو ػلتفظ هبا يف ادلؤسسة، أك يرتكها بأف تكوف ىن
إاّل أّف ما صدمنا فعبل ىو عدـ احتواء مؤسسة من حجم مدرسة العاشور دلثل ىذه ادلتعلم بالبيت كيتدّرب عليها. 

الّّت تعمل على خدمة الربايل. أيضا ما مل نتوقعو  اآلالت، كىي آلة بدائية مقارنة دبا كصلت إليو األجهزة احلديثة
ىو رضوخ ادلعلمني للواقع كقبوذلم بذلك، حيث رأل البعض منهم أّف ادلؤسسة تتوفر على آلة بركنز كاحدة، كىي 

 غري مهمة بالنسبة ذلم كيكفيهم ادلسطرة كالقلم يف التعليم.

كبطبيعة احلاؿ فإّف الربايل قد خضعت ذلذا الغزك، معلـو أّف التكنولوجيا قد غزت مجيع مناحي احلياة، -17
فظهرت الكتب الناطقة كاآلالت الّّت ربّوؿ النص من الكتابة إىل القراءة الصوتية كالكركزيل، أك من الطباعة إىل 
البديل اللمسي كاألكبتاكوف....فأيًّا من ىذه األجهزة تّوفره مؤسستكم؟ كيف توقعنا لئلجابة، كبناءن على نتائج 

، فإنّو سيّتم اإلمجاع أّف ادلؤسسة خالية منها مجيعها. فمؤسسة ال توفر الربكنز ال ؽلكن أف توّفر أّم السؤاؿ السابق
 جهاز آخر.
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% أقّركا 21% كافقوا على أّف ىذه األجهزة غائبة عن مؤسستهم، منها نسبة 64لكننا هبتنا بأّف فقط 
% الباقية ارتأت أّف ادلؤسسة ربتوم 36بتاكوف...( من قبل، بينما بأهّنم مل يسمعوا هبذه األمساء )الكركزيل، األك 

على ىذه األجهزة كغريىا كثري، إاّل أنّو كرغم توفرىا ينعدـ استعماذلا، كالواقع ادلبلحظ أّف مدرسة العاشور ال 
الكمبيوتر، أجهزة العرض  تستخدـ أّم تقنيات حديثة بأم شكل منها )أنظمة إنتاج برايل بواسطة

 لكتابة الربايل، أجهزة تسجيل ال كرقي يف لكتابة الربايل(. كرتكميكانيكيةاإلل

كرغم ذلك فهي ربتوم على بعض أجهزة اإلعبلـ اآليل ادلربرلة لكن ال يّتم استغبلذلا، أّما عن األجهزة 
 السمعية فتحتوم ادلؤسسة فقط على التجهيزات القدؽلة، كمع ذلك فهي تساعد ادلعاؽ بصريا يف:

 نقل ادلعلومات بالطريقة ادلناسبة يف حالة تعذر طباعتها بالربايل.سرعة -

 عدـ شغل حّيز كبري يف احلفظ.-

 قلة التكلفة.-

  تسهيل كتيسري تقدمي ادلعلومة خاصة دلن يعانوف ضعفا يف حاسة اللمس.-

ليضفي على  ؼلضع تعليم الربايل لنظاـ التعليم الفردم، لكن ىناؾ من يلجأ إىل السبورة ادلغناطيسية-18
% شلن استجوبناىم يعتربكف ىذا األسلوب غري جّدم، كيركف أّف التعليم 85اجلو نوعا من التعليم اجلماعي، 

اجلماعي للمعاقني بصريا ضرب من اخلياؿ، كال ؽلكن أف يكوف فّعاال مهما كانت التقنية ادلستخدمة، خاصة يف 
 السنوات األكىل من التعليم.

 مل توافق على االستغناء عن الربايل كاعتماد اللغة السمعية كسبيل أكحد % كانت النسبة الّّت 19-92
لتعليم ادلعاقني بصريا، كذلك ألّف طريقة برايل زبتلف عن برامج الصوت كثريا، كأم مقارنة بينهما سبيل لصاحل 

اضا حادا يف حاسة األكىل، حيث تسّبب مساعات األذف أضرارا بالغة األثر، كقد تسّبب أيضا مع مركر الوقت اطلف
كما تتمّتع الربايل خبصوصية فريدة تسمح للمعاؽ بصريا باالّطبلع كالتصفح ككتابة الرسائل السمع، كردّبا فقداهنا.  

يف حضور عدد كبري من الّناس من دكف أف يلتفت إليو أحد، أك ينزعج منو أحد، أك يطّلع أحد على ما يكتب أك 
 يقرأ.
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ملية إدماج ادلعاؽ بصريا يف ادلدارس العادية من خبلؿ منح نظرائو من كتساعد الربايل على إصلاح ع-
 ادلبصرين احلق يف التعليم اذلادئ، بعيدا عن ضوضاء الصوت.

ادلعاؽ بصريا أف يدّكف مبلحظاتو داخل القسم، كأف يستمع إىل كأيضا من خبلؿ الربايل يستطيع -
 النقاط الّّت يريدىا كىو يستمع إىل زمبلئو.مبلحظات اآلخرين كيدّكهنا يف آف كاحد، كأف يبحث عن 

كما سبّكن الربايل ادلعاقني بصريا من التواصل ربريريا مع اآلخرين، سواء من خبلؿ أداء االمتحانات -
 التحريرية داخل الفصل، أك من خبلؿ مراسلة رفاقو ادلبصرين أك كتابة ادلقاالت كادلذكرات اخلاصة.

ادلستجوبة على إمكانية كجود بديل أسهل للربايل، كرغم أّف ىذه الفئة مل % من الفئة 43كافقت -21
تقرتح ظلوذجا كاقعيا لذلك، لكن ما فهمناه من خبلؿ شرحها كزلاكلة توضيحها، فقد كاف ادلقصود ىو الربايل 

لتعليمية اإللكرتكين، فهذا األخري غري كاضح ادلعامل بعد لدل ىذه الفئة، فكما سبق كذكرنا ّجل ادلؤسسات ا
% 57اخلاصة بادلعاقني بصريا يف اجلزائر التزاؿ تعتمد حرؼ الربايل التقليدم كتتمّسك بو، كىو ما يظهر يف نسبة 

الّّت ال ترل لو بديبل، كتعتربه لغة كاملة سهلة تعمل على خدمة ادلعاؽ بصريا كال ؽلكن التنازؿ عنها كال إحداث 
 أم تغيري كلو بسيط هبا.

% غري راضية على ادلستول التعليمي للربايل حاليا، كذلك لغياب 54الفئة ادلستهدفة أكثر من نصف -21
ادلعينات كالتقنيات ادلساعدة لتدريسها، كمعلـو أّف التعلم ادلثمر ىو ما كاف مبّنيا على مواقف تعليمية تتضمن اخلربة 

صورا كاضحا عن ىذا ادلوضوع إىل أبعد الواقعية كاحلقيقية دلوضوع التعلم، كذلك لكي يستطيع ادلتعلم أف يكّوف ت
حّد شلكن، أّما إذا مل تتوّفر اخلربة احلقيقية لسبب من األسباب فإنّو ينصح باستخداـ خربة بديلة دلوضوع التعّلم يف 

 ظلوذج أك عّينة أك رسم أك خط أك شريط صويت مسّجل يعرض على ادلتعلمني.

على  ومساعدت افهم األشياء كعبلقتها مع بعضها، ككذكال ينحصر أثر استخداـ الوسائل التعليمية على 
، بل إنّو يساعد على بلورة فكره العلمي ادلنظم كضركرة حل ادلشكلة متعددةتنظيم تفكري ادلتعلم يف مواقف تعليمية 

 إليو.، كما يُكسبو بعض ادلهارات مثل االنتباه كتركيز الفكر دلا بني يديو أك دلا يستمع خطوة خطوة بعد ربديدىا
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% شلّن سألناىم حوؿ رؤيتهم للربايل مستقببل، رأكا أهّنا ستصمد، خصوصا إذا سّخرت التقنيات 22-79
احلديثة خلدمتها، إذ أّف مثل ىذه التقنيات ؽلكنها أف توّفر ادلادة ادلقركءة بطريقة برايل، كتسّهل عملية زبزينها 

وبية من طرؼ ادلعاؽ بصريا، بعد أف كاف يتلّقى معظم كاسرتجاعها، حيث ؽلكن إدخاؿ كإخراج ادلعلومات احلاس
 علومو عن طريق التلقني كالسمع كاحلفظ.

% ادلتبقية أّف الربايل ال ؽلكنها الصمود أكثر يف العقود القليلة ادلقبلة، كدليلهم يف ذلك ىو 21بينما رأت 
 لنظاـ الصويت.إدماف ادلعاقني بصريا على الربرليات احلديثة كالّّت تعتمد أغلبها على ا

 الخالصة العامة:-

الوالداف غري مهتمني، أك  إّف ادلعاملة الوالدية تلعب دكرا ىاما يف بناء شخصية ادلعاؽ بصريا، ككّلما كاف-
يشعرا بالذنب كمشاعر األسى اذّباه ابنهما، فإّف ىذا األخري سيعاين اضطرابا نفسيا رىيبا يشعره بالضياع، مثّ 

 ضطراب إىل مشاعر سلبية اذّباه نفسو تتمّثل يف الدكنية كعدـ تقدير الذات.سرعاف ما يتحوؿ ىذا اال

إّف احلماية الزائدة قد تكوف عقبة يف ظلو الطفل، كتؤثر يف شخصيتو من حيث العبلقات االجتماعية -
أيضا ىو أف كالشعور باألمن. إّف أّىم أنواع العطف الّذم ؽلكن أف توّفره األسرة للطفل ادلعاؽ بصريا كأصعبها 

كتعليمو كيف يعتمد على نفسو ليصبح مستقبل. كالطفل ادلعاؽ بصريا ينمو  تتجنب احلماية الزائدة بأم طريقة،
بطريقة سّوية كيكوف لو شخصية مستقلة كيعيش حياة كاملة مثل ادلبصرين فقط إذا كاف منذ األيّاـ األكىل لطفولتو 

كىو مثل األطفاؿ ادلعاقني اآلخرين  ية قدراتو إىل أقصى حد.قد بذلت جهود خاصة داخل األسرة لتشجيعو كتنم
ػلتاج إىل إجراءات خاصة حلمايتو، كمثل ىذه اإلجراءات غلب أف ال يسمح ذلا بأف تلغي حريتو الشخصية يف أف 
يتحرؾ كيلعب، حّّت إذا كاف األمر يستدعي بعض ادلخاطرة، كبدكف ذلك فإنّو يستحيل عليو أف ػليا حياة عادية 

  عامل ادلبصرين.يف

إّف مشاعر عدـ تقدير الذات عند ادلعاؽ بصريا ذبعلو منطويا على نفسو، كىذا االنطواء يعزلو عن اجملتمع، -
عدكانيا يهاجم ألم سبب. كتقع مسؤكلية دمج كبالّتايل يفشل يف تكوين عبلقات ناجحة مع غريه، فيضحى 

النفسية على األسرة أّكال، مّث ادلرشد النفسي كاالجتماعي يليو ادلعلم ادلعاؽ بصريا يف اجملتمع كقبل أف تتأزـّ حالتو 
 كمجيع العاملني بادلؤسسات اخلاصة دكف استثناء.
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قصد أك بدكنو، كذلك نتيجة جلهلها يف كثري من عن  تسيء األسر اجلزائرية معاملة ابنها ادلعاؽ بصريا -
عدـ اىتمامها بادلرشد النفسي كالرتبوم كإقحامو يف إصبلح األحياف بكيفية التعامل مع ىذه احلالة، كيعود ذلك ل
 العبلقة بني ادلعاؽ بصريا كزليطو األسرم ككذا ادلدرسي.

على معلم ادلعاؽ بصريا أف يكوف على دراية تاّمة بالواقع األسرم جلميع متعلميو، كإعطاء اىتماـ أكرب -
 كلية إدماجو كرفع معنوياتو.ألكلئك الّذين يعانوف التهميش داخل األسرة، فيتحّمل مسؤ 

إّف ضعف قدرة ادلعاؽ بصريا على التخيل تلقي بعبء إضايف على كاىل ادلعلم، فيتحّمل ىذا األخري -
مسؤكلية تقريب الصورة للمتعلم سواء بالوصف ادلدقق أك باستخداـ ظلاذج رلّسمة لكل شيء ملموس، أّما فيما 

 هد يبقى ربصيل ادلعاؽ بصريا هبا زلدكد.ؼلص األشياء اجملردة فمهما بذؿ ادلعلم من ج

عند ادلعاؽ بصريا، كذلك بتقدمي ظلاذج حّسية بارزة لكل  يتعنّي على ادلعلم تنمية مهاريت السمع كاللمس-
 متعلم على حدل، ككذا استخداـ ادلعينات الصوتية الّّت تساعد ادلتعلم غري ادلبصر على رفع مستواه السمعي.

توّفر ادلراكز اخلاصة بادلعاقني بصريا اجلو ادلبلئم لتأىيل ادلتعلم، كمساعدتو على ذباكز إعاقتو كخركجو من -
ظبلـ البصر إىل نور البصرية، كذلك بتوفري األجهزة اخلاصة بتعليم الربايل ككذا النظاـ الداخلي للقاطنني بعيدا عن 

النقائص هبذه ادلراكز خاصة على مستول التجهيزات،  ادلؤسسات أك ذكم الظركؼ اخلاصة. كرغم تسجيل بعض
 التعليم.األكىل من طوار األإاّل أهّنا تعترب مبلئمة لتعليم ادلعاقني بصريا أكثر من ادلدارس العادية خاصة يف 

ربتاج الربامج الدراسية ادلقّدَمة للمعاقني بصريا إىل بعض التعديبلت، كذلك لتكييفها مع طبيعة اإلعاقة،  -
 غلب أف تراعي ىذه الربامج الظركؼ السائدة كطبيعة النقائص بكل مركز. كما

التزاؿ الربايل يف ادلؤسسات اجلزائرية اخلاصة يف مراحلها األكىل، كاليزاؿ تلقينها يّتم بالوسائل التقليدية  -
كنظرا ذلذا اإلعلاؿ األسرم  كادلسطرة كالقلم. كال هتّتم أسر ادلعاقني بصريا هبذه اللغة كال بتعليمها ادلبكر البنائها.

إذ أّف ّجل معلميها كمتعلميها فإّف التقنيات احلديثة ككذا الغزك التكنولوجي مل يؤثرا بعد يف الربايل. كادلؤسسايت
حّّت مسّميات بعض الوسائل احلديثة كالػّّت تعترب يف دكؿ أخرل كدكؿ اخلليج العريب مثبل كسائل ذباكزىا  فغلهلو 

 الزمن. 
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االستغناء عن الربايل أك استبداذلا بأم كسيلة كانت، كذلك نظرا للخدمات اجلّلية الػّّت تقدمها ال ؽلكن -
للمعاؽ بصريا يف تقييد ما اكتسبو من معلومات. كمن ادلتوقع أف تشهد تطورا سريعا يشتمل على تبسيطها أكثر 

     ككذا تسهيل تعليمها.
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 بويعترب اذلدف الّذي اصطنعت من أجلو اللغات أمسى وأرقى من ىذه اللغات نفسها، إذ أنّو ىدف 
بعد إنساين حبت متّثل يف مجع شعوب العامل يف لسان واحد، وبالتّايل تفاىم واّّتاد عادليان، إلزالة كل 

 ادلشاحنات والصراعات الثقافية واللغوية.

االصطناعية وببساطة مل تكن شاملة جلميع اللغات الطبيعية، ومل يتحقق ىذا اذلدف ألّن اللغات 
بعيدة كل البعد  فالعرب مثال رفضوىا ّتت شعار "رلرب أخاك ال بطل" ألنّو من ادلعلوم أّن اللغات ادلصطنعة

وما يقال عن الشعوب العربية يعّمم على بقية الشعوب غًن عن اللسان العريب ما يعين صعوبة ّتصيلها لديهم، 
 بالالتينية(.وربية كون مجيع اللغات االصطناعية أوربية )وجّلها أشبو األ

 االطبيعية، فإّن إحالذلا مكاهن األلسنوجتدر اإلشارة إىل أنّو حّّت وإن اشتملت ىذه اللغات على مجيع 
وادلنعزلة عن نقاط احلداثة  ،ىو ضرب من اخليال، كون اللغات الطبيعية منها ادلقدّسة لدى شعوهبا كالعربية

طمسها على األّقل لدى شعوهبا األصلية الّّت ال تعرف غًنىا مثل بعض  عدم إمكانية ما يعين والتواصل العادلي
صعوبة التغلب عليها، يوحي بكالصينية مثال ما   هامتكلميرىيب من تتمتع بعدد  االلغات اإلفريقية، ومنها م
 وغًن ىذه األسباب كثًن.

 اللغات االصطناعية اخلاّصة "الربايل" فإهّنا نظام للقراءة والكتابة أكثر منها لغة، وىي مل تسع   أّما عن
، بالعكس فقد عملت على ترسيخ اللغات األصلية لفئة ادلعاقٌن بصريا يف مجيع أقطار سانإىل طمس أّي ل

 أسس على تعتمدال  طريقة وىي ،احلديثةطريقة لوحلفظها  رنب ّتسٌن تعليمها وذلك باخضاعو ل العامل.
 ابن عند التلقٌن طريقة من تفيد ىيو  السابقة، الطرائق إرنابيات سلتلف من اإلفادة ّتاول وإدنا زلددة، نظرية

 واالجّتاىات منسجمة خصائصها جاءت ولذلك االتصالية، والطريقة الشفوية السمعية الطريقة إىل. خلدون
 : االجّتاىات تلك أبرز ولعلّ  اللغات، تعليم يف احلديثة

 نظرية ال الوحدة، نظرية ظالل يف الربايل تدرس أن:  اللغوي التعليم يف وادلضمون الشكل وحدة-
 والتقسيم التمزيق تعرف وال ادلصطنعة، الفواصل تلك أجزائها بٌن تقوم ال واحدة، مادة اللغة أن مبعىن الفروع،

  .سلتلفة فروع إىل

  مهارة كأيّ  مهارة، أهّنا على الربايل تعليم أي التمهًن، حنو يّتجو اللغة تعليم أصبح لقد: التمهًن-
 .احلسنة والقدوة والتعزيز والتوجيو والفهم بادلمارسة تكتسب
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مس للوا واحلديث االستماع)  األربع األساسية مهاراهتا من مهارة كل تعليم خيدم أن أي: التكامل- 
 .األخرى ادلهارات(  والكتابة

 .الكتابة ثّ  فالقراءة فاحلديث االستماع بتدريس البدء أي: ادلهارات تقدمي يف التدرّج- 

 والوسائل لبلوغها، األنسب الطريق اختيار على يساعد األىداف فتحديد: التعلم أىداف ّتديد- 
 .والزلل الضالل كليهما وادلتعلم ادلدرس ورننب ّتقيقها، على ادلساعدة

 التعلم، على قدراهتم يف يتباينون ادلعاقون بصريا فادلتعلمون:  التعليمية واألجهزة ادلواد استخدام تنويع- 
  .التعليمية واألجهزة بادلواد واىتماماهتم

 السليم، النطق مهارة الكتساب احلاسوب، وبرامج اللغوية كادلختربات احلديثة التقانة من اإلفادة-
  .البارزة احلروف كتابة وإتقان

 امتالك على قدراهتم يف متفاوتون عاقون بصرياوادل متكامل، كلّ  ربايلفال: التقومي أساليب تنويع-
 مبدأ ويناقض ادلوضوعية، رنانب عمل ادلهارات ىذه من واحد جانب على التقومي يف والرتكيز اللغوية، ادلهارات
 غًن ادلبصرين. الطلبة أمام الفرص وتكافؤ التعليم دميقراطية

 .الذاكرة يف حفظها ال العملية، احلياة يف توظيفها ىو الربايل تعليم من اذلدف أنّ  أي: الوظيفية-

 إعداد على القائمٌن ،غًن ادلبصر ادلتعلم ،اق بصرياادلعمعلم : من لكل التوصيات من مجلة إىل وخنلص 
 الرتبوي التقومي على الساىرين التعليم، تكنولوجيا أخصائيي ،لفئة ادلعاقٌن بصريا الدراسية وادلناىج الربامج

 الربايل تعليم جناحإ يف يسًن بقدر ولو تساىم عّلها صداىا التوصيات ىذه جتد أن ونأمل. للفئات اخلاصة
  :مستقبلها وازدىار

 ٌن.ادلتعلم مواىب صقل يف احلديثة التكنولوجية الوسائل ودور بأذنية معلمي ادلعاقٌن بصريا توعية-1

 ربايلال مهارات تنمية على تعمل الّت التعلم وأساليب طرائق اعتماد على ادلعاق بصريا معلم حث-2
  .والقراءة كتابةال خاصة
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 الوسائل متعددة احلاسوبية الربامج بعض معلمي الفئات اخلاصة  إعداد برامج تضمٌن ضرورة-3
 .لعرضها ادلناسب الوقت وّتديد وطرائقها

 الربايل تعّلم حنو هتمتالمذ لدى رنابيةاإل االجتاىات غرس كيفية على معلمي ادلعاقٌن بصريا تدريب-4
 .مهاراهتا وتنمية

 يف عاقٌن بصرياادل ضعف تشخيص يف موضوعية علمية أساليب استخدام ضرورة إىل ادلعلمٌن توجيو-5
  .لكتابيةا ادلهارات

 األكرب الفاعلية ذات الكتابية لألخطاء تصحيح أساليب استخدام إىل معلمي غًن ادلبصرين توجيو-6
 .احلاسوب بوساطة

 .والبعيدة عن إحراج ادلتعلم ادلعاق بصريا ادلوضوعية األسئلة بأذنية ادلعلمٌن توعية-7

 وكيفية احلاسوب  وخاصة والتقنيات احلديثة التعليمية الوسائل مع التعامل علىبصريا  عاقٌنادل حث-8
 . خالذلا من التعلم

 اجليد واالستماع الصحيحة اجلهرية القراءة قواعد أسس اعتماد علىادلعاقٌن بصريا  ادلتعلمٌن تشجيع-9
 .الربايل مهارات اكتساب يف منهما واإلفادة

 االىتمام وضرورة ،همثقافت من جزء واعتبارىا وقيمتها، محياهت يفربايل ال أذنيةب ادلتعلمٌن توعية-11
 .تعلمها حنو ارنابية اجتاىات غرس على يعمل الذي األمر وفنوهنا، مهاراهتا باكتساب

 صغًنة رلموعات شكل يف والتعلم فردي، بشكل التعلم علىادلعاقٌن بصريا  ادلتعلمٌن تدريب-11 
 .التعاون حنو السليم االجتاه وإكساهبم وأقراهنم ادلتعلمٌن بٌن التعاون وأذنية زمالئهم، من رلموعة مع

                        وادلقروءة، ادلسموعة النصوص اختيار عند االستماع علىادلعاق بصريا  التلميذ قدرة مراعاة ضرورة-12
 .وقياسهما والقراءة االستماع مهارات على التدريب أثناء

 التفاعل مهارات وعلى وادلقروء، ادلسموع النص من ادلعىن استخالص كيفية على ادلتعلمٌن تدريب-13
  .السمعية واللمسية النصوص مع
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 .ادلهارات تعليم برامج زلتوى تنظيم أثناء غًن ادلبصر للمتعلم ادلعرفية البنية خصائص مراعاة-14

 بالقدربصريا ادلعاق  للمتعلم ادلعرفية البيئة مع وادلقروء ادلسموع للنص ادلعريف البناء مواءمة ضرورة-15
 .ادلقروء أو ادلسموع والنص ادلستمع ادلتعلم بٌن التفاعل من نوعاً  ينتج الذي

 تساعد وبررليات وحركةودلس  صوت من) ادلتعددة، احلاسوبية الوسائل برنامج استخدام ضرورة-16
  .والكتابة والقراءة االستماع مهارات بعض لتنمية وذلك ،(وتشويق بيسرلربايل ا تعّلم على

 متعددة حاسوبية برامج شكل يف ،اخلاصة بالربايل كتبال وبررلة صياغة إعادة أذنية على احلث-17
 .عاقٌن بصرياادل خصائص مع يتناسب معٌن وتنظيم مرتابط وبشكل الوسائل،

 مناسبة وخيارات لبدائل ادلتضمنة الفعالة، احلديثة التدريس وأساليب ادلناىج تنظيمات على الرتكيز-18
 .بينهم الفردية الفروق ومراعاة ،غًن ادلبصرين ادلتعلمٌن جلميع

 لألىداف ادلتضمنة الصغًنة، التعليمية الوحدات بناء على والربامج ادلناىج واضعي تدريب-19
 .ادلطلوبة التفاعل وأساليب راجعة، وتغذية تقومي أساليب إىل إضافة لطبيعة ادلعاق بصريا ادلالئمة واألنشطة

 ،االستماع واللمس مهارات على الرتكيز على الربايل تعلم برامج تصميم على القائمٌن حث-21
 .الصغًنة اجملموعات داخلاخلاص  التعلم أسلوب تناسب تعليمية مواقف إعداد ضمن وذلك

 مجيع يف ومرتابط تكاملي بشكل االستماع واللمس مهارات لتنمية تعليمية برامج إعداد ضرورة-21
 .األوىل ادلرحلة يف وخاصة التعليم مراحل

 فردية، وبصورة مجاعي، بشكل األنشطة خالذلا من متارس متعددة مواقف بإتاحة العناية وجوب-22
 وتقليد واألناشيد، الكرمي، القرآن آيات إىل االستماع:)مثل لتنمية مهارات االستماع لدى ادلعاق بصريا

 (.موسيقية بأحلان ادلصحوبة ادلغناة األشعار وبعض ادلباشرة، واألحاديث األصوات،

 الليزر وأسطوانات (الكاسيت) شرائط ببعض اخلاصة رساادلد مكتبة جتهيز ضرورة-23
 ومقروءة، مسموعة تعليمية مواد ّتمل الّت ،بالربايل ادلطبوعة والروايات القصص وبعض ،(CD)ادلضغوطة

 .بتعليم اللغة البارزة اخلاصة االلكرتونية ادلكتبة بالنهاية لتشكل ربايلال تعلم برامج مجيع على تشتمل
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 .يف التعليمم مهاراهت تنمية على ىمتساعدفهي  بٌن ادلعاقٌن بصريا سابقاتم عقد ضرورة-24

 ادلتعددة التكنولوجيا باستخدام ،ربايلال مهارات ميتنّ  الّت األنشطة من متنوعة رلموعة إعداد-25
 .احلديثة التكنولوجيا معمل داخل لألنشطة رقمية مكتبة وإعداد الوسائط،

 الوسائط عناصر تصميم على التعليم، تكنولوجيا أخصائي تساعد تدريبية، دورات حضور ضرورة-26
 توفًن مع ،بارزة ورسومات ،بالربايل مكتوبة ونصوص ،ملموسة أو ناطقة متحركة صور من وإنتاجها، ادلتعددة
 .اخلاصة بادلعاق بصريا التعليميةعلى إدخال ادلادة  ادلساعدة األجهزة

 خرباء يضم متكامل عمل فريق إشراف ّتت التعليم، تكنولوجيا دلتخصصي تدريبية دورات عقد-27
 على األخصائيٌن مساعدة هبدف الربايل موجهي وبعض  التدريس، وطرائق وادلناىج، التعليم، تكنولوجيا يف

 .عالية وأكادميية وتربوية فنية خصائص وذات ،خاصة بادلعاق بصريا حاسوبية برامج إنتاج

 إىل ،لدى ادلعاق بصريا ادلعريف اجلانب تقيس الّت التحصيلية االختبارات باستخدام االىتمام-28
 النظرية باألسس تتصل معرفية جوانب على تشتمل والقراءة االستماع مهارات ألن األدائية، االختبارات جانب

 .اللغة مهارات سقي عند التكامل وجب ىنا ومن للمهارة،

 اجلوانب تقومي على تقتصر فال التقومي، عملية أثناء ادلختلفة السلوكية اجملاالت بٌن التوازن مراعاة-29
والّّت تعترب سلبية عند ادلعاق بصريا يف أغلب  الوجدانية اجلوانب مراعاة رنب بل فحسب، وادلهارية ادلعرفية،
 .احلديثة التكنولوجيا باستخدامالربايل  متعلمي اجتاىات قياس وكذا ،األحيان

 عن اإلجابة يتم حيث ،(النماذج) بناء خطوات من خطوة بوصفها الذايت التقومي دور تأكيد-31
 باإلضافة ىذا متكررة، عديدة مرات االختبار أسئلة عن اإلجابة ادلعاق بصريا وللمتعلم ذاتياً،( النموذج) أسئلة

غًن ادلبصرين  ادلتعلمٌن درجات معاجلة فيها يتم والذي الدراسة، جتربة تطبيق بعد يتم الذي اجلماعي التقومي إىل
 .إحصائية معاجلة ضوء يف
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 :10الملحق رقم -

A SOUND GUIDE TO VOLAPÜK 

The alphabet of VOLAPÜK has 27 letters, which are : 

a, ä, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, t, u, ü, v, x, y, z = 8 vowels and 19 
consonants. 

PLEASE REMEMBER THAT EVERY SINGLE VOWEL AND 
CONSONANT MUST BE PRONOUNCED CLEARLY ! 

The VOWELS are pronounced in the following manner : 

A as in         lArd        O as in       rOte 

Ä as in        mÈre        Ö as in       French jEU 

E as in         bEd         U as in        sOOn 

I as in         bEEr        Ü as in       French rUE 

The CONSONANTS are pronounced as follows : 

B as in        Ball         N as in       Name 

C as in     CHarGE*    P as in       Pill 

D as in      Dull          R as in       Rain 

F as in       File           S as in      Single 

G as in     Goal           T as in      Tale 

H as in     Hill            V as in      Vale 

J as in     Shoe           X as in       FiX 

K as in    Kettle         Y as in      Yell 

L as in    Lake           Z as in    biDS/biTS* 

M as in   Man         * = Midway between the two sounds. 
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In Volapük, EVERY SINGLE LETTER, INCLUDING EVERY SINGLE 
VOWEL, must be sounded ! 

Practise now with the numbers from 1 to 10 : 

BAL, TEL, KIL, FOL, LUL, MÄL, VEL, JÖL, ZÜL, DEG 

Practise these words of ONE SYLLABLE : 

FLOR = flower; HIT = heat; FLUK = fruit; NIF = snow 

In words of MORE THAN ONE SYLLABLE, it is THE LAST SYLLABLE 
which takes the stress : 

FLORÜP - flower-time = Spring 

HITÜP - heat-time = Summer 

FLUKÜP - fruit-time = Autumn 

NIFÜP - snow-time = Winter 

Try TWO CONSECUTIVE VOWELS: REIN = rain (pronounced : RAY-EEN) 

TOOD = car (pronounced : TOH-OHD) 

Try THREE CONSECUTIVE VOWELS : NEAI = never (pronounced : NE-AH-
EE)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://xn--volapk-7ya.com/IntroToVolapuk.pdf  , 24 avril 2016, 16:10. 

http://volap�k.com/IntroToVolapuk.pdf
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 الهدف الحقيقي الصطناع اإلسبرانتو  :10الملحق رقم -

" باحلدود Byalistokمبدينة " 1859طبيب عيوف يهودي ولد سنة زامنهوف )مؤسس اإلسبرانتو(: 
، واشتهرت ىذه ادلدينة بسبب كثرة اجلالية اليهودية ادلقيمة هبا يف ذلك  1917البولندية الليتاوية، مات سنة 
لقد كاف متديّنا ومتعصبا لليهودية  عاش يف عهد بدأ فيو اليهود يتحركوف عادليا. العصر.. ما يعٍت أّف زامنهوؼ

" كشف عن حقيقتة وىدفو، حيث A.Michauxللفرنسي " 1905ومن عائلة ثرّية جدا، ويف رسالة لو سنة 
 كبقية اليهود يقوؿ زامنهوؼ يف ىذه الرسالة: "إّنٍت أشعر باحلزف واألسى وأتأّّل فعال عندما أعرؼ أّف اهلل أمرين

أف أعبده وأدعو لو بلغة قدمية قد دفعت منذ زماف، إيّن أتأّل عندما أرى أبناء ديٍت منتشرين يف كل أحناء العاّل 
 ة للغة جديدة جتمع بيننا".جولذا إنّنا يف حا

ة هباء اهلل، صاحب دين البهائيُت، اخلليط من البوذية وادلسيحية واإلسالـ )والّذي أصدرت زلكمة ديني
الّذي اّدعى أّف دينو يتضمن تكفَت البهائيُت ونفي عالقتهم باإلسالـ(... 1925ماي  10مصرية حكما يـو 

نادى بتأسيس زلكمة  1875و 1865عادلي يف رسالة للملكة فيكتوريا وادللوؾ والرؤساء الغربيُت بُت سنة 
 دلنع نشر األسلحة... دولية دولية )ما يشابو رللس األمن اآلف أو زلكمة الىاي، ونادى أيضا مبحكمة

لقد حاوؿ هباء اهلل إقناع الغرب على خلق لغة عادلية، فاغتنمت فيكتوريا سذاجتو وطلبت منو التعامل  
ؿ ضرب الّدين بتشجيع من فيكتوريا مع زامنهوؼ خللق ىذه اللغة وتعاونا فعال، لكن هباء اهلل الّذي حاو 

ونادى بالدولة العادلية وكاف حيلم هبا...رفض يف األخَت اإلسربنتو واّّتم  وحاوؿ دمج كل ماىو غريب وشرقي
  .1زامنهوؼ بالتعصب الديٍت

 

 

 

 

 

 

                                                           

:20/04/2007عبد السالـ زيّاف، منتديات واتا احلضارية،   1
 

http://www.wata.cc/formus/formus.php?s=obc3c042257c4f515795b4af468de.  

http://www.wata.cc/formus/formus.php?s=obc3c042257c4f515795b4af468de
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 الحروف األبجدية بلغة اإلشارة :10الملحق رقم -
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 : حق المعاقين الجزائريين في التعليم في الجريدة الرسمية10الملحق رقم -
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 لمحة عن اختبار كاليفورنيا للشخصية :10الملحق رقم -

 ىذا Harrison.G. Gough غوؼ.ج.ىاريسوف أعدّ : (كاليفورنيا) السوية الشخصية ختبارا-0
 ،1969 عاـ لو النهائية ادلراجعة وأجريت ،1957 عاـ العملي للتطبيق هونشر ، 1952 عاـ االختبار

 .الشخصية خصائص عن ،للكشف عاما70-12 سن من األسوياء مع ويستخدـ

 فئات على وتطبيق وينفع الكمبيوتر، بواسطة آليا ويصحح بندا، ُتومثان أربعمائة من االختبار ويتكوف  
 :يوى قاييسم أربعة إىل وينقسم  (.السيكوباتيُت) الالاجتماعية ادليوؿ يوذو  األحداث

 ادلكانة بلوغ على القدرة، السيطرة :يى أبعاد ستة تضمنت ،االجتماعية العالقات مقاييس-أ
 .النفسي والرضا بالسعادة الشعور، الذات تقبل، االجتماعي احلضور، االجتماعي ادليل، االجتماعية

 والنضج اجملاراة، وليةؤ ادلس: ىي أبعاد ستة يوحيتو  ،االجتماعي والنضج وليةؤ المس مقياس -ب 
 رلاراة، اجتماعيا مقبولة صورة ىف الذات إظهار، التسامح، النفس يف التحكم-الذات ضبط، االجتماعي

 .الشائع االجتماعي النمط

 االستقالؿ  ،اإلجناز إجادة: أبعاد ةثالث ويتضمن ،العقلية والكفاية التحصيل على القدرة مقياس-ج
 .العقلية الكفاية، اإلجناز يف

 .األنوثة، ادلرونة، السيكولوجية العقلية  :ىي أبعاد ثالثة ويتضمن :والميول النفسي المزاج مقياس-د

 األوجو، متعدد مينسوتا اختبار من اختيارىا تّ  االختبار ىذا وحدات من كثَتا أفّ  اإلشارة إىل وينبغي  
 على االختبار ذلذا ادلعايَت إجراء تّ  وقد .دقيقة60-45 بُت تطبيقال ومدة ،ال أو نعمػبتكوف  يهاف واإلجابة

  .التطبيق إعادة بطريقة للمقياس الثبات حساب ،وتّ أنثى 7000 و ،ذكر 6000 قوامها عينة

 الشخصية نواحيال أىم لقياس االختبار ىذا يهدؼ :لألطفال( كاليفورنيا) الشخصية اختبار-0
 أو األسرة من ادلكتسبة التعليمية وادلهارات الدراسي، والتحصيل العقلية، االستعدادات عدا فيما األطفاؿ لدى

 وكالرؾ تايغس من كل California Test of Personality   لألطفاؿ الشخصية اختبار فألّ  وقد  ادلدرسة.
 الشخصي العاـ التكيف أبعاد االختبار ويقيس 1941 عاـT ges ,Clark and Thorpe وثوروب

 :النحو ىذا على واالجتماعي
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 الطفل شعور، بقيمتو الطفل إحساس، نفسو على الطفل اعتماد: على يوحيتو  الشخصي التكيف-
 .العصابية األعراض من اخللو، لالنفراد ادليل من التحرر، باالنتماء الطفل شعور، حبريتو

 التحرر، االجتماعية ادلهارات  ،واالجتماعية األخالقية ادلستويات: على يوحيتو  االجتماعي التكيف- 
 .احمللية البيئة ىف العالقات، ادلدرسة ىف العالقات، األسرة ىف العالقات، للمجتمع ادلضادة ادليوؿ من

 إىل اجلامعة إىل األطفاؿ رياض مستويات مخس ىف صورة كل وتندرج متكافئتاف، صورتاف ولالختبار
 مثل رلاال 12 تغطى درجة( 12) على االختبار فقرات على إجاباتو خالؿ من ادلفحوص وحيصل الرشد،

 من وتستخرج ادلدرسية، والعالقات االجتماعية، وادلهارات االنسحابية، وادليوؿ الشخصية بالقيمة اإلحساس
 للتوافق وأخرى الشخصي للتوافق درجة استخراج ميكن كما للتوافق عامة درجة اجلزئية الدرجات ىذه

 .1سلتلفة درجة15 على النهاية ىف االختبار ىذا منادلفحوص  حيصل وبذلك االجتماعي،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  1من ويكيبيديا.
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 : 1األطفالوكسلر لذكاء  مقياسلمحة عن  :10الملحق رقم -

ـٍ  َحِظيت اليت ادلوضوعات من الذَّكاء قياس موضوع إف  منذ والباحثُت العلماء ِقَبل من متزايد باىتما
، القرف بدايات  على التعرُّؼ إىل الورقة ىذه وّتدؼُ  .األفراد تصنيف يف بالغة أمهية من لو ِلَما ادلنصـر

 ادلقياس فقرات وفاعلية والثبات، الصدؽ،: حيث من للذكاء، وكسلر دلقياس األصلية السيكومًتية اخلصائص
 أىم ومن الذكاء، مقاييس أىم من" وكسلر" مقياس يُػَعدُّ  إذ العربية؛ البيئات بعض يف وادلعربة ادلعدلة ُصَورِه يف

 وغَت ادلوىوبُت األطفاؿ عن وللكشف العامَّة، العقلية للقدرة بالنسبة التشخيص يف ُتستخَدـ اليت األدوات
 .ادلوىوبُت

 القياس وصف حيث من األطفاؿ، لذكاء" وكسلر" مبقياس التعريف َثَّ  ومن الذِّكاء، فهوـِ دل وسنتعرَّض 
 ث ،(األدائية االختبارات - اللفظية ادلقاييس) األصلية؛ بصورتو الفرعية ادلقاييس من قياس لكل موجز بتعريف

 واهلل وكسلر، مقياس من ألمثلة بعرضٍ  منتهُت ادلقياس، تصحيح َثَّ  ومن لو، السيكومًتية للخصائص سنتعرَّض
 .ادلوفِّق

 :الذكاء مفهوم 

 وادلركبة؛ العقلية الوظائف يتضمَّن عامًّا افًتاضيًّا مفهوًما يُعَترب الذكاء أف إىل( 1980) القريويت يشَت
 يتم اليت السلوؾ أشكاؿ مثل اخلارجية؛ مظاىره خالؿ من عليو نستدؿ وإمنا مالحظتو، ميكن ال لذلك

 .اإلنساف فيها يعيش اليت البيئة يف مالحظُتها

 انطلق الذي" وكسلر" تعريفُ  للذكاء التعريفاتِ  بُت من وكاف وتبايَنت، للذكاء التعريفات تعدَّدت وقد 
 مع اجملدي والتفاعل ادلنطقي، والتفكَت اذلادئ، التصرؼ على الفرد لدى الكلية القدرة ىو الذكاء) أف من فيو

 (.1980 القريويت: يف) ؛(البيئة

 بصياغةِ  يقوموف يزالوف ال العلماء فإف الذكاء، تعريف على االتفاؽ وعدـ التباين من الرغم وعلى 
 بالنسبة الفرد موقع دلعرفة استخدمت وقد والعاديُت، األذكياء بُت التمييز يتمَّ  لكي الذكاء؛ لقياس مقاييسَ 
 كاف فقد الذكاء لقياس ادلستخدمة ادلقاييس وألمهية ادلقياس، فيو يستخدـ رلاؿ أي أو ادلدرسة يف جملموعة

 .العربية منطقتنا يف الذكاء مقاييس بعض بتطوير واضًحا االىتماـ

                                                           

http://www.alukah.net/ 07:37، 04/02/2014موسى جنيب معوض، مقياس وكسلر لذكاء األطفاؿ،   1  
 

http://www.alukah.net/
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1األمريكية صورته في المنقح األطفال، لذكاء وكسلر بمقياس تعريف
: 

( 16 - 5) سن األفراد ذكاء لقياس فردي كمقياسٍ  ـ1949 سنة األطفاؿ لذكاء وكسلر مقياس ُنِشر
 :ىي مراحل؛ بثالث مر قد ادلنقَّح األطفاؿ لذكاء وكسلر مقياس أف إىل اإلشارة درجتو  . سنة

 .ـ1944" 11"بليفو ومقياس ،1939 عاـ" 0" بليفو وكسلر مقياس مرحلة 1-

 .جبزأيو بليفو وكسلر مقياس جناح نتيجة وجاء ،األطفال لذكاء لمقياسه وكسلر تطوير مرحلة- 2

 .ـ1974 عاـ منقحة صورة ونشر ،األطفال لذكاء وكسلر مقياس تطوير مرحلة 3-

 مدى على ُنِشرت اليت الدراسات نتائج من لالستفادة التنقيح عملية أفَّ  إىل( 1988) علياف ويشَت 
% 64 وبقيت األصلية، الفقرات رلموع من% 72 تضمنت قد ادلنقحة الصورة وكانت عاًما، وعشرين مخسة
 .أساسية تعديالت عليها ُأجرِي% 8و تعديل، بدوف

 :الفروؽ استعراض من بد فال وكسلر، مقياس تطوير عن احلديث أف ومبا 

 على الفقرات فيو رتبت 1974 عاـ ادلعدلة الصورة أف حُت يف 1949 عاـ: الفقرات بًتتيب 1-
 .األدائي ث أوالً  اللفظي يقدـ حيث التطبيق إجراءات ضوء

 .تنقيحها ت اليت الفقرات على التطبيق واقتصر الفقرات بعض حذفت: التطبيق إجراءات 2-

 طريق عن ادلفحوص درجة حساب على الًتكيز ت 1974 صورة: ادلفحوص ذكاء نسبة حساب 3-
 .(IQ) ذكاء نسبة ث معياريو درجة إىل اخلاـ الدرجة حتويل

 بينيو أف ذلك بينيو؛ مقياس وبُت بينو فروؽ ىناؾ كاف أنو وكسلر مقياس تطوير أسباب من أف كما 
 فإف لذلك، ونتيجة عامة، بصورة األدائي للجانب أمهية أي يعطِ  وّل لغوي، أساس من اختباره يف انطلق
 .مًعا واألدائي اللفظي باجلانب اىتم وكسلر
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1القريوتي إليها يشير كما األصلية بصورته الفرعية المقاييس من مقياس لكل موجز تعريف
: 

 واثناف العادي، التطبيق يف منها عشرة) فرعيًّا مقياًسا عشر اثٍت من األصلية صورتو يف ادلقياس تألَّف
 :رلموعتُت يف صنِّفت وقد احتياطية، كاختبارات يستعمالف

 (Verbal Scales) :اللفظية المقاييس -أ

 (Information Test) : العامة المعلومات 1-

 الفقرات ىذه ومتثِّل صعوبتها، مستوى حسب تصاعديًّا مرتبة فقرة، ثالثُت من االختبار ىذا يتكوَّف
 الثقافية خاصة العامة، معلوماتو حوؿ مؤشرًا الطفل استجاباتُ  تعطي حبيث ادلعرفة، من واسًعا مدى

 ةبعيد والذاكرة اللفظي واالستيعاب األفكار، وترابط الفهم على القدرةَ  االختبار ىذا ويقيس واالجتماعية،
 .ادلدى

 (Similarities Test) :المتشابهات 2-

 الثانية اجلملة تكوف حبيث خربيتُِت؛ مجلتُت على حتتوي فقرة كل فقرات، أربع ىي: المتناظرة - أ
 .األخرى اجلملة يف ادلتضمنة الَعالقة لقياس ادلناسبة؛ بالكلمة إكماذلا ادلفحوص من ويُطَلب مكتملًة،

 معرفة ادلفحوص من يُطَلب حبيث فكرتُت، أو شيئُتِ  تتضمَّن فقرة، عشرة اثنتا :المتشابهات - ب
 .بينهما الشبو

 (Arithmetic Test) :الحساب 3-

 دوف اإلجابة تقدمي منو ويُطَلب للمفحوص، شفهيًّا تقدـ حسابية مسألة 18 من االختبار يتكوَّف
 ادلعريف التطوُّر على ادلفحوص قدرةَ  االختبار ىذا ويقيس زلدَّد، زمن ضمنَ  احلل ويكوف والورقة، القلم استخداـ

 الًتكيز خالؿ من ادلختلفة احلسابية والعمليات ادلفاىيم، مع التعامل على قدرتِو مدى على التعرُّؼ خالؿ من
 .واالنتباه
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 :(Vocabulary Test) المفردات 4-

 ويعكسُ  تتضمَّنو، الذي التجريد مستوى حسب تصاعديًّا مرتبة مفردة 32 من االختبار ىذا يتكوَّف
 ويُطَلب ادلفحوص، عند اللغة وتطوُّر والذاكرة ادلعلومات من ادلفحوص ورصيد التعلُّم، على القدرةَ  ادلقياسُ  ىذا
 .ادلفردة معٌت عن شفهيًّا يعربِّ  أف ادلفحوص من

 (Comprehension Test) : االستيعاب 5- 

 ومعظمها السلوكية، ادلواقف فهم على القدرة تَِقيس تصاعديًّا، مرتبة فقرة 17 من االختبار ىذا يتكوَّف
 .اجتماعية مواقف متثِّل

 (Digit Test) : األرقام إعادة 6-

 :ينءجز  من ويتكوَّف االحتياطية، االختبارات من االختبار ىذا يُعَترب

 الذي الًتتيب بنفس إعادُّتا وادلطلوب ،9 - 3 من تتزايد األرقاـ من رلموعة من يتكوَّف :األول
 .فيو قدِّمت

 الذي الًتتيب بعكس إعادّتا وادلطلوب ،8 - 2 من تتزايد األرقاـ من رلموعة من يتكوَّف :الثاني
 .ادلدى قصَتة الذاكرة وَسَعة االنتباه على ادلفحوص قدرةَ  ادلقياس ىذا على األداءُ  ويعكس فيو، قدِّمت

 :(Performance Scales) األدائية االختبارات -ب

 : (Picture Completion)الصور تكميل 1-

 ىاـ جزءٍ  حتديدُ  ادلفحوص من ويُطَلب العادية، احلياة من مأخوذة صورةً  26 من االختبار ىذا يتكوَّف
 وغَت اذلامة التفاصيل بُت التمييز على ادلفحوص قدرةَ  ادلقياس على األداء ويعكس صورة، كل يف مفقود
 .اذلامة

 :(Pictures Arrangement) الصور ترتيب 2-

 من يُطَلب صور، اختيار ويتم تصاعديًّا مرتبة الصور من رلموعة 12 من االختبار ىذا يتألَّف
ـُ  ادلفحوص  يف صورة كل يضع أف ادلفحوص من ويطلب معيَّنة، دالالتٌ  ذلا تكوف قد اجتماعية بتعليقات القيا
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 على والقدرة التوقع على ادلفحوص قدرةَ  األداء ويعكس متثِّلها، اليت الصور من رلموعة ضمن الصحيح ترتيبها
 .البصري التنظيم

 :(Blocks Design) المكعبات تصميم 3-

 ويُطَلب واألبيض، باألمحر ملوَّنة صورةٌ  ادلفحوص على تُعَرض حيث فقرة؛ 11 من االختبار ىذا يتكوَّف
 يف يراه الذي للتصميم مالئًما يكوف حبيث التصميم؛ بتجميع يقـو أف أمامو اليت ادلكعَّبات باستخداـ منو

 .اإلدراكي والتنظيم البصري احلركي التمييز على والقدرة والًتكيب التحليل على القدرة ويعكس الصورة،

 :(Objects Assembly)األشياء تجميع 4- 

: عليو يُعَرض الذي الشكل لتكوِّفَ  أمامو اليت القطع جتميعُ  ادلفحوص من يُطَلب أشياء، أربعة من يتكوَّف
 .اإلدراكي التنظيم على القدرةَ  ادلقياس ىذا على األداء ويعكس ،(قطع 7) السيارة قطع، 7( الفتاة)

 :(Coding Test) الترميز 5-

 :ينءجز  من االختبار ىذا يتكوَّف

 .سنوات مثاين من أقل أعمارىم الذين لألطفاؿ :األول

 .سنوات مثاين من أكثر أعمارىم الذين لألطفاؿ :الثاني

 (Mazes Test) : المتاهات 6-

 يُطَلب حبيث تصاعديًّا؛ مرتَّبة متاىات تسع من ويتكوَّف االحتياطية، االختبارات من االختبار ىذا يعترب
 التخطيط على القدرةَ  األداء ويعكس الرصاص، قلم باستخداـ ادلتاىة خارج إىل طريقة جيدَ  أف ادلفحوص من

 .اإلدراكي والتنظيم
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 :1للذكاء بينيه-ستانفورد: لمحة عن مقياس 10الملحق رقم -

 ذلذا يعدُّ  حقيقي اختبار أوؿَ  كاف ألنو وذلك الذكاء؛ اختبارات أشهرِ  من للذكاء" بينيو" اختبار يُعَترب
 والقدرات السنِّ  مع ليتناَسب متدرِّج؛ علمي مقياس وىو النفس، علماء من اثنافِ  أعدَّه مقياس وىو الغرض،
 .عمره يف تدرَّج كلما الطفل يف تنمو اليت العقلية

 إعدادَ  الَفَرنسية ادلعارؼِ  َوزارةُ  منو طلبتْ  عندما وذلك سيموف؛ مع بالتعاوف 1905" بينيو" أعدَّه وقد
 سلتلفة تعديالت لو وظهرت متعددة، مبراحل االختبار مرَّ  وقد العقوؿ، ضعاؼ وتصنيف لعزؿ موضوعية وسيلةٍ 

 .1911و 1908 عاـ بنفسو بينيو هبا قاـ

 ذاكرة مدى - احلسي التمييز - البصري التآزر مشل اختبار، 30 من يتكوَّف لبينيو األصلي واالختبار 
 .وغَتىا... اجلمل وتكملة - األشياء بُت التشابو أوجو بياف - األرقاـ

 الصعوبة يف متدرجة مستويات إىل االختبارات تصنيف فيو ت 1908 عاـ بينيو اختبار تعديل ويف
 من عدًدا االختبار تضمَّن وبذلك سنة،12 حىت سنوات 3 سن من ابتداءً  األعمار، مستويات حسب

 حتديد يف االختبار استخداـ أمكن التصنيف ذلذا ونتيجةً  سنة، 12 - 3 فيما سن   لكل الفرعية االختبارات
 اليت ادلعايَت من نوعٍ  أوَّؿ وىو العقلي، بالعمر ذلك عن عربَّ  وقد الطفل، إليو وصل الذي االرتقائي ادلستوى

 ترماف بو قاـ الذي التعديل ىو( بينيو اختبار) االختبار ذلذا تعديل فأىم الذكاء، اختبارات يف استخدمت

Terman ترماف فيها يعمل الذي ستانفورد جلامعة نسبةً  وذلك ؛"بينيو - ستانفورد" اسم حتت أخرجو الذي. 

 :المقياس وصف

 األعمار مع تستخدـ اللَُّعب، من رلموعة على حيتوي صندوؽٍ  من" بينيو - ستانفورد" ادلقياس يتكوَّف
 معايَت وكراسة للتعليمات، وكراسة اإلجابات، لتسجيل وكراسة ادلطبوعة، البطاقات من وكتيِّبُتِ  الصغَتة،

 .التصحيح
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1بينيه - ستانفورد اختبار بها تميز التي العامة الخصائص
: 

 :بينيه - ستانفورد اختبار في القوة جوانب: أوالً 
 حلساب زلكًّا يُػتَّخذ يزاؿ ال إنو حيث الذكاء؛ لقياس ُوِضع حقيقي اختبار أوؿُ  ىو بينيو اختبار •

 .االختبارات صدؽ

 .للقياس كوحدة العقلي العمر يستخدـ مقياس أوؿ •

 .الفرد هبا مر اليت التعليمية اخلربات زلصلة يقيس فهو وبالتايل للفرد، احلالية القدرةَ  االختبار يقيس • 

 ادلختلفة، العمرية ادلراحل يف سلتلفة عقليةً  قدراتٍ  االختبار يف الفرد عليها حيصل اليت الدرجةُ  متثِّل •
 العمر من األوىل ادلراحل يف يركِّز فبينما ادلختلفة، العمرية ادلستويات يف الشيء نفس يَِقيس ال االختبار أف مبعٌت
 اللفظية النواحي على ادلتأخِّرة ادلراحل يف يهتم نراه واالنتباه، األشياء بُت التمييز مثل العملي، النشاط على

 .االستدالؿ وعمليات

 :بينيه - ستانفورد اختبار في الضعف جوانب: ثانًيا

 عن والراشدين ادلراىقُت مع ُيستخَدـ َثَّ  ومن ادلدارس، وتالميذ لألطفاؿ جوىرِه يف ُمَعد   ادلقياس •
 .النوع نفس من صعوبة األكثر األسئلة بعض إضافةِ  طريق

 الصدؽ ينقصها: أي الراشدين؛ اىتماـ تثَت ال االختبار ىذا يف ادلتضمنة االختبارات زلتوى • 
 .الراشد وادلفحوص الفاحص بُت طيِّبة عالقة تكوين يصعب َثَّ  ومن الظاىري،

 األداء مستوى من يقلل الذي األمر االختبارات، معظم يف السرعة عامل على االختبار ىذا يؤكد •
 .للفرد احلقيقي

 .اللفظية بالنواحي الكبَت االىتماـ •

 .الراشدين من قليالً  إال تشمل ّل االختبار ىذا تقنُت عيِّنات •

 ونقص اخلجل،: مثل االنفعالية؛ عاداتو من وكثَت بشخصيتو االختبار ىذا يف الشخص أداء يتأثَّر •
 .اخلطأ يف الوقوع من واخلوؼ ادلدرسي، الطابع ذات األعماؿ إىل ادليل وعدـ بالذات، الثقة
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 .فوؽ فما 70 إىل سنتُت من لألشخاص بينيو ستانفورد مقياس ويصلح •

 :يلي كما وىي ادلعرفية؛ القدرة لقياس رلاالت أربعة من وبينيو ستانفورد مقياس ويتكوَّف 

 .(اللفظية الَعالقات - السخافات - الفهم - ادلفردات) اللفظي االستدالل 1-

 .(الورؽ قطع ثَػٍْت  - ادلصفوفات - النسخ - النمط حتليل) البصري المجرد االستدالل 2-

 .(ادلعادالت بناء - األعداد سالسل - الكمي االختبار) الكمِّي االستدالل 3-

 .(األشياء ذاكرة - األرقاـ ذاكرة - اجُلَمل ذاكرة - اخلرز ذاكرة) المدى قصيرة الذاكرة 4-

 القدرة أو العاـ بادلعامل يسمَّى مبا األربعة اجملاالت ىذه ومتثل اختبارًا، 15 كاملة االختبارات ورلموع 
 .(جزئية أو كلية إما) مركبة درجة على احلصوؿ ميكن وبالتايل العامة، االستداللية

1االختبار تطبيق
: 

 نفس من ونبدأ ادلفردات، وىو اختبار، أوؿ بتطبيق نبدأ للمفحوص الزمٍت العمر باستخراج نقـو بعدما
 .االختبارات جلميع احلقيقي ادلفتاح ىي ادلفردات وتعترب ادلفحوص، لدى العمر

ْدَخلي ادلستوى يتحدَّد االختبار ىذا ضوء على 
َ
 سنوات 7 ادلفحوص عمر فمثالً  االختبارات؛ جلميع ادل

 ينجح أف يف ويتمثَّل لالختبار، القاعدي العمر نكوِّف حىت أعلى إىل نصَعد فِشل إذا العمر، نفس من نبدأُ 
 يفَشل أف وىو االختبار، سقف حتديد علينا يتبقَّى القاعدي العمر حدَّدنا فإذا متتاليُت، مستويُت يف ادلفحوص

 تسبب قد ولكن مستويات، 3 تطبيق ادلفيد من يكوف قد) متتاليُت، مستويُت يف يعٍت أربع أو ثالث يف
 (.ادلفحوص لدى إحباطًا
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 :10الملحق رقم -
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 أ:-10الملحق رقم -
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 ب:-10الملحق رقم -
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 ج:-10الملحق رقم -
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 د:-10الملحق رقم -
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 ه:-10الملحق رقم -
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 :10الملحق رقم -
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 :01الملحق رقم 
 :املعاقين بصزيا أساتذةاستمارة استبيان خاصت ب

 يهدف الري الاطخبُان بهرا إلُىم أجلدم أن ٌشسفني أطخاذاحي الفضلُاث، أطاجرحي ألافاضل،
ٌ  معلىماث حمع الى ت الخاصت بفئت اإلاعاكين  خى واكع البراًل في اإلاؤطظاث الخعلُمُت الجصائٍس

ا،   الفئت اإلاعىُت. وما ًىجم عىه مً صعىباث وعساكُل جدٌى دون هجاح حعلُم بصٍس
 في ٌظخغّل  ذلً بأن علما مىضىعُت، بيل الادالء باإلاعلىماث شمُلي )ة( اإلادترم )ة( أزحى مىىم

 ؤطظتاإلا في الخعلُمُت الحلٌى للمشىالث اكتراح بعض في ٌظاهم هعظا غير، ال جسبىي  علمي بدث
ىضع الجد مأخر العمل هرا ًؤخر أن ىزحأ اإلاعىُت. لرا  النهاًت إجمامه. وفي عىدؤطظت اإلا إدازة في ٍو

 خالص الاخترام والخلدًس. مني جلبلىا
 ألاقدميت في التعليم:                                           ألاسم واللقب:                        

 لمعاق بصزيا:لىاقع النفس ي لأسئلت خاصت با-1
ا بالدوهُت وعدم جلدًس الراث، إلى أّي مدي ًّصح هرا الىالم؟-1  ًخميز أغلب اإلاعاكين بصٍس

...................................................................................................................................................... 
ا جمىده السوح الاّجيالُت ًسي بعض الباخثين -2 ت اإلاظخمسة للمعاق بصٍس أّن اإلاظاعدة ألاطٍس

 التي حّشل بداخله الدافعُت إلى الاهدشاف، ما زأًىم بهرا؟
........................................................................................................................................................ 

ا بالعدواهُت فُؤثس هرا على عالكخه مع اإلادُطين به مً -3 حظم بعض الدزاطاث اإلاعاق بصٍس
ما مدي  أفساد أطسجه وهرا شمالء الدزاطت، فُيشأ مىطىي الىفع، فاشل احخماعُا إن صّح الخعبير،

 واكعُت هرا السأي؟
......................................................................................................................................................... 

ه إلى مسشد هفس ي وجسبىي لدظهُل الخعامل بُنهم وتهُئت -4 ا وذٍو ًدخاج ول مً اإلاعاق بصٍس
ا لىلىج ا ت جىلي أهمُت لهرا الجاهب؟ لعالم اإلادزس ي، هل جسي أّن اإلاعاق بصٍس طس الجصائٍس

ُ
 ألا

............................................................................................................................................................ 
 محيطه التربىي:ب املعاق بصزياعالقت أسئلت خاصت ب-2
 واملعلم:املعاق بصزيا -2-1
ت-5 ا باخخالف وضعُاتهم ألاطٍس ، فهىان مً ًدظ جخخلف طبُعت الخالمُر اإلاعاكين بصٍس

عِش عالت على أطسجه، هُف ًخعامل اإلاعلم مع  باهخمام مبالغ فُه وهىان مً ٌعاوي ؤلاهماٌ الّخام َو
 الىلُضين؟

.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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ا بضعف اللدزة على الخخُل، هُف ٌظاعده اإلاعلم على ججاوش هره -6 ًخميز اإلاعاق بصٍس
 الصعىبت؟

.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

ضا عً خاطت البصس اإلافلىدة، ًخعين-7 ت الحىاض  حعٍى ُّ ا جىمُت بل خاصت على اإلاعاكين بصٍس
 الظمع واللمع، ما دوز اإلاعلم في هرا؟

.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

ا الخمُيز بين ألالىان و -8 ألاشياٌ )خاصت الىبيرة بين بعض هرا الخمُيز ٌغُب على اإلاعاق بصٍس
 ؟ه اإلاعلىماثإدزاهها باللمع(، هُف ًدّظنى للمعلم جىضُذ هرحدا والتي ال ًمىً 

.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 املعاق بصزيا ومؤسسته التعليميت:-2-2
الىفس ي والاحخماعي للمعاكين  هل جىحد عالكت بين الخصمُم الداخلي إلاؤطظخىم والخىافم-9
ا؟  بصٍس

........................................................................................................................................................ 
جسي أغلب الدزاطاث أّهه ال ًجب أن ًخجاوش عدد الخالمُر اإلاخمدزطين مً فئت اإلاعاكين -11

ا الثماهُت جالمُر في وّل صف  )كظم(، هل جىافلىن على هرا؟ وهل هى مخىفس لدًىم؟ بصٍس
........................................................................................................................................................ 

مت-11 ، إذا واهذ ؤلاحابت اإلاخعلم عىدهم؟ مالئمت لطبُعت هل جسي أّن البرامج الخعلُمُت اإلالدَّ
 بــــِ "ال"، ماذا جلترح هبدًل؟

.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

هل جخىفس مؤطظخىم على الىطائل الحّظُت اللمظُت والخسائط البازشة، والىماذج -12
 واإلاعُىاث الحظُت الظمعُت والدسجُالث الصىجُت؟

......................................................................................................................................................... 
ا؟-13 ، إذا واهذ هل ًلّبي الىظام الداخلي إلاؤطظخىم هاجه حمُع اخخُاحاث اإلاعاق بصٍس

 لائص!ؤلاحابت بــِ"ال" عّدد أهم الى
.......................................................................................................................................................... 

م الحالت الساهىت -14 ُّ  ؟ تإلاؤطظلهره اهُف جل
........................................................................................................................................................... 
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 أسئلت خاصت بالبرايل:-3
ا حعلمها باهسا، هل-15 جىلي  هظسا لصعىبت البراًل في حعلُمها فئّهه ًجب على اإلاعاق بصٍس

ت اهخماما بهرا أم أّنها جللي بالعبء وامال على واهل اإلاعلم؟  ألاطسة الجصائٍس
......................................................................................................................................................... 

، ختى في أبظط صىزه، وحىد آلت بسهنز واإلاظطسة الخشبُت أو ًخطلب حعلُم البراًل-16
 اإلاعدهُت، هل جىفس مؤطظخىم لجمُع مخعلميها هره الىطائل؟

........................................................................................................................................................... 
غصث حمُع مىاحي الحُاة، وبطبُعت الحاٌ فئن البراًل كد معلىم أّن الخىىىلىحُا -17

خضعذ لهرا الغصو، فظهسث الىخب الىاطلت وآلاالث التي جدّىٌ الىص مً الىخابت إلى اللساءة 
ل، أو مً الطباعت إلى البدًل اللمس ي واألوبخاوىن، أّي مً هره ألاحهصة جخى  فس علُه الصىجُت والىسوٍش

 مؤطظخىم؟
........................................................................................................................................................ 

اإلاغىاطِظُت  ىزةبحعلُم البراًل لىظام الخعلُم الفسدي، لّىً هىان مً ًلجأ للظًخضع  -18
 لُضفي على الجى هىعا مً الخعلُم الجماعي، إلى أّي مدي جسون حّدًت هرا ألاطلىب؟

.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ا اللرًً وّفلىا في هُل شهاداث حامعُت واهذ في -19 حشير الدزاطاث إلى أّن حل اإلاعاكين بصٍس
)دزاطاث جللُيُت إن صّح الخعبير(، أال جسي أّهه مً اإلاجدي اعخماد اللغت الظمعُت  الدزاطاث ألادبُت

ا والاطخغىاء جماما عً البراًل؟  هظبُل أوخد لخعلم اإلاعاق بصٍس
.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
ا مً جدصُل علمي هل جخصىز أهه ًمىً إًجاد بدًل أطهل للبراًل ًمّىً ا -21 إلاعاق بصٍس

 أفضل وبمجهىد أّكل؟ إذا واهذ ؤلاحابت "وعم" اكترح همىذحا!
.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
م الىضع الحالي للبراًل باإلاؤطظاث اإلاعىُت بها؟-21 ُّ  هُف جل

.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  

هُف جخىكع مظخلبل البراًل في خّضم الخطىز الخىىىلىجي السهُب الري حشهده الظاخت -22
 ت؟ُالخعلُم

.............................................................................................................................................................            



 

ق ائمة المصادر  
 والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع 
 

230 
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  .1983 ،1ط البوالق، مطبعة العرب، لسان الّدين، مجال منظور ابن -2
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 . 2003 األردن،
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 .1985 ،1ط ادلغرب، البيضاء، الدار الثقافة، دار والنشر، والرتمجة

 ،1ط السعودية، الرياض، العبيكان، مكتبة العودلة، عصر يف العربية اللغة الضبيب، زلمد بن أمحد -7
2001  . 

 اجلامعية، ادلطبوعات ديوان اللغات، تعليمية حقل التطبيقية، اللسانيات يف دراسات حساين، أمحد -8
 .  2009 ،2ط اجلزائر،
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 القاىرة، والتوزيع، والنشر للطباعة األندلس دار اللغوي، التطور عوامل محّاد، الرمحان عبد أمحد -10
1983. 

 الوطنية، فهد ادللك مكتبة نقدية، مسحية دراسة العربية، اللغة تعليم مداخل عوض، عبده أمحد -11
 .2000 ،1ط السعودية، العربية ادلملكة ادلكرمة، مكة

 الدار اخلاصة، االحتياجات لذوي والثقافية الفكرية التنمية الكايف، عبد الفتاح عبد إمساعيل -12
 .2004 ،1ط القاىرة، الثقافية،
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 علم لدراسة توطئة اذلامشي، الراجحي التهامي: عن نقال. 155ص ،4ج الكّشاف، الزسلشري، -14
 .1986 بغداد، ،(عربية آفاق) العاّمة الثقافية الشؤون دار التعاريف، اللغة،

 للرتمجة، العربية ادلظمة العربية، الوحدة الصمعي، أمحد: تر اللغة، وفلسفة السيميائية إيكو، امربتو -15
 . 2005 ،1ط بًنوت،

 والتوزيع، للنشر الفكر دار اخلاصة، احلاجات لذوي التعليم تكنولوجيا السويدان، الفتاح عبد أمل -16
 .  88ص ،2009 ،2ط األردن، عمان،

 لبنان، بًنوت، للرتمجة، العربية ادلنظمة سراج، نادر: تر وديناميتها، األلسن وظيفة مارتينيو، أندريو -17
 . 2009 ،1ط

 . 2003 مصر، القاىرة، ألصللو، مكتبة العربية، الّلهجات يف إبراىيم، أنيس -18

 للفئات االجتماعية الرعاية ومشكالت قضايا حالوة، السيد أمحد عبده، كمال الدين بدر -19
 .1999 مصر، اإلسكندرية، والتوزيع، والنشر للكمبيوتر العلمي ادلكتب اخلاصة،

 للفئات االجتماعية الرعاية ومشكالت قضايا سالمة، الّسيد زلمد عبده، كمال الدين بدر -20
 الشاطيب، والتوزيع، للنشر للكمبيوتر العلمي ادلكتب واحلركية، السمعية باإلعاقة اخلاصة

 .1996 ،1ج اإلسكندرية،

 وسنن ومسائلها العربية اللغة فقو يف الصاحيب اللغوي، الرازي زكريا بن فارس بن أمحد احلسٌن بن -21
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 .2012 اإلسكندرية، والتوزيع، والنشر للطبع

 والنشر، للطباعة الفكر دار البصرية، اإلعاقة البواكًن، زلمد القمش، مصطفى ادلعايطة، خليل -40
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 ادلصرية، األصللو مكتبة وتربيتو، الكفيف الطفل سيكولوجية أمحد، بركات لطفي اهلل، خًن سيد -53
 .1967 مصر، القاىرة،

 مصر، اخلاصلي، مكتبة وادلهين، الرتبوي والتوجيو النفسي اإلرشاد مرسي، احلميد عبد سيد -54
1975. 

 بًنوت، والتوزيع، والنشر للطباعة حزم ابن دار اللغة، يف الكايف الدمشقي، اجلزائري طاىر الشيخ -55
 . 2007 ،1لبنان،ط

 ،1ط لبنان، الرسالة، مؤسسة أمحد، إبراىيم عدنان: تر العاديٌن، غًن األطفال كار، شنتامي -56
2001. 

  .2009 ،4ط اجلزائر، والتوزيع، للنشر ىومة دار التطبيقية، اللسانيات يف دروس ،بلعيدصاحل  -57
 ،2ط اجلزائر، بوزريعة، والتوزيع، والنشر للطباعة ىومة دار النفسي، اللغة علم ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -58

2011. 

 (. دت) اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة ىومة دار األمازيغية، ادلسألة يف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -59

 معمري، مولود جامعة اجلزائر، يف اللغوية ادلمارسات سلرب منشورات اجلامعة، اللغة ـــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -60
 .  2015 وزو، تيزي

 .  2010 اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة ىومة دار بالعامل، يزع ال ما باحلاكم يزع ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -61

 ،1ط األردن، عمان، الكندي، دار العام، النفس علم وىيب، الكبيسي الداىري، حسن صاحل -62
2000  . 

 الصفاء دار اخلاصة، للحاالت الرياضية الرتبية أمحد، العوادلة سلمان الزغيب، اهلل عبد صاحل -63
 .2000 ،1ط األردن، عمان، للطباعة،
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 ،1ط مصر، اجليزة، الثقافية، لالستثمارات الفاروق دار ادلعاق، الطفل تربية سليمان، صبحي -64
2007 . 

 مصر، اإلسكندرية، اجلامعة، كباب مؤسسة والتحدي، ادلشكلة احلسّية، اإلعاقة كمال، طارق -65
  . 2007 ،1ط

 يف العربية لغتنا: كتاب من) فكرية، قضايا سلسلة اللغوية، اخلصوصية عن دفاع أمٌن، زلمود عامل -66
 .1997 مصر، القاىرة، للنشر، فكرية قضايا ،(احلياة معركة

  . 1986 السعودية، جدة، الشروق، دار النفسي، واإلرشاد التوجيو اذلامشي، احلميد عبد -67

 .2003 ،1ط مصر، القاىرة، الكتب، دار وتعليمهم، ادلكفوفٌن تربية إبراىيم، الرمحان عبد -68

 مكتبة ،1ج واخلصائص، ادلفهوم اخلاصة، احلاجات ذوي سيكولوجية سليمان، سيد الرمحان عبد -69
  . 2001 ،1ط مصر، القاىرة، الشرق، زىراء

 .  1979 مصر، القاىرة، ادلعارف، دار واحلياة، لغتنا عائشة، الرمحان عبد -70

 تونس، العصرية، ادلطبعة العربية، اللغة خدمة يف اللسانيات وآخرون، ادلسدي السالم عبد -71
1988. 

 .  1985 لبنان، بًنوت، الرسالة، مؤسسة اللغوي، التطور يف شاىٌن، الصبور عبد -72

 ادلتحدة، العربية اإلمارات ديب، القلم، دار اخلاصة، الرتبية معجم وآخرون، السرطاوي العزيز عبد -73
2002. 

 .  2008 ،1ط  األردن، عمان، الثقافة، دار اخلاصة، االحتياجات ذوي إرشاد سعيد، العزيز عبد -74

 .  1993 ،16ط مصر، القاىرة، ادلعارف، دار التدريس، وطرق الرتبية وآخرون، صاحل العزيز عبد -75

 ،14ط مصر، القاىرة، ادلعارف، دار العربية، للغة ادلدرسي الفين ادلوجو إبراىيم، العليم عبد -76
1991. 

  .1976 ،1ط العربية، احلضارة مطبعة ومساهتا، خصائصها العربية الّلغة ىالل، الغّفار عبد  -77

 دار والديداكتيك، البيداغوجيا مصطلحات الرتبية، علوم معجم وآخرون، الفاريب اللطيف عبد -78
  .1994 ،1ط ادلغرب، والنشر، للتوزيع اخلطاب
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 سعود بن زلمد اإلمام جامعة الثامن، ادلستوى اللغة، فقو منهج العويشق، محد بن اهلل عبد -79
 .ه1423 ،3ط السعودية، الرياض، اإلسالمية،

 اإلسكندرية، اجلامعية، ادلعرفة دار قضاياىا، تطورىا، االجتماعية، الرعاية صاحل، زلمود احمليي عبد -80
1999. 

 العريب، الفكر دار وتربيتهم، اخلاصة احلاجات ذوي سيكولوجية القريطي، أمٌن ادلطلب عبد -81
 .  1996 ،1ط القاىرة،

 ذي العريب الطفل حلماية اسرتشادي دليل آمنة، بيئة ضلو اخلراشي، صالح القريطي، ادلطلب عبد -82
 (.دت) مصر، نصر، مدينة والتنمية، للطفولة العريب اجمللس اإلساءة، من اإلعاقة

 سورية، دمشق، والنشر، للطباعة ادلتحدة الشركة وادلعاقٌن، ادلرضى سيكولوجية السبيعي، عدنان -83
1982  . 

 .2017-2016 القاىرة، التيسًن، دار حيايت، لغيت العربية، اللغة وآخرون، مدكور أمحد علي -84

 .(دت) ،7ط اجلزائر، للكتاب، الوطنية ادلدرسة ادلدرسي، القاموس وآخرون، ىادية بن علي -85

 مصر مجهورية القاىرة، والنشر، للطلع مصر هنضة دار واجملتمع، اللغة وايف، الواحد عبد علي -86
  .  1971 العربية،

 عمان، صفاء، دار ادلعلومات، ومراكز ادلكتبات من ادلستفيدين خدمات النوايسية، عوض غالب -87
 .  2000 األردن،

 لإلرشاد، الفلسطيين ادلركز اخلاصة، االحتياجات ذوي األطفال مع العمل يف دليل عليان، فائدة -88
  .2013 القدس، يف القدمية البلدة والنشر، للطباعة أمرزيان مؤسسة

 دار ادلطليب، يوسف مالك: مر عزيز، يوسف يوئيل: تر العام، اللغة علم سوسًن، دي فارديناند  -89
 .   1985 العراق، بغداد، عربية، آفاق

  .1996 ،2ط األردن، عمان، الفكر، دار العاديٌن، غًن األطفال سيكولوجية الروسان، فاروق -90

 النظرية) ادلعوقٌن ورعاية اإلعاقة سيكولوجية يف ومشكالت قضايا الرحيم، عبد السيد فتحي -91
 .1983 الكويت، القلم، دار ،(والتطبيق
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 دار ،2ج العاديٌن، غًن األطفال سيكولوجية بشاي، السيد حليم الرحيم، عبد السيد فتحي -92
  . 1982 الكويت، القلم،

 مصر، القاىرة، للنشر، غريب دار النفسي، والتحليل النفس علم موسوعة طو، القادر عبد فرج -93
2003.  

 للوثائق الوطين ادلركز مهدي، آيت عثمان: تنقيح الرتبوي، ادلعجم ىجرسي، مصطفى شنان، فريدة -94
 .2009 اجلهوية، سعيدة ملحقة الرتبوي،

 ادلعرفة، عامل سلسلة رضوان، السالم عبد: مر عوض، أمحد: تر واالقتصاد، اللغة كودلاس، فلوريان -95
 .2000 الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين اجمللس

 اخلدمة يف دراسة للمعوقٌن، االجتماعي السلوك أمحد، سعيد غريب سعيد، زلمد فهمي -96
 .1983 مصر، اإلسكندرية، احلديث، اجلامعي ادلكتب االجتماعية،

 ،1ط األردن، والتوزيع، للنشر أسامة دار والنحو، اللغة يف نقدية دراسات الزيدي، ياسر كاصد -97
2003.  

 القاىرة، اللبنانية، البصرية الدار ومناىجهم، خصائصهم بصريا، ادلعاقون سيسامل، سامل كمال -98
  .  1997 مصر،

 .1986، 9طمصر، ادلعارف، دار اللغة، علم يف دراسات بشر، زلمد كمال -99

 ،1ط السعودية، العربية ادلملكة ادلريخ، دار العريب، الوطن يف ادلعوقٌن تربية أمحد، بركات لطفي -100
1981. 

 .1982 السعودية، العربية ادلملكة جّدة، هتامة، للمكفوفٌن، الرتبوية الرعاية ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -101

 .1978 مصر، اخلاصلي، مكتبة الكفيف، الطفل رعاية يف الرتبوي الفكر ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -102

 جامعة اإلنسانية، والعلوم العريب األدب معهد االجتماعية، اللسانيات يف زلاضرات بوقربة، لطفي -103
 .2003-2002 بشار،

 بشار، جامعة واللغة، العريب األدب معهد التطبيقية، اللسانيات يف زلاضرات ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -104
2002-2003  .   
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 عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار اخلاصة، الرتبية يف التعليمية الوسائل عبيد، السيد ماجدة -105
 .  2000 ،1ط األردن،

 ،1ط األردن، عّمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ادلعاقٌن، تأىيل يف مقدمة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -106
2000.  

 احلديث، اجلامعي ادلكتب االجتماعي، واألمن االجتماعية الرعاية فهمي، السيد زلمد -107
   .1998 مصر، اإلسكندرية،

 ادلكتب االجتماعية، اخلدمة يف دراسة للمعوقٌن، االجتماعي السلوك ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -108
 .1983 مصر، اإلسكندرية، احلديث، اجلامعي

+ اجملرمٌن) االجتماعية اخلدمة منظور من اخلاصة الفئات رمضان، السيد فهمي، السيد زلمد -109
 .1999 اإلسكندرية، األزرطية، احلديث اجلامعي ادلكتب ،(ادلعاقٌن

 مستخدمي لتكوين الوطين ادلعهد واإلجراءات، األسس العربية، اللغة تعليم رتيمة، العيد زلمد -110
 .2002-2001 اجلزائر، الوطنية، الرتبية وزارة مستواىم، وربسٌن الرتبية

 الشرق، زىراء مكتبة للمكفوفٌن، والتطبيق النظرية بٌن برايل طريقة مراد، امبايب حامد زلمد -111
 .2004 ،1ط العربية، مصر مجهورية القاىرة،

 والنشر، للطباعة الثقافة دار وتنظيماتو، ادلنهج أساسيات وآخرون، ادلوجود عبد عّزت زلمد -112
 .  1981 مصر، القاىرة،

 والتصدير، والتوزيع للنشر الطالئع دار األّول، اجلزء الصم، لألطفال اإلشارة لغة كامل، علي زلمد -113
   .2004 مصر، القاىرة،

 للنشر الطالئع دار الثاين، اجلزء الصم، والبالغٌن للمراىقٌن اإلشارة لغة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -114
 .2004 مصر، القاىرة، والتصدير، والتوزيع

 ،اجلزائر اجلامعية، للمطبوعات الوطين الديوان ،الرتبوية وتطبيقاتو التعلم زيدان، مصطفى زلمد -115
 .  1983 ،1ط

  .(دت) لبنان، بًنوت، العربية، النهضة دار ،(العريب للقارئ مقدمة) اللغة علم السعران، زلمود -116



 قائمة المصادر والمراجع 
 

239 

 

 .  1985 السعودية، الرياض، ادلريخ، دار الرتبوي، اإلرشاد يف أساسيات صاحل، اهلل عبد زلمود -117

 . (دت) مصر، والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار العربية، اللغة علم حجازي، فهمي زلمود -118

  .1997 القاىرة، والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار اللغة، علم إىل مدخل ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -119

 .  2005 حائل، األندلس، دار وادلعلمات، للمعلمٌن اخلاصة الرتبية شاكر، محدي زلمودي -120

 عمان، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار للمعوقٌن، الرياضية األلعاب إبراىيم، اجمليد عبد مروان -121
 .1997 ،1ط األردن،

 .2002 ،1ج لبنان، العصرية، ادلكتبة القلم، وحي الرافعي، صادق مصطفى -122

 .  1990 اجلزائر، اجلامعية، ادلطبوعات ديوان النفس، علم إىل مدخل عشوي، مصطفى -123

 القاىرة، اخلاصلي، مكتبة الكفيف، سيكولوجية يف دراسات النفسية، الصحة فهمي، مصطفى -124
 . 1976 مصر،

 والفنون للثقافة الوطين اجمللس ادلعرفة، عامل سلسلة والتواصل، والتفسًن اللغة ناصف، مصطفى -125
 .  1995 الكويت، واآلداب،

  .1993 الكويت، احلديث، الكتاب دار ،(ادليسر) الوسيط ادلعجم -126

 عمان، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار البصرية، اإلعاقة يف مقدمة احلديدي، صبحي مىن -127
 .  1998 األردن،

  .1975 لبنان، بًنوت، الرسالة، دار عريب،-إصلليزي قاموس: ادلورد بعلبكي، منًن -128

 ادلطبوعات ديوان الدراسي، بالتحصيل وعالقتها ادلختلفة التحفيز طرق بودخيلي، زلمد موالي -129
 .  2004 اجلزائر، اجلامعية،

 العلم دار تراثية، مقارنة مع نفسية اجتماعية لغوية دراسات تطبيقية، ألسنية قضايا زكريا، ميشال -130
 .1993 يناير ،1ط لبنان، بًنوت، للماليٌن،

 ادلعوقٌن األطفال لدى التعويضية ادلهارات تنمية يف ودوره اإلضايف ادلنهج موسى، علي ناصر -131
 .ه1411 السعودية، الرياض، والنفسية، الرتبوية للعلوم السعودية اجلمعية بصريا،
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 اإلعاقة ذوي األشخاص اتفاقية اإلنسان، حلقوق السامية ادلتحدة األمم مفوضة بيالي، نافانيثيم -132
 .2014 وجنيف، نيويورك ادلتحدة، األمم مطبوعات ،(تصدير)

 عامل سلسلة العريب، الثقايف اخلطاب دلستقبل رؤية ادلعلومات، وعصر العربية الثقافة علي، نبيل   -133
  .2001 الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين اجمللس ادلعرفة،

 والنشر للطباعة اإلسالمية البشائر دار التحّديات، مواجهة يف الفصحى مكتيب، زلمد نذير -134
 .1991 لبنان، بًنوت، والتوزيع،

 للنشر احلوار دار حسن، عدنان: تر والعقل، اللغة دراسة يف جديدة آفاق تشومسكي، نعوم -135
  .2009 ،1ط سورية، الالذقية، والتوزيع،

 دار ادلزيين، قبالين بن محزة: تر ماناجوا، زلـــــــــــــــــاضرات ادلعرفة، ومشكالت اللغة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -136
 . 1990 ،1ط البيضاء، الدار توبقال،

 .1975 مصر، القاىرة، ادلصرية، ألصللو مكتبة اللغوي، النفس علم عطية، زلمد نوال -137

 وزارة منشورات أسعد، وجيو: تر الثاين، اجلزء النفس، علم يف ادلوسوعي ادلعجم سيالمي، نوبًن -138
  .2001 سورية، دمشق، الثقافة،

 رياض من" اخلاصة الرتبوية االحتياجات ذوي دمج رجب، إميان قنديل ، الرمحان اخلويل عبد ىشام -139
 العربية، مصر مجهورية نبها، والرتمجة، والنشر للطباعة ادلصطفى دار ،"اجملتمعي الدمج إىل األطفال
2010. 

 .  1995 ديب، القلم، دار اخلاصة، الرتبية إىل ادلدخل وآخرون، القريويت يوسف -140

 . 1996 سورية، دمشق، الفكر، دار والناس، اللغة الصيداوي، يوسف -141

 مكتبة التّواب، عبد رمضان: تر واألساليب، واللهجات اللغة يف دراسات العربية، فك، يوىان -142
 .  1980 مصر، اخلاصلي،

 العربية، الدول يف للرتبية اإلقليمي اليونيسكو مكتب اجلامعة، األطر يف اإلعاقة ذوي األطفال تعليم -143
 .2014 لبنان، بًنوت،
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 واالجتماعي ادلهين لإلدماج العمومية ادلؤسسة إنشاء بقرار ادلتعلقة ،135 رقم الرمسية اجلريدة -144
 .25/11/1991  يف ادلؤرخة اجلزائر، ادلعوقٌن، لألشخاص

 أمحد: تر وتعريفات، مصطلحات قائمة اخلاصة، االحتياجات لذوي ادلقدمة ادلكتبية اخلدمات -145
 جامعة وادلعلومات، ادلكتبات قسم األفال، معايًن ترمجة سلسلة زكريا، شريف محود سامل، سعيد
 . 2013 القاىرة، مشس، عٌن

 ادلدرسية، ادلطبوعات ديوان األول، للطور األساسي التعليم مناىج األساسي، التعليم مديرية -146
  .1996 اجلزائر،

 سلسلة ىنا، زلمود عطية: مر حجاج، حسٌن علي: تر ،2ج مقارنة، دراسة التعليم، نظريات  -147
 .   1986 ديسمرب الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين اجمللس ادلعرفة، عامل

 :الجامعية لئاسر ال-2

 ،(االبتدائي) األّول الطور على وتطبيقاهتا العربية اللغة تعليم يف اللسانيات دور بلقاسم، قطاية بن -148
 .2009/2010 ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة وآداهبا، العربية اللغة يف ماجستًن مذكرة

 يف ماجستًن مذكرة والتكنولوجيا، التأىيل بٌن السمعية اإلعاقة ماّلح، زلمد ادلغاوري، تامر -149
 .2016-2015 مصر، اإلسكندرية، جامعة الرتبية، كلية التعليم، تكنولوجيا

 وادلراىقٌن ادلبصرين ادلراىقٌن لدى الدراسي بالتحصيل وعالقتو الذات تقدير ، يونسيتونسية  -150
 ادلاجستًن، درجة لنيل مقدمة مذكرة العاصمة، واجلزائر وزو تيزي بوالييت ميدانية دراسة ادلكفوفٌن،

 .2011/2012 وزو، تيزي جامعة ادلدرسي، النفس علم زبصص

 النفسية الصحة مؤشرات بعض ربسٌن يف األكادميي الدمج دور الدقوشي، زلمد فرج سعد حليمة -151
 كلية النفس، علم قسم اآلداب، يف الدكتوراه درجة لنيل مقدمة رسالة ليبيا، يف بصريا ادلعاقٌن لدى

 .2013 القاىرة، جامعة اآلداب،

 بادلدرسة االبتدائية ادلرحلة يف الفصحى العربية اللغة تعلم يف األم اللغة دور السالم، عبد خالد -152
 كلية النفس، علم قسم أرطفونيا، زبصص العلوم، دكتوراه درجة لنيل مقدمة أطروحة اجلزائرية،

 .2012 سطيف، عباس، فرحات جامعة واإلنسانية، االجتماعية العلوم
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 عبد ادللك جامعة جامعي، مغلف اخلاصة، الرتبية يف التعليم تكنولوجيا الرشيدي، زلمد خالد -153
 .  2012 السعودية، العزيز،

 ادلعاقٌن لدى الذات تقدير تنمية يف مجعي إرشاد برنامج فاعلية احلجري، سامل بن راشد بنت سادلة -154
 والعلوم، اآلداب كلية نفسي، إرشاد زبصص الرتبية، يف ماجستًن رسالة عمان، سلطنة يف بصريا
 .2011 نزوى، جامعة

 الذات، دبفهوم وعالقتو العقلي بالتخلف لإلصابة واألم األب تقبل مدى مجيل، زلمد طو مسية -155
 .1990 طنطا، جامعة الرتبية، كلية ماجستًن، رسالة

 وادلهين، االجتماعي اإلدماج لعملية ادلوظفٌن للمكفوفٌن االجتماعية التصورات الرحيم، عبد عبيد -156
 النفس، علم يف ادلاجستًن درجة لنيل مقدمة مذكرة اجلزائري، الشرق واليات ببعض ميدانية دراسة

 .2006-2005 قسنطينة، منتوري، جامعة االجتماعي، النفس علم فرع

 درجة) عقليا ادلعاقٌن األطفال سلوك تعديل يف اخلاصة الرتبية مراكز برامج فعالية سعدي، فتيحة -157
 لنيل مذكرة اجلزائر، عكنون، بن ،-رملي علي-ادلدرسي التكيف دبركز ميدانية دراسة ،(بسيطة
 .2005-2004 اجلزائر، جامعة الرتبية، علوم يف ادلاجستًن شهادة

 مهارات إكساب يف" virgo"و" إبصار" برنارلي استخدام فعالية العون، أبو إبراىيم زلمد -158
 درجة لنيل استكماال اإلسالمية، باجلامعة ادلكفوفٌن الطالب لدى واإلنرتنت احلاسوب استخدام
 اإلسالمية، اجلامعة العليا، الدراسات كلية التعليم، تكنولوجيا تدريس وطرق مناىج يف ادلاجستًن

 .2007-2006 فلسطٌن، غزة،

 لنيل رسالة العنكبوتية، الشبكة على التعليم أجل من تفاعلي نظام جربيين، محصي نبهان مصون -159
 .2010 سورية، حلب، جامعة العلوم، كلية ادلعلوماتية، الرياضيات يف الدكتوراه درجة

 األطفال مجعية مراكز يف اآليل احلاسب استخدام واقع احلازمي، باخت اذلادي، عبد بنت منال -160
 وادلعلمات، ادلديرات نظر وجهة من اخلاصة االحتياجات ذوي األطفال مهارات لتنمية ادلعوقٌن
 ادلكرمة، مكة القرى، أم جامعة التدريس، وطرق ادلنهج يف ادلاجستًن درجة لنيل مكمل مطلب

   .ه1430 السعودية،

 السلوك خلفض مقرتح سلوكي إرشادي برنامج فاعلية الشمراين، موسى بن اهلل عبد بن موسى -161
 لنيل مقدم تكميلي حبث النور، دبعهد االبتدائية ادلرحلة يف بصريا ادلعاقٌن الطالب لدى النمطي
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 سعود بن زلمد اإلمام جامعة النفس، علم قسم الطاليب، واإلرشاد التوجيو يف ادلاجستًن درجة
 .ه1432-1431 السعودية، العربية ادلملكة اإلسالمية،

 التعليمية األجهزة" اخلاصة االحتياجات وذوي التعليم تكنولوجيا ادلالح، ادلغاوري ناصر -162
 .(دت) اإلسكندرية، جامعة الرتبية، بكلية ،حبث"وصيانتها

 يف ادلاجستًن درجة لنيل مذكرة أمنوذجا، القراءة للكبار، العربية اللغة تعليمية سعيدي، نسيمة -163
 .2006-2005 تلمسان، بلقايد، بكر أيب جامعة التطبيقية، اللسانيات

 لمجالت وأعمال الندوات:ا-3

 رللة السادس، الثقايف ادلوسم واجلامعي، العلمي التعليم مؤسسات يف العربية اللغة زلمود، إبراىيم -164
 .1988 األردن، عّمان، األردين، اللغوي اجملمع

 اإلمارات جامعة للمعوقٌن، ادلقال رللة إعاقتو، ذباه واستجابتو ادلعوق شخصية مدحت، النصر أبو -165
 .1997 ،112 العدد ادلتحدة، العربية

 ادلقارن، لألدب ادلصرية اجلمعية إصدار مقارنات، رللة والثقافية، اللغوية التعددية عثمان، أمحد -166
 .2002 األّول، العدد مصر، القاىرة،

 لدعم ادلنارة مركز  األّول، العدد منارات، رللة للمكفوفٌن، واخرتاعات ذبديدات حيٍن، إخالص -167
 .2008 أكتوبر العريب، اجملتمع يف ادلكفوفٌن

 العربية رللة ادلعلومات، تقنيات ظل يف للمعلومات عوزا األكثر الفئات الياسري، عيسى أروى -168
 .   43 العدد ،3000

 شلول تقرير اخلاصة، االحتياجات ذوي للطلبة والتقومي التعليم يف مواءمات وآخرون، عليا أبو أكرم  -169
  .2009 فلسطٌن، الفلندي،-الفلسطيين الرتبوي التعاون مشروع قبل من

 ادلعرفة العربية، الدول يف اخلاصة احلاجات ذوي الطلبة دمج تواجو اليت التحديات اخلطيب، مجال -170
 .2009 ،133 العدد األرشيفية،

 اجلريدة، توابل الصفار، أنيس: تر جورنال، سرتيت وول ؟،2115 يف العامل لغة ما ماكورتر، جون -171
 .  2015 يناير 17 ،2564: العدد

 للبحوث الواحات رللة اجلامعة، يف وآداهبا العربية للغة التعليمي النص تعليمية ادلغيلي، خدير -172
 .2010 غرداية، جامعة الثامن، العدد والدراسات،



 قائمة المصادر والمراجع 
 

244 

 

 لبنان كنيسة ،47 العدد الكلمة، رسالة النور، ضلو أعمى يقود أعمى الربايل، سلرتع غرايفس، دان -173
 .2017 شباط ،12 السنة اإلصليلية،

 ،9ع ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة األثر، رللة العربية، احلاسوبية اللسانيات فّعالية عمر، ديدوح -174
 .2009 ماي

 واللغة اللسانيات سلرب رللة والتكنولوجية، اإلنسانية بالعلوم وعالقتها اللسانيات بوحوش، رابح -175
 .2006 ،2 العدد اجلزائر، عنابة، جامعة العربية،

 االجتماعية للدراسات األكادميية اجلزائرية التجربة مسعيا، للمعاق ادلدرسي الدمج أنيسة، ركاب -176
 .2013 جوان الشلف، جامعة العاشر، العدد االجتماعية، العلوم قسم رللة واإلنسانية،

 اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية رللة اخلاصة، االحتياجات لذوي اإلسالم نظرة عمار، رواب -177
 .2008 جانفي ،2العدد بسكرة، خيضر، زلمد جامعة واالجتماعية،

 ،"منوذجا" ادلكفوفٌن لصغار حسٌن طو مدرسة بصريا، للمعاقٌن االجتماعية الرعاية عزيز، سامية -178
 .2010 ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة الرابع، العدد وتربوية، نفسية دراسات رلّلة

 جامعة الرقمنة، وربديات اجلزائرية بادلكتبة الكفيف الطالب بودربان، الدين عز شعًنة، بن سعاد -179
 .2013 أفريل ،12 العدد أعلم،:رللة ،2 قسنطينة

 خيضر، زلمد جامعة اإلنسانية، العلوم رللة وظيفي؟، تعليم أم وظيفية لغة بوشحدان، شريف -180
 .2002 أكتوبر الثالث، العدد بسكرة،

 العدد مي، سايت رللة البصر، وضعاف للمكفوفٌن مساعدة تقنيات القامسي، زلمد بن صقر -181
 .14/10/2012 األحد بصريا، للمعاقٌن اإلمارات مجعية األّول،

 اإلرشاد رللة اخلاصة، الرتبية دلعلم الالزمة والكفاءات اخلاصة الرتبية اسرتاتيجيات منصور، طلعت -182
 .1994 مصر، مشس، عٌن جامعة الثاين، العدد الرتبية، بكلية النفسي

 شوال 26 االثنٌن عكاظ، جريدة انتشارا، االصطناعية اللغات أوسع االسربانتو العظم، عامر -183
 .  1995 مارس 27/ه1415

 اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية رللة واذلوية، التاريخ اجلزائر، يف العربية اللغة صحراوي، الدين عز -184
 .2009 جوان  بسكرة، خيضر، زلمد جامعة واالجتماعية،

 الرياض، ،53العدد الفيصل، رللة للمعوقٌن، النفسية اخلصائص السالم، عبد سيد فاروق -185
 .1401 القعدة ذو السعودية،
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 اللغوي، الضعف دلعاجلة العامة الندوة فعاليات وحديثا، قدميا اللغوي الضعف وايل، فتحي فاضل -186
 .ه1414 حائل،

 السيمياء الرابع، الوطين ادللتقى واجملاالت، ادلفاىيم واإلشارات، والعالمات الرمز زلمد، كعوان -187
 . قسنطينة لألساتذة، العليا ادلدرسة األديب، والنص

 ادلشوقة، ،01 العدد الشباب، منطقة رللة القراءة، ادلكفوفٌن عّلم فلورين، أنيتا واتسون، لويز -188
2011. 

  .1401 رمضان الرياض، ،51 العدد الفيصل، رللة الكفيف، شخصية اذلواري، زلمود ماىر -189

 السنة ،15العدد العربية، الطبعة "nature" رللة األخبار، آخر يوما، ثالثون سعيد، رلدي -190
  .2013 ديسمرب السعودية، العربية ادلملكة والتقنية، للعلوم العزيز عبد ادللك مدينة الثانية،

 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر ادلسًنة دار احلديثة، الرتبوية ادلناىج مرعي، توفيق احليلة، زلمد -191
2007. 

 رللة بغًنىا، للناطقٌن العربية اللغة تعليم يف وتطبيقية نظرية إشكاالت اهلل، عبد احلاج خبًن زلمد -192
 .2009 يوليو ماليزيا، العادلية، اإلسالمية اجلامعة األّول، العدد آسيا، يف اإلسالم

 ضلو العام التعليم يف واإلداريٌن ادلدرسٌن وآراء الذباىات استطالعية دراسة الغفور، عبد زلمد -193
 ،15 العدد الرتبوية، البحوث مركز رللة العامة، االبتدائية ادلدارس يف العاديٌن غًن األطفال إدماج
 .1999 قطر، جامعة

 األزاريطة، اجلامعي، الفكر دار وتربيتهم، العاديٌن غًن سيكولوجية حسن، ادلؤمن عبد زلمد -194
1986  . 

 .1999 ديسمرب ،34ج النقد، يف عالمات رللة احلديثة، القصيدة يف الرمز أمحد، فتوح زلمد -195

 األطفال) األوتيزم أطفال دمج ضلو االبتدائية ادلدارس معلمي اذباىات الفتوح، أبو كمال زلمد -196
 حبث ادلتغًنات، بعض ضوء يف سيكولوجية دراسة العامة، ادلدارس يف العاديٌن أقراهنم مع( الذاتويٌن

 الرتبية، األّول،كلية اجملّلد النفسية، الصحة لقسم الثاين العلمي للمؤسبر الكاملة األعمال يف منشور
 .2011 يوليو 18 ،17 العربية، مصر مجهورية بنها، جامعة

 .  2008 جويلية 18 اجلمعة ،360 العدد اجلريدة، توابل أصحاء،.....ادلكفوفون اهلل، عبد مظفر -197
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 :*فهرس اآليات القرآنية-1

 الصفحة سورةمن  رقمها اآلية الرقم
 10 احلجرات 13 ﴾لتَعاَرُفواْ  َوقَػَبائلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلناَُكمْ ﴿ 01
 َلَعلَُّكمْ  ِفيوِ  َوأْلَغواْ  اْلُقْرَآفِ  ذِلََذا َتْسَمُعواْ  لَ  َكَفُرواْ  اْلَِّذينَ  َوقَاؿَ ﴿ 02

 ﴾تَػْغِلُبوفَ 
 10 فصلت 26

 10 ادلؤمنوف 03 ﴾ُمْعرُِضوفَ  اْللَّْغوِ  َعنِ  ُىمْ  َوالَِّذينَ ﴿ 03
 َأْعَماُلُكمْ  َوَلُكمْ  َأْعَمالَُنا لََنا َوقَاُلواْ  َعْنوُ  َأْعَرُضواْ  اَْللَّْغوَ  َسَُِعواْ  َوِإَذا﴿ 04

 ﴾اْْلَاِىلُِتَ  نَػْبَتِغي َل  َعَلْيُكمْ  َسََلـٌ 
 10 القصص 55

ـَ  َوَعلَّمَ ﴿ 05  15 البقرة 31 ﴾ُكلََّها اْْلََْسَاءَ  َآَد
 73 ادلائدة 110 ﴾بِإْذنِ  واْلَبْػَرصَ  اَْلْكَموَ  َوتُػْْبِئُ ﴿ 06
 73 النور 61 ﴾َحرَجٌ  اَْلْعَمى َعَلى لَْيسَ ﴿ 07
 يَوـَ  َوََنُْشرهُ  َضْنَكا، َمعِيَشةً  َلوُ  فَِإفَّ  ذِْكرِي َعنْ  أَْعَرضَ  َوَمنْ ﴿ 08

 ﴾َبِصَتَا ُكنتُ  َوَقدْ  أْعَمى َحَشْرتٍَتِ  لَِ  َرب   قَاؿَ  أْعَمى، الِقَياَمةِ 
124-

125 
 73 طو

 فهرس األبيات الشعرية:-2

 الصفحة القائل البيت الشعري الرقم
 رؤبة بن ا عبد اْلُمَتَكِلمِ  َوَرْفثِ  اَْللػَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَغا َعنِ      كظمِ  َحِجيجٍ  َأْسرَاب َوُربَّ  01

 التميمي السعدي
10 

 اْلَعزَاِئمِ  َعاِقَداتُ  تَػْعَمدْ  لَْ  ِإَذا      تَػُقولُوُ  بِلػَػْغوٍ  دبَْأُخوذٍ  َوَلْستُ  02

 

 11 الفرزدؽ

 

 

                                                           

.ملحوظة: ًّب ترتيب الفهارس حسب ورود العناصر يف صفحات ىذا البحث *
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 فهرس األعالم:-3

 الصفحة من هو؟ العلم الرقم
عبد ا بن  01

رؤبة 
السعدي 
 التميمي

 يف ولد ,الشعثاء أبو التميمي السعدي صخر بن لبيد بن رؤبة بن ا عبد ىو
 بن الوليد أياـ إىل وعاش وأسلم اإلسَلـ أدرؾ ٍب فيها، الشعر وقاؿ اْلاىلية

 اْلموية الدولتُت شعراء من يعتْب ابن لو. اذلجاء عن بعيداً  وكاف ادللك عبد
 .والعباسية

10 

( ـ732/  ىػ 114 - ـ641/  ىػ38) اْلموي العصر شعراء من شاعرىو  الفرزدؽ 02
 وَسي فراس أبو وكنيتو. التميمي الدارمي صعصعة بن غالب بن مهاـ واَسو

 لبٍت أرض يف الفرزدؽ ولد. الرغيف ومعناىا وجهو، وذبهم لضخامة الفرزدؽ
. البصرة يف بعد فيما وعاش كاظمة، أرض وىي الكويت بدولة حالياً  تقع سبيم

 .اذلجاء شعرُ  وَ  والفخرُ  ادلدح بشعر اشتهر

11 

 بادلوصل ولد كبَت، َنوي عال جٍت بػابن ادلشهور جٍت بن عثماف الفتح ىو أبو ابن جٍّت  03
 ادلوصلي زلمد بن أمحد يد على فيها النحو وتعلم ونشأ ىػ،322 عاـ

 علي أيب يد على صباه يف اْلدب قرأ جٍت ابن أف خلكاف ابن ويذكر، اْلخفش
 .صحبتو بسبب جٍت ابن نبغ حىت بينهما، الصَلت توثقت حيث الفارسي

 عن سئل إذا وكاف الناس، من كثَت قدره يعرؼ ل رجل ىذا: »فيو ادلتنيب يقوؿ
. «الفتح أبا صاحبنا سلوا: يقوؿ شعره يف والتصريف النحو دقائق من شيء

 ـ ببغداد.1002تويف سنة 

11 

 دي سوسَت 04

 
 
 
 
 

 

: بالفرنسية) سوسَت دي فرديناند ، اَسو الكامل:شهَت سويسري لغوي عالىو 
Ferdinand de Saussure )فْباير 22 يف وتويف 1857 نوفمْب 26 يف ولد 

 كثَت عّده فيما. اللسانيات علم يف البنيوية للمدرسة اْلب دبثابة يعتْب. 1913
. اْلوروبية-واذلند اللغة بدراسة ُعٍت. احلديث اللغة علم مؤسس الباحثُت من

 يف حبث: `آثاره أشهر من. اجتماعية ظاىرة تعتْب أف جيب اللغة إف :وقاؿ
 نُقل وقد( وفاتو بعد ،1916 عاـ وُنشر الفرنسية بػاللغة كتبو` )العامة اْللُسنّية

                                                              .ومتباينة متعددة بًتمجات الػعربية إىل

14 ،
28 
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 يف ولد( Wilhelm von Humboldt: باْلدلانية) مهبولت فوف فلهيلم فريدريك مهبولت 05
 حكومي، موظف ىو. 1835 أبريل 8 يف وتويف 1767 يونيو 22

 وشيلر، غوتو صديق بْبلُت، ىامبولت جامعة مؤسس فيلسوؼ، دبلوماسي،
 اللغة فلسفة حقل يف ىامة إضافات لو كانت لغوي، أنو على غالبا يذكر

 أساسيات واضع ىامبولت يعتْب. عمليةالو  نظريةال ناحيةال من التعليم ومسألة
 نظاميهما يف أسوة والياباف أمريكا أخذتو الذي النظاـ بروسيا، يف التعليم نظاـ

 . التعليميُت

14 

( ىػ395 - ىػ 329) الرازي القزويٍت زكريا بن فارس بن أمحد احلسُت ىو أبو ابن فارس 06
 الذين اْلفذاذ العلماء من وىو كثَتة مؤلفات لو.واْلدب اللغة يف وإماـ لَُغِويّ 
 ىذه من والتفسَت واْلصوؿ والبَلغة واْلدب اللغة يف فنوف عدة يف ألفوا

، وادلزاوجو اإلتباع، كتبو أشهر من وىو اللغة مقاييس معجم: التصانيف
 ....وسلم عليو ا صلى النيب أخَلؽ، النحويُت اختَلؼ

15 

أوتو  07
 يسْبسن

 عال "Jens Otto Harry Jespersen"يْسْبِسن ىاري أُّتو يْنس الكامل اَسو
 ولد. اإلنكليزية اللغة قواعد يف عادلياً  بارزة وحجة دمناركي صوتيات وعال لغات

 يف اللغات تعليم تطوير يف وأسهم ، روسكيلِده مدينة يف وتويف راندرز بلدة يف
 ادلتعددة مؤلفاتو خَلؿ من كبَت بقسط كماساعد اْلوربية، التعليمية ادلناىج

 إىل إضافة اإلنكليزية، اللغة وتاريخ والنظريةاْللسنية الصوتيات علم تطوير على
 .نوفياؿ باسم ُعرفت عادلية لغة تأسيس

25 ،
29 ،
44 

إدوارد  08
 سابَت

 

 

 

 

Edward Sapir (1884–1939 ) من ديعّ  ،أمريكي ولسان نسافإ عالىو 
 وىاجر أدلانيا يف سابَت ولد .بداياتو يف اللسانيات علم تطور يف ادلسامهُت أبرز
 على ساعدتو اللسانيات علم يف مرجعيتو .طفولتو يف ادلتحدة الوليات إىل أبواه

. واللسانيات اإلنساف علم بُت عَلقةال يطوروا لكي بواس فرانز تلميذ يصبح أف
 بُت بالعَلقة مهتما كاف وقد والثقافة، اللغة بُت ادلتبادؿ التأثَت سابَت درس

 للعال الشخصي التصور يف والختَلفات جهة، من اللغوية الختَلفات
 .أخرى جهة من اخلارجي

32 ،
44 
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ج.ر.ر.  09
 توكُت

 ولد ،(John Ronald Reuel Tolkien: باإلجنليزية) تولكُت رويل رونالد جوف
 1973 سبتمْب 2 يف بورمناوث يف وتُويف 1892 يناير 3 يف بلومفونتاين يف
 ،جامعي وأستاذ روائي ،اتبك ،ليزيإجن فيلولوجي ،(عاماً  81 ناىز عمر عن)

 إضافة" اذلوبيت" ورواية" اخلواًب سيد" ادللحمية سلسلتو يف خاص بشكل عرؼ
 اْلجنلوساكسونية اللغة دلادة أكسفورد جامعة يف أستاذا عمل. أخرى ْلعماؿ

(. 1959 إىل 1945) وآداهبا اإلجنليزية للغة أستاذاً  ٍب( 1945 - 1925)
 اْلدب حوؿ نقاش رلموعة يف دبشاركتهما لويس كَليف من مقربا كاف

 ادللكة منحت وقد( Inklings: باإلجنليزية) إنكلنغ باسم عرفت الَلشكلي
 مارس 28 يف قائد رتبة من الْبيطانية اإلمْباطورية وساـ تولكُت الثانية إليزابيث
1972. 

32 

جوف  10
 لكينزوي

John Wilkins  (01 1672 نوفمْب 19 - 1614 نايري )وفيلسوؼ قس 
 أحد وىو اخلفية، الكلية تأسيسو عن فضَلً  إجنليزي، موسوعي وعال ومؤلف

 يعد. وفاتو حىت 1668 عاـ من شسًت وأسقف ادللكية اْلمعية مؤسسي
 جامعة يف مهااحدإ كليتُت رئاسة بُت مجعوا الذين القَلئل أحد ويلكنز

 الَلىوت مؤسسي أحد أنو كما. كامْبيدج جامعةيف  واْلخرى أوكسفورد
 طابع َنو مقاؿ" كتاب أعمالو أشهر. زمنو يف العلم مع ادلتوافق الطبيعي
 ل للقياس عشري ونظاـ عادلية لغة اقًتاح تضمن الذي ،"فلسفية ولغة حقيقي
 .احلديث ادلًتي النظاـ عن خيتلف

37 

( امتدت Renatus Cartesius: بالَلتينية)و ،(René Descartes: بالفرنسية)  ديكارت 11
 رياضي، فيلسوؼ،ىو  ،1650 فْباير 11و 1596 مارس31 حياتو بُت:

 علم يف واضح تأثَت ول كاف ،"احلديثة الفلسفة أبو"بػ يلقب فرنسي، وفيزيائي
 اإلحداثيات نظاـ) وىو باَسو َسي رياضياً  نظاماً  اخًتع فقد الرياضيات
 من بذلك فكاف ،(التحليلية اذلندسة)لػ اْلوىل النواة شكل الذي ،(الديكارتية

 الرئيسية الشخصية ىو وديكارت. العلمية الثورة تاريخ يف الرئيسية الشخصيات
 إذاً  أفكر، أنا":الشهَتة ادلقولة صاحب ىوو  ـ، 17القرف يف العقَلنية دلذىب

 ".موجود أنا

37 
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يوىاف  12
 رمارتن شيل

 يف ولد كاثوليكي، أدلان قسىو ( Johann Martin Schleyer: باْلدلانية)
 أغسطس 16 يف وتويف بادف، أعماؿ من أوبَتلودا بلدة يف 1831 يوليو 18
 تكردياً  يوىاف اسم وأضاؼ رليش مارتُت كاف احلقيقي اَسو. 1912 عاـ من

 رواجا ولقيت انتشرت اليت كالفولبي لغة سلًتع رليش يوىاف يعتْب. يوىاف لعرابو
  .وأمريكا أوروبا يف كبَتا

37 ،
42 

لودفيغ  13
 زامينهوؼ

 1859 ديسمْب 15 يف ولد (Ludwik Łazarz Zamenhof) :بالبولونية
 .اإلسْبانتو لغة وسلًتع بولندي عيوف طبيب ىو. 1917 أبريل 14 وتويف يف

 تعلم. بفصاحة اْلدلانية ربدث لكنو والبولندية، واليدشية الروسية ىم اْلـ لغاتو
 أيضاً  اىتماـ لو كاف ليزية،واإلجن العْبية اليونانية، الَلتينية، الفرنسية، اللغات

 .والليثوانية واإليطالية سبانيةاإل باللغات

39 ،
42 

    ،إجنلًتا يف 1866 سبتمْب 21 مواليد( من (H. G. Wells :باإلجنليزية ويلز 14
 جزيرة اخلفي، الرجل الزمن، آلة :أعمالو أشهر من. قصَتة قصص وكاتب روائي

 أغسطس 13 تويف يف .القمر على الرجاؿ وأوائل العوال حرب مورو، الدكتور
 شهرتو اكتسب وقد العلمي، اخلياؿ أدب مؤسسي من يعتْب .لندف يف 1946

 .اْلديب الصنف لذاؾ تنتمي اليت رواياتو بفضل

42 

أندريو  15
 مارتيٍت

 .بفرنسا السافوا دبقاطعة 1908 سنة ولد" Martinet Andréبالفرنسية "

 الوقت ويف باريس ثانويات بعض يف بالتدريس اشتغل العليا دراساتو أًبّ  بعدما
 يف الدكتوراه وشهادة الْبيز شهادة وناؿ الجنليزية اللغة دراسة على انكب نفسو
 الفونولوجية للدراسات امدير  أصبح ،1937 سنة اْلرمانية اللغات دراسة

 لقيأ الثانية العادلية احلرب ويف ،1938 عاـ العليا للدراسات التطبيقية بادلدرسة
 نطق بعنواف قيما كتابا فوألّ  ىناؾ الفرصة فاغتنم السجن وأودع القبض عليو

  . رواية مئة أربع على معتمدا ادلعاصرة الفرنسية

44 

توماس  16
ىوبنكز 

 قالدونيت

 ىارنفورد وست ير مؤسسةدم ووالده صماء كانت والدتو. 1822 عاـ لدو 
 بعمل بأف والده ةبفكر  اقتنع لكنو الرسامةأف حيًتؼ  أراد توماس .مريكابأ للصم
 ةشار اإل بلغة ساسيوأ خدمات تقدـ ةاصخ كنيسة سسّ أ .للصم كمدرس لفًتة

 .1902 سنة تويف ة.عديد مدف يف الصم من رلامع سستأت عملو ةونتيج

48 
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أبراىاـ  17
 لينكولن

 ىو ،ـ1809 فْباير 12 مواليد من( (Abraham Lincolnة: باإلجنليزي
 ".ـ1865 -ـ1861" اْلمريكية ادلتحدة للوليات عشر السادس الرئيس
 .ـ.أو قيادة استطاع أنو إل نللينكو  للرئيس الرئاسية الفًتة قصر من بالرغم
 على والقضاء السَلح، بقوة ادالربّ  عن انفصلت اليت الوليات بإعادة بنجاح
 لولية الغربية احلدود على فقَتة عائلة يف نشأ .اْلمريكية اْلىلية احلرب

 عالية وثقافة معرفة لديو تكونت لذا بنفسو نفسو يعلم كاف وقد كنتاكي،
 ٍب القانوف مهنة نللينكو  الرئيس مارس. هبا مر اليّت  الدراسية ادلراحل خَلؿ
 بولية اامُت نقابة يف عضواً  ٍب اْلمريكي، اْلحرار حزب يف عضواً  أصبح
 عاـ اْلمريكي النواب رللس يف عضواً  ذلك بعد وانتخب ـ،1830 عاـ إلينوي

 .ـ1865 أبريل 15 تويف يف .1840

48 

 يف القراءة يتعلم فلم. عمره من الرابعة يف بصره وفقد ـ، 313 عاـ حوايل ُولد ديدديوس 18
 ليقرأىا بالنحت البارزة احلروؼ اخًتع بالتعلم وَلِعو بسبب وإمنا مدرسة،
. للعمياف البارزة احلروؼ استخداـ يف قرنًا عشر خبمسة برايل سبق هبذا. بإصبعو
 النحو يف نبغ كما قلب، ظهر عن الكنسية والتعاليم ادلقدس الكتاب حفظ
 تعلم: "جَتـو القديس عنو شهد. وادلوسيقى والرياضة وادلنطق والفلسفة والبياف

 إليو، ناظر كل أعجوبة فكاف غَتىا من أكثر النظر إىل ربتاج اليت أيًضا اذلندسة
 ".مكاف كل يف اَسو وذاع

49 ،
50 

اْلعمى  19
 التطيلي

 التطيلي اْلعمى القيسي ىريرة بن ا عبد بن أمحد أو اْلعمى لُتطَْيِليا
 شاعر ىو ،"العباس أبو"و" جعفر أبو" مها كنيتاف لو ،(1126 -1092)

 لعاىتو، وباُْلَعيمى باْلعمى ُعرؼ ادلرابطُت، عصر يف عاش أندلسي ووشاح
 دبعري اْلدب مؤرخي بعض لقبو كما ُتِطيلة، رأسو مسقط إىل نسبة وبالتُِّطْيليّ 
 .اْلندلس

49 

 وناقد شاعر ،(1999 -1929) الْبدون الشحف حسن صاحل ا عبدىو  الْبدون 20
 النظاـ بُت الصراع أبرزىا ببلده متعلقة سياسية مواضيع مؤلفاتو تناولت ديٍت أديب

 سبتمْب من والعشرين السادس ثورة يف بو أطيح الذي وادللكي اْلمهوري
  .والرثاء السخرية إىل وادليل القومية الرومانسية قصائده على غلب .1962

49 
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 أخو العَلء، أبا ويكٌت كعب، بن الرمحن عبد ابن وقيل كعب، بن ثابت ىو  ثابت قطنة 21
 ْلف قطنةب بلقّ  .ذلم موىل ىو بل: وقيل العتيك، بن احلارث بن سدأ بٍت

 جيعل فكاف الًتؾ حروب بعض يف هبا تفذىب عينيو إحدى يف وتأصاب سهماً 
 يف وكاف اْلموية، الدولة شعراء من شجاع فارس شاعر وىو قطنة، عليها

 فيها فيحمد الثغور، أعماؿ من أعمالً  يوليو وكاف ادلهلب، بن يزيد صحابة
 .وشجاعتو لكفايتو مكانو

49 

أبو راشد  22
 الضيّب 

، القائل:عمىاْل ادلشلوؿ ىو  

حابل كفة اْلرض مجاع فصار***برحليت اخلافقُت نضيأ كنت قد  

اامل للفقَت سًت القْب ويف***وراحة مجاؿ للزمٌت ادلوت ويف  

بغافل القريب ذـ عن أنا وما***جَتٌب عرؼأ ٍب قومي سأعرؼ  

جاىل مثل عارفا فيهم فأصبح***تكلفا اللئاـ ذكر شتهيأ ول  

ادلذاحل باذلجاء صدري ويشرح***ذلم ينشطٍت أف ريب وأساؿ  

 بطػػػػػػػػوائل مدرؾ أن علمأو ***جبلودىم لئحا وَسي فيصبح

49 

أبو العباس  23
 اْلعمى

 

 

 

 

 

 ىو القوؿ وىذا الذيل، بٍت موىل إنو وقيل. ليث بٍت موىل فروخ بن السائب ىو
 العباس أبا أف: والواقدي ادلدائٍت عن اْلسدي، معاوية بن زلمد ذكر .الصحيح
 الديل بن علي بن جذدية موىل ثابت، أيب بن حبيب عنو يروي الذي اْلعمى

 مدحهم يف ادلقدمُت ادلعدودين، أمية بٍت شعراء من وكاف مناة، عبد بن بكر بن
 بن عامر الطفيل أيب يف يقوؿ الذي وىو إليهم، اذلوى وانصباب ذلم، والتشيع

 كرـّ ا وجهو: أيب بن يعل صاحب واثلة،

 الشهػيد وا دلختلفاف،*** طفيل وأبا إنٍت لعمرؾ

 يريد مػا وآىب متابعيت***ويأىب مهتدياً  عثماف أرى

49 
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الفضل بن  24
 جعفر

: بفلقّ  أعمى وكاف الغلو بعض وفيو يتشيع بليغا ظريفا أديبا كاف: ادلرزبان قاؿ
 :القائل وىو البصَت

 أََوِدي تقوديكم على يقـو َول ***وأكرمكم هتينون أف يستوي ل

 يدي الكراـ غَت إىل سبدوا َول ***أنفسكم العيش رقيق على فطيبوا

49 

أبو عَلء  25
 ادلعري

 سليماف بن ا عبد بن أمحد ىو( ـ1057- 973( )ىػ 449 - ىػ 363)
 عصر من عريب وأديب ولغوي وفيلسوؼ شاعر ادلعري، التنوخي القضاعي

. يُنسب وإليها السوري الشماؿ يف النعماف معرة يف وتويف ولد العباسية، الدولة
 الناس اعتزؿ ْلنو وذلك البيت وزلبس العمى زلبس أي ابسُت بػرىُت لُقب
 .وفاتو حىت بغداد من عودتو بعد

49 ،
85 

أبو احلسن  26
احلنبلي 
 اآلمدي

 ولغوي مهندس ،(ـ1312 - ىػ712 بُعيد تويف) اآلمدي الدين زينوىو 
 النافرة احلروؼ بتكرا من ؿأوّ  العربية، اللغة علـو يف وعال وَورّاؽ حنبلي وفقيو

. اَسو الكامل: يلابر  بطريقة اآلف ادلعروفة وىي العمياف هبا يقرأ اليت البارزة أو
 اآلمديّ  خضر بن يوسف بن أمحد بن علي احلسن أبو الدين زين اإلماـ الشيخ
 يف بكر ديار زلافظة حواضر أىم ،(بكر ديار مدينة) آمد إىل ينسب. العابر

 ولد .الًتكية الدولة أراضي ضمن اليـو وىي الشاـ، بَلد من الشرقي الشماؿ
 عبد الدين رلد رأسهم وعلى شيوخها رلالس يف العلم وأخذ بغداد، يف وعاش
 الفقو يف وسبهر ،(ىػ67ت) بغداد يف القراءة شيخ اْليش أيب ابن الصمد
 اللغات أيضاً  وأتقن العربية، علـو يف وبرع فقهائو أكْب من وغدا احلنبلي

 فقدانو مع الكتب بتجارة اشتغل وراقاً  وكاف وادلغولية، والرومية والًتكية الفارسية
  .صغَتاً  كاف مذ البصر

49 ،
50 

إيليزابيث  27
 جلْبت

 

 

 قّصة كاتبة كاتبة، أمريكية، روائية ىي( Elizabeth Gilbert: باإلجنليزية)
 ولية يف 1969 عاـ يوليو 18 من يف ولدت ذاتية سَت كاتبة قصَتِة،

 .اْلمريكية كونيكتيكت

50 
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شارؿ  28
 باربَت

 ضابط "،Charles Barbier، بالفرنسية "لسَت دي باربَت شارؿاَسو الكامل: 
 يرقى لكي يستطيعو ما ويفعل بادلكفوفُت مهتًما الفرنسية، كاف ادلدفعية يف

 النقاط لستعماؿ اْلساسي اْلسلوب ـ1825 سنة ابتكر الذي وىو بتعليمهم
 حاسة على والقائمة مستطيل يف ادلرتبة النقاط بطريقة والقراءة للكتابة البارزة

 ليًَل  الرسائل وكتابة بقراءة للجنود السماح ىو اْلساسي ىدفو وكاف اللمس،
 الشباب معهد إىل وقدمو النظاـ بتعديل بعد فيما باربَت وقاـ. إضاءة بدوف

 بالسونوغرافيا، النظاـ ىذا وَسي ىناؾ، رَسًيا يعتمد أف أمل على ادلكفوفُت
 .فقط ذبريبًيا الطريقة ىذه ادلعهد وقبل

50 ،
51 ،
62 ،

114 ،
116 

جوىاف   29
 كلُت

 11و 1788 مارس 25 ( امتدت حياتو بُت:Johann Kleinباإلجنليزية: )
 .فيينا جامعة ويف سالزبورغ جامعة يف التوليد أستاذ ،1856 أبريل

51 

 صامويل 30
 جريديل

 يف ولد للعبودية مناىض أمريكي (،Samuel Gridley Howeباإلجنليزية: )
 ولية يف 1876 يناير 9 يف وتويف بوسطن يف 1801 نوفمْب 10

 ومن ، اليونانية الستقَلؿ حرب خَلؿ اليونان اْليش جراح. ماساتشوستس
 غارة والموّ  الذي الستة السرية من واحد لحق وقت يف كاف أنو أيضا ادلعروؼ
 .ادلتحدة الوليات يف العبودية إللغاء براوف جوف هبا قاـ اليّت  فَتي ىاربرس

51 

فالنتُت  31
 ىوي

 19 يف وتويف 1745 نوفمْب 13 مواليد من ،(Valentin Haüyبالفرنسية: )
 René Justرنيو جيست ىوي " ادلعادف عال شقيق ، باريس يف 1822 مارس

Haüy"، عاقُت للم الثقايف الجتماعي بادلستقبل ادلهتمُت أوائل من واحدا كاف
 ذلك بعد أصبحت واليت للمكفوفُت، مدرسة أوؿ باريس يف أسس. بصريا
 . اوطني امعهد

51 

32 

 

 

 جاكبسوف

 

 أديب وناقد لغوي، عال ىو ،(Роман Осипович Якобсон: بالروسية)
 ادلدرسة رواد من( 1982 سبوز 18-1896 اْلوؿ تشرين 11) روسي

 وذلك العشرين القرف يف اللغة علماء أىم أحد كاف وقد. الروسية الشكلية
 .والفن والشعر للغة الًتكييب التحليل تطوير يف الرائدة ْلهوده

52 

 اإلشبيلي احلضرمي الدين ويل زيد، أبو خلدوف ابن زلمد، بن الرمحن عبد ىو ابن خلدوف 33
 الزيتونة، جامعة من وزبرّج فيها وشب تونس يف ولد ،(ـ1406 - 1332)

55 
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 مصر إىل انتقل ٍب واْلندلس ادلغرب بَلد يف ادللوؾ بُت والوساطة الكتابة ويلَ 
 إىل وانقطع منصبو من استقاؿ ٍب. ادلالكية قضاء برقوؽ السلطاف دهقلّ  حيث

 من العادلي للفكر ادلصادر أىم من مصنفاتو فكانت والتصنيف التدريس
 والْببر والعجم العرب أياـ معرفة يف واخلْب ادلبتدأ وديواف العْب كتاب أشهرىا

 .اْلكْب السلطاف ذوي من عاصرىم ومن
 اْلنصاري منظور ابن الدين مجاؿ الفضل أبو علي بن مكـر بن زلمد ىو ابن منظور 34

 وقد ، (ـ1232/ ىػ630) عاـ زلـر شهر يف ولد ، يفريقاإل يالرويفع
 بطرابلس وقيل بتونس، بقفصة قيل ولدتو، مكاف حوؿ اْلقاويل اختلفت

 ديّ  على تتلمذ ، اْلنصاري ثابت بن رويفع نسل من ويعدّ . دبصر وقيل بليبيا،
 علي احلسن وأيب ادلخيلي، ويوسف حاًب، بن ومرتضى الطفيل، بن الرمحن عبد
 ويل ٍب بالقاىرة، اإلنشاء ديواف يف خدـ. الصابون والعال البغدادي، ادلقَت بن

 يف مصر يف وتويف حياتو سنوات آواخر يف بالعمي أصيب ، طرابلس يف القضاء
 .العرب لساف معجم مؤّلفاتو أشهر من .(ـ1311/ ىػ711) عاـ شعباف شهر

65 

، 1870نوفمْب 05(، ولد يف Alfred Frank Treadgoldباإلجنليزية: ) تريدغولد 35
 لندف ومستشفى دورىاـ جامعة يف تعليمو تلقى. 1952سبتمْب  17وتويف يف 

 وعلم التشريح، وعلم اْلحياء، علم يف وجوائز دراسية منح على حصل ،
 ادلمارسة دخل 1901 عاـ يف. والطب اْلمراض، وعلم اْلعضاء، وظائف

 العقلي والعجز النفسي بالطب اىتمامو على حافظ لكنو غيلدفورد، يف العامة
 ادللكية اذليئة يف طبًيا زلقًقا تعيينو ًب 1905 عاـ ويف ، اخلصوص وجو على
 . Feebleminded على

67 

 ىومَتوس 36

 

 

 

 مؤلف أنو يُعتقد أسطوري إغريقي ملحمي شاعرٌ ( Ὅμηρος: باإلغريقية)
 القدامى اإلغريق آمن عاـ، بشكلٍ . واْلوديسة اإللياذة اإلغريقيتُت ادللحمتُت

 ىذا، يف ُيشككوف ادثُت الباحثُت لكن تارخيية، شخصية كاف ىومَتوس بأف
 الكَلسيكية احلقبة من باقية لسَتتو موثوقة ترمجات توجد ل أنو ذلك

"Classical Antiquity،" لقروفٍ  تراكماً  سبثل عنو ادلأثورة ادلَلحم أف كما 
  . ٍ زلكماً  شعرياً  وعروضاً  الشفاىي احلكي من عديدة

85 
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نيكولس  37
 ساوندرسن

 اْلستاذ" ـ1711عاـ  للرياضيات اللوكاسي لكرسيعال رياضي، شغل ا
 تأسس. بإجنلًتا كامْبيدج جامعة يف الرياضيات أستاذية لقب ىوو  "اللوكاسي

 جامعة عن الْبدلاف عضو كاف الذي لوكاس ىنري يد على 1663 عاـ اللقب
 أقره أف بعد رَسًيا ادلنصب وأصبح ،1640-1639 عامي من كامْبيدج

 أرقى من ادلنصب ويعد. 1664 يناير 18 يف إجنلًتا ملك الثان تشارلز
 .العال يف اْلكادديية ادلناصب

85 

 نوفمْب 15/  ىػ1306) سَلمة بن علي بن حسُت بن طو الكامل اَسو طو حسُت 38
 ُلّقب مصري، وناقد أديب ،(ـ1973 أكتوبر 28/  ىػ1393 - 1889

" اْلياـ" كتابو يف الذاتية السَتة مبدع العربية، الرواية غَّت . العريب اْلدب بعميد
 اْلدبية العربية احلركة يف الشخصيات أبرز من يعتْب. 1929 عاـ نشر الذي

 يف درس .اليـو حىت اْلدؿ تثَت حسُت طو ومواقف أفكار تزاؿ ل. احلديثة
 على وحصل ،1908 عاـ افتتحت حُت اْلىلية باْلامعة التحق ٍب اْلزىر،

 مصر إىل عاد. الدراسة ليكمل فرنسا إىل ابتعث ٍب 1914 عاـ الدكتوراه
 ٍب اآلداب، لكلية عميدا عمل. العربية للغة أستاذا ٍب للتاريخ أستاذا ليعمل
 الشعر يف: كتبو أشهر من. للمعارؼ وزيرا ٍب اإلسكندرية، ْلامعة مديرا

 (.1938) مصر يف الثقافة ومستقبل( 1926) اْلاىلي

85 

 يف بصره فقد النفسي، الطبيف  عال(، Thomas Cutsforthباإلجنليزية: ) كتسفورث 39
سنة  "واجملتمع ادلدرسة يف ادلكفوفُت" أصدر كتابو ، عمره من عشرة احلادية سن

 ، ادلنظور العال يف بسرعة اندرلوا الذين الطَلب أف منفيو  رحذّ  قدو  ،1933
 ".الكَلمية الومهية" يف يضيعوف سوؼ

89 

وىو  اْلنسية منساوي( 1903-1960) (Viktor Lowenfeldباإلجنليزية: ) لونفيلد 40
 من العديد على أفكاره أثرت. بنسلفانيا امعةجب الفٍّت  لتعليما يف أستاذ

 على . صّب جّل اىتماماتو احلرب بعد ادلتحدة الوليات يف الفنوف ياختصاصيّ 
 من الفٍت التطوير من سلتلفة مراحل يف اْلطفاؿ هبا حيفز أف ينبغي اليت الطرؽ"

 سًتشدا...  الدراسية ادلناىج...  و ، ادلناسبة وادلواضيع اإلعَلـ وسائل خَلؿ
 .التنموية بالعتبارات أساسي بشكل

90 
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عمر بن  41
 عبد العزيز

 القرشي اْلموي احلكم بن مرواف بن العزيز عبد بن عمر حفص أبوىو 
. الثان عمر اْلمويُت، اخللفاء ثامن ىوو  ،(ـ720/ىػ101 - ـ681/ىػ61)

 فتأثر  اخلطاب، بن عمر آؿ من أخوالو عند فيها ونشأ ادلنورة، ادلدينة يف ولد
 ويف. العلم طلب على اإلقباؿ شديد افك ادلدينة، يف الصحابة ودبجتمع هبم
 ضمّ  ٍب ادلنورة، ادلدينة إمارة على ادللك عبد بن الوليد اخلليفة وّله ىػ،87 سنة
 عنها ُعزؿ ٍب ها،كلّ  احلجاز على والياً  فصار ىػ،91 سنة الطائف ولية إليو

 وزيراً  وجعلو قرّبو اخلَلفة ادللك عبد بن سليماف توىّل  فلما. دمشق إىل وانتقل
 عمر توىل ىػ99 سنة سليماف مات فلما عهده، ويلّ  جعلو ٍب لو، ومستشاراً 

 .اخلَلفة

93 

الوليد بن  42
 عبد ادللك

 احلكم بن مرواف بن ادللك عبد بن الوليد العباس أبو ، اخلليفة الوليدىو 
 سنة ادلنورة بادلدينة ولد .أمية بٍت جامع أنشأ الذي الدمشقي اْلموي،

 بويع. ـ715 إىل ـ705 من حكم، ىػ715/96وتويف سنة  ىػ50/ـ668
 عنفقتو يف جدري، أثر بوجهو ،اأَسر  طويَل دميما، مًتفا، وكاف أبيو، من بعهد

 - ا رسوؿ مسجد - أيضا - أنشأ. البناء يف هنمتو ، مشيو يف يتبخًت شيب،
 وكاف يلحن الًتؾ، وبَلد اْلندلس، بوابة ففتح. سعادة دولتو يف ورزؽ وزخرفو،

: وقيل حجّ . أبيو دولة يف مرات الرـو غزا. نفع ماو  أشهرا، النحو على حرصف
 .ختمة عشرة سبع رمضاف يف وختم ثَلث، كل يف خيتم كاف

93 

فقد بصره وىو ابن  ، كينت يف  مزارع( ابن William Taylorباإلجنليزية: ) ويليم تيلر 43
كّرس مجيع رلهوداتو خلدمة ادلعاقُت  العُت، عدسة إعتاـ الثمان سنوات بسبب

طريقة تيلر ادلساعدة على تدريس ادلكفوفُت مادة بصريا، ىو مكتشف 
 الرياضيات.

110 

 Napoleone di:وباإليطالية ؛Napoléon Bonaparte: بالفرنسية) نابليوف 44

Buonaparte )وإمْباطور إيطاليا وملك فرنسا وحاكم عسكري قائد ىو 
 العشرينيات عقد أوائل وحىت عشر الثامن القرف أواخر خَلؿ عاش الفرنسيُت،

 قنصَلً  بصفتو عشر الثامن القرف أواخر يف فرنسا حكم. عشر التاسع القرف من
  .عشر التاسع القرف من اْلوؿ العقد يف إمْباطورًا بصفتو ٍب عاًما،

114 
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جوف  45
 ميلتوف

 نوفمْب 8 ، وتويف يف1608 يسمْبد 9ولد يف  (John Milton)باإلجنليزية: 
 قصيدةب أكثر يعرؼ ـ،17 القرف من إجنليزي وعال شاعر . ىو1674

 أصيب ـ.1667 عاـ يف كتبها اليت "Paradise Lost..""ادلفقود الفردوس"
 بيتاً  14 من مكونة قصيدة ذلك حوؿ وكتب بالعمى، حياتو من لحقة فًتة يف

 أبرز من ميلتوف جوف يعتْب شكسبَت، وويلياـ تشوسر جيفري جانب إىل. شعرياً 
 .اإلجنليزي اْلدب شعراء

115 

 فهرس المدن:-4

 الصفحة أين تقع؟ المدينة الرقم
 الوليات يف ماساشوستس كومنولث عاصمة ىي( Boston: باإلجنليزية)  بوسطن 01

 ًب أنو رغم سوفولك، مقاطعة أيضا مقر ىيو . سكانا مدهنا وأكْب ادلتحدة
 ميل 48 مساحة ادلدينة تغطي. 1999 يوليو 1 يف ادلقاطعة حكومة حل
 يف نسمة 673.184 بنحو سكاهنا عدد ويقدر( مربع كم 124) مربع

 الثالث وترتيبها إنغَلند نيو يف مدينة أكْب جيعلها ما ،2016 عاـ تقديرات
 . ادلتحدة الوليات يف سكانا ادلدف أكْب بُت والعشرين

29 ،
118 

ساف  02
 فرانسيسكو

 ولية يف مدينة ىي( San Francisco: باإلجنليزية) فرانسيسكو ساف
 عادلياً  معروفة وىي .نسمة 776,773 حوايل ويقطنها اْلمريكية كاليفورنيا

 وتعتْب. ادلشهور ريكياْلم واذلـر الذىبية البوابة جسر يسمى الذي جبسرىا
 عدد حيث ادلتحدة من الوليات يف والثانية كاليفورنيا يف الرابعة ادلدينة

  .السكاف

29 

 لندف 03

 

 

 

 ادلتحدة ادلملكة عاصمة ىي( ولندرا ولندرة ُلونَدَرس بأَساء كذلك وتُعرؼ)
 حوايل ادلدينة يف يعيش. بريطانيا جنوب يف التيمز هنر على تقع. مدهنا وأكْب
 عدد يبلغ. الداخلية لندف أحياء يف 2.7 حوايل منهم نسمة، مليوف 8.4

 بذلك لتكوف ،2012 يف نسمة 15,010,295 ضواحيها مع سكاهنا
 .والثقافية والقتصادية السياسية مراكزىا أىم وأحد أوروبا، مدف أكْب

43 ،
51 
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 اذلادئ ايط غرب مشاؿ منطقة يف ولية ىي( Washington: باإلجنليزية) واشنطن 04
 وجنوب آيداىو، غرب أوريغوف، ولية مشاؿ وتقع ادلتحدة الوليات من

 الولية َسيت. اذلادئ ايط ساحل وعلى الكندية الْبيطانية كولومبيا مقاطعة
 إقليم من الغريب اْلزء من وأسست للبَلد، رئيس أوؿ واشنطن، جورج باسم

 يف أوريغوف معاىدة وفق 1846 عاـ يف بريطانيا عنو زبلت الذي واشنطن
 1889 عاـ يف الرباد يف إدخاذلا ًب. أوريغوف إقليم يف احلدود نزاع تسوية
 إليها يشار. الولية عاصمة ىي أودلبيا مدينة. واْلربعُت الثان ترتيبها ليكوف

 غالبا اليت العاصمة واشنطن عن لتمييزىا بالكامل" واشنطن ولية" باسم غالبا
 .فقط واشنطن إىل تقصَتىا يتم ما

48 

. السكاف عدد حيث من مدهنا وأكْب النمسا عاصمة ىي( Wien: باْلدلانية) فيينا 05
 اْلميل اذلواء ومعناه( فيندوبونا) القدمي الَلتيٍت اَسها عن تطويرا هبذا وَسيت

 عاشر وىي نسمة، مليوف 1.7 حوايل اسكاهن عدد يبلغ. العليل النسيم أو
 للمرة فيينا اُختَتت. اْلورويب الرباد يف السكاف عدد ناحية من مدينة أكْب

 حيث من العال يف مدينة كأفضل" مَتسر" مؤسسة لتقرير وفقاً  اخلامسة
 -2015-2014-2010 -2009 عاـ يف ادلعيشة جودة مستويات
 من أكثر اخلضراء ادلساحات ربتل حيث خضراء، مدينة تعتْب كما. 2016

 .العاصمة منطقة نصف

51 

. السكاف عدد حيث من مدهنا وأكْب فرنسا عاصمة ىي( Paris: بالفرنسية) باريس 06
 إيل منطقة قلب يف البَلد من الشمايل اْلزء يف السُت هنر ضفاؼ على تقع
 نطاقها ضمن 2010 عاـ 2,243,833 سكاهنا عدد بلغ. فرانس دو

 مليوف 12 عن ضواحيها مع ادلدينة سكاف عدد يربو بينما فقط، اإلداري
 .نسمة

51 ،
113،1
14،11

5 

 غرب مشاؿ مرزيسايد مقاطعة يف تقع مدينة ىي( Liverpool: باإلجنليزية) ليفربوؿ 07
 غرب وسط لتجارة منفذاً  وتعد  ،والتجارية الصناعية ادلدف أىم ومن. إجنلًتا
( 2001 إحصاء) نسمة 440,000 حوايل سكاهنا عدد يبلغ. إجنلًتا

 ".ادلوحلة ادلياه ذبمع" اَسها يعٍت. 2كم111.84 حوايل ومساحتها

51 
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 عاصمة ىي ،(Embra/E'nburrie: بالسكتلندية ؛Edinburgh:باإلجنليزية) أدنْبه 08
 سكانا، السكتلندية ادلدف أكْب ثان تعتْب. ادلتحدة ادلملكة يف اسكتلندا
. ²كم 78 البلدية مساحة تشمل. ادلتحدة ادلملكة مستوى على والسابعة

 بالقرب ادلركزي للحزاـ الشرقي الشاطئ على اسكتلندا، شرؽ جنوب يف تقع
 ادلراكز أىم من تعتْبو . السكتلندي الْبدلاف ادلدينة يف يقع. الشماؿ حبر من

 ادنْبة يف واحلديثة القددية البلدة من كل اليونسكو صنفت. التنوير عصر أثناء
 4,500 من أكثر يوجد حيث ،1995 عاـ يف العادلي الًتاث مواقع ضمن
 .وحدىا ادلدينة ضمن مبٌت

51 

للمملكة  الغريب نوباْل يف تقع إجنليزية مدينةىي   (Bristol):باإلجنليزية بريستوؿ 09
. ضواحيها مع ألف 550و نسمة ألف 400 حوايل سكاهنا عدد ،ادلتحدة
 عتْبتا .ادلتحدة ادلملكة مدف وتاسع سكانا جنليزيةاإل ادلدف سادس وتعتْب
 على بريستوؿ حتلتإ.ـ1373 عاـ وزلافظة ـ1155 عاـ جنليزيةإ مدينة
 مدف توسعت أف ىلإ جنلًتاإ مدف ثالث أو ثان منصب ادلاضية اْللفية مدار

 عاـ الصناعية الثورة أثناء وليفربوؿ ومانشسًت برمنغهاـ مثل أخرى جنليزيةإ
1780. 

51 

 إىل ادلدينة اسم يعود. مدهنا وأكْب اليوناف عاصمة ىي( Αθήνα):باليونانية أثينا 10
 729,137 حوايل ادلدينة سكاف عدد يبلغ. اإلغريقية احلكمة ذلةآ أثينا

 نسمة3,753,726 حوايل اجملاورة وادلناطق ضواحيها ومع نسمة
 بُت أتيكا سهل على اليوناف جنوب يف أثينا تقع(. 2005 يناير إحصاءات)

 ىيميتو ىي جباؿ بقمم جهات ثَلثة من زلاطة وكيفيسوس، إليسوس هنري
 تطل(. مًت 1,413) وبارنيثاس ،(مًتا 1,109) وبينديلي( مًتا1,026)

 .ادلتوسط اْلبيض البحر إىل الواصل سارونيكوس خليج على الرابعة اْلهة من

92 

 ، (Sparta) :الَلتينيةب، ( (Σπάρτηة:باليوناني ،سبارتا أو أسْبطة اسْبطة 11
 على تقع ،دولة بأهنا تعرؼ كانت يونانية دينة، ىي م( (Spartaاإلجنليزيةب

 أهنا على ظهرت. باليوناف بيلوبونيز إقليم شرؽ جنوب يف يوروتاس هنر جانب
 يف Dorians غزاىا عندما ادليَلد، قبل العاشر القرف يلاحو  سياسي كياف

92 
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 اليوناف يف السلطة على مهيمنة العسكرية النزعة أصبحت ادليَلد، قبل 650
 قرى أربع ذبمع عْب ادليَلد، قبل 900 عاـ حوايلأسْبطة  أسستت .القددية

 الذي العسكري دبجتمعها واشتهرت. بيتان كينوسورا، ميسوا، دلناي،: ىي
 .القتاؿ على أساسية بصفة أبناءه ينشأ

 سكاهنا عدد يتعدى. مدهنا وأكْب اللبنانية للجمهورية السياسية العاصمة ىي بَتوت 12
 اللبنان الساحلي اخلط وسط تقع .(2007 إحصائيات) نسمة ادلليون
 صناعة من احليوية ادلرافق معظم فيها تًتَكز. ادلتوسط اْلبيض البحر شرقي
 العمارنة تل رسائل يف ذكرت إذ وعريقة قددية مدينة وىي. وخدمات وذبارة

 .احلُت ذلك منذ مأىولة وىي ادليَلد قبل ما عشر اخلامس القرف إىل وادلؤرخة

117 ،
135 

 يف تست هنر مصب عند تقع. بإجنلًتا ىامبشاير يف رئيسي وميناء مدينة بتوفمساوثها 15
 أحواض وتنتشر. نسمة 202,300 سكاهنا عدد يبلغ. اإلجنليزية القناة

 بُت حبرًا وللسفر البضائع، لشحن مركز وىي. سواحلها طوؿ على السفن
 الوسطى العصور مبان من عدد ساوثامبتوف معال من .أوروبا وقارة إجنلًتا

 .الوسطى العصور يف بادلدينة حييط كاف سور من جزء وىو والَباْرجيت،

118 

 القاىرة 16

 

 

 

 

 

 

 

 وتعد اإلطَلؽ، على مدهنا وأىم وأكْب العربية مصر مجهورية عاصمة يى
 الثان ادلركز وربتل وادلساحة، السكاف تعداد حيث من عربية مدينة أكْب

 سكاهنا عدد يبلغ السكان، التعداد حيث من عادلياً  عشر والسابع فريقياً إ
 تعداد إمجايل من% 10.6 ديثلوف( 2015 إحصائيات) نسمة مليوف 9.5

 حيث وحضارياً، ثقافياً  تنوعاً  ادلدف أكثر من القاىرة مدينة تعد .مصر سكاف
 فيها وتوجد العصور، مر على ادلختلفة التارخيية احلقب من العديد شهدت
 آثاراً  يضم مفتوحاً  متحفاً  فأصبحت واحلديثة، القددية ادلعال من العديد
 مدينة نشأة إىل ادلدينة تاريخ يعود. وإسَلمية وقبطية ورومانية ويونانية فرعونية

 العال عواصم أقدـ تعد واليت" حالياً  مشس عُت" ىليوبوليس أو الفرعونية أوف
 اإلسَلمي الفتح إىل إنشائها تاريخ فيعود احلايل بطرازىا القاىرة أما. القدمي
  .الفسطاط مدينة وإنشائو 641 عاـ العاص بن عمرو يد على دلصر

135 
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ַליִם ):بالعْبية القدس 17  مساحةً  اتلة التارخيية فلسطُت مدف أكْب( ِيروشالَيم יְרּושָׁ
 العربية اللغة يف أخرى بأَساء تُعرؼ. واقتصاديًا دينًيا أمهية وأكثرىا وسكاناً 

: رَسياً  إسرائيل وتسميها القبلتُت، وأوىل الشريف، القدس ادلقدس، بيت: مثل
 فلسطُت دولة عاصمةَ  والفلسطينيوف والعرب ادلسلموف يعتْبىا .أورشليم

 اليت الفلسطينية الستقَلؿ إعَلف وثيقة يف ورد كما التحرير، بعد ادلستقبلية
 أجدادىم كوف تارخيياً  أما) ـ،1988 سنة نوفمْب 15 بتاريخ اْلزائر يف سبت

 فيما(. ـ.ؽ اخلامس قرفال يف وسكنها ادلدينة بٌت من أوؿ ىم اليبوسيُت
 عاـ ادلدينة من الشرقي اْلزء ضمها ثرإ ادلوحدة عاصمتها إسرائيل تعتْبىا

 عاصمتهم اليهود يعتْبىا) 1967 حرب بعد احتلتو والذي ـ،1980
 (.سنة 3000 من ْلكثر والوطنية الدينية
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                                                                         ملخص الدراسة

يتّسم الواقع الّلغوي العاملي بالتعددية؛ فهو يشتمل على لغات طبيعية كالعربية واإلجنليزية وغريمها، 
باملعاقني؛ كلغة اإلشارة ولغات اصطناعية كاإلسربنتو والفوالبيك.كما أّن هناك لغات مصطنعة خاصة 

 ملعاقني بصريا.با خلاصةاملوجهة لفئة الصم البكم ولغة برايل ا
وقد اهتّمت دراستنا هاته بتسليط الضوء على واقع الّلغات االصطناعية ومدى حتقيقها للهدف الّذي 

صريا باملراكز اصطنعت من أجله، وكذا قابليتها للتعليم.كما حاولت الكشف على واقع تعليم فئة املعاقني ب
 اجلزائرية، ومدى تأثري الربايل يف التحصيل العلمي هلذه الفئة. 

 إسربنتو، انرتلينغوا، برايل، تعليم املعاق بصريا. فوالبيك، لغة مصطنعة،الكلمات المفتاحية: 

  Résumé : 

La langue universelle est pluraliste: elle comprend les langues naturelles telles que 

l'Arabe, l'Anglais, etc., les langues artificielles telles que l'Espéranto et le Volapuk, ainsi 

que des langues artificielles pour les handicapés, telles que la langue des sourds et la 

langue Braille pour les malvoyants. 

Cette étude visait également à mettre en évidence la réalité des langues artificielles 

et la mesure dans laquelle elles atteignaient le but pour lequel elles avaient été créées, 

ainsi que leur capacité à enseigner. Elle a également tenté de révéler la réalité de 

l'éducation des déficients visuels dans les centres algériens et l'étendue de l'influence du 

Braille sur les résultats scolaires de ce groupe. 

Mots clé : Langage Artificiel, Volapuk , Esperanto, Interlingua, Braille, Education 

pour malvoyants. 

Abstract : 

 Universal language is pluralistic; it includes natural languages such as Arabic, 

English, etc., and artificial languages such as Esperanto and Volapuk. There are also 

artificial languages for the handicapped, such as the deaf language and Braille language 

for the visually impaired. 

This study focused on highlighting the reality of artificial language and the extent 

to which It achieved the purpose for which It was created, as well as Its ability to teach. It 
also tried to uncover the reality of the education of visually impaired people in the 

Algerian centers, and the extent of the influence of Braille on the educational 

achievement of this group. 

 

Keywords : Artificial Language, Volapuk,  Esperanto, Interlingua, Braille, 

Visually Impaired Education. 
 


