
األطفال استخدام العصا البيضاء مع 
ومتعددي اإلعاقةالمكفوفين الصم 

إعداد

أمل عزت علي

استشاري التربية وعلم النفس

أمريكا-بيركنز انترناشيونال-دبلوم القيادة التربوية

النرويج-جامعة أوسلو-تخصص صم مكفوفين-دبلوم التربية الخاصة

رئيس مجلس أمناء مؤسسة هوب سيتي



العصا البيضاء

أوالمكفوفيناألشخاصمن%8إلى%2للمكفوفينبيركنزلمدرسةتبعا•

كة،والحرالتوجهعلىلتساعدهمالبيضاءالعصايستخدمونالبصرضعاف

.التنقلأثناءطريقهمفيالعوائقواكتشاف

العصادممستخلدىبصريةإعاقةوجودعلىاآلخرونيتعرفأنفيأيضاتفيد•

.البيضاء

.ريةالبصاإلعاقةذويلألشخاصالنفسيباألمنإحساستعطيأيضاأنهاكما•



مقاس العصا البيضاء

عنويضللتعالذقن،وحتىاألرضمنطويلةتكونأنيفضل:لألطفالبالنسبة•

منبدلا الجانبمنالعصامقبضإمساكإلىوالميلالناضجةغيرالطفلقبضة

.األماممنالخارج

.الصدرحتىاألرضمنالبيضاءالعصاارتفاعيكون:للكباربالنسبة•



الفرق بين عصا األشخاص المكفوفين 

واألشخاص الصم المكفوفين

األشخاص الصم المكفوفين األشخاص المكفوفين



أنواع أخرى من العصي



متى يتعلم األطفال استخدام 

العصا البيضاء؟

إلى7عمرمناللألطفالبيضاءالعصااستخدامتعليمفيالبدءيتمالبالدبعضفي•

.سنوات10

المشيالطفللميتعأنبمجردالبيضاءالعصااستخداماألطفالبتعليميوصىحديثا•

.تطورهفيللمساعدة

Josephنيلسنوليليكترجوزيفمنكاليوصي• Cutter and Lilli

Nielsen،اقاتاإلعوذويالمكفوفيناألطفالتنميةحولاألبحاثفيالرائدان

كيفيةلكفيفاالطفليتعلمحتىمبكرا،لألطفالالعصااستخدامبتعليم،المتعددة

المبصرفلالطبهايتعلمالتيالطريقةبنفسطبيعي،بشكلوالتحركاستخدامها

.المشي

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cutter
https://en.wikipedia.org/wiki/Lilli_Nielsen


Hoover Methodطريقة هوفر 

في استخدام العصا البيضاء

Richardهوفرريتشاردابتكر• E. HooverالقياسيةالطريقةThe

standard techniqueوهو،1944عامفيالبيضاءالعصالستخدام

.الثانيةالعالميةالحربفيالمحاربينقدامىتأهيلإعادةأخصائي

ويساراينايموتحريكهاالجسممنتصفعندطويلةعصاإمساكفيأسلوبهيتمثل•

.العوائقلكتشافخطوةكلقبل

.األطفالمعاستخدامهانستطيعحتىتعديلإلىتحتاجالطريقةهذه•



استراتيجية تعليم العصا البيضاء ومدخل تحرير الدور

The teaching cane strategy & role-release approach

شكل وثيق مع يعملون بالكبار والقائمين بالرعاية الذين تعتمد هذه الطريقة على تعليم 

ن اهتمامه بعد ذلك ، بمجرد أن يعبر الطفل ع. العصا في وجود الطفلالطفل، استخدام 

عصاه ى الطفل وينضم إلى الشخص البالغ في التعامل معها ، يتلقالشخص البالغ بعصا 

.الخاصة

.ينهذه الطريقة من أنجح االستراتيجيات المستخدمة مع األشخاص الصم المكفوف



المرحلة األولى

التعرض للعصا لزيادة الوعي

مسكطريقةإلىالنتباهمعصحيحة،بطريقةالعصااستخدامبالرعايةالقائمتعليم.1

.الحركةوايقاعوصوتالعصا،

.الطفلمعالتحركأثناءاألوقاتكلفيللطفلالعصااستخدامكيفيةتوضيح.2

اهتمامزيزوتعإيجابي،بشكلالطفليشاركحتىالعصااستخدامكيفيةتوضيح.3

.بالعصاالطفل

يمشيلتياالبيئاتأنواعوعرفهالطفلمعالعصاباستخدامالمشيكيفيةمناقشة.4

.للطفلوبصريةولمسيةسمعيةأهميةذاتتكونأنلبدوالتيفيها



المرحلة الثانية 

تشجيع الطفل على اهتمامه بالعصا

فيالمشاركةعلىتشجيعهيتم،بالعصااهتمامهعنالتعبيرفيالطفليبدأعندما•

.استخدامها

لتعرفاوكيفيةقدوة،يكونواأنالكباريتعلمأنهو:الثانيةالمرحلةمنالهدف•

وتطبيق،زهاتعزيوكيفيةبالعصا،الهتمامإلىتشيرالتياألطفالسلوكياتعلى

.ومشاركتهالطفلفهمتسهلالتيالفرديةالستراتيجيات

.المرحلةهذهفيالعصااستخدامعلىالطفلإجباريحظر•



المرحلة الثالثة

إعطاء العصا للطفل

.مشيالعصا واستخدام العصا معا أثناء التشجيع النمذجة المستمرة لستخدام .1

.تفضيالت الطفل والقيود الحسيةمناقشة .2

.تزيد اهتمام الطفلأنواع البيئات التي من المرجح أن مناقشة .3



المرحلة الرابعة

تشكيل استخدام الطفل للعصا

ز مهاراتهم مراقبة أداء الطفل بشكل دوري وتوفير التدريب للكبار لتمكينهم من تعزي•

.الخاصة

ستعداد الطفل من قدرة الشخص البالغ على تحديد السلوكيات التي قد تشير إلى االتحقق •

.اللمسمعينة مثل صعود السلم ، أو التتبع المائل ، أو تقنيةلستخدام تقنيات أخرى 

يتقن مهارة أن المهارات التي يتم إتقانها بالفعل قد ل تكون في متناول الطفل الذياشرح •

.مراحل النمو الحركيجديدة ، خاصة إذا كانت تتضمن 

.عالقة مع الطفل قبل تقديم التوجيه المباشربناء •

.التعليق الموازي من خالل التواصل الكلي، واستخدام لغة اإلشارة اللمسية•
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