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اأحالم املراهقات واملراهقني املكفوفني خلقيا

مكاوي محمد 

ملخ�ض البحث

يعترب الحلم ظاهرة سيكولوجية وهو النشاط النفيس الوحيد الذي يحدث  لجميع الناس خالل 

األشخاص  عند  مرئية  وأحداث  يف  شكل صور  ويأيت  الإرادية   بطريقة  يحدث  بكونه  يتسم  النوم، 

املبرصين أو أولئك الذين فقدوا برصهم بعد السن الخامسة ، لكنه يختلف يف متظهراته عند األشخاص 

املكفوفني خلقيا، وعندما يتعلق األمر بفرتة املراهقة التي تعرف تغريات نفسية وجسمية تتخذ األحالم 

مظاهر مرتبطة بحاجات املرحلة النامئية وإذا كان الشخص مراهقا مكفوفا خلقيا تربز أهمية دراسة 

املفاهيم واملدركات الحسية والذهنية لديه  

م�صكلة البحث وت�صاوؤلته

ينطلق البحث من السؤال الرئيس التايل:

ما هي املفاهيم واملدركات الحسية والذهنية التي يراها املراهقون واملراهقات املكفوفون خلقيا  

يف أحالمهم؟ من هذا السؤال الرئيس ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:

أ: ما هي مواضيع أحالم املراهقني واملراهقات املكفوفني خلقيا ؟

ب: ما هي املدركات الحسية التي يرونها؟ 

ج: ما هي املفاهيم الذهنية التي تتشكل عندهم أثناء الحلم؟
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اأهداف البحث

تتمثل أهداف البحث يف: 

معرفة بعض مواضيع الحلم عند املراهقات واملراهقني املكفوفني خلقيا،	 

معرفة العوامل املفرسة لبعض االختالفات يف الحلم بني املراهقات واملراهقني املكفوفني،	 

معرفة املفاهيم واملدركات الحسية والذهنية التي يستخدمها املراهقون واملراهقات يف أحالمهم	 

اأهمية البحث

تكمن أهمية البحث يف كونه يكشف عن جوانب مهمة من شخصية املراهق الكفيف خلقيا باعتباره 

تعرف  إمكانية  للباحثني  وييرس  محيطه  يف  االندماج  عىل  الكفيف  املراهق  مساعدة  يف  يفيد  قد 

الخصائص النفسية للمراهق الكفيف  من خالل األحالم كام أنه فرصة للباحثني ملقارنة أحالم املراهقني 

املبرصين بأحالم أندادهم املكفوفني خلقيا منهج البحث وأدواته

تفتح  ديناميكية  عملية  أداة  باعتبارها  موجهة  نصف  مقابلة  عىل  البحث  إجراء  يف  االعتامد  تم 

املجال للمفحوص من أجل التعبري عن أحالمه ومن خاللها مشاعره واتجاهاته،  و يف نفس الوقت 

تعترب وسيلة ملالحظة سلوك الفرد من أجل تشخيص حالته. 

جمتمع وعينة مو�صوع البحث 

تم إجراء البحث يف جهة الرباط سال زمور زعري وهي جهة تتسم بوجود قاعدة كبرية من االطفال 

ميدان  يف  العاملة  الجمعيات  من  العديد  عىل  تتوافر  أنها  كام  بها  يتمدرسون  الذين  اإلعاقة  ذوي 

أسامء  لال  ومؤسسة  للمعاقني  السادس  محمد  الوطني  للمركز  باإلضافة  متخصصة  ومراكز  اإلعاقة 

للصم واملنظمة العلوية لرعاية املكفوفني وفروع كثرية من املنظامت الدولية املهتمة بشؤون املعاقني 

كاليونسيف واليونسكو وأنديكاب أنرتناسيوناتل .

ملدة  مختلفة  فرتات  عىل  للمكفوفني  السادس  محمد  مبعهد  متارة  مدينة  يف  املقابلة  إجراء  وتم 

أسبوعني مع مراهقات ومراهقني مكفوفني ومكفوفات يتابعون متدرسهم باملعهد املذكور ويقيمون به؛

عينة مو�صوع البحث : 

بطريقة  تم  املكفوفني  واملراهقني  املراهقات  عند  باألحالم  املرتبط  املوضوع  طبيعة  إىل  بالنظر 

عشوائية انتقاء 5 مراهقات مكفوفات منذ الوالدة و3 مراهقني مكفوفني منذ الوالدة.  

جميع أفراد العينة ممن يتابعون دراستهم مبعهد محمد السادس للمكفوفني مبدينة متارة، وهو مركز 

تابع للمنظمة العلوية لرعاية املكفوفني.
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اأهم اخلال�صات 

بعد تحليل املقابالت ميكن إيجاز الخالصات املتوصل إليها يف ما ييل:

يحلم املراهقون واملراهقات خلقيا كباقي الناس املبرصين أو الذين سبق لهم أن عاشوا مبرصين  ◗
ملدة زمنية معينة ال تقل عن خمس سنوات؛ 

ال توجد صور برصية عند املكفوفني يف أحالمهم وإذا تم التعبري عنها شفويا فهي تصورات تم  ◗
تكوينها عن طريق استخدام الحواس األخرى، 

املدركات الحسية امليكانيكية حارضة عند املراهقة واملراهق وتم التعبري عنها  مبنبهات خارجية  ◗
كاإلحساس باللمس، واإلحساس بالحركة وباألمل، 

املدركات الحسية الكيميائية حارضة بدورها وتم التعبري عنها مبنبهات السمع والشم والذوق؛  ◗

املفاهيم املجردة كالوعي بخصائص األشياء ووصفها ومتييزها ومعرفة أوجه التشابه واالختالف  ◗
املكفوفني  واملراهقات  املراهقني  أحالم  يف  مختلفة  بأشكال  حارضة  واملكان  الزمن  ومفاهيم 

واملكفوفات؛ 

تحتوي أحالم املراهقني واملراهقات بعض الخصائص املرتبطة باملراهقة كالتمركز حول الجسم  ◗
واالهتامم به وبعض تعابري النمو الجنيس.

ال توجد فروق بني أحالم املراهقني واملراهقات املكفوفني يف مواضيع األحالم .  ◗

التو�صيات 

يف ضوء النتائج املتوصل إليها يويص الباحث مبا ييل:

توعية املربني بأهمية املراهقة عند املراهقني  ذوي اإلعاقة البرصية  وما يصاحبها من مشكالت  ◗
مرتبطة باملرحلة تظهر يف أحالمهم؛

تقوية الشعور باالستقاللية عند املراهقني املكفوفني خلقيا لتجاوز إمكانية تكوين تصور سلبي  ◗
عن الذات؛

متتني العالقة باألرسة باعتبار أن قلق فقدان املوضوع طغى عىل معظم األحالم املعرب عنها؛   ◗

تطوير املدركات الحسية واملفاهيم الذهنية باعتامد وسائل بيداغوجية مناسبة ملساعتهم أكرث  ◗
عىل تطوير هذه الجوانب؛

تحسيس األطر الرتبوية بإمكانات وقدرات املراهقني املكفوفني خلقيا عىل الوصف والتموقع يف  ◗
الزمان واملكان وترتيب األحداث مبا ميكن استثامره يف تطوير املداخل التعليمية املوجهة لهذه 

الفئة. 
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