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 13الفصل 

 مجتمعال االندماج في

ِاألطفال الذين ال يحسنون  لكن. األطفال ّلُك هم مثلمثل، مجتمعالمن  جزء ُال يحسنون الرؤية الذين األطفال   ُ
 ونساعدي أو ،مشون ي أوخارج،في اليلعبون ما  اًنادرو. البيت في - في أغلب األحيان –ًأيضا  ونبق يُّالرؤية
ّهؤالء األطفال للتعر فرصةّكما تقل . أسرهم عملفي  خرون اآلناس ّيتعرف ال وال، اآلخرين الناس على فَ

يخرج  عندما. القيام بعمل األشياء اّتعلموأن ي ستطيعون يال المكفوفين األطفالّأن الناس يظن  َقدبل . عليهم
ُّال يحسنون الرؤيةالذين  األطفال ِ  َكيف أو معهم، ّتكلمون يَكيف متأكدين غيرناس ال ُكون يَقد، مجتمعال إلى ُ

 .ّتصرفوني

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
ِيمكن   . مجتمعفي ال ينعاملأعضاء  واُيصبح نأطفالكم أ مساعدة أجل نم الكثير واعمل تأن - باءأيها اآل- كم ُ
 أو ،السوق إلى ذهب تعندما أو ،الحطب جمع ت أوماء،تحضر ال عندما - المستطاع َقدر َمعك كتطفل ُخذ

 على طول الطريق اهرتما  ِصف. ومناسبات الحي اتاجتماعٕالى و دينية،أو االجتماعات ال ،إلى المدرسة
 هاّعلمو ،الذين تقابلهم والحيوانات الناسّعرفها ب. ّ وشمهااألشياء لمسو ،إلى األصوات ماعِستالعلى ا هاّشجعو

ّتحيي َكيف  .الناس ُ

 ةطفلأنا مل أقابل 
 .سعاد قبل ةكفيف

يا ترى هل تستطيع 
لعب سعاد اجمليء ل

 !؟عنام



 االندماج في المجتمع

  ُيساعدواأن  أعضاء المجتمعكيف يستطيع 

ّأعضاء المجتمع أن يتعلموا أنيستطيع    مثل غيرها من  ةِحسن الرؤية نشيطُتي ال ت الةِّ الطفلّ
َّلكنها تحتاج . طفالاأل َقد . طريقهااالهتداء إلى ّتعرف على الناس وفي الّمساعدة خاصة إلى َ

ّيشعر الناس بعدم الراحة مع طفلك حتى توضح  ُ   لهم َّ
 .ونّتصرفيَكيف 
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ا، يا يامسني . مرزق وُحنن 
 .أن نراكَكم لطيف 

ك تم مع طفلَلكالعلى اّشجعهم   
ِاطلب منهم تقديم . َحينما يرونها

تعرف لك باالسم، تطفلنداء أنفسهم و
ّأنهم يتكلمون معها لهم ّوضح . ّ

ً إليها، بدال من ًمباشرةوجوب الكالم 
 .عنهاُسؤال الناس اآلخرين 

 ــــضاء ــــساعدة أع ََلم َ ُ
 مـعوايتفـاعلأن المجتمع 

طفلك

، ىل أين أنت ذاهبة إ
؟ يامسني  يا

على جابة على اإلّشجع الناس   
. َأسئلة طفلك وتوضيح األشياء لها

ّتعرف أعضاء المجتمع على َّكلما 
عمل ها قادرة على الّأنأدركوا ك، تطفل

 !ّمما يظنونأكثر 

َمس علىّشجع الناس    َاعدة طفلُ ك تَ
. العثور على ما تبحث عنهفي 

ِيمكن  ّعضاء المجتمع أن يتعلموا ألُ
انظر (ّإعطاء االتجاهات طريقة 

ي تال) 113-111صفحات 
العثور على األشياء في ساعدها ت

 .وحدها

طريق أين ال
ا لسوق؟إىل 

مام حىت يصبح ىل اباشرة ِسريي  ألإ ُم َّ
استديري ربع دائرة ّمث . ًاالطريق صخري
 .إىل اليسار

 لرائحة؟هذه ما 

يا َأقلي الكعك، أنا 
قالة امليف إنه . اميةس

 نيَهل تستطيع. جبانبك
 ؟يهَصوت قل يأن تسمع

ا
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  ُيساعدواأن  خروناآل طفالكيف يستطيع األ

 ضحكأو ال، ُيظهرون قساوتهم بإغاظتها َقد. ِحسن الرؤيةُتي ال تال ةِّالطفلمع  قساةاألطفال  ُكون ي أنُيمكن
 ِألعابهمَّفي مجرد استبعادها من  -في أغلب األحيان-قساوتهم تظهر  لكن. ّحتى بإيذائها  أو،هاقليدتأو  ،عليها

 .متهنشاطاأو 

  
 ََلمــساعدة َ حالــة اإلنــسان  فهــم علــى طفــالاأل ُ
 كفيفال
ًفهم سبونتك يعندماو. هفهمون يال ما َخافونيهم ألن ةقاسي ةطريقبفي أغلب األحيان  طفالاأل ّتصرفي  ،أكثر اَ

ِيمكن  :كف البصر فهم على طفالاأل ُتساعد َقد التي األلعاببعض إليكم . ِّطفللل ينمساعديكونوا أن لهم  ُ

شوشة رؤيةال: لعبة ّا  )املزغلةل (مل
ِيمكن ِيحسنوعندما ال تهم كيف تكون حال كتشفوا يأنألطفال ل ُ  :إذا النظر نُ
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يرون  األطفالأن تجعل  حاول ّثم
. علبة صفيح علىحروف أو نبات  ورقةَنقشة  مثل، التفاصيلًشيئا دقيق 

إلى أي حد . األشياء هذه ُرؤيةكيف يشعرون وهم يحاولون  األطفالاسأل 
 ؟ًيداج رؤيةال من ّتمكنوايينبغي عليهم االقتراب ل

شخص ارتدوا النظارة القوية ل  
ما أو نظارات شمسية 

ُمخدوشة َ

ّقطعة ورق رقيقة أو مادة بنهم وّغط عي  
ُلرؤية فقطبقليل من اسمح لهم تأخرى 

َُّاحلروف البد هذه كي أرى 
هي و. أقرتب إىل هذا احلدأن 
 !ُلرؤيةا ةزال صعبال ت
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يه ت:لعبة يف جو لكفالطفل ا ِّ 
 اللكي  ،إحدى األطفال ينعياعصب . اًأزواجينتظمون  األطفالدع   
 الشخص الدليل أخذي. ها لًدليال ُكون يآخر ًطفال دع. اًمطلق ُالرؤية ستطيعت
على الحركة  هاُويساعد ،مختلفةال شياءّتجس األ ُتركهايو ه،ُّزللتن "كفيفال"
 .أمانب

َّ :األسئلة هذهحول  ُّلتحدثعلى ا األطفال شجع، ةاللعب بعد َ
 ُالرؤية؟ على قادركان إحساسك وأنت غير  كيف َ
 ؟اخائفكنتَ  هل ً
 ؟كساعدلم ي أو ك،ساعدف دليلك ِعمل ماذا َ
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 أحسن؟عمله  يمكن كان ماذا ُ
 ؟دليلككنت تثق في  َهل 

 ًاصديقحتّسس : لعبة
ُرؤية ال تستطيع اللكي ، إحدى األطفال يعيناعصب   

 وَأ. ّبتحسسهم ِأصدقائها ِمعرفة حاولدعها ت ّثم. ًمطلقا
ِيمكن  ًمعا واّتكلم ّثم. مختلفة أجسامّالتعرف على  ُتحاول أن هاُ

 .ُالرؤية علىعن إحساس اإلنسان بعدم القدرة 

 ؟الراحئةهذه  ما: لعبة
 
 

 

 واستطيعيال لكي ، اعصب عيون مجموعة من األطفال  
ًالرؤية مطلقا ّكل أمام ضع ّثم. ُ  قوية رائحة هًشيئا لطفل  ُ

َّمقشر ةبرتقال مثل َ  أو موزة، قهوة، حبات شاي، أوراق ،ةُ
 هذهعلى  عرفالت األطفالانظر إن استطاع . ّمحلية نباتات
 .اتهبرائح األشياء

  
    
ّ حاسة َّ أنلهماشرح ، األلعاب هذه األطفال لعب ي أنَبعد  

ّوالشم والتذوق لدى  اللمس  .ؤيةُّرالال يستطيعون ، ألنهم عادةفي ال اًجد ةقوي صبحُتس المكفوفين الناّ

 الرائحة؟هذه ما 

 

 -عرف أنا أ
 !برتقالةهذه 

 َه
 قهوة؟

هي ل
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 الــضعيف ِّالطفــل ُأن يــشرآوا  األطفــال تأهيــل
 ِألعابهم فيالبصر 

ِالذي ال يحسن الرؤيةِّ الطفل ّأنطفال األ ُيدرك ال األحيان أغلب في   أجروا  إذا َمعهم لعب يأنيستطيع  ُ
 :المثال سبيل على .ِألعابهمتعديالت طفيفة على 
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ا أن تسمع الكرة، ينارَّلما استطاعت   
.اللعبةتشترك في أن أمكنها 

ّا تود أن ينار َ
كرة التلعب 
 .ممعك

َّلكنها ال  َ
ُتستطيع رؤية 

 .الكرة

وسيلة َلكن هل هناك . صحيحهذا 
َميكن أن تساعدها  ُ سمع الكرة؟ا لتِ ُ 

 ناَوضعلو ماذا 
 صغرية ًاأحجار
ه ؟اداخل

. ة جيدةفكرتلك 
انا ودع  .ّجنر
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ِالذي ال يحسن الرؤية الطفلإلشراك  راحاتقتًإليكم مزيدا من اال   ُ: 

  
 من ًالبد رزاألأو يجوز استعمال كيس مآلن بالفول   
ْالحدف (الرمي لعبة في كرةال  متى اَصوتسيصدر الكيس . )َ

ِرمي   . على األرضهبطمتى وُ

ْالشقط( "ّالتلقف"لعبة  وابلعتأن  واحاول َأو  كرةدحرجة ب) َّ
وهي تتدحرج  الكرة سمع ي أنِّيستطيع الطفل. األرض على
 .هامسكيو
   ،الباهرة لواناأل رى يأنيستطيع  ِّالطفلكان  إذا
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  . نهم

.األلوان لعمل الكيس يزاه اًقماشاستعمل 
  
ِيمكن   ِالذي ال يحسن الرؤيةِّلطفل ل ُ  ّنضم يأن ُ
 وناآلخر األطفالّصفق  إذاّالمساكة  لعبة إلى

ًربطوا شيئا  أو ،نكضور يوهم اصفرو أوبأيديهم 
ّكل علىًيصدر صوتا  مواحد  ُ

  
  
  
 

  
  

 

  
   

ِيمكن أن يتعلم الطفل الذي ال يحسن    ُِ ُِّ ّ
على جرس ُِربط َالرؤية قفز الحبل إذا 

 .الحبل

ِّيمكن أن يستعمل الطفل الصغير علبة    ِ معدنية بدل ُ
معدنية بها من علبة مصنوعة ُشخليلة وطبل، ال

َعلى سلك لعمل أغطية زجاجات مربوطة أحجار، أو  َ
 ).186انظر صفحة (لفة من الموسيقى أنواع مخت

  



       االندماج في المجتمع

  
  ُيساعدالمبتل رسم الصور في الرمل أو الطين 

 .ّأن تحس بما ترسمه ةِّالطفل

  
  
  

ِالذي ال يحسن الرؤيةِّالطفل يقدر    يجري في سباقات أن  ُ
 :بهذه الطريقة شجرتين، بين طوربم لحب عمالاستب

  


  
  
  
  
  
  
  
  

ل
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  . الشجرة حول الحبل ربطا ّثم. الثانية الشجرة من مترين - على بعد متر أخرى كبيرة عقدةاعقد   

.العقداألنبوب  زجاوَّعلى أال يت ِاحرص
  
  
 يةَكيفعن  فكاربتكار مزيد من األا َستطيع ينَّمع ابحث. منطقتكفي  األطفال اسأل ،ألفكارمزيد من ال  

ِالذي ال يحسن الرؤيةِّالطفل إشراك   .طفالاأللعاب التي يلعبها األ في ُ

 

حبل حد طرفي ابط  أار
اعقد ّثم . حول شجرة

عقدة كبيرة في الحبل، 
من مترين -على بعد متر


الحبل خالل أنبوب ِّمرر طرف 
.ّمجوف، مثل الخيزران
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  ّللحي مشاريع

ّسكان ال ُيساعد عبّلِل ساحة ءبنا    التي البسيطة األشياءبعض  هناك. التعاونالنشاط و اّتعلمويأن  واألطفالُ
ّلكلممتعة  لعبال أماكنتجعل  َبأنهم مهملونُاألطفال الذين ال يحسنون الرؤية يشعر  لنٍحينئذ . األطفال ُ ُ .

َالمقترحة  األفكاربّيتمتع سو ّكلُ  .الحي في األطفال ُ

  
  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

بنا

 -132-

  امللعب ء
 األطفال الملعبسيمنح . ةالبسيطالتركيبات و ّالمحلية الرخيصة المواد استعمال فضلمن األ لعب،م ِلبناء  
َلعب لتجربة ًفرصا باءواآل ِيمكن ،طفللكل ما ينفع ل. مختلفة ُ أو  كلفةبأقل  البيت، في اًالحق هبني تأنعائلة لل ُ

السيارات  إطارات، لذلك فإن الملعب المصنوع من أغصان األشجار واألعمدة. بدون تكلفة على اإلطالق
  .عالية فةكلبتمعدني ، ٍغال ،ُمبهرجبناء ملعب  من أفضل "نفايةال"غيرها من و قديمة،ال

َكيف 
نعمل على 

هذا إجناح 
 املشروع؟

ًسنبين أشياء ال تكلف ماال ّ ُ ِميكن. ًكثريا ََ  ناُ
َ نستعمل أشياء عندناأن ن نسأل يف املدرسةنستطيع  .بالفعلِ ََُّرمبا . َأ 

ًاستطعنا أن نستعمل جزءا من 
 .ًحوش املدرسة ملعبا لألطفال

دعونا نسعى إىل جعل استعمال 
ألطفال الذين ًامللعب ممكنا ل

 .يستعملون العكازات
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  للجميعملعب 
فهـي .  سـاعة30فـي مدينـة أقـرب إلـى تقطـع الـسيارة المـسافة الطـرق، رداءة بـسبب .  في بولفيانائية بلدة في
ّسـكانها يعيـشون بـدون مـاء، والعديـد مـن للنظام ليس بها . فقيرةبلدة  طفـال األآبـاء مـن َبـدأت مجموعـة . كهربـاءُ

ّكل أسبوعيتقابلون أصحاب العاهات  َاكتشفوا أنهم قد أصبحوا خبراء و. نيُ َ َ  .ِأطفالهمفي احتياجات ّ

ــاء ف. ل أصــحاب العاهــاتاألطفــاّالحــي عــن أرادوا تعلــيم و، ًجــدا عــن العاهــاتكثيــر الّ تعلمــوا هــمألن ِقــرروا بن ّ
ّملعب لكل األطفال" ّمعوقين والطفال يجمع بين األ "ُ ًمعوقين معا الطفال غير األُ ّ  .خالل اللعبمن ُ

َبـدأ َّلمـا كثيـر ب أكبـر اً مـشروعت أيـام مـن العمـل، أصـبح3 ستـستغرق اأنهـفكرة اآلباء األصلية، التـي اعتقـدوا 
ّتبــرع ت والمـزارع شركاتالـفنجحـوا فـي جعـل . ملعـبلعـن اأفكـار أكثـر ّيفكرون في ناس ال مـسامير، وال، بـالطوبََ
من الخشب مصنوعة أشجار، وأجهزة ومقاعد، وسياج، بعد إكماله على الملعب فاحتوى . شجاراألخشب، ووال

 .ّالمحلي واإلطارات المستعملة
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خالل البراميل بالزحف األطفال   يستمتع 
َّلمنظفة ا أو الطبول القديمة َ ّسيتمتع و. ًجيداُ َ َ
ن بأصداء أصواتهم داخل واألطفال المكفوف

.الطبول

 أنواع مختلفة من األراجيحإشراك حاول   
على بعض األراجيح  جعلا. )المراجيح(

يصل إليها بما فيه الكفاية لمستوى منخفض 
.ألطفال الصغار وحدهما

ر العثوُاألطفال الذين ال يحسنون الرؤية يستطيع   
ُمصبوغلو كانت  هاأجهزة اللعب واستعمالعلى   ةَ

أن ن واألطفال المكفوفوسيقدر . ةزاهيبألوان 
 اَلهالسير طرق كانت طريقهم إذا يهتدوا إلى 

َأماكن اللعب لها عشب و، حدود على الجانبين
.عشببدون والبعض 

ّيحب األطفال    َاألصوات بضرب إصدار ُ
ّسيتمتع األ. هاأو نقر األشياء َ طفال َ
من نوع الًن خصوصا بهذا والمكفوف

.باعلاأل
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  ملعببشأن ال راحاتاقت

 

  الملعـب تنظيـف  يجـب.  وصـيانتهالملعب بناء في الحي في الناسمن ممكن  عددِأشرك أكبر
ّوسيتطلب ،انتظامبٕاصالحه و َ  .ًتنظيماو اًتخطيطهذا  َ

  األفكـارّيقلـدوا  أننـاس اليـستطيع ، هكـذا. ّمحليـة رخيـصة مـوادمـن بناؤه و اًبسيط الملعبليكن 
 .الخاصة متهبيو في همطفلل ًأجهزة بنونَوي

  الجـزءادهـن . بـسرعة ّتعفن يال خشب من اًنوع لعم، استاألرضََُّتثبت في  التيلعمل األعمدة 
ُســيكون الــذي َ  مقاومــةأخــرى  مــوادأي  أو قطران،أو بــال، مــستعمل ّمحــركزيــت ب رضاأل تحــت َ

 .للحشرات أو الفطريات

 ِيمكن ّتعلق أن ُ . بسرعةتبلى  أو ّتعفن تَقدها لكن أرخص الحبال. السالسل أو الحبالبراجيح األ ُ
َّلكن المطر فيحبل النايلون أو البالستيك  نّتعف يلن ًّوتجعله هشا هضعفتس الشمس َ َ. 

  َّيـشدونها جميعـا مـرة واحـدة ينثقيلـال نـاسجعل عدد من الب اًكثير والحبالاألعمدة  ّقوةّتأكد من ً ّ .
 .ضعفت بدأت عندما الحبال بدلاست

  ِيمكــن. تهوصــيان ،ئــهبناو ،الملعــب تــصميم فــي األطفــالاحــرص علــى إشــراك لألطفــال القيــام  ُ
 .البالغين من تحت إشرافُمعظم العمل ب

  
  


