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 :املقدمة

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم,  وزوده حبواس تعترب منافذ الستقبال املعلومات من       

اخلارجي احمليط به, وغالبًا ما متارس هذه احلواس وظيفتها منذ الوالدة.  وهى عادة تعمل يف  العامل

صمت حبيث ال جتذب انتباه اإلنسان إال إذا ما حدث خلل ألحدها يعوقها عن أداء وظيفتها بصورة عادية؛  

إن }بذلك:  له -عز وجل-عن هذه احلواس رغم تذكري اهلل  وكثريًا ما ينسى اإلنسان أنه مسئول

 (.36األسراء آية  ) {السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال

-لقددد جعددل اخلددالق  -سددبحانه- لكددل ع ددو يف جسددم اإلنسددان وظيفددة معينددة يف حياتدده, فدداحلواس   -

تدديتي باملعلومددات ويقددوم املدد  بعمليددة اإلدراك, أي ترلددة هددذه املعلومددات ووضددعها يف صددورة معينددة حبيددث           

معنددى وداللددة بالنسددبة لونسددان ومتكندده مددن التصددرف املناسدد  يف حتلددف املواقددف؛ إن حددواس      تصددبذ ذات 

وأهدم تلدك احلدواس هدي      ’الفرد تزوده باملعلومات الد  تعينده علدى إدراك العدامل مدن حولده واإلحسداس بده,        

فدنن   اذاألخدر.. لد  حاسة البصر حيث أنها تزود اإلنسان مبعظدم املعلومدات بشدكل تلقدائي مقارندة بداحلواس       

فقدددان هددذه احلاسددة أو إصددابتها ب ددعف شددديد اعدددل الفددرد يواجدده صددعوبات فائقددة يف  ارسددة احليددداة            

اليوميدددة ويف تنقالتددده مدددن مكدددان آلخدددر,  دددا ي دددطره إىل بدددذل املزيدددد مدددن اجلهدددد, ويعرضددده إىل مسدددتويات  

تبدداك جتدداه املواقددف  مددن اإلجهدداد العصددو والتددوتر النفسددي والشددعور بانعدددام األمددن عمومددًا, واالر     متفاوتددة

اجلديدددة خصوصددًا؛ ولقددد قددام ذوو اإلعاقددة البصددرية واملهددتمر بهددم عددرب العصددور بتطددوير مهددارات وابتكددروا  

وتدوين اخلدربات والتادارب يف    اإلنسانيةأدوات لتعوي هم ولو جزئيًا عن نعمة البصر, ونظرًا لنمو املعارف 

تزويد املعاق بصريًا باملهارات األساسدية للتعدرف علدى    هذا اجملال فقد دعت احلاجة لوضع  برامج تدريبية ل

البيئة والتحرك اآلمدن وتنميدة قدراتده لتطدوير مهدارات تالئمده, وكدذلك تدريبده علدى اسدتخدام عددد مدن             

األجهزة واألدوات ال  تساعده يف حتديد العقبات واالجتاهات وتساعده على معرفة طبيعة املكان, ومن ثدم  

ستقل بسهولة وأمان كما أن بعض األدوات واألسالي  تسدهل عليده  ارسدة احليداة     تسهل عملية التنقل امل

اليوميددة ومددا تتطلبدده تلددك احليدداة مددن مهددارات حتلفددة كالتصددنيف والتوزيددع ووضددع عالمددات مرجعيددة       

 والتعامل مع األلوان ...اخل. 

برامج تدريبية للمعوقر وإميانًا منا بيهمية هذا املوضوع وعالقته باحلياة العملية فقد قمنا بتقديم 

الفرص  إلتاحةبصريًا لتنمية مهارات التعرف على البيئة والتحرك اآلمن, لكون أبنائنا املكفوفر حباجة 

للتدرب على املهارات املختلفة راجر من اهلل العلى القدير أن يتحقق من خالل هذه الربامج  ةيالكاف

يا وال  متكنهم من القيام بهذه املهارات وأن يقلل ذلك التدريبية أف ل النتائج إلخواننا املعوقر بصر

 .من املشكالت ال  قد تواجههم يف حياتهم املهنية
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 ة والتحرك اآلمن:يئمفهوم التعرف على البأوال: 

وتعين  (Orientation)إن مفهوم التعرف والتحرك مصطلحر مرتبطر ببع هما ارتباطا وثيقا فالتعرف 

ملية استخدام احلواس لتمكر الكفيف من حتديد موقعه يف الفراغ وعالقته باألشياء األخر. يف ع

وتعين  (Mobility)ة فهي متثل اجلان  العقلي )كاالنتباه والتذكر وإدراك العالقات( أما احلركة يئالب

   ( التعرف ,1986Hill عرف   )   هل  املقدرة على التنقل يف هذا اجملال فهي متثل اجلهد البدني والع لي

(Orientation) أنه عملية استخدام احلواس املتبقية ملعرفة اجلسم وعالقته املكانية مع األشياء األخر. ذات

األهمية يف بيئته , فمقدرة الكفيف يف تنمية وتطوير وعيه مبا حييط به من أشياء تيتي نتياة للرتكيز 

لبحث قد أثبت أن الكفاءة تودي دورًا رئيسيًا يف املفهوم واملمارسة خالل فرتة من التدري . وحيث أن ا

الذاتي النفسي للمرء, فنن مهارات التعرف تعد ضرورية ومهمة للمعوقر بصريًا الذين يرغبون إكمال 

آلخرين يف مهاراتهم احلركية ولذا فمن ليست لديهم مقدرة على التكيف يكونون معتمدين على ا

حمدودة جدًا خالفا للذين لديهم املقدرة على أن ينسبوا إىل بيئاتهم تكون  حتركاته كما أن حركاته

بطريقة واقعية وذات معنى فهم يتحركون فيها وميارسون بعض التحكم, فبدون أن يتعرف الكفيف على 

بيئته ويتكيف معها فنن حركاتها تكون حركات غري هادفه مبعنى أنه يتحرك حنو ال ياع فمن ي يف 

تعرف. إن بداية حماولة الكفيف على التعرف تبدأ بالتعرف على مفهوم الذات قبل للحركة معنى هو ال

يف البيئة وهو ما يعرف بصورة اجلسد واملعرفة بيجزاء اجلسم وحركاتها  األخر.التعرف على األشياء 

 ثم معرفة البيئة احمليطة.  اواجتاهاتهووظائفها  

ر الكفيدف مدن اسدتخدام املعلومدات احلسدية للتحدرك       بينه متك(Orientation) التعرف  (skills)كم عرف 

بشكل هادف يف البيئة ومهارات التعرف تهدف إىل تعليم الطال  استخدام العالمات البيئية مثل األصدوات  

والروائذ واحملفزات ملسية أو البصرية يف حالة وجود بقايا بصرية لتوفري املعلومدات الالزمدة عدن هدذا املوقدع      

ع األخر. فعلى سدبيل املثدال قدد يعدرف الطفدل أنده يف املطدب  مدن رائحدة القهدوة أو أنده يف            ومتييزه عن املواق

غرفددة املعيشددة بسددب  وجددود التلفدداز أو مددن ملمددس السددااد حتددت قدميدده هددذه املعلومددات تعددزز فهمدده للبيئددة   

 وكيفية التحرك ضمنها.

احلركيدة الد  حيتاجهدا الفدرد     فهدي ممدوع املهدارات     (Mobility)أمدا مفهدوم التحدرك أو التنقدل      :التحرك

إىل املكدان الدذي يريدد الوصدول إليده وتشدمل مهدارات احلبدو, املشدي, اجلدري أي الد  تلدزم              االنتقدال من أجدل  

 للتنقل بيمان يف البيئة احمليطة.
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احلركة بينهدا: التنقدل اآلمدن يف البيئدة اخلاصدة بدالفرد.        (Hil – Snook-Hill, 1996) ويعرف هل وسنوك هل

 فيعرف احلركة بينها: مقدرة واستعداد وسهولة االنتقال يف بيئة الفرد اخلاصة به.(Hill,1986)هَل أما 

أما مهارات احلركة فتعين: دمج تقنيات التعدرف والتحدرك للمسداعدة علدى احلركدة ضدمن البيئدة بيمدان         

ات واألجهددزة وسددهولة وتشددمل هددذه املهددارات السددري مددع مرشددد مبصددر ومهددارات اسددتخدام عصددا السددري واألدو   

 اإللكرتونية ولألطفال الصغار تشمل مهارات احلركة يف وقت مبكر مثل الزحف واملشي.
 

 :ة والتحرك اآلمنيئالتعرف على البمهارات أهمية ثانيا: 

العديد من املهارات وال  متكنه  /الكفيفة إن اهلدف الرئيسي من الربنامج التدريو هو إكساب الكفيف

تصرف بسالمة ومقدرة واستقاللية من خالل لالبيئات امليلوفة وغري امليلوفة وا من كيفية التعامل مع

املزج بر مهارتي التعرف والتحرك وبطبيعة احلال ينتج عن هذا اهلدف الرئيسي أهداف فرعية تسهم 

 يشكل أو بآخر يف حتقيق هذا اهلدف ومن أهم هذه األهداف:

واجتاهاتها.                   ووظائفهاتلفة تدري  الكفيف على الوعي بيع اء جسمه املخ-1  

تدري  الكفيف على تنمية حواسة املتبقية إلدراك كل ما يعرتض طريقه من عناصر بيئية.-2   

  .ة احلركةاكسابه املقدرة على جتاوز العقبات والعوائق ال  ميكن أن تعرتض طريقه خالل عملي-3 

ت الرياضية وال  متكنه من التوازن والتنسيق بر تدري  الكفيف على بعض األنشطة والتمرينا-4

 حركات جسمه املختلفة.

ة والتحرك اآلمن يساعده على التخلص من حاالت التوتر يئإن اكسابه مهارات التعرف على الب -5

ثقته بنفسه.                    واخلوف والقلق إىل حد كبري كما أنه يزيد من   

والتحرك اآلمن يتمكن الكفيف  ةيئالبريبية على مهارات التعرف على إنه امن خالل لربامج  التد-6 

  ذلك تصبذ لديه ألفة بها.     احمليطة به وب ةيئالبمن السيطرة على العناصر 

بالذات  الكفيف من تنمية مهارات العناية والتحرك اآلمن متكن ةيئالبأن برامج التعرف على -7 

  ألخر. املرتبطة باحلياة بشكل عام.ومهارات احلياة اليومية واملهارات ا
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  :العوامل املؤثرة يف عملية التنقلثالثا: 

هي عبارة عدن مموعدة مدن العوامدل الد  تدؤثر علدى قددرة الفدرد علدى التنقدل بكفداءة واسدتقاللية وهدذه                  

 عوامل هي:العوامل ا  مراعاتها حينما نقوم بوضع برامج التحرك والتنقل املناسبة للفرد, وهذه ال
 

 . العوامل النفسية:1  

إن الكفيف قد  يواجه صدعوبة كدبرية يف وعيده جلسدمه  دا يكدون لده األثدر النفسدي عليده خاصدة يشدعره                

باإلحبدداخ خاصددة عنددد تعرضدده ملوقددف يددذكره بعاددزه وخددري مثددال علددى ذلددك هددو رفددض اسددتخدام العصددا    

ء جسدمه ومواقعهدا املختلفدة ليكدون واجتاهدات      أثناء التنقل, فال بد مدن تددري  الكفيدف علدى الدوعي بديجزا      

جسمه وعالقة جسمه باألشياء األخر. احمليطة به يف النهاية تصورًا واضحًا عدن أجدزاء اجلسدم خاصدة إذا     

 علما أن نقطة انطالق الكفيف يف البيئة تبدأ من جسمه.
 

 . العوامل احلركية:2  

ي,  ا قد اعل التنقل أمرًا صعبًا ومتعبًا له, فقدد  إن اإلعاقة البصرية تؤثر على وضع اجلسم وعلى املش  

يبدددي الكفيددف ًوفددًا مددن املشددي أو قددد ميشددي بشددكل بطدديء أو تثاقددل يف املشددي وقددد تكددون حركاتدده غددري           

متناسدددقة, لدددذا فهدددو حيتددداج إىل تعلدددم األوضددداع الصدددحيحة للحركدددة مسدددتفيدًا مدددن القددددرات احلسدددية            

 ل مع البيئة بشكل سليم.اإلدراكية كونها مطلبًا أساسيًا للتعام
     

 . العوامل املعرفية:3

إن قدرة الفرد على التذكر وربط احلقائق واملعلومات ال  حيصل عليها من البيئة للوصول إىل اهلددف,    

جتعل عملية التنقل أمرًا سهاًل وميسورًا, إضافة إىل أنه حباجة إىل مهدارات حدل املشدكالت واًداذ القدرارات      

يددؤثر علددى مددد. شددعوره بدداألمن وبالكفايددة الشخصددية, فمددثاًل لددو كددان لديدده قصددور يف      ال ددرورية, فددذلك

 قدراته الذهنية فلرمبا ال يستطيع الكفيف تطوير قدرة مستقلة على التعرف.
 

 . العوامل االنفعالية:4

لي ال بددد مددن مناسددبة الربنددامج التدددريو املصددمم للتدددري  علددى التنقددل املسددتقل, فلددو كددان الربنددامج عددا   

املستو., فنن ذلك سوف يدؤدي إىل إخفداق املتددرب يف التددري   دا سدينتج عنده شدعور املتددرب بعددم ثقتده            

بقدراته والشعور بالدونية واخلوف وخيبة األمل, ولدذا مدن املهدم بسداطة الربندامج التددريو يف البدايدة مدع         

ابي حنددو الثقددة بددالنفس والرغبددة    االرتقدداء يف الربنددامج التدددريو مبسددتو. املتدددرب ملددا لدده مددن مددردود إادد       

 والدافعية للتنقل املستقل. وهذا بال شك سوف يزيد من فاعلية الربنامج التدريو.
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 . العوامل االجتماعية:5  

ال بد للمدرب من فهم ردود فعل األسرة ومد. تقبلها للمكفوف قبل البددء يف التددري  فمبالغدة األهدل يف       

وفًا عليه أو محاية زائدة له تدؤثر علدى تدريبده وعلدى النتدائج املتوقعدة مدن        عدم حرية تنقل ابنهم الكفيف خ

 ذلك التدري .  

إن إشراك الكفيف يف األنشطة املختلفة )ثقافية, اجتماعية, ترفيهيدة, رياضدية( تكسدبه خدربات ومعلومدات      

د لديده الرغبدة يف   ال حدود هلا, وًرجه من عزلته أو عامله احملدود.  ا يزيد مدن تفاعلده االجتمداعي ويولد    

 التحرك والتنقل وحماولة االطالع على كل ما يدور يف البيئة.
 

 .  قوة واستعداد احلواس املتبقية:6  

إن أي خلل أو نقص أو قصدور يف احلدواس املتبقيدة مدن حيدث قددرتها واسدتعدادها وكفاءتهدا يعدين قصدورًا             

ذلدك مدن مهدارات ومعلومدات أو طددرق      مبدا تسدتقبله تلدك احلدواس ومدن ثدم قصدور يف كدل مدا يرتتد  علدى           

وأسالي  يتعلمها الكفيف خالل عملية تدريبه على التحرك والتنقل باستقاللية, ولدذا ال بدد للمددرب مدن     

التثبدت مددن عددم وجددود مشداكل حسددية وال بدد مددن تددري  احلددواس املتبقيدة مددن أجدل توظيفهددا مبدا  دددم         

 مهارات التعرف والتنقل اآلمن.
 

 إلصابة باإلعاقة البصرية:. زمن ودرجة ا7  

إن معرفددة زمددن ودرجددة اإلصددابة باإلعاقددة البصددرية مهمددة لالسددتفادة منهددا يف التعددرف والتحددرك , فمددثاًل        

 تلف املعاقون بصريًا الذين أصيبوا بكف منذ الوالدة عن الذين كانت إصابتهم طارئدة, فالدذين أصديبوا    

بدداخلربات البصددرية الدد  سددبق أن تعدداملوا معهددا       ةاالسددتعانبكددف البصددر فيمددا بعددد نالحددم أندده ميكددنهم       

واكتسددبوها خددالف الددذين أصدديبوا بكددف البصددر منددذ الددوالدة لكددونهم مل تتدداح هلددم الفددرص للتعامددل مددع         

املفاهيم واملدركات البصرية أي ًا جند أن من لديه بقايا بصر قد يكون أف ل يف التنقدل مدن زميلده الدذي     

 كف بصره كليًا.
 

 

 البيئية:.  العوامل 8  

ال بددد للمددددرب مدددن حتديددد العوامدددل البيئيدددة املددؤثرة يف عمليدددة التنقدددل مثددل الشدددوارع واملبددداني واألرضدددية       

واملصداعد والسددالمل املتحركدة وإشددارات املدرور وعالماتدده, ووسدائل املواصددالت وغريهدا, والصددعوبات النالددة      

اتباعهددا لنادداح الربنددامج    ينبغددي عددن هددذه العوامددل مددن أجددل حتديددد القواعددد واإلجددراءات العمليددة الدد        

 .التدريو
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 مهارات التهيؤ واإلعداد :: رابعا

 :التصور اجلسمي والعالقات املكانية-1

إن قيددام الكفيددف بنجندداز سددلوك حركددي فعددال يتوجدد  عليدده أن يكددون ملمددا باملفدداهيم الدقيقددة لصددورة البدددن        

  أوال أن يددتعلم عددن نفسدده قبددل أن يكددون قددادرا علددى االنتمدداء ل خددرين بدقددة     والتوجدده املكدداني فددالكفيف ادد 

 واالتصال ببيئته احمليطة به.

فعلى املدرب عند العمل مع الطفل الكفيف أن حياول حتديد املستو. احلالي لنمدو هدذا الطفدل الكفيدف حدول      

لده األمدور    املالحظدة ية عدن طريدق   مفهومه عن بدنه يف هذا الوقت وعلى املدرب القيام بذلك ولو بصورة جزئ

 التالية:

 .)وقفة الطفل أو جلسته )أو ما نسميه بالقوام 

 .مشيته 

 .استخدام الطفل مهاراته األولية 

 .ما يقوم به من أنشطة أثناء وقت الفسحة املدرسية 

 .استااباته للتعليمات واإلرشادات اللفظية ال  توجه إليه 

 لعها وصنفهااستخدام صيغة تقدير مفهوم البدن وال       (B.j.cratty)   

 إن مفهوم البدن طبقًا لكراتي يقسم البدن إىل الفئات التالية:

 مستويات البدن: ويقصد بها موقع الذات من حيث عالقتها مبستويات البدن مثل اجلانبر واملقدمة والظهر.

 كل منها. أجزاء البدن: ويقصد بها قدرة الطفل على تسمية أجزاء جسمه وحتديد موقع

حركددة البدددن: ويقصددد بهددا النشدداخ احلركددي العددام للاسددم بصددفة عامددة كدداجلري والقفددز والوثدد  واملشددي      

 والرمي وكذلك حتريك أع ائه املختلفة كرفع الذراع وخف ها....اخل.

جانبيددة البدددن: ويقصددد بهددا التعددرف علددى جددانو الدديمر واليسددار يف البدددن باإلضددافة إىل معرفددة أجددزاء البدددن   

 واقعة على اجلان  األمين أو األيسر من.ال

اجتاهيددة البدددن: ويقصددد بهددا تصددور الطفددل لالجتاهددات املختلفددة بعيدددا عددن ذاتدده مددن حيددث الشددمال والدديمر         

 واألمام واحللف واألعلى واألسفل.

وضع الطفل لنفسه يف موضدع معدر حبيدث يكدون اليسدار أو الديمر ....اخل أقدرب مدا يكدون إىل حركدة الشديء             

 حيث عالقته باجتاه اليسار أو اليمر أو اجتاه األمام أو اخللف ...اخل. من

معرفة األشياء من حيث اجتاهاتها كاليسار أو اليمر ...اخل. وكدذلك الدربط ذهنيدا بدر األشدياء وذاتده مدن        

 حيث االجتاهات املختلفة. 
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يد  بدنده لكدي يكدون تصدورًا دقيقدًا       إن الطفل الكفيف يتحتم عليه أن يكون ملمدًا باملعرفدة األساسدية لرتك    

عنه وعن وظيفة أجزائه أخربه بين اجلسم يتكون مدن عددد مدن العظدام وعنددما يلتقدي عظمدان فننده يدؤدي          

إىل أن تكدددون مفصدددل, أشدددرح للمتددددرب بدددين املفصدددل ي دددبط مدددال احلركدددة ويدددنظم نطاقهدددا, دعددده يقدددوم   

املختلفددة مندده, قددم بالتيكيددد علددى أن    بتاددارب مددع بدندده ليصددبذ واعيددًا مدددركًا لنطدداق حركدده األجددزاء       

اجلسد مفصل إىل أجزاء وأنه ميكدن حتريدك أحدد هدذه األجدزاء بينمدا يبقدى اآلخدر ثابتداًَ ال يتحدرك, دعده            

ينحين ويلتوي ويتيرجذ ويتمايل هدذا وينبغدي تشدايع املتددرب علدى التحدرك حبريدة أثنداء املراحدل املبكدرة           

 من منوه لتطوير الكفاءات احلركية لديه.

 وفيما يلي بعض األنشطة املقرتحة ال  ميكن استخدامها لتنمية وتطوير صورة اجلسم:   

 أجزاء اجلسم ووظائفها

 ينبغي للطفل أن يكون قادرا على التعرف على أجزاء البدن التالية: - أ

 األصابع                                  الرأس                           الشعر

 الورك             ةالرقب   العينان

 الرجل )العليا والسفلى(              الكتفان   األذن

 الركبة            الصدر   األنف

 القدم )الكاحل(                   املعدة              الفم

 عق  القدم           الظهر   األسنان

                    الذراع )الساعد األعلى(   للسانا

 القدمأصابع 

اليدددد )راحدددة اليدددد, ظهدددر     الوجه

 اليد(

 

 

املفددداهيم األساسدددية املتصدددلة باإلحسددداس  - ب

 بالبدن

 حتت –قاع أو فوق  –قمة  -1

 مير. –يسار  -2

 خلف. -أمام  -3

 جان . -4
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 القددددددوام: -2

 اء اجلسم.يعرف بينه الرتتي  النسو ألجز

 القوام اجليد:  

للاسم ضد االصابات  احلاملةهو تلك احلالة من التوازن الع لي اهليكلي ال  حتمي البنيات 

, بغض النظر عن وضع املتزايدةأو التشوهات 

البدن سواء أكان منتصبًا أم راقدًا أم 

ه البنيات مقرفصًا أم منحنيا حيث تكون هذ

 يف حالة عمل أو راحة .

 السيء:  القوام 

هددو عالقددة خاطئددة بددر أجددزاء اجلسددم املختلفددة   

تددؤدي إىل زيددادة التددوتر وال ددغط علددى البنيددات      

احلاملدددة , حيدددث يتنددداقص تدددوازن اجلسدددم فدددوق     

 د .استنادهقاعدة 

إن دور معلدددم الفصدددل يف مدددال تنميدددة القدددوام     

اجليددددددد يتمثددددددل بصددددددورة أساسددددددية يف تقددددددديم   

 التشايع للطفل .

يعتددرب أحددد العوامددل   كمددا أن النمددو  الع ددلي   

يف هددذا اجملددال . وانطالقددًا    املت ددمنةاالساسددية 

مدددن طبيعدددة النشددداخ املت دددمن , فدددنن برندددامج      

القددددوام سددددوف يدددددخل يف الغالدددد  يف نطدددداق عمددددل  

 . البدنية الرتبيةمدرس 

االخددر. الدد  تددؤثر يف التعامددل مددع القددوام فددنن كددان    األساسدديةالفددرد أحددد العوامددل  اجتدداهويعتددرب 

متحفدز أو مددفوع فدنن مقددار العمدل مهمدا كدرب لدن يندتج قوامدا جيددًا . ومدن هندا فدنن               الطفل غدري  

 الرغبة يف التغيري قبل حدوثه ا  أن تيتي من داخل الطفل نفسه.

عليدده  احملافظددةومددن الصددع  يف الغالدد  حتفيددز الطفددل املكفددوف أو دفعدده لالهتمددام بقددوام جيددد و        

يرجدع اىل اخلددوف مدن احلركددة و عددم التيكددد مددن    .ذلدك أن الكددثري مدن نددواحي الشدذوذ القددوامي    
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حادرة صدغرية    البيئدة . فنذا مل يشعر الطفل باألمن يف بيئته حتى و لو كانت هذه  احمليطة البيئة

 فننه سريتد اىل اوضاع قواميه شاذة حلماية نفسه .

و غدرس   فننه يبدو أن من مسدؤولية املددرس حماولدة حفدز الطالد  وحثده       اعتبارنافنذا أخذنا هذا يف 

 السدلبية  العكسدية الشعور فيه باحلاجة إىل قوام جيد حبيث يوضذ له فوائد القدوام اجليدد و االثدار    

ولتحقيق أف ل النتائج فننه ينبغي للمددرس أن يتيكدد مدن معرفدة الطفدل       ذالسيء. عندئللقوام 

 ال  يعمل فيها . للبيئة

 :عدددددددبارات مددددفيددددة 

 العامة ال  قد ادها املعلم مفيدة يف التعامل مع القوام :فيما يلي عدد من العبارات 

 القوام عادة . - أ

 القوام اجليد يسهم يف كفاءة البدن و مظهره اجليد . - ب

 إن تصحيذ القوام السيء يستلزم وقنًا وفهما وصربا . - ت

إىل حسددنة ادد  أن يتددوفر لديدده االصددرار و الرغبددة يف هددذا   السدديئةلكددي يغددري الفددرد عددادات قوامدده   - ث

 تغيري.ال

ليس القوام مدرد الوقدوف منتصدبا ,بدل هدو باإلضدافة إىل ذلدك حمافظدة علدى كفداءة البددن و             - ج

 رشاقته كلما حترك يف العمل و اللع  على مدار االربع والعشرين سدداعة .

لكدي تؤدي الع الت وظائفها بقدر كداف مدن الكفداءة و الفعاليدة ينبغدي أن تكدون هدذه الع دالت          - ح

 قوية و مسرتخيه .

 )املفاصل( أمر ضروري لتحقيق مد. كامل من احلركة .املفصليةمرونة الوصالت  إن - خ

ادد  تنميددة إدراك التددوازن احلركددي جلميددع الع ددالت و االوتددار بدرجددة جتعددل البدددن ال يشددعر           - د

 باالرتياح إال إذا أديت كل حركة حبيث تعطى أف ل النتائج بيقل جهد مبذول.

قواما جيدا بالنسبة لفرد ما قد  ما يعتربما, ومن ثم فنن اثنان من البشر متشابهان متا دال يوج - ذ

 يعترب بال رورة قواما جيدا بالنسبة لشخص آخر . ال

مددن حياتدده اليددزال يف مرحلددة تكددوين العددادات القواميددة . ومددن  االبتدائيددةإن الطفددل أثندداء املرحلددة  - ر

, وإذا وصدل   السديئة ت هنا فنن هذا الوقت هو الذي ا  أن تسدتبدل فيده العدادات احلسدنة بالعدادا     

 الطفل إىل املرحلة الثانوية فنن تغيري عاداته السيئة يصبذ أمرًا صعبًا إىل حد كبري.

 وام اقرتاحات لدربنامج الدقد(F.Wesly Cady) 

أن عددا قليال من االخطاء  (Ok Hill)لقد الحظت من خالل عملها مع األطفال هنا يف مدرسة أوك هيل

ت قوامهم كانت شائعة فيما بينهم . ورمبا كان أكثرها شيوعا إمالة الرأس أو إزاحتها االساسية املتعلقة بعادا

أمام خط منتصف اجلسم .وذلك يؤدي بدوره إىل إزاحة األكتاف لألمام  ا يتسب  يف حتدب الظهر بدرجات 

احلزام يؤدي إىل ميل  -والذي يكاد يكون شائعا بر ليع األفراد   -إن ضعف ع الت البطن .متفاوتة
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احلوضي  ا ينام عنه تقعر يف العمود الفقري, كما ينام عنه عادة شد يف أوتار ع الت الركبة .و أخريا فنن 

كثريا من االطفال قد منت لديهم حالة من انكباب القدمر على افرتاض أن ذلك قد حدث نتياة تعودهم 

الكتفر( هو التعود على إمساك كلتا  ةالستدارعلى حتسس حافة الرصيف بيقدامهم ومن األسباب احملتملة )

اليدين أمام اجلسم على ارتفاع احلرقفة تقريبا و خباصة أثناء السري يف اخلارج على أرصفة الطرق و الشوارع 

وملنع حدوث هذه العيوب القوامية ولتنمية و تطوير عادات قومية جيدة عند االطفال الصغار ينبغي أن يشتمل 

ساسية بسيطة حبيث تتم  ارستها واداؤها على حنو متكرر يتناس  مع درجة سوء الربنامج على مترينات أ

و  استعماهلاعاداتهم .كما أن املعدات و األدوات املستخدمة يف هذه التمرينات ينبغي أن تكون بسيطة و سهلة يف 

 ات و حصريصناديق , عصي أو صوجلانًزينها .وال حتتاج التمرينات التالية ملعدات أكثر من : كت  , 

 لألرضية من نوع ما.

 
 

 ما فوق الرأس : ءشيموازنة  -1

على الرغم من أن هذا النشاخ كان موضعا للتندر فيما يتعلق بتدري  )عارضدات األزيداء(   

إال أندده مددازال يعتدددرب واحدددًا مدددن أف ددل الطددرق املسدددتخدمة لتعلدديم الفدددرد حفددم رأسددده يف        

 موضعه الصحيذ .
 

طوهلا ستة أقدام وعرضها بوصتان(أسدفل األكتداف   وضع الصوجلان )قطعة من اخلش   -2

 من اخللف.

متسك العصا أو الصدوجلان مدن األمدام حبيدث تكدون راحدة اليدد مواجهدة للاسدم ,ثدم ترفدع العصدا             

فوق الرأس بدون تغيري موضع اليدين , ثم ًفض خلدف األكتداف مدع ضدرورة االحتفداظ بدالرأس       

 منتصبا.

 تاف املستديرة و الرأس املائلة لألمام .وهلذا التمرين فعالية يف تصحيذ األك

 اجلدددددددلوس جزئددددديددددًا: -3

يددتم أداء هددذا التمددرين بددالرقود علددى الظهددر فددوق األرض أو فددوق حصددري, ثددم يرفددع الددرأس و    

 األكتاف بعيدا عن االرض شريطة أال يصل البدن إىل وضع اجللوس الكامل.
 

ن جعله أكثر صعوبة بوضدع اليددين خلدف    ويددستخدم هذا التمرين لع الت البطن , وميك

 الرأس.

 رفع الرأس و األكتاف: -4

يتم اجراء ذلك بالرقود منبطحا ,حبيث يكون الوجه متاها إىل أسفل بينما تكون األذرع مالمسدة  

للاانبر ثم يرفع الرأس و الكتفان من فوق البساخ . وميكن جعدل التمدرين أكثدر صدعوبة بوضدع      

 اليدين خلف الرأس .
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 ار الركبة:  شد أوت-5        

يتم اجراء ذلك باجللوس على األرض وشد االرجل مع تباعد القدمر ملسافة مرحية . ثم ي غط اجلذع إىل 

 أحد. اجلنبر ثم إىل اجلان  االخر .

و ا يسهم يف اتقان هذا التمرين إمسداك مفصدل القددم بكلتدا اليددين مدع اجلدذب علمدا بدين ال دغط السدهل            

 يع املندفع .أف ل من ال غط السر ءالبطي

 املشي و األقدام مائلة للخارج :-6

ميشي الفرد على احلواف اخلارجية لقدميه , مع احتفاظده بيصدابعه وكعبيده مالمسدر لدألرض. وينبغدي أن       

 .يكون الفرد حذرا من التواء مفصل القدم أكثر من الالزم 
 

 .تنمية احلواس -3

, فاحلواس تيتي باملعلومات ويقوم امل  بعملية وظيفة معينة يف حياتهله كل ع و يف جسم اإلنسان أن  

اإلدراك, أي ترلة هذه املعلومات ووضعها يف صورة معينة حبيث تصبذ ذات معنى وداللة بالنسبة لونسان 

ومتكنه من التصرف املناس  يف حتلف املواقف؛ إن حواس الفرد تزوده باملعلومات ال  تعينه على إدراك 

أن النظريات الرتبوية احلديثة تؤكد على أهمية استخدام ليع احلواس  ’س به,العامل من حوله واإلحسا

املوجودة لد. الكفيف يف عمليات التعلم ملا لذلك من أثر كبري يف زيادة فاعلية العملية التعليمية 

يعترب  والرتبوية وإذا كان استخدام ليع احلواس يف تعليمهم القدرات احلسية املتوفرة لد. املعاقر بصريًا

أكثر أهمية ومن هنا تنبع أهمية التدري  اجليد لألفراد املعاقر بصريًا حتى يستطيعوا استخدام هذه 

  احلواس بفاعلية يف حتلف املواقف التعليمية احلياتية اليومية يف احلركة والتنقل.

يادة حدة وقوة ومن االعتقادات الشائعة أن فقدان اإلنسان حلاسة من احلواس يؤدي بصورة آلية إىل ز

د. املبصرين دع لداحلواس األخر. فمثاًل يقال أن املكفوفر ميتلكون حاسة مسع أقو. من حاسة السم

ميتلكون حاسة ملس فائقة احلساسية إال أن هذا االعتقاد خاطئ, أن التطور الكبري يف حاس   مدذلك هدوك

ثف واملمارسة املتكررة, إن تطور هذه احلواس السمع واللمس لد. بعض األفراد املكفوفر نتياة للتدري  املك

ليس منوًا تلقائيًا ولكن نتياة الستخدامها بشكل أف ل حبكم احلاجة ولذا ال بد من التيكيد على أهمية 

تدري  األفراد املعاقر بصريًا على استخدام احلواس املتبقية لديه بطريقة منظمة وهادفة حتى يستطيع 

 يف حتلف املواقف.استخدامها بكفاءة وفعالية 
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 :حاسة البصر 

أن حاسة البصر تلع  دورًا بدال  األهميدة يف حيداة اإلنسدان فهدي تعتدرب أسدرع وسديله للحصدول علدى املعلومدات            

عن البيئة هذه املعلومات ال  تستخدم يف اكتساب العديد من املفاهيم ولذا فنن تددري  الفدرد املعداق بصدريًا     

دت يعتددرب عمليددة هامددة وحيويددة ففددي املاضددي كددان االعتقدداد السددائد بشددين           علددى اسددتخدام البقايددا إذا وجدد    

استخدام البقايا البصرية ي عفها وحيد منهدا كمدا أن اسدتخدام املعداق هلدذه البقايدا البصدرية يعيدق عمليدة          

 التعليم.
 

لق ية م( ال  كانت أول من أهتم بدراسة هذه ا1963إال أن الدراسات وخاصة دراسات الباحثة باراجا )  

أكدت على خطي مثل هذه االعتقادات بل أكدت نتائج دراستها على أنه ميكن زيادة فاعلية البقايا 

البصرية من خالل برامج تدريبية منظمة ولذلك فحاليًا ونتياة للتقدم التكنولوجي ظهرت العديد من 

صرهم بشكل الربامج املصممة خصيصًا ل عاف البصر وال  تهدف إىل مساعدتهم على استخدام ب

وظيفي وعملي, وهناك ثالث مستويات من التدري  لتدري  املعاقر بصريًا على االستفادة من البقايا 

 البصرية وهي:

 أواًل: إثارة الرؤية:  

التدري  على حتديد مصادر ال وء واالنتباه إىل األشياء املوجودة يف البيئة ومتابعة متحركدة بدالعر أو     

 حبركة الرأس.

 

 : زيادة فاعلية الرؤية:ثانيًا  

التددري  علدى متييدز أمندداخ املدثريات البصدرية ومتييدز التفصدديالت الداخليدة لألشدياء ومتييدز الصددور ذات            

 البعدين.
 

 ثالثًا: التدري  على استخدام الرؤية:  

التدددري  علددى اسدددتخدام البقايددا البصدددرية يف حتلددف مددداالت احليدداة يف احلركدددة والتنقددل ويف املهدددام         

التعليمية, مع األخذ بعر االعتبار أن تكون املهمات التدريبيدة بسديطة ومشدوقة ومالئمدة حلاجدات املتددرب       

باإلضددافة إىل أهميددة تددوفري ليددع الظددروف البيئيددة الدد  تعيندده علددى اسددتخدام هددذه البقايددا كاإلضدداءة          

اسدتخدام الرؤيدة يف البدايدة تكدون      املناسبة والتغاير يف األلوان واالستعانة باملعينات البصرية ...أخل.  وعندد 

العملية مرهقة وشاقة بالنسبة للشدخص فقدد يظهدر عليده الدرتدد واخلدوف مدن الفشدل عنددما يطلد  منده            

 امج التدريو يف البداية بسيطًا.استخدام البقايا البصرية لذا ال بد من أن يكون الربن
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 :حاسة اللمس 

لدى تنظديم إدراك   مس لدد. الطفدل الكفيدف تعمدل ع    لإن حاسة ال

أوضددداعها يف الف ددداء احملددديط بددده. كمدددا     األشدددياء وأحاامهدددا و 

يعتمد عليها بالتعاون مدع حواسده األخدر. املتبقيدة يف احلصدول      

 على  معلومات مثل:

الرتكيدد  النسددياي مددن حيددث حامدده ووزندده وشددكله وطولدده    -

 وعرضه.

عالقدددددة األشدددددياء بع دددددها بدددددبعض , مدددددن حيدددددث أوجددددده التشدددددابه    -

 نها.واالختالف بي

 تغريات درجة  حرارة اجلو أو الغالف اجلوي.-

 التعرف على أشياء باملقارنة.-

فدنن تعدريض اجلسدم    (Emerson Foulke)  كما تر. أمريسدون فولدك     

ملثري ملسي قد يؤدي إىل استثارة شعوره بال غط واألمل واحلرارة وميكن إحداث توسيط احلاسدة احلركيدة   

واجدة يف الع الت واألوتار واملفاصدل ويدتم اسدتثارة املسدتقبالت احلسدية      عن طريق املستقبالت احلسية املت

مددن خددالل حتريددك أجددزاء البدددن املشددتملة علددى هددذه املسددتقبالت احلسددية وتتدديذ هددذه املسددتقبالت نفسددها    

للفرد متييز االختالف بدر االشدياء مدن حيدث أوزانهدا وأحاامهدا املمتددة وميكدن حلاسدة التدوازن احلركدي            

ىل حدددواس اجللددددد متمعدددة التعددداون يف تزويددددده مبعلومدددات تتعلدددق حباددددم األشدددياء وشددددكلها       باإلضدددافة إ 

 ومواضعها وبنيتها الرتكيبية. 

 أن التدري  املكثف هلذه احلاسة سوف ينميها حبيث يستطيع توظيفها يف:   

 التفريق بر املواد املختلفة من حيث اخلشونة والنعومة واللر والصالبة. -1   

 بر األسطذ املختلفة ال  يسري عليها من حيث: التفريق -2   

 )ا( أرض مغطاة باحلشائش.   

 وإسفلت. إمسنتية)ب( أرض    

 )ج( أرض مفروشة.   

 )د( أرض فلينية.   

 )ه( أرض رملية.   
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 بالنسبة لألوزان ولألشكال ولألحاام: -3   

 )ا( املقارنة واملقابلة بر األوزان املختلفة )خفيف, ثقيل(.   

 )ب( أن ييلف األشكال املختلفة من حيث كونها )دائري, مربع, مستطيل, مثلث(.   

 )ج( املقابلة واملقارنة بر أطوال األشياء وعرضها. 

 مثل )األصغر وهذا أصغر من ذاك(. )د( أن يتعلم األحاام النسبية لألشياء   

 العالقات: -4   

 ه أو الطول نفسه أخل.)ا( أن يتعلم أوجه الشبه بر األشياء له الوزن نفس   

 )ب( أن يتعلم إدراك أوجه الشبه واالختالف بر األشياء ) الشكل نفسه ولكن أحدهما أثقل من اآلخر(.   
 

 درجة احلرارة وحاالت اجلو:-5 

)ا( أن يددتعلم علددى تقلبددات حالددة اجلددو عددن طريددق مددا حيسدده مددن هددواء )قبددل نددزول املطددر وبعددده, وارتفدداع            

 الرطوبة, اخل(.

 ( أن يتعلم مقارنة الشمس مقابل الظل.)ب   

 التعرف على األشياء-6

 أن يتعلم الطفل التعرف على األشياء بتفحصها.-أ

 يستخدمها الطفل يوميا. ال التيكيد على تلك األدوات واألشياء -ب

أن يددتعلم الطفددل التمييددز املقددارن وذلددك مددن خددالل تعرفدده علددى األشددياء يف أحاامهددا الدد  ال تددؤدي        -ج

ظيفددة احلقيقيددة فمددثال إذا قدددمت للطفددل مموعددة مددن االلعدداب الدد  متثددل أثدداث املنددزل ومرافقدده فنندده  الو

ينبغي له أن يتعرف أوال علدى اللعبدة الد  تيخدذ شدكل احلدوض أو املغسدلة ثدم حيددد بعدئدذ موقدع احلدوض             

 احلقيقي أو املغسلة احلقيقية. 
 

 أنشطة مقرتحة:-7

بة مهارات أساسية حيتاج الطفل ملمارستها يوميا وتهدتم بدالرتكيز علدى    تعترب األنشطة املقرتحة هنا مبثا

حركدددات الع دددالت الدقيقدددة وقدددد   اقرتاحهدددا مدددن قبدددل       

اخصائية العدالج    (Esther Holland)السيدة إيستري هوالند 

 :(Ok Hill)بالعمل مبدرسة أوك هيل 

 . ربط وتزرير املالبس باليد كاألزرار -أ
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 .حاسة السمع 

قددددر  كدددن إذا أراد لنفسددده الناددداح يف  بددديكرب هيدددمع لدسدددلكفيدددف علدددى تنميدددة حاسدددة الغدددي تددددري  اينب  

كل سدليم مدن أجدل تنميدة     دوكفاءة وهناك أربعة عوامل مهمة يلزم استخدامها بش ان دالتاول يف بيئته بيم

 هذه احلاسة وهي:

 الوعي باألصوات وإدراكها: مبعنى أن يدرك األصوات ال  حتيط به. -1   

هدذا الصدوت والدذي ميكدن أن يدوفر لده معلومدات         ماهيدة  صوات: ال بد أن يتعرف علدى التعرف على األ -2  

 إليه. المات ترشده إىل هدف يريد الوصوليستفيد منها كع

 حتديد موقع الصوت. -3 

متييز األصوات: بعد أن حددد الصدوت عليده أن يلدتقط صدوتًا معيندًا مدن بدر مموعدة مدن األصدوات             -4  

 خر. ال  ال حتمل قيمة بالنسبة له.األ

 ايل.تدري : اقتناء صوت متحرك, جهاز تس   

 

 .حاسة الشم 

 ميكن أن تفيد هذه احلاسة يف حتديد مواقع األشياء    

 يف البيئة وميكن تنمية قدرة الكفيف على:

 )ا( اإلحساس بالعطور والروائذ.   

حتديدد مدا   )ب( التمييز بر الروائذ بالتعرف علدى الرائحدة و    

 إذا كانت مفيدة.

 )ج( حتديد موقع مصدر الرائحة.   

دعه يقوم بالتنقل بر حارات حتلفة مع مالحظة أن تكون لكل حادرة أو غرفدة رائحدة تسدتقل بهدا عدن         

 .اخلغريها من احلارات مثل املخترب, غرفة الرتبية الفنية, الرياضة, املقصف أو صالة الطعام 

 

 ركية األساسية املستقلة.املهارات احل-4  

أن الرتكيز على النمو احلركي العام يعزز التدري  على احلركة والتوجه واالنتقال اخلاص بداملعوقر    

بصددريًا مددن خددالل القددوة البدنيددة والقدددرة علددى التددوازن والتنسدديق والرتكيددز واالنتبدداه وفيمددا يلددي بعددض          

 ي وال  تستخدم مع املعوقر بصريًا وهي:االقرتاحات لربامج تساعد على النمو والتطور احلرك
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 املشي يف خط مستقيم: -1  

أطل  منه أن ميشي يف وضع مستقيم من أول القاعة إىل اجلهة املقابلة وهو حيمل على رأسده محداًل مثدل      

كتدداب مدرسددي علددى أن ت ددع مصدددرًا للصددوت يف نهايددة القاعددة حبيددث يددتمكن مددن حتديددد اجتاهدده, كددين      

أو أحد زمالئه يصدر صوتًا لياذب انتباه الدذي يقدوم بديداء التمدرين يف احملاولدة األوىل       ت ع جهاز تسايل

ميكددن أن يكددون الصددوت متصدداًل وبعددد ذلددك منقطعددًا إذا احنددرف عددن اخلددط املسددتقيم. إىل االجتدداه الددذي         

ه احنددرف إليدده ليعددود إىل مسدداره ميكددن أن ميشددي الكفيددف علددى مسددار خشددن أو بددارز أو أشددرطة الصددقة فاحتدد 

 اللون )ل عاف البصر( وميكن أن ميشي وهو حايف القدمر.

 

  املراوحة يف املكان واملشي: -2

ُيمكددن هددذا التدددري  املعددوق بصددريًا مددن تعلددم كيددف يددثين        

ه دندددد  مدري حيدددث ُيطلددددارة اجلددددرجليددده اسدددتعدادًا لدددتعلم مهددد 

اإلمسدداك بعصددا بيديدده االثنددتر علددى مسددتو. الوسددط ثددم        

 املكان وذلك برفع ركبتيه لتلمس العصدا  يبدأ باملراوحة يف

 بعد ذلك ميكن املشي إىل األمام.

 القفز: -3  

زمالئده بعدد ذلدك وكمرحلدة متقدمدة ميكدن أن        ملكدان مقلددًا بدذلك املددرب أو أحدد     يطل  منه القفز يف ا  

 يطل  منه أن يقفز من أشياء قليلة االرتفاع.
 

 

 اجلري: -4  

أن اددري فمددن املتوقددع أن يددرتدد كددثريًا لددذا ينصددذ كطريقددة للددتعلم       عندددما يطلدد  مددن املعددوق بصددرياً    

والتشايع أن يطل  منه اإلمساك حبلقة داخل حبل مربوخ من أول القاعدة حتدى نهايتهدا ثدم يطلد  منده       

 اجلري من أول القاعة إىل نهايتها باتباع املثري الصوتي يف نهاية القاعة.

 رين واالنطالق معه.كذلك يطل  منه اإلمساك بيد أحد املبص   

أن هذا األسلوب يسداعد املعدوق بصدريًا علدى كسدر حداجز اخلدوف وتعزيدز الثقدة بدالنفس كمدا أنده خدالل                

 إمساكه باملبصر فننه يتعلم حركه اجلسم أثناء مزاولة اجلري.
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 :املكونات الرئيسية للتعرف -5 

ه أن يدددتفهم املكوندددات الرئيسدددية لكدددي يسدددتفيد الكفيدددف مدددن العمليدددة املعرفيدددة بطريقدددة فعالددده اددد  عليددد   

 للتعرف وهذه املكونات هي:

 . العالمات.1   

 .اإلشارات.2   

 . التنظيمات الداخلية واخلارجية للمباني.3   

 . القياس.4   

 . االجتاهات.5   

 يالف املستقل أو األلفة الذاتية..اإل6   
 

 العالمات:  .1

بيئدة مثدل سدكة وصدوت القطدار, حبدز ورائحدة        هي أي شيء ميلوف ومتعدارف عليده بشدكل ثابدت يف ال          

 اخلبز, حمطة بنزين, مطعم.

 صفة العالمة:  

 . الثبات والدوام أي أن يكون الشيء مستمرًا يف املكان والزمان.1   

 . غري متغرية أي تكون ثابتة على شكلها وهيئتها دون تغيري.2   

ون أن  تلط أمرها مع أشياء أخر. قد تكدون  . أن يكون هلا شكل أو هيئة متميزة يسهل التعرف عليها د3  

 مشابهة هلا.

 . سهولة العثور عليها حبيث تكون يف متناول من حياول البحث عنها دون عناء.4   
 

 

خصائص العالمة: وهي أنه ميكن التعدرف علدى العالمدة خبصائصدها البصدرية أو اللمسدية أو السدمعية أو          

 الشمية منفردة أو متامعة.  
 

 : )يف أي شيء ميكن استعمال العالمة( تستعمل العالمة لألغراض التالية:ةأو العالماملعلم استعماالت 

 . تيسيس التكيف املتاه )االجتاهي( واحملافظة عليه.1   

 . نقطة ارتكاز أو منطلق أو مرجع.2   

 . حتديد العالقة املسافية.3   

 . لتحد مواقع أشياء معينة يف البيئة.4   

 أو إعادة توجيهه يف منطقة ما. . لتوجيه الشخص5   

 . تستخدم لبناء خط االجتاه املتعامد أو املتوازي متهيدًا للسري يف خط مستقيم يف اجتاه معر.6   
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 التدري  على املعامل يف كيفية تيسيسها كمرتكز يعتمد عليه يف التنقل يف البيئة:

املعلددم وكيفيددة االسددتفادة مندده وعددن   علددى املعلددم أخددذ الطالدد  إىل معلددم )عالمددة(  يددز ويشددرح لدده ماهيددة  

موقعدده العددام يف البيئددة وعالقتدده بالنسددبة للبيانددات احلسددية املوجددودة يف تلددك البيئددة وعليدده أن يثبددت هددذا     

 املعلم واملعامل األخر. يف ذهن الطال  كما ا  على الطال  أن:

 يعود نفسه على املعلم وييلفه. -

 يشري إىل األشياء مرتكزًا على املعلم. -

 ف شفهيا الطريق إىل أشياء حمددة انطالقا من املعلم.يص -

 أن ميشي إىل تلك األشياء منطلقًا من املعلم. -

 أن يشري إىل املعلم منطلقا من تلك األشياء عند وصوله إىل كل منها. -

 أن ميشي راجعا إىل املعلم انطالقا من كل واحد من هذه األشياء. -

يف البيئة ذات عالقات معروفة باملعلم على أن ال يكون قدد بددأ مدن    يشري إىل املعلم منطلقا من أشياء بعينها  -

 املعلم.

 ميشي راجعا إىل املعلم بنفس شروخ النقطة السابقة. -

 ميشي بر أشياء ذات عالقات معلومة باملعلم دون الرجوع إىل املعلم يف كل مرة. -

ن ميشدي انطالقدا منده ليحدددد    باإلضدافة ملدا سدبق ميكدن للمعلدم أن يددع للطالد  حتديدد موقدع معلدم هدام وأ           

 ى  دددة إلددم بالنسبدددأشياء بعيدة عنه أن يرجع إليه مرة أخر. على أن يكرر ذلك حتى يتم تيسيس موقع املعل

كددل األشددياء اهلامددة املوجددودة يف البيئددة وأخددريا ييخددذ الطالدد  إىل منطقددة غددري ميلوفددة لديدده يف التقيدديم        

 قاللية تامة وأن يستخدم هذا املعلم.النهائي ويرتكه لييسس معلما لوحه وباست

 اإلشارات: -2 

هددي عبددارة عددن مددثري مسعددي أو ملسددي أو دددي أو بصددري ميددد الكفيددف باملعلومددات الالزمددة الدد  متكندده مددن      

 حتديد مكانه أو خط سريه.
 

 استعماالت اإلشارات:    

تخدام اإلشدارات تكدون ذات قيمدة    نظرًا لكون اإلشارات كثرية ومتاحة يف البيئة فنن املقددرة علدى فهدم واسد      

 وفائدة يف االستفادة منها يف األوجه التالية:

 .معرفة االجتاهات.1   

 . حتديد موقع الشخص يف البيئة.2   

 . احملافظة على التكيف أالجتاهي.3   

 . تيسيس خط التوجه.4   
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 . املساعدة يف تكوين التصور األمامي يف البيئة.5   

 . حتديد أشياء خاصة.6   

 .إعادة تكييف الشخص نفسه على بيئة ما.7   

 . احلصول على معلومات بيئية.8   

. احلصول على معلومات عن منطقة مطابقة أو مشابهة مثل الطابق األعلى بواسطة تناقليدة اإلشدارات   9  

 مثل صوت املصعد.

 كيفية استعمال اإلشارات:       

 مبا يلي:أن يقوم  ياملرئعند تيسيس واستعمال اإلشارة على    

 . يقيم و ترب درجة مالءمتها.1   

 . يقرر أهمية املعلومات ال  توفرها.2   

 . حتديد مصدر اإلشارة.3   

 . تقييم اإلشارات يف احملتو. البيئي.4   

 . ربط الدليل مع جتربة املاضي.5   

 . التيكد من استقاللية الدليل أو اإلشارة.6   

 خص املعين وهدفه.. معرفة العالقة بر اإلشارة والش7   

 . اإلملام باملؤثرات الطاغية واملشوهة مثل األصوات ال  حتا  أو تشوه بعض اإلشارات املناسبة.8   

 . معرفة البيئة احلالية ونوعية اإلشارات ال  ميكن أن توجد فيها:9   

أن توظيددف اإلشددارات عددن طريددق تقددويم عالقتهددا بالبيئددة وحتديددد املعلومددات الدد  ت دديفها وحتديددد مددد.    

احلاجة لالعتماد عليها للوصول إىل اهلدف املنشود ولذا فنن املدرب يعتمد على مهدارات اسدتيعاب املدثريات    

 لوصول إىل املكان املطلوبالبيئية وتفسريها بهدف مساعدة املتدرب يف بناء عالقة تفاعلية متكنه من ا

 التدري  على اإلشارات و كيفية االستفادة منها يف عملية التنقل يف البيئة:

علددى املعلددم العمددل علددى تطددوير مقدددرة الطالدد  الكفيددف يف اسددتيعاب واسددتقراء املددؤثرات البيئيددة وميكددن           

املعلدم عدددا مدن الطدالب      استخدام األلعاب والتمارين هلذا الغرض مثل ماذا تسمع؟ ففي هذه اللعبة ي دع 

يف منطقة ما ويطل  منهم تدوين كل ما يسمعونه مدن أصدوات يف فدرتة حمدددة ويفدوز الفدرد أو اجملموعدة        

 ذات القائمة املكتملة .

علددى املعلدددم شدددرح معندددى اإلشددارة لطدددالب وكيفيدددة تقييمددده وأغراضدده وكيفيدددة اسدددتخدامه هلدددا ولتددددري     

بيئدة يسدتطيع الطالد  فيهدا اسدتقبال واسدتيعاب اإلشدارات بشدكل          الطال  بشكل فعال على املعلم أن  تار
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واضذ دون لبس ومن ثم ييخذه إلىل بيئات أكثر تعقيدا حبيث حتتوي علدى مدؤثرات بيئيدة متعدددة وعلدى      

 املعلم إعطاء الطال  الفرصة للقيام مبحاوالت عديدة معتمدا فيها عل اإلشارات يف حتديد هدفه بنااح.
 

 داخلية للمباني:التنظيمات ال -3 

للتعرف والتنقل داخل املباني يبدأ التدري  عادة يف األمداكن الصدغرية نسدبيًا ومدن ثدم يدتم االنتقدال إىل          

املباني الواسعة, حيث يقوم املعلم بتقديم وصف لفظي للمبنى ثم يطل  املدرب مدن الكفيدف تعدير نقطدة     

ه داخدل املبندى وأثنداء التنقدل يقدوم املتددرب بلمدس        بداية رئيسية ثم ينتقل كل من املدرب واملتددرب يف رحلد  

احلائط حلفم عدد األبواب أو أي مثريات ملسية متكررة يف الطريق مع إي داح كدل العالمدات املميدزة الد       

 يعتقد أنها ستساعده على التنقل املستقل.
 

 التنظيمات خارج املباني: -4 

املنطقدة الد  سديتم التنقدل فيهدا كتوزيدع املبداني        وتشمل التنظيمات خارج املباني علدى كدل مدا حتتويده       

الشوارع الرئيسية واألمداكن العامدة واملتداجر وغدري ذلدك وينبغدي علدى املعلدم عمدل مسدذ سدريع للمنطقدة             

   ورسم خارطة بارزه إن أمكن ذلك.قبل البدء بتنفيذ التدري
 

 معرفة االجتاهات: -5

قدد طدور وعيدًا باجتاهدات جسدمه املختلفدة )ميدر, يسدار,         للتدري  على االجتاهات ال بدد أن يكدون الكفيدف      

أمام, خلف(.وعندها يقدوم املددرب بني داح أن هدذه اجلهدات األربعدة هدي جهدات أصدلية متثدل الشدرق والغدرب             

 اء  ديدع األشدد مواقدوالشمال واجلنوب, وأن من خالل معرفة هذه اجلهات نستطيع حتدي

درب بيخدذ املتددرب خدارج املدبين علدى أن يكدون هدذا اليدوم مشدرقًا          من حولنا وللنااح يف هدذه املهمدة يقدوم املد    

من أجل حتديد عالقة بيئية واضحة مثل االستعانة ب وء الشدمس أو حرارتهدا حيدث يقدوم املددرب بني داح       

أن املكددان الددذي تشددرق مندده الشددمس صددباحًا يسددمى الشددرق واملكددان الددذي تغددرب مندده الشددمس مسدداء  يسددمى    

للمتدرب أنه عندما يكون نظرك صباحًا باجتداه الشدمس فيندت اآلن باجتداه الشدرق       الغرب ثم يوضذ املدرب

وعلى هذا يكون الغرب خلفك واجلندوب عدن مييندك والشدمال عدن يسدارك ثدم يدذه  املددرب باملتددرب إىل           

منطقددة جديدددة ويعطيدده اجتاهددًا واحدددًا ثددم يدعدده حيدددد لدده بقيددة االجتاهددات. ونظددرًا ألن اجلهددات األصددلية   

ًا ال تكفي لتحديد موقع املكان بدقه لذا تستخدم اجلهدات الفرعيدة. ولتحديدد اجلهدة الفرعيدة اد        أحيان

شددرح االجتاهددات الفرعيددة أو الوسدديطة للمتدددرب وميكددن إي دداحها لدده بواسددطة اللمددس باسددتعمال بوصددلة      

ل واجلندوب  برايل وبالنقاش مع املتدرب عن نقطة نهاية حتوي اجتاهر رئيسدر علدى أن نبددأ  هدة الشدما     

فنقدددول الشدددمال الشدددرقي والشدددمال الغربدددي واجلندددوب الشدددرقي واجلندددوب الغربدددي وخدددالل عمليددده تددددريس      

اجتاهددات البوصددلة فددنن مقدددرة الكفيددف تددتغري  ددا يقت ددي اختبددار تعمدديم معرفتدده ألمدداكن أخددر. كمددا     

لومددات مددن ادد  عليدده أن يفهددم أن اخلددرائط هددي متثيددل ملندداطق كددبرية وادد  قيدداس مقدرتدده يف ثقددل املع    
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طدددة أو معلدددم معدددر مدددن عددددة اخلدددرائط إىل البيئدددة واددد  اختبدددار مقدرتددده يف معرفدددة موقعددده بالنسدددبة لنق 

 اجتاهات.

 القياس النسو: -6

يشتمل على تددريبات تتعلدق مبسداعدة املتددرب علدى اسدتخدام مقداييس واضدحة كطدول الدذراع واألرجدل              

 ذهنية تقريبية للمسافات بر املثريات املختلفة. والعصا ال  حيملها لتمكن املتدرب من تكوين صورة

 األلفة الذاتية: -7   

أن مكونات أو عناصر التعدرف أو التكيدف اخلمسدة واملتمثلدة يف العالمدات, اإلشدارات, التنظيمدات الداخليدة          

 واخلارجية للمباني, القياس, االجتاهات, هي أعمدة لأللفة الذاتية.

مناسددبة فهددذا يعطددى معنددى لعمليددة األلفددة الذاتيددة واعددل منهددا عمليددة      وعنددد إتقددان اسددتعماهلا بصددورة     

منتظمدة فعنددما يرتداد الكفيددف أي مبندى فننده يقددوم باستكشداف البيئدة حبثدًا عددن أي عالمدة أو إشدارة مثددل           

السددالمل, املصددعد, دورة ميدداه, روائددذ, تغدديريات يف درجددة احلددرارة ثددم يقددوم بتفصدديل املعلومددات البيئيددة الدد       

 ليها إىل عالمات وإشارات ويؤسس العالقات املكانية بتقدير القياسات بر هذهحتصل ع

العالمددات واإلشددارات والعالمددة الرئيسددية أو املركزيددة ثددم يقددوم بالتنقددل بددر مرافددق املبنددى منطلقددًا مددن             

عالمدات,  العالمة املركزية يف االجتاهات املختلفة مستعينًا باملعلومات البيئية ال  حصدل عليهدا مسدبقًا )   

إشارات, اجتاهات, مقاييس( وبعد ذلدك يعدود إىل العالمدة مدع تكدرار ذلدك عددة مدرات وبدذا تتحقدق األلفدة            

 الذاتية هلذه البيئة.
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 مهارات التحرك احملدود:

 

 

 :احلماية العلوية -1

 الطريقة:

 وضع الذراع: -1   
 

الكتددف ويسدداعد هددذا  )ا( فددرد الددذراع علددى مسددتو.    

الوضددددع يف حتديددددد األشددددياء علددددى مسددددتو. الددددرأس 

مع مالحظة أنه إذا مل متدد اليدد بتدواز مدع     والصدر

األرض فسددددديقل وقدددددت رد الفعدددددل , ومدددددن األخطددددداء   

الشائعة رفع الصدر لألمدام, الشدي الدذي يتعدارض مدع      

ا دون مسددتو. الكتددف  اسددتقامة اجلسددد. قددد يتعدد  الطالدد  بسددرعة يف بدداد  األمددر  ددا يسددقط يددده إىل مدد       

الشيء الذي قد يدعو املعلم إىل أن يدخل تعليمات هذه املهارة مع مهدارة أخدر. تقت دي اسدتعمال ع دالت      

 أخر..

)ب( ثين املرفق ليمتد الساعد ليغطي اجلسم على ارتفاع الكتف أو الصدر ويشدكل اخلدط املدار بدر املرفدق        

 ء العلوي من اجلسم.والساعد واليد وأطراف األصابع خط احلماية للاز

درجدة   110زاوية الذراع: تكون الزاويدة احملصدورة بدر الع دد والسداعد زاويدة منفرجدة تقددر حبدوالي           -1

درجددة هددذا الوضددع اعددل اليددد أكثددر تقدددمًا عددن املرفددق  ددا يسدداعد علددى ًفيددف الصدددمة علددى      120إىل 

وذلك بزيادة الزاوية عندد الكدوع    مع مالحظة أن الطالب قصار األيدي ميكن مد اليد بصورة أكرب املرفق.

درجدة  دا يزيدد يف وقدت رد الفعدل علدى حسداب تغطيدة جدزء مدن اجلسدم يف اجلاند  اآلخدر               120ألكثر مدن  

 ويف هذه احلالة قد تكون هناك ضرورة إليقاع سري أبطي.

كدن  وضع اليد: تكون راحة اليد باجتاه األمام ويكون اإلبهدام منظمدًا مدع األصدابع األخدر. لليدد, ومي       -2

إن إبقاء األصابع مرًية وراحة اليد باجتاه األمدام ميندع إصدابة اليدد والسداعد       استخدام أي من الذراعر.

باجلروح عند مالمسة األشياء كما أن مد األصابع حلوالي بوصة بعد الكتف يوفر أقصدى درجدات الوقايدة    

 للاان  اآلخر من اجلسد.
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 مالحظات عامة:

 ارة بكل من تكنيك أو أسلوب أعلى اجلسد أو عرب اجلسد أو عرب الصدر.ميكن أن يشار إىل هذه امله-

 الطال  خطوه أو إيقاع سريه إذا ما توقع وجود أشياء تعرتض سريه. يبطئقد -

ميكن أن ي م هذا التكنيك إىل كل من مهارات اليد السفلى والساعد والتحسس وبعض مدن مهدارات   -

 ت احلماية يف بعض احلاالت.عصا السري من أجل احلصول على أقصى درجا

 قد تبدو هذه الطريقة معقدة ومرهقة للطال  وبناء عليه ا  استعماهلا انتقائيًا.-

لد. موازاة احلائط أو اجلدار تسدتعمل اليدد املعاكسدة للاددار     -

 أي البعيدة عنه.

 

  :احلماية السفلية-2 

 الطريقة: 

 متقاطع )ا( وضع الذراع: فرد الذراع مستقيمًا حبث ميتد    

 مع اجلسم ومشريًا لألسفل.

 )ب( وضع اليد:   

 متتد اليد ألسفل وهي مفرودة. -1   

يكدددون ظهدددر اليدددد مواجهدددًا لألمدددام وراحدددة اليدددد باجتددداه      -2  

 اجلسم.

سددم وميكددن اسددتخدام أي مددن   15إىل  10تكددون اليددد مواجهدده خلددط منتصددف اجلسددم وعلددى بعددد مددن     -3  

 الذراعر.

 مالحظات عامة:

ستعمال هذه املهارة مع تقنيدة اليدد العليدا والسداعد     ا  ا-

 أو التحسس.
 

تعتدددرب هدددذه التقنيدددة طبيعيدددة يف حتديدددد أمددداكن املقاعدددد -

ومقدددابض األبدددواب واألشدددياء األخدددر. الددد  هدددي عنددددد أو دون       

 مستو. اخلصر.

ا  تطبيق هذه التقنية انتقائيًا لد. السدري يف حادرة أو   -

 ن مستو. الصدر.عند شك الطال  يف وجود أشياء دو

 . من األخطاء الشائعة دفع الكتف إىل األمام الشيء الذي قد يغري من انتصاب الطال  واستقامته-
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  :مهارة البحث عن األشياء الساقطة-3

 

 

 الطريقة:

يقددف الطالدد  مباشددرة أثندداء سددقوخ الشدديء علددى األرض هددذا التوقددف الفددوري يسدداعد الطالدد  يف        .1

قط وحتديد موقعه وعلى الطال  مراقبة موقدع يدده يف هدذه النقطدة إذ أنده      مساع صوت الشيء السا

يعطي مؤشر تقريو ملوقع الشيء املستهدف وتعترب هذه اخلطوة بالغة األهمية عند سدقوخ أشدياء   

 على سااد أو أرض زراعية.

ء الدذي  الشدي  مسدافة . التوجه إىل املكان بعد حتديد مكان سدقوخ الشديء وعلدى الطالد  أن يدنقص مدن       2  

سددقط علدددى األرض وذلدددك تفاديدددا أن تطدددي قددددم الطالددد  الشدديء املسدددتهدف وتددددفع بددده بعيددددا عدددن موقعددده    

 األصلي.

 . اًاذ وضع احلماية العلوية أثناء النزول إىل األرض حلماية الرأس من االصطدام بيي شيء.3   

 . يتخذ وضع القرفصاء.4   

بعملية البحث على أشكال دائري, وأمام وخلف, ميدر  . اعل من إحد. يديه حمور واليد األخر. تقوم 5  

ويسار ا  على الطال  البدء يف تنظيم حبثه من النقطة ال  تالمس فيها ركبته أو قدمه األرض لدد.  

 تطبيق نظام البحث الدائري كما ا  على الطال  البدء بدوائر صغرية تتوسع تدرايا وإذا عاز  
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السدداقط يف هددذه املنطقددة فيادد  عليدده البحددث علددى مييندده ويسدداره قبددل    الطالدد  يف حتديددد وإادداد الشدديء 

 التحرك خطوة لألمام.

 مالحظات عامة:

عند البحث فوق أسدطذ مصدقولة تسدتعمل الكدف املفتوحدة للمسداعدة يف إاداد األشدياء الصدغرية مثدل           -

 النقود.

بعيددددا عدددن متنددداول اددد  أن يدددتم البحدددث بتددديني حتدددى ال يدددتم جتددداوز الشددديء السددداقط أو أن يقدددذف بددده  -

 الشخص الكفيف.

 استعمل حتلف أنواع األشياء واألسطذ يف تدريس هذه املهارة.-

يف البداية يقوم املعلم بنسقاخ األشياء الختبار مقددرة الطالد  يف حتديدد مواقدع األشدياء عدرب الصدوت        -

 وبعد ذلك يسقط الطال  األشياء بنفسه حملاكاة ما حيدث حقيقة على الطبيعة.

الشيء أمام الطال  وبالقرب منده ثدم يقدوم بتمديدد هدذه املهدارة بتغديري         بيسقاخعلى املعلم البدء ا  -

املسددافة وموقددع الشدديء املسددقط بالنسددبة للطالدد  وأن يدددع الطالدد  يسددقط الشدديء أثندداء سددريه يف نهايددة            

 املطاف.

املتمهلدة يف   ا  على الطالد  قدبض يدده واسدتعمال اللمدس اخلفيدف بديطراف أصدابعه أثنداء احلركدة          -

 نظم البحث أثناء حبثه عن الشيء الساقط.

 قد يستعمل املعلم سطذ الطاولة لشرح هذه التقنية للطالب الذين لديهم مشكالت توازن.-

قددد يسددتعمل الطالدد  عصددا السددري لتحديددد موقددع األشددياء السدداقطة فقددد حيتدداج إىل اسددتعمال النظددام    -

 املروحي وذلك بنبقاء العصا على السطذ.
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  :مهارة التتبع باليد-4

 الطريقة:

ع قريبا منه دلوب ويوضدري املطدط السدال  خدبل الطديستق .1     

اعد املوقع املناس  يف دعه يسدراد تتبداذات الشيء الذي يدومبح

احملافظة على االتصال بالشيء املطلوب وخط السري املطلوب كم 

 سنتمرت. 25عن  ا  أال تزيد املسافة بر الطال  واجلدار

.متدددد اليددد القريبددة مددن الشدديء املطلددوب إىل األسددفل وألمددام بزاويددة    2

وقتا لدرد الفعدل إذا مدا متدت مواجهدة أشدياء        بوصة يف احليز األمامي إن مد اليد يتيذ للطال  45تبل  حوالي 

ادد  أن تتبددع براحددة اليددد كددم   علددى السددطذ الددذي يددتم التحسددس عليدده أمددا الزاويددة السددفلى فتسدداعد يف ال     

علددى ثبددات يددده وعلددى الطددالب طددوال القامددة تقليددل الزاويددة لتحددري األشددياء    حمافظتددهالطالدد  مددن  يتيكددد

 القصرية ذات االهتمام مثل احلاجز.
 

.تقبض راحة اليد  قلياًل مع اإلبقاء على ظاهرها يف زاوية مع احلائط واألصابع مثنية قلديال وم دمومة   3

ألصدابع مدن احتمداالت اإلصدابة  دروح ويدوفر يف ذات الوقدت أقصدى         ومرتاحة يقي قدبض راحدة اليدد وضدم ا    

درجات االسرتجاع )رد الفعل( قد يتغري وضع اليد ال  يتتبع بها على حس  نوعية خشدونة السدطذ الدذي    

 يراد تتبعه كما تزيد احتماالت اإلصابة باجلروح إذا ما كانت أصابع اليد  تدة.

فم على هذا االتصال القائم بنصبعي اخلنصر والبنصدر وباسدتعمال   .يتم االتصال بالشيء املطلوب وحيا4

هذه الطريقة ميكن للطال  أن مير على ليع ما يواجهه من أشياء ونتوءات دون أن يصاب  روح وهنداك  

 تعديالت على طرق التتبع هذه وهي:

يكدون التتبدع عدرب    أن تكون راحدة اليدد القاب دة حندو احلدائط ويدتم التتبدع خبلفيدة أظدافر اليدد عنددما            -أ

 سطذ خشن.

أن تكون راحدة اليدد القاب دة متاهدة حندو األرض وأن يدتم التتبدع  اند  األصدابع الصدغرية إذ يسدهل            -ب

 التتبع.

.يتم احملافظة على االتصال برفق يف حر يتقدم الطال  حنو الشيء املستهدف إن االتصال برفق يقلدل مدن   5

ن املرور عرب وفوق النتدوءات الصدغرية واحلفدر ويسداعد يف ثبدات      لأليدي واألصابع ويسهل م حاحتماالت اجلرو

وضع اليد ويقلل من إرباك أي أشياء قد تكون موجودة يف السطذ الذي يراد تتبعه كما أن االتصال اخلفيف 

 يساعد الطال  يف احملافظة على إيقاع سريه.
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  الرابع الفصل

 السري مع املرشد املبصر اتمهار



 مهارات التعرف على البيئة والتحرك اآلمن

 

35 
 

  :السري مع املرشد املبصر اتمهار

 

   الطريقة:

 )ا( هيئة الشخص الكفيف: 

. ميسددددك الكفيددددف دليلدددده املبصددددر مددددن فددددوق 1  

للدددداخل واإلبهدددام املرفددق حبيدددث تكدددون األصددابع   

املرشددددد تددددوفر هددددذه املسددددكة    للخددددارج حددددول ذراع 

 امليزات التالية:

يكددون الكفيددف متدديخر عددن املبصددر مبسددافة      -أ

 نصف خطوة.

يدددتمكن الكفيدددف مدددن فهدددم وتفسدددري كدددثري -ب

 .جسم املرشد  كيةيمائة أثناء السري من خالل حركة دينالبي الظروفمن 

تبقى يد املرشد حرة الستخدامها يف محل االشياء أو االشارة -ج

 بها...اخل. 
 

 

 

 

 

 

. اددد  أن تكدددون املسدددكة حمكمدددة بالدرجدددة الددد  ت دددمن عددددم تدددرك ذراع     2  

ة اجلانبيدة مدن سداعد املرشدد     الطالد  إبهامده فدوق الكدوع علدى الناحيد       املرشد أثناء السري املفاجئ. إن وضدع 

وبقيددة أصددابعه مددن الددداخل يشددكل قب ددة مؤمنددة ومرحيددة للمرشددد وهددذا الوضددع املثددالي لوبهددام وبقيددة              

األصابع يتيذ أكرب قددر مدن االسدرتجاع املعلومداتي وتقلدل القب دة املؤمندة مدن إمكانيدة أن يفقدد الطالد             

غدري املناسدبة إن القب دة املناسدبة ال ترهدق أيدا       ت االتصال مع املرشد وتوفر فرصة للتوقف وتقلل من العثدرا 

علدى االتصدال ال يعدين     للمحافظدة من الطرفر اللذين يبدوان بشكل طبيعي إن تديمر القب دة مبدا يكفدي     

 أن تكون قوية  ا يسب  عدم الراحة للمرشد. 

 . يكون ذراع الكفيف مثنيًا من عند املرفق.3   

قًا للاانددد  بنحكدددام ويكدددون الدددذراع مسدددرتخيًا وغدددري متدددوتر, إن هدددذا الوضدددع ي دددع  . يكدددون الدددذراع مالصددد4  

الكفيددف يف موضددع إىل جاندد  الشددخص املبصددر ولكددن متدديخر عندده للخلددف قلددياًل مبددا يعددادل نصددف خطددوة     

 تقريبًا وهذا الوضع يؤمن درجة من احلماية للكفيف وميكن الكفيف من السري بدون دعس أقدام املرشد.

يد الطال  ذات القب ة خلف يد املرشد املقبوضة إن تراص األكتداف بدر املرشدد والطالد      .يكون كتف 5

يقلل من العرض املشرتك جلسديهما ويؤكد دخول الطال  الظروف البيئية املختلفة منتصبا ويزيد مدن  

 درجة السالمة بتقليله من إمكانية االحتكاك باألشياء خصوصًا عند املنحنيات وااللتفاف.
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 ( هيئة املرشد املبصر:)ب   

. أن يكددون ذراع املرشددد يف حالددة اسددرتخاء وقددد يكددون مثنيددًا عنددد املرفددق أو معلددق إىل اجلاندد  وتكددون اليددد   1  

 والساعد يف هذه احلالة حرة لتناول األشياء.

. يكون اجلزء العلدوي مدن الدذراع مالصدقًا للااند  إال يف احلداالت الد  يسدتخدم فيهدا إلعطداء الكفيدف            2  

 بعض اإلشارات املتعلقة بالسري.

يتقددم عليده بديي     . يكون املرشد املبصر دائمًا أمام الكفيف وال اوز أن حيداذي الكفيدف املرشدد املبصدر أو    3  

 حال من األحوال.

 

 :مهارة تبديل األذرع-2

 من األسباب ال  تدفع إىل تبديل األذرع:

قد يكون لد. املرشد املبصر أو الطال  الكفيف  -

 بة أو كيس يف يده.حقي

 قد يشعر املرشد أو الطال  بفتور يف يده. -

 قد تتعرض يد الطال  للتعرق. -

قد يكون لد. املرشد أو الطال  الرغبة يف أن ييخذ  -

 جانبا معينا.
 

 الطريقة:
  

شدددد والكفيدددف شدددفهيا لتغددديري   يدددتم التفددداهم بدددر املر  -1 

ي دهددددد ددددددرشدن املدة مددددديدددددهدفدوتعتددددرب املفاهمددددة الش اجلواندددد 

ي هدذه العمليدة وميكدن    دقة العلمية الوحيددة للبددء فد   دالطري

ي ذلدك ميدزة لده    دشعر الطالد  بدين فد    اديل إذدبدي التدالبدء ف

 االت مثل األبواب والسالمل. دع حدل مدامدعدتدلل

 الدذراع سك بيده اليمندى  دمدنفرتض أن الكفيف ي -3

 األيسر للمرشد ويريد التبديل.
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ع فرد الدذراعر  دة مديدلدة األصد دبدقدوق الدف للمرشد سر. ليمسك الذراع األيسريده الي ميد الكفيف-3  

كمدا اد  أن تكدون القب دة مؤمندة مبدا        ع املرشدد دتصدال مد  وضدع اليدد الطليقدة مواصدلة اال     نيؤم بالكامل

حبيدددث ال يفقدددد االتصدددال, مدددن األخطددداء الشدددائعة إرخددداء       يكفدددي

مددد الطالدد   نإالثانيددة القب ددة األوىل قبددل تدديمر القب ددة  

الكفيددف يددده يقددي الطالدد  مددن أن يطددي كعدد  الدددليل مددن       

 األخطاء الشائعة مد الطال  اليدين جزئيا فقط.

يددتخلص الكفيددف مددن القب ددة األصددلية اليددد اليمنددى  -4  

 وتبقى القب ة اجلديدة باليد اليسر..

حيرك الكفيف يده اليمنى عرب ظهر املرشد حتى تصدل  -5  

ان  اآلخر من جسدم املرشدد وميسدك    إىل اليد األخر. يف اجل

 بيد املرشد املبصر.

د ديددددددرك الدحددددددتدر. وتدرر الكفيدددددف قب دددددته اليسددددددمددددددي-6  

ر. عددددرب ظهددددر املرشددددد حتددددى تصددددل إىل الددددذراع األميددددن   داليسدددد

 ومتسكه.

 يف اجلان  األمين من املرشد.حترر القب ة اليمنى ويتخذ الكفيف الوضع الصحيذ -7  

 

 

 

لتمكن من املرور عرب مكان : ااملمرات ال يقة-3

 :ضيق

 

 ارةدذه إشدحيرك املرشد يده للخلف جتاه ظهره وه-1

 ددوق اجتيازها  دشفهية بين هناك  رًا ضيقا ي غري

 ةدي حركدى املبالغة فدتقت ي املرحلة التعليمية األول

غري  للمرشد للتيكيد على تفهم الطال  إشارة املرشدد الي

 يده خلفا ووضع رسغه يف منتصف ظهره. ه العملية بتحريك الشفهية وقد يعدل املرشد هذ
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مد يد الطال  ي ع الطال  على أبعد  املرشد إن ه والتحرك مباشرة وراءيتااوب الطال  مبد يد-2

مسافة  كنة من املرشد وبذلك يتفاد. الطال  أن يطي كع  املرشد والتحرك مباشرة خلفه يقلل من 

قصري القامة زحلقة القب ة إىل رس  املرشد ميزة تؤكد على  عرض جسديهما معا قد اد الكفيف

على  احملافظةاالستقامة املباشرة وحتقق أقصى مسافة بعيدا عن املرشد املبصر كما ا  على الكفيف 

خطو أو إيقاع سري واحد وأن يتفاد. أخذ خطوات قصرية ومتقطعة, وهناك طريقة أخر. لعبور املمرات 

الكفيف خلف املرشد وأن يقبض على يد املرشد بواسطة يده الطليقة وأن يفك  ال يقة وذلك بين يتحرك

قب ته األصلية كما ا  على الكفيف انتظار إشارة من املرشد قبل أن ييخذ موقعه املناس , تفاديًا ألي 

 أخطار  كنة.

وة إشارة غري بعد اجتياز املمر ال يق يعيد املرشد يده إىل وضعها الطبيعي السابق وتعد هذه اخلط-3

شفهية بين املمر ال يق قد   اجتيازه, قد تقت ي مرحلة التعليم األوىل املبالغة من قبل املرشد يف مد يده 

للتيكد من استيعاب الطال  الكفيف لداللة اإلشارة غري الشفهية كما ا  على الطال  أن يكون متنبها 

از املمر مباشرة وعند اًاذ املرشد وضعه الطبيعي على لتلقي املزيد من اإلشارات من املرشد املبصر بعد اجتي

الطال  التيكد من السري إىل اخلارج قلياًل قبل أن يواصل السري لألمام وعلى الطال  اًاذ وضعه 

الطبيعي حاال وكذلك قب ته كما حيتاج كل من املرشد والطال  إىل ضبط إيقاع سريهما لتسهيل 

 عملية اًاذ الوضع الطبيعي.

 هات عامة:توجي

 إن قيام الطال  بهذا التكنيك دون إشارة من املرشد تعتمد على خربة املرشد.-

من املالحم على الطالب املبتدئر يف هيئة اجسامهم مثل احنناء الرأس السري جانبا االنكفاء للخلف -

 وهذا نتياة عدم الشعور باألمان.

رشد إن احلكم على اتساع املمرات أو ضيقها يعتمد على امل-

 املبصر.

ا  على املرشد املبصر أن يقصر يف خطواته أثناء اجتياز -

 املمر ال يق.

على استقامة جسده  احملافظةا  على املرشد املبصر -

 ء الطال  اشارت غري شفهية م للة.لتفاديا إلعطا

 :مع املرشد املبصر الدرج من النزولمهارة صعود الدرج و-4

 الطريقة:    

ن دى مدد دة األولددددرجدد دة الدافدددن حدد مدد درتب املرشدد. ادد  أن يقدد 1  

د دعددددع الطالددد  علدددى بد ددددي ة.ددرجددد 90سلم بزاويدددة مقددددارها دالدد 
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ى دلدددع ةدظدددافدحدمدالي دوة وجهددا لوجدده مباشددرة أمددام حافددة الدرجددة األوىل مددن السددلم  ويسدداعده فدد    دطدددف خدصدددن

تقامة يف دادة االسد دم إعد دتد  أن يدادال  ويدطدلل ادبدلم قدسدما يؤكد على وصول املرشد إىل الدرج أو الدكيفه كدت

 االجتاه املطلوب بعد التعامل مع الدرج أو السلم أو احلواجز.

 . يلتزم املرشد املبصر والكفيف اجلان  األمين أثناء صعود الدرج أو اهلبوخ منه.2  

 تغريات ه على وجودمن السلم كداللالدرجة األوىل  ملرشد املبصر بعض الوقت عند حافة. يتوقف ا3  

ة البداية لد. بداي تساعد الوقفات الطويلة نسبيا يف .بيئة

الثقة والتيكد من  ونهاية الدرج الطال  يف اكتساب

االستقراء الصحيذ لوشارات غري الشفهية ولكن عندما حيذق 

الطال  التعامل مع الدرج أو السالمل ا  التخلص من 

حظة أثناء خطواته الوقفات الطويلة وميكن أن يتوقف لل

 العادية وتدل هذه الوقفات على وجود تغريات بيئية.

 . يقدم املرشد وصفًا عن الدرج واجتاهه.4   

. يسددمذ املرشددد للكفيددف القيددام بتحريددك قدمدده لألمددام لتحسددس الدرجددة األوىل وهددذا يكسدد  الكفيددف  5  

 الثقة.

 رج أو هبوطه مسافة درجة واحدة.. تكون املسافة بر املرشد املبصر والكفيف عند صعود الد6   

. بعددد إكمددال عبددور السددلم يتوقددف املرشددد بعددض الوقددت كداللددة علددى إكمددال عبددور السددلم وبالتدددري    7  

يكتس  الكفيف مزيدًا من الثقدة وميكدن للمرشدد أن تكدون وقفاتده وقفدات عدابرة مدع اإلشدارة حبركدة اليدد            

   اجتيازه.الكفيف بين السلم قد لألمام من قبل املرشد إلبالغ 

 

 

 :مهارة املرور من األبواب مع املرشد املبصر-5

 الطريقة:

 . ينبغي أن يكون الكفيف جهة حمور الباب.1   

د الد  ميسدك   ديد دع البداب بال د. يقدوم املرشدد املبصدر بسدح  أو دفد     2  

بهدددا الكفيدددف والددد  مدددن خالهلدددا يسدددتنتج الكفيدددف  مكدددان املقدددبض         

 وطريقة فتذ الباب.

كفيف مقدبض البداب باليدد احلدرة لياذبده أو يدفعده       . ميسك ال3  

 لينفتذ.
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 . يرتك الكفيف املرشد مير أواًل ثم يتبعه.4   

 اب اخلارجي إىل املقبض الداخلي.دبدى مقبض الدلدن عد. ينقل الكفيف يده حرة م5   

 املرشد.. بعد إمتام املرور من الباب يقوم الكفيف بنغالق الباب ثم يتبع املرشد دون ترك ذراع 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 : مهارة عكس االجتاه أو الدوران باملواجهة يف حيز ضيق-6

 الطريقة:   

. يطلددددد  املرشدددددد شدددددفهيًا مدددددن الكفيدددددف االسدددددتدارة لالجتددددداه     1  

 املعاكس.

ممكن دن الد د. يرخي الكفيف قب ته ألن إرخاء القب ة اعل مد 2  

 الذراع(. دون ترك االتصال )قب ةددرجة, ب 180االستدارة 

 درجة. 180. يتاه كل من املرشد والكفيف حنو بع هما البعض وهما يلتفان 3   

 . يلمس املرشد املبصر بيده احلرة يد الكفيف.4   

 . ميسك الكفيف بيده احلرة ذراع املرشد احلرة.5   

 . يرتك الكفيف ذراع املبصر )القب ة القدمية( وحيتفم بالقب ة اجلديدة.6   
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 رشد يف الدوران حتى يعكس االجتاه األصلي متامًا.. يستمر امل7   

 

مهارة اجللوس على الكراسي أثناء السري مع املرشد -7

  :املبصر 

 الطريقة:

. بعد وصف املوقف للكفيف ونوع الكرسي الذي 1  

ا دهدب املرشد بوضع يده ال  ميسكسيالس عليه يقوم 

 الكفيف فوق ظهر الكرسي.

اك بظهر املقعد أو الكرسي . يقوم الكفيف باإلمس2  

 ويرتك ذراع املرشد.

 سكًا ف ديدفدكد. يتحرك املرشد بعيدًا بينما يقف ال3  

د اليد األخر. دمدد اليدين بينما يدالكرسي بيح بظهر

 لتمسك حافة الطاولة.

 . اذب أو يسح  املقعد إلخراجه من أسفل 4  

 الطاولة لكي يتمكن من اجللوس عليه.

 قعد بيحد اليدين ثم الس على الكرسي.. يفتش امل5  

. عن طريق تتبع حافة الطاولة بظهر يديه ميكنه أن 6  

 بطريقة جلسته لكي يكون مواجهًا للطاولة يعدل

 صحيحة.
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 :مهارة اجللوس على كراسي املسرح أو قاعات املدرجات-8

. إذا كددان املكددان احملدددد للالددوس يف أحددد الصددفوف الدد        1  

التحرك بالطريقدة العاديدة يدذهبا إليده ويقدوم املرشدد       تسمذ ب

عددد وي ددع يددده عليدده , أمددا إذا كددان    الم الكفيددف بنددوع املق بددنع

املكددان ضدديقًا وال يصددلذ السددتخدام هددذه الطريقددة فيادد  أن       

يسددتدير كددل مددن املرشددد والكفيددف حبيددث يواجهددان مقدمددة      

القاعدة, ثدم ميدر الكفيدف إىل داخدل الصدف أواًل باتبداع اخلطددو        

جلانو متتبعًا بيده ظهر مقاعدد الصدف الدذي أمامده مدع عدد       ا

الكراسددي حتددى يصددل إىل الددرقم احملدددد جللوسددهما ويددرتك مقعددد للمرشددد والددس علددى املقعددد التددالي,             

ويراعددددي عدددددم م ددددايقة اجلالسددددر علددددى الصددددف األمددددامي أو     

 اخللفي أثناء مروره.

صدال  . عند اخلروج  رج املرشدد أواًل يتبعده الكفيدف حتدى ي    2  

إىل املمددر اجلددانو فيقددود املرشددد الكفيددف بطريقددة املددرور مددن        

مكددددان ضدددديق حتددددى الوصددددول إىل املكددددان املتسددددع ثددددم يسددددريان    

 بالشكل العادي.
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 اخلامس الفصل

 العصا واستخداماتها اتمهار
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 واستخداماتها: الدعدصدداسادسا: مهارات 

 التعريف بالعصا: 

سدتلزمات الكفيدف   تعترب العصدا علدى املسدتو. العداملي مدن م     

األساسدددية للتنقدددل بيمدددان كمدددا أنهدددا أداة تعريدددف بدددالكفيف 

لددذلك فننهددا تعطددي مسددتخدمي الطريددق خصوصددًا سددائقي 

السدديارات فرصددة لالنتبدداه والتدديقم عنددد رؤيددتهم لشددخص        

حيملددها ومددن ثددم فعليددة احلددذر وتهدئددة السددرعة حتسددبًا ألي  

موقددف يسددتدعي الوقددوف, وتظهددر أهميددة ذلددك عنددد عبددور       

فوفر للشوارع من أماكن العبور املخصصة للمشاة وهدي بدذلك تعتدرب حقدًا اجتماعيدًا حلاملدها فيمدا        املك

 يتعلق باستخدام الطريق.

وهنددداك أندددواع عديددددة مدددن العصدددي بهددددف تغطيدددة احلاجدددات ومالئمدددة املتطلبدددات لألمنددداخ املختلفدددة مدددن    

 املعاقر بصريًا.

وهنددداك العصدددا القابلدددة للطدددي   والعصدددا ذات الوصدددالت    فهنددداك العصدددا املسدددتقيمة )أي مدددن قطعدددة واحددددة(    

املتداخلة.  وتصنع العصي من مواد مثدل: سدبيكة األملنيدوم أو األليداف الزجاجيدة أو أليداف الكربدون أو اخلشد          

 الصل  حس  نوعية العصا.

حلمايدة  والعصا متكن الشخص الكفيف من التحرك واالنتقال باستقالل وحرية يف بيئته كما أنها توفر له ا

 واألمان.

والعصا تزيد من مد. حاسدة اللمدس احملددود مبدد. مدا تصدل إليده اليدد اجملدردة إىل املدد. الدذي حيددده طدول              

العصا عند إمساكها بالطريقة الصحيحة وهنا ا  أن تذكر أن املعلومات اللمسدية الد  تصدل عدن طريدق      

الدد  ميكددن لعهددا بدداللمس املباشددر باليددد    العصددا تكددون أقددل تركيددزًا وأكثددر تنوعددًا مددن املعلومددات اللمسددية     

ولكنهددا تكددون كافيددة فيمددا يتعلددق مبتطلبددات احلركددة واالنتقددال وذلددك ميكددن مسددتعمل العصددا مددن لددع         

معلومددات حسددية ملسددية عددن الطريددق الددذي يسددري فيدده مددا كددان لدده أن حيصددل عليهددا بدددون اسددتخدام العصددا          

إتقددان الكفيددف لألسددلوب الصددحيذ السددتخدام العصددا  ويتوقددف غددزارة هددذه املعلومددات وإمكانيددة تفسددريها علددى  

  وفهمه للغتها.

وتعترب العصا الطويلة على بساطتها أكثر األدوات املصدممة للمسداعدة علدى احلركدة تديثريًا وكفداءة مدن          

 حيث الرتحال اآلمن املستقل.

قًا إليقاع معر ومبعيار إن نظام املسذ أو البحث الذي يستخدمه مستعمل العصا بتحريكها ميينًا ويسارًا وف  

مقنن يزوده مبعلومات حيوية من خالل حاس  اللمس والسمع عن طبيعدة وحالدة سدطذ األرض كمدا تدزوده      
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بتحذير مبكر للتغريات يف مستو. الطريق مثل نهاية الرصديف, أو الددرج اهلدابط أو فتحدات إصدالح الكدابالت       

 وخ أو التعثر. األرضية وحنوها إذا كانت منزوعة الغطاء فيانبه السق

يصددطدم الشددخص بالعقبددات الدد  تددربز رأسدديًا مددن   كمددا أنهددا تعطددي محايددة كاملددة وحتددذير مبكددر حتددى ال   

سطذ األرض مثل أعمدة اإلنارة واألشاار كما ميكن للعصا أن متد مبعلومدات عدن بنيدة أرضدية الطريدق مدن       

 الصالبة والليونة اخل. حيث النعومة واخلشونة أو التفكك والتماسك أو البلل أو اجلفاف أو

وإذا أمكن للشدخص الكفيدف مدن تفسدري هدذا الفديض املتددفق مدن املعلومدات احلسدية الد  تصدل عدرب العصدا                

 فننه ميكنه التعرف على املناطق واألماكن ال  يرغ  يف الوصول إليها أو ال  يريد جتنبها.

مندا ضدرورة للمدس املباشدر باليدد الدذي قدد        والعصا أداة مرنة طبيعية متكن الكفيدف مدن استكشداف مسداره دو      

-ينطددوي علددى بعددض املخدداطر   -ف ددال عددن الصددعوبة - كمددا أن اسددتخدام العصددا املسددتمر هددو إمندداء    -

لقدرات الشخص الكفيف الوظيفية على اإلدراك الذي ميكن تعميمه على ماالت أخدر. حركيدة كاندت أو    

ة احلددس واإلدراك مبددا فيهددا مددن حتددد حيفدددز      أكادمييددة, إنهددا تعطيدده الفرصددة ملمارسددة لغددة جديدددة هدددي لغدد        

الشخص الكفيف على إطالق قدراته اخلالقة واملبدعة من عقاهلدا والد  كاندت حبيسدة أوهدام وتصدورات غدري        

 واقعية تراكمت نتياة مفاهيم خاطئة.

   يزات العصا:  

عليهددا وال تتدديثر   أنهددا أداة معمددرة رخيصددة الددثمن ال يصدديبها التلددف أو األعطددال بسددهوله وميكددن االعتمدداد      

تدديثريًا يددذكر ولدديس هلددا متطلبددات للصدديانة عدددا تغدديري طددرف العصددا السددفلي املصددنوع مددن          باالسددتعمال

 البالستيك الذي ال يبلي قبل م ي فرتة طويلة من االستخدام املستمر.  

ًا وإذا حتددثنا عددن  يددزات العصددا الطويلددة فيادددر بنددا ذكدر عيوبهددا أي ددًا حتددى ال يتصددور الددبعض حطئدد   

أنها الدواء لكدل داء وحتدى يعدرف مسدتخدمها حقيقدة إمكاناتهدا دون مبالغدة فدال يتوقدع منهدا محايدة أبعدد             

  ا تستطيع أن توفرها له وحتى ال نقع فريسة ألفكار خرافية ت ر وال تنفع.

 

 عيوب العصا:   

إنهددا ال تددوفر احلمايددة املناسددبة للددرأس واجلددزء العلددوي مددن    

تصدددلذ أداة الستشدددعار البيئدددة وإدراك اجلسدددم كمدددا أنهدددا ال 

الف ددددداء احملددددديط بالشدددددخص إال يف حددددددود طدددددول العصدددددا  

احملدود, ولذلك فهي أداة استكشاف للعقبات ال  تعدرتض  

الطريق أكثدر منهدا أداة الستشدعار البيئدة وإدراك العالقدات      

 انية بر األشياء املنتشرة فيها.املك
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 :استعماهلا طريقة والسري عصا   ةمسك -1

 تنبيهات هامة:
 

 ا. ينبغي أن تكون عصي التدري  من ذوات القطعة الواحدة ويف ل أن تكون خفيفة الوزن.   

 ب. يتم اختيار العصا املناسبة لطول املتدرب, والطول املف ل هو أن ال تقصر العصا عن عظمة القص.   

ذا ا  متابعدة املتددرب   ج. إن سرعة مشي الشخص وطول خطاه عامالن هامان يف حتديد طول العصا؛ ل  

 ا والعمل معه حللها. ومناقشته لتحليل أية مشكالت تواجهه أثناء استعمال العص

 

 الطريقة: 
 

 . يتم عرض منوذج من العصي املستقيمة على املتدربر وميكنون من فحصها والتعرف على أجزاءها.1   

 ة مستطيلة(.مكان خال من العقبات ) ر "سي " رصيف أو غرف اختيار.  يتم 2   

.  ميسددك املتدددرب مبقددبض العصددا موجهددًا ظدداهر اليددد لألعلددى مددائال إىل اخلددارج  وتكددون السددبابة علددى     3  

امتددداد اجلددزء املسددطذ مددن املقددبض واإلبهددام قاب ددًا عليدده مددن الددداخل وبقيددة األصددابع  سددكات بدده مددن             

 األسفل.

( سدم مدن جسدمه, ويكدون رأس العصدا      18). ي ع الكفيف ذراعه بشكل  تد وتكون اليد على بعد حوالي 4  

 أمام وسط اجلسم وطرفها على األرض.

 .  ميسك املدرب بكف املتدرب املمسكة بالعصا ويريه عملي ا كيف 5   

ُتحددرك العصددا إىل الدديمر فددنىل اليسددار بشددكلت إيقدداعيت منددتظم؛ ويطلدد  مددن املتدددرب تطبيددق ذلددك حتددى          

 ايده.

 

كدة اإليقاعيدة للعصدا يف اكتشداف الطريدق أمدام قددمي        يشرح املددرب كيفيدة توظيدف تلدك احلر     .6

 املتدرب أثناء السري؛ أي إن العصا تشعره مسبقا مبوقع كل قدم يف طريقه قبل أن يصل إليه.

العصددا بشددكل صددحيذ, فنندده ينبغددي إعطدداء وقتددا كافيددا  السددتعمال.  نظددرا ألن هددذه املهددارة هددي األسدداس 7  

 تنويع أماكن التدري  لطرد امللل وزيادة اخلربة. إلجادتها من قبل كل متدرب؛ كما ينبغي

اليددد إىل نهايددة املقددبض أو    .  إذا كددان الطريددق مزدمحددا يددتم تقريدد  اليددد والعصددا مددن اجلسددم وتنزيددل       8  

 حتته.

 

 



 مهارات التعرف على البيئة والتحرك اآلمن

 

47 
 

  :مهارة مالمسة األشياء بالعصا-2  

 الطريقة:  

رتكاز ثابتة لتيكيد االتصال . لد. ملس الشيء ألول مرة يثبت رأس العصا حبزم على الشيء كنقطة ا1  

 بالشيء أثناء اقرتاب الكفيف منه.

. يدير الكفيف يده للخارج واستدارة اليد للخارج تزيد من كفاءة الكفيف يف اقرتابه من الشيء 2

 ووضع اإلبهام قريبًا من اجلسد يوفر فاعليه التحكم يف العصا.

أثناء اقرتابه من هدفه ويساعده يف حتديد  . وضع العصا يف وضع شبه عمودي يوفر احلماية للكفيف3  

 طول هدفه.

حياول املدرب من هذا التدري  تعويد الكفيف على التقنية وأن يطور وينمي مقدرته على اإلحساس   

باحلركة يف أع اء اجلسم من خالل حتديد األطوال التقريبية لألشياء, كما أن هذا التدري  يعترب 

 املداخل والصعود على السالمل مع العصا واختيار األشياء.اخلطوة األوىل يف التعامل مع 

 

  :مهارة صعود الدرج باستخدام العصا-3

 الطريقة:  

 ى دة األولددرجدة الدافد. يتعرف الكفيف على ح1  

 بالطرف السفلي من العصا.

. يثبت الكفيف رأس عصاه حبزم على قاعدة الدرجة 2  

 ابه من السلم.األوىل للسلم كنقطة ارتكاز لد. اقرت

. يدير الكفيف يده للخارج حبيث حيمل العصا يف 3  

 وضع رأسي براحة تامة ويكون إبهامه هو األقرب إىل جسده.

 . يقوم الكفيف بتفحص سعه الدرجة من اليمر إىل اليسار لتعديل مكانه من أجل الصعود.4  

 اية الدرجة الثانية.. يتعرف الكفيف على ارتفاع الدرجة األوىل وعمقها لتحديد بد5  
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. حيمل الكفيف العصا رأسيًا أو يف شكل شبه عمودي على سطذ األرض ويبعدها عن جسمه أمام خط 6  

منتصف اجلسم يدعها تالمس الدرجة ال  سيصعد إليها مالمسة بسيطة من أعلى مسافة الدرجة 

 التالية.

 . يبدأ الكفيف بالصعود تدرايًا.7  

أن الطرف السفلي للعصا مل يالمس أي درجة من السلم يستنتج بين الدرج  . عندما يشعر الكفيف8  

 م العادي للعصا ويستمر يف املشي.انتهى فريجع إىل االستخدا

 

 

 :مهارة النزول من الدرج باستخدام العصا-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطريقة:    

ها وعمقها, وذلك مبد العصا . يقف الكفيف عند حافة الدرجة األوىل ويبدأ بفحصها من حيث سعت1  

 حتى حافة الدرجة الثانية.

 . يركز الكفيف قدميه أمام حافة الدرجة األوىل وحيافم على وزنة للوراء.2  

. حيمل الكفيف العصا بعيدة عن جسمه ومائلة وطرفها األسفل مالمسًا للدرجة الثانية وا  أن 3  

 نبًا للسقوخ.حيافم الكفيف على هذا الوضع أثناء نزول الدرج جت
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. يستمر الفرد يف النزول وعند كل درجة سيسمع صوت مالمسة العصا للدرجة التالية كما أنه 4  

 سيحس بتلك املالمسة.

. عند االنتهاء من نزول الدرج ال يسمع الفرد صوت العصا ويشعر مبالمسة العصا لألرض مباشرة 5  

 وهذا يؤكد أن الدرج انتهى ويستمر بعدها يف املشي.

 :عبور الشارع باستخدام العصامهارة -5

 الطريقة:    

.  تددار املدددرب شددارعًا فرعيددًا تكددون حركدده السدديارات    1  

 فيه خفيفة.

 .  تار املدرب نقطة على الرصيف للبدء بالتدري .2   

. يشرح املدرب اخلطوات املطلوب تنفيذها مع توضيذ 3  

 عملي يلمسه الكفيف.

ف بشددكل مواجددده للرصددديف اآلخدددر  . يقددف املددددرب والكفيددد 4  

 وذلك للبدء يف عبور الشارع.

. يوظددف الكفيددف طريقددة مسددك العصددا لتحديددد عمددق االحندددار بددر الرصدديف والشددارع ويقددوم مبسددذ       5  

 بداية الشارع بطرف العصا السفلي ثم يعيد العصا بشكل مائل.

 ارات من اليمر واليسار.. يسمع املتدرب أصوات السيارات وهو مثبت رأسه لتحديد اجتاه السي6   

 . عند غياب السيارات يباشر الكفيف بعملية السري لعبور الشارع.7   

. عندما يصل الشخص إىل الرصيف يقيس ارتفاع الدرجة ويعمل على مسذ املنطقة الد  سدوف يصدعد    8  

 عصا.إليها وحيمل العصا بشكل مستقيم وبعد الصعود يسري وفق للشروخ السري السليم باستخدام ال

 

 

 

  :مهارة املرور من األبواب مع املرشد أثناء استخدام العصا-6

 

 الطريقة:  



 مهارات التعرف على البيئة والتحرك اآلمن

 

50 
 

. عندما يقوم املرشد بسح  أو دفع الباب )ميكن للكفيف أن يستنتج نوعية الباب من حركة جسم 1  

املرشد  املرشد( يقوم الكفيف بتحويل العصا إىل وضع رأسي إىل اليد القاب ة على املرشد بر اإلبهام ويد

 لكي ال تعرتض العصا املرشد.

 . ميسك الكفيف مقبض الباب باليد احلرة لياذبه أو يدفعه لينفتذ.2  

 . ترك الكفيف املرشد مير أواًل ثم يتبعه.3  

 . ينقل الكفيف يده من على املقبض اخلارجي إىل املقبض الداخلي ونغلق الباب.4  

لطليقة وييخذ الوضع املناس  والقب ة الصحيحة وميسك . يرجع الكفيف العصا مرة ثانية لليد ا5  

 .بالعصا بالصورة املناسبة

 

 

 : مهارة الدخول إىل السيارة واخلروج منها-7

 الطريقة: 

 . حيدد الكفيف أين سريك  يف السيارة وهو يف طريقه إليها.1  

.  يلمس الكفيف السيارة وحيددد اجتاهاتهدا مدن خدالل معرفدة املرايدا       2  

 بية هلا بهدف حتديد الباب املناس .اجلان

.  حيدد خط نهايدة البداب بدر النافدذتر األماميدة واخللفيدة فيكدون        3  

 مقبض فتذ وإغالق الباب األمامي ناحية اليمر إىل األسفل.

 .  يفتذ الكفيف الباب بيده اليمنى مبتعدا قليال عن حافة الباب.4  

اب وسقف السيارة لتانبهما أثناء .  يلمس بيده اليسر. احلافة العلى للب5  

 ركوبها, ثم يقوم مبسذ املقعد للتيكد من خلوه من أي أشياء.

.  ميكنه إدخال العصا يف السيارة ثم يرك  أو يرك  ويددخل العصدا, وبعدد تنبيده مدن يف السديارة ومدن حوهلدا         6  

 يغلق الباب.

سدديارة أي بددر املقعددد األمددامي واحلدداجز بددر   .  ميكددن حفددم العصددا أثندداء ركددوب السدديارة إمددا موازيددة لطددول ال  7  

فتكددون خلددف سدديقان َمددن   اخللفدديمددن اجلهددة األخددر., وإمددا موازيددة لطددول املقعددد   البددابر أو  اندد  نفددس املقعددد 

اخلدروج   -يرك  يف اخللف. يف كل األحوال ينبغي إشعار الركاب بوضع العصا والتيكد أنهدا ال ُتدزعاهم.      

 من السيارة
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تذ الباب بشكل حمدود وحيافم على اإلمساك به فيوسع فتحه ليسمذ له بالنزول ثدم  درج عصداه    .  يقوم بف1  

 لفحص املنطقة ال  سينزل إليها.

 . نيته يف إغالق الباب ًاذ مشافهت.  يلمس سقف السيارة بيده الطليقة ويبدأ يف اخلروج ثم يوض2  

 
 

 

                                         :مهارة استخدام السالمل اآللية-8

 الطريقة:  

. حيدد الكفيف موقع السلم اآللي برتكيزه على ما يتاح من اشارات 1  

صوتية أو ملسية على األرض ثم يبحث عن احلاجز األمين للسلم, وحيول 

 وهو جزء متحرك عصاه إىل يده اليسر. وي ع اليمنى فوق أعلى احلاجز )

.) 

م صعودًا أو نزواًل مبد نهاية العصا لألمام حتى . حيدد الكفيف حركة السل2  

 تالمس الدرجات املتحركة.

الذي يريده الكفيف فليخطو  االجتاه.  إذا كانت الدرجات تتحرك يف 3  

 بنحد. قدميه على الدرجات املتحركة ويتبعها فورا باألخر..

ع . قد حيتاج إىل إعادة وضع قدميه أما درجة لألمام أو درجة للخلف م4  

 احملافظة على قب ته على احلاجز.

. ي ع الكفيف نهاية عصاه على حافة الدرجة ال  أمامه أو ال  تليها 5  

وعندما تالمس السطذ الثابت  طو فورا بنحد. قدميه تليها الثانية 

وميشي مسرعًا ليفسذ الطريق ملن خلفه, وقد يكون من املفيد  للكفيف أن 

لة السلم لألمام كي يالحم النقطة ال  يتسطذ عندها احلاجز فذلك دال ميد اليد ال  تقبض على حاجز

 السلم اآللي. انتهاءعلى قرب 
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                                               :مهارة استخدام املصعد )األسانسري(-9

 الطريقة:    

. يذه  الكفيف إىل مكان املصعد ويبحث عن أزرار 1  

وي غط على - ون غالبا على ميينهوتك- االستدعاء

 الزر العلوي إذا كان يريد الصعود أو الزر السفلي للنزول.

. يقف الكفيف على أحد جوان  باب املصعد لتفادي 2  

 زحام الركاب واملشاة.

. عند وصول املصعد يقف الكفيف قليال إلتاحة 3  

الفرصة للركاب ليخرجوا ثم يدخل باستعمال تقنية 

) ألن ذلك يزيد  بالعصا (املشي يف الزحام اللمس القري 

 من السالمة وتقليل االحتكاك مع الركاب اآلخرين.

. حيدد الكفيف مكان لوحة األزرار وتنظيمها وي غط على الزر املناس  ثم يبتعد إىل أحد اجلانبر 4  

 للركاب اآلخرين. اجملالإلتاحة 

كفيف . فور وقوف املصعد يف الطابق املطلوب  رج ال5  

مسرعًا باستعمال تقنية اللمس القري  بالعصا (املشي 

يف الزحام) ألن ذلك يزيد من السالمة وتقليل 

 االحتكاك مع بقية الركاب.
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