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 :ملخص

 طالبهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أهم المشكالت التعليمية التي تواجه ال
من وجهة نظر أولياء األمور ، وكذلك التعرف على  المعوقين بصريا في منطقة القصيم

االختالفات في اإلدراك بين الوالدين في ضوء متغير، المنطقة التعليمية، المرحلة الدراسية 
للطالب، جنس الطالب، مستوى الدخل لألسرة، جنس ولي األمر الذي قام بتعبئة االستبانة، 

 .ولي أمر طالب( 22)تكونت عينة الدراسة من
المشكالت التعليمية التي تواجه التالميذ المعاقين  ةدم في الدراسة الحالية استباناستخ

 (.من إعداد الباحث)بصريا 
إلى أن المشكالت التي تتعلق بالمدرسة في المرتبة األولى  الدراسة وقد أشارت نتائج

ثم جاءت المشكالت التي تتعلق بالمنهاج وبمستوى  ،(3..8)بأعلى متوسط حسابي بلغ 
بالمعلم باألسرة ثالثا ثم المشكالت التي تتعلق جاءت المشكالت التي تتعلق و مرتفع للبعدين، 

وبمستوى متوسط، وبلغ المتوسط الحسابي ( 8.08)في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 
 .وهي بمستوى مرتفع( 3..8)للمعوقات ككل 

تعزى ( .0.0≤ )ية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ أشارت النتائج أيضا إلى
المعلم وفي المجاالت و  في بعد المشكالت التي تتعلق باألسرة والمدرسة ، والجنسألثر المنطقة

باستثناء بعد المشكالت التي تتعلق بالمنهاج، وكانت المشكالت التي تتعلق بالمنهاج  ككل
 .اإلناثلصالح و  ،لصالح منطقة بريدة

المرحلة الدراسية، و تعزى ألثر  (.0.0≤ )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية و 
 . الدخل الشهري، ومن قام بتعبئة االستبانة في جميع األبعاد وفي المشكالت ككل

وقدم الباحث بعض الحلول للمشكالت التعليمية التي تواجه المعوقين بصريا ، كما قدم بعض 
 .التوصيات المهمة
 تعليميةال المشكالت، البصريةاإلعاقة : الكلمات المفتاحية
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 :الدراسة مقدمة

تــي تــفثر فـي نمــوهم الســوي مــن قين بصـريا العديــد مــن المشـكالت الالب المعــو الطــ واجـهي     
ومــن هــذم المشــكالت  ، ، وتعــوق عمليــة انــدماجهم مــع المحيطــين بهــم مــن جهــة أخــرىناحيــة

ددة وتصـدر عـنهم أشـكال متعـ .بعض المشـكالت التعليميـة الناتجـة عـن فقـدانهم حاسـة البصـر
مــن الســلوك المختلفــة كــالخوف والغضــب والعــدوان والكــذب وايرهــا، حيــث أن الطفــل فــي ســن 

تولد عندم  ،السابعة تقريبا يدرك بأنه مختلف عن المبصرين وأن هناك أشياء ال يستطيع فعلها
والحرمـان  ،اإلحساس بعدم الراحة، كما أن القصور الحركـي الـذي يعـاني منـه فـي مواقـف كثيـرة

أو  ،وقـد يـفثر هـذا الشـعور علـى القـدرة علـى الـتعلم ،به يفدي إلى الشعور بـالقلق الذي يشعر
مما يفثر علـى  ؛تكوين بعض السلوكيات التي تكون نتاج لهذا الضغط النفسي الذي يعاني منه

ــة ــه مشــكالت تعليمي ــة مــن ذوي الحاجــات  .تعليمــه ويســبب ل ــا أن الباحــث مهــتم بهــذم الفئ كم
ليسـهل انـدماج  ،أوليـاء األمـور فـي التغلـب علـى هـذم المشـكالت الخاصة، ويراب في مساعدة

 ويسهم في تغيير اتجاهات النـاس نحـو هـذم اإلعاقـة، .الطلبة وأولياء األمور مع األسر األخرى
ممـا دفـع الباحـث  كما يسهم بمعالجة بعض المشكالت التعليميـة التـي تواجـه المعـوقين بصـريا،

ن وقيالمعــ طــالباللــى تلــك المشــكالت التــي يعــاني منهــا للتعــرف ع ،إلــى القيــام بهــذم الدراســة
وذلـك فـي ضـوء بعـض  ،والتي تشكل عائقا أمام نموهم السوي مـن وجهـة نظـر والـديهم ؛بصريا

ق لمعـو، المرحلة الدراسية للتلميذ ا(بريدة، عنيزة ، والرس)المنطقة التعليمية :  وهي المتغيرات
الـذي قـام بتعبئـة االسـتبانة  جنس ولي األمر،  ،جنس الطالب(ابتدائي، متوسط، ثانوي) بصريا

لمعرفــة تــأثير تلــك المتغيــرات علــى إدراك الوالــدين لمشــكالت  مســتوى الــدخل لألســرة،، (أب، أم)
، فـنن المتأمـل فـي فضـال عمـا سـبق. قائمـة المعـدة لـذلكق بصـريا كمـا حـددتها الطالب المعوال

، يتوقـــف طـــويال أمـــام النتـــائج التـــي  ابصـــريأدبيــات التربيـــة الخاصـــة ذات العالقـــة بالمعـــاقين 
أي مـدى تنطبـق تلـك فـنلى  سابقة الواردة في اإلطـار النظـري للبحـثضت عنها الدراسات التمخ

في البيئـة العربيـة خاصـة الطلبـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية   بصريا النتائج على المعاقين
ــة: وبــذلك يمكــن القــول  علميــة للكشــف عــن مشــكالت  إن الدراســة الحاليــة تعــد بمثابــة محاول

كما يدركها أوليـاء األمـور فـي مـدارس اإلعاقـة البصـرية التابعـة لـوزارة التربيـة  بصرياالمعاقين 
، وذلك من خالل اإلجابة عـن األسـئلة في المملكة العربية السعودية في منطقة القصيم والتعليم
 :التالية
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 ن كما يدركها الوالدا بصرياالمعاقين  ذتالميما أكثر المشكالت التعليمية التي يعاني منها ال -1

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تقيــيم الوالــدين للمشــكالت التــي تواجــه المعــاقين  -2
   المنطقة التعليميةتعزى إلى  بصريا

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تقيــيم الوالــدين للمشــكالت التــي تواجــه المعــاقين  -3
   ريسية للتلميذالمرحلة التدتعزى إلى  بصريا

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تقيــيم الوالــدين للمشــكالت التــي تواجــه المعــاقين  -4
  جنس التلميذتعزى إلى  بصريا

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تقيــيم الوالــدين للمشــكالت التــي تواجــه المعــاقين  -5
   مستوى دخل األسرةتعزى إلى  بصريا

إحصــائية فــي تقيــيم الوالــدين للمشــكالت التــي تواجــه المعــاقين  هــل توجــد فــروق ذات داللــة -6
  (األب،األم)معبئ االستبانةتعزى إلى  بصريا

 دراسةأهمية ال :- 
 :تتضح أهمية الدراسة الحالية فيما يلي

التـي تهـتم ( السـعوديةالمملكـة العربيـة )كونها من الدراسات الحديثة وقد تكون األولى في  -1
 .ت التعليمية التي تواجه الطلبة المعوقين بصريابالتعرف على أهم المشكال

تبصير المربين والقائمين على رعاية المعوقين بتلك المشكالت لمواجهتها واقتـرا  الحلـول  -2
والبــرامج واألنشــطة للحــد منهــا، وتهيئــة الظــروف المالئمــة للمعــاق لتســهيل اندماجــه مــع 

 .أقرانه العاديين

 .ك الوالدين لمشكالت المعوقين بصرياالتعرف على أهم االختالفات في إدرا -3

 .كما تكمن أهمية هذم الدراسة بمحاولة إرشاد الوالدين إلى طريقة حل هذم المشكالت -4

فتحديـد  ،إن الحاجة إلى إجراء هذا النوع مـن الدراسـات فـي الـدول العربيـة واضـحة وأكيـدة -5
 .ناسبة لحاجاتهمالمشكالت من شأنه أن يسهم في تطوير البرامج التربوية والعالجية الم

كما تناولـت الدراسـة موضـوعام وميـدانام يحتـاج إلـى المزيـد مـن االهتمـام والدراسـة مـن قبـل  -6
 .المسئولين والباحثين والعاملين في التربية الخاصة
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 دراسةأهداف ال:- 

 تالميـــذالالتعليميـــة التـــي تواجـــه مشـــكالت التهـــدف الدراســـة الحاليـــة إلـــى التعـــرف علـــى      
مـن وجهـة نظـر  في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في منطقة القصـيم ابصريقين و المع

، بــين الوالــدين فــي ضــوء متغيــر اإلدراكأوليــاء األمــور ، وكــذلك التعــرف علــى االختالفــات فــي 
، ابتــدائي، متوســـط) تلميـــذوالمرحلــة الدراســية لل ،(بريـــدة ، عنيــزة، والـــرس)المنطقــة التعليميــة

) الـذي قـام بتعبئـة االسـتبانة جـنس ولـي األمـر ومستوى الدخل لألسـرة، يذ،جنس التلم ،(ثانوي
ــة الوصــول  ،( أب، أم ــم محاول ــىومــن ث ــة  إل ــى رعاي ــائمين عل مقترحــات وتوصــيات تســاعد الق
والتصـدي  التعليميـة التـي تـواجههم أهـم المشـكالتتحديـد ، و تهعلى فهم شخصيبصريا المعاق 

 .هذم الفئةاض النفسية والعقلية لدى لها؛ ألنها تعتبر بمثابة مصدر لألمر 

 :مصطلحات الدراسة

 بطريقــة برايــل وهــو الشــخذ الــذي ال يســتطيع تعلــم القــراءة والكتابــة إال: المعــاق بصــريا -3
دون أن يستخدم بصرم، ويستخدم اللمس والسمع للتعلم وال يوجد لديـه  وبمواد ذات عالقة

كــون حــدة إبصــارم فــي أحســن وهــو مــن ت ،( 2006زريقــات، )اســتعمال وظيفــي لربصــار 
 (2004الوقفي، ) .أو أقل قدم (200/ 20) أو ( 60/ 6) العينين بعد التصحيح

بأنه الطفل الذي لديه كّف بصري كلي وال : ويعرف الكّف الكلي إجرائيا في الدراسة الحالية
توجد لديه بقايا بصرية وظيفية، ويستخدم حاسة اللمس والسمع فـي أداء مهمـات الحيـاة 

ومية والذي تم تحويلـه إلـى مـدارس للمكفّـوفين بنـاء علـى تشخيصـه مـن قبـل أخصـائي الي
 .البصر في المركز الوطني لتشخيذ اإلعاقات المبكرة التابع لوزارة الصحة

ن تلك المشكالت التي يدركها الوالدايقصد بها في الدراسة الحالية : المشكالت التعليمية -4
، تعوق  ، وتعليميةبات نفسية واجتماعيةر في خلق صعو والتي تفثر بشكل أو بآخ

المعاقين بصريا عن تلبية حاجاتهم ومسايرة أقرانهم العاديين، وتتمثل تلك المشكالت 
مشكالت ، مشكالت تتعلق بالمدرسة، مشكالت تتعلق باألسرة :التاليةاألربعة باألبعاد 

 .مشكالت تتعلق بالمنهج، و تتعلق بالمعلم
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 : حدود الدراسة

 :الدراسة من حيث قابليتها للتعميم بما يأتي تتحدد هذم
، الملتحقــين واإلنــاث  مــن الــذكور بصــرياالطــالب المعــاقين  ت هــذم الدراســة علــىقتصــر ا -1

والثانويـة  والمتوسـطة االبتدائيـة لتابعـة لـوزارة التربيـة والتعلـيما لخاصـةبصفوف التربيـة ا
بريـدة، عنيـزة، )ظـات الـثالثوفي المحاف المملكة العربية السعوديةفي  منطقة القصيمفي 
 .(الرس

ثباتهـا، و  صـدقها،و  ،المعاقين بصـريا البأداة قياس المشكالت التعليمية التي تواجه الط -2
 (من إعداد الباحث).وموضوعية التقدير على فقراتها

 -1435)طبق فيهــا البرنــامج، العــام الدراســي ســيوتتحـدد أيضــام بــالفترة الزمنيــة التــي  -3
 (.هـ 1436

ــــان تطبيــــق  -4 ــــة القصــــيم: الدراســــة مك ــــي المحافظــــات  حيــــث ســــتطبق فــــي منطق ف
 .(بريدة، عنيزة، الرس)الثالث

 :فرضيات الدراسة

 :من خالل أسئلة الدراسة يمكن صيااة الفرضيات التالية 
ن علـى قائمـة كمـا يـدركها الوالـدا( حسـب شـيوعها)تختلف مشـكالت المعـاقين بصـريا  -1

 .تقدير مشكالت المعاقين بصريا
بين متوسطات درجات الوالـدين  (0005≤)عند  جد فروق ذات داللة إحصائيةتو  ال -2

ابتـدائي، متوسـط، ) في إدراكهم لمشكالت المعاقين بصريا حسب متغير المستوى الدراسي للطالب
 .(ثانوي

بين متوسطات درجات الوالـدين  (0005≤)عند  توجد فروق ذات داللة إحصائية ال -3
متـــدني، ) عـــاقين بصـــريا حســـب متغيـــر الوضـــع االقتصـــادي للوالـــدينفـــي إدراكهـــم لمشـــكالت الم

 (.مرتفعمتوسط، و 
بين متوسطات درجات الوالـدين  (0005≤)عند توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال -4

 (.أب، أم) من قام بتعبئة االستبانةفي إدراكهم لمشكالت المعاقين بصريا حسب متغير 
بين متوسطات درجات الوالـدين  (0005≤)عند ة توجد فروق ذات داللة إحصائي ال -5

 .(ذكر، أنثى)في إدراكهم لمشكالت المعاقين بصريا حسب متغير جنس المعاق
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 :للبحث النظري اإلطار

مليون طفل دون  (1,4)مليون شخذ في العالم مصاب بالعمى ، حوالي  (45)هناك      
 ;Shrestha ) منهم في البلدان النامية %(55)، ويعيش عاما من العمر (16)سن 

Gnyawali; Upadhyay,2012) .روجاز وآخرون وهولدن وآخرون ويذكر( Ruhagaze 

et al,2013; Holden et al,2008)  الدخل المنخفضة البلدان في يقيمون (%00)أن 
 . المتوسط الدخل وذات
قين بصريام على الصعيد العالمي وذلك بناءم و لمية عدد المعت منظمة الصحة العاقدر و      

مليون نسمة ممن يعانون من اإلعاقة البصرية  (285)على أحدث الدراسات، بأن هناك نحو 
مليون نسمة مصابون بضعف  (246)في جميع أنحاء العالم، منهم ( ضعف البصرو  ،العمى )

 درت بأن إقليم شرق المتوسط يشّكلكما وق. مليون نسمة مصابون بالعمى (30)البصر و 
  .من نسبة العمى في العالم (1206%)

حيث تكللت  ـ(ه1380)عام  في المملكة العربية السعودية تم افتتا  أول معهد للنوروقد      
الملك و إصدار خادم الحرمين الشريفين  ،جهود فردية لبعض المواطنين المكفوفين بالنجا 

ول ، و كان أارم بفتح أول معهد نور للمكفوفينقر ( آنذاك ) عارف عندما كان وزيرام للمفهد 
، حسب أعداد المكفوفين في ثم أخذت الوزارة تتوسع تدريجيام  ،لبنة في التعليم الخاذ المنظم

المدن ذات الكثافة السكانية في فتح معاهد النور للمكفوفين إلى أن تبنت اإلدارة العامة 
الب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في مدارس وفصول للتربية الخاصة أسلوب دمج الط

 .العام التعليم

بمعهد النور ) إلحاق عدد من طالب المرحلة الثانوية   ـ تم(ه1411)وفي عام
بام نتمكن أولئك الطالب من التعليم ج بنحدى المدارس الثانوية بالتعليم العام حيث( باإلحساء

لما حققته هذم التجربة من نجا  فقد تم التوسع فيها  ، و نظرام إلى جنب مع أقرانهم المبصرين
حتى بلغ عددها في العام الدراسي ( ابتدائي و متوسط و ثانوي ) لجميع المراحل الدراسية 

ر و برنامجام بعد توفير مقومات تلك البرامج بتجهيزها بغرف المصاد (42)هـ 22/1423
 .صين، و المعلمين المتخصاألدوات و اللوازم التعليمية
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 اإلعاقة، إلى أدت التي األسباب حيث من اير متجانسة فئة البصرية اإلعاقة األفراد ذويو      

 بعد باإلعاقة أصيب من مكفوفا ومنهم ولد من منهم حيث باإلعاقة، اإلصابة قتو و  شدة اإلعاقة،

 ى ضعفإل يفدي الذي العمر في والتقدم ،المتعددة العين أمراض :مثل ،بيئية ألسباب الوالدة

ذلك و  المجال متعددة هذا في يتم استخدامها التي والتعريفات البصرية اإلعاقة مفاهيمو . البصر
أو  تربويا أو اجتماعيا أو لغويا كان سواء وتناولها إليها خالله النظر من يتم الذي للمنظور فقاو 

 إبصارم حدة تزيد ال الذي الشخذ ذلك: هبأن األطباء نظر وجهة من الكفيف يعرفو  .قانونيا

 األخرى أما التعريفات. الطبية النظارة باستعمال حتى أو العينين أحسن قدم في( 20/200)عن

 يقرأ أن يستطيع ال الذي الشخذ ذلك :هبأن الشخذ الكفيف عرفت التي التربوية التعريفات فهي

 الروسان، )زةالبار  مبدأ النقاط على تقوم بالمكفوفين خاصة لغة وهي برايل، إال بطريقة يكتب أو

2001). 
 الباحثين من العديد فقد أورد التعريفات؛ لتعدد تبعا البصرية اإلعاقة تصنيفات وتتعدد     

 من بصريا المعاقين صنف من فمنهم :مختلفة نظر وجهات خالل من البصرية اإلعاقة تصنيفات
 ،ة البصرية العمر عند حدوث اإلعاق حيث من صنفهم من ومنهم البصرية، اإلعاقة درجة حيث
 :جعاالمر  في المذكورة التصنيفات أبرز ومن الرفية، درجة حسب على صنفهم من ومنهم

 .بيئية – تشريحية -دةمحد اير -نفسية – ثيةار و   : اإلصابة سببالتصنيف حسب  -1

  .جزئي كف  -جزئي إبصار - كلى كف  :اإلصابة درجةالتصنيف حسب  -2
 (متأخرة– مبكرة( بعد الوالدة  بةإصا – والدية  :اإلصابة زمنالتصنيف حسب  -3
  .تربوي – اجتماعي – مهني – اقتصادي : اإلصابة تأثيرالتصنيف حسب  -4
 ( 2000 العزة،. (مفقتة – دائمة  :اإلصابة مستقبلالتصنيف حسب  -5
 تأثيرها ومدى شدتها حيث من تختلف البصرية اإلعاقةأيضا بأن  (2001)ويذكر الروسان     

 على باإلضافة ووقتها اإلصابة وبدرجة ، العين من المصاب الجزء تالفباخ اإلبصار درجة على

 ، البصرية لرعاقة التصنيفات من العديد هناك أنب يفكد كما ، للتحسن اإلصابة قابلية مدى
 :هما رئيسين نوعين إلى يصنفهاو 

 ٠ وتكتب تقرأ أن تستطيع ال التي الفئة وهي : كلية بصرية إعاقة - أ

 أو مكبرة بحروف المكتوبة الكلمات تقرأ أن تستطيع التي الفئة وهي : جزئية ةبصري إعاقة - ب

 .WHO; 2003() (Cássia et al,2009)  تكبير وسيلة أي أو الطبيعية النظارات باستخدام
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 الذين أولئك همو  المكفوفينفئة  :فئتين إلى بصريا المعوقين (2010)صديق يصنفكما      

 المبصرين فئة :هي الثانية الفئة ، وبرايل قارئي سما عليهم ويطلق للقراءة أصابعهم يستخدمون

  .المكبر الكلمات قاري سما عليها ويطلق للقراءة عيونهم يستخدمون الذين أولئك وهم جزئيما
 مقومات أهم من تعتبر الحاجة عند واستدعائها وخزنها األشياء عن الذهنية الصورة تكون     

 بكثير قلأ البيئة مع للتواصل فرصته بحتص بصرية مشاكل من يعاني لذيا والفرد.  التعلم عملية

 السمع بحاستي البصر حاسة فقدان عن يعوض الحال هذم في هأن مع المبصرين إخوانه من

ا بديال يكون وال يكفي ال التعويض لكن واللمس  (.2006،القمش )البصر حاسة عن تمامم
 صحته وعلى ذاته، عن الفرد مفهوم على سلبية تأثيرات إلى البصرية اإلعاقة تفديو      

 مما واألمن؛ بالطمأنينة الشعور فقدان لديه يسبب قد مما واالجتماعي؛ الشخصي وتكيفه النفسية

أبو زيتون و مقدادي، ) .اآلخرين عن واالختالف والقصور، بالعجز، شعورم زيادة في يسهم
2012) 
 سلبية تأثيرات إلى البصرية اإلعاقة تفدي بقوله (Holden, 2007)ويفكد ذلك هولدن      

 سوء إلى البصر وضعيف بالكفيف أدت وربما النفسية صحته وعلى ذاته عن الفرد مفهوم على

 واإلحباط والدونية بالعجز الشعور نتيجة النفسي واالضطراب واالجتماعي الشخصي التكيف

 .واألمن بالطمأنينة الشعور وفقدان والتوتر
 إلى واإلهمال والتجاهل الزائدة والحماية كاإلشفاق السالبة االجتماعية جاهاتاالت وتفدي     

 الصحة جوهر االنفعالي الثبات ويعتبر ،اآلخرين عن واالختالف والقصور بالعجز شعورهم تصاعد

 الهامة المطالب أحد االنفعالي الثبات مستوى بتحسين االهتمام يكون وعليه اإليجابية النفسية
 .(2013عبد المحسن، ) السوية لشخصيةا تعكس التي
 القائمين أو الوالدين جانب من اإلهمال اإلعاقة مأساة من تزيد التي الخطيرة األمور ومن     

 اإلهمال يزيد وقد المعنية، وأجهزتها الدولة جانب من أو ،التربية أو التدريب أو العالج على

ا اإلعاقة اعتبار :اومنه ،اآلباء بعض عقول في الخاطئة المفاهيم نتيجة  يجب الذي العار من نوعم
 عن الناتج الدقة عدم في فيظهر التربية أو التدريب أو العالج على القائمين إهمال أما إخفافم

 (٥٠٠٢ ،المحسن عبد(المعاقين وتأهيل تربية يتطلبه  الذي الصبر وعدم التسرع
 شخصيته على التأثير في بالغما دورما الكفيف بالطفل المحيطون يتبناها التي األساليب وتلعب     

 فننها سلبيما تأثيرما شخصيته في المبصر الطفل إزاء المتطرفة األساليب تفثر وكما وخصائصه،
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ا سلبي بشكل تفثر  حمايته أو تقبله، وعدم إهماله أو نبذم ألن ؛الكفيف الطفل شخصية في أيضم

 عن بالعجز شعورما أكثر يجعله ينبغي، مما بأكثر له المساعدة تقديم أو فيه مبالغ نحو على

 على عكسيما يفثر كما إحباطه، إلى ويفدي بنفسه ثقته من ويضعف المواقف، من كثير مواجهة

 واالنطوائية االنسحاب إلى نزوعه من األساليب هذم مثل على يترتب لما نظرما االجتماعية عالقاته

 وصراع قلق في ويعيش التوافق، وءوس االضطراب بذور شخصيته في فتنمو العدوانية، وربما

 أو الزائد، التعويض إما عليها يغلب سلوكية أنماط إلى الصراع ذلك به أفضى وربما نفسي،
 للكفيف تهيأت ما إذا كثيرة حاالت في لكن ،واالنطواء العزلة امفثر  الضيق عالمه إلى االنسحاب

 نموما ينمو فننه والحب، لموضوعيةا والمساعدة لةفو المس والمساندة والتقبل، االهتمام أساليب

ا نفسيما  عديد يحرزم لم ما حياته في النجا  من أحرز وربما ذاته، تحقيق في وينجح متوازنما، سليمم

 .(2001القريطي، (المبصرين من
 أن إال للفرد، النمائية الجوانب على تأثيرها اإلعاقات، من كغيرها البصرية اإلعاقة تفرضإذا      

 من كغيرهم بصريما نوالمعاق فاألفراد واحدما، ليس األفراد على البصرية اإلعاقة تفرضه يالذ التأثير

 ونوعها اإلعاقة درجة إلى تعود قد الفروق وهذم كبيرة، فروق بينهم توجد العاديين األشخاذ

 نوعية إلى باإلضافة بصريما، المعاق يتلقام الذي واالجتماعي األسري والدعم اإلصابة عند والعمر

 & McLinden)(٥٠٠٢ والببالوي، خضير ) .المجتمع قبل من المعاق يتلقاها التي الخدمات

McCall,2002 ) 
البصرية على التالميذ  لرعاقةتأثير (Tadic, Pring & Dale,2010)  كما وجد كل من     

عند المعاقين بصريا اللغوية  إلى انخفاض المهارات اإلعاقة حيث تفدي ،في سن المدرسة
 .ارنة بالمبصرينمق

وجدا ( and Pfeiffer ,2012) Pinquart ,وفي دراسة أجراها كل من بنكارت وبفيفر      
ن ذوي اإلعاقة البصرية بشكل ل مع األقران يعاني منها المراهقوهناك مشاكل عاطفية ومشاك

 .كبر من المراهقين المبصرين وهذم تفثر عليهم بشكل كبيرأ
 قد البصرية اإلعاقة فنن بصريما، المعاقين لألفراد واالنفعالية فسيةالن للخصائذ وبالنسبة     

 المجاالت كافة في الفرد على الكبير تأثيرها نتيجة النفسية والضغوط القيود من مزيٌدا تحمل
 ..(Alma et al., 2011) (Molloy, and Rowe,2011)(٥٠٠٥ الحديدي،)
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 الرعاية وحسب واإلمكانات، الظروف حسب آخر إلى بلد من البصر فقدان أسباب تختلفو      

 الحوادث ،المعدية األمراض :رئيسية أسباب أربعة إلى االبا اإلصابة وترجع المتوفرة، الصحية

 .الوراثية العوامل ،واإلصابات
 سلوك على واضح تأثير ذات أنواعها اختالف على اإلعاقة أن الدراسات نتائج أوضحت قدو      

 من كل على عديدة آثارا تترك األخرى، اإلعاقات كل مثل إعاقة البصر وكف وتصرفاته، الفرد

 يفسح البصر كف أن على النفسية بالصحة أطباء يتفق حيث ككل، والمجتمع وأسرته الكفيف

 كاالنطواء األحيان، من كثير في الكفيف شخصية في سوية اير شخصية سمات لظهور المجال
 ( Ganesh; Sumita; Sonia; Amrita; Priyanka,2013  )االنسحابي  والميول والعزلة،

((Cássia et al,2009. 
 الكفيف للشخذ بالنسبة اإلصابة تفرضها التي والمشكالت اآلثار( 2014)فرحات تعرضو      

 .البيئة  في التحكم في قصور ،والحركة التنقل على القدرة في قصور ، الخبرة في النقذ :كفرد
 :جه المعوقين بصرياتوا التي المشكالتومن أهم  

 االجتماعية المشكالت -0
 االجتماعي األداء يعوق الذي األمر الجماعة أو األسرة مع العالقات اضطراب في وتتمثل

 .االجتماعية البيئة مع التوافق سوء إلى ويفدي السليم،
 التعليمية المشكالت -6

 المبصرين فاتمواص وفق صيغت التي والمناهج البرامج مسايرة على القدرة عدم في وتبرز

 .األولى بالدرجة
 يفثر الذي والخوف، القلق عن الناجم النفسي االستقرار عدم في تتجلى :النفسية المشكالت -4

 .واآلخرين ذاته نحو اتجاهه على وكذا الوجداني، والتفاعل االستثارة على الكفيف قدرة على
ية الطبية وبعض امثل حاجة المعاق إلى الفحوصات والعمليات والرع :الطبية المشكالت -3

 .المساعدةاألدوية واألدوات 
 (2000إسماعيل، ) .العمل على القدرة عدم في وتتضح: المشكالت االقتصادية -5

ن بصريا قد يحتاجون مساعدة من العديد من األفراد متعددي قوو المع طالبوال     
التأهيل، التخصصات الصحية واالجتماعية بما في ذلك فاحصي البصر ، والعاملين في مجال 

 (Crossland ,2011  ).والمستشارين واألخصائيين االجتماعيين والمعلمين وأطباء العيون 
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 في وكذا عنها الناتج اإلحباط مقاومة وفي ، وتقبلها اإلعاقة إزاء المكفوفين مواقف تختلفو      

 عاقةاإل طبيعة حسب الكفيف استجابات وتختلف إليها، يلجئون التي الدفاعية اآلليات تنوع

 حسب تختلف االستجابة أن كما واالتجاهات االجتماعية لها، المصاحبة والظروف ومنشئها

 أو الميالد منذ الفرد تلحق التي فاإلعاقة وسماتها، الشخصية وبنية وخطورتها، اإلعاقة تاريخ

 متأخرة سن في تحدث التي تلك من وطأة أخف آثارها تكون المبكرة الطفولة سن في
 .(2014فرحات،)

لدى المعاقين عن وجود مشكالت سلوكية وانفعالية ونفسية ( 2011) يفكد المناحيكما      
، منها الخوف والقلق والشك واالعتمادية والعدوان واالنطواء واالكتئاب بصريا من المراهقين
 .وضعف توكيد الذات

 ىعل بالقدرة يتعلق فيما المبصرين من أقرانهم عن عام بوجه ، بصريا نالمعوقو يختلف الو      
 الطالب تعليم أن القول يمكن ولكن . مناسب بشكل التعليمي المنهاج من واالستفادة ، التعلم

 مع تتالءم ، المستخدمة التعليمية والوسائل التدريس أسلوب في تعديال يتطلب بصريا المعوق

 من يحد كفه أو البصر، ضعف أن في شك من ما إذ بصريا، للمعوقين المميزة التربوية الحاجات

 . المبصرين مع المستخدمة واألساليب الوسائل بذات التعلم ىعل الطالب قدرة

 تفخذ أن يجب التي المهمة العوامل من ، فيه حدثت الذي والسن ، البصرية اإلعاقة درجة وتعتبر

 فتختل ، المثال سبيل فعلى . بصريا للمعاقين التعليمي للبرنامج التخطيط ىلد االعتبار بعين
 كف من يعاني الذي زميله احتياجات عن بسيط بصر ضعف من يعاني الذي التلميذ احتياجات

 صورة لديه يتوفر قليال أقل أو سنوات( 6)عمر دعن البصر بكف أصيب من أن كما ، للبصر كلي

 السنتين في البصر بكف يصاب أو كفيفا يولد الذي الطفل بعكس ، الخارجي العالم عن ذهنية

 .( 2003سليمان،)العمر من ثانيةوال األولى
 صحته ىوعل ، ذاته عن الفرد مفهوم علي سلبية تأثيرات إلي تفدي البصرية اإلعاقةف     

 نتيجة النفسي واالضطراب ، واالجتماعي الشخصي التكيف سوء ىإل بالكفيف أدت وربما النفسية

 آلثار ونتيجة ، واألمن أنينةبالطم الشعور وفقدان ، والتوتر واإلحباط والدونية بالعجز الشعور

 في يسهم مما ؛واإلهمال والتجاهل الزائدة والحماية كاإلشفاق ، السالبة االجتماعية االتجاهات

 يعاني الذي االنفعالي االضطراب و ، اآلخرين عن واالختالف والقصور بالعجز شعورهم تضخيم

 : هما رئيسين مصدرين من تنبع البصرية اإلعاقة ذوو منه
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 الشخصي التوافق وءس – أ
 (2001الببالوي،)  االجتماعي التوافق سوء-ب

 مصادر أهم من البصر حاسة فنن بصريا، قينالمعو  لدى األكاديمي للتحصيل بالنسبة أما     

 للحصول األخرى الحواس إلى يلجئون يجعلهم فقدانها فنن ثم ومن المعلومات، على الحصول

 .( 2005،عليوات(متحصيله على يفثر قد مما المعرفة على
 إذا العاديين لدى منه أقل بصريام  للمعاقين األكاديمي التحصيل أن إلى البحث أدبيات فكدتو      

 الفرد لدى الكتابي التعبير صعوبة ذلك يفيد وما والعقلي، الزمني العمر في منهما كل تساوى ما

 .(1000 شقير،) االمتحانات أداء عند بصريام  المعاق
 أكاديمي واضح ضعف وجود إلى التحصيل حول أجريت التي القليلة دراساتال تشيرو      

واتاسافين   (Lewis, Iselin, 2002) ويفكد كل من لويس وايسلين Beaty,1994).)لديهم
ى القيام بمهارات فقدان البصر يهدد القدرة عل إن ( Atasavun; Tülin,2012 )وتولين

والتواصل والمهارات االجتماعية  األقرانءة والتفاعل مع ، ومهارات الكتابة والقراالحياة اليومية
، وارتداء وخلع األكل واالستحمام :مثل ،ة المنزليةصعوبات في الحيايواجه المعوق بصريا و 

وتطوير هذم المهارات يعتمد على عمر الطفل فضال عن مساهمة األسرة ( لخإ...المالبس
على مشاركة الطفل في المجتمع، وبالتالي والمعلمين، واستخدام هذم المهارات أيضا يفثر 
 .الرفية هي مهمة جدا في تطوير وتعلم هذم األدوار

 :بصريًا املعاقني أطفاهلم حنو األسرة واجبات
في تربية أبنائهم المعوقين بصريا، وفي التخفيف من  هامام  دورام  ناالوالد يلعب أن يمكن

 :عن طريق القيام بما يلي المشكالت التي تواجههم

 .للطفل الالزمة التعلم متطلبات توفير -1

 بالشكل استخدامها على وتشجيعه قوته جوانب تطوير في تسهم التي الالزمة األدوات توفير -2

 المناسب

 .بالفائدة عليه يعود الذي -3

 .المختلفة حاجاته إشباع على العمل -4

 .المتعلم للعجز يتعرض ال حتى الزائدة الحماية عن والبعد الحماية من مناسب بقدر إحاطته -5

 .االجتماعية مهاراته وتنمية االستقالل على تشجيعه -6
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 .لها وتقديرم لذاته مفهومه تنمية -5

 .اإلطار هذا في معها التكامل وتحقيق المدرسة مع المستمر التواصل -8

 ومساعدته ، ضعفه نواحي من الحد محاولة مع تنميتها على والعمل قوته بجوانب االهتمام -0

عاقته وضعه تقبل على عدادم المحيطة البيئة مسايرة على دريبهوت وا   (2004محمد،(لذلك وا 
 :الدراسات السابقة

 القلق في المدرسة ونوع والجنس اإلعاقة شدة أثر بعنوان دراسة ( ٨٨١١ )لقريوتيا  أجرى     

 امعاق (08) من مفلفة عينة الباحث واستخدم األردنية المدارس في بصريما المعاقين عند الظاهر
 استخدم وقد. سنة( 22-13 ) بين أعمارهم تتراو  ،ناثمن اإل ( ٢٤)و  ذكورمن ال( ٢٨) بصريما

 أشارت وقد، لهاردي الظاهر القلق مقياس من المعرب الظاهر القلق مقياس دراسته في الباحث

 أو الجنس إلى ىيعز  الظاهر القلق متغير على إحصائية ةدالل ذات فروق وجود عدم إلى النتائج

 بين للتفاعل إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وكذلك ،المدرسة نوع إلى أو قةاإلعا شدة إلى

 أفراد االبية أن النتائج بينت كما .الظاهر القلق في المدرسة ونوع والجنس اإلعاقة شدة متغيرات

 مستوى يعانون ال بها الملتحقين المدرسة ونوع وجنسهم إعاقتهم شدة عن النظر وبغض الدراسة

 .قلقال من شديد
دراسة العالقة بين البيئة لتهدف دراسة  (Jackon .R, 1990)جاكون روبرت كما أجرى      

من ذوي ( 56) وبلغت عينة الدراسة . األسرية والضغوط النفسية لدى المعوقين بصريام 
لقياس البيئة األسرية المدركة والضغوط النفسية،  ةارتباطيأجريت دراسة  ،اإلعاقة البصرية

دراسة أن هناك ارتباط بين المقاييس الفرعية لمقياس البيئة األسرية ودرجات وأوضحت ال
مما يوضح أن سمات البيئة األسرية يفثر بقوة  ؛المقياس العام وقائمة األعراض المختصرة

كما وجدت الدراسة أن كالم من  .على التوافق مع فقدان البصر لدى عينة المعاقين بصريام 
وتشير الدراسة إلى ارتفاع مستوى . بام بالتوافق مع فقدان البصرالصراع والتحكم يرتبط سل

التعبير عن العدوان والعدوانية بصورة مقنعة واألدوار األسرية القاسية ترتبط بارتفاع مستوى 
الضغوط النفسية لدى المعاقين بصريام، وكذلك فنن زيادة الضغوط تعكس قلة التوافق مع 

 .فقدان البصر
دراسة الضغوط النفسية لتهدف دراسة  ((Stolarski,V.S. 1991سكي ستوالر  وأجرى     

األسرية بهدف الكشف عن الضغوط التي تواجه أسرة الطفل المعاق بصريام، سواء كانت تلك 
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الضغوط ناتجة بسبب إعاقة الطفل أو ناتجة عن الظروف االجتماعية والمادية الناتجة عن 
أسرة ممن لديهم أطفال ( 108)تلك الدراسة على  اإلعاقة المتعلقة باالبن، وقد تم تطبيق

معاقين بصريام، وتم تطبيق تلك العينة على ذوي اإلعاقة الجزئية والكلية، وتم تطبيق استبيان 
مصادر الضغوط النفسية األسرية على الوالدين واألخوة، وأوضحت النتائج أن والدي األطفال 

نفسية أكثر من ذوي اإلعاقة الجزئية كما ذوي اإلعاقة البصرية الكلية يعانون من ضغوط 
تبين انعكاس تلك الضغوط وكان واضحام بشكل أكبر على األبناء أكثر منه لدى الوالدين 

 .واألخوة
 المدرسية البيئة متغيرات بين العالقة ىعل للتعرف هدفتدراسة ( 1005) الحميد عبدأجرى      

 أساليب اختبار العينة أفراد ىعل وطبق ، يةالبصر  اإلعاقة الطالب ذوي لدي النفسي والتوافق

 ذوي الطالب بين االجتماعية العالقات واختبار اإلعاقة البصرية ذوي للطالب المعلمين معاملة

 من والثانوية اإلعدادية للمرحلة الشخصية ، واختبار الباحث إعداد من وكالهما البصرية اإلعاقة

 لويس إعداد من والمراهقين لذكاء الراشدين يوبلف وكسلر واختبار( 1065) مهنا عطية إعداد

 من المعدل المصرية واالقتصادي لألسرة االجتماعي الوضع تقدير ومقياس) 1086) مليكة كامل

 االرتباط معامل: التالية اإلحصائية المعالجات الباحث استخدم حيث الشخذ العزيز عبد إعداد

 التباين واختبار وتحليل اإلحصائية داللتهاو  المتوسطات بين الفروق لحساب) ت(وقيمة لبيرسون

دالة  فروق وجود النتائج وأثبتت التباين، تحليل في الدالة المجموعات بين الفروق لتحديد شفيه
 ال بينما واالجتماعي العام النفسي التوافق في البصرية اإلعاقة ذوي والبنات البنين بين إحصائيا
 .الشخصي التوافق في البصرية اإلعاقة ذوي والبنات ينالبن بين إحصائية داللة فروق ذات توجد
 الذين البصرية اإلعاقة ذوي الطالب مجموعة لصالح دالة روقاف هناك أن النتائج أوضحت كما

 الذين زمالئهم وبين بينهم اإليجابية االجتماعية يجابية والمعاملةاإل معاملةال أساليب يدركون

 . زمالئهم مع السلبية االجتماعية معلميهم والمعاملة مع السلبية المعاملة أساليب يدركون
 األسرية البيئة بين العالقة  (Jackson & Lawson,1995)والسون  جاكسون دراسة     

 العالقة إلى التعرف إلى الدراسة هذم وهدفت بصريا المعوقين األشخاذ لدى النفسية والضغوط

 )56 ( الدراسة عينة وتكونت .بصريام  المعوقين الشباب لدى النفسية والضغوط األسرية البيئة بين

 فقدان مع التوافق على بقوة تفثر األسرية البيئة سمات أن إلى النتائج وأشارت .بصريا معاقا 
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 بالصراع إيجابيام  طارتب النفسي الضغط أن إلى النتائج أشارت كما بصريام، المعاقين لدى البصر
 .واالستقالِلية األسري التماسكِ ب سلبيام  وارتبط السيطرِة، على والقدرة
 في األسرة على أثر اإلعاقة معرفة دراسة هدفت إلى (1006 (والخطيب كما أجرى الحديدي     

 ما أن الدراسة نتائج وبينت  .أسرته على المعاق إعاقة الطفل أثر معرفة الدراسة وحاولت األردن،

 :التالية على المجاالت آثارام  تترك اإلعاقة أن إلى أشار واألمهات اآلباء من 50%على يزيد

 .االجتماعية والعالقات اإلعاقة، والتعايش مع اإلعاقة، وقبول خوة،إلا بين العالقات
 األسرة في إعاقة حالة عن وجود الناجمة السلبية اآلثار بدراسة (1006 ( هويدي وقام     

 نتائجها أظهرت .اإلعاقة اتفئ مختلف من حالة (40) الدراسة على عينة اشتملت إذ اإلماراتية،

 .تقبلوها%( 1505) اإلعاقة و لحالة تقبلهم عدم أظهروا الدراسة عينة أفراد من%( 5505)أن 

 أما .النفسي التوتر من أكثر أو نوع لديهم عينة الدراسة من%( 4505) أن النتائج أظهرت كما

 انعزلوا الدراسة  قد عينة ادأفر  من%( 8505) أن إلى النتائج أشارت فقد االنعزال واالنطواء عن

 من الخجل الدراسة عينة أفراد من %(85) أظهر  كما باآلخرين، واالختالط المجتمع فعاليات عن

من  %(55) نشاط وتأثر المعاق، ولدهم مستقبل على قلقهم أكدوا  %(00)و المعاق، طفلهم
 .االجتماعي الدراسة عينة أفراد
 علىدراسة  (Leyser, Heinze & Kapperman, 1996) وكابرمان وهينز ليسر دراسة     

الضغط والتكيف في األسر التي لديها أطفال يعانون من إعاقة بصرية، حيث اهتمت بدراسة 
أسرة لديهم أطفال يعانون من اإلعاقة البصرية وتم ( 58)الضغوط النفسية األسرية لدى 

شفت نتائج تلك الدراسة أن استخدام مقاييس الضغوط النفسية على هفالء األفراد، وقد ك
الضغوط المختلفة مثل الضغوط االنفعالية  في مشكالت من يعانونبصريام  نيالمعاق طفالاأل

 .والضغوط األسرية والضغوط المستقبلية
 وبلغت ، اإلعاقة عن الناجمة المشكالت على التعرف إلى التي هدفت( 1000)ىيحي دراسة      

نة عمان ، وجاء ترتيب المشكالت التي يعاني منها األطفال في مدي أسرة (00( الدراسة عينة
المشكالت االنفعالية ، والمشكالت االجتماعية ، والمشكالت : موضع الدراسة على النحو اآلتي

كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق معنوية في المشكالت االنفعالية لدى  .االقتصادية
حين أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في  المعوقين ، تعزى لنوع اإلعاقة ، في

 .العمر ، والجنس: المشكالت ، تعزى لمتغيري
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 بين الفروق على للتعرف بدراسة ( (Taina , et.al,1999آخرون و اينتا من كل قام كما     

 كما .االجتماعي الدعم وتلقي الذات احترام في المبصرين والمراهقين بصريما المعاقين المراهقين

 اإلعاقة درجة حسب المعاقين المراهقين بين فروق هناك كان إذا معرفة إلى الدراسة دفته

 فقرات تضمن ذاتي مقياس الدراسة هذم في الباحثون واستخدم .(بصر ضعاف كليا، مكفوفين)

 .الذات واحترام األسرية والخلفية االجتماعي والدعم البصرية واإلعاقة الشخصية الصفات تقيس
 من يعاني امراهق( ٥٨ (و بصر، ضعف من يعاني امراهق ) ٨٢ ( من تألفت فقد لدراسةا عينة أما

 يختلفون ال بصريما المعاقين المراهقين أن النتائج وأظهرت مبصر، امراهق ) ٢١١ ( و كلي كف

 لم كما ،االجتماعي الدعم ونوع الشخصية والصفات الذات احترام في المبصرين المراهقين عن

 أظهرت وقد اإلعاقة، درجة حسب بصريما المعاقين المراهقين بين داللة ذات قفرو هناك تظهر

 مقياس في وجزئيا كليا المكفوفات واإلناث جزئيا المكفوفين للذكور العالية الدرجات ارتباط الدراسة

 احترام درجات أثرتت بينما الذات، احترام درجات ارتفاع مع األصدقاء من المقدم االجتماعي الدعم

 .الوالدين مع العالقة بنوع كليا المكفوفين عينة لدى اتالذ
 هدفت (Sharma and Sigafoos,2000) وسيجفوس شارما من لكل أخرى دراسة وفي     
 حجم بلغ حيث بصرية، إعاقة لديهم الذين الطلبة من عينة لدى االجتماعية المهارات تقييم إلى

 داخلية مدارس ثالث في ويدرسون سنة( 16-٦ ( بين أعمارهم وتراوحت طالب ( 200)العينة

 ومجموعة كليا، المكفوفين مجموعة :هي مجموعات ثالث إلى الطلبة تصنيف تم وقد .الهند في

 و للتنقل كافيا بصرا تملك مجموعة و فقط، التنقل في تساعدهم بصرية بقايا هميلد الذين الطالب
 ماتسون أداة الدراسة في استخدمت دق و. المكبر بالخط والقراءة اليومية النشاطات لممارسة

 في ضعف من يعانون الدراسة هذم في األفراد أن النتائج أظهرت وقد .االجتماعية المهارات لتقييم

 االجتماعية المهارات في ضعف من يعانون أنهم تبين خاذ وبشكل االجتماعية، المهارات

 شدة بمتغير السابقة النتائج ترتبط ولم اهذ والتهور، الزائدة والثقة المالئم اير والتوكيد المالئمة

 .اإلعاقة

المكفوفين في  هدفت إلى التعرف على مشكالت التالميذدراسة ( 2001)أجرى إبراهيم      
، والتعرف على الفروق في مشكالت الطلبة تبعا لمتغيرات المستوى التعليمي الجامعات األردنية

دراسة من جميع التالميذ المكفوفين تكونت عينة ال .والتخصذ وشدة اإلعاقة والجنس
-1000)طالبا كفيفا كليا وجزئيا في العام الجامعي ( 68)الملتحقين بالجامعة والبالغ عددهم 
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وجرى تطبيق مقياس مشكالت التالميذ المكفوفين الذي أعدم الباحث ألاراض هذم ( 2000
مشكالت في :) يفقرة توزعت على سبعة أبعاد رئيسية ه( 54)الدراسة والذي تكون من 

العالقات مع األساتذة، ومشكالت في التكيف مع الحياة الجامعية، ومشكالت في العالقات مع 
 إجراءاالمتحانات، ومشكالت في القراءة ، ومشكالت في  إجراءالزمالء، ومشكالت في 

اسة وأشارت النتائج أن أفراد عينة الدر . (المشاريع وأوراق العمل ، ومشكالت استخدام المكتبة
يواجهون مشكالت في الجامعات األردنية بدرجة متوسطة، ووجود فروق في مشكالت القراءة 

جراء وعدم وجود فروق في ، اإلعاقةاالمتحانات لصالح المكفوفين تعزى لمتغير شدة  وا 
مشكالت التالميذ المكفوفين ضمن كافة األبعاد تبعا لمتغيرات المستوى العلمي والتخصذ 

 .والجنس
دراسة هدفت إلى التعرف على المشكالت التي يعاني منها ( 2005)أجرت معياد كما     

كما استهدف الكشف عن الحاجات  .(أنثى -ذكر)وفقا لمتغير الجنسالتالميذ المعاقون بصريا 
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي لمعرفة . للطلبة المعاقين بصريا في ضوء مشكالتهم اإلرشادية

ن بصريا، واشتمل مجتمع الدراسة على عاني منها التالميذ المعوقوالتي ينوعية المشكالت 
وبلغت عينة الدراسة ( سنة 20-10)جميع الطالب والطالبات المعاقين بصريا أعمارهم بين 

كانت أداة البحث ( . طالبة 50)و ( اطالب 50)طالب وطالبة يقرفون  بطريقة بريل ، ( 100)
ن يعاني التالميذ المعاقو :وكانت أهم النتائج. وثباتهاقائمة للمشكالت وقد تأكدت من صدقها 

بصريا من مشكالت في المجاالت النفسية ، والدراسية ، واالجتماعية، والصحية، واالقتصادية 
توجد فروق في المشكالت التي يعاني منها التالميذ ، ، وأوقات الفراغ، واألسرية بدرجة مرتفعة
كما توصلت الباحثة إلى مجموعة من ، اإلناثولصالح المعاقين بصريا وفقا لمتغير الجنس 

الحاجات اإلرشادية وفقا لنتائج البحث ومراجعة األدبيات والدراسات السابقة وفي ضوء 
كما قدمت الباحثة مجموعة من االستنتاجات والتوصيات . مشكالت التالميذ المعاقين بصريا

 .والمقترحات

المعوقين  األطفال مشكالت على التعرف إلى هدفتالتي ( 2003) جميل سمية دراسة     
 تلميذ (100) من الدراسة عينة وتألفت سمعيما، المعوقين أقرانهم بمشكالت مقارنة بصريما

 في وبصريما سمعيما المعوقين األطفال بين معنوية فروق وجود الدراسة وأوضحت وتلميذة،

 األطفال بين معنوية فروق دووجو  ، بصريما المعوقين األطفال لصالح النفسية، المشكالت
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حين  في ، سمعيما المعوقين األطفال لصالح ، االجتماعية المشكالت في وبصريما سمعيما المعوقين
 من كل في وبصريما المعوقين سمعيما األطفال بين معنوية فروق وجود عدم الدراسة أوضحت
 . التعليمية والمشكالت ، الصداقة مشكالت
 وحركيا بصريما المعاقين لدى االنفعالي التوافق بعنوان دراسة ) ٥٠٠٦ ( الفر  وأجرى كما     

 عينة لدى االنفعالي التوافق مستوى معرفة إلى الدراسة وهدفت والعمر بالجنس وعالقته وسمعيا

 قام امقياس الدراسة أداة وكانت اإلعاقة ونوع والعمر بالجنس وعالقته المعاقين األفراد من الدراسة

 ودرجة القلق درجة لقياس ابنود المقياس وتضمن االنفعالي التوافق لقياس مبتطوير  الفر 

 عينة تألفت االنفعالي، والثبات الذات وضبط الذات وتقدير بالسعادة الشعور ودرجات االكتئاب

 وتوزعت ،اإلناث من )٨٠٢ (و ،الذكور من( 105) المعاقين من فردا ) ٥٨٠ ( من الدراسة

 مدينة في بالمعاقين الخاصة المراكز من العينة أخذت وقد .بالتساوي قةاإلعا متغير حسب العينة

 بصريما المعاقين أن ظهر اإلعاقة لمتغير بالنسبة :التالية النتائج الدراسة أظهرت وقد ،عمان

 فروق هناك كانت وكذلك .وحركيا سمعيا المعاقين من أفضل يجابيإ انفعالي تكيف درجات لديهم

 سمعيا المعاقين عينة لصالح القلق درجات على بصريما والمعاقين معياس المعاقين بين دالة

 لصالح االكتئاب درجات على بصريما والمعاقين حركيا المعاقين بين دالة فروق هناك كانت وأيضا

 أعلى قلق درجات اإلناث لدى أن الجنس لمتغير بالنسبة النتائج وأظهرت كما .احركي المعاقين

 لدى منها أعلى الذكور لدى الذات وتقدير السعادةب الشعور درجات أن كما الذكور لدى منها

 .اإلناث
 األمن مقارنة إلى وهدفت ،"الكفيف لدى باألمن الشعور" :بعنوان( 2005) شقير دراسة     

 طالبا( 60) و ،مكفوفا( 60) من الدراسة عينة وتكونت . والمبصرين المكفوفين لدى النفسي

 (18-12)بين ما أعمارهم تتراو  الذين والثانوية اإلعدادية بالمدارس حقينالملت الطلبة من مبصرا
 عينة ولصالح والمبصرين، المكفوفين بين إحصائيا دالة فروق وجود إلى النتائج وأشارت. سنة

 .المكفوفين لدى منخفضا كان باألمن الشعور إن حيث المبصرين
المشكالت النفسية لدى األطفال  التي هدفت إلى معرفة (2005)اراب  هشام دراسة     

 طفال( 125) من الدراسة عينة وتكونت ، ازة المعوقين الملتحقين بالمدارس الجامعة بمحافظة

 ، النسبية األوزان أعلى على الخجل مشكلة ، وحصلت طفلة  (60) و ، طفال( 56) منهم معوقا،
، ومشكلة عدم الدافعية نحو  ومشكلة العزلة االجتماعية ، القلق مشكلة : التوالي على يليها
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 المشكالت قائمة في معنوية فروق وأظهرت الدراسة عدم وجود .الدراسة، ومشكلة العدوانية

وجود فروق معنوية في مشكلة العدوانية ،  الدراسة أظهرت حين في ، العمر لمتغير تبعا النفسية
 فروق وجود عدم عن سةتبعا لمتغير العمر ، لصالح األطفال األقل عمرا ، كما كشفت الدرا

 معنوية فروق وجود الدراسة عن كشفت بينما .الجنس لمتغير تبعا النفسية المشكالت في معنوية

لصالح  -، ومنغولي  وبصرية ، وسمعية ، حركية - اإلعاقة لنوع تبعا النفسية المشكالت في
 .األطفال المنغوليين

 الشعور مستويات إلى إلى التعرفدراسة هدفت ( 2012)كما أجرى أبو زيتون ومقدادي     

لى الثانوية، المكفوفين مدرسة في الملتحقين المعاقين بصريام  الطلبة لدى باألمن  على التعرف وا 

 والتحصيل، التكنولوجيا، واستخدام (والمكفوفين البصر، ضعاف )اإلعاقة متغيرات شدة أثر

على  والتحصيل اإلعاقة، شدة بين والتفاعل التكنولوجيا، واستخدام اإلعاقة، شدة والتفاعل بين
 الملتحقين في من بصريام  معاقا طالبا( 46) من الدراسة عينة وتكونت. لديهم باألمن الشعور

 الفرضيتين الرئيستين فحذ الحالية الدراسة حاولت حيث. بصريا بالمعاقين خاصة مدرسة

المعاقين  الطلبة لدى باألمن الشعور من مرتفع مستوى يوجد ال :األولى الفرضية :التاليتين
  .بصريام 

 في (0005≤ )الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثانية الفرضية

 والتحصيل األكاديمي، اإلعاقة، شدة لمتغيرات تعزى بصريام  المعاقين لدى باألمن الشعور

 الشعور درجة أن إلى النتائج وأشارت .المتغيرات هذم بين والتفاعالت التكنولوجيا، واستخدام

 اإلعاقة، إحصائية لمتغيرات شدة داللة وجود بصريا وعدم المعاقين لدى متوسطة كانت باألمن

 النتائج أشارت بينما .والتحصيل اإلعاقة، شدة بين والتفاعل والتحصيل، التكنولوجيا، واستخدام

 الباحثان ويقتر   .لوجياالتكنو  واستخدام اإلعاقة، تفاعل شدة إحصائية لمتغير داللة وجود إلى

 .بصريا المعاقين لدى باألمن الشعور أن يزيد يمكن التكنولوجيا استخدام بأن
دراسة هدفت إلى التعرف على المشكالت التي تواجه الطالب ( 2013)أجرت حموش     

المعوقين بصريا في جامعة تشرين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ومن 
تالميذ أنفسهم، كما هدف البحث إلى دراسة الفروق في مشكالت التالميذ وجهة نظر ال

المكفوفين وضعاف البصر من وجهة نظرهم تبعا لمتغيرات الجنس واالختصاذ األكاديمي 
والعمر عند حدوث اإلعاقة ، كذلك دراسة الفروق في مشكالت الطالب المعوقين بصريا من 
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تشرين تبعا لمتغيرات الجنس واالختصاذ  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة
تكونت عينة البحث من جميع الطالب المقبولين في المفاضلة الخاصة  .األكاديمي للمدرس

ولغاية ( م2005/2008)طلبة ذوي االحتياجات الخاصة في سورية من العام الدراسي بال
لبا وطالبة ، طا( 25)جامعة تشرين ، وقد بلغ عددهم /في كلية اآلداب ( م2011/2012)

وقد طبق مقياس  .ضعيفي بصر اتوطالب البط( 10)طالبا وطالبة مكفوفين ، و( 15)منهم 
: مشكالت الطالب المعوقين بصريا في جامعة تشرين الذي تألف من ثالثة مقاييس وهي

مقياس المشكالت التي تواجه الطالب المكفوفين في جامعة تشرين من وجهة نظرهم، مقياس 
ي تواجه الطالب ضعيفي البصر في جامعة تشرين من وجهة نظرهم، مقياس المشكالت الت

المشكالت التي تواجه الطالب المعوقين بصريا في جامعة تشرين من وجهة نظر أعضاء هيئة 
بينت النتائج أن أفراد عينة البحث يواجهون مشكالت في جامعة . التدريس في الجامعة

مقياس من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر أعضاء تشرين بدرجة متوسطة على كافة أبعاد ال
وأشارت النتائج إلى وجود فروق على بعد العمليات االمتحانية  .هيئة التدريس في الجامعة

كما  .والخدمات التي توفرها الجامعة لصالح المكفوفين، بينما ال يوجد فروق في األبعاد األخرى
التي توفرها الجامعة تعود  وجدت فروق في مشكالت ضعيفي البصر على بعد الخدمات

بينما ال توجد فروق في األبعاد األخرى تبعا لمتغير الجنس  .للجنس ولصالح الذكور
في كما أظهرت النتائج وجود فروق  .واالختصاذ األكاديمي والعمر عند حدوث اإلعاقة

ر ن بصريا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغيالمشكالت التي يواجهها المعوقو
 .الجنس واالختصاذ األكاديمي للمدرس

إلى التعرف على العالقة بين الصحة النفسية واإلعاقة  تهدف (2014)دراسة حسن     
و إيجاد الحلول التي  ،سوء الصحة النفسية و التعرف على العوامل التي تفدي إلى. البصرية

المنهج  الباحثة عتاتبوقد . المعاقين بصريام  ىيمكن أن تحد من سوء الصحة النفسية لد
الوصفي اإلرتباطي، وتمثل مجتمع الدراسة في المعاقين بصريام بالمعهد القومي لتأهيل 

وتمثلت  ،ذكورمن ال( 50)ناث ومن اإل   (50)معاق   (100) المكفوفين وبلغ حجم العينة
 الصحة النفسية مقياس :عبارة ومن مقياسين( 56)المكونة من  االستبانةأدوات الدراسة في 
تتسم الصحة : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية. االقتصادي االجتماعي ىومقياس المستو 

ال توجد فروق ذات داللة  باالنخفاض،بأبعادها المختلفة لدى المعاقين بصريام  النفسية
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ال توجد فروق ذات ، بصريام ومستوى تعليم آبائهم إحصائية بين الصحة النفسية لدى المعاقين
ال االقتصادي،  االجتماعي صائية في الصحة النفسية لدى المعاقين بصريام ومستواهمداللة إح

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النفسية بين اإلناث والذكور 
ضرورة  :وعلى ضوء هذم النتائج قدمت الباحثة بعض التوصيات من أهمها. بصريام  المعاقين

 االحتياجاتعاهد والمفسسات الخاصة برعاية ذوي بالم واجتماعيوجود أخصائي نفسي 
الخاصة بصريام بطريقة تتناسب  االحتياجاتكما أوصت وضع مناهج خاصة لذوي . الخاصة 

من أجل مساعدتهم في التعلم والتقليل من  والمعرفيةمع مقدراتهم الجسمية والعقلية 
 .الصحة النفسية التي يعانون منها انعدام
 والتفاعل القبول على مستوى التعرف دراسة هدفت إلى ( 2014)أجرت شنيكات      

 تأثير معرفة باإلضافة إلى الحكومية، المدارس في المدمجين المكفوفين للطلبة االجتماعي

 والتفاعل القبول مستوى على اإلعاقة، مستوى الدراسي، الصف الجنس، :وهي الدراسة متغيرات 

 الطلبة من نصفهم وطالبة، طالب (100) من الدراسة أفراد  تكون. المكفوفين االجتماعي للطلبة

 في الحكومية المدارس في المبصرين الطلبة من والنصف اآلخر العادية المدارس في المدمجين

 : بعدين على موزعة فقرة (62) من للدراسة تكونت أداة ببناء الباحثة قامت . اإلعدادية المرحلة

 للمعاقين والتفاعل االجتماعي القبول (أ(:شقين من ويتكون يام بصر  بالمعاقين يتعلق األول البعد

 والتفاعل القبول( ب(. فقرة( 22) من ويتكون أنفسهم بصريام  المعاقين نظر وجهة من بصريام 

( 20) من ويتكون بصريام  المعاقين نظر وجهة من بصريام  المعاقين مع االجتماعي للمبصرين
 من المكفوفين مع للمبصرين االجتماعي القبول والتفاعل :نبالمبصري ويتعلق الثاني البعد .فقرة

 تم ثم .لألداة صدق وثبات دالالت استخراج تم وقد ،فقرة (20) من ويتكون المبصرين نظر وجهة

 البعد أما .ابصري المعاقين على بشقيه األول البعد تطبيق تم حيث الدراسة عينة على األداة تطبيق

 والتفاعل بصريام  المعاقين قبول مستوى أن النتائج وأظهرت لمبصرين،ا على تطبيقه تم الثاني فقد

 بينما  (2082)حسابي متوسط بأعلى األولى المرتبة في جاء المبصرين قبل من معهم االجتماعي

 أظهرت كما .(2052) بمتوسط الثانية المرتبة في للمبصرين بصريام  المعاقين قبول مستوى جاء

 الدرجة وفي األبعاد جميع في اإلعاقة لمستويات تعزى إحصائية لةدال  ذات فروق وجود النتائج
 فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما .الجزئية اإلعاقة مستوى لصالح الفروق وجاءت الكلية،

 .الكلية والدرجة الفرعية األبعاد على والصف الجنس متغيري على إحصائية داللة ذات
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 دراسة هدفت إلى التعرف( Hintermair, Manfred,2015)وأجرى هنترمير ومانفرد      
الوظيفة التنفيذية لدى التالميذ المكفوفين وضعيفي البصر في سياق المشاكل السلوكية  على

تلميذا يعاني من ( 226)قام المعلمون بتقييم العينة المفلفة من . والكفاءة في التواصل
ومقياس تقدير  مة تقدير السلوكمن قائ األلمانيةوذلك باستخدام النسخة  ةالبصري اإلعاقة

عالية في  فروقأظهرت النتائج . األلمانيةالكفاءة التواصلية والمشاكل السلوكية النسخة 
المعاقون حيث أظهر الطالب  والمعاقين بصرياجميع مجاالت الوظيفة التنفيذية بين المبصرين 

أن هناك  ت الدراسةوأوصعندهم مقارنة مع المبصرين ، مرة وجود مشكالت أكبر مستبصريا 
مجموعة واسعة من المجاالت الوظيفية التنفيذية تعتبر هامة وبحاجة للتنمية كما أنهم بحاجة 
إلى تعزيز التواصل وتطوير الوظيفة التنفيذية والمساعدة على الحد من المشاكل السلوكية 

 .للتالميذ
 :تعليق على الدراسات السابقة

 السابقة المتعلقة بالدراسة وجود والدراسات ألدب،ل مراجعته خالل من الباحث يالحظ   

 Jackon): دراسة كل من مثل فقط معوقين بصرياال ، فبعضها أجريت على الدراسات في تباين

.R, 1990)، Stolarski,V.S. 1991) )(1005) الحميد عبد، (Jackson & 

Lawson,1995)، (Leyser, Heinze & Kapperman, 1996)، (Sharma and 

Sigafoos,2000)، (2001،إبراهيم)، (2005،معياد)، (2012،ومقدادي أبو زيتون)، 
، وبعضها (  Hintermair,Manfred,2015)ودراسة ،(2014حسن،)،(2013حموش،)

 ،)2005،شقير)،( (Taina,et.al,1999 دراسة مثل والعاديين معوقين بصرياعلى الأجري 
 إعاقةعلى المعوقين بصريا وفئات  أجريوبعضها ( 2014،شنيكات)،ودراسة( 2005،اراب)

 ،جميل) ،(1000،ىيحي) ،(1006، هويدي) ،(1006،والخطيب الحديدي)دراسة أخرى مثل
 . ) ٥٠٠٦ ، الفر  (ودراسة  ،(2003

مثل دراسة  دراسة الضغوط النفسية األسريةهدفت بعض الدراسات ل :الهدف حيث من
Stolarski,V.S. 1991)) والتفاعل القبول لى مستوىع التعرف، وبعضها هدف إلى 

 ،(2014)شنيكات مثل دراسة   الحكومية المدارس في المدمجين المكفوفين للطلبة االجتماعي
مثل دراسة  إلى التعرف على العالقة بين الصحة النفسية واإلعاقة البصريةبعضها هدف و 

 .(2014)حسن
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البصر مثل طالب المدارس المكفوفين وضعاف  بعضها أجري على :العينة حيث من
الذكور  ، وبعضها على( 2014)شنيكات و  ،(Hintermair, Manfred,2015)دراسة

 ( 2013)حموش عضها على طالب الجامعة مثل دراسةبو  (2014)واإلناث مثل دراسة حسن
، وبعضها على ) ٥٠٠٦ ( الفر  مثل دراسةوبعضها على المعوقين بصريا وحركيا وسمعيا 

 .((Stolarski,V.S. 1991ستوالرسكيمثل دراسة  األسرة
قائمة تقدير السلوك ومقياس تقدير بعضها استخدم   :والمقاييس األدوات حيث من

 ,Hintermair)هنترمير ومانفردمثل دراسة  الكفاءة التواصلية والمشاكل السلوكية

Manfred,2015) االجتماعي ىالصحة النفسية ومقياس المستو  مقياس، وبعضها استخدم 
، وبعضها مقياس مشكالت الطالب المعوقين بصريا مثل (2014)حسندراسة االقتصادي مثل 
 (.2013)دراسة حموش
 ت(وقيمة لبيرسون االرتباط استخدم بعضها معامل :اإلحصائية المعالجات حيث من

 لتحديد شفيه التباين واختبار وتحليل اإلحصائية وداللتها المتوسطات بين الفروق لحساب)

 .(1005) الحميد التباين مثل دراسة عبد تحليل في الدالة المجموعات بين الفروق
 على بقوة تفثر األسرية البيئة سمات أن إلى بعض الدراسات أشارت نتائج :النتائج حيث من

 & Jackson) والوسون جاكسون مثل دراسة بصريام  لدى المعاقين البصر فقدان مع التوافق

Lawson,1995) العالقات :التالية على المجاالت آثارام  تترك اإلعاقة أن ، وأشارت بعضها إلى 

 االجتماعية كدراسة الحديدي والعالقات اإلعاقة، والتعايش مع اإلعاقة، وقبول خوة،اإل بين

الضغوط المختلفة مثل  في مشكالت من يعانونبصريام  نيالمعاق طفالأن األو ( 1006) والخطيب
 & Leyser, Heinze)كدراسة ستقبليةالضغوط االنفعالية والضغوط األسرية والضغوط الم

Kapperman, 1996) . ا من مشكالت في المجاالت يعاني التالميذ المعاقين بصريو
، والدراسية ، واالجتماعية، والصحية، واالقتصادية ، وأوقات الفراغ، واألسرية بدرجة النفسية
ريا وفقا لمتغير توجد فروق في المشكالت التي يعاني منها التالميذ المعاقين بصو  مرتفعة

 بين المكفوفين إحصائيا دالة فروق وجود .(2005)كدراسة معياد  الجنس ولصالح اإلناث

المكفوفين  منخفضا لدى كان باألمن الشعور إن حيث المبصرين عينة ولصالح والمبصرين،
 .(2005)كدراسة شقير 
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تباينت في النتائج و  ،لى الطالب في مراحل زمنية مختلفةعهذم الدراسات  كما أجريت      
المشكالت التعليمية التي بولم تهتم هذم الدراسات  ،واختلفت فيما بينها ،إليهاالتي توصلت 

، من وجهة نظر أولياء األمورفي المملكة العربية السعودية تواجه الطالب المعوقين بصريا 
اسات السابقة في استفادت الدراسة الحالية من الدر كما  .وهو ما تحاول الدراسة الراهنة بحثه

مما ساعد الباحث في تحديد  ؛اإلعاقة البصرية وأبعادالضوء على بعض جوانب  إلقاء
كذلك استفاد  .اإلعاقة البصريةالنظري وبعض مفاهيم الدراسة خاصة مفهوم  اإلطاروصيااة 

 .الباحث من الدراسات في صيااة مشكلة البحث وتحديد األدوات المناسبة
 Research Methodology   منهجية البحث

 للكشف القائم على رصد وتحليل واقع مشكلة الدراسة المنهج الوصفي التحليلي تباعا تم

 المناسبة الحلول البحث وكذا عينة المعاقين بصريا التالميذ مشكالت التعليمية التي تواجهال عن

 .المشكالت تلك من للحد
 :جمتمع الدراسة

الملتحقين  ء أمور الطالب المعاقين بصرياأولياتكون مجتمع الدراسة من جميع   
 .في منطقة القصيموالثانوية االبتدائية والمتوسطة  احلبالمدارس العادية في المر 

 والجدول التالي يبين مجتمع البحث
 (3)جدول رقم 

 التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
 النسبة التكرار الفئات 

 المنطقة
 %83.3 32  ةبريد
 %..83 32 نيزةع

 %..42 38 الرس 

 المرحلة الدراسية
 %..42 38 ابتدائي
 %82.3 .3 متوسط
 %2..8 .3 ثانوي

 الجنس
 %22.8 82 ذكر 
 %44.2 30 أنثى

 الدخل
 %..40 2 آالف .أقل من 

 %2..8 .3 إلى عشرة آالف ةمن خمس
 %28.4 32 ة  آالفأكثر من عشر 

 %3... .4 األب معبئ االستبانة
 %28.4 32 األم

 %300 22 المجموع
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 :عينة الدراسة

جميع أولياء على  االستبانة توزيع، حيث تم لشاملةااختيرت عينة الدراسة بالطريقة      
تم  ،ولي أمر( 45) االستبانةأجاب على تلك وقد  ،المسجلين في تلك المدارسأمور التالميذ 

وتم تحليل بقية االستبيانات الصالحة للتحليل  اير صالحة للتحليل، استبيانات( 3)استبعاد 
، عنيزةلمنطقة  ةاستبان( 15)، وبريدةلمنطقة  ةاستبان( 14)، منها ةاستبان( 44)وعددها 

العام  من الثاني الدراسي الفصل خالل البيانات جمع تم وقد ، الرسلمنطقة  ةاستبان( 13)و
وزيع عينة الدراسة حسب يوضح ت( 1)والجدول رقم  (.م2015-2014)هـ 1435-1436

 .متغيرات الدراسة
 :أداة الدراسة

لغرض جمع المعلومات واإلجابة عن  " ةاستبان"وهي أداة الدراسة قام الباحث ببناء       
جراء سفال الدراسة الرئيس وفحذ فرضياتها، وذلك عن طريق  مراجعة األدب النظري، وا 

لرفادة منهم في تحديد أهم  اقين بصرياأولياء أمور التالميذ المعدراسة استطالعية على 
خبرته العلمية كذلك من خالل و  .التالميذ المعاقين بصرياالتي تواجه  شكالت التعليميةمال

 من على المحكمين توزيعها تم التي األولية بصورتها االستبانة تكونت ،والعملية في هذا المجال

 قام الباحث المحكمين اقتراحات على ناءوب ،ألخذ آراءهم فيها ومناسبتها لألبعاد فقرة (30)

 من بصورتها النهائية االستبانة تكونت وقد .وتعديل بعضها االستبانة من فقراتبعض ال بحذف

، موزعة التالميذ المعاقين بصريالدى  مشكالت تعليميةعليها وجود  اإلجابة تعكس فقرة،  (24)
مشكالت تتعلق  ،اتفقر ( 5)من  وتكون مشكالت تتعلق باألسرةبعد  :على خمسة أبعاد هي

ومشكالت ، اتفقر ( 6)وتكون من  مشكالت تتعلق بالمعلمفقرات، ( 5)وتكون من  بالمدرسة
 ،(24) الطالب هي عليها حصلي أن يمكن درجة أقل .فقرات(  6)وتكون من  تتعلق بالمنهاج

 ق بشدةموافحيث )، (5-1) من الدرجات لتدريج ليكرت سلم حسب وذلك، (120)درجة وأعلى
 .(1 اير موافق بشدة، و 2 اير موافق، و 3 محايد، و 4 موافق، و 5تعني 
 الدراسة أداة صدق

 التربيـة مجـال فـي الخبـراء محكمـين مـن علـى عشـرة عرضها تم فقد األداة صدق من للتحقق     

انتمـاء  مـن الرس، للتأكـدمحافظة كلية العلوم واآلداب ب/جامعة القصيم  في النفس وعلم الخاصة
حظـات ، وأي ماللغويـةال ةناحيـال مـن الفقـرات صـيااة وسـالمة تقيسـه الـذي البعـد إلـى فقـراتال
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  المحكمـين، السـادة آلراء وفقـا االسـتبيان تعـديل تـم ثـم ومـن .ن، واألخـذ بـآرائهميبـديها المحكمـو
 .وبهذم الطريقة تم التأكد من صدق األداة

 :ثبات أداة الدراسة

ــات أداة الدراســةو   ــد مــن ثب ــار  ؛للتأك عــادة االختب ــار وا  ــة االختب ــق بطريق ــم التحق ــد ت فق
(test-retest).  عـــادة تطبيقـــه بعـــد علـــى مجموعـــة مـــن  شـــهر ونصـــفبتطبيـــق االختبـــار، وا 

 وتــم، ولــي أمــر مــن أوليــاء أمــور التالميــذ المعــاقين بصــريا (20)مكّونــة مــن مجتمــع الدراســة 
ن بـين تقـديراتهم فـي المـرتين ، ومـن ثـم تـم حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـوجمعها وتحليل النتائج
 .على أداة الدراسة ككل

 .وتم أيضام حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلـة كرونبـاأ ألفـا 
ــات اإلعــادة ( 2)والجــدول رقــم  ــاأ ألفــا وثب ــة كرونب ــداخلي وفــق معادل ــين معامــل االتســاق ال يب

 .ايات هذم الدراسةواعتبرت هذم القيم مالئمة لغ .للمجاالت واألداة ككل
 (6)جدول 
 للمجاالت والدرجة الكليةاإلعادة وثبات معامل االتساق الداخلي كرونباأ ألفا 

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة البعد

 1.03 1.02 باألسرة شكالت تتعلقم

 1.05 1.08 مشكالت تتعلق بالمدرسة

 1.00 1.00 مشكالت تتعلق بالمعلم

 1.02 1.20 مشكالت تتعلق بالمنهاج

 1.08 1.00 المشكالت ككل 

 :املستخدمة اإلحصائية األساليب

 اإلحصائية األساليب باستخدام SPSS اإلنسانية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج استخدام تم

  :التالية

 االستبيان ثبات معامل لحساب النصفية التجزئة. 

 ئويةالم والنسب واالنحرافات المعيارية والمتوسطات التكرارات. 

 تحليل التباين األحادي. 

 البناء صدق من للتأكد بيرسون ارتباط معامل. 
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 :النتائج

ضوء أهدافه التي يسعى إليها في تحديد المشكالت  في دراسةتم استعراض نتائج ال
ومجاالتها، ثم المقارنة بين هذم  ن بصرياالتالميذ المعاقوالتي يعاني منها التعليمية 

 :، وذلك وفقا لما يليالمتغيرات نالمشكالت تبعام لعدد م
كما  بصريان التي يعاني منها التالميذ المعاقوما أكثر المشكالت التعليمية  : "األولالسفال 

 ."  نيدركها الوالدا
لرجابة عن هذا السفال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

والجدول  ،نكما يدركها الوالدا بصريان المعاقو يعاني منها التالميذللمشكالت التعليمية التي 
 .أدنام يوضح ذلك

 (4)جدول 
من وجهة نظر  بصريان المعاقو للمشكالت التعليمية التي يعاني منها التالميذ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 مرتبة تنازليام حسب المتوسطات الحسابية والدينال

 المجال الرقم الرتبة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 1.53 4.20 مشكالت تتعلق بالمدرسة 6 0

 مرتفع 1.34 4.50 مشكالت تتعلق بالمنهاج 3 6

 متوسط 1.86 4.62 مشكالت تتعلق باألسرة 0 4

 متوسط 1.56 4.14 مشكالت تتعلق بالمعلم 4 3

  
 مرتفع 1.34 4.50 المشكالت ككل 

، حيث (3.68-3.03)أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ( 3)يبين الجدول      
 (3068)في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ  مدرسةالمشكالت التي تتعلق بال تجاء

في المرتبة األخيرة وبمتوسط  المشكالت التي تتعلق بالمعلم تبينما جاء .وبمستوى مرتفع
وهي  (3051)ككل للمعوقات غ المتوسط الحسابي ، وبلوبمستوى متوسط (3003)حسابي بلغ 

 .بمستوى مرتفع
إلى أهمية المدرسة للطالب المعاقين بصريا من وجهة نظر أولياء األمور  ذلك الباحث ويعزو

وحاجتهم إلى تلقي الدعم والمتابعة من قبل المدرسة للتخفيف عليهم في مواجهة إعاقة 
 . ب على األسرة التعامل معها الطفل فقد حاسة مهمة ويصع اطفلهم، كون هذ
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 (Hintermair, Manfred,2015) ودراسة( 2005)تتفق مع دراسة معيادوهذم النتيجة 
التي أشارت نتائجهما أن المعاقين بصريا يواجهون مشكالت بدرجة مرتفعة، وتتفق مع دراسة 

(Jackon .R, 1990)  ان البصر سمات البيئة األسرية يفثر بقوة على التوافق مع فقدفي أن
 أن إلى  (Jackson & Lawson,1995)،  وتتفق أيضا مع دراسةلدى عينة المعاقين بصريام 

 .بصريام  لدى المعاقين البصر فقدان مع التوافق على بقوة تفثر األسرية البيئة سمات
حيث أشارت النتائج أن أفراد عينة الدراسة يواجهون ( 2001)إبراهيم مع دراسة  ال تتفقو      
حيث أشارت ( 2012)أبو زيتون ومقدادي وال تتفق  مع دراسة ت بدرجة متوسطة،مشكال

وال تتفق مع  ،بصريا المعاقين لدى متوسطة كانت باألمن الشعور درجة أننتائج دراستهما 
حيث أشارت النتائج أنهم يواجهون مشكالت بدرجة متوسطة على كافة ( 2013)دراسة حموش

 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعةأبعاد المقياس من وجهة نظرهم و 
وال يوجد تشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في المشكالت التعليمية التي      

حيث لم تبحث الدراسات السابقة هذم . تواجه المعوقين بصريا والتي بحثتها هذم الدراسة
ية ونتعرف على أي بعد من األبعاد أو األبعاد وذلك لنتمكن من مقارنتها في الدراسة الحال

وهذم النتيجة  .المشكالت التي كانت أكثر تأثيرا على المعوقين بصريا وأيها كان أقل تأثيرا
مفشر واضح على أن الطالب المعوقين بصريا يعانون من مشكالت تعليمية ككل بدرجة 

 . مرتفعة، وخاصة في أبعاد تتعلق بالمدرسة والمناهج
 تعلمية/ بيئة تعليمية ليست الحالي بوضعها المدرسة أن على واضح مفشر تيجةالن وهذم     

 تدعم وال التعلمية/ حاجاتهم التعليمية تلبي وال تحتضنهم الذين المعوقين بصريا لطالبل مناسبة

  .نظر أولياء األمور وجهة من طموحاتهم
يين واير مهيأة أو مكيفة كون المدارس معدة لتدريس التالميذ العادويرجع الباحث ذلك إلى  

لتتناسب مع التالميذ المعاقين بصريا واير مزودة باألجهزة واألدوات الالزمة والتي يحتاجها 
( قصور في األجهزة الالزمة التي يحتاجها الطالب المعوقون بصريام )التالميذ، وقد أخذت عبارة 

 .في بعد المشكالت المدرسية مما يدل على هذا األمر نسبةأكبر 
ما أن المناهج المناسبة للمعوقين بصريا تساعد على الحد من المشاكل عند المعوقين، حيث ك

هناك مشكلة في توفير )تعاني هذم الفئة من نقذ في المناهج ومما يدل على ذلك أن فقرة 
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في بعد المشكالت التي تتعلق بالمنهاج قد حصلت على أعلى نسبة ( المناهج للمعاقين بصريام 
 .دفي هذا البع

 (3003)في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  المشكالت التي تتعلق بالمعلم تجاءو      
، وقد يرجع ذلك لتوافر عدد كاف من المعلمين القادرين على التعامل مع  وبمستوى متوسط

هذم الفئة ومتخصصين في مجال اإلعاقة البصرية، ووجود جامعات سعودية تخرج معلمين 
 . يتم تعيينهم في وزارة التربية والتعليم في برامج اإلعاقة البصريةفي هذا المجال 
في   (0005≤ )عند مستوى الداللة  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة : " السفال الثاني
ن بصريا في منطقة القصيم من وجهة نظر عليمية التي تواجه الطلبة المعوقوالمشكالت الت
والدخل، وجنس ،  الطالب ، وجنسوالمرحلة الدراسيةطقة، حسب متغيرات المن أولياء األمور

   ولي األمر الذي قام بتعبئة االستبانة
للمشكالت  لرجابة عن هذا السفال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 التعليمية التي تواجه الطلبة المعوقين بصريا في منطقة القصيم من وجهة نظر أولياء األمور
والدخل، وجنس ولي األمر الذي ،  الطالب ، وجنسوالمرحلة الدراسيةحسب متغيرات المنطقة، 

 .، والجدول أدنام يوضح ذلكقام بتعبئة االستبانة
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 (2)جدول 
ن بصريا في منطقة القصيم التي تواجه الطلبة المعوقو للمشكالت التعليمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

والدخل، وجنس ولي األمر  وجنس الطالب،  حسب متغيرات المنطقة، والمرحلة الدراسية،نظر أولياء األمور من وجهة 
 الذي قام بتعبئة االستبانة

مشكالت  
تتعلق 
 باألسرة

مشكالت 
تتعلق 
 بالمدرسة 

مشكالت 
تتعلق 
 بالمعلم

مشكالت 
تتعلق 
 بالمنهاج

 المشكالت 
 ككل

 
 
 

 المنطقة

 
 بريدة

 ...8 2.24 8.02 .8.3 8.32 س
 0.03 0.32 0.23 0.43 0.20 ع

 
 عنيزة

 8.88 2..8 8.00 .8.2 8.42 س
 0.82 0.82 4..0 ...0 0.33 ع

 
 الرس

 0..8 .2.3 .8.0 8.22 8.82 س
 ...0 0.33 ...0 2..0 2..0 ع

المرحلة 
 الدراسية

 3..8 .8.2 4.24 2..8 8.24 س ابتدائي
 8..0 0.34 0.22 2..0 0..0 ع

 3..8 8.22 8.02 2..8 8.43 س متوسط
 .0.4 0.23 0..0 0.82 0.32 ع

 3..8 2.03 8.02 2..8 8.38 س ثانوي
 0..0 2..0 4..0 ...0 2..0 ع

 .8.2 8.32 4.23 3..8 8.42 س ذكر الجنس
 0.23 2..0 ...0 3..0 2..0 ع

 أنثى
 

 8.20 2.28 8.33 8.23 .8.3 س
 .0.0 .0.4 0.88 0.42 .0.3 ع

 
 

الدخل 
 الشهري

أقل من خمسة 
 آالف

 2..8 .2.4 .8.0 .8.3 8.83 س
 3..0 .0.2 0.23 0.20 0.22 ع

من خمسة آالف 
 إلى عشرة

 8..8 8.22 .8.0 .8.2 8.22 س
 0.44 2..0 0.22 0.42 0.23 ع

أكثر من عشرة 
 آالف

 8.24 .2.0 4.23 2..8 .8.0 س
 4..0 3..0 0..0 3..0 0..0 ع

من قام 
بتعبئة 
 االستبانة

 0..8 8.22 8.03 8.22 8.02 س والد الطالب
 3..0 0.23 ...0 3..0 .0.2 ع

 8..8 2.02 .4.2 3..8 8.22 س والدة الطالب
 0.80 .0.2 0.42 0.22 4..0 ع

تباينام ظاهريام في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 4)يبين الجدول      
التعليمية التي تواجه الطلبة المعوقين بصريا في منطقة القصيم من وجهة نظر  للمشكالت

 وجنس الطالب، ،لمرحلة الدراسيةبسبب اختالف فئات متغيرات المنطقة، وا أولياء األمور
 .وجنس ولي األمر الذي قام بتعبئة االستبانة، والدخل

تخدام تحليل التباين تم اسولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية  
 (.6)وتحليل التباين لألداة ككل جدول ( 5)المجاالت جدول  على المتعدد

 (5)جدول 
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والدخل، وجنس ولي األمر الذي قام بتعبئة ،  الطالب ، وجنسوالمرحلة الدراسيةالمنطقة، تحليل التباين المتعدد ألثر 
 جه الطلبة المعوقين بصريا من وجهة نظر أولياء األمورالمشكالت التعليمية التي تواعلى مجاالت  االستبانة

مصدر 
 التباين

مجموع   المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

مشكالت  المنطقة
تتعلق 
 باألسرة

بين 
 المجموعات 

3003 2 1005 00145 00086 

داخل 
 المجموعات

545023 41 13035 

  43 551016 عالمجمو 
مشكالت 
تتعلق 
 بالمدرسة

بين 
 المجموعات 

66051 2 33026 2050 0004 

داخل 
 المجموعات

545022 41 13030 

  43 611053 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمعلم

بين 
 المجموعات 

0056 2 0038 00035 00064 

داخل 
 المجموعات

421013 41 10025 

  43 421080 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمنهاج

بين 
 المجموعات 

228052 2 114026 10066 0000* 

داخل 
 المجموعات

430048 41 10052 

  43 668 المجموع
 المشكالت 

 ككل
بين 

 المجموعات 
560001 2 280001 2082 00051 

داخل 
 المجموعات

4065052 41 00016 

  43 4625053 المجموع
 المرحلة
 الدراسية

مشكالت 
تتعلق 
 باألسرة

بين 
 المجموعات 

120305 2 60100 00452 0.625 

داخل 
 المجموعات

538056 41 13014 

  43 551016 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمدرسة

بين 
 المجموعات 

1006 2 0053 0.36 0.065 

داخل 
 المجموعات

610065 41 14080 

  43 611053 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمعلم

بين 
 المجموعات 

26055 2 13028 1038 0.264 

داخل 
 المجموعات

305033 41 0064 

  43 421080 المجموع
 0.623 00458 5061 2 15022بين مشكالت 
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تتعلق 
 بالمنهاج

 المجموعات 
داخل 

 المجموعات
652058 41 15002 

  43 668 المجموع
 المشكالت 

 لكك
بين 

 المجموعات 
36015 2 18008 00162 00851 

داخل 
 المجموعات

4580056 41 111004 

  43 4625053 المجموع
مشكالت  الجنس

تتعلق 
 باألسرة

بين 
 المجموعات 

4050 1 4050 0035 0.556 

داخل 
 المجموعات

546055 42 13001 

  43 551016 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمدرسة

بين 
 المجموعات 

34025 1 34025 2050 00122 

داخل 
 المجموعات

555046 42 13055 

  43 611055 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمعلم

بين 
 المجموعات 

11046 1 11046 1015 0.285 

داخل 
 المجموعات

410043 42 0055 

  43 421080 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمنهاج

بين 
 عات المجمو 

85048 1 85048 6033 00016* 

داخل 
 المجموعات

580052 42 13082 

  43 668 المجموع
 المشكالت 

 ككل
بين 

 المجموعات 
250060 1 250060 2061 0.114 

داخل 
 المجموعات

4355013 42 103050 

  43 4625053 المجموع
الدخل 
 الشهري

مشكالت 
تتعلق 
 باألسرة

بين 
 ت المجموعا

30050 2 10055 1058 0.218 

داخل 
 المجموعات

511066 41 12048 

  43 551016 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمدرسة

بين 
 المجموعات 

35055 2 15050 1025 0.20 

داخل 
 المجموعات

556016 41 14005 

  43 611053 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمعلم

بين 
 المجموعات 

2035 2 1015 0012 0.802 

 10023 41 410054داخل 
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 المجموعات
  43 421080 المجموع

مشكالت 
تتعلق 
 بالمنهاج

بين 
 المجموعات 

48065 2 24034 1061 0.212 

داخل 
 المجموعات

610033 41 15011 

  43 668 المجموع
 المشكالت 

 ككل
بين 

 المجموعات 
150082 2 85041 0050 0.462 

داخل 
 المجموعات

4454001 41 108066 

  43 4625053 المجموع
من قام 
بتعبئة 
 االستبانة

مشكالت 
تتعلق 
 باألسرة

بين 
 المجموعات 

45034 1 45034 3005 0.054 

داخل 
 المجموعات

503082 42 110006 

  43 551016 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمدرسة

بين 
 المجموعات 

5056 1 5.56 0054 0.465 

داخل 
 المجموعات

603005 42 14038 

  43 611053 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمعلم

بين 
 المجموعات 

1002 1 1002 00101 0.552 

داخل 
 المجموعات

420085 42 10002 

  43 421080 المجموع
مشكالت 
تتعلق 
 بالمنهاج

بين 
 المجموعات 

5083 1 5083 0035 0.546 

داخل 
 المجموعات

662015 42 15055 

  43 668 المجموع
 المشكالت 

 ككل
بين 

 المجموعات 
30025 1 30025 00255 0.602 

داخل 
 المجموعات

4505046 42 100042 

  43 4625053 المجموع
 :اآلتي( 5)يتبين من الجدول 

بعد المشكالت ألثر المنطقة في  تعزى (1.15≤ )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
 .وفي المجاالت ككل المعلمو  التي تتعلق باألسرة والمدرسة

المشكالت التي بعد تعزى ألثر المنطقة في  (1.15≤ )فروق ذات داللة إحصائيةوجود  -
 .لصالح منطقة بريدةبالمنهاج وكانت المشكالت التي تتعلق المنهاج، تتعلق ب
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التعليمية للطالب المعوقين مشكالت الالدراسات السابقة بحثت في وال توجد دراسة من      
الباحث عدم وجود فروق بين المناطق  ويعزو. أو في هذم األبعاد في منطقة القصيم بصريا

لذا لم يكن هناك  ؛االجتماعي واألسري والتعليميتقارب المدن الثالث في المستوى  الثالث إلى
كون طبيعة األسرة  ،والمعلم األسرة والمدرسة أبعادفي  فروق بين تلك المحافظات الثالث

، معلمين من حيث المفهالت والخبراتوأيضا ال ،والمدارس متشابهة إلى درجة كبيرةواحدة 
 .وقد جاءت الفروق لصالح مدينتي بريدة والرسالمنهاج بينما كان هناك فروق في بعد 

باب اختالف المناطق الثالث في بعد وقد يحتاج هذا إلى مزيد من الدراسات للتعرف على أس
 ..، وقد يكون لصغر حجم العينة تأثير في ذلكالمنهاج
مرحلة الدراسية في التعزى ألثر  (1.15≤ )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 .جميع األبعاد وفي المشكالت ككل
ي فروق ف عدم وجود هاأظهرت نتائجالتي ( 0000)ىيحي وتتفق هذم الدراسة مع دراسة     

التي أشارت إلى  2007) )اراب  هشام دراسة، وتتفق مع رالمشكالت ، تعزى لمتغيري العم
كما تتفق مع دراسة ، العمر لمتغير تبعا النفسية المشكالت قائمة في معنوية فروق عدم وجود
 .(4032)شنيكات 

أكان الطالب في ويرى الباحث أن المشكالت التعليمية لدى المعوقين بصريا واحدة سواء      
عوبات يفثر عليه في فما يواجه المعوق من ص .بتدائية أو المتوسطة أو الثانويةالمرحلة اال

وألنهم االبا يوضعون في مدارس   ؛ومشاكلهم األسرية والمدرسية واحدة ،كافة المراحل
ن وفي أالب األحيا ،متشابهة في إمكاناتها وأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريسهم

 .في نفس البرنامج تدمج بعض المراحل
الجنس، في جميع تعزى ألثر  (1.15≤ )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

المجاالت وفي مجال المشكالت ككل باستثناء مجال المشكالت التي تتعلق بالمنهاج 
 .وكانت لصالح اإلناث 

لت إلى عدم وجود فروق التي توص(  ٨٨١١ )لقريوتيتتفق مع دراسة ا وهذم النتيجة     
أظهرت عدم وجود فروق في التي  (3222)ىيحي دراسةو  بين الجنسين في مستوى القلق،

شنيكات  ، و(4032)وحسن ،(2001)ودراسة إبراهيم  ،جنسالمشكالت تعزى لمتغير ال
(4032). 
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 ادالة إحصائي فروق وجود النتائجحيث أشارت  (0005) الحميد عبدال تتفق مع دراسة و       
كما ال تتفق  ،واالجتماعي العام النفسي التوافق في البصرية اإلعاقة ذوي والبنات البنين بين

التي أشارت إلى فروق في المشكالت التي يعاني منها التالميذ ( 2005)مع دراسة معياد
( ٥٠٠٦ (الفر  كما ال تتفق مع دراسة ،ن بصريا وفقا لمتغير الجنس ولصالح اإلناثالمعاقو
كما ال تتفق مع دراسة  ،الذكور لدى منها أعلى قلق درجات اإلناث لدى أن دتالتي وج
 .وهناك فروق تعود للجنس ولصالح الذكور ،التي أشارت إلى وجود مشكالت (4038)حموش
تأثيرها على األسرة واحد سواء أكان المعاق و اإلعاقة متطلبات الباحث ذلك لكون  ويعزو     

 .ذكرا أم أنثى
مشكالت الطالب المعاقين بصريا واحدة وال تختلف هذم  أن حيث منطقية جةالنتي وهذم 

المشكالت باختالف الجنس كون البيئة التي تقدم لهم الخدمات متشابهة، وتتشابه برامج 
 .الذكور مع برامج اإلناث في الخدمات

حث ذلك البا ، فيعزومجال المشكالت التي تتعلق بالمنهاج وكانت لصالح اإلناثا في أم     
إلى عدم توفر التكنولوجيا والمناهج المناسبة في مدارس اإلناث مقارنة مع مدارس الذكور، 
وقد يكون هذا المجال يحتاج إلى مزيد من الدراسات والمقارنات وعمل مقابالت ، ويحتاج إلى 

مج معرفة أسباب وجود مشكلة أكبر فيما يتعلق بالمناهج في مدارس وبرامج اإلناث مقارنة ببرا
 .الذكور

في جميع  الدخل الشهريتعزى ألثر ( 1.15≤ ) جود فروق ذات داللة إحصائيةو عدم      
 .المجاالت وفي مجال المشكالت ككل

وتأثيرم على إدراك  الدخل الشهريأثر في  توال يوجد دراسة من الدراسات السابقة بحث     
 .المعوقين بصرياالتي تواجه  المشكالت التعليميةأهم 
بأن المشكالت سببها اير مادي ومشكلة األهل ليست مادية بالدرجة  الباحث ذلك يرجعو  

وذلك ألن المملكة تقدم الخدمات للجميع بشكل مجاني، وتقوم بدعم األسرة والطالب  ؛األولى
 .ويتسلم الطالب راتب شهري من وزارة التربية والتعليم

من قام بتعبئة زى ألثر تع (1.15≤ )وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  -
 .في جميع المجاالت وفي مجال المشكالت ككل االستبانة
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وهذا برأي الباحث راجع أن أولياء أمور الطالب المعوقين بصريا سواء أكان األب أو األم 
يشعرون بوجود مشكالت كبيرة لدى الطفل ويشعرون بحاجته إلى مزيد من الدعم والمساندة 

اجات تيحن في المدرسة أو األسرة كون هذا الطالب من ذوي االمن قبل اآلخرين سواء أكا
 .الخاصة 

وقد يرجع عدم وجود اختالف إلى تفهم كال الوالدين لمشكالت الطفل وتشارك الوالدين 
مما يجعلهما على بينة بأهم المشكالت التي تواجه هذا  ؛وتعاونهم في تقديم الخدمات للطفل
في تقاسم الجهد والتعاون فيما بينهم لتقديم الخدمات، الطفل، ولطبيعة المجتمع السعودي 

 .حيث تعتبر األسرة السعودية أسرة متماسكة متحابة ومترابطة
 (.)جدول 

 ألثر المنطقة على بعد المنهاج شفية المقارنات البعدية بطريقة 
 .Sig متوسط الفرق 

 0.2.2- 22..3 الرس مع بريدة
 *.0.03  33..8 الرس مع عنيزة

 * 0.000 ..4.. ة مع بريدةعنيز 
 (..0.0=  )دالة عند مستوى الداللة  * 
بين الرس ( 1.15=  )وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 2)يتبين من الجدول  
( 1.15=  )وجود فروق ذات داللة إحصائية  .، وجاءت الفروق لصالح منطق الرسعنيزةو 

 .دةبري، وجاءت الفروق لصالح منطق عنيزة وبريدة بين 
 : شكالت التعليميةاحللول املقرتحة للتغلب على امل

هناك مشكالت فننه يمكن القول أن  ،من نتائج في ضوء ما توصلت إليه الدراسة            
وتهدد  متعليمهتعوق المعوقين بصريا من وجهة نظر أولياء األمور،  البالطتعليمية تواجه 

طالب للحاجات الو  هذم المشكالتعلى أهم لذا يستوجب التعرف المستمر ، النفسي مأمنه
الالزم  والعالجي وتوفير الرعاية النفسية والتوجيه واإلرشاد اإلنمائي والوقائي ،المعوقين بصريا

قين بصريا على إجابات أولياء أمور الطلبة المعو  من خالللهم وألولياء أمورهم،  حول ذلك
عاد األكثر تأثيرا على المعوقين بصريا، االستبانة، ومن خالل تحليل االستبانة ورفية األب

واألبعاد األكثر تكرارا، والتي تشكل مشكلة وتفثر على الطالب واألسرة، ومن خالل أخذ آراء 
هم المعاقين،  فقد خرج الباحث يب لحل المشكالت التي تواجه أبناءأولياء األمور حول األسال
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اعدهم في التغلب على بعض هذم ببعض الحلول التي طالب بها أولياء األمور لعلها تس
 :وقد تم تصنيف أهم المقترحات حسب أبعاد المشكالت األربع التاليةالمشكالت، 

 :األسرةمشكالت يف جمال 

 .توفير األجهزة واألدوات الالزمة للمعوقين بصريا -0

 .توفير أدلة إرشادية ألولياء األمور للتعامل مع طفلهم المعاق بصريا -6

 .إلعاقة البصرية ماديا ومعنويادعم أسر األفراد ذوي ا -4

 .ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين المدرسة والبيت -3

توفير دورات تدريبية مستمرة للوالدين في مجال اإلعاقة البصرية وكيفية التعامل مع  -5
 .طفلهم

 :املدرسةمشكالت يف جمال 

، صريان برسة والتي يحتاجها الطالب المعوقوتوفير األجهزة واألدوات الالزمة في المد -0
مثل توفير التجهيزات الخاصة لضعاف البصر كالكتب المطبوعة بالخطوط الكبيرة ، 

 .وأدوات بريل للمكفوفين سبورة، عدسات أو نظارات مكبرة،

 التعليمية الوسائل يركتوف .توفير الوسائل التعليمية المناسبة للطالب المعوقين بصريا -6

 .البرامج ذمه فعالية لزيادة البارزة الخرائطو  المجسماتو  توااألدو 

إعادة تخطيط مباني مدارس التربية البصرية من حيث اختيار الموقع وتصميم المبنى  -4
 .المدرسي

 .توفير عوامل األمان بالمبنى المدرسي -3

 .توفير ميزانية مناسبة لممارسة األنشطة -5

توفير األنشطة المدرسية التي تنمي القدرات اللغوية كأنشطة اإلذاعة المدرسية،  -2
 .نشطة التي تنمي القدرات العقليةواأل 

 :املعلممشكالت يف جمال 

إتاحة الفرصة لمعلمي الطالب المعوقين بصريا لاللتحاق بالبعثات التدريبية في  -0
 .الخارج لتحسين مهاراتهم في التعامل مع هذم الفئة

قيام المعلمين بمتابعة كل ما هو جديد في مجال اإلعاقة البصرية وكيفية التعامل مع  -6
 .م الفئةهذ
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 .توفير دورات تدريبية مستمرة ومتخصصة للمعلم في مجال اإلعاقة -4

 .توفير حوافز مادية للمعلمين المتميزين -3

 .تعريف المعلم باالحتياجات التربوية الخاصة بالمعاق وكيفية التعامل معها -5

 .تدريبه على التخطيط لألنشطة التربوية -2
 :املناهجمشكالت يف جمال 

 .سبة مع المعوقين بصرياتوفير المناهج المنا -0

 .توفير دليل للمعلم لكل مقرر دراسي للطالب المعوقين بصريا -6

برامج قراءة )  استخدام التكنولوجيا المتطورة في مجال تدريس المعوقين بصريا -4
التي تمكنهم من التعامل مع الكمبيوتر وشبكة  .الشاشة لضعاف وفاقدي البصر
 .( Nvda أو Jaws أو  Ibsar المعلومات الدولية ومنها برنامج

 .بما يتناسب مع المعوقين بصريا تنويع األنشطة -3
 :مقرتحات وتوصيات الدراسة

 :كما يوصي الباحث ببعض األمور ومنها

 .لمجتمع حول اإلعاقة البصريةإجراء حمالت توعية ألفراد ا -0

قين على ممارسة و تدريبهم على مساعدة أبنائهم المعتنظيم دورات تدريبية لآلباء ل -6
 .شطة مماثلة في المنزل ومشاركة المعلم في تنظيم األنشطة التربوية بالمدرسةأن

  .توعية المبصرين بكيفية التعامل مع الطالب المعوقين بصريا -4

 .المكفوفين مع على التواصل العادية الحكومية المدارس في المعلمين تدريب -3

 .المجتمع توصي الدراسة بأهمية دمج هفالء األطفال من المعوقين بصريا في -5

االهتمام بالمشكالت التعليمية الخاصة باألطفال المعوقين بصريا وضرورة تبني فلسفة  -2
متطورة في تعليم هذم الفئة وذلك من خالل إمكانية وضع مناهج خاصة تتناسب  جديدة

واحتياجات بعض الفئات من ذوي االحتياجات الخاصة من حيث النواحي الجسمية 
 .ية والتعليمية والمهنيةوالحسية والعقلية والمعرف

 لدى باألمن الشعور مجال في المستقبلية الدراسات من المزيد إجراء على التشجيع -8
 .العربية البيئة في بصريام  قينو المع
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 المتخصصة واإلرشادية واالجتماعية النفسية بالخدمات بصريام  قينو المع الطلبة تزويد -0

 . لديهم نباألم الشعور زيادة في تسهم قد والتي المناسبة،

متكاملة  إستراتيجيةعلى الدراسة العلمية وذلك لوضع  االهتمام بوضع خطة وطنية تعتمد -0
باالستفادة من التكنولوجيا التي توفر لهم فرذ التعلم تتصدى لمشكالت المعوقين بصريا 
برامج قراءة الشاشة التي يمكنهم من التعامل مع ) الذاتي عبر برامج متخصصة 

 .( Nvda أو Jaws أو  Ibsar المعلومات الدولية ومنها برنامجالكمبيوتر وشبكة 

تنويع األنشطة والبرامج التربوية التي تقدم للطالب المعوقين بصريا وأن تقدم لهم  -01
 .بأساليب جذابة وشيقة وممتعة 

مشكالت الطالب المعوقين بصريا،  مزيد من الدراسات حول بنجراء أيضا يوصي الباحث -00
  .ت، وكيفية مواجهتهاوأسباب هذم المشكال

عطائهم ، المسئولية تحمل في الخاصة الفئات أطفال إشراك على العمل -06 لالعتماد  الفرصة وا 
  .أنفسهم على

القيام بحمالت توعية لآلباء وأولياء أمور هفالء الطالب لمعرفة مختلف األساليب  -04
كسابهم التعليمية والتي يمكن تطبيقها مع الطفل بشكل مبسط وسهل وصحيح وذلك إل 

 . مختلف المهارات

ضرورة توجيه الدعوة لكافة معلمي الطفل اير العادي إلى ضرورة تدريبهم على مختلف  -03
 . األساليب التعليمية، والتي تتناسب مع خصائذ ومتطلبات الفئة التي يتعاملون معها

 وذلك من أجل ؛إقامة الدورات التدريبية للذين يعملون بالمراكز والمفسسات التأهيلية -05
زيادة معرفتهم بأساليب رعاية وتأهيل المعوقين، ومعرفة أحدث الوسائل التي توصل إليها 

 .العلم بهذا المجال
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