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مقدمة
توجد ألفاظ كثيرة فى اللغة العربية تستخدم للتعريف بالشخص الكفيفف
وهفه اللفففاظ هفى ال،مففى والكمف ،وال،مفف ،واليفرير والعففاج
والمكفوف أو الكفيف  .ولكل من هه اللفاظ داللتها التى قد تختلف قليال
ولكنها تتفق فى ارتباطها بالشخص الفاقد للبصر .
وتأخففه جمهوريففة مصففر العربيففة فففى تعريففف الكفيففف بشففرطين أساسفيين
هما:
 -1فقد البصر التام .
 -2حدة إبصار تقل ،ن  6/60بالعينين معا أو بالعين القوى بعد العفالج
والتصحيح بالنظارة الطبية.

الكفيف من وجهة نظر التربية الخاصة
المكفوف من الناحية التربوية هو من تتوافر في ،الشروط التالية :
 -1الشففخص الففهى تكففون قففوة إبصففار ( صفففر ) أو تقففل ،ففن  6/60فففى
العين القوى بعد العالج والتصحيح بالنظارة الطبية .

 -2الشفففخص الفففهى ال يسفففتطيق أن يقفففرأ الكتابفففة العاديفففة للمبصفففرين أو
المكتوبة بخط كبير ليعاف البصر ويجد صفعوبة ففى االنفدماج سفلوكيا
مق المبصرين .
 -3الشخص الهى ال يسفتطيق أن يتفابق الدراسفة ففى المدرسفة العاديفة أو
فى مدرسة يعاف البصر بنجاح .
وتأخففه اليونسففكو فففى تعريفهففا للمكفففوف بأنفف ،الشففخص الففهى يعج ف ،ففن
استخدام بصر فى الحصول ،لى المعرفة.

فئات المعاقين بصريا
توجد ،دة تقسيمات للمعاقين بصريا ومن هه التقسيمات :

 – 1يعاف البصر  :وهم أولئك الهين تتراوح درجة إبصارهم بين  6/24الي  6/60فى
العين القوى بعد العالج والتصحيح بالنظارات الطبية .
 – 2المكفوفون  :همم أولئك الهين يقفل بصفرهم ،فن  6/60بعفد العفالج والتصفحيح أو
الهين يعانون من ييق فى مجال الرؤية .
وهناك من يقسمهم إلى أربعة أقسام متخها من السن الهى وقفق فيف ،كفف البصفر ودرجفة
اإلبصار التى احتفظ بها أساسا للتقسيم  :حيث يقسم المعاقون بصريا إلى :

 -1مكفوفون كليا  :ولدوا أو أصيبوا بعج هم قبل سن الخامسة .
 -2مكفوفون كليا  :أصيبوا بهها العج بعد سن الخامسة .
 -3مكفوفون ج ئيا  :ولدوا أو أصيبوا بعج هم قبل سن الخامسة .

 -4مكفوفون ج ئيا  :أصيبوا بهها العج بعد سن الخامسة .

قياس حدة اإلبصار

مسببات اإل،اقة البصرية
 -الميا البيياء

 -الميا ال رقاء  -التراكوما

 العمى النهري -الحصبة اللمانية -المراض التناسلية

، -تامات القرنية

 -التهاب العصب البصر

 الحول  -مرض السكر -إصفابات العفين  -إنفصفال شفبكيةالعين ، -مى اللوان  -التليف خلف العدسة  -المهاق
المشاكل البصرية الناتجة ،ن خلل في الوظائف اإلنكسارية.أ -قصر النظر ب – طول النظر ج -اإلستجما ت م.

الوقاية من اإل،اقة البصرية
• تجنب كل الشفخاص المصفابين بالحصفبة اللمانيفة والمفراض المعديفة الخفرى ،نفدما
تكون الم حامال وكهلك تجنب الدوية غير اآلمنة والحصول ،لى الغهاء الكافي .
•االهتمام بتطعيم الطفال في الوقات المناسبة .

• االهتمام بعملية الريا،ة الطبيعية .
• توفير الغهية الغنية بفيتامين (أ) لألم .
• المحافظة ،لى النظافة العامة في البيت .

• المحافظفة ،لففى ،ينففي الطفففل نظيفتففين و،نفد ظهففور أ،ففراض مريففية يجففب اإلسففراع
بعري، ،لى الطبيب المختص .
• إ،طاء الطفال المصابين بالحصبة الطعمة الغنيفة بفيتفامين (أ) حيفث تقلفل مفن أخطفار
اإلصابة بجفاف العين المصاحب لمرض الحصبة .

الوقاية من اإل،اقة البصرية
• جعل الدوات الحفادة والثاقبفة والرصفاص والمفواد المتفجفرة والمفواد الحاميفية
وال يوت المغلية وماء النفار والبوتاسفا الكاويفة وغيرهفا مفن مفواد التنظيفف بعيفدا
،ن متناول أيدي الطفال وتحهيرهم من خطر إلقفاء ال جاجفات والعلفب المعدنيفة
والرصففاص فففي النففار والتحففهير مففن الخطففار التففي تسففببها هففه المففواد ،لففى
،يونهم .
• تحهير الطفال من رمي الحجارة في وجو بعيهم البعض .
• فحففص الطفففال الريففق والكبففر سففنا بحثففا ،ففن ،المففات لمشففكالت العيففون أو
صعوبات في الرؤية.
• تدريب اآلباء والمهات ،لى طرق فحص قفوة إبصفار أبنفائهم التخفاه اإلجفراءات
المناسبة في حالة اكتشاف ما قد يكون ،ند طفلهم من ،يوب في الرؤية.

خصائص المعاقين بصريا
 يوجد ا،تقاد سائد بفين الكثيفر مفن النفاس بوجفود ففروق جوهريفة بفينالمكففففوفين والمبصفففرين ففففى حفففدة الحفففواس والقفففدرات العقليفففة وأن
المكفوفين يتميف ون بحفدة ففى حواسفهم وأن هلفك راجفق إلفى التعفويض
الهى يصاحب فقد البصر .

 اال،تقاد بأن كل فاقد بصر يمكن أن يكون ط ،حسين آخر أو أبفا العفالءالمعرى أو غيرهما مفن مشفاهير المكففوفين  .أو أن المكففوفين يتمتعفون
بقدرة غير ،اديفة ،لفى تفهكر الظفواهر وأن لفديهم حساسفية مفرطفة ففى
اإلحساس بالو ن واليغط ودرجة الحرارة والشم والتهوق .
 أن المكفوف يمنح حاسة سادسة وسابعة ال يتمتق بها المبصر " أنهم يصلون إلى حالة يستطيعون معها معرفة اللون بواسطة الصابقوأنهم يستطيعون قراءة أرقام العمالت الورقية باستخدام أصابعهم .

القدرات العقلية للمعاق بصريا
توجد الكثير من وجهات النظر حول هكاء المعاق بصريا
 هناك من يهكر أن ،تم قياس المستوى العقلى للمعفاقين بصفريا باختبفارات الفهكاءالمتوفرة ولفم تسفجل اختالففات بفين مسفتواهم العقلفى ونظفرائهم المبصفرين وأن
غالبية التالميه المعاقين بصفريا يتمتعفون بقفدرات ،قليفة ،اديفة ويصفدق ،لفيهم
ما يصدق ،لى المجتمق الكلى .
 أما الجانب اآلخر من وجهات نظر الناس فيما يتعلق بفهكاء الكفيفف ففال تفرى مفايففرا القسففم الول ونظرتفف ،إلففى هففها المويففوع أكثففر تجففردا ومويففو،ية إنهففم
يعترفون بنبوغ بعض العباقرة المعفاقين بصفريا إال أن هفها اال،تفراف ال ينسفيهم
أن ثمة ،باقرة من المبصرين وأن نتائج االختبارات التفى طبقفت ،لفى المكففوفين
والمبصرين دلت ،لى أن الهكاء العام بالنسبة للفئفة الولفى أدنفى مفن الفهكاء العفام
للفئففة الثانيففة وأن الفففروق بففين الفئتففين فيمففا يتصففل بالففهكاء العففام ف فروق يمكففن
إهمالها.

القدرات العقلية للمعاق بصريا
 أن دراسات بياجي ،قد أثبتفت أن المكففوفين الفهين قفد يبفدون متففوقين،قليففا ،لففى المبصففرين فففى نظففر النففاس يتعريففون إلففى تففأخر فففى النمففو
العقلى يتراوح بين سنتين وثالث سنوات وأن نسبة التخلف ففى الفهكاء
تكففون أ،لففى ،نففد المكفففوفين منهففا ،نففد المبصففرين وفففى هلففك مففا يهففدم
خرافة التعويض
 وأما الصحيح ،ن الهكاء العام للمكفوفين أن هناك فرقا يفئيال لصفالحالمبصففرين فففى نسففبة الففهكاء إال أن هففها الفففرق يمكففن إهمالفف ،كمففا دل
،لى أن نسبة المتفوقين من المبصرين أ،لى منها لدى المكفوفين وأن
نسبة المتخلفين فى الهكاء أ،لفى ،نفد المكففوفين منهفا ،نفد المبصفرين .
،لى أننا يجب أال نسلم بهلك فالمر بحاجة إلى م يد من الدراسات.

القدرات الخاصة ،ند الكفيف
 تؤكد الدراسات وجود اختالفات بين المبصرين والمكفوفين ففىبعض القدرات فقد أظهرنتائج الدراسات تفوق التالميفه المبصفرين
فى مقاييس اختبارات الفهم والمتشابهات بينما لم توجد فروق
دالة فى القياسات الخاصة بالمعلومات والحسابات والمترادفات
 من القدرات التفى يعتمفد فيهفا ،لفى البصفر إلفى حفد كبيفر قفدرةالفففرد ،لففى إدراك العالقففات المكانيففة فقففد وجففدت اختالفففات ب فين
إدراك المكفوف لتلك العالقات وإدراك المبصر لها
 النمو المعرفي :إن ،من الطبيعى أن تلعب اإل،اقة البصفرية دورافى تقييفد هفها المصفدر المباشفر للمعلومفات ممفا يعنفى تفأثيرا ،لفى
النمو المعرفى لألفراد المعاقين بصريا .

القدرات الخاصة ،ند الكفيف
 وفيمفففا يتعلفففق بالقفففدرات االبتكاريفففة ،نفففد الكفيفففف تشفففير الدراسفففات أنالكفيف والكفيفة لهما نفس القفدرات االبتكاريفة التفى نراهفا ونلحظهفا ففى
إنتاج المبصر االبتكارى سواء كان هها اإلنتاج فى شكل فكفرة أو رأى أو
اقتراح يعبر من خالل، ،ن أصالة وجدة أو طالقفة ومرونفة وهمفا ففوق
كل هلك لفديهما درجفة ،اليفة مفن الحساسفية للمشفكالت التفى يعفانى منهفا
المجتمق ويحاوالن بقدر اإلمكان وبقدر الظروف المتاحة أن يقدما كل مفا
مفففن شفففأن ،أن يسفففهم ففففى حفففل هفففه المشفففكالت ويعمفففل ،لفففى تطويرهفففا
والتخفيف من حدتها
 وفيما يتعلق بتحصيل التالميه المعاقين بصريا فيهكر ففى هفها المجفالأن التحصيل المدرسى ال يرتبط بكف البصفر وحالتف ،أو بفالعمر ال منفى
الهى تم في ،كف البصر سفواء كفان كفف البصفر والديفا أو ففى المراحفل
العمرية المتأخرة

القدرات الخاصة ،ند الكفيف
ومففن النقففاط التففى قففد تبففدو بسففيطة ولكنهففا فففى واقففق المففر هامففة غايففةالهمية بالنسبة للتدريس للتالميه المعاقين بصريا مسألة إدراك المعاق
بصريا لأللوان وما يرتبط بهلك من حقائق ومفاهيم ،لمية كثيرة .
وقففد أويففحت هلففك كاتبففة كفيفففة صففماء ،نففدما سففؤلت ،مففا إها كففان فففى
مقففدور الكفيففف أن يمي ف اللففوان بففاللمس ف وهففل ،نففد فكففرة ،ففن ماهيففة
اللوان ف
وكانت اإلجابة ،لى السؤالين ( كال بالتأكيد ) بيد أننفى مادمفت أسفتخدم
لغة المبصرين ففننى أسفتخدم أييفا الكلمفات الشفائعة ،نفدهم ،نفد حفديثى
،ن مختلف اللوان وتفاوتاتها  . .وهها يفسر لنا حقيقفة مفا يجفرى ،لفى
ألسفففنة المكففففوفين ،فففن اللفففوان وتفيفففيلهم لنفففواع معينفففة منهفففا ومفففا
ييفون ،من أوصاف لألشياء ال تخلو من استخدام اللوان .

حواس الكفيف
 – 1حاسة اللمس ،ند الكفيف
تعتبر اليد بالنسفبة للكفيفف مصفدرا هامفا مفن مصفادر اكتسفاب
الخبفففرات حيفففث يعتمفففد ،ليهفففا الكفيفففف ففففى االتصفففال بالعفففالم
الخففارجى وفففى أيففدى الكفيففف الالمسففة تجتمففق أدوات البحفث
والمعرففففة والعمفففل ولفففهلك تفففؤثر اليفففدى ففففى حيفففاة الكفيفففف
الثقافية واالجتما،ية واالقتصادية تأثيرا جوهريا ويلعب هفها
العيو فى حياة الكفيف دورا فى غاية الهمية لن مهارة اليفد
تصبح غالبا أساس النجاح الفهى يطمفح الكفيفف أن يصفل إليف،
فى حيات ،المستقبلية.

حواس الكفيف
 – 2حاسة السمق ،ند الكفيف
تعتبر حاسة السمق أهم حاسة فى حياة الكفيفف اليوميفة فعفن طريقهفا يستكشفف مفا
يحففيط بفف ،وقففد أثبتففت التجففارب أن  %75مففن االنطبا،ففات الحسففية تقففدمها الهن
للكفيف حيث تسا،د حاسة السمق فى معرفة المسافة واالتجا وحصفول الكفيفف
،لى الكثير من المعلومات ،ن البيئة التى يعيش فيها .
 – 3حاستى الشم والتهوق ،ند الكفيف
تلعففب حاسففتا الشففم والتففهوق دورا هامففا فففى تعففرف الكفيففف ،لففى البيئففة المحيطفة بفف،
والتفا،ل مفق مكوناتهفا ويوجفب هلفك ،لفى السفرة والمسفئولين ،فن تربيفة الكفيفف
سففواء كففانوا فففى المنفف ل أو المدرسففة االهتمففام بتففدريب الكفيففف ،لففى التمييفف بففين
الشياء التى يمكن إدراك خواصها ،ن طريق الشم أو التهوق .

حواس الكفيف
وتلخص ( هيلين كيلفر ) ففى ،بفارة مفوج ة مفا يجفب أن تقفوم بف ،السفرة والمدرسفة
تجفففا تعلفففيم المكففففوفين حيفففث تقفففول  " :إن ،لفففى الوالفففدين ومربفففى المكففففوفين أن
يدربوهم منه الصفغر ،لفى االسفتخدام الصفحيح للحفواس وأن ي ر،فوا ففى نفوسفهم
الرغبة المستمرة فى البحث ،ن طريق اللمس والسمق والشم والتهوق "

وخالصففة القففول أن الكفيففف إنسففان لفف ،خصائصفف ،التففى يشففترك فيهففا مففق غيففر م فن
المبصففرين ممففن هففم فففى مثففل سففن ،هففها باإليففافة إلففى مففا يفريفف ،كففف البصففر مففن
خصائص وأن، ،لى الفرغم ممفا قفد تسفبب ،اإل،اقفة البصفرية مفن قصفور ففى بعفض
قدرات الكفيف الخاصة فنن الفهم الصحيح لطبيعة حفواس اللمفس والسفمق والتفهوق
والشففم ،نففد الكفيففف ومعرفففة الطريففق المثففل لتوظيففف هففه الحففواس واسففتغالل
أقصففى اإلمكانيففات التففى يمكففن أن يصففل إليهففا وهلففك بتففوفير الخبففرات البديل فة التففى
تعتمد ،لى ما يمتلك ،مفن حفواس وتفوفير الففرص المناسفبة لتدريبف، ،لفى االسفتخدام
المثل لهه الحواس .

حواس الكفيف
كل هلك يمكن أن يكون ،امال مهما مفن ،وامفل نجاحف ،ففى
الحياة وتكيف ،والتغلب ،لى ما قد تفري ،اإل،اقة البصرية
مففن قيففود ،لففى تعليمفف ،وتكيففف ،وأنفف ،بالتربيففة السففليمة
لحواس الكفيفف أمكفن للكثيفر مفن المكففوفين أن يتفوقفوا
ويبر وا فى كثير من المجاالت .

طرق تعليم المكفوفين
 – 1طريقة برايفل  :طريقفة برايفل هفى الطريقفة التفى يسفتخدمها
المكفوفون فى ،مليتى الكتابة والقراءة وهى طريقة اختر،هفا
لويس برايل الهى ولد فى إحدى القرى الفرنسية حيفث أصفيب
بكف البصر وهو فى الثالثفة مفن ،مفر إثفر تعريف ،إلصفابة ففى
إحفدى ،ينيف ،نتيجففة لهفو بالففة حفادة مففن تلفك التففى تسفتخدم ففى
صنا،ة الجلود وهى مهنة والفد توصفل إلفى طريقفة لتشفكيل
الحروف باستخدام نقفاط بفار ة أساسفها سفت نقفاط سفميت خليفة
برايل حيث أمكفن باسفتخدام هفه النقفاط السفت ،مفل تشفكيالت
لكافففففة الحففففروف الهجائيففففة والرقففففام والعالمففففات الحسففففابية
والموسيقية وغيرها مما تتطلب، ،ملية تعليم المكفوفين .

طرق تعليم المكفوفين

ة راي

طرق تعليم المكفوفين
:

أمثلة لكلمات مكتوبة بطريقة برايل

المبادئ واإلجراءات التى يجب أن ترا،ى فى تعليم المعاقين
بصريا
 -1التركي ف ،لففى المعلومففات التففى يمكففن للتلميففه المعففاق أن يكتشفففها ويكتسففبها مففن خ فالل
استخدام ،للحواس السليمة .

 -2إ،طاء التلميه المعاق بصريا فرصة كافية يقوم فيها بعمل استقصفاءات فرديفة مفق الخفه
فى اال،تبار أن الوقت الفهى يسفتغرق ،ففى ،مفل تلفك االستقصفاءات سفيكون أكبفر مفن الوقفت
الهى يحتاج ،التلميه المبصر لعمل نفس االستقصاءات
 -3محاولة تنمية المسفتوى اللغفوى للتلميفه المكففوف ففى أثنفاء تعاملف ،مفق أشفياء معينفة أو
أدائ ،لعمليات معينة

 -4أن تففدريب حاسففة اللمففس ،نففد التالميففه المكفففوفين يجففب أن يففتم فففى المراحففل العمريففة
المبكرة.
 -5أن ،فى حالة إدماج معاقى البصر فى فصفول المبصفرين يجفب أال يعففى المعفاق مفن أى
نشاط ويطلب منهم نفس التقارير ،لى أن يتم توفير المواد المعدلفة التفى تسفا،دهم ،لفى
القيام بتلك النشاطات .

المبادئ واإلجراءات التى يجب أن ترا،ى فى تعليم
المعاقين بصريا
 -6يجب إ،طاء المعاق بصفريا أقصفى ففرص االسفتقاللية و،فدم المبالغفة ففى مسفا،دتهم
واالهتمام بهم والعطف ،ليهم ومسا،دتهم فى وصف الظواهر .
 -7أن أكبر العوائق التفى تعفوق دراسفة الكفيفف للمفواد العمليفة مثفل الكيميفاء والفي يفاء
واالقتصففاد المن لففى والتربيففة الريايففية هففى ،وائففق اتجاهيففة فففى المقففام الول تففرتبط
بفالخوف مفنهم أو ،لفيهم وهففها العفائق يقفوم غالبفا ،لففى افترايفات خاطئفة مثفل العجف
و،دم القدرة .

 -8أن من الخطاء الكبرى فى تعليم المكفوفين افتراض أن المكفوف يرى بأصابع ،نفس
الشياء التى يراها المبصر بعين. ،
 -9أن توفير إجراءات المان يعد من المور التى يجفب أن تؤخفه بقفدر كبيفر مفن الجديفة
واالهتمام .
 -10أن االقتصففار ،لففى الشففروح الشفففهية ال يمكففن أن يسففد الففنقص الففهى يفريفف ،ك فف
البصر ،لى التالميه المكفوفين .

المبادئ واإلجراءات التى يجب أن ترا،ى فى تعليم
المعاقين بصريا
 -10يجففب أال يبففدأ المعلففم مففق التلميففه الكفيففف بمففا هففو صففعب ومسففتحيل بففل مففا
يمكن تحقيق ،ويبنى ،لى هلك .
 -11أن تنميففة المهففارات الساسففية لألطفففال المكفففوفين يففتم ،ففن طريففق تطففوير
،القاتهم ببعض المواد والدوات والجه ة العادية .
 -12أنفف ،فففى حالففة التالميففه يففعاف البصففر(إها لففم يسففتطق اسففتخدام ،ينيفف ،فففى
،مليات القراءة ) فنن طريقة برايل تعد بديال مقبوال بل يفيل ا،تمفاد هفه الفئفة
من التالميه ،لى طريقة برايل فى القراءة.
 -13معلم المكفوفين يجب أن يكون متمكنا من مهفارات الكتابفة والقفراءة بطريقفة
برايففل وكففهلك اسففتخدام اآلالت الكاتبففة (برايففل) واسففتخدام كومبيففوتر (براي فل)
حيث إن المعلم الهى ال يجيد تلك الطريقفة يفقفد وسفيلة هامفة مفن وسفائل االتصفال
بالتالميه المكفوفين .

مبادئ تعليم يعاف البصر
• يجفب أال ينسففى كفل المتعففاملين مفق الطفففال يفعاف البصففر أنهفم يتعففاملون مففق
طفل قبل كل شئ سواء كان هها الطففل يتلقفى تعليمف ،ففى فصفول السفوياء أو ففى
فصول المحافظة ،لى البصر وأن ،يستعمل بصفر كوسفيلة أساسفية ففى ،مليفات
التعلم .
• أن الطفففال يففعاف البصففر قففد يختلفففون ،ففن الطفففال ،ففادى اإلبصففار فففى بعفض
النواحى المرتبطة بحاسة اإلبصار إال أنهم يمرون بنفس مراحل النمو الساسفية
التى يمر بها ممن هم فى مثل مرحلتهم العمرية.

• أن الفروق الفرديفة موجفودة بفين التالميفه يفعاف البصفر كمفا هفى موجفودة ففى
فصول السوياء إيافة إلى ما تفري ،درجات فقد البصر من فروق فرديفة ينبغفى
مرا،اتها .

مبادئ تعليم يعاف البصر
• يرتبط بالنقطة السابقة أن ،لى المعلفم أن يفدرك حقيقفة أن الطففال هوى اإل،اقفة
البصرية يختلفون فى قدرتهم ،لى استخدام ما يمتلكون ،من قفدرات بصفرية فقفد
يكون لدى طفلين نفس درجة حدة اإلبصار ولكن قد يعتمد أحفدهما ،لفى حواسف،
الخرى لداء نفس المهام التى يؤديها الطفل اآلخر باستخدام بصر وهفها يؤكفد
مفهوم الرؤية الوظيفية.
• أن اإل،اقففة البصففرية قففد تسففبب الكثيففر مففن المشففكالت النفسففية لألطفففال ي فعاف
البصر مثل يعف الثقة بفالنفس الناتجفة ،فن أسفلوب اآلبفاء والمعلمفين ففى تربيفة
هؤالء الطفال .وأن ،من اليرورى أن يبنى اآلباء والمعلمفون ثقفة الطففل يفعيف
البصر فى قدرات ،وإتاحة فرص المشفاركة ففى النشفطة التفى يتفيح النجفاح فيهفا
شعورا بالريا والثقة بالنفس ،ند الطفل .

مبادئ تعليم يعاف البصر
• ،نففد تقففديم المسففا،دة للطفففل يففعيف البصففر يجففب أال يففتم تقففديمها
بصورة الفتة للنظر حتى ال يتسبب هلك فى شعور الطفل بالعج مقارنة
ب مالئ.،
• أنفف ،مففن اليففرورى أن يكففون هنففاك تعففاون بففين المشففرفين التربففويين
بالمدرسففة وكففل مففن طبيففب المدرسففة أو الوحففدة الصففحية للتوصففل إلففى
التفسير الدقيق للعيوب البصرية التى يعانى منها الطفل واالتصال باآلباء
لمناقشة هه المور والتوصل إلى فهم وايح لمغ ى العيوب البصرية
حتففى يمكففن الحصففول ،لففى تخطففيط واقعففى وصففحيح يسففا،د الطفففل ،ل فى
التكيف الناجح مق مشكالت يعف البصر .
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