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 جامعة شقراء

 ملخص البحث: 
تعد القوة البشرية من أهم الثروات لدي األمم , خاصة فئة الشباب التي يجب االهتمام      
واستثمار طاقاتها إلى أقصى حد ممكن, من خالل الرعاية واالهتمام والعالج والتعليم بها 

ومن المؤكد أن العناية المجتمعية بتلك المرحلة العمرية من أسمى  ,والتدريب والتطوير
ين بصريا قفالشباب من ذوى االحتياجات الخاصة المعا ,الغايات وأعظمها تحقيقا للمجد والقوة

 تعالى على العطاا وااتجتاج والمشاركة الحيارية والتنموية بالمجتمذ إذا تم قادرين بإذن هللا
ولقد درس الباحثون في العقود  ,تأهيلهم, وتعليمهم من خالل جظم التعلم الحديثة غير النمطية

األخيرة كثيرا من الموضوعات البحثية الجديدة المرتبطة بمشكالت الشباب المعاقين بصريا, 
وتعهدها بالرعاية,  ,م باالكتشاف المبكر للمشكالت النفسية لدى هذه الفئةخاصة االهتما

وجاا االهتمام ببرامج  ,لديهم إلى أقصى حد ممكن سوى واالهتمام بتمكين النمو النفسي ال
الكشف عن المشكالت النفسية للشباب المعاق بصريا متجاوبا مذ مذ ما كشفت عنه جتائج 

شأجهم شأن غيرهم من فئة الشباب عرضة  ,ب المعاق بصرياالدراسات والبحوث من أن الشبا
 ,للمعاجاة من الكثير من االضطرابات النفسية والسلوكية التى قد تخمد الطاقة النفسية لديهم

يتأتى من تمتذ تلك الفئة العمرية بمميزات وقدرات  ,وهذا االهتمام بفئة الشباب المعاق بصريا  
فاستثمار طاقة الشباب في  ,ة والفعالية وهذا سالح ذو حدينال تتوافر لدى غيرهم كالديناميكي

وعلى النقيض فإن إهدار تلك الطاقة البشرية  ,إحداث طفرة تنموية بالمجتمذ له مردود إيجابي
اجطلقت الورقة الحالية من  له مردود سلبي على المستويين االجتماعي واالقتصادي,

الشباب المعاق بصريا والكشف عنها مبكرا لدى االفتراض بأن مواجهة التحديات النفسية لدى 
 إمكاجاتوبالتالى تحقق  ,ومجابهتها, قد يفيى إلى التقليل من هذه االضطرابات ,هذه الفئة

وقد حاول الباحث في هذه الورقة إبراز التحديات النفسية التي تواجه الشباب  ,النمو لديهم
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محاور  ةالتحديات,وذلك من خالل أربعالمعاق بصريا  متناوال  طرق الحل والمواجهة لتلك 
رئيسة , حيث يتناول الباحث في المحور األول تعريف مرحلة الشباب والمداخل النظرية 

 ,المختلفة لهذا التعريف, مذ تناول الخصائص النفسية والسلوكية لها من حيث مؤشراتها
 .وأسبابهاومحدداتها 

عريفها وطبيعتها وأبعادها واالتجاهات ويناقش المحور الثاجى موضوع ااتعاقة البصرية وت
 ية المختلفة المفسرة لهار النظ

وفى المحور الثالث للورقة تم تناول المشكالت النفسية للشباب المعاق بصريا,واجعكاساتها  
االجتماعي, أم مرتبطة بمشكلة  على المجتمذ سواا كاجت تلك المشكالت مرتبطة بمحيطهم

اليغوط النفسية التي تترك آثارها  جون مذ الزمن من بعضغير اجتماعية والتي تجعلهم يعا
كما يوضح الباحث في هذا المحور  السلبية ليس عليهم فقط, وإجما على المجتمذ أييا ,

, كطبيعة المرحلة العمرية  العديد من المصادر المسببة لمشكالت الشباب وأسبابها
تماعية والثقافية ..الخ من المصادر والمشكالت األسرية والمشكالت الدراسية والمشكالت االج

 . التي تمثل ضغوطا  جفسية على الشباب المعاق بصريا
المحور الرابذ واألخير تركيزا خاصا على طرق مواجهة المشكالت فى أفرد الباحث ركز و  

 النفسية للشباب, حيث يستعرض الباحث بعيا من الحلول الناجعة في حل المشكالت
طة مذ تقديم عدد من االجرااات واألجش الشباب المعاق بصريا لدى السلوكيةو  النفسية

 المساعدة للقيام بحل هذه المشكالت.
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التحديات النفسية ومشكالتها لدى الشباب املعاقني بصريا , وطرق 
 معاجلتها.  

 د. حممد على حسن إبراهيم
كلية الرتبية  -أستاذ مساعد بقسم الرتبية اخلاصة

 جامعة شقراء –

 مقدمة: 
ن جنينددا فددي بطددن أمدده , ثددم أصددبح وليدددا تعددد حيدداة ااتجسددان سلسددلة متتابعددة منددذ أن كددا      
ها , ثم طفال يحتاج إلى من يتطفل عليه حتى تصدمات الحياة و صعوباتها و مشكال يصارع
ليات و يشب إلى مستوى يمكن أن يعتمد علدى جفسده و يصدبح قدادرا علدى مواجهدة مسدؤ  ينمو و

 باب من أهم المراحلالتي ال تكون إال بعد دخول مرحلة الشباب, وتعتبر مرحلة الش الحياة و
خدالل  التبلور,وتنيج معالم هذه الشخصدية مدنفى التي يمر فيها الفرد, حيث تبدأ شخصيته 

الجسماجي والعقلي,  على المستويين ما يكتسبه الفرد من مهارات ومعارف, ومن خالل النيج
ث والعالقدددات االجتماعيدددة التدددي يسدددتطيذ الفدددرد صدددياغتها ضدددمن اختيددداره الحدددر, ويسدددلط الباحددد

 علدى المقددرة الشدباب فقدداليوا من خالل تلك الدراسة على المشكالت النفسية الناتجة عن 
 تطدرأ قدد التدي وجمدوهم, فدالتغيرات أدائهدم علدى سدلبا   يدؤثر ممدا البصدر بفعاليدة حاسدة استخدام

 مباشر بشكل البصرية ااتعاقة تتركها التي اآلثار إلى بصريا تعود المعاقين األفراد جمو على
 على سمات شخصية هؤالا األفراد . مباشر غير أو
 األول: " تعريف مرحلة الشباب والخصائص النفسية والسلوكية لها".  المحور 

تعتبددر مرحلددة الشددباب هددى مرحلددة التطبيددذ االجتمدداعي حيددث يددتم فيهددا غددرس القدديم والمعددايير 
فدى هدذه المرحلدة االجتماعية من األشخاص والمؤسسات المؤثرة فى حياة الشداب والدذى يدتعلم 

المسؤولية االجتماعية وكيفية تأدية دوره فدى المجتمدذ, وتشدير مرحلدة الشدباب إلدى فتدرة طويلدة 
حيدددث تحددددث العديدددد مدددن  ,عارضدددة زائلدددة فدددي حيددداة ااتجسدددان مدددن الدددزمن, ولددديس لمجدددرد حالدددة

الفدرد الجسدمي والعقلدي والنفسدي واالجتمداعي ففدي هدذه المرحلدة ججدد بعدض  التطورات في جمو
مدددن  مؤشدددرات والسدددمات مثدددل عإقامدددة جدددوع جديدددد مدددن العالقدددات الناضدددجة مدددذ زمدددالا العمدددرال

الجنسدددين,  مدددن الجنسدددين, واكتسددداب الددددور المؤجدددث أو المدددذكر المقبدددول اجتماعيدددا  لكدددل جدددنس
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واكتسددداب االسدددتقالل االجفعدددالي عدددن اآلبددداا وغيدددرهم مدددن الكبدددار, والحصدددول علدددى ضدددماجات 
ختيددار مهندة وااتعدداد الدالزم لهدا, واالسدتعداد للدزواج وحيدداة االسدتقالل االقتصدادي, وا لتحقيدق

اليدرورية للكفدااة فددي الحيداة االجتماعيدة, وأييددا   األسدرة, وتنميدة المهدارات العقليددة والمفداهيم
, 9002التدي تهديده فدي سدلوكه ععبدد الدرحمن العيسدوي,  اكتسداب مجموعدة مدن القديم الخلقيدة

          (                            29 ,ص
ذلك تعتبر مرحلة الشباب ذات أهمية كبيرة في تكوين شخصدية الفدرد, فعلدى ضدوا  فيال عن

مددا يلقددي الفددرد مددن خبددرات فددي هددذه المرحلددة يتحدددد إطددار شخصدديته, فددإذا كاجددت تلددك الخبددرات 
مواتيددة, يشددب الرجددل سددويا  مددذ جفسدده ومددذ المجتمددذ, وإن كاجددت خبددرات مؤلمددة تددرك ذلددك آثددارا  

 .شخصيته سلبية في
وقيية الشباب تفرض جفسها من خالل جسبتهم العالية في المجتمذ وبنداا عليده تظهدر        

األهمية الكبرى للشباب فدي حيداة المجتمعدات, وكلمدا تقددم المجتمدذ فدي ميدمار الحيدارة زاد 
                                اهتمامه بالشباب وزادت أوجه الرعاية بهدم, فسدعادة المجتمدذ مدن سدعادة الشدباب المنتمدين لده.  

 (                              72, ص7291عجيمس ويب, 
وفدددي الوقدددت جفسددده تدددزداد أهميدددة مرحلدددة الشدددباب فدددى بنددداا شخصدددية الفدددرد, حيدددث يتشدددكل      

, اسلوك الشاب حسب ما هو سائد في بيئته االجتماعية, سواا كان سدلوكا  سدويا  أو غيدر سدوي
الحياة النفسية فى حياة الشباب رغبتهم فى االستقالل عن األسرة واالعتماد  ومن أبرز مظاهر

على النفس, لذا ينبغي أن جشجذ الشباب علدى االسدتقالل التددريجي, واالعتمداد علدى أجفسدهم, 
والشعور بحريتهم فى إطار من القيم و المبداد,, والتعداليم الدينيدة, وفدى ضدوا خبدرات األسدرة, 

, 7221ععبد الدرحمن سدليمان,  , عن طيب خاطر دون قسر من األسرة.واعتناق تلك المباد
 (947 ,ص

يسددعى الشدداب لتحقيددق معنددى لحياتدده وهددو أمددر لدديس بالسددهل, فالشدداب فددى صددراعه مددذ      
الحيدداة ومددا يجددد فيهددا مددن متناقيددات يتولددد فددى جفسدده فجددوة بددين مددا هددو كددائن ومددا ينبغددي أن 

كددان فددوق جفسدده, ويتجدداوز آالمدده مددن أجددل أن يحقددق يكددون, لددذا فهددو يحدداول أن يعلددو قدددر ااتم
معنددى لوجددوده, وينقددى شخصدديته, ويرقددى بهددا لددذلك اتفددق علمدداا الددنفس أن مرحلددة الشددباب مددن 
أهددم المراحددل النمائيددة, وأعظمهددا أثددرا  فددي حيدداة ااتجسددان حيددث أن الشددباب مددزود باسددتعدادات 
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نشأ في كنفها, بل تزداد دائرة تفاعلده جسمية وجفسية واجفعالية, تدفعه للتفاعل مذ أسرته التي ي
                                                         . (71, ص9007على جطاق أوسذ وذلك مذ جماعة األقران عسيد صبحى, 

شخصدددية لدددذا تعتبدددر مرحلدددة الشدددباب مدددن أهدددم المراحدددل التدددي يمدددر بهدددا الفدددرد, حيدددث تبددددأ      
التبلددور. وتنيددج معددالم هددذه الشخصددية مددن خددالل مددا يكتسددبه الفددرد مددن مهددارات فددى  ااتجسددان

, والعالقدات االجتماعيدة التدي والعقلي الجسماجي على المستويين ومعارف, ومن خالل النيج
يسددتطيذ الفددرد صددياغتها, وتختلددف المعددايير المعينددة لموضددوع تحديددد الفتددرة العمريددة المحددددة 

تحددد فئدة الشدباب بدأجهم أولئدك  األمم المتحددةبين الدول والمنظمات في العدالم, فد لسن الشباب
يحصدر فتدرة مرحلدة الشدباب مدا بدين  البنك الددولي( سنة, و 94و72الذين تتراوح أعمارهم بين ع

 البلوغ( عام, وكثير من علماا النفس والنمو المعاصرين يحددون تلك الفترة من حد 92و72ع
 الشدباب مرحلة مفهوممن أن  (Moreno,et al, 2013)مورينو إليها أشار إلى الثالثين كما

 جمائيدة فتدرة الرشدد ودخدول مرحلدة وتسدبق مرحلدة المراهقدة بعدد تقدذ التدي الحيداة فتدرة تتنداول
 الكبدار أعمدال فعدال   الذي يتدولى الشداب الوقت إلى الفترة هذه وتمتد بالشباب, تسمى اختياريه

 .األسرة دوارأو 
 مجرد على تزيد عملية وترى المدرسة الفرويدية في التحليل النفسي أن مرحلة الشباب      

 خالل الصراع من لذاته الفرد تحديد إلى تؤدي اجتماعية عملية أوال   فهي الجنسي النيج
 الفرد, ومن الناحية يعيشها التي والخارجية الداخلية الجديدة الظروف مذ مجموع الجدلي

 حددتت الشباب فترة بداية أن (Katherine,et al, 2013) كاترين  النفسية ترى  الفسيولوجية
تتحدد  بينما النوع إجتاج على والقدرة الجنسي النيج بمجرد الفسيولوجية الناحية من

 . البلوغ إلى الطفولة من سيكولوجيا بالتحول
ومن .بطموحات عريية, وتتميز مرحلة الشباب بأجها مرحلة التطلذ إلى المستقبل     

 خصائصها ما يلي:
 تأكيد الذات. بروز معالم استقاللية الشخصية , والنزوع جحو -7
القلق,  إجساجية تتميز بالحماسة, والحساسية, والجرأة, واالستقاللية, وازدياد مشاعر -9

 ية المنزهة عن المصالح والروابط.والمثال
الفيول وحب االستطالع, واالستفسار دائما  في محاولة اتدراك ما يدور حوله, وااتلمام  -3

 من المعرفة المكتسبة مجتمعيا. بأكبر قدر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
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عدم القبول باليغط والقهر مهما كاجت الجهة التي ترأس هذا اليغط عليه؛ سواا كاجت  -4
 ا من العنفوان الداخلي للشباب واالعتداد بالنفس وعدم االمتثالسلطة أو أسرة, وهذا السلوك جز 

  للسلطة كتوجه تقدمي.
 ,والتحرر ,واالجطالق ,يةالمتسمة باالجدفاع درجة عالية من الدينامية والحيوية والمروجة, -2

 والتيحية.
ع للمتغيرات, والسرعة في استيعاب الجديد المستحدث, وتبنيه والدفا القدرة على االستجابة -7

              الحياة والمستقبل, والزواج , والتعليم , والثروة. بدا التفكير في خيارات عنه, مذ
(Lippold, et al, 2011) 

 من فردية الن ضرورة ويرى الباحث أن االهتمام بمرحلة الشباب له عدة ضرورات فهى     
 والروحية, الجسمية, دراتهوق استعداداته, وإمكاجياته وطاقته كشف على الشباب مساعدة شأجها

 االجتماعية الحياة تكسب الشاب متطلبات الجواجب هذه وتنمية واالجتماعية, واالجفعالية,
 وأخالقه بنياجه وسالمة وتماسكه المجتمذ قوة الن اجتماعية كما أجها ضرورة .الكريمة

 ومحافظا   ة أمتهبثقاف متشبعا   الشباب من جيال   تتطلب مؤسساته وقوة فيه السائدة والعالقات
 التنمية اقتصادية الن ضرورة كما أجها, ومتمسكا الصالحة ااتيجابية وتقاليدها عاداتها على

 وااتجتاج العمل بأصول واعية مدركة بشرية تتطلب طاقات الشاملة السريعة االقتصادية
 الصراع فيه يسود عصر وفكرية في سياسية ت, كما أجها ضرورةاوالمهار  المعارف وتمتلك

 والفلسفات االهواا والحياري وتتجاذبه العقائدي , الفكري  , االقتصادي , السياسي
 حركته ومؤشر قوته مصدر وهم للمجتمذ الفقري  العمود هم السياسية, فالشباب واأليدلوجيات

 قدراتهم, ٕوامكاجياتهم. ومستوى  الشباب بعطاا يقاس ما عادة وازدهارها المجتمعات تقدم إذ أن
انى: اإلعاقة البصرية وتعريفها وطبيعتها وأبعادها واالتجاهات النظرية المختلفة المحور الث

 المفسرة لها.
البصر  تعرف ااتعاقة البصرية على أجها حالة يفقد الفرد فيها المقدرة على استخدام حاسة

بفاعلية بما يؤثر سلبا في أدائه وجموه . وتعرف ااتعاقة البصرية على أجها عجز أو ضعف 
 أو تغير أجماط النمو عند ااتجسان , ويميز التربويون عادة بين لجهاز البصري تعيقفي ا

المكفوفين و المبصرين جزئياعضعاف البصر( حيث يعرف المكفوف تربويا بأجه شخص 
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قدرته البصرية بالكامل أو الذي يستطيذ ادراك اليوا فقطعيفرق بين الليل والنهار(  الذي فقد
 . د على الحواس األخرى للتعلمفإن عليه االعتما ولذا

والكتابة عادة عن طريق برايل, وجظرا لالختالفات في درجة ااتعاقة  ويتعلم المكفوف القرااة 
البصرية وفي أجواعها ومسبباتها, وفي الظروف البيئية المحيطية بالمعاق بصريا مثل الجهات 

واالجتماعية والنفسية التي تقدم األسرية واالجتماعية, وطبيعة الخدمات التربوية والتأهيلية, 
للمعاق بصريا, فإجه من الصعب أن جحدد خصائص معينة يمكن أن يندرج تحتها جميذ 

 المعاقين بصريا بفئاتهم ودرجاتهم المختلفة, ذلك ألجهم ليسوا مجموعة متجاجسة.
(Miranda, et al, 2013) 

خصائص المعاقين بصريا وتوجد أربعة من االعتبارات التي يجب أن تراعى عند تحديد  
تكييف وتقنين االختبار على  -وهذه االعتبارات هي : عالربط بين الخصائص والمسببات 

 -الربط بين الخصائص وأساليب التعامل مذ المعاقين بصريا -عينات من المعاقين بصريا
شمولية البحوث والدراسات في مجال ااتعاقة البصرية(, ويمكن حصر خصائص المعاقين 

 ما يلي:فيا  بصري
 الخصائص اللغوية:  

للغوية تتطور لدى المكفوفين تطورا طبيعيا إذا لم يكن لديهم إعاقات افالمظاهر النمائية      
أخرى.ولكن أجماط النمو اللغوي المبكر لديهم تختلف عن تلك التي تطهر لدى المبصرين 

الف الخبرات المبكرة التي وذلك بسبب االفتقار إلى المداخالت البصرية والتنقل وبسبب اخت
يمرون بها, كما أن ااتعاقة البصرية ال تؤثر تأثيرا مباشرا على اكتساب اللغة لدى الفرد 

 المعاق بصريا,فهو يسمذ اللغة المنطوقة مثل العاديين. 
 الخصائص التعليمية: 
دراسية للمعاقين بصريا التي أوردتها واتفقت عليها معظم المن أهم الخصائص       

الدراسات والبحوث في هذا المجال هو بطا معدل سرعة القرااة سواا بالنسبة لبرايل أو 
الكتابة العادية, ووجود أخطاا في القرااة الجهرية وزيادة أخطاا القرااة مقارجة بالمبصرين 

 Blind, 1993, pp.220) ع  خاصة فيما يتعلق بعكس الكلمات والحروف.
 الخصائص االنفعالية:  
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شكلة تكيف الكفيف يتدخل فيها مجموعة من العوامل فقد تأتي من جاجب المبصرين م      
,كما تأتي من جاجب المكفوفين مما قد يجعل من الصعب أن يتقبل كال منهما اآلخر وأن 
يتفاهم معه, فقد يجد الكفيف جفسه أمام مواقف تغلب عليها سمات الشفقة والرأفة وتوفير 

مواقف في بيته وبين أسرته وقد يجد جقيض هذه المواقف خارج الحاجات له وقد يجد هذه ال
بيته مما يدفعه إلى االجزواا في بيته, فيدخل في صراع بين الدافذ إلى االستقالل والدافذ إلى 
الرعاية فينتهي الصراع بين الدافعين إما تغلب الدافذ إلى االستقالل فينمو باتجاه الشخصية 

مواقف العدواجية أو يتغلب الدافذ إلى األمن فينمو باتجاه القسرية التي تسيطر عليها ال
الشخصية االجسحابية وتنتاب الكفيف جتيجة هذه الصراعات وجتيجة المواقف التي يقررها أجواع 

 من القلق يؤثر في كيان شخصيته فهو يخشى أن يرفض بسبب عجزه أو تستهجن أفعاله.
 الخصائص الحركية: 
كالت في القدرة على الحركة بأمان من مكان إلى آخر, بسبب يواجه المكفوفون مش      

ويظهر  حركةوال وجهعدم معرفتهم بالبيئة التي ينتقلون فيها وهذا ما يعرف بمهارة الت
المكفوفون مظاهر جسمية جمطية مثل تحريك اليدين ,أو الدوران حول المكان الموجود فيه 

يات النمطية , ولذلك فإن أكثر الصعوبات الفرد المعاق أو شد الشعر أو غيرها من السلوك
التي يواجهها األشخاص المكفوفون على الصعيد الحركي هي تلك التي تتعلق بالتعرف 

                      والتنقل ولذلك يعتبر التدريب على العرف والتنقل عنصرين رئيسين في مناهج المكفوفين.                                              
 (47, ص9009عطنطاوي,

 -ولقد طور العالم عكورت( جموذجا لتطوير ااتدراك واالجتباه عند الكفيف يتكون من:
 لتحديد المسافات والقدرة على التنقل. -القدرة النفسية على الرؤية : -أ

 الطموح والقدرة على التطور الذاتي والصحة الجسدية . -الصفات الشخصية : -ب
مثل كثافة اللون وبعد الجسم عن الكفيف والتفاصيل الداخلية  -بيئية : مفاتيح ومعايير -ج

 للشئ وجوعيته. 
 الخصائص االجتماعية: 

قين, حيث توجد لديهم صعوبات و لمعاتأثيرا واضحا في سلوك البصرية تؤثر ااتعاقة      
قيق كبيرة في عملية التفاعل االجتماعي,وفي اكتساب المهارات االجتماعية الالزمة لتح

وقلة الفرص االجتماعية  االستقالل عن اآلخرين, وذلك جظرا لنقص خبراتهم االجتماعية,
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المتاحة لهم في االحتكاك باآلخرين, واالتصال بالعالم الخارجي المحيط بهم. وكلما كاجت 
االتجاهات االجتماعية جحو المعوقين إيجابية  سهلت عليهم فرص التفاعل االجتماعي مذ 

  (handa, et al, 2010) ت لديهم درجة اكبر من الثقة بالذات وباآلخرين.مجو  ,اآلخرين

 الخصائص العقلية: 
أجه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين قدرات الفرد العادي إلى تشير الدراسات      

 ,رلأو على الجاجب اللفظي من مقياس وكس ,والمعاق بصريا على اختبار بينيه للذكاا
والجدير بالذكر أن  لنسبة الستجاباتهم على الفقرات األدائية للمقياس,والعكس صحيح با

ااتعاقة البصرية ال تؤثر على القدرات العقلية عند أصحاب هذه ااتعاقة.إن ذكاا أفراد هذه 
الفئة يعتمد على مستوى جمو الخبرات وتنوعها لدى الفرد ,وعلى قدرتهم على الحركة ,والتنقل 

ه الفئة مذ أفراد بيئاتهم وعلى مدى قدرتهم على التحكم في هذه بحرية عالقات أفراد هذ
 (97ص, 9002,العالقات.                                                عمحروس

 اشتركوا ٕوان متجاجسة غير فئة بينهم فيما يشكلون  بصريا البصرية: المعاقون  ااتعاقة مفاهيم
 إلى فرد من شدتها ودرجة مسبباتها في تختلف ريةالبصالت المشك هذه أن المعاجاة إال في

 منهم يعاجي من ومنهم للبصر, الكلي الفقدان من يعاجي من المعاقين بصريا   فمن آخر,
 في إعاقته حدثت من منهم كذلك األخرى, البصرية تبعض المشكال من أو الجزئي الفقدان
 أدى وقد العمر, من متأخرة مرحلة في إعاقته من حدثت ومنهم عمره, من جدا   مبكرة مرحلة

 هذه وتأهيل وتعليم تربية في تستخدم واألدوات التي األساليب تنوع إلى هذا التجاجس عدم
 ااتعاقة, ويستعرض الباحث بعض التعريفات تناولت التي المفاهيم تعددت هنا , ومن.الفئة

 :يلي البصرية كما ااتعاقة مصطلح تناولت التي والمفاهيم
 تتطلب ال ووسائل تعليما   الذي يحتاج هو التربوي: الكفيف المنظور من ةالبصري ااتعاقة -أ

 ااتعاقة فذو برايل, وعليه بطريقة يتعلم أن سيحتاج كاف ذكاا لديه كان ٕواذا البصر,
 بشكل ٕواججازه تعلمه بصره مذ ضعف يتعارض الذي هو التربوية النظر وجهة من البصرية

الى  ااتشارةالتعلم, وهنا ينبغى  بيئة أو التعلم, تقديم طرق  في تعديالت تتم لم ما مثالي,
 في منها االستفادة يمكنهم  بصرية بقايا لديهم توجد الذين األشخاص وظيفيا  وهم المكفوفين

 العادي, بالخط القرااة والكتابة تعليمهم بمتطلبات تفي ال ولكنها والحركة, التوجه مهارات
البصر  ضعاف إلى ااتشارةالتعلم, كما ينبغى  في سيةالرئي وسيلتهم هي طريقة برايل فتظل
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 استخدام طريق عن سواا العادي بالخط والكتابة القرااة من بصريا   يتمكنون  من وهم
 بدوجها. أو البصرية, المعينات

 :االجتماعي المنظور من البصرية ااتعاقة -ب
أو  قيادة دون  قةطري يجد أن يستطيذ ال الذي الشخص هو االجتماعي للمنظور طبقا   الكفيف
 عندما االجتماعية الناحية من بصريا   معوقا   يعد فالفرد لديه, المعروفة غير البيئة في مساعدة

 قيامه من وتحد به, المحيط العالم مذ جاجحة بصورة يتفاعل أن من ااتعاقة تمنعه هذه
 لبصريةا قدرته أساس على الكفيف للفرد ينظر المنظور لهذا السلوكية, وطبقا   بالوظائف
 ال والمساعدة المجتمذ, من والمادية األدبية المساعدة واحتياجه إلى المعدلة أو اليعيفة

 مجال البصر, ضيق أو اتساع االعتبار في باألخذ أييا   ولكن ااتبصار بحدة فحسب ترتبط
 (Joseph, et al, 2010) .  المساعدة إلى الحاجة تتحدد أساسها على والتي

 أي في ضعف" بأجها البصرية طبيا ااتعاقة تعرف :الطبي المنظور من البصرية ااتعاقة -ج
 البصري, التكيف المحيطي, البصر المركزي, البصر :وهيالخمس للعين    الوظائف من

 في جروح أو بمرض إصابة أو تشريحي جتيجة تشوه وذلك األلوان ورؤية الثنائي, البصر
 بالجهاز الرؤية يفقد الذي الفرد ذلك" بأجه ةالطبي النظر وجهة من البصر فاقد ويعرف."العين

 خلل أصابه إذا وظيفته أداا عن يعجز الجهاز وهذا العين, وهو الغرض, المخصص لهذا
 من ججد , وهكذا."الشخص مذ خلقي خلل أو الحوادث, في طار, كااتصابة خلل إما وهو

 ينتمي الذي لمابه الع ميهت الذي المنحى أخذ منها كال أن السابقة التعريفات استعراض خالل
 بتأثير يتعلق البصرية فيما ااتعاقة من التالية المختلفة الدرجات جميز أن إليه, لذا يمكن

عقارئى برايل(:وهم  فئة -7 التذكر من خالل: وخبرات الحسية األجشطة على ااتعاقة
 .برايل لقرااة أصابعهم يستخدمون  الذين كليا   المكفوفين

 قارئي اسم عليهم ويطلق للقرااة عيوجهم استخدام بإستطاعتهم الذين,يا  جزئ المكفوفين فئة -9
  Uslan, et al, 2003)المكبرة. الكلمات

 وانعكاساتها على المجتمع المحور الثالث: المشكالت النفسية للشباب المعاق بصريا,
في حياة  اتفق علماا النفس أن مرحلة الشباب من أهم المراحل النمائية, وأعظمها أثرا        

ااتجسان حيث أن الشاب المعاق بصريا مزود باستعدادات جسمية وجفسية واجفعالية خاصة 
شخصيته وتحديدها مستقبال , ويتوقف النمو االجفعالي سمات تلعب دورا  حاسما  في إرساا 
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الذين يلعبون و  األسرة أعياا واالجتماعي للشاب المعاق بصريا على المحيطين به وعلى
سيا  في تزويد الشباب بالوسائل األساسية للتعلم والتكيف مذ بيئته المحيطة, فما دورا  أسا

يوجد في البيئة االجتماعية واألسرية من ثقافة وتقاليد وعادات وميول يؤثر في الشاب المعاق 
                                                 بصريا و يوجه سلوكه ويجعل عملية تكيفه مذ جفسه ومذ المحيطين عملية سهلة أو صعبة.                 

 (924: 991, ص 9073عبدير, 
التربوية  المشكالت إلى الشباب المعاق بصريا مشكالت أن جصنف بعض ويمكن     

 ومعلميهم جتيجة ضعف بين الشباب المعاق بصريا العالقات توتر في التعليمية التى تتمثل
 مستوى  واجخفاض, الطالب اتعاقاتالمالئمة  والفنيات التدريس بطرق  المدرسين اهتمام

لتلك الفئة, كما يعاجى الكثير  النفسي ااترشاد وضعف, المناهج بعض وصعوبة , التحصيل
 الطالب المعاق بصريا قلق في نفسية التى تتمثلال المشكالت من المعاقين بصريا من

 من والخوف. التخصص يالرغبة ف االتعلم وضعف في االجتباه وتشتت وخجله ومخاوفه
 المستوي  من الشباب المعاق بصريا من اجخفاض ا, كما يعاجى كثير ااتعاقةجتيجة  المستقبل

 وكتب, رسوم من الحياة والتعلم وارتفاع تكاليف اليومي المصروف وقلة لألسرة االقتصادي
 وقلة األصدقاا اكتساب الخ؛ عالوة على المشكالت االجتماعية المتمثلة في صعوبة

المواصالت, كما أن هناك العديد من  وصعوبة المجتمذ يوفرها التي االجتماعية النشاطات
النمو في مرحلة الشباب, والتي تسبب العديد من االضطرابات السلوكية والنفسية  مهام

 بشكل مناسب مهاملللشباب المعاق بصريا, إذا لم يف بمتطلبات هذه ا
                                         Eccles,2000,P.661-678) &Colarossi) 

ويمكن تحديد بعض االضطرابات والمشكالت النفسية التي يعانى منها الشباب       
 المعاق بصريًا كاآلتي:

 Social Competenceاجخفاض معدل الكفااة االجتماعية: تعد الكفااة االجتماعية  -2
مية للفرد مذ المحيطين به في مجاالت من العوامل المهمة في تحديد طبيعة التفاعالت اليو 

الحياة المختلفة, كما تعد من عوامل  تقدير الذات والتوافق النفسي على المستويين الشخصي 
واالجتماعي, حيث توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين الكفااة االجتماعية وتقدير الذات, لذا 

 اة االجتماعية حتى يستطيعو كان من اليروري أن يتوفر لدى الشباب المعاق بصريا الكفاا
أن يقوموا بدورهم, وأن يحققوا أهدافهم في الحياة , فالشاب الذي يعاجي من ضعف الكفااة 
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االجتماعية عالوة على اعاقته البصرية فإن ذلك يؤثر سلبا  على صحته النفسية, كما أكدت 
لشباب و توافقهم جتائج الدراسات وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الكفااة االجتماعية  ل

أن الكفااة االجتماعية للشباب أثرت في اتجاهاتهم جحو دراستهم وإججازهم  فيال عنالنفسي, 
 ( 4, ص9009األكاديمي. عطريف, شوقي , 

ويعود اهتمام الباحث بمستوى الكفااة االجتماعية للشباب المعاق بصريا إلى تأثيرها       
الجتماعي ومواجهة اليغوط الحياتية فاجخفاض غير المحدود على قدرتهم على التفاعل ا

الكفااة االجتماعية للشاب المعاق بصريا في هذه المرحلة العمرية الحرجة يؤثر على تفاعله 
ؤثر على القدرة على إيجاد مكان مناسب له في المواقف يبشكل فعال مذ المحيطين به, كما 

خصية والحاالت االجفعالية لآلخرين االجتماعية, مما يؤدى إلى الفشل في تحديد السمات الش
بنجاح, وتتطور الكفااة االجتماعية في الوقت الذي يتعلم فيه الفرد كيف يتصل بالنشاط 

 المشترك مذ  اآلخرين ويشارك فيه.                                                
عاق بصريا للكشف وتتيح أهمية دراسة مستوى الكفااة االجتماعية لدى الشباب الم      

عن المتغيرات المؤثرة في الكفااة االجتماعية لهم للتوصل إلي جتائج تفيد في توفير الظروف 
المالئمة لهم حتى ينعكس ذلك عليهم بالفائدة في تحقيق أهدافهم في الحياة وتنمية شخصيتهم 

 بصورة متكاملة, حتى يكوجوا قادرين على جفذ أجفسهم ومجتمعهم.  
                                                 ( Faber, et., al , 1999 : 4326) 

قلق المستقبل المهني: مما ال شك فيه أن التفكير والخوف من  المستقبل من األمور  -2
التي أصبحت تشغل بال وفكر الشباب المعاق بصريا, بل أصبح التفكير في المستقبل 

عات والشعوب المتحيرة والتي تحاول أن تجد لنفسها والتنبؤ به من األمور التي تهم المجتم
موضذ على الخريطة العالمية والدولية, والشباب اليوم يفكرون بشكل كبير في المستقبل 
ويتخوفون من المستقبل وما يخبأه لهم , فغالبية الشباب المعاق بصريا لديهم ترقب وخوف 

كالقلق من المستقبل في عدم وجود من المستقبل من أشياا محددة جتيجة اعاقتهم البصرية 
عدم تحقيق  –الخوف من عدم االرتباط بالشخص المناسب القلق العاطفي و  –صديق وفى

عدم تكوين أسرة بل والفشل في تربية األبناا أو عدم توفير جو صحي –الطموحات المادية
الخوف من عدم وجود  -الخوف الشديد من موت صديق أو شخص عزيز  –وتربوي لهم 

                                                                 (92, ص7221الشعور بالوحدة في المستقبل(. ع رضوان,  –عمل ثابت
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أن هناك عالقة دالة موجبة بين اجخفاض مستوى التوجه جحو إلى ولقد أشارت الدراسات      
بصرية لدى الشباب, كما أوضحت الدراسات أن المشكالت المتعلقة  إعاقةالمستقبل ووجود 

معاق بصريا تعكس اتجاهاتهم جحو المستقبل وتوقعاتهم له, بالمستقبل كما يدركها الشباب ال
وترتبط توقعاتهم للمستقبل الشخصي إيجابيا باحترام الذات ,كما ترتبط سلبيا  بتوتراتهم, لذا 
فإن دراسة المشكالت المتعلقة بالمستقبل الشخصي تعكس مؤشرات غاية في األهمية, 

ة بصفة مجملة, والدافعية للدراسة بصفة خاصة.                                                                      كصورة الذات والتوتر النفسي والدافعية العام
 (73, ص7221عمرسي, 

لذا يرى الباحث أن هناك عوامل دافعية ممكنة مرتبطة بغرض اتخاذ الشباب المعاق      
ن خالل توجيههم الختيار مهنة المستقبل بصريا لقراراتهم المهنية وأهدافهم جحو المستقبل م

يجب أن تكون ذات عامل جذب بالنسبة لهم وان توفر لهم المكاجة االجتماعية وهذا هو  هوأج
جحو المستقبل فالبعد المستقبلي له أكبر األثر في حياة الشباب المعاق بصريا, حيث  هالموج

مات واالضطرابات , وهذا ما أن فقد األمل في المستقبل يزيد من معاجاتهم من بعض األز 
 يسمى قلق المستقبل.

تدجى الكفااة النفسية: تعد الكفااة النفسية لدى الشباب من أهم ميكاجيزمات القوة  -3
الشخصية المؤثرة على أدائه وقدراته, كما أجها الدافعية و القوى المحركة التي تساعد 

وردود األفعال في المواقف الفرد في تحقيق أهدافه المستقبلية وتحديد أجماط التفكير 
 (770, ص  9079الحياتية. عسويد, جيهان, 

, إعاقتهموتعد فئة الشباب المعاق بصريا من أكثر الفئات استهدافا  للمشكالت النفسية جتيجة 
والتى قد تمثل حاجزا لهم عن تحديد األهداف والتوجه جحو المستقبل واالستقاللية والتفرد, 

ى إلى كثير من المشكالت النفسية, ومن المؤكد أن الشباب هم والفشل في تحقيق ذلك يؤد
أعظم ثروة يمتلكها المجتمذ , لذا فإن التقدم والرقى يمكن أن يتحقق ويقوم على سواعدهم 
الخالقة, فمن األهمية أن يجد هؤالا الشباب المعاق بصريا من يساجدهم ويدعمهم وحتى ال 

 .(30, ص9007, صبحيع يقعوا في حبائل المشكالت النفسية
وتبدو مشكلة البحث واضحة من خالل الكفااة النفسية المنخفية للكثير من الشباب       

المعاق بصريا والنظرة المتشائمة للحياة والشكوى المستمرة من غموض المستقبل جتيجة 
والعيش في عالم متغير والوقوع تحت الصراعات الحياتية المحيطة, مما يؤثر سلبا  ااتعاقة
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صحتهم النفسية, لذا يرى الباحث في ضوا ما سبق أن الكفااة النفسية للشباب المعاق  ىعل
بصريا ينطوي على مقومات قدرتهم على التعامل بنجاح مذ الذات واآلخرين والنظرة إلى 
المستقبل والتخطيط له, ووجود قيم ومثل عليا يتبنوجها في حياتهم, فإذا ججحوا في تحقيق تلك 

بالصحة النفسية, أما الفشل في ااتسهام النسبي في النجاح بتلك األمور يؤدى األمور شعروا 
 بطبيعة الحال إلى تدجى الكفااة النفسية لديهم.

حيث  النفسية والوجداجية, االضطرابات من الكثير شأن شأجه هو االكتئاب: واالكتئاب -2
الثالث  يهامعنوي, وبع وبعيها بعيها عيوي, المتزاملة, األعراض من يشمل مجموعة
 من ببساطة على جواجب تشتمل وهي االكتئابية, بالزملة ىتسم األعراض اجتماعي, هذه

 البحوث بينت البهجة, وقد والكدر وعدم االستياا والمشاعر مثل مشاعر السلوك, واألفكار,
 وشخصياتهم سلوكهم الشخصية بالفشل ويسمون  اختبارات على أجفسهم يصفون  المكتئبين أن

 الفرد المكتئب من يستمتذ بها كان األشياا التي ما يقل مستوى النشاط العام حتىبالنقص, ك
 فيها مرغوب غير له اآلن تبدو األخرى, أو الترفيهية الرياضية الهوايات بعض فيها قبل بما

 ومن عن اكتئابهم, لينؤو مس غير بأجهم يشعرون  المكتئبين جحوها, كما أن بعض له دافذ وال
به, كما تظهر على المكتئب  لهم طاقة ماال يحملوجهم اآلخرين أن من همتتزايد شكاوا  ثم

ذلك,  تبرر واضحة أسباب عيوية هناك أن تكون  العيوية, دون  واآلالم الجسمية الشكاوى 
بالفعل,  القائمة أو المتوقعة المواقف االجتماعية في والقلق كذلك يشعر المكتئب بالتكدر

 لالجسحاب, يميل تجده ذلك ومذ حب اآلخرين ودعمهم, دويفتق وحيد, ويشعر المكتئب بأجه
 عن المرضى بعض المهمة, كما يعبر االجتماعية ااتيجابي لتأكيد الروابط الجهد بذل وعدم

 للبيئة السلبي النفس, كما يتميز المكتئب بااتدراك ولوم من الذجب حادة بمشاعر االكتئاب
 .(94 -99, ص 7229ععبد الستار إبراهيم,  االجهزامي والتفكير

أن السلوك الوالدي له أثر كبير على  )  Carolyn, 2007) &Scottويرى سكوت وكارولين
طبيعة الحالة المزاجية لالبناا المعاقين بصريا  خاصة بمرحلة الشباب, ومدى حدوث بعض 
االضطرابات السلوكية لديهم, حيث أكدت البحوث أن الشباب المعاق بصريا  يتأثرون 

األبوية النفسية تجاههم, وعدم سيطرة اآلباا على اجفعاالتهم المباشرة وغير بالتصورات 
المباشرة تجاههم, فإن ذلك يؤدى إلى حالة مزاجية اكتئابية لديهم جتيجة إحساسهم بفقدان 

 احترام الذات. 
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االجفعالية  اليغوط بأجماط يرتبط األمراض النفسية كاالكتئاب, ظهور أن أييا   تبين وقد
 النفسية, اليغوط الشباب جتيجة اعاقتهم البصرية, أي أن يتعرض لها قد التي اعيةواالجتم
لالكتئاب,  االستجابة بمعنى أن االكتئابية, النوبة تفجير في بدور مهم تقوم الحياة وأحداث

 وبشرية.  مادية وخسائر وكوارث, أحداث, بوجود مسبوقة تكون  ما دائما  
, 9002عصبحي,                                                                

 (40ص
أثبتت  النفسي, كما باالضطراب لإلصابةىا هي التي تهي الحياة ضغوط ثم فإن ومن 

 أو المادية واالجتماعية والخسارة باالجفصال, المرتبطة واليغوط الدراسات أن األحداث
 أجواع أكثر من أن بت بالفعلاالكتئاب, حيث ث تفجر أساسا عن لةؤو المس  هي ااتجساجية

 ثم ومن فقدان, أو خسائر بحدوث التي ترتبط تلك باالكتئاب لدى الشباب اليغوط ارتباطا  
 ,Gelder, 1984) الشباب المعاق بصريا  من الجنسين.ع  لدى االكتئاب شيوع يكون 

P.206   
د بعض المشكالت الصحية: ومنها جقص الرعاية الصحية للشباب المعاق بصريا, ووجو  -2

عن معايير النمو بالزيادة والنقصان, كما في حاالت السمنة  غير السوى مظاهر النمو 
 Hassan,1983,P.262-257)&.(Rehman الزائدةالمفرطة وحاالت النحافة 

المشكالت االجفعالية: ومنها الحساسية النفسية وسهولة االستثارة, حيث ال يستطيذ الشاب  -2
ي المظاهر الخارجية لحالته االجفعالية, ومنها ثنائية المشاعر, المعاق بصريا غالبا  التحكم ف

والتناقض االجفعالي ومشاعر الغيب والثورة والتمرد, وحاالت القلق و االجطواا والخوف 
  .(Carolyn,2009,P.1517)والتوتر 

المشكالت المهنية: ومنها جقص كل من التعليم والتدريب والتأهيل المهني, وعدم معرفة  -2
المهنية المتاحة وكيفية الدخول فيها, مذ عدم توافرها في األساس, مما يؤدى إلى  الفرص

سوا التوافق المهني, يياف إلى ذلك ظاهرة البطالة االقتصادية واالعتماد على اآلخرين 
 (                               27, ص7223بسبب االعاقة.عالعيسوي, 

 النفسية للشباب المعاق بصريًا:المحور الرابع: طرق مواجهة المشكالت 
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 النفسية ة في حل المشكالتحفي هذا الجزا بعيا من الحلول الناج يستعرض الباحث      
واألجشطة المساعدة للقيام  ااتجراااتمذ تقديم عدد من  الشباب المعاق بصريا دىل السلوكيةو 

  :بحل هذه المشكالت
جيدا أن االجفعاالت تعد مكوجا متيمنا ومندمجا في كل فعل أو جشاط  جعىينبغى أن  -2

المجتمذ المحيط والمتفاعل مذ تلك الفئة أن  أفراد ق بصريا, لذا فعلىيقوم به الشباب المعا
يدركوا جيدا أجه سواا بطريقة مقصودة أو غير مقصودة  تؤثر طريقة ردود األفعال تجاه 
سلوكيات ومشاعر الشباب المعاق بصريا على المخرجات السلوكية واالجتماعية واالجفعالية 

يجاب, وعلى ذلك تتطلب مساعدة الشباب المعاق بصريا لدى هذه الفئة إما بالسلب أو اال
على مجابهة التحديات والمشكالت النفسية ضرورة إعداد مناهج تعليمية وبرامج مجتمعية 

 بصرياالالزم اكسابها للشباب المعاق  جتماعيةيدور محتواها حول المهارات االجفعالية واات
نفسية لديهم, وأن تكون تلك المناهج بصورة مباشرة للتغلب على التحديات والمشكالت ال

بصريا  والبرامج محل تدعيم في كل المواقف الحياتية التى يمكن أن يقابلها الشباب المعاق
 .في تفاعالت حياته اليومية

االجفعالى المالئم للتعامل  باألسلوببد أن يكون المجتمذ بكل فئاته على وعى وإدراك ال -2
اظهار مشاعرجا الحقيقية تجاههم, ألن قدرتنا على مذ الشباب المعاق بصريا, من خالل 

اكتشاف وتحديد مشاعرجا الذاتية تجاه الشباب المعاق بصريا له دور كبير في تدعيم النمو 
للشخص  االجفعاليلدى الشباب المعاق بصريا, حيث أن األسلوب  واالجفعالياالجتماعى 

ية الحياة األسرية وبالحالة المزاجية يتأثر بالثقافة التى يعيش بها, كما يتأثر بطبيعة وجوع
التكوينية له , وبنظم المعتقدات الشخصية, وربما يفيى وعينا بمستوى االرتياح واالسلوب 
 الذى جدير به اجفعاالتنا ومشاعرجا الى امكاجية تحديد أجسب الطرق في مساعدة الشباب

 المعاق بصريا على القيام بنفس الفعل.
ات التفاعلية االجتماعية االيجابية مذ الشباب المعاق بصريا ليرورى تنمية العالقمن ا -3

لمواجهة  أساسيلهم كمطلب  السوي واالجتماعى  االجفعاليلمساعدتهم على التكيف 
المشكالت والتحديات النفسية, فقيام الكبار, والمجتمذ المتفاعل مذ الشباب المعاقين بصريا 

جدا لمساعدتهم على تعلم  مهملهو أمر  هاوإدارتبنمذجة كيفية ضبط االجفعاالت السلبية 
مواجهة مشكالتهم والتغلب عليها ايجابيا, فالشباب المعاق بصريا يحتاجون إلى جماذج 

http://www.aeslam7gza.com/vb/showthread.php?t=3128
http://www.aeslam7gza.com/vb/showthread.php?t=3128
http://www.aeslam7gza.com/vb/showthread.php?t=3128
http://www.aeslam7gza.com/vb/showthread.php?t=3128
http://www.aeslam7gza.com/vb/showthread.php?t=3128
http://www.aeslam7gza.com/vb/showthread.php?t=3128
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ايجابية يتعلمون منها ويقلدوجها, لذا ينبغى أن جتجنب التعامل مذ الشباب المعاق بصريا وفق 
واظهار االحترام لهم, مذ التفكير  في التعامل معهم, األماجةلك, مذ توخى  أقولهمبدأ جفذ ما 

 واحترامهم. إليهمفي الخصائص االيجابية التى جود اكسابها لهم, من خالل االستماع 
 ااترشادية توفير الخدمات طريق عن ابصرياحاجات الشباب المعاق  ينبغى تحقيق   -2

 اتمكاجاتهم بما يتناسب مذ امكاجاتهم الشخصية التربوية لهم بالمدارس الثاجوية والجامعات
من  مقبولين يكوجوا الن وإشباع حاجاتهم النفسي تكيفهم حول مكثف لهم , وتقديم إرشاد

  الشباب. جماعة وإشعارهم باالجتماا إلى اآلخرين
القيام بدراسة مسحية للوقوف علي أهم وأكثر المشكالت النفسية للشباب المعاق بصريا   -2

من السلوك النفسي الميطرب, وذلك من  بالمدارس الثاجوية والجامعات والذين يعاجون 
خالل تطبيق المقاييس النفسية المناسبة عليهم للتعرف عن قرب علي مدي تطور تلك 
المشكلة, ألهمية الكشف المبكر عن االضطرابات النفسية لدى الشباب, لما في ذلك من 
إحداث دور فعال في تخطي اضطرابات الشخصية مبكرا , وكذلك في تكوين شخصية 

وية لهم في المستقبل, مذ توفير الرعاية الكاملة لهم سواا كاجت رعاية تربوية, أو س
جفسية,أو اجتماعية, لتنمية شخصيتهم بصورة سوية تجعل لهم شخصية فعالة بالمجتمذ 

 مستقبال .
تزويد المكتبات المدرسية والجامعية بالكتب والوسائط المتعددة المناسبة والمتطورة التي  -2

الشباب المعاق بصريا, على أن تتيمن المكتبات العامة والمناهج تشبذ حاجات 
الدراسية برامج وأجزاا محددة تساعد الشباب على الوقاية من االضطرابات النفسية, 

 والمساعدة على تخطي اآلثار السلبية لها في حال حدوثها.
بصريا   تعظيم دور األخصائي النفسي بالمدارس والجامعات في مساعدة الشباب المعاق -2

على التخلص تدريجيا  من االضطرابات النفسية, مذ توفير خدمات العالج النفسي لهم 
 مذ الواقذ. تكيفبالصورة التي تساعدهم على ال

تفجير المواهب, والطاقات المعطلة لدي الشباب المعاق بصريا  من خالل االهتمام  -2
جتماعية داخل المدارس بالجواجب الدينية, والترويحية, والرياضية, والثقافية, واال

والجامعات, مذ االهتمام بهم من خالل توظيف طاقتهم, واستغالل إمكاجاتهم بصورة 
تشغل وقت الفراغ لديهم, وإشراكهم في األجشطة الهادفة التي تزيد من فاعليتهم, وتربطهم 
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 أكثر بواقعهم, مذ إتاحة الفرصة لتطبيق فكرة البرلمان الصغير في المدارس والجامعات
لما قد تلعبه هذه الطريقة من دور إيجابي في إتاحة الفرصة لدى الشباب المعاق بصريا 
للتنفيس عن التوتر والصراع والقلق بأسلوب مقبول اجتماعيا , مما يسهم في درا األخطار 

 النفسية لديهم.
ن ؤو البد من وجود تعاون فعال بين أولياا األمور والمؤسسات التعليمية في االهتمام بش -2

أبنائهم الشباب المعاق بصريا لتجنب إهمالهم, ومن شان هذا التعاون تحقيق سعادتهم, 
والقياا على الفجوة الهائلة بين األسرة والمؤسسات التعليمية التي يلتحق بها الشباب, 
من خالل عمل برامج إرشادية مشتركة تيم بين ثناياها القائمين على رعاية الشباب 

 له اكبر األثر في تجنب اضطرابات الشخصية لديهم.  المعاق بصريا, مما يكون 
توفير المساحات ااتعالمية المناسبة التي تتناول سبل توعية المجتمذ للتعامل المالئم   -22

 مذ تلك الفئة بغرض تحقيق النمو السوي لشخصيتهم.
االهتمام بالتربية الصحية للشباب المعاق بصريا, للقياا على األمية الصحية في   -22

ل مذ اعاقتهم, والعناية بالطب الوقائي وتوفير الرعاية الصحية, وتقديم الخدمات التعام
 الصحية المناسبة في حينها.

يحتاج المجتمذ المحيط بالكفيف أو ضعيف البصر أن يتعلم مهارات التعامل معه,   -22
سواا في البيت أو المدرسة أو المراكز المخصصة لمثل هذه الحاالت وذلك من خالل 

ته وعدم الشعور بالذجب, ومعاملته دون تمييز أو مبالغة قدر ااتمكان, وتوضيح قبول حال
 ولألشخاص اآلخرين. شقائهقدراته أل

العمل على إزالة كافة العوائق البيئية الموجودة حول المعاق بصريا  لتسهيل حركته   -23
 وتنقله.

ى تقبل تدريب الشباب المعاق بصريا على التحرك والتنقل بمفرده. ومساعدته عل  -22
 االعتمادية الجزئية في بعض الظروف للوصول إلى أقصى درجات االستقاللية.

ضرورة الحرص على تنمية قدرات الشباب المعاق بصريا  واستغالل حواسهم األخرى  -22
لتركيز على المثيرات البيئية التي توفر النمو المساعدتهم على تنمية ااتدراك والتعلم, مذ 

 الجيد.
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اق بصريا  على أخذ موقف قيادي بين الحين واآلخر أسوة بإخواجه تشجيذ الشباب المع -22
 لكي يشعر بالثقة وتشجيعه على استغالل ما لديه من بقايا بصرية.

إعطاا الشباب المعاق بصريا  التفسيرات الكافية لألحداث المختلفة, وتزويده بالمعرفة   -22
 الكافية فيما يتعلق بمظهره وسلوكه.

ق بصريا  على االجدماج والتفاعل فيما بينهم إلى أقصى حد يجب تشجيذ الشباب المعا -22
ممكن, مذ العمل على ضرورة مشاركتهم في أكبر عدد ممكن من األجشطة, مذ أهمية 
توفير الفرص المناسبة له للمشاركة في أجشطة بديلة عند عدم مقدرتهم على المشاركة 

 في األجشطة العادية.
  الخاصة نولوجيا التعليم في تربية ذوي االحتياجاتإدخال النماذج التطبيقية اتدخال تك -22

زيادة  لتلبية احتياجات المكفوفين مذ من خالل إعداد خطة اتجتاج بعض البرمجيات
بصريا من المعامل وأجهزة االستماع والقرااة والكتابة  االهتمام بتوفير احتياجات المعاقين

 لمهنية التي تعمل باستخدام اللمسزيادة االهتمام بتوفير أجهزة الكمبيوتر ا وغيرها مذ
 .والذبذبات

جشرات خاصة بلغة  العمل على زيادة أعداد طابعات برايل واألجهزة الصوتية مذ إعداد -22
 برايل لنشر الفكر الجديد للتطوير بين الشباب المعاق بصريا.
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Abstract:  

         The manpower of the most important resources I have Nations, 

especially the youth, and that must be taken care of and invest their 

energies to the maximum extent possible, through care and attention, 

treatment, education, training and development, be sure to take care of the 

community in that age group of the highest goals and greatest in order to 

achieve glory and power young people with special needs uninfected 

visually able, God willing, the tender and the production and sharing of 

civilization and the development community if the rehabilitation, and 

education through learning systems of modern atypical, Researchers have 

studied in recent decades, much of the research topics of new related 

problems of young visually impaired, especially attention to early 

detection of psychological problems among this group, and its pledge to 

care, and attention to enable the growth of psychological natural they have 

to the fullest extent possible, and came interest in programs to detect 

psychological problems for young visually impaired responsive with what 

revealed by the results of studies and research that young visually 

impaired, like other young people likely to suffer from a lot of mental and 

behavioral disorders, which may subside psychic energy they have, and 

this interest in the category of young visually impaired, comes from the 

enjoyment of that age group features and capabilities not available with 

other Caldenamikih, effectiveness, and this double-edged sword, 

investment of youthful energy in bringing boom development community 

has a positive impact, in contrast to the wasted those human energy has a 

negative impact on both social and economic, and launched the current 

sheet from the assumption that the face psychological challenges of youth 

for visually impaired and disclosed earlier in this category, and response, 

may lead to a reduction of this disorders, and thus check their growth 
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potential, the researcher has tried in this paper to highlight the 

psychological challenges faced by young people, addressing the visually 

impaired and confrontational methods of solution to these challenges, and 

through four main axes. 

A researcher at the addresses where the first axis defined young adulthood 

and various theoretical entrances to this definition, eating with 

psychological and behavioral characteristics in terms of its indicators, and 

their determinants and causes. 

And discusses the second axis and visual disability definition, nature and 

dimensions and directions Alnzih various unexplained her. 

In the third axis of the paper has been dealt with psychological problems 

for young visually impaired, and their impact on society, whether those 

problems related to their surroundings social, or linked to the problem of 

non-social, and that makes them suffer with the time of some of the 

psychological pressures that have adverse effects not only to them, but to 

society as well, It also explains the researcher in this axis are many sources 

causing problems for young people and their causes, such as the nature age 

and family problems and the problems of study and social and cultural 

problems, etc. .. from sources that represent the psychological pressure on 

the young visually impaired. 

The researcher singled hub fourth and final special focus on ways to cope 

with psychological problems for young people, where the researcher to 

review some of the effective solutions to resolve the psychological and 

behavioral problems among young visually impaired with a number of 

measures and activities to do to help solve this problem. 

 

 


