
 



 



 

  



 

 

 

الشكـــــــــــــــر 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في }
- 19-النمل {عبادك الصالحين

" من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل:"وعمال يقول الرسول الكريم صلى اهلل عليو وسلم 
بفضل اهلل وبعد جهود ومثابرة تم إنجاز ىذا العمل المتواضع والذي نتوجو 

من خاللو بالشكر األول واألخير والظاىر والباطن هلل جل ثناءه وتقدست أسمائو أن حبب إلينا العلم 
ويسر لنا سبلو ورزقنا تلقيو على أيدي أىلو الطيبين والمخلصين 

ونسأل اهلل أن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل إنو ولي ذلك والقادر عليو 
م نشكر أىل الفضل فضلهم وجهودىم وأن يعترف لهم بحقهم وعلى رأسهم المشرف الدكتور ثومن 

" العربي بوعمامة"
على تواضعو أوال وتوجيهاتو القيمة والتي أمدتنا العون ومنحتنا الثقة والتي كانت السبب المباشر 

والحافز إلتمام ىذا العمل المتواضع 
كما نشكر كل من ساعد من قريب أو بعيد في إنجاز ىذا العمل 

. وإلى كل من ساىم ولو بكلمة طيبة رفعت من معنوياتنا
 

  



 

إىـــــــــــــــــــــــــــداء 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

... وال يطيب النهار إال بطاعتك... إلى إلهي اليطيب الليل إال بشكره
_ اهلل جل جاللو _... وال تطيب الجنة إال برؤيتك... وال تطيب اآلخرة إال بعفوك

إلى منار العلم واإلمام المصطفى إلى سيد الخلق إلى رسولنا الكريم 
" محمد صلى اهلل عليو وسلم "سيدنا وحبيبنا 

أطال اهلل في عمره " أبي العزيز" إلى حبيبي قلبي وتاج رأسي وقرة عيني 
" أمي الغالية" إلى من أنارت دربي وحملتني وىنا على وىن 

رؤية، ريان، أسينات، إسحاق، يعقوب، " وإلى الكتاكيت الصغار ... إلى إخوتي وأخواتي وأزواجهم 
" إيناس

إلى من تعلق بهن قلبي وتذوقت معهن طعم األخوة صديقاتي 
" أحالم، فاطمة، أمال، بشرى، نادية، أسماء، سعاد" 

... إلى كل من ساىم في إنجار ىذا البحث... إلى كل من يعرفني
". يونس، أمين، توفيق " 

بلعباس "إلى جميع األساتذة الذين رافقوني في مشواري الدراسي وبالخصوص األستاذ الفاضل 
كل الشكر والتقدير " إبراىيم

. إلى كل من حملتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي

" العــــــــاليــــة"
  



 

داء ــــــــــــــــإه
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

" قل اعملو فسيرى اهلل عملكم ورسولو والمؤمنون"

صدق اهلل العظيم 

إلى من كلت أناملو ... إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب 

" أبي العزيز رحمو اهلل"ليقدم لنا لحظة سعادة إلى القلب الكبير 

... إلى بسمة الحياة وسر الوجود... ني الحب والحنان تإلى من أرضع

" أمي الحبيبة رحمها اهلل" إلى القلب الناصع بالبياض ...إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

إلى رياحين حياتي أوالدي وزوجتي ... إلى القلوب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة

" نور الدين، نصر الدين، مروة، اميمة" 

إلى الذين أحببتهم وأحبوني أصدقائي وإخوتي وأخواتي 

. إلى من أتمنى أن تبقى صورىم في عيوني... إلى من يجمع بين سعادتي وحزني

 "مــــــعمــــــر"
 

  



 

خطة البحث 

مقدمة  - 

تطبيقات واستخدامات الهاتف النقال : الفصل األول 

الهاتف التقال وخصائصو التكنولوجية  : المبحث األول 

 .تعريف اؽباتف النقال الذكي : 1اؼبطلب 

 .نشأة اؽباتف النقال وتطوره : 2اؼبطلب 

 ."الذكي"خصائص اؽباتف النقال  : 3اؼبطلب 

 تطبيقات الهاتف الذكي وآثاره المطلقة: المبحث الثاني 

 .ؾباالت استخدام اؽباتف الذكي : 1اؼبطلب 

 .أنظمة تشغيل اؽباتف الذكي : 2اؼبطلب 

 .ـباطر اؽباتف الذكي وأضراره : 3اؼبطلب 

تطبيق قارئ الشاشة التولك باك  : المبحث الثالث 

 .تعريف تطبيق قارئ الشاشة التولك باك : 1اؼبطلب 

.  talk backخصائص وفبيزات قارئ الشاشة  : 2اؼبطلب 

. "تولك باك"أنواع تطبيقات قارئ الشاشة  : 3اؼبطلب



 

. الحاجات االتصالية لدى شريحة المكفوفين: الفصل الثاني 

" شريحة المكفوفين"اإلعاقة البصرية : المبحث األول 

 .تعريف اإلعاقة البصرية : 1اؼبطلب 

 .اػبصائص التقنية والعقلية واعبسمانية لدى اؼبكفوفُت : 2اؼبطلب 

. االحتياجات اػباصة لشروبة اؼبكفوفُت : 3اؼبطلب 

. استخدام المكفوفين لوسائل االتصال الحديثة : المبحث الثاني 

 .مفهوم تكنولوجيا اعبديدة لئلعبلم واالتصال اػباصة باؼبكفوفُت : 1اؼبطلب 

 .الوسائل والتقنيات اؼبساعدة للمكفوفُت : 2اؼبطلب 

. أىداف استخدام اؼبكفوفُت للتكنولوجيا اغبديثة  : 3اؼبطلب 

خاتمة  

 .قائمة المصادر والمراجع

 

 

 

 

  



 

 :الملخص 

، (تطبيق قارئ الشاشة)تناولت ىذه الدراسة دور تطبيقات اؽبواتف الذكية يف تسهيل تواصل اؼبكفوفُت 

ومدى " تولك باك"سعينا يف ىذه الدراسة إذل معرفة طبيعة السلوك االتصارل لؤلفراد اؼبستخدمُت لتقنية 

اؼبنهج البحثي اؼبستخدم يف دراستنا ىو اؼبنهج الوصفي مع أداة . االشباعات احملققة جراء ىذا االستخدام

ومن خبلل . االستبيان يف عملية صبع وربليل اؼبعلومات والبيانات اليت صبعناىا من اؼببحوثُت حول اؼبوضوع

بغرض التخلص " تولك باك"إن عينة البحث يستخدمون تقنية : الدراسة اؼبيدانية كانت أىم النتائج اؼبتوصل إليها 

من حاجز اإلعاقة، ومن الصورة النمطية للمجتمع اذباه الولوج اذباه ىذه الفئة كما سهلت ىذه التقنية، استخدام 

ىذه الفئة أكثر اعتمادا على النفس عن ذي قبل وربقيق نوع من " تولك باك"ـبتلف التطبيقات كما جعلت تقنية 

 .اػبصوصية وعدم االستغناء عنها

Abstract : 

This study examined : The role of smart phone applications in 

facilitating communication for the blind (screen reader application 

In this study, we sought to know the nature of the communicative 

behavior of individuals using the technology talk back and the extent 

of the satisfaction achieved by this use. 

The research method used in our study is the descriptive approach 

with the questionnaire tool in the process of collecting and analyzing 

information and data that we gathered from the respondents on the 

topic. 



 

And through the field study, the most important results were 

reached. The research sample uses the technique talk back in order to 

get rid of the disability barrier, and from the stereotypes of society 

towards the direction of access to the direction of this group. This 

technique also facilitated the use of various applications and also 

made the technology talk back This group is more self-reliant than 

before and achieving a kind of privacy and not dispensing with it .
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 :مقدمة

أصبح العادل يعيش ثورة معلوماتية ىائلة ذبلت ىذه على مستوى الزخم اؽبائل من اؼبعلومات اليت أصبحت 

متاحة إذل اعبمهور، وعلى مستوى تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال وـبتلف التطبيقات والربامج التكنولوجية اعبديدة 

اليت أصبحت تتماشى مع تطلعات اعبمهور ورغباتو، فالتكنولوجيا اغبديثة وما أفرزتو من براؾبيات وتقنيات قدمت 

. اإلضافة والتسهيل يف حياة البشر

ساعدت تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال اعبديدة اعبمهور من الوصول إذل مصادر اؼبعلومات، وخلق سبل 

. ية جديدة كفيلة بتحسُت اغبياة اليومية ؽبماتصال

ستقطاب العديد من اؼبستخدمُت على اأدت الوسائط اؼبتعددة وما ربتويو من خاصية التفاعلية والسرعة إذل 

 مستوياهتم وخصائصهم االتصالية واالجتماعية مع التقنية أو على مستوى التفاعل االتصارل مع اختبلفتعدد و

ستقطبتهم ىذه الوسائط اعبديدة فئة ذوي االحتياجات اػباصة وبالتحديد اأفراد اجملتمع من اؼبستخدمُت الذين 

ية تنفرد هبا كفئة يف اجملتمع حبيث كانت باألمس تشكل اتصالذوي اإلعاقة البصرية، ؼبا يتميزون بو من خصائص 

اإلعاقة البصرية عائقا كبَتا وبول دون وصول الشخص إذل ما وبتاجو من معلومات، إذ تعد خاصية السمع 

. واللمس من أىم وسائل اؼبكفوف لفهم وإدراك ما وبيط بو يف العادل اؼبظلم

تعد القراءة سواء باللمس من خبلل طريقة الربايل أو عن طريق السمع كما يف الكتب الناطقة وسيلة 

اؼبكفوف الوحيدة يف سبضية الوقت وربقيق ذاتو حيث أهنا تربطو بالعادل اػبارجي، فأصبح من الضروري على 

كًتونية ل اغبديثة كاؽباتف الذكي واغبواسيب واللوحات االاالتصاليةمطوري الربامج والتطبيقات عرب الوسائل 

 بينها وبُت ـبتلف شرائح االتصالابتكار وتطوير برامج مساعدة على دمج ىذه الفئة يف اجملتمع، وخلق مرونة يف 

 على كل واالطبلع اعبديدة أدخلت برؾبيات تسمح ؽبم بالقراءة االتصاليةاجملتمع األخرى فمعظم التكنولوجيات 



 مقدمة
 

 ب

ما ربتويو الشاشات سواء كانت شاشة اؽبواتف الذكية أو اغباسوب أو اللوحات اإللكًتونية عن طريق شاشة 

التولك باك ونظم وبرؾبيات أخرى مثل اعباوز واألنفديا فسهلت ىذه الربؾبيات وقارئات الشاشة باػبصوص لفئة 

 بدون مساعدة أشخاص آخرين، ومن بُت تقنيات قارئات االتصالية ىذه الوسائل واستخداماؼبكفوف يف الولوج 

الشاشة اؼبساعدة لذوي اإلعاقة البصرية تقنية التولك باك اؼبدؾبة يف اؽبواتف الذكية اليت وفرت العديد من 

.   والتفاعلاالستخدامالتسهيبلت ؽبذه الفئة ومكنتهم من ربقيق ذواهتم وتأمُت خصوصيتهم يف 

 لذوي اإلعاقة البصرية، ووفرت ؽبم االتصاليةتقنية التولك باك وما أتاحتو من فبيزات حسنت من السلوك 

 على النفس والتخلص من حاجز االعتماد الفردي ؼبختلف التطبيقات من خبلؽبا وإمكانية ستخدامإمكانية اال

اإلعاقة وتغيَت الصورة الذىنية السلبية لؤلشخاص كبو ىذه الفئة، وقد تناولنا يف دراستنا ىذه إشكالية دور 

.  فصول3تطبيقات اؽبواتف الذكية يف تسهيل عمليات تواصل اؼبكفوفُت وهبذا قسمنا خطتنا إذل

.  اإلطار اؼبنهجي-

: أما فيما ىبص الفصل النظري فقد قسم إذل فصلُت 

اهتا، وقد قسم إذل ثبلثة مباحث كانت معنونة استخدامبعنوان تطبيقات اؽبواتف الذكية و: الفصل األول 

اؽباتف الذكي وخصائصو التكنولوجية، تطبيقات اؽبواتف الذكية وأثارىا اؼبختلفة، تطبيقات قارئات : كالتارل 

. الشاشة

اإلعاقة : بعنوان اغباجات االتصالية لدى شروبة اؼبكفوفُت وقد قسم إذل مبحثُت سبثبل يف : الفصل الثاشل 

.   اؼبكفوفُت لوسائل االتصال اغبديثةاستخدامالبصرية، 

.  اإلطار التطبيقي للدراسة-

. ختتم البحث خباسبة فيها أىم النتائج واالقًتاحات اليت توصلنا اليهااو



 مقدمة
 

 ج

. وقد ضم البحث صبلة من اؼبصادر واؼبراجع واليت زبدم حبثنا ىذا

صعوبة اغبصول على بعض : وككل حبث فقد واجهنا بعض الصعوبات أثناء اقباز ىذا العمل لعل أبرزىا 

. اؼبراجع، صعوبة يف إكمال البحث العلمي وىذا نسبة ؼبا سبر بو الببلد من ظروف خاصة مع ظهور أزمة كورونا

وأخَتا فإن ىذا البحث ما ىو إال عمل متواضع ونقطة بسيطة من العلم الذي ال يدرك أغواره إال اهلل 

. العليم بكل شيء
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: اإلشكالية

شهد العادل منذ بداية التسعينات تطورا كبَتا يف عدة ؾباالت وكانت التكنولوجيا اغبديثة من بُت اجملاالت 

ية كبَتة سواء على مستوى اؼبعلومات والبيانات أو التطبيقات والربامج وكذا الكم اتصالاليت أحدثتثورة معلوماتية و

اؽبائل من مصادر اؼبعلومات وإما على مستوى التقنيات والوسائل االتصالية اليت سهلت السلوك االتصارل 

حيث عمدت الشركات smart phoneللمستخدمُت ومن أىم ىذه الوسائط االتصالية اؽبواتف الذكية

اؼبختصة يف صناعة ىذه األخَتةإذل تطويرىا إلىأحجام ـبتلفة وتدعيمها بتطبيقات وبرامج يبكن لئلنسانأن 

ملحوظ ذلك بشكل يستخدمها بكل سهولة وتتيح لو مزايا عديدة إذ انتشرت يف اآلونةاألخَتة استخدام اؽبواتف 

بسبب ضبلها والتقنيات اغبديثة اليت أضيفت ؽبا واليت دل تكن تتواجد إال يف اغباسب الشخصي فأصبحت 

تستخدم يف تصفح األنًتنت وزبزينونقل البيانات وكذا الدخول إذل الربيد اإللكًتوشل والقيام باألعمال التجارية 

واستخدامات أخرى ال يبكن حصرىا باإلضافةإذل الكم اؽبائل من اؼبعلومات وحجم الفرص اؼبتوفرة للوصول 

عتبارىا من أنبالوسائل اؼبتوفرة االسريع والسهل إليها كشبكات األنًتنت وىذا ما يدل على مكانة اؽبواتف الذكية ب

للحصول على أحدث اؼبعلومات فقد أصبحت تشكل جزء ال يتجزأ من حياة األفراد وىذا راجع لكوهنا مرتبطة 

 دل انتشاراجبميع ؾباالت حياهتم اليومية سواء يف أماكن العمل أو يف البيت أو حىت يف تنقبلهتم العادية وقد عرفت 

يسبق لو مثيل يف التكنولوجيا كلها تقريبا خاصة وأن ىذا االنتشار الواسع ساير توسع الشبكات االتصالية وربط 

أو شبكة اعبيل الثالث والرابع ذلك ما أتاح فرص أكثر يف االتصال السريع فبا فتح  WIFIشبكة االنًتنت

ؾباالت أخرى يف استخدامها لبلستفادة من ـبتلف اػبدمات يف شىت اؼبيادين إال أن توظيف ىذه الوسائط 

 بالتحديد دل يعد حكرا على اإلنسان السليم بل تعدت SMART PHONEاعبديدة يف اؽبواتف الذكية

ذلك فأصبحت توفر تطبيقات وبرامج مساعدة لفئة ذوي االحتياجات اػباصة تراعي خصوصياهتا وتيسر ؽبا 

التواصل مع غَتىا حيث أطلقت بذلك العديد من احملاوالت من قبل عدة شركات ومؤسسات لتكييف ىذه 
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من بُت الشركات اليت شهد ؽبا APPLE ىذه الفئة من اؼبكفوفُت ولعل ذبربة شركة احتياجاتالتقنيات وفق 

التاريخ دبثل ىذه التحوالت اليت اقتحمت هبا ؾبال االتصال وىذا من خبلل إصدار ىواتف ربتوي على تطبيقات 

متطورة وىذا ما عمدت إليو جل الشركات اؼبصنعة للهواتف الذكية وأبرز تطبيقات ىذه األخَتةتطبيق قارئ 

 على نفسو وتصفح عتماد الذي بفضلو يستطيع الشخص الكفيف االTALK BACKالشاشة تولك باك 

ىاتفو والولوج إذل األنًتنت باإلضافةإذل تصفح ـبتلف مواقع التواصل االجتماعي وقراءة الرسائل وكتابتها ومعرفة 

اذباه اؼبتصلُت بكل سهولة دون طلب اؼبساعدة وكذا التخلص من حاجز اإلعاقة ومن الصورة النمطية للمجتمع 

ىذه الفئةإذأصبح الكفيف يستخدم جهاز اؽباتف احملمول اػباص بو بكل سهولة الغيا بذلك الفوارق السابقة 

ومن خبلل ىذا سنسعى يف ىذه الدراسة إذل معرفة إستعمال ذوي اإلعاقة البصرية لتقنية قارئ الشاشة التولك 

: باك وما إذا سانبت ىذه التقنية يف تسهيل أو تغيَت السلوك االتصارل لديهم ومن ىنا نطرح اإلشكال التارل 

ماىو دور تطبيق التولك باك للهواتف الذكية في تسهيل عمليات التواصل لدى المكفوفين؟ وما ىي 

 االشباعات المحققة منو؟

 :التساؤالت الفرعية

  ماىي دوافع استخدام عينة البحث لتقنية قارئ الشاشة التولك باك؟

  ماىي اغباجات اؼبشبعة لفئة اؼبكفوفُت إثر استخدام تقنية قارئ الشاشة التولك باك؟

 كيف سانبت تقنية قارئ الشاشة التولك باك يف ربديد اذباه العبلقات االجتماعية لديهم؟ 
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 :أسباب اختيار الموضوع

إن عملية اختيار موضوع الدراسة يعترب أوذل اػبطوات اؼبنهجية إلعداد حبث علمي حيث ىبضع لعدة 

عوامل ذاتية وموضوعية تتفاعل فيما بينها ذبعل الباحث يتطرق إذل ىذا اؼبوضوع على غرار اؼبواضيع األخرى ومن 

: بُت ىذه األسبادبايلي

: األسبابالذاتية

مع الوسائط اعبديدة والسلوك االتصارل الناتج عن اؼبكفوفُت اؼبيل والرغبة يف معرفة مدى تفاعل  .1

. استخدام ىذه التقنيات

. أما بالنسبة لزميلي فهو من الذين ينتمون لفئة ذوي االحتياجات اػباصة اإلعاقة البصرية .2

: األسبابالموضوعية

 نقص الدراسات يف معاعبة اؼبواضيع اػباصة بفئة ذوي االحتياجات اػباصة .

 التعرف على ـبتلف تطبيقات اؽبواتف الذكية اؼبستخدمة من طرف اؼبكفوفُت .

  معرفة مدى تفاعل اؼبكفوفُت مع التكنولوجيا اؼبتوفرة لديهم من حيث االمتبلك والقدرة على

. االستخدام

  ؿباولة التعرف على أىم اؼبعوقات إن وجدت واليت ربول دون الوصول إذل أقصى أنواع االستخدام

. اؼبثارل

 التقرب إذل الواقع العملي لتجسيد اؼبعرفة النظرية .

 ندرة الدراسات اليت تتعرض لكيفية استخدام ذوي االحتياجات اػباصة للوسائط اعبديدة. 
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: أىمية الموضوع

تربز أنبية ىذه الدراسة يف ظاىرة مهمة من ظواىر العصر اغبديث وىي الوسائط االتصالية اعبديدة، واليت 

أصبحت شريان اغبياة اليت ال يبكن االستغناء عنها، وأيضا تسليط الضوء على شروبة ذوي االحتياجات اػباصة 

وكيفية استخدامها وتعاملها مع الوسائط االتصالية اغبديثة، وكذا معرفة مسانبة تطبيقات اؽبواتف الذكية يف 

. تسهيل تواصل فئة اؼبكفوفُت

 حاولنا يف ىذه الدراسة الًتكيز أكثر على فئة اإلعاقة البصرية اليت تتميز بالكثَت من اػبصائص والسمات 

االتصالية اؼبختلفة باإلضافة إذل ندرة الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع اىتمامات ذوي اإلعاقة البصرية بأىم 

 .تطورات تطبيقات الوسائط اغبديثة بصفة عامة وباػبصوص تطبيقات اؽبواتف الذكية

. وكذا تزويد مكتبة اعبامعة بالدراسة يف ىذا اػبصوص لبلستفادة الطلبة منها يف أعماؽبم األكاديبية

 :أىداف الموضوع

  إن اؽبدف الرئيسي من ىذه الدراسة يتمثل يف التعرف على الدور الذي ربدثو التكنولوجيا اغبديثة من

. خبلل استخدام اؼبكفوفُت للوسائط اعبديدة وما ربتويو من تطبيقات

 التوصل إذل معرفة ذبسد النظرية على أرض الواقع .

 معرفة أسباب ودوافع استخدام ذوي اإلعاقة البصرية لتقنية قارئ الشاشة التولك باك .

 ؿباولة إهباد سبل من أجل جعل تطبيقات اؽبواتف الذكية أكثر تفاعلية لفئة اؼبكفوفُت .

 معرفة اغباجات اؼبشبعة لعينة حبث من خبلل استخدام تقنية التولك باك .

 اكتشاف معرفة ىذه التقنية بالتطورات اغباصلة يف ؾبال تطبيقات وسائل االتصال اغبديثة .

 التعرف على أنبية االمتبلك لتكنولوجيا اإلعبلم واالتصال واالستخدام األمثل ؽبا من طرف اؼبكفوفُت .
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يتطلب البحث العلمي منهج يتوافق مع طبيعة اؼبوضوع وإشكالية البحث اؼبطروحة : منهج الدراسة 

للدراسة لذا قمنا باختيار اؼبنهج الوصفي التحليلي ألنو يتناسب مع موضوع حبثنا فهذا األسلوب ىو أحد أساليب 

 1.البحث العلمي أو الطريقة العلمية يف البحث

ىو اؼبنهج اؼبعتمد وىومنهج واسع االنتشار يف العلوم اإلنسانية : المنهج الوصفي التحليلي - أ

يصف الظاىرة اؼبدروسة كما ىي يف واقعها الراىن وصفا دقيقا بعد صبع اؼبعلومات الكافية عنها عرب واحد أوأكثر 

 2.اؼبقابلة واؼببلحظة، االستبيان وربليل الوثائق وربليل اؼبضمون: من األدوات اؼبتعددة 

وال يقف اؼبنهج الوصفي التحليلي عند ؾبرد صبع بيانات وصفية حول الظاىرة، وإمبا يتعدى ذلك إذل 

ؿباولة التشخيص والتحليل والربط والتفسَت ؽبذه البيانات وتصنيفها وقياسها وبيان نوعية العبلقة بُت متغَتاهتا 

ستخبلص النتائج منها وما إذل ذلك من جوانب تدور حول سرب أغوار مشكلة أو ظاىرة اذباىاهتا واوأسباهبا و

. معينة والتعرف على حقيقتها يف أرض الواقع مث الوصول إذل تعميمات بشأن اؼبوقف أو الظاىرة

عتمدنا على اؼبنهج الوصفي التحليلي يف دراستنا ؼبعرفة العبلقة بُت السلوك االتصارل لفئة ذوي ا

.  االحتياجات اػباصة من خبلل استخدامهم لتقنية التالك باك

: اعتمدنا يف دراستنا على األدوات التالية : أدوات البحث

ىي أداة مهمة يف صبع اؼبعلومات واغبصول على مصادرىا فهي تعد رؤية وفحص ؼبوضوع  : المالحظة

الدراسة مع االستعانة بأساليب البحث األخرى اليت تتبلءم مع طبيعة اؼبوضوع فوظفناىا كخطوة أولية لدراستنا 

. جبمع اؼبعلومات بصفة سطحية

                                                           
 .178، ص2007، دار الفكر للنشر، عمان، 1، طمفهومو، أدواتو، أساليبو: البحث العلمي  ذوقان عبيدات وآخرون، 1
. 95، ص 2011، اؼبنظمة العربية للثقافة والعلوم، الرباط، معجم مصطلحات المناىج وطرق التدريبؿبمد الدريج وآخرون، 2
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فاؼببلحظة ىي عملية صبع اؼبعلومات والبيانات عن طريق مبلحظة الناس أو األماكن وىي اؼبشاىدة واؼبراقبة 

الدقيقة لسلوك أوظاىرة معينة، وتسجيل اؼببلحظات أوال بأول بغية ربقيق أفضل النتائج واغبصول على أدق 

اؼبعلومات وتستخدم طريقة اؼببلحظة عادة لتلك اؼبظاىر من السلوك اليت التسهل دراستها بالوسائل األخرى، 

 1.وتؤدي دورا يف اغبصول على اؼبعلومات عن السلوك يف اؼبرافق الطبيعية

إن منهج البحث اؼبعتمد يف الدراسة لو دور ىام يف ربديد أدوات البحث الواجب إتباعها : االستبيان 

للحصول على اؼبعلومات ودبا أننا اعتمدنا على اؼبنهج الوصفي التحليلي فمن أىم األدوات اؼبناسبة لتجميع 

االستبيان الذي يعد وسيلة من وسائل صبع اؼبعلومات الذي ينصب على بناء فقرات مرتبطة مباشرة : البيانات ىي 

 2.دبشكلة البحث وأسئلة وفرضيات الدراسة

ويف دراستنا توزع االستمارة على اؼبكفوفُت على اؼبستوى الوطٍت بعدما نكون قد شرحنا ؽبم احملاور وأىم 

. األسئلة اؼبتضمنة يف االستمارة لتسهيل عليهم عملية التعبئة

:  وقد حكمت استمارة حبثنا من طرف أساتذة التالية أظبائهم 

أستاذة ؿباضرة بكلية العلوم إنسانية واالجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي : األستاذة ركاب أنيسة - 

. بالشلف، قسم العلوم اجتماعية زبصص علم االجتماع

. شلفالأستاذ مساعد بشعبة علوم اإلعبلم واالتصال جبامعة : األستاذ بلعباس إبراىيم - 

 

 

                                                           
. 173، ص 2014، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، 2، طأصول البحث العلميؿبمود ؿبمد اعبراح، 1
. 91، ص 2009، دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع، عمان، 2، طأساسيات البحث العلميمنذر الصامت، 2
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: مجتمع البحث واختيار العينة

 بعد أن ينتهي الباحث من اختيار مشكلة البحث وربديد أبعادىا وأىدافها وأنبيتها وأسباب اختيارىا 

بأنو صبيع مفردات : مجتمع البحث ومنهجها مث ينبغي عليو ربديد ؾبتمع البحث وعينة الدراسة، حيث يعرف 

 1.سها الباحث وىو صبيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحثيدرالظاىرة اليت 

حيث سبثل ؾبتمع حبثنا على فئة اؼبكفوفُت اإلعاقة البصرية على اؼبستوى الوطٍت واليت يًتاوح أعمارىم من 

.  سنة فما فوق40- 15بُت 

فهي جزء من ؾبتمع البحث األصلي ىبتارىا الباحث بأساليب ـبتلفة وتضم عددا من األفراد : العينة أما 

 2.من اجملتمع األصلي

وىي اليت يقوم هبا الباحث باختيار مفرداهتا بطريقة  : العينة القصديةولقد اعتمدنا يف دراستنا على 

ربكيمية ال ؾبال فيها للصدفة بل يقوم ىو شخصيا باقتناء اؼبفردات اؼبمثلة أكثر من غَتىا ؼبا يبحث عنو من 

 3.معلومات وبيانات وتتمثل ىذه العينة يف فئة ذوي االحتياجات اػباصة اإلعاقة البصرية

 .  إناث41 ذكور و39 مفردة من اجملتمع الكلي للمكفوفُت، 80اكبصرت عينة دراستنا يف 

 .2020 جويلية 25 إذل 2020 فيفري 12يرتبط ىذا البحثزمنيا بداية من : الحدود الزمنية 

 

 

                                                           
 .94، مرجع سبق ذكره، صمفهومو، أدواتو، أساليبو: البحث العلمي ذوقان عبيدات وآخرون، 1
. 91، ص 2010، دار صفاء للنشر، عمان، 1، طمناىج وطرق البحث العلميابراىيم بن عبد العزيز الذعيلج، 2
. 197، ديوان اؼبطبوعات، اعبزائر، ص 1، طمناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأضبد بن مرسلي، 3
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 :الدراسات السابقة

  قام هبا ، "ةاإلعاقالشبكات االجتماعية لألشخاص ذوي ": بعنوان : الدراسة األولىscatt 

hallier لفائدة meidaaccessaustrablia 2012ونشرت عام. 

كيف يستطيع األشخاص ذوي اإلعاقة استخدام الوسائط االجتماعية األكثر انتشارا على : اإلشكالية 

أحسن وجو؟ 

 :مشلت الدراسة على األىداف التالية  : أىداف الدراسة

 مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية على اؼبشاركة عرب األنًتنت .

  معرفة أي من تطبيقات الوسائط اعبديدة تتيح إمكانية الولوجaccessibleإليها .

 اء مهام معينةدعم اؼبستخدمُت من ذوي اإلعاقة البصرية يف أد. 

 دعم استخدام وسائط اإلعبلم االجتماعية مع التقنيات اؼبساعدة واألجهزة احملمولة. 

  التعرف على االذباىات اؼبستقبلية لتطبيقات وسائط التواصل االجتماعي وإمكاناهتا ؼبستخدمُت ذوي

 .اإلعاقة

: اعتمدت الدراسة يف منهجيتها على البحث الكيفي، وتوصلت إذل النتائج التالية

  زادت إمكانية الوصول لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، بعد التحسينات اليت قام هبا الفيس 2009منذ عام 

. بوك بالتعاون مع اؼبؤسسة األمريكية للمكفوفُت لتحقيق إمكانية وصول أفضل

  بالنسبة لؤلشخاص الذين لديهم ضعف يف الرؤية أو اغبركة، يعترب الفيس بوك طريقة سهلة وسريعة

للتواصل وتبادل اؼبعلومات دون اغباجة للسفر كما يوفر دعما جملموعات األشخاص ذوي اإلعاقة للتواصل 

. ومشاركة اؼبعلومات اليت يبكن أن تساىم يف التغلب على اؼبشكبلت اؼبتعلقة باإلعاقة
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  وجدت الدراسة أن شبكة تويًت يبكن أن تكون طريقة رائعة لكيفية التغلب على اؼبشكبلت احملتملة أو

تقدصل الدعم من خبلل اػبربة اؼبشًتكة وآلية مثالية لتلقي إجابات سريعة، ونظرا ؼبا يوفره من إمكانية عدم الكشف 

. عن اؽبوية اغبقيقية يشعر األشخاص ذوي اإلعاقة باالرتياح يف مناقشة وتلقي اؼبعلومات

  مفيدة جدا عن البحث عن "لينكدين"اؼبستخدمون من األشخاص ذوي اإلعاقة قالوا أن شبكة 

. وظيفة، فأكرب فوائدىا وضع سَتهتم اؼبهنية وتوجيو أصحاب العمل واؼبشاركة يف النقاش

  يوفر اليوتيوب فرصة مثالية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ؼبشاىدة مقاطع فيديو حول كيفية معاعبة

اؼبشكبلت وتعلم كيفية القيام باألشياء باإلضافة إذل خصائصو الًتفيهية ومشاركة مقاطع الفيديو مع األصدقاء 

. والعائلة

  يوفر السكايب بعض اؼبزايا اؼبهمة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة مثل الرسائل الفورية للذين يعانون من

 . ضعف السمع وإمكانية مستخدمي لغة اإلشارة على إجراء مكاؼبات فيديو ؾبانية

استخدام الهاتف النقال لدى الطالب : دراسة صفاح أمال فاطمة الزىراء بعنوان : الدراسة الثانية 

- 2009، جامعة عبد اغبميد بن باديس، مستغازل، "دراسة ميدانية يف أوساط طلبة جامعة مستغازل "الجامعي

2010 .

وىي عبارة عن دراسة حاولت من خبللو الباحثة الكشف عن طرق استخدام الطلبة اعبامعيُت للهاتف 

واعتمدت يف ذلك على اؼبنهج . النقال وانعكاسات ىذا االستخدام على سلوكهم االتصارل داخل اغبرم اعبامعي

 طالب وطالبة من جامعة 50التجرييب، وأداة اؼبقابلة عبمع اؼبعلومات اؼبيدانية، حيث سبثلت عينة الدراسة يف 

كيف يؤثر :  حيث انطلقت الباحثة من التساؤل الرئيسي التارل 2010-2009مستغازل للموسم اعبامعي 

االستخدام اليومي للهاتف النقال على السلوك االتصارل للطالب يف وسط الفضاء اعبامعي؟ 

: وقد أغبقتو دبجموعة من األسئلة الفرعية واؼبتمثلة يف
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  ماىي خصائص اؽبواتف النقالة اليت يبتلكها ويستخدمها الطلبة؟

  ماىي أىم اجملاالت اليت يستخدم فيها الطالب اؽباتف النقال؟

  ماىي أىم عادات استخدام اؽباتف النقال لدى الطلبة؟

  ماىي أىم القيم الناذبة لبلستخدامات؟ قيم ضرورية أم ثانوية؟

  كيف يؤثر الفضاء اعبامعي على السلوكات االتصالية للطلبة من خبلل استخدامهم للهاتف النقال؟

: وقد توصلت إذل النتائج التالية

 كثَتة االستخدامات اؽباتف النقال أصبح وسيلة اتصالية حاضرة بشكل واسع يف حياة الطلبة اعبامعيُت و

. يف ـبتلف اجملاالت ولتحقيق عدة أىداف

  االىتمام اؼبتزايد بتكنولوجيا اؽبواتف النقالة رغم ارتفاع سعرىا حيث أصبح ذلك مظهر التقدم والتباىي

. أمام اآلخرين

  ىناك عبلقة وطيدة تربط ببُت الطلبة والوسائط اؼبتعددة اليت تتوفر عليها اؽبواتف النقالة العالية التقنية

. خاصة تلك اليت تسجل اؼبوسيقى دبختلف أنواعها والفيديوىات والصور

 استخدامSMS واإلبداع يف كتابتها بطرق رمزية باالختصار واستخدام أشكال وأرقام خاصة للتعبَت 

. عن معٌت ال يتم فهمو إال من طرف الذين اتفقوا على ذلك

 ىناك عبلقة بُت التخصص العلمي واللغة اؼبستخدمة يف كتابة الرسائل القصَتة .

  الرسائل القصَتة وسيلة اتصال يف اؼبناسبات واألعياد لتبادل التهاشل بُت الطلبة وللمزاح ووسيلة القتصاد

. الوحدات

 العبلقات االجتماعية وقوة العبلقة اليت تربط الطالب بأطراف أخرى، ربدد طريقة االتصال ووقتو .
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  العوامل التقنية توفر حلوال بديلة بتعدد وسائطها، والوسائل اليت تتيحها بتوفَت الوقت واعبهد وتقريب

. العبلقات االجتماعية اليت يقيمها الطالب

  االستخدامات العلنية للموسيقى من طرف الطلبة وىو ؾبتمعُت مع بعضهم البعض أو بصفة فردية

. كنوع من أنواع التسلية

  ،ىبتلف االستخدام ودرجة أنبية النقال بُت الطلبة الذين يقيمون يف اغبي اعبامعي والطلبة اػبارجيُت

وذلك لعدم توفر وسائل اتصالية أخرى يف اغبي اعبامعي، وبعد اؼبسافة اليت تفصل الطالب عن األىل تلعب دورا 

. يف ربديد درجة أنبية استخدام اؽباتف النقال ووقت وزمن ونوع االستخدام الختبلف احمليطُت

دراسة : اؼبعاق يف مواجهة ظاىريت الوصم واالغًتاب من خبلل فبارسة الرياضة  : الدراسة الثالثة بعنوان

قامت هبا الباحثة ركاب أنيسة . ميدانية مقارنة بُت عينة اؼبعاقُت اؼبمارسُت للرياضة وعينة من اؼبعاقُت غَت اؼبمارسُت

. 2017لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علم االجتماع الثقايف الًتبوي، نشرت عام 

دور فبارسة الرياضة من طرف اؼبعاق يف التخفيف من مظاىر الوصم اؼبلحق بو، والتقليل من : اإلشكالية 

. أبعاد االغًتاب لديو وبالتارل سبكُت ىذا األخَت من ربقيق االندماجاالجتماعي

: مشلت الدراسة على األىداف التالية

  ؿباولة معرفة قدرة النوادي الرياضية على إدماج ذوي االحتياجات اػباصة الذين يعيشون حالة من

التهميش واإلقصاء والوصم االجتماعي اؼبلحق هبم بسبب اإلعاقة وىذا ما يؤدي إذل خلق العزلة وقطع العبلقات 

. االجتماعية للمعاق وبالتارل شعور ىذا األخَت باالغًتاب

  الوقوف على الذي تقوم بو رياضة ذوي االحتياجات اػباصة يف ؾبال تأىيل اؼبعاق وذلك من خبلل

إعادة تكييف ىذا األخَت مع ظروف اجملتمع الذي يعيش فيو، وذلك بالكشف عن اعبهود اليت تقوم هبا النوادي 

. الرياضية يف دمج اؼبعاق يف اجملتمع
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  ؿباولة التعرف والكشف عن قدرة اؼبعاق على التكيف مع األنشطة الرياضية اليت يبارسها والكشف عن

 .مدى تأثَت ىذه األنشطة يف دعم السلوك اإلهبايب لذوي االحتياجات اػباصة

: توصلت الدراسة إذل النتائج التالية

  بينت ىذه الدراسة أن مشاعر العجز اليت يشعر هبا اؼبعاق ؼبمارسة الرياضة مقارنة مع نظَته غَت

اؼبمارس، وذلك راجع ؼبسانبة ىذه الربامج الرياضية يف تنمية وتطوير روح الكفاح وبذل اعبهد واالعتماد على 

. النفس

  وضحت الدراسة اغبالية بأن الشعور بعدم العجز كان أقوى لدى ؾبموعة اؼبعاقُت اؼبمارسُت للرياضة

مقارنة مع أقراهنم غَت اؼبمارسُت وىذا ما يدل على أن اؼبعاق اؼبمارس للرياضة أقل شعورا بالعجز وبالتارل أقل 

. عرضة ؼبشاعر االغًتاب، وىذا ما يساعده على ربقيق االندماج يف اجملتمع

  كشفت الدراسة اغبالية عن ؿبدودية اؼبنشآت الرياضية من جهة وعدم مبلءمتها لفئة اؼبعاقُت من جهة

. أخرى إذ خصصت ىذه اؼبنشآت أساسا للعاديُت

  تساعد فبارسة الرياضة من طرف اؼبعاق على التكيف مع األفراد واعبماعات اليت يعيش معها، وذلك

من خبلل اكتسابو لكثَت من اؼبهارات اليت تسهل لو عملية التواصل االجتماعي مثل التعاون واالنضباط وتقبل 

. الرأي اآلخر

  اخل، والكثَت من الصفات ... القيادة، االحًتام: يبكن من خبلل الرياضة اكتساب مهارات سلوكية مثل

. واػبصائص كالتعاون وغَتىا من القيم العامة للمجتمع

  يعاشل اؼبعاقون ظبعيا من مشكبلت من التكيف االجتماعي بسبب النقص الواضح يف قدرهتم اللغوية

وصعوبة التعبَت لفظيا عن أنفسهم وكذلك صعوبة تفاعلهم مع اآلخرين يف األسرة واجملتمع احمليط هبم بشكل عام، 

 .وىنا تربز أنبية فبارسة الرياضة من طرف اؼبعاق فهي تعمل على تنمية اؼبهارات االجتماعية لديو
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: التعليق على الدراسات السابقة

الدراسات اليت وظفناىا يف حبثنا تنوعت يف مواضيعها، حيث عاعبت أحد متغَتي الدراسات اليت تطرقنا 

إليها حبيث منها من ركز على استخدام اؽباتف النقال إذ الحظنا من خبلل ىذه الدراسة على أن اؽباتف النقال 

أصبح ضرورة حتمية يف حياة اإلنسان، كما ساىم يف تسهيل الولوج إذل الشبكة العنكبوتية ؼبا وفره من خدمات 

. متعددة ومتاحة بأشكال متفق عليها من طرف اؼبستخدمُت للهاتف النقال

كما تطرقت الدراسة األخرى على متغَت ذوي االحتياجات اػباصة واليت توصلنا من خبلل النتائج 

اؼبتحصل عليها إال أن اإلعاقة دل تعد حاجزا يف طريق ىذه الفئة من أجل ربقيق االندماج يف اجملتمع بصورة عادية 

كما تربز نتائج الدراسة درجة تكيف ذوي االحتياجات اػباصة اليت زبتلف من إعاقة إذل أخرى، وىذا راجع إذل 

. نوع اإلعاقة

كما استنتجنا من دراسة الشبكات االجتماعية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة على أن ىذه اؼبنصات 

االجتماعية وفرت امتيازات وخدمات كبَتة ومتنوعة ؽبذه الشروبة من اجملتمع، حبيث أصبحت ىذه الشبكات 

وسيلة سهلة وسريعة للتواصل وتبادل اؼبعلومات باإلضافة إذل ربقيق الدعم من خبلل اػبربة اؼبشًتكة بُت 

. مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي من قبل فئة ذوي اإلعاقة
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: حدود الدراسة الزمانية

: تحديد المفاىيم

:  الدور - 1

دار الشيء يدور دورا ودورانا واستدار وأدرتو أنا : حسب ابن منظور فهو يعرف الدور على أنو : لغة - أ

. 1ودورتو وأداره غَته ودور بو ودرت بو وأدرت استدرت وداوره مداورة ودوارا، دار معو

الدور ىو عبلقة بُت حدين، يبكن تعريف : يعرف صبيل صليبا الدور منطقيا فيقول : اصطالحا - ب

كل منهما باآلخر أو عبلقة كل منهما من األخرى أو عبلقة بُت شرطُت يتوقف ثبوت أحدنبا على ثبوت اآلخر، 

. 2فالدور إذن ىو توقف كل واحد من الشيئُت على اآلخر

ىو اؼبمارسة السلوكية اليت يقوم هبا اؼبكفوفُت يف اجملتمع من خبلل استخدامهم لتقنية : اجرائيا - جـ

 .التولك باك

: الهاتف- 2

. اؽباتف والنقال: ىو مصطلح مركب من كلمتُت : لغة - أ

الصوت الشديد وقد ىتف بو ىتافا أي صاح : اؽباتف من اؽبتف واؽبتاف الصوت اعبايف العارل، وقيل 

. 3بو

.  جهاز يستخدم لنقل األصوات: وىتف يهتف ىتفا واؽباتف 

                                                           
. 323، مكتبة اؽببلل للنشر، بَتوت، ص 5، ؾبلدلسان العربابن منظور، 1
. 566، ص 1982، دار الكتاب اللبناشل للنشر، لبنان، 1، جالمعجم الفلسفيصبيل صيليا، 2
 .971، مكتبة الشروق الدولية، صمعجم الوسيطؾبمع اللغة العربية، 3
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بأنو نظام كهربائي للكبلم مع شخص ما يف مكان آخر من خبلل : ويعرفو قاموس أكسفورد اإلقبليزي 

. 1إستعمال جهاز معُت، كما يعرفو بأنو جهاز يستخدم للحديث مع شخص ما

ىو أحد وسائل اإلعبلم اعبديد ووسائل االتصال، يعتمد على االتصال البلسلكي : اصطالحا - ب

عن طريق شبكة أبراج موزعة يف منطقة معينة، وبالتارل فهو وسيلة تقريب بُت الناس وتوثيق للعبلقات والروابط 

. 2بينهم

ىو أداة اتصالية حديثة يستخدمها الفرد من أجل التواصل مع اآلخرين، صغَت اغبجم : اجرائيا - جـ

يبكن ضبلو والتنقل بو كما يسمح بنقل اؼبعلومات والبيانات فهو ألغى حاجزي الزمان واؼبكان وأصبح وسيلة 

. اتصالية ال يبكن االستغناء عنو

اؽباتف الذكي ىو اؽباتف اؼبزود خبدمات وتطبيقات التصوير واؼبشاركة والبيع والشراء وخدمات األنًتنيت، 

. والبلوتوت ويشمل اؽبواتف من نوع آبل وسامسونج واليت تعمل بأنظمة أندرويد

: اإلعاقة البصرية- 3

اإلعاقة مأخوذة من مادة عوق يقال رجل عوق ال خَت فيو ذبمع : يتوجب ذبزئتها اذل قسمُت : لغة - أ

وعاق عن الشيء يعوقو عوقا صرفو وجسو، ومنو التعويق واإلعتياق، فاؼبقصود باإلعاقة ىو ذلك . على أعواق

. 3النقص أو القصور اؼبزمن أو العلة اليت تؤثر عل قدرات الشخص معوقا

ىي صفة مأخوذة من مصدر بصر والبصر ىو العُت وقيل حاسة الرؤية غَت صحيحة وصبعها  : البصرية

. 4أبصار ورجل بصَت ومبصر خبلف الضرير والبصر يأيت دبعٌت العلم وبصرت بالشيء أي علمتو

                                                           
1Oxford student’s dictionary ……… ,oxford university press, 2007, p 712. 

. 84، ص 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 1، طشبكات التواصل االجتماعي: االعالم الجديد علي خليل شقرة، 2
. 467، ص 4، جلسان العربابن منظور، 3
 .212، ص 1، جالمصدر نفسوابن منظور، 4
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تعرف منظمة الصحة العاؼبية اإلعاقة البصرية الشديدة بأهنا حالة يؤدي الشخص فيها : اصطالحا - ب

. الوظائف البصرية على مستوى ؿبدود

اإلعاقة البصرية الشديدة جدا ىي حالة هبيد فيها اإلنسان صعوبة بالغة يف تأدية الوظائف البصرية 

. 1األساسية

اؼبكفوف أو اإلعاقة البصرية ىي حالة يفقد فيها الشخص بصره إما جزئيا أو كليا نتيجة : اجرائيا - جـ

. إذل عوامل وراثية أو عوامل بيئية مكتسبة أو طبية

  :المدخاللنظريللدراسة

عتمدنا عليها يف وضع التصور العام وكذا ا واليت شباعاتقامت ىذه الدراسة على نظرية االستخدامات واال

 بدراسة شباعاتالتساؤالت وقياس اؼبؤشرات اليت ؽبا عبلقة مباشر بالدراسة، حيث هتتم نظرية االستخدامات واال

االتصال اعبماىَتي اليت تؤكد على أن أسلوب األفراد أمام وسائل اإلعبلم أكثر قوة من اؼبتغَتات االجتماعية، 

. 2حيث ىبتار اعبمهور نوع اؼبضمون الذي يليب حاجياهتم النفسية واالجتماعية من خبلل قنوات اؼبعلومات

: تقوم نظرية االستخدامات واالشباعات على طبسة فروض أساسية تتمثل فيما يلي

أن أعضاء صبهور وسائل اإلعبلم مشاركون يف العملية االتصالية ويستخدمون وسائل االتصال لتحقيق  -1

أىداف ؿبددة تويف بتوقعاتو وتليب حاجياهتم وتعترب ىذه النظرية أن التعرض لوسيلة االتصال ما ىو تعبَت لواقع 

 .سيكولوجيا أو االحتياجات لدى اعبمهور

                                                           
. 135، ص 2013، دار اؼبناىج للنشر، عمان، 1، طالتعريف بهم وارشادىم: ذوي االحتياجات الخاصة فاطمة عبد الرحيم النوايسية، 1
، دار الورسم للنشر والتوزيع، 1ية سيسيولوجية مع التطبيقات علی اؼبنطقة العربية واالسبلمية، طٶعبد الرضبان عزي، سعيد بومعيزة، االعبلم واجملتمع ر2

. 69 ،ص2010اعبزائر، 
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التأكيد على أن اعبمهور ىو الذي ىبتار الرسائل واؼبضمون الذي يشبع حاجاتو، فاألفراد الذين  -2

 .يستخدمون وسائل االتصال وليس العكس

مكن االستدالل على اؼبعايَت الثقافية السائدة يف اجملتمع من خبلل استخدام اعبمهور لوسائل اإلعبلم  -3

 .واالتصال وليس من خبلل ؿبتوى الرسائل فقط

تتنافس وسائل اإلعبلم مع مصادر األخرى اؼبوجودة يف ؿبيط الفرد على عمليات االنتقاء واالستخدام  -4

 .اليت يقوم هبا الفرد من أجل إشباع رغباتو وحاجاتو

يعترب استخدام وسائل االتصال عن اغباجات اليت يدركها أعضاء اعبمهور ويتحكم يف ذلك عوامل  -5

 .1الفروق الفردية وعوامل التفاعل االجتماعي وتتنوع اغباجات باختبلف األفراد

تعد نظرية االستخدامات واالشباعات واحدة من أىم النظريات كما سلفنا الذكر أن اعبمهور ىو الذي 

ىبتار الوسيلة واؼبضمون الذي يشبع حاجياتو وليس العكس، ومن ىذا اؼبنطلق بنينا دراستنا اليت جاءت ربت 

استخدام التطبيقات اغبديثة للهواتف الذكية عند فئة اؼبكفوفُت ؿباولُت الكشف عن كيفية ىذا االستخدام 

. وأمباطو

ساعدتنا نظرية االستخدامات واالشباعات يف جانب الكشف عن أسس تفضيل العينة حول كيفية 

. استخدام ىذه الفئة للتكنولوجيا بصفة عامة ولتقنية التولك بصفة خاصة

كما ساعدتنا النظرية يف بلورة األسئلة اؼبناسبة واختيار اؼبنهج اؼبناسب وإفادتنا أيضا يف ربليل نتائج 

. الدراسة

  

                                                           
 241،ص 2006، الدار اؼبصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، مصر، ٦حسن عماد مکاوي، االتصال ونظرياتو، ط1
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: تمهيد

تعد الوسائط اعبديدة أبرز تقنيات التكنولوجيا اعبديدة ؼبا وفرتو من تسهيبلت الولوج واإلحبار عرب ـبتلف 

بتكارات علمية تكنولوجية يف ؾبال االتصاالت السلكية استحدث من ااؼبواقع اإللكًتونية وذلك بفضل ما 

اؽباتف النقال الذي يعد أحد نتاج التكنولوجيا اغبديثة، والذي شهد انتشارا : والبلسلكية ومن بُت ىذه الوسائل 

. واسعا يف العادل

دل يعد اؽباتف النقال كوسيلة اتصالية فقط، بل تعدى إذل عدة استخدامات يف ـبتلف اجملاالت األخرى 

ورغم كل اإلقبازات احملققة من خبلل . من بينها اجملال اإلعبلمي واجملال األمٍت وكذا ؾبال العبلقات االجتماعية

ىذه الوسيلة من خدمات وتقنيات وبرؾبيات اليت سانبت بشكل كبَت يف جعل العادل قرية كونية صغَتة، إال أهنا 

. ت يف غَت ؿبلهااستخدمزبلو من سلبيات تأثر على سلوكيات األفراد وعبلقتهم االجتماعية إذ 

تعددت تطبيقات الوسائط اعبديدة وتنوعت حسب متطلبات كل شروبة من اجملتمع وىذا ما ينطبق مع 

 وما قدمتو من خدمات ومساعدات لذوي اإلعاقة البصرية ؼبا ينفردون بو من Talk Backتقنية قارئ الشاشة 

خصائص وفبيزات عن ـبتلف شرائح اجملتمع، فبا جعلهم يف سعي دائم للبحث عن تقنيات مساعدة ومسهلة 

لتواصلهم مع أفراد اجملتمع، إذ يعد ىذا األخَت أحد أنواع قارئات الشاشة اؼبصممة ؽبذه الفئة واليت ال تزال تشهد 

. تطورا ملحوظا
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. الهاتف النقال وخصائصو التكنولوجية: المبحث األول 

. تعريف الهاتف النقال الذكي: المطلب األول 

  ىو جهاز إلكًتوشل متقدم تقنيا، يستخدم لبلتصال الشخصي : "تعرفو صفاء حسُت صبيل العشري

بطرق عديدة وىي الصوت والفيديو والصورة، وتتصل األجهزة ببعضها البعض عن طريق الشبكات البلسلكية 

 1.معتمدة على أبراج اؽباتف

  وىو عبارة عن جهاز اتصال صغَت اغبجم، مربوط بشبكة : "وىناك تعريف آخر للهاتف النقال

 الرسائل الصوتية والنصية والصور عن بعد وبسرعة فائقة، استقبالاالتصاالت البلسلكية والرقمية، تسمح ببث و

. 2ستقبللية العملية فقد يوصف باػبلوي أو النقال أو اعبوال أو احملمولاونظرا لطبيعة مكوناتو اإللكًتونية و

  يعد اؽباتف سابع وسيلة يف العادل من بُت عدة وسائل : كما يبكن تعريفو على النحو التارل :

اؼبطبوعات، الراديو، التسجيبلت السمعية والبصرية، السينما، التلفزيون، األنًتنت إال أنو من حيث التأثَت واحملتوى 

يعد ثاشل أكرب شاشة إعبلم يف العادل بعد التلفزيون مباشرة وقبل السينما لذلك أدخلت عليو تطويرات متقدمة 

 3.تتمثل يف التوسع يف اػبدمات والربامج والدخول إذل الوسائل األخرى

  ىو من أىم وسائل االتصال اغبديثة اليت شاعت بُت الناس وأكثرىا : ويعرف اؽباتف النقال الذكي

تطورا ؼبا تتمتع بو من مزايا بأحجامها اؼبختلفة وتطبيقاهتا اؼبتنوعة وأنظمتها اؼبختلفة يف نقل وتراسل البيانات واليت 

. 4ربتوي على اػببليا اليت كانت تستخدم يف النسخ القديبة من اؽبواتف

                                                           
 .97، ص 2017، دار الكتاب اعبامعي للنشر والتوزيع، لبنان، 1خالد منصر، تكنولوجيا االعبلم واالتصال اغبديثة واغًتاب الشباب، ط1
 ،170، ص 2003، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، 1، ط(مفاىيمو، نظرياتو، وسائلو)فضيل دليو، االتصال 2
. 197، ص 2016، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عمان، 1مصطفى يوسف الكايف، االعبلم التفاعلي، ط3
. 174، ص 2015، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عمان، 1حارث عبود، مزىر العاشل، االعبلم واؽبجرة إذل العصر الرقمي، ط4
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  اؽباتف الذكي مصطلح يطلق على فئة من اؽبواتف احملمولة اغبديثة : كما يبكن تعريف اؽبواتف الذكية

 والببلك بَتي Iphoneومنها أجهزة أي فون Ios، Androidاليت تستخدم نظام تشغيل متطور مثل 

Black Berry ومن بُت ما توفره اؽبواتف الذكية وظائف مشغبلت الوسائط احملمولة والكامَتات الرقمية ،

. 1. وتصفح األنًتنت ومزامنة الربيد االلكًتوشلGPSووحدات ربديد اؼبواقع 

وعليو يبكن القول بأن اؽبواتف احملمولة الذكية أصبحت سبثل دورا مهما يف اغبياة إذ تعترب من أىم وسائل 

االتصال وأسرعها حبيث تعطي للمتصلُت مع بعضهم البعض فرصة اإليضاح ببل عناء ؼبا فيها من توفَت للجهد 

 .والوقت وكذا تلبية مطالبهم بأقصر وقت

: نشأة الهاتف النقال وتطوره: المطلب الثاني 

:  النشأة - 1

التجارب يف معاملها " لوست تكنولوجيز" م عندما بدأت شركة 1947يعود تاريخ اؽباتف احملمول إذل عام 

" مارتن كوبر"ولكنها دل تكن صاحبة أول ىاتف جوال، بل كان صاحب ىذا اإلقباز األمريكي " نيوجرسي"

، ولقد كانت 1973 أبريل 3الباحث يف شركة موتوروال لبلتصاالت يف شيكاغو، حيث أجرى أول مكاؼبة يف 

ىناك ىواتف كبَتة اغبجم وثقيلة الوزن، مث تتابعت اؽبواتف يف التطور مع تقليص حجمها نتيجة اإلقبال عليها يف 

ختلف األمر اأول ىاتف سيارة نقل يف العادل ويف التسعينات " نوكيا" أطلقت شركة 1984األسواق ففي عام 

. عما سبق وتعددت استخدامات اؽبواتف احملمولة من حيث الصوت ومن مث الصورة مث البلوتوث وأخَتا األنًتنت

 my by األمريكية نظام اتصاالت السلكي أطلق عليو تعبَت ATATم أطلقت شركة 1945يف سنة 

aire phone يف 1946وبعدىا بسنة بدأت أوذل خدمات اؽباتف الراديو بالواليات اؼبتحدة األمريكية سنة 
                                                           

صاحل الصاوي، تطبيقات اؽبواتف الذكية واألجهزة احملمولة يف مراكز الوثائق واألرشيف، ؾبلة دراسات اؼبعلومات والتكنولوجيات صبعية اؼبكتبات 1
. 2019- 03- 13اؼبتخصصة، جامعة طنطا، مصر، جامعة السلطان قابوس، عمان، 
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 ورفقاءه ring اقًتح 1947 ويف سنة ATAT اؼبقدم من طرف شركة MTSسان لويس من خبلل نظام 

خًتاع اؽباتف النقال الذي طوره فيما بعد مهندسو ا مفهوم اػبلوي ليقوم بعد ذلك مارتن كوبر بBellيف مؤسسة 

 motorolaوكان اعبهاز النقال األول وبمل اسم . شركة موتوروال الذين نصبوا أول ؿبطة قاعدية يف نيويورك

dyntac وىو عبارة عن جهاز مستطيل الشكل مزود هبوائي يشبو الطوب من حيث الشكل 1978 وظهر سنة 

ستمرار حيث كانت بطاريتو اواؼبقاس واغبجم، إذ يعمل بالنظام التماثلي ويستهلك طاقة كبَتة إذ وبتاج للشحن ب

. 1قصَتة اغبياة

إذ أصبح اؽباتف احملمول من بُت تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت األكثر انتشارا يف دول العادل النامية إذ 

 عن ارتفاع ملحوظ يف عدد 2007أ يف ؾبال التجارة واالقتصاد لعام .م.تكشف نتائج إحصائية قامت هبا الو

اؼبشًتكُت يف خدمة اؽباتف احملمول يف البلدان النامية وذلك بثبلث مرات تقريبا عن األعوام اػبمسة اؼباضية وىم 

 من عدد اؼبشًتكُت يف خدمة اؽباتف احملمول عاؼبيا، وفبا يساعد على ىذا االنتشار سهولة وسرعة %58يشكلون 

تبادل اؼبعلومات والبيانات السلكيا بُت اؽبواتف النقالة ذات الشاشة الصغَتة وخاصة بعدما طور مقياس أو 

.  وىو تشبيو بالربوتوكول اؼبوجود يف شبكة االنًتنت للوابWebبروتوكول التطبيقات البلسلكية للواب 

ويبكن القول يف األخَت أن إمكانيات التطبيق العملي لتقنيات انتقال اؼبعلومات ومعاعبتها عرب بعض 

 2.التقنيات اعبديدة للهاتف النقال تتميز هبامش تطور ودبجال تطبيق واسعُت جدا

 

 

 
                                                           

. 287، ص 2008، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، (اؼبفاىيم، الوسائل، التطبيقات)صادق عباس مصطفى، االعبلم اعبديد 1
. 260، ص 2014، دار ىومة للنشر والتوزيع، اعبزائر، 1فضيل دليو، تكنولوجيا االعبلم واالتصال اعبديدة، ط2
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: التطور- 2

مع التطور التقٍت اؼبتسارع يف خدمة االتصاالت ومواكبة ؽبذا التطور السريع والقفزات العمبلقة فإن اؽباتف 

الذكي من أىم تقنيات القرن العشرين فقد تطور ىذا اعبهاز عرب أجيال متسلسلة من اعبيل األول إذل اعبيل 

. الرابع

  الجيل األولG1 :  وأول مرة استخدم يف شيكاغو حيث عملت اغبكومة األمريكية كل ما يف

 ظهرت التلفونات 1983وسعها لدعم شبكة اؽبواتف البلسلكية اعبديدة وبعد أجهزة البلسلكي، ويف العام 

 واليت تنافس التلفونات السلكية من حيث التكاليف واألسعار بالنسبة للمستخدم، Analgاعبوالة بنظام تناظري 

. فخصصت لذلك مزود خدمة للشبكة البلسلكية ووضعتو يف كل مكان وظبي دبزود اػبدمة احمللي

G1 :  ىي عبارة عن ترميز لكلمةGeneration One واليت تعترب اعبيل األول للهواتف اػبلوية مث

انتشرت يف صبيع أكباء العادل واليت كانت تعمل بالنظام التماثلي، وكانت حباجة إذل الكثَت من أبراج اإلرسال 

. 1واالستقبال وؿبدودية سعة تلك األبراج يف عدد اؼبكاؼبات اؼبستقبلة واؼبرسلة

  الجيل الثانيG2 :  بعد اعبيل األول مت ربسُت اؽبواتف اػبلوية ومن مث ربويلها من العمل بالنظام

 والفرق بُت النظام التماثلي والرقمي ىو أن األول ال يستخدم Digital Systemالتماثلي إذل النظام الرقمي 

كل إمكانيات اإلشارة اؼبتبادلة بزيادة عدد القنوات لنفس اؼبدى الًتددي للمستخدم، كذلك ظهرت أجهزة 

اػبلوي اؼبدمج مع الكامَتا ذات اعبودة اؼبتوسطة، وكل ىذه اؼبميزات ربتاج إذل استهبلك طاقة فبا هبعلها تستهلك 

بطارية جهاز خلوي أسرع من اعبيل األول ويبلحظ أن أجهزة اعبيل الثاشل قد طورت أساسا لنقل الصوت مع 

                                                           
، ص 2012، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، 1غذاب طاىر الكناشل، التأثَتات الصحية للهاتف اعبوال وأبراجو وبعض األجهزة االلكًتونية، ط1

230 .
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إمكانية تبادل البيانات البطيئة ومن اؼبتوقع أن تستهلك السعة اؼبتاحة ألنظمة اعبيل الثاشل يف اؼبستقبل القريب فبا 

. 1يدعو لتطوير أنظمة أقوى وأكثر سعة

  الجيل الثالثG3 :  بعد التطور الذي ظهر اعبيل األول والثاشل والذي تفوق يف خدماتو اؼبتعددة

: ومن أىم فبيزات تلك األجهزة ما يلي" اػبلوي الذكية"وظهرت األجهزة اليت أطلق عليها بأجهزة 

  بسرعة كبَتة (صور، فيديو، ملفات)استقبال وإرسال الوسائط اؼبتعددة .

 تطور خدمة استقبال وإرسال اؼبكاؼبات واالعتماد على أبراج إرسال أقل للتغطية .

 سرعة استخدام األنًتنت وبتدفقات عالية .

 دعم خدمات الربيد اإللكًتوشل واؼبفكرة اإللكًتونية .

  وجبودة عالية (صوت وصورة)إمكانية إجراء اؼبكاؼبات التلفزيونية .

 خدمة التلفزيون واليت سبكن اؼبستخدم من استقبال قنوات تلفزيونية ـبصصة لشبكة اػبلوي .

  ظهور أجهزة خلوي مدمج معها كامَتا متطورة قد تصل درجة الوضوح هبا إذلMéga Pixel 7 

ولبلستفادة من خدمات اعبيل الثالث هبب األخذ بعُت االعتبار توفر تلك اػبدمة يف اعبهاز اػبلوي والشبكة 

العاملة، أي هبب أن تكون الشبكة تدعم خدمات اعبيل الثالث وىذا من أجل االستفادة من اػبدمات اليت 

. تكون مقابل رسوم إضافية تدفع للشركة اؼبزودة ػبطك اػبلوي

  الجيل الرابعG4 :  يهدف اعبيل الرابع من شبكات النقال إذل زيادة سرعة نقل البيانات بتكلفة

 World Wide Intraperabilityأقل، وىو وبتاج يف ذلك إذل تكنولوجيا الشبكة العنكبوتية العاؼبية 

For Microsoft البلسلكية اليت تسمح بتحويل البيانات بسرعة عالية باستخدام ترددات الراديو احمللية وىي 

 ميغا بايت يف الثانية 15وتوفر معدل بيانات نظري يصل إذل Ip/Tcpتقوم على أساس بروتوكوالت األنًتنت

                                                           
 . 169، ص2000، مركز جامعة القاىرة، مصر، 1حسن عماد مكاوي، ؿبمود سليمان علم الدين، تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصال، ط1
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 من سوق االتصاالت عالية السرعة، وتعترب اليابان وكوريا %3 حوارل wimx كلم، ويبثل سوق 5خبلل مسافة 

 خدمات النقل ضمن Samsungاعبنوبية رائدتان يف ؾبال االتصاالت عالية السرعة، حيث قدمت شركة 

. 1الثانية/  ميغا بايت100شبكات اعبيل الرابع يصل إذل 

: خصائص وخدمات الهاتف النقال الذكي: المطلب الثالث 

تتمتع اؽبواتف احملمولة دبميزات وتطبيقات مهمة جعلتها جزء ال يتجزأ من حياتنا ومن األنشطة اليت يبكن 

: للفرد القيام هبا يوميا بواسطة اؽباتف الذكي ما يلي

  وىي خدمة تسمح ؼبستخدمي األجهزة النقالة بتبادل رسائل قصَتة فيما : خدمة الرسائل القصيرة

. بينهم

  وىو عبارة عن معيار عاؼبي يتضمن مواصفات وقواعد : خدمة الواب والبحث في األنترنت

 عليها ؾبموعة من الشركات حبيث يساعد اؼبستخدمُت على الدخول إذل شبكة األنًتنت اتفقتاتصاالت ؿبددة 

. السلكي

  وىي تقنية تسمح لؤلجهزة النقالة فائقة وإمكانية استقبال البيانات : خدمة التراسل بالحزم العامة

. سًتجاعها، وكذا البحث يف قواعد اؼبعلومات العلميةواواؼبلفات وزبزينها 

  تقنية اتصال السلكية تقوم على ربط ؾبموعة من أجهزة االتصال النقالة مع : خدمة البلوتوت

. بعضها البعض بروابط السلكية قصَتة اؼبدى

  ىي تقنية تتيح للمستخدم تبادل رسائل ربمل لقطات فيديو أو الرسوم : خدمة الوسائط المتعددة

. اؼبتحركة، أو الصور اؼبلونة أو الصوت

                                                           
. 267، ص 2012، دار أسامة للنشر، عمان، 1، ط(مدخل لبلتصال وتقنياتو اغبديثة)ؾبد ىاشم اؽبامشي، تكنولوجيا وسائل االتصال اعبماىَتي 1
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ومنو فإن أجهزة اؽبواتف احملمولة والذكية توفر العديد من اؼبميزات اليت تتشابو كثَتا مع فبيزات أجهزة 

. 1اغباسب احملمول

: كما تتميز خبصائص أخرى ومتعددة تتمثل فيما يلي

  القراءة من الكتب واؼبقاالت وىذا من خبلل استخدام خدمة األنًتنت اليت تتيح ؼبستخدمي اؽباتف

. النقال السرعة يف تصفح ىذه القوائم من الصفحات

  استخدام نظامGPSوغَتىا من األنظمة اؼبختلفة، وىو نظام لتحديد اؼبوقع العاؼبي .

 استخدام الربيد اإللكًتوشل وإرسالو .

 ربتوي األجهزة احملمولة والذكية على ذاكرة زبزين كبَتة غبفظ العديد من أنواع اؼبلفات .

  تعتمد على استخدام معاجل حاسويب رقمي يسرع من إجراء العمليات اؼبنطقية يف اؽباتف، كما تتميز

. بوزهنا اػبفيف مقارنة باؽبواتف العادية

 2االتصال اؼبسموع واؼبرئي .

إذن استخدام اؽبواتف الذكية يف شىت اجملاالت ؼبا تقدمو وتتميز بو من خدمات وخصائص باتت ىي 

. األفضل وىذا من طرف مستخدميها من خبلل تبادل اؼبعلومات واػبربات

 

 

 

                                                           
يف العلمية التعليمي، " اؽباتف احملمول"رائد رشان حسُت التميمي، اذباىات مدرسي اللغة العربية يف اؼبرحلة اؼبتوسطة كبو استخدام تعلم النقال 1

.  08، ص 2017
 .300، ص 2015، دار االعصار للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط(األسس وآفاق اؼبستقبل)مروى عصام صبلح، االعبلم االلكًتوشل 2
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: تطبيقات الهاتف الذكي وآثاره المختلفة: المبحث الثاني 

: مجاالت استخدام الهاتف النقال: المطلب األول 

 أصبح اؽباتف النقال كوسيلة اتصال متعدد GSMبعد تطوير الشبكة العاؼبية لبلتصاالت البلسلكية 

: يستغل يف الكثَت من نواحي حياتنا اليومية العامة واػباصة. وسريع

  اؼبستحدثة مؤخرا لنقل الصورة الصحفية . يعد التلفزيون احملمول من الوسائط: المجال اإلعالمي

ويعد استخدام احملمول أكثر الطرق بساطة . السلكيا عرب اؼبوجات الكهرومغناطيسية اليت تيسر الغبلف اعبوي

وسرعة لنقل الصورة الصحفية يف موقع األحداث إذل مقر الصحيفة مباشرة أو إذل القنوات اإلعبلمية السمعية 

. والبصرية

  حبيث أصبحت التجارة بواسطة اؽباتف النقال ميسرة وذلك يف سياق ما يعرف : المجال التجاري

بالتجارة اإللكًتونية، حيث حل ؿبل الكمبيوتر كوسيلة اتصال باألسواق العاؼبية وإقباز العمليات التجارية دون 

. التقيد باؼبكان واإلستفادة من اػبدمات البنكية اؼبصرفية

  ونظم الرعاية الصحية . إذ طورت مباذج لتقنيات االتصال النقال خاصة باألطباء: المجال الصحي

. وخاصة أثناء تنقبلهتم وزيارهتم للمرضى" خاصة األطباء"

  ىنا يستعمل اؽباتف النقال يف اإلرشاد والتعليم خارج اؼبدرسة للصغار وللكبار : المجال التعليمي

. يف التعليم اؼبوازي والرظبي
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  أصبح اؽباتف النقال ىو البديل يف التفاعل مع األفراد واعبماعات : مجال العالقات االجتماعية

فبدل من زيارهتم والوصول إليهم أصبح اؽباتف ىو الوسيلة اؼبفضلة عند العديد من األفراد يف االتصال باآلخرين 

. 1وؽبذا يبكن أن تقول بأن اؽباتف احملمول حول العبلقات االتصالية يف ظل القرية الكونية إذل عبلقات إلكًتونية

 Smart Phone Operatingأنظمة تشغيل الهواتف الذكية : المطلب الثاني 

System :

تعد أنظمة التشغيل من أىم الربامج اليت ربويها اؽبواتف الذكية حيث تقوم ىذه األنظمة بإدارة الدائرات 

اإللكًتونية، والربؾبيات على حد سواء، ويبكن للبعض اآلخر أن يتم وضع األنظمة يف النواة ويف طبقة الربؾبيات 

. 2الوسيطة فقط إذ تعتمد يف ىذه اغبالة على الربؾبيات اإلضافية من أجل واجهة اؼبستثمر

تعترب أنظمة التشغيل اػباصة باؽبواتف الذكية برؾبيات مصغرة ؾبهزة لتشغيل اؽبواتف وىي تشبو بذلك 

أنظمة تشغيل اغبواسيب إذ أن ىناك عدة أنظمة لتشغيل اؽبواتف الذكية ؽبا فبيزات ـبتلفة، وقبد يف مقدمتها نظام 

 وكذلك التواجد الفوري لكل من Google لشركة Android لشركة آبل، ونظام أندرويد IOSأي أوأس 

:  وىي كالتارلWindows Phone ونظام الويندوز فون Black Berryالببلك بَتي 

  ىو نظام التشغيل اػباص باؽبواتف الذكية اػباصة بشركة  : نظام تشغيل الويندوز فون: أوال

Nokia باالشًتاك مع شركة Microsoft أ ويعد أحد أقدم . م.  يف أوروبا وأسًتاليا والو2010 صدر عام

أنظمة التشغيل للهواتف الذكية وكان مسيطرا على سوق اعبواالت اؼبتقدمة واؼبساعدات الكيفية، ولكن حصة 

                                                           
، مؤسسة كنوز اغبكمة للنشر والتوزيع، اعبزئر، 1، ط(االستخدام والتأثَت)فضيل دليو، فضة عباسي بصلي، تكنولوجيا االتصال واالعبلم اغبديثة 1

. 102- 101، ص 2011
، ص 2007طارق ضبيص شهد، واقع تصميم واجهات اؼبستخدم يف تطبيقات اؽبواتف الذكية، درجة ماجستَت، جامعة الشرق األوسط، عمان، 2

22 .
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 وؽبذا السبب أطلقت مايكرو سوفت اإلصدارات 2011النظام بدأت يف الًتاجع حىت وصلت ألقل درجاهتا يف 

من أىم فبيزات ىذا النظام االستفادة من .  وقامت بتطوير كامل وجذري للنظام8 و7اؼبتطورة وىي الويندوز فون 

. خدمات مايكروسوفت كاؼباسنجر واألوفيس

  نظام تشغيل آبل : ثانياIOS" ىو نظام تشغيل خاص باألجهزة الذكية " : أي أو أس

 كانت تعمل بالبداية يف تصنيع وتصميم برامج Steve Jobs األمريكية Appleالصادرة عن شركة آبل 

 واليت تعمل صبيعها Iped ،Iphone ،TV ،Appleالكمبيوتر، باإلضافة إذل اإللكًتونيات األخرى مثل 

، Apple Storeخباصية اللمس وزبضع لتحديثات مستمرة، واؼبتجر اػباص بالتطبيقات يسمى آبل ستور 

 يأيت يف اؼبرتبة الثانية من حيث االستخدام بعد نظام أندرويد وىو يف اإلصدارة السابعة اليت IOSوقبد نظام 

. حصلت على مزايا من التطور

  نظام أندرويد : ثالثاAndroid :  ىو نظام تشغيل خاص بشركةGoogle وىو نظام 

 وىو يدعم العديد من Intel بدعم من شركة 2008صنعتو قوقل عام " Opens source" مفتوح اؼبصدر

، كما ىبضع لتحديثات شهرية Samsung ،HTC ،LG: اؽبواتف الذكية اليت تنتجها شركات ـبتلفة مثل 

، أما اؼبتجر اػباص gilly beam  ،lalli pop ،Marshmll:.ويطلق على كل ربديث اسم ـبتلف مثل

.  ىو األفضل من حيث سبلمة التطبيقات من الفَتوسPlay Storeبتطبيقات اؽباتف الذكي 

. مخاطر الهاتف وأضراره: المطلب الثالث 

نتشار اؽبواتف الذكية ضجة إعبلمية كبَتة حول اؼبخاطر واألضرار الصحية والنفسية القد صاحبت 

: االجتماعية اليت قد يلحقها دبستعمليو
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  تثَت الكثَت من الشخصيات واؼبؤسسات واعبمعيات الطبية بعض اؼبخاوف حول : األضرار الصحية

األضرار الصحية احملتملة اليت يبكن أن يتسبب فيها إستعمال أجهزة اؽباتف النقال وذلك بسبب الطاقة اؼبشعة من 

وقد حاولت بعض البحوث الربط بُت ىذه . ىوائي اؽباتف الذي يكون قريبا من رأس الشخص أثناء عملية اؽباتف

 الفيزيولوجية كالصداع والسخونة وارتفاع ضغط الدم والسرطان، بل واالضطراباتاإلشاعات وعدد من األعراض 

القريبة من منطقة تعليق  (الكليتان، األعضاء التناسلية)إن بعضها ربط بينها وبُت إصابة بعض األعضاء الداخلية 

اؽباتف النقال، كما أثار بعض األخصائيُت مزيدا من اؼبخاوف حول اؽبواتف النقالة إذا كان مستعملوىا من 

األطفال والشيوخ ألن أنظمة مناعتهم أضعف، ولكن األوساط العلمية الرظبية تبقى مقسمة غبد اآلن وذلك 

 للدليل القاطع بُت قلة الدراسات وخصوصية حاالت دراستها فبا هبعل تعميم نتائجها أمرا غَت منطقي، النتقادىم

ىذا باإلضافةّ إذل بعض التطمينات الصادرة عن بعض اللجان واؼبعاىد الدولية اؼبتخصصة يف موضوع اإلنسان 

واإلشاعات اليت تؤكد أن التعرض جملبلت الًتددات البلسلكية الصادرة عن النقال غَت مضرة لصحة اإلنسان إذا دل 

يتجاوز حدود ومعدالت معينة وؽبذا فاغبيطة واجبة، لذلك ينصح بتحديد فكرة االستخدام وإغبلقو يف حالة عدم 

 1.االستخدام

  إن االنتشار اؼبفاجئ والسريع للهاتف النقال يف كثَت من : األضرار النفسية واالجتماعية

اجملتمعات جعلت البعض يهتم بو كنوع أو كغاية يف حد ذاتو وليس كوظيفة، وىو أمر وبدث عادة مع اؼببتكرات 

 2.(الكمبيوتر، األنًتنت)اعبديدة اؼبوجهة لبلستعمال اعبماىَتي 

رغم اإلهبابيات اليت أضافها اؽباتف النقال غبياة الفرد إال أنو يبكن أن يؤدي إذل ـباطر نفسية واجتماعية 

: من خبلل االستعمال السيء لو ومنها

                                                           
 .288، ص 2011، دار اؼبستقبل للنشر والتوزيع، عمان، 1قبد ىاشم اؽبامشي، االعبلم الكوشل والتكنولوجي اؼبستقبل، ط- 1
 .269فوضيل دليو، تكنولوجيا االعبلم واالتصال اعبديدة، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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  إن االنتشار اؼبفاجئ والسريع للهاتف احملمول يف كثَت من اجملتمعات أحدث تغيَتات سلبية يف طبيعة

العبلقات االجتماعية ويف بعض القيم واؼببادئ وأدى إذل سلوكيات جديدة كالعزلة، والتشتت الذىٍت نتيجة 

. االستغناء عن التنقل والتعامل مع أكثر من قناة معرفية يف وقت واحد

  أشارت العديد من الدراسات إذل أن معظم حوادث اؼبرور تقع أثناء انشغال السائقُت باستخدام اؽباتف

. النقال أثناء القيادة

  ،يشعر الكثَت من الشباب بـأهنم ال يستطيعون اغبياة بدون ىواتف وىي دالة على سلوك إدمان خطَت

. تشاره بُت األطفال الصغارانوقد زادت شعبية اؽباتف النقال عند األمهات فبا أدى إذل 

 ستبداؽبا بالسلوكيات اآللية فبا أفرغها من اأدى اؽباتف النقال إذل إضعاف العبلقات االجتماعية و

. ؿبتواىا اإلنساشل

  أدى إذل تكريس الوحدة والعزلة االجتماعية وزاد من درجة االغًتاباالجتماعي فاالندماج يف استخدام

 1.اؽباتف هبعل الفرد ينسلخ عن اعبماعة احمليطة بو ويدخل عاؼبا منعزال

: تطبيق قارئ الشاشة تولك باك: المبحث الثالث 

: تقنية التولك باك :المطلب األول

  تعريف تقنية تولك باك :Talk Backىي خدمة قارئ الشاشة للمستخدمُت اؼبعاقُت بصريا  .
  تستخدمTalk Back التعليقات اؼبنطوقة لوصف أي حدث أو إجراء يتم تنفيذه على جهاز 

Androidاػباص بك  .
  يوصفTalk Back2 واجهة اؼبستخدم ويقرأ أخطاء الربؾبيات وإشعاراهتا ورسائلها .

                                                           
، ص 2011، دار الكنوز للنشر للنشر والتوزيع، اعبزائر، (استخدام والتأثَت)ؿبمد الفاتح ضبدي، فوضيل دليو وآخرون، تكنولوجيا االتصال غبديثة - 1

106. 
2https :// support. Samy mobil. Com 10/03/2020/11.35 
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  تطبيقTalk Back عبارة عن قارئ الشاشة من Google مت تضمينو يف أجرة Android 

 تعليقات ومبلحظات منطوقة حبيث يبكنك استخدام اعبهاز بدون النظر إذل Talk Backويقدم لك 

. 1الشاشة

: خصائص تقنية تولك باك: المطلب الثاني 

  كثَتا ما يتم اػبلط بُت قارئ الشاشة وآالت النطق : تولك باك ىو قارئ شاشة وليس آلة نطق

حيث يعتربنبا الكثَت شيء واحد، ولكن من التأكيد أن قارئ الشاشة ىو برنامج مستقل عن آالت النطق حىت 

. وإن كان أحدنبا بالنسبة للكفيف مكمل لآلخر

  على الرغم من بعض احملاوالت يف : ال يوجد منافس حقيقي للتولك باك في نظام األندرويد

، إال أن تولك باك ال يزال +Shineؾبال إنشاء قارئات الشاشة واليت نال بعضها شهرة البأس هبا كتطبيق 

 مثبل وعلى الرغم من الشهرة اليت ناؽبا إال أنو قد توقف +Shineالوحيد الذي يف طور التحديث حىت اآلن ف 

العمل عليو منذ فًتة ودل يتلق ربديثات تذكر كما أنو دل يكن يف الكثَت من األحيان مؤىبل ألن يكون قارئ 

الشاشة اليومي واألساسي الذي يستخدمو الشخص الكفيف نظرا للمشاكل اليت كان يعانيها والتوقفات الكثَتة 

إذ البد من اإلشارة إذل أجهزة سامسونج ربتوي قارئ شاشة متنقل على تولك باك بطريقة . اليت كانت ربصل

عملو وبإشارتو اللمسية ولكنو اليزال حباجة للكثَت من التطوير إضافة إذل كونو متعلق فقط بأجهزة سامسونج وال 

.  يبكن ربميلو على أجهزة من شركات أخرى

  6-1 من تولك بالك ابتداء: إمكانية التعرف على وظائف األزرار التي ال تحمل تصنيفا 

وجدت ىذه اؼبيزة واليت إن مت تفعيلها من اإلعدادات رباول أن تتعرف على عمل الزر الذي ال وبمل تصنيفا من 
                                                           

1https :// support. google. Com 10/03/2020/11.37  
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قبل اؼبطور وىو نص يتعرف عليو قارئ الشاشة ؼبعرفة عمل الزر ففي حالة وجود زر ال وبمل تصنيفا وبدل أن 

. يقوم قارئ الشاشة

 ىبول قارئ الشاشة الكفيف أن يقوم  : خاصية الضغط على جانبي الجهاز مهمة معينة

بالضغط على أحد جانيب اعبهاز للقيام بإحدى االختصارات اليت وبددىا اؼبستخدم كالدخول لئلشعارات ويبكنو 

االستفادة من ضغطة واحدة أو ضغطتُت للقيام دبهمتُت ـبتلفتُت، ويبكنو ضبط حساسية الضغط بالشكل الذي 

. يناسبو لكي ال يتم الضغط بشكل غَت متعمد، ولكن ىذه اؼبيزة قد ال تعمل على صبيع األجهزة بالكفاءة نفسها

  يبكن التولك : إمكانية االختيار بين نمط الضغطتين لتفعيل العنصر أو الضغطة الواحدة

باك مستخدميو من اختيار مبط الضغطة الواحدة لتفعيل العنصر الذي يرغبون فيو وذلك توفَت الوقت فبدل أن يتم 

. التفعيل من خبلل الضغطتُت كما ىو اغبال يف قارئات الشاشة يتم التفعيل بضغطة واحدة فقط

  يبكن ؼبستخدمي تولك باك تعتيم : خاصية إمكانية إطفاء الشاشة لمن يهتمون بالخصوصية

واليت يبكن الدخول إليها من قائمة السياقات Dim Screenالشاشة بشكل تام وذلك من خبلل خاصية 

وزبول ىذه اػباصية الكفيف مزيد من اػبصوصية . العامة أو يبكن تشغيلها أوتوماتيكيا فور تشغيل قارئ الشاشة

وتساعده على اغبصول على بعض التسلية إن رغب بذلك من خبلل مراقبة الدىشة اليت يشعر هبا القريبون منو 

. 1وىو يستخدم جهازه بشاشة مظلمة

. مميزات قارئ الشاشة: المطلب الثاني 

 يوفر قارئ الشاشة التولك باك ميزة تفاعل اؼبكفوفُت وضعاف البصر مع أجهزهتم .

 إتاحة التولك باك خاصية قراءة األشياء اؼبعروضة على الشاشة بكل سهولة .

                                                           
1:https ://www.blimdtee. net mode /350. 10/03/2020. 10.47 
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  يقوم قارئ الشاشة التولك باك بتنشيط عناصر التحكم يف اغبركة حبيث يبكن للمستخدم استخدام

. اإليباءات بأصابعو

  يوفر قارئ الشاشة ميزة قراءة احملتويات اؼبختلفة من صفحات الويبWebبصوت عارل  .

 يوفر التطبيق تولك باك للهاتف الذكي إضافات صوتية ترشد حاملو إذل اؼبطلوب .

  يوفر تطبيق التولك البيانات واؼبعلومات اؼبطلوبة دون اغباجة إذل القراءة أو حىت اإلضطرار إذل ؼبس

. أماكن معينة ال يعلم اؼبكفوف ماىي على شاشة ىاتفو

 1يندمج تطبيق التولك باك يف معظم أجهزة اؽبواتف الذكية. 

: أنواع تطبيقات قارئ الشاشة: المطلب الثالث 

، Voice Over ،Talk Over ،Chaine Plusيوجد لقارئ الشاشة عدة أنواع منها 

Voice Assistant ،Chaine Backوسوف نتطرق إذل أبرزىا فيما يلي ، :

  قارئ الشاشةVoice Assistant :  ىو قارئ شاشة أجهزة سامسونج الذي تضمنو شركة

 إذ يتميز بعض االختصارات أو اإليباءات اليت ينفرد Note 5 ،S7: سامسونج يف أجهزهتا الرائدة فقط مثل 

. Voice Overهبا واليت أغلبها تشبو إيباءات قارئ شاشة أجهزة آبل 

  قارئ الشاشةChaine Plus :  ىو قارئ شاشة جديد والقادم بقوة لنظامAndroid 

 صدر قبل Chaine Plusيبكن اؼبكفوفُت العرب من استخدامو بسهولة عامة، علما بأن قارئ الشاشة اعبديد 

 Chaine من حيث اؼبميزات واػبدمات حبيث يبتاز Talk Backفًتة ليست طويلة واآلن أصبح ينافس 

Plusعن تولك باك بتحديثاتو اؼبستمرة واؼبتطورة  .

                                                           
1https ://www.yam7. Com. 10/03/2020 h 10 
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  قارئ الشاشةVoice Over ىو قارئ شاشة ؾباشل مدمج بنظام اؼباك :  للتعليق الصوتي

OSX 10.4 وىو أداة متكاملة لقراءة الشاشة يبكن اؼبكفوفُت وضعاف البصر من الوصول لكافة وظائف

النظام من خبلل ربويل النص الظاىر على الشاشة إذل صوت وىذا باالعتماد على لوحة اؼبفاتيح يبكن 

للمستخدم التنقل بُت اإليقونات وتنفيذ اإلجراءات يف النظام ومعظم التطبيقات، وكذلك إدخال البيانات بكل 

 Voice Over، باإلضافة إذل شركة Trock Padسهولة، إذ قامت آبل بتطويره ليتوافق مع لوحة التعقيب 

. IOS1الذي حقق قباحا يف أجهزة اؼبالك ليتوافق مع أجهزة 

 

 

                                                           
1https : //www Rs. Ksu. So 1334 .11/ 03 14.00 
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: الخالصة

ويف اػبتام نستخلص أن اؽبواتف الذكية باتت تتمثل عصب اغبياة لؤلفراد فمن اؼبمكن االستغناء عنها ؼبا 

ؽبا من أنبية بالغة يف التواصل مع اآلخرين وتصفح ـبتلف اؼبنصات واؼبواقع االجتماعية ومن ضمن ىذه التطبيقات 

. الذي وفر تسهيبلت تواصلية وتفاعلية لكسر حاجز اإلعاقة لفئة اؼبكفوفُت" تولك باك"تطبيق قارئ الشاشة 
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 :تمهيد

قتضت حكمة اهلل عز وجل أن يوجد من بُت خلقو ما يعانون من قدرات معينة، وىم ما يسمون القد 

باؼبعاقُت إذ تعد فئة ذوي اإلعاقة البصرية جزء من اجملتمع يتميزون حباجاهتم اػبصوصية خاصة يف النواحي 

التعليمية والًتبوية، وذلك مقارنة بأقراهنم الطبيعيُت فهم أفراد ذبمعنا معهم صفات مشًتكة عديدة خاصة اغباجة 

نتشار ـبتلف التقنيات اغبديثة اإذل التفاعل والتواصل مع االخرين، وىذا تزامنا مع التطور اؽبائل للتكنولوجيا ومع 

اليت تساعد اؼبكفوفُت وتشجيعهم على االستقبللية واالعتماد النفس بشكل كامل، حيث لعبت ىذه الوسائل 

التكنولوجية اغبديثة دور فعال يف حياة كل االفراد وخاصة ذوي اإلعاقة البصرية فهي تعد نافذة اؼبكفوفُت على 

. العادل اػبارجي
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": اإلعاقة البصرية"شريحة المكفوفين : المبحث األول 

: تعريف االعاقة البصرية : المطلب األول 

أفلم يسَتوا يف األرض فتكون ؽبم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا فإهنا ال تعمى : "لقولو تعاذل 

 1".األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور

 ويشَت 1971عام " ىاررل" ىذا التعريف العادل اقًتححيث : التعريف الوظيفي لإلعاقة البصرية -1

إذل أن الكفيف من الناحية التعليمية ىو ذلك الشخص الذي تبلغ إعاقتو البصرية درجة من اغبدة ربتم عليو 

 2.القراءة بطريقة الربايل

الشخص الكفيف من وجهة نظر األطباء ىو ذلك الشخص :  البصرية لإلعاقةالتعريف الطبي -2

 النظارة الطبية وتفسَت ذلك باستعمال قدم يف أحسن العينيُت أو حىت 20/200الذي ال تزيد حدة إبصاره عن

 حىت يراه 20أن اعبسم الذي يراه الشخص العادي يف إبصاره على مسافة مائيت قدم هبب أن يقرب اذل مسافة 

 3.الشخص الذي يعترب كفيفا

بأهنا ضعف يف أي من الوظائف  : demottكما تعرف اإلعاقة البصرية حسب ديموت -3

البصرية اػبمسة وىي البصر احمليطي، التكيف البصري، البصر الثنائي ورؤية األلوان، وذلك نتيجة تشوه تشروبي أو 

                                                           
 .170، ص 46القرآن الكرصل، سورة اغبج، اآلية 1
، دار اؼبسَتة 1، ط"مقدمة يف الًتبية اػباصة" مصطفى نوري القمش، خليل عبد الرضبان اؼبعايطة، سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات اػباصة 2

. 112، ص 2007للنشر والتوزيع، عمان، 
. 80، ص 2008عبد اغبافظ ؿبمد سبلمة، تصميم الوسائل التعليمية وانتاجها لذوي االحتياجات اػباصة، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، 3
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إصابة دبرض أو جرح يف العُت ومن أكثر أنواع اإلعاقات البصرية شيوعا اليت تشمل البصر اؼبركزي والتكيف 

 1.البصري واإلنكسار الضوئي

بأهنا حالة يفقد الفرد فيها اؼبقدرة على استخدام حاسة البصر بفعالية فبا يؤثر : كما تعرف أيضا - 4

 والذي ينص على أن األطفال اؼبعوقُت بصريا ىم 1976عام  " barragaبارجا"سلبا على أدائو ومبوه ويعرفها 

األطفال الذين وبتاجون إذل تربية خاصة بسبب مشكبلهتم البصرية، األمر الذي يستدعي إحداث تعديبلت 

 2.خاصة على أساليب واؼبناىج ليستطيعوا النجاح تربويا

اؼبكفوف ىو شخص يتعلم من خبلل القنوات اللمسية أو :  البصرية لإلعاقةالتعريف التربوي -5

.  السمعية

ىو شخص لديو ضعف بصري شديد بعد التصحيح ولكن يكون ربسُت الوظائف : ضعف البصر - 

. البصرية لديو

 3.االعتياديةىو شخص يستخدم البصر بشكل ؿبدود يف الظروف : محدود البصر - 

ىي تلك الفئة اليت فقدت القدرة على البصر أو لديها قصور يف البصر حبيث : ومنو فإن اإلعاقة البصرية 

ربتاج إذل طرق بديلة للقراءة والكتابة بعد استخدام اؼبصطلحات البصرية، وىذا القصور يكون إما بشكل جزئي 

.  باغبواس اؼبتبقية ألداء الوظائف اليوميةاالستعانةأو كلي فبا يستدعي 

                                                           
. 95، ص 2011، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 4مٌت صحيب اغبديدي، مقدمة يف اإلعاقة البصرية، ط1
. 12، ص 2009، األكاديبيون للنشر والتوزيع، عمان، 1نادر أضبد جرادات، دليل معلمي رياض األطفال اؼبكفوفُت، ط2
 .137، ص 2013، دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط "التعريف هبم وارشادىم" فاطمة عبد الرضبان النوايسية، ذوو االحتياجات اػباصة 3
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": اإلعاقة البصرية"خصائص المكفوفين : المطلب الثاني 

تشَت الدراسات أنو ال توجد فروق كبَتة بُت اؼبعوقُت بصريا واألفراد العاديُت : الخصائص العقلية _ 1

للذكاء " ستانفورد بينيو"لذكاء األطفال،وكذلك اغبال على مقياس " وكسلر"على اعبانب اللفظي من مقياس 

 وأشارت نتائجها أن اؼبعدل لذكاء ىؤالء األطفال اؼبعوقُت 1941سامويل ىيز"ودعم تلك الدراسة اليت قام هبا 

 1.بصريا ىو ضمن اؼبعدل الطبيعي للفرد العادي

يواجو اؼبعاقون بصريا مشكبلت يف طريقة اكتساب اللغة اؼبنطوقة، إال أنو : الخصائص اللغوية _2

يوجد اختبلف يف طريقة كتابة اللغة حيث يستخدم اؼبعاقون بصريا طريقة الربايل يف الكتابة، إذ يواجهون 

مشكبلت يف تكوين اؼبفاىيم ومهارات التصنيف للموضوعات اؼبوجودة خاصة فيما يتعلق دبفاىيم اغبيز اؼبكاشل 

واؼبسافة واأللوان باإلضافة إذل أن ىناك خصائص أخرى ربد اإلعاقة البصرية من قدرة الفرد على تعلم االيباءات 

 2.والتعبَتات

يًتتب على اإلعاقة البصرية اؼبختلفة أثار غَت مباشرة على بعض : الخصائص الجسمية والحركية _3

اػبصائص اعبسمية واغبركية ففي حُت قبد النمو اعبسمي يف الطول والوزن يسَت على كبو ال ىبتلف عن مبو 

األطفال اؼببصرين فإن بعض القصور يف مهارات التناسق اغبركي والتآزر العضلي نتيجة حملدودية فرص النشاط 

اغبركي اؼبتاح من جهة ونتيجة للحرمان من فرص التقليد للكثَت من اؼبهارات اغبركية كالقفز، واعبري والتمارين 

 تعقيدا ألن ىذا ازدادت نطاق بيئتو أو كلما اتسعاغبركية حيث تزداد اؼبشاكل لشروبة اؼبكفوفُت، أي كلما 

                                                           
. 89، ص 2007، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، األردن، 2كوافحة تيسَت مفلح، عمر قوان عبد العزيز، مقدمة يف الًتبية اػباصة، ط1
.  118، ص 2016، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، عمان، 5أضبد ؿبمد أبو زيد، دراسة اغبالة لذوي االحتياجات اػباصة، ط2
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التفاعل سيفرض عليو مكونات وعناصر متداخلة قد يصعب عليو إدراكها يف غياب حاسة البصر، حيث تظهر 

 1.لديهم مظاىر جسمية مثل ربريك اليدين أو الدوران حول اؼبكان اؼبوجود فيو الفرد اؼبعاق

 األشخاص القريبيُت من الطفل اؼبعاق بصريا اذباىاتتؤدي  : واالنفعاليةالخصائص االجتماعية_4

دورا كبَتا يف بناء ثقتو بنفسو أو تكيفو مع إعاقتو، فاالذباىاتاالجتماعية اإلهبابية كبو اؼبعاق بصريا واليت يرافقها 

تقدصل اػبدمات والربامج التدريسية لنشاطات اغبياة اليومية، وخصوصا فيما يتعلق دبهارة التعرف والتنقل يف 

البيئة،تعمل على تعزيز ثقة اؼبعاق بنفسو وتقليل درجة اعتماده على اآلخرين ومن ىذا يتبُت من خبلل ما سبق أن 

 اليت ىبلفها كف البصر على ذوي واالنفعاليةىناك ترابطا واتصاال بُت اػبصائص االجتماعية واللغوية واغبركية 

 2.اإلعاقة البصرية

يعتمد تأثَت اإلعاقة البصرية على التحصيل األكاديبي للفرد اؼبعاق على : الخصائص األكاديمية _5 

شدة العمر عند اإلصابة، حيث أن األطفال لديهم إعاقة بصرية جزئية وبتاجون إذل مواد تعليمية ذات حروف 

مكربة وواضحة أما األطفال اؼبكفوفُت فيحتاجون إذل استخدام طريقة الربايل للحصول على اؼبعرفة إذ تواجو بعض 

الصعوبات ؼبعاعبة اؼبعلومات والكتابة يف ؾبال التعليم ومن أىم اػبصائص األكاديبية للمعاقُت بصريا اليت أوردهتا 

بطء معدل سرعة القراءة سواء بالنسبة للربايل أو : واتفقت عليها معظم الدراسات والبحوث يف ىذا اجملال ما يلي 

 3.الكتابة، أخطاء يف القراءة اعبهوية، البفاض مستوى التحصيل الدراسي

االحتياجات الخاصة بالمكفوفين : المطلب الثالث 

.  خاصة باؼبعاقُت احتياجاتاحتياجات عامة، :  اؼبعاق إذل احتياجاتتنقسم :  اؼبعاقُت احتياجات

                                                           
. 58، ص 2009، دار الفكر العريب للنشر والتوزيع، مصر، 1، ط"أسسو، اسًتاتيجياتو، وسائلو"إبراىيم ؿبمد شعَت، تعليم اؼبعاقُت بصريا 1
. 47، ص 2006نبيو إبراىيم اظباعبل، سيكولوجية ذوي االحتياجات اػباصة، مكتبة األقبرومصرية ، مصر، 2
. 51، ص 1997، الدار اؼبصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، مصر، 1، ط"خصائصهم ومناىجهم"كمال سادل سيسادل، اؼبعاقون بصريا 3
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:  وتتمثل فيما يلي : االحتياجات العامة _1

يقصد هبا التحرر من اػبوف ويشعر باألمن مىت كان مطمئننا على صحتو وعملو : اغباجة إذل األمن 

ومستقبلو وحقوقو ومركزه االجتماعي، وقد يؤدي اإلحباط الناتج عن ىذه اغباجة إذل أن يكون الشخص متوجسا 

اػبجل، الًتدد، اإلنطواء، اػبوف من : من كل شيء من اؼبنافسة واإلقدام واؼبغامرة ويبدو ذلك يف عدة صور منها 

. شبح الفشل

وىي اغباجة إذل اؼبراكز والقيمة االجتماعية وكذا الشعور بالعدالة يف اؼبعاملة : اغباجة إذل مكانة الذات 

. واعًتاف اآلخرين وتقبلهم لو، باإلضافة إذل اغباجة إذل النجاح االجتماعي وذبنب اللوم والتأنيب

يقصد هبا بأن تدفع اإلنسان إذل صون ذاتو والدفاع عنها يف كل ما ينقص من : اغباجة إذل احًتام الذات 

 1.شأهنا يف نظر الغَت ويف نظر نفسو

: وتتمثل فيما يلي: االحتياجات الخاصة بالمعاقين _2

ستعادة اللياقة البدنية مع اتصحيح و: تتمثل يف احتياجات جسمية أو بدنية مثل : احتياجات فردية 

. توفَت األجهزة اؼبساندة 

. تتمثل يف االىتمام بالعوامل النفسية اؼبساعدة على التكيف والتنمية الشخصية: احتياجات إرشادية 

تتمثل يف إفساح فرص التعليم اؼبتكافئ ؼبن ىم يف سن التعليم مع االىتمام بتعليم : احتياجات تعليمية 

. الكبار

                                                           
. 23، ص 2012، دار اؼبسَتة، عمان، 2أظباء سراج الدين ىبلل، تأىيل اؼبعاقُت، ط1
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تتمثل يف فتح ؾباالت التدريب تبعا ؼبستوى اؼبهارات ويقصد اإلعداد اؼبهٍت للعمل : احتياجات تدريبية 

 1.اؼبناسب للمعاق

تتمثل يف دعم وتوثيق العبلقات والصبلت ما بُت اؼبعاق وبُت اجملتمع مع : االحتياجاتاالجتماعية _ 3

. الًتكيز على تعديل إذباىات اجملتمع كبو اؼبعاق

تفرده يف بعض االمتيازات اؼبادية والًتبوية والضريبية واعبمركية وإتاحة ؾباالت اؼبعرفة لو لتمكينو من  -

 .اكتساهبا

 .توفَت اعبو األسري اآلمن للمعاق -

: تتمثل فيما يلي: االحتياجات اؼبهنية _ 4

 .التوجيو اؼبهٍت اؼببكر واإلستقرار يف عمليات التوجيو ألغراض تأىيلية -

 .مثل إصدار التشريعات والقوانُت سواء يف ؾبال التعليم أو التشغيل أو غَتىا: احتياجات تشريعية  -

مثل تقدصل الدعم اؼبادي واؼبعنوي، وكذا تقدصل التسهيبلت إلنشاء مصانع أو : احتياجات تدعيمية  -

 .أماكن حرفية يعمل هبا اؼبعاق وبالتارل يعتمد على نفسو

مثل توفَت اعبو اؼبناسب لبلندماج يف اجملتمع وبدوره يستطيع أن يتعامل بكافة : احتياجاتاندماجية  -

 2.الوسائل االجتماعية اؼبتكافئة مع بقية األفراد احمليطُت

 

 

                                                           
. 290، ص 2فتحي السيد عبد الرحيم، حليم السعيد بشاي، سيكولوجية األطفال غَت العاديُت، ج1
. 216، ص 1999عبد احملي ؿبمود صاحل، متحدوا اإلعاقة من منظور اػبدمة االجتماعية، دار اؼبعرفة اعبامعية للنشر والتوزيع، القاىرة، 2
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استخدام المكفوفين لوسائل االتصال الحديثة : المبحث الثاني 

مفهوم تكنولوجيا الحديثة لالتصال : المطلب االول 

 يبكن تعريف التكنولوجيا اغبديثة من زوايا ـبتلفة كالزاوية اللغوية احملضة أو كالتعريف اؼبنضبط بأىداف 

دراسة ما تتعلق باألثر أو الوظيفة االجتماعية ؽبذه التكنولوجيا ومن ىنا فإن مصطلح 

وىي كلمة يونانية دبعٌت حرفة أو فن أو technoمصطلح مركب من مقطعُت technologyالتكنولوجيا

 وىي الحقة دبعٌت علم ومن ىنا فإن التكنولوجيا كلمة مركبة تشَت إذل علم التقنية أو العلم الذي logyصبغة، و

 1.يهتم بتحسُت األداء

بأهنا النظرية أو التطبيق يف تصميم وتطوير ـبتلف التطبيقات : كما يبكن تعريف التكنولوجيا اعبديدة 

اغبديثة، واستخدام ـبتلف الربامج اػباصة بفئة اإلعاقة البصرية دبا يتناسب مع قدراهتم عن طريق توظيف ؾبموعة 

من اآلالت التقنية واالندماج يف عادل التكنولوجيا اعبديدة والشبكة العاؼبية للواب، حيث كانت ىذه التكنولوجيا 

 2.اغبديثة خَت عوان ؽبم يف العديد من اجملاالت بل إهنا جعلتهم أكثر اندماجا يف اجملتمع

ىي ؾبمل اؼبعارف واػبربات اؼبًتاكمة واؼبتاحة : وعليو فإن التكنولوجيا اغبديثة اؼبعاصرة لئلعبلم واالتصال 

واألدوات والوسائل اؼبادية والتنظيمية واإلدارية اؼبستخدمة يف صبع اؼبعلومات ومعاعبتها وإنتاجها وإسًتجاعها 

ونشرىا وتبادؽبا أي توصيلها إذل األفراد واجملتمعات يف ـبتلف صورىا وأوعية حفظها، سواء كانت مطبوعة أو 

. مصورة أو مسموعة أو فبغنطة وبثها باستخدام توليفة من اؼبعدات اإللكًتونية ووسائل وأجهزة االتصال عن بعد

التكنولوجيا اؼبساعدة دبجموعة من اؼببادئ واألساليب واإلخًتاعات اليت تساعد ذوي اإلعاقة : أو ىي 

. والتأىيل والتدريب للوصول إذل اإلستقبللية واإللتحاق بالعمل واإلستقرار من خبلل اإلنتاج وعوائده

                                                           
. 189، ص 2015حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا االتصال اغبديثة يف عصر اؼبعلومات، الدار اؼبصرية اللبنانية، مصر، 1
، جامعة أم البواقي، 6سامية ابريعم، أمال بوعيشة، تقنيات تكنولوجيا التعليم اغبديثة لذوي اإلعاقة البصرية، اجمللة العربية لعلوم اإلعاقة واؼبوىبة، ع2

. 78، ص 2019جامعة ورقلة، جانفي 
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الوسائل والتقنيات الخاصة بالمكفوفين : المطلب الثاني 

معالتقدم والتطور اؽبائل للتكنولوجيا اغبديثة مت إستحداث تطبيقات ووسائل ؿبددة يبكن أن تساعد 

. lecteur d’écranضعاف البصر ولعل أىم ما أفرزتو التكنولوجيا اعبديدة يف ىذا اجملال ىو قارئات الشاشة 

يقصد هبا برامج ربول كل ما يظهر على الشاشة من نصوص وأوامر : مفهوم قارئات الشاشة  -1

وواجهات الربامج والتطبيقات إذل صوت، وذلك بإستعمال ما يعرف بآالت النطق القائمة على تقنية 

، حبيث يبكن تثبيت قارئات الشاشة على أي جهاز ويبكن استخدامها بكافة synthese vocalالكبلم

اللغات دبا فيها اللغة العربية وتشتغل على ـبتلف أنظمة التشغيل فبا هبعل الكفيف قادرا على اإلستفادة من ىذه 

 1التطبيقات

 :أىم الوسائل والتطبيقات المساعدة للمكفوفين -2

ىو اعبهاز الذي وبوي خدمات تقنية بنظام تشغيل متعدد اؼبهام ويدعم تطبيقات : الهاتف الذكي  -1

التصوير واؼبشاركة، حيث تندرج ضمن اؽباتف الذكي ـبتلف قارئات الشاشة اليت تساعد اؼبكفوفُت وضعاف 

 : البصر على التواصل بينهم ومن بينها ما يلي 

القارئ الصيٍت وىواألكثر رواجا إذ ظبي بالقارئ الصاعد الواعد حبيث يستخدم يف اؽبواتف الذكية اليت 

تعمل بنظام أندرويد ولو ميزات متوافقة مع تطبيقات أخرى، باإلضافة إذل فويس أوفر وتطبيق التعقيبات التولك 

باك حيث يأيت ىذا التطبيق أو القارئ ضمن حزمة الـأندرويد وىو موجو لتيسَت استخدام أصحاب اإلعاقات 

 2.البصرية حيث يسمح بقراءة الشاشة صوتيا للمعاق بصريا

                                                           
، ص 2018، جامعة اعبلفة، مارس 11ؿبمد عواؼبية، التكنولوجيا اعبديدة لبلعبلم واالتصال واالدماج االجتماعي للمكفوفُت، ؾبلة آفاق للعلوم، ع1

327 .
. فيصل حاكم الشهري، مستجدات التعليم االلكًتوشل، اؼبركز الوطٍت، جامعة اجملمعة2
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 دبعٌت وبسب compute مشتقة من computeurإن كلمة : الحاسوب االلكتروني  -2

ويعرف بأنو حاسبة الكًتونية ذات سرعة عالية ودقة متناىية يبكنها معاعبة البيانات وزبزينها وإسًتجاعها وفقا 

 1.جملموعة من التعليمات

 وىو قارئ شاشة ؾباشل nvdaبرنامج : تندرج ضمن اغباسوب اإللكًتوشل قارئات الشاشة واؼبتمثلة يف 

مفتوح اؼبصدر لذوي االحتياجات اػباصة وباألخص اإلعاقة البصرية إذ ال ىبضع لقيود الشركات الذي يهدف 

 أنتج من قبل شركة jawsإذل إتاحة اغباسوب للمكفوفُت دون ربميلهم تكاليف الشراء، باإلضافة إذل قارئ 

freedom scientific وكلمة اعباوز jaws اختصار لعبارةjob ويبثل الربنامج حبل متكامبل يستوعب كافة 

برامج اغباسوب اإللكًتوشل وتطبيقاتو من معاعبة النص إذل تصفح الشبكة إذل برامج الصيانة واالتصاالت 

 2.وغَتىا

 مدؾبة مباشرة يف talk backوىي لوحة مفاتيح برايل اإلفًتاضية اعبديدة : اللوحة اإللكترونية  -3

نظام أندرويد وىي طريقة سريعة ومروبة للكتابة على اؽباتف الذكي دون أي أجهزة إضافية سواء إذا إستعملها 

اؼبكفوف للنشر عرب وسائل التواصل االجتماعي، أو الرد على رسالة نصية أو الكتابة على الربيد اإللكًتوشل ويتأثر 

 وذلك يف 50 ستطرح أجهزة أندرويد العاملة باإلصدار talk backإذل أن لوحة مفاتيح برايل التولك باك 

 3.الوقت الراىن

 

                                                           
عبد الرضبان سواؼبية، استخدامات تكنولوجيا االتصال اغبديثة واستخداماهتا وانعكاساهتا على مبط اغبياة يف اجملتمع الريفي، ؾبلة العلوم اإلنسانية 1

. 191، ص 2015، جامعة باتنة، ديسمرب 21واالجتماعية، ع
 على تنمية التحصيل واالذباه كبونبا لدى الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية يف jaws وNVDAايبان إبراىيم عبد اهلل زيدان، أثر استخدام برناؾبي 2

. 42- 32م، ص ص 2016/ ه1437اعبامعة اإلسبلمية بقطاع غزة، درجة ماجستَت، جامعة غزة، 
3https : //www alkhafji. News.Com. 17/08/ 2020 . 12.25 
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: أىداف استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعاقين بصريا: المطلب الثالث 

: يبكن تلخيص أىداف وأنبية استخدام ذوي االحتياجات اػباصة للتكنولوجيا اغبديثة فيما يلي

 smarte phoneاغبصول عل اؼبعارف واغبقائق واؼبفاىيم العلمية يف ؾبال اؽبواتف الذكية  -1

 وتقنية اؼبعلومات اؼبرتبطة حبياة الفرد اؼبعاق بصريا وذلك من خبلل التعريف computeurواغباسوب اآلرل 

 .دبكونات وبرؾبيات التطبيقات اؼبختلفة 

تساىم يف عبلج مشكلة الفروق الفردية بُت ذوي االحتياجات اػباصة، فتقدم وسائل تكنولوجيا  -2

مثَتات متعددة للمتعلمُت وكلما استخدمنا وسائل وتطبيقات متنوعة وـبتلفة أمكن مساعدة ذوي االحتياجات 

 .اػباصة على اختبلف قدراهتم وإستعداداهتم ومبط تعلمهم

تدريب اؼبعاقُت بصريا وتنمية قدراهتم ومهاراهتم العلمية واإلستفادة من التقنيات والتطبيقات اعبديدة  -3

 .لزيادة اإلنتاجية الفردية

 .تنمية قدرات اؼبعاقُت بصريا اإلبداعية، ومساعدهتم على التفكَت وتنمية قدراهتم العقلية -4

مساعدة اؼبعاقُت بصريا على اكتساب اؼبيول اإلهبابية واؽبادفة كبو ربقيق تقنية اؼبعلومات بصفة عامة  -5

 1.وإزالة الرىبة لديهم على إستعمال ىذه التقنيات اؼبتنوعة

  

                                                           
ىناء طبيس أبودية، واقع توظيف تكنولوجيا اؼبعلومات يف تعليم الطلبة اؼبعاقُت بصريا بالكلية اعبامعية للعلوم التطبيقية، اؼبؤسبر الدورل للعلوم التطبيقية، 1

. 112، ص 2013 سبتمرب 26- 24غزة، 
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 :خالصة 

ومنو نستخلص أن التكنولوجيا اعبديدة لعبت دورا متميزا يف إدماج اؼبكفوفُت وسبكينهم من القيام بكافة 

.  أدوارىم االجتماعية

إن التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلم واالتصال واؼبتعلقة بفئة ذوي االحتياجات اػباصة أي فئة اإلعاقة 

البصرية وإدماجهم يف اجملتمع أتاحت ؽبم فرص أكرب يف ؾبال اغبصول على اؼبعلومة ويف ؾبال العمل وكذا اغبياة 

. اليومية فبا أىلهم للعيش بأكرب ما يبكن من اإلستقبللية
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: (االستمارة)نتائج الدراسة الميدانية 

: الجداول البسيطة- 1

. البيانات الشخصية: المحور األول 

 :الجنس -1

 الجنس العدد النسبة المئوية

 ذكر 29 48.8%

 انثى 41 51.3%

المجموع  80 100%

اهنناكتساويبيناعبنسُت "التولكباك"نبلحظمنخبلالعبدوالألواللذييمثللنانوعيةاعبنسفياستخدامهمتقنية

 .وىذاراجعللعينةالتيتماختيارىا %50 بنسبة(ذكور،اناث)

 

 

 

 

 .دائرة نسبية سبثل متغَت اعبنس: 01 الشكل 

 

49%51%

دائرة نسبية تمثل متغير 
الجنس 

ذكر

انثى
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 :السن -2

 السن العدد النسبة المئوية

  سنة25-15من  20 25%

  سنة40- 25من  49 61.3%

  فما فوق41من  11 13.8%

المجموع  80 100%

 %61.2 يبثبلعبدواللثانيسناألشخاصاؼبكفوفيناؼبستخدمينلتقنيةالتولكباكاؼبدؾبةعرباؽبواتفالذكيةحيثسجلتنسبة

 40- 25للفئةالعمريةاؼبًتاوحةبُت

 %25 قدرتنسبتهاب25- 15ألناغلبيةالشبابفيهذاالسنلهمرغبةفياستخدامالتكنولوجيااغبديثةللتواصل،فيحينانالفئة

 وىذاراجعالىاعتبارىذىالفئةمنالشبابفئةمتمدرسةفيمختلفاألطوارمناؼبتوسطحتىاعبامعي،اماالفئةالشبابيةمن

 .وتفسَتىذاراجعالىعدماىتمامهمبالتكنولوجيافيهذاالسن %13.8 سنةفمافوقاحتلتاخرمرتبةبنسبة41

 

 

 

دائرة نسبية : 02 الشكل  

  .سبثل متغَت السن

25%

61%

14%

دائرة نسبية تمثل متغير السن

سنة 25-15من 

سنة  40 -25من 

فما فوق 41من 
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 :المستوى الدراسي -3

 المستوى الدراسي العدد النسبة المئوية

 متوسط 11 11.8%

 ثانوي 15 18.8%

 جامعي 54 67.5%

 المجموع 80 100%

منخبللبياناتاعبدواللثالثتبيناناغلبيةاؼبكفوفيناؼبستخدمينلتقنيةالتولكباكهمجامعيينوىذالكوهنمهمجدافيحياهتمارل

 %11.8 وبعدىااؼبستوىاؼبتوسطبنسبة %18.8 وميةوكذاالتواصلمعغَتىم،ويليهااؼبستوىالثانويبنسبة

 .وىذاااللبفاضتفسَتىاناؼبستخدمينفيهذاالسنبليبتلكوهنواتفذكية،اضافةالىكوهنغَتضروريفيهذىاؼبرحلة

 

 

 

 

دائرة  : 03الشكل 

 .نسبية سبثل متغَت اؼبستوى الدراسي

12%

19%

69%

دائرة نسبية تمثل متغير المستوى الدراسي

متوسط

ثانوي

جامعً
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 :المستوى المهني

 المستوى المهني العدد النسبة المئوية

 عاطل 41 51.3%

 عامل 39 48.8%

المجموع  80 100%

 %51.2 منخبلالعبدولبلحظناأننسبة

 %48.8 فئةعاطلةعنالعملوىذاراجعالىعدمتوفرمناصبالشغللذوياالعاقةالبصرية،فيحينجاءتنسبة

. سبثلفئةالعمالوىذاراجعالىانشغاؽبمفيأوقاتالعملوعدمتفرغهمبلستخداماؽباتفالذكي

 

 

 

 

 

 .دائرة نسبية سبثل اؼبستوى اؼبهٍت: 04الشكل 

 

26%

24%

50%

دائرة بيانية تمثل متغير المستوى المهني 

عاطل

عامل

المجموع
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بنفسك عن طرٌق شخص آخر

أعمدة بٌانٌة تمثل تفعٌل قارئ الشاشة

: المحور الثاني

 :تفعيل قارئ الشاشة -1

 تفعيل شاشة القارئ العدد النسبة المئوية

 بنفسك 13 16.3%

 عن طريق شخص آخر 67 83.8%

 المجموع 80 100%

 %83.8 بأشخاصاخرينلتفعيلهذاالتطبيق،وىذابنسبةاتوضحبياناتاعبدوالناؼبستخدمينلتطبيققارئالشاشةاستعانو

 .علىانفسهمفيتفعيبللتطبيقاسبثبلالشخاصالذيناعتمدو %16.3 وىذانظرالعدمديرايتهمبالتقنيةواستخداماتو،االاننسبة

 

 

 

 

 

 .أعمدة بيانية سبثل تفعيل قارئ الشاشة: 05الشكل 
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تصفح االنترنت تصفح هاتف إتصال مع األخرٌن كلهم

أعمدة بٌانٌة تمثل إستخدام قارئ الشاشة

 

 :استخدام تقنية قارئ الشاشة -2

 االستخدام العدد النسبة المئوية

تصفح االنترنت  7 8.8%

تصفح ىاتف  6 7.5%

اتصال مع األخرين  11 13.8%

 كلهم 56 70%

 المجموع 80 100%

نبلحظمنخبلالعبدوالقبميعاؼبكفوفينيستخدمونالتقنيةفيجميعاجملاالتكتصفحاالنًتنت،تصفحاؽباتف،االتصاؼبعا

 .وىذاراجعالىاناستخداماتالتقنيةتنحصرفيشتىاجملاالتاؼبذكورةسالفا %70 آلخرين،حيثكانتنسبتها

 

 

 

 

 .أعمدة بيانية سبثل استخدام قارئ الشاشة: 06                       الشكل 
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 :التعرف على التقنية -3

 التعرف على التقنية العدد النسبة المئوية

عن طريق شخص آخر  71 88.8%

عن طريق األنترنت  9 11.3%

 المجموع 80 100%

 %88.7 يبثبلعبدواللتالياناغلبيةاؼبستخدمينلتطبيقالتولكباكتعرفواعليهعنطريقأشخاصاخرينبنسبة

 %11.3 وىذالعدمديرايتهمبالتقنيةاؼبدؾبةفياؽبواتفالذكية،وتليهانسبة

 .فبنتعرفواعلىالتقنيةعرباالنًتنتوىذاراجعالىلجوءالقلةمناؼبستخدمينللشبكةالعنكبوتية

 

 

 

 

 

 

 .أعمدة بيانية سبثل التعرف على قارئ الشاشة: 07                  الشكل 
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: تأمين الخصوصية -4

 تأمين الخصوصية العدد النسبة المئوية

 نعم 77 96.3%

 نوعا ما 3 3.8%

 ال 0 0%

 المجموع 80 100%

 %96.3 يتضحلنامنخبلالعبدوالنالنسبةالعظمىللمكفوفيناؼبستخدمينللتقنيةكانتبنسبة

 %3.7 وىذاؼباوفرهتالتقنيةمنتأميناػبصوصيةالشخصيةلذوياإلعاقةالبصرية،فيحينجاءتالنسبةاؼبوالية

 .كنسبةمنخفضةؽبذىالفئة

 

 .دائرة نسبية سبثل تأمُت اػبصوصية: 08                    الشكل 
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 :الوسيلة األكثر استخداما في تفعيل قارئ الشاشة -5

 الوسيلة االكثر استخداما العدد النسبة المئوية

ىاتف ذكي  76 95%

لوحة الكترونية  1 1.3%

حاسوب مكتبي أو محمول  3 3.8%

 المجموع 80 100%

 %95 توضحبياناتاعبدواللتاليانالوسيلةاألكثراستعماالىياؽباتفالذكيبنسبة

وىذاراجعالىسهولةضبلهلدىشروبةاؼبكفوفُت،وكذاسهولةاالستخداملمختلفالتطبيقاتاؼبوجودةفيو،باإلضافةالىتوفراؽباتفالذك

 %3.8 يلدىاغلبيةاالشخاصفياجملتمع،تليهانسبة

 %1.3 لتطبيقاغباسوبوىذاراجعالىعدمامتبلكهملهذىالتكنولوجياتومراعاةظروفكلشخصفيحينتأتينسبة

 .وسيلةغَتضروريةبالكثرةؽبذىالشروبةالعتبارىالوسيلةاللوحةااللكًتونيةكأخرنسبةوىذا

 

 .أعمدة بيانية سبثل الوسيلة األكثر استخداما يف تفعيل قارئ الشاشة: 09الشكل 
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 : تطبيق قارئ الشاشةاحتياجدرجة  -6

 درجة االحتياج العدد النسبة المئوية

 ضروري جدا 1 1.3%

 ضروري 79 89.8%

 نوعا ما 0 0%

 غير ضروري اطالقا 0 0%

 المجموع 80 100%

حسبنتائجاعبدواللتاليبلحظنااناغلبيةاؼبكفوفيناؼبستخدمينلتطبيققارئالشاشةتولكباكَتونباهنضروريفيحياهتماليومي

 وىذاالعتبارىوسيلةلتسهيبللعملياتالتيتجريباؽباتفالذكي،فيحينجاءتالنسبةاؼبنخفضةجداقدرتب %7 89ةبنسبة

 .بصوتعاليللمكفوفُتءتراىبأهنضرورهبدافيحياهتماليوميةألهنمنالتطبيقاتالتيتقومبقراءةكلشي 1.3%

 

 .أعمدة بيانية سبثل درجة احتياج تطبيق قارئ الشاشة: 10الشكل 
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  درجة احتٌاج تطبٌق قارئ الشاشةأعمدة بٌانٌة تمثل 
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 :تسهيل الولوج لتطبيق قارئ الشاشة -7

تسهيل عملية الولوج الى  العدد النسبة المئوية

 التطبيقات

 نعم 76 95%

 احيانا 3 3.8%

 ال 1 1.3%

 المجموع 80 100%

اجمليبينبنعموىذاراجعلتحكمهمفيالتقنيةوكذاالولوجوتصفحمختلفالتلؤلشخاص%95يبثبلعبدواللتالياعلىنسبةب

 .التيكانتاجابتهمببل %1.3 للمستخدمينالتيكانتاجابتهمباحياناشباخرنسبة %3.7 طبيقاتاألخرى،تليهانسبة

 

 .دائرة نسبية سبثل تسهيل الولوج لتطبيق قارئ الشاشة: 11الشكل 

: صعوبات تثبيت قارئ الشاشة في الهاتف الذكي -8
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 صعوبات التثبيت العدد النسبة المئوية

 نعم 30 37.5%

 نوعا ما 23 28.8%

 ال 27 33.8%

 المجموع 80 100%

 %37.5 نبلحظمنخبلالعبدواللتاليانالنسبةالعظمىللصعوباتتثبيتالتطبيققدرتب

 %33.8 وىذاراجعالىضرورةاالستيعانةبشخصآخرلتثبيتالتطبيقوكذاعدمالتعرفعلىخطواتتثبيتالتقنية،فيحينتليهانسبة

 والتييمكنتفسَتىاامبالكياستخدامالتطبيقلديهممستوىدراسيعاليوتبقىالفئةالتيبلقتنوعاماصعوبةفيتثبيتالتطبيقبنسبة

28.8%  .

 

 .دائرة نسبية سبثل صعوبات تطبيق قارئ الشاشة يف اؽباتف الذكي: 12الشكل 

: المحور الثالث
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 : شعور القارئ عند استخدامو لقارئ الشاشة  -1

 شعور القارئ العدد النسبة المئوية

استقاللية  49 61.3%

اكثر حرية  22 27.5%

زاد من إعتزازك بشخصيتك  9 11.3%

 المجموع 80 100%

 %61.3 أظهرتنتائجاعبدوالعبلىاناغلبيةاؼبستخدمينيشعرونباالستقبلليةعنداستخدامهذاالتطبيقبنسبة

،تليهاالنسباألخرىاؼبتفاوتةمعبعضهاالبع.وىذاراجعالىاناغلبيتهمشبابونبعلىعلمبكيفيةتصفحاؽباتفالذكيوكذاالتقنيةبسهولة

 .%11.2 ' %27.5 ض

 

 .أعمدة بيانية سبثل شعور القارئ عند استخدامو لقارئ الشاشة: 13الشكل 

 :االستغناء عن تقنية قارئ الشاشة -2
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  شعور القارئ عند استخدامه لقارئ الشاشةأعمدة بٌانٌة تمثل 
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 االستغناء عن التقنية العدد النسبة المئوية

 نعم 20 25%

 ال 60 75%

 المجموع 80 100%

 %75 يوضحاعبدواللتالياناغلبيةاجاباتاؼببحوثينببلوالتيقدرتنسبتها

 .كنسبةمنخفضة %25 وىذالكونانتطبيقتولكبالكلبىحاجياتاؼبكفوفينورغباهتم،فيحينجاءتالنسبةاؼبئويةاؼبواليةب

 

 .دائرة نسبية سبثل االستغناء عن تقنية قارئ الشاشة: 14الشكل 

 

 

 :التصفح من خالل تطبيق قارئ الشاشة والغاية منو- 3

25%

75%

االستغناء عن تقنية قارئ دائرة نسبية تمثل 
 الشاشة

نعم

ال



 اإلطار التطبيقي
 

69 

 التصفح من خالل التطبيق العدد النسبة المئوية

تصفح محتوى االنترنت  42 52.5%

تصفح موقع الفايسبوك  20 25%

التراسل بواسطة الماسنجر  15 18.8%

كلهم  3 3.8%

 المجموع 80 100%

سبثلنتائجاعبدواللتاليامبعظماؼبكفوفيناؼبستخدمينللتقنيةغاياهتموىدفهمالرئيسيتصفحمحتوىاالنًتنت،وىذاالعتبار

 %25نبمنفئةالشباباعبامعياذيستخدموهنابالكثرةفيمختلفدراستهمالعلميةوالبحثية،و

 %18.8 مناؼبتصفحينلموقعالفايسبوكفيحينجاءتنسبة

.  %3.7 للمستخدمينعربوسيلةاؼبسنجرامامنناحيةالفئةاؼبستخدمةلتطبيقكانتضئيلةجداقدرتب

 

 .أعمدة بيانية امثل التصفح من خبلل قارئ الشاشة: 15الشكل 

 : من خالل تطبيق قارئ الشاشةاإلشباعاتتحقيق  -3
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25%

6%
69%

تحقيق االشباعات من دائرة نسبية تمثل 
  خالل تطبيق قارئ الشاشة

نعم 

نوعا ما 

ال

 اإلشباعاتتحقيق  العدد النسبة المئوية

 نعم 20 25%

 نوعا ما 5 6.3%

 ال 55 68.8%

 المجموع 80 100%

 %63.3 نعمحيثقدرتنسبتهاـبانبلحظمنخبلالعبدوالعبلىانالنسبةالكبَتةمنفئةاؼبكفوفيناجابو

وىذايدلعلىاهنمموافقينعلىتقنيةالتولكباكاذحققتلهمهذىاألخَتةعلىاؽبواتفالذكيةتسهيلعمليةالتواصلبينهممنخبلؼبشاىدةو

 %21.3 تباداللصوروكذاالتعرفعلىمحتوىالصوروربويلهالىنصحيثتليهانسبة

فيالتواصلمعغَتىم،وىذاراجعالىبعضالنقائصاػباإشاعاهتمالوىذايدلعلىأهنناكالعديدمناؼببحوثينلمتحققلهمالتقنيةـبااجابو

 .كانتاجابتهمبنوعاما %12.5 صةبالتطبيقكعدمقراءةالكتابةاؼبوجودةبالصورمثبلوتأتياخرنسبة

 

 

 

 .دائرة نسبية سبثل ربقيق االشباعات من خبلل تطبيق قارئ الشاشة: 16الشكل 

 ":ال"تعليل في حالة اإلجابة ب 
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 "ال" إذا كانت االجابة ب  العدد النسبة المئوية

عدم قراءة الصور  8 10%

 pdfعدم قراءة كتابة موجودة بالصور، وخاصة قراءة كتب  4 5%

ثقيل االستعمال، عدم قراءة اسم المتصل، عدم قراءة الصور النصية  3 3,8%

عدم قراءة اللغة العربية احيانا وعدم وصف االشكال والصور بدقة  1 1,3%

عدم قراءة النصوص  1 1.3%

اليوجد لغة عربية بالتطبيق  1 1,3%

عدم امكانية قراءة الرموز وصعوبة تصفح الشبكة العنكبوتية  1 1.3%

المجموع  19 23,8%

يبثبلعبدواللتالينسباألشخاصالذينكانتاجاباهتمببلومنهنايتبينلنااهنناكالعديدمناؼبكفوفينَتونانتقنيةالتولكباكاؼبدؾبة

 %5 اليستطيعونقراءةالصور،وكذانسبة %10 فياؽبواتفالذكيةالتشبعرغباهتمومنبيناقًتحاهتمنرىأننسبة

 %3.8 ،امانسبة pdf منهذىالفئةالتستطيعقراءةالكتابةاؼبوجودةبالصوروخاصةقراءةكتب

 %1.3 كنسبةغَتمتمكنةمناللغةالعربيةوكانت % 1.3 فئةالتستطيعقراءةاظباؼبتصلفيحينجاءتنسبة

 ايضاالتوجداللغةالعربيةفيهذاالتطبيق،باإلضافةاذل%1.3 ىياآلخرةمنهذىالفئةالتستطيعقراءةالنصوصوىناكنسبة

1.3% 

التستطيعقراءةالرموزوتصفحالشبكةالعنكبوتيةكلهذايعدمنالصعوباتالتيتواجهاؼبكفوفينفيالتعاملمعتطبيقالتولكباكوالنقائ

 .صالتييعانيمنها
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 .أعمدة بيانية سبثل تعليلي األشخاص الذين كانت إجابتهم ب ال: 17       الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

: البدائل الجديدة لتطبيق قارئ الشاشة -4
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  األشخاص الذٌن كانت اجاباتهم ب ال اعمدة بٌانٌة تمثل تعلٌل 
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92%

4%4%

  اتاحة البدائل دائرة نسبية تمثل 

نعم

ال

احٌانا

 اتاحة البدائل العدد النسبة المئوية

 نعم 74 92.5%

 ال 3 3.8%

 احيانا 3 3.8%

 المجموع 80 100%

 %92.5 نبلحظمنخبلالعبدوالعبلىانالنسبةالعظمىتمثلتفي

للمبحوثينالذينأتيحتلهمبدائؤلخرىفيمجااللبحثالعلميوىذاراجعالىامتيازنببخصوصياتذاذبودةعاليةساعدهتمعلىتسهيبللتو

اصلمعغَتنبمثلتطبيقالقارئالصينيمثبلالذياتاحلهمامكانياتوتسهيبلتأخرىتبلئمقدراهتم،كماجاءتالنسبتيناؼبتساويتينونباال

ا شخاصالذيناعتمدو

عليهااحيانابنسبةمنخفضةجداوالقليلةمنالطرقاؼبتاحةللتواصلوىذاراجعالىاهنذىالفئةمناؼبكفوفينلميجدوبدائلجديدةتتناسب

. معمتطلباهتمفيالتواصلمعغَتىم

 

 

 

 

 .دائرة نسبية سبثل إتاحة البدائل: 18                     الشكل 

: اإلحساس عند استخدام تطبيق قارئ الشاشة -5
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 احساس االستخدام العدد النسبة المئوية

 اعتماد على النفس 58 72.5%

 الثقة 9 11.3%

 التخلص من االعاقة 16 20%

 المجموع 83 103.8%

 اوضحتنتائجاعبدواللتالياناغلبيةاإلجاباتكانتباالعتمادعلىالنفسبنسبة

 وىذايدلعلىسهولةربكمذوياإلعاقةالبصريةفيالتقنيةمقارنةمعاألشخاصالطبيعيُت،تليهانسبة72.5%

كانتإجابةاؼببحوثينبالتخلصمناالعاقةوىذاؼبااتاحتهالتقنيةللمكفوفينوعوضتلهمحاسةالرؤيةالبصرية،فيحينجاءتالن20%

 . %11.3 سبةاالخَتةب

 

 .أعمدة بيانية سبثل اإلحساس عند استخدام تقنية تولك باك: 19الشكل 

 :احملور الرابع
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: التواصل اإلفتراضي -1

 التواصل االفتراضي العدد النسبة المئوية

 نعم 73 91.3%

 ال 7 8.8%

 المجموع 80 100%

للمبحوثُت اليت كانت اجابتهم بنعم وىذا راجع % 91.8يبثل اعبدول اعبله ان النسبة العظمى قدرت ب 

كنسبة منخفضة % 8.8اذل سهولة االستخدام ؼبختلف اؼبواقع واؼبنصات عرب الواقع االفًتاضي، وكانت نسبة 

ؼبستخدمي التقنية يف التواصل مع غَتىم عرب اؼبواقع االجتماعية 

 

 .دائرة نسبية سبثل التواصل اإلفًتاضي: 20                        الشكل 

 

 :زيادة التفاعل االجتماعي-  2
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 زيادة التفاعل االجتماعي العدد النسبة المئوية

 نعم 79 98.8%

 ال 1 1.3%

 المجموع 80 100%

من اؼبستخدمُت للتقنية رأو اهنا زادت من تفاعلهم % 98.8وضحت نتائج اعبدول اعبله ان نسبة 

االجتماعي مع اآلخرين وىذا من خبلل تواصلهم عرب ـبتلف منصات التواصل االجتماعي فبا وفره ؽبم من سرعة 

لبلشخاص الذين اجابو ب ال وىم الفئة القليلة الغَت منخرطة يف % 1.3وانية يف وقت واحد، كما جاءت نسبة 

شبكات التواصل االجتماعي وعدم استخدامها يف حياهتم اليومية 

 

 .دائرة نسبية سبثل زيادة التفاعل االجتماعي: 21               الشكل 

 

 :زيادة المعارف والعالقات االجتماعية- 3

99%

1%

 زيادة التفاعل االجتماعيدائرة نسبية تمثل 

نعم

ال
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 زيادة المعارف والعالقات العدد النسبة المئوية

 نعم 76 95%

 ال 4 5%

 المجموع 80 100%

اوضحت نتائج اعبدول التارل ان النسبة العظمى لؤلشخاص اؼبكفوفُت اؼبستخدمُت لتقنية التولك باك 

وىذا ما يدل على أن ىذه األخَتة اتاحة ؽبم فرص اخرى يف اغبياة واندماجهم يف اجملتمع % 95قدرت بنسبة 

كأقل نسبة اؼبكفوفُت غَت مندؿبُت يف % 5وكذا االحتكاك بأجناس اخرى من ـبتلف اعبنسيات، وجاءت نسبة 

. اطار التكنولوجيات اغبديثة

 

 .دائرة نسبية سبثل أن النسبة العظمى لؤلشخاص اؼبكفوفُت اؼبستخدمُت لتقنية التولك باك: 22الشكل 

 

 :األداء اؼبهٍت- 4

95%

5%

ان النسبة العظمى لألشخاص دائرة نسبية تمثل 
  المكفوفين المستخدمين لتقنية التولك باك

نعم

ال
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 االداء المهني العدد النسبة المئوية

 نعم 71 88.8%

 احيانا 1 1.3%

 ال 8 10%

 المجموع 80 100%

للمبحوثُت الذين قدمت ؽبم تقنية التولك باك % 88.8نبلحظ من خبلل اعبدول اعبله ان نسبة 

تسهيبلت يف ادائهم اؼبهٍت ، وىذا يدل علىقيمة ومدى انبية التقنية من خبلل ما قدمتو وىذا من خبلل استخراج 

للمبحوثُت الذين اجابو ب ال وىذا نظرا لتلقيهم % 10االرقام اػباصة باؼبؤسسة من طرف اؼبوظف، تليها نسبة 

كأدسل نسبة % 1.3صعوبة يف تعاملهم مع التطبيق اثناء العمل، يف حُت جاءت نسبة 

 

 .دائرة نسبية سبثل للمبحوثُت الذين قدمت ؽبم تقنية تولك باك تسهيبلت يف أدائهم اؼبهٍت: 23الشكل 

 :التطبيق اآلخر-5

89%

1%

10%

للمبحوثين الذين قدمت لهم دائرة نسبية تمثل 
  تقنية التولك باك تسهيالت في ادائهم المهني

نعم

احٌانا 

ال
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 تطبيق آخر العدد النسبة المئوية

 نعم 55 68.8%

 ال 25 31.3%

 المجموع 80 100%

نبلحظ من خبلل اعبدول اعبله ان النسبة الفائضة للمكفوفُت اؼبستخدمُت لتطبيق التولك باك استخدموا 

وىذا ما يدل على ان فئة اؼبكفوفُت وجدو وسائل % 68.8تطبيقات أخرى لتسهيل عملية التواصل قدرت ب 

أخرى ومتعددة يف تواصلهم مع غَتىم وىذا راجع اذل اػبصائص اليت سبيز كل تطبيق عن االخر، يف حُت جاءت 

.   بتقنية التولك باك فقطاكتفوإهنم أجابتهم ب ال وىذا يعٍت إلؤلشخاص الذين كانت % 32.3نسبة 

 

 

 

 

 إذا كانت االجابة بنعم العدد النسبة المئوية

69%

31%

النسبة الفائضة للمكفوفين دائرة نسبية تمثل 
المستخدمين لتطبيق التولك باك

نعم

ال
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قارئصيني انا استخدمو  3 3.8%

قارئ صيني ربما استخدمو  1 1.3%

نعم انا استخدمو  22 27.5%

واتساب، فايبر  1 1.3%

اليمكن االستغناءعن التولك باك فيما يمكن قارئ اخر مع  1 1.3%

قارئ صيني ال استخدمو  1 1.3%

قارئ صيني  8 10%

قارئ الشاشة الخاص بااليفون  4 5%

المجموع  41 48.8%

يبثل اعبدول نسب األشخاص اؼبكفوفُت الذين كانت اجاباهتم ب نعم يف استخدامهم التولك باك ووسائل 

للمبحوثُت الذين يستخدمون تقنية التولك %27.5وتطبيقات أخرى يف عملية التواصل، حيث كانت اعلى نسبة 

 بتطبيق اخر وىو اللذين استعانو%10باك وىذا راجع اذل مدى أنبيتها يف حياهتم يف ربقيق رغاباهتم، تليها نسبة 

لبلشخاص الذين استعملواقارئ % 5القارئ الصيٍت وىذا ما يدل على امتيازه باعبودة يف حُت جاءت نسبة 

لبلشخاص الذين استخدموا % 3.8الشاشة اػباص بااليفون وىذا يعود اذل قدرة كل مكفوف، تليها نسبة 

للمبحوثُت الذين تعددت تربيراهتم يف % 1.3افة اذل النسب اؼبتساوية واليت قدرت ب ظالقارئ الصيٍت باال

استخدامهم تطبيق تولك بالك حيث اكد البعض منهم انو ال يبكن االستغناء عن تقنية التولك باك فيما يبكن 

استخدام قارئ اخر ووسائل متنوعة كمنصات التواصل االجتماعي مثبل الفايرب 
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أعمدة بيانية سبثل األشخاص اؼبكفوفُت الذين كانت إجابتهم ب نعم يف استخدامهم لـ تولك : 24الشكل 

 .باك ووسائل أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل الجداول المركبة - 1
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قارئ الشاشة الخاص باالٌفونقارئ صٌنًقارئ صٌنً ال استخدمهالٌمكن االستغناءعن التولك باك فٌما ٌمكن قارئ اخر معواتساب، فاٌبرنعم انا استخدمهقارئ صٌنً ربما استخدمهقارئ  صٌنً انا استخدمه

األشخاص المكفوفٌن الذٌن كانت اجاباتهم ب  اعمدة بٌانٌة تمثل
نعم فً استخدامهم التولك باك ووسائل 



 اإلطار التطبيقي
 

82 

 : العالقة بين متغير المستوى التعليمي والوسيلة األكثر إستخداما :1الجدول رقم - 

يبثل اعبدول التارل العبلقة بُت متغَت اؼبستوى التعليمي والوسيلة األكثر استخداما لدى اؼبكفوفُت، إذ كانت 

للمستوى اعبامعي إذ توضح لنا نتائج %67.54النسبة األعلى للمبحوثُت اؼبستخدمُت للهاتف الذكي بنسبة 

ىذه الوسيلة تعد أىم وسائل االتصال وؽبا دور وتأثَت فعال على شروبة اؼبكفوفُت لسهولة استخدام اؽباتف الذكي 

وتوفره لدى أغلبية األشخاص يف اجملتمع باإلضافة إذل سهولة ضبلو والسرعة يف ربقيق متطلبات اؼببحوثُت، تليها 

 األشخاص اللذين كانت اجابتهم اؽباتف بأن اؽباتف الذكي يستخدم أكثر من وسيلة اغباسوب %18.75نسبة 

واللوحة االلكًتونية وىذا بالنسبة للطور الثانوي لضرورة امتبلكهم ؽبذه الوسائل واحتياجاهتم ؽبا يف شىت ؾباالت 

اؽباتف "  لؤلشخاص الذين يستخدمون ـبتلف التطبيقات %13.75التعليم، وتأيت آخر نسبة واليت قدرات ب 

. بالنسبة للطور اؼبتوسط" الذكي، اغباسوب احملمول

 

 

 

 المجموع

من بين الوسائل التالية إختر الوسيلة األكثر استخداما لديك   المستوى الدراسي

حاسوب مكتبي 

 أو محمول

 ىاتف ذكي لوحة الكترونية

 متوسط 10 0 1 11

 ثانوي 15 0 0 15

 جامعي 51 1 2 54

المجموع  76 1 3 80
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 .أعمدة بيانية سبثل العبلقة بُت اؼبستوى التعليمي والوسيلة األكثر استخداما: 25الشكل 

 : العالقة بين متغير السن واستخدام تقنية قارئ الشاشة :2الجدول رقم - 

المجموع 

 

 

فيما تستخدم قارئ الشاشة  السن 

 

كلهم  
اتصال مع 
األخرين  تصفح ىاتف 

تصفح 
االنترنت 

 25-15من  1 2 0 17 20
 سنة

 40-25من  6 4 11 28 49
 سنة

  فما فوق41من  0 0 0 11 11

 المجموع 7 6 11 56 80
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أعمدة بٌانٌة تمثل الوسٌلة األكثر إستخداما لدٌك

متوسط ثانوي جامعً
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 25من خبلل اعبدول يتبُت لنا أن عدد أفراد العينة من اؼببحوثُت كانت أعلى نسبة يف الفئة العمرية من 

تصفح " استخدام التقنية يف صبيع اجملاالت إذل سنة يف استخدامهم تطبيق التولك باك وىذا راجع 40حىت 

 سنة يستخدمون التطبيق أيضا 25 حىت 13تليها الفئة العمرية من " األنًتنت واؽباتف وكذا االتصال مع اآلخرين

يف حُت جاءت الفئة %25يف جل اجملاالت وتصفح ـبتلف التطبيقات لضرورة التقنية يف حياهتم اليومية بنسبة 

 وىذا راجع إذل %13.75 يستخدمون التطبيق أيضا يف صبيع اجملاالت بنسبة 40العمرية األخَتة ما فوق 

امتبلكهم للوقت الكايف لبلطبلع على ـبتلف اؼبواقع والتطلع على صفحات الشبكة العنكبوتية من خبلل تقنية 

  .تولك باك

 

 

 

 

 

 

 .أعمدة بيانية سبثل العبلقة بُت متغَت السن واستخدام قارئ الشاشة: 26الشكل 
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0

50

متوسط  ثانوي جامعً

من فعل لك قارئ الشاشة

بنفسك عن طرٌق شخص آخر

 : العالقة بين المستوى الدراسي ومن فعل لك قارئ الشاشة :3الجدول رقم - 

من فعل لك قارئ الشاشة  المجموع  المستوى الدراسة

عن طريق شخص آخر   بنفسك

 متوسط 0 11 11

 ثانوي 2 13 15

 جامعي 11 43 54

 المجموع 13 67 80
 

يبثل اعبدول التارل ان النسبة العظمى لؤلشخاص اؼبستخدمُت لتطبيق التولك باك من اؼبستوى اعبامعي 

 والذين استعانوا بأشخاص آخرين لتفعيل التقنية وىذا راجع إذل عدم دراية اؼببحوثُت % 67.54قدرت ب 

بالتطبيق باإلضافة إذل عدم معرفتهم بكيفية تفعيلو يف حُت جاءت النسبة اؼبوالية للمبحوثُت الذين ينخرطون يف 

 وىذا ما يدل على استخدام ىذه الفئة للتطبيق واعتمادىم أيضا على أشخاص %18.75الطور الثانوي بنسبة 

خاص آخرين يف ش بالنسبة للمستوى اؼبتوسط وىذا باعتمادىم على أ%13.75آخرين يف تفعيلو تليها نسبة 

. تفعيل التقنية لكوهنن ال يعلمون بوجودىا من األصل
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: خاتمة

رغم ما بذل من جهد يف سبيل إقباز ىذه الدراسة إال أهنا تبقى ؾبرد ؿباولة علمية بسيطة باطر الزمان 

واؼبكان للذين أجريا فيها، فالبحث العلمي تراكم للمعارف والدراسات فهذه الدراسة تكمل تلك وتلك تؤسس 

لدراسة أخرى وإن البحث يف الوسائط اؼبتقدمة واسع ومتشعب وكذلك البحث يف ذوي االحتياجات اػباصة 

وعدم البحث يف ىذا اؼبوضوع، خاصة كالدراسة البحثية اليت توضح النقص الذي يشهده البحث العلمي يف ىذا 

اجملال وموضوع حبثي مهم للغاية وكذا ربط ىذه الفئة مع الوسائط اؼبتعددة إنو ؼبن االمر الضروري واعبيد وقوفا اذل 

ما يعيشو العادل اليوم من ثورة معلوماتية اتصالية وتكنولوجيةعاؼبية حولت كل جوانب اغبياة وقدمت العديد من 

. التغَتات على حياة البشر

 واالتصال مرونة إحصائية على ـبتلف شرائح اجملتمع وىذا من خبلل لئلعبلمخلقت التكنولوجيا اعبديدة 

ـبتلف الوسائط والتقنيات اؼبوجهة لفئة ذوي االحتياجات اػباصة اؼبسانبة يف عملية إدماج ذوي االعاقة البصرية 

. يف اجملتمع

ذوي االحتياجات اػباصة كفئة من اجملتمع ربمل خصائصو وفبيزات اتصالية تنفرد هبا وتفتح آفاق حبثية 

واسعة وجديدة للباحثُت يف دور استخدام تقنيات االتصال اغبديثة أو الوسائط اؼبتعددة على السلوك االتصارل 

ؽبم، فلهذا أردنا لدراستنا ىذه تسليط الضوء على ما وبيط هبذه الفئة من تكنولوجيات ووسائط اتصالية جديدة 

وما فتحتو من آفاق مستقبلية يف مواكبة باقي شرائح اجملتمع ؿباولة فيها ما يناسب اعبانب اؼبيداشل من الدراسة إذ 

توصلت ؽبذه النتائج بغض النظر إن كانت صحيحة أو خاطئة تبقى ؿباولة حبثية تضاف للرصيد البحثي والعلمي 

يف ؾبال التطبيقات التكنولوجية اعبديدة للهواتف الذكية وكان الغرض من ىذه االخَتة، واؽبدف الرئيسي للدراسة 

تسليط الضوء على ذوي االحتياجات اػباصة وباألخص فئة ذوي اإلعاقة البصرية كفئة من الفئات اؼبستخدمة 

للوسائط االتصالية اؼبتعددة، وكذا معرفة السلوك االتصارل جراء ىذا االستخدام ومدى مسانبتها يف تسهيل 
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االتصال ؽبذه الشروبة يف حياهتم اليومية، حبيث أصبحت ىذه األخَتة ال تستطيع االستغناء عن مواكبة 

التكنولوجيات اغبديثة وباػبصوص ـبتلف التطبيقات اؼبساعدة ؽبم كتطبيق التولك باك إذ أدى ذلك اذل سهولة 

الولوج واإلحبار يف ـبتلف منصات ومواقع األنًتنت ؼبا وفرتو ؽبم من سهولة البحث والدخول اذل مصادر 

. اؼبعلومات

 من حياة الكفيف ال يتجزأيف األخَت ال يسعنا إال أن نقول بأن التكنولوجيات اعبديدة أصبحت جزء 

وكلما تطورت ـبتلف الوسائط اغبديثة واالتصالية تطورت معها ـبتلف الربؾبيات والتقنيات اػباصة بذوي االعاقة 

. البصرية

 : نتائج الدراسة 

 Talk blackتطبيق التولك باك " أفراد العينة يستخدمون تطبيقات اؽبواتف الذكية من بينها  -1

 Talkمن خبلل الدارسة التطبيقية يتبُت لنا أن جل أفراد العينة يستخدمون تقنية التولك باك  -2

back 40- 25" بكثافة عالية خاصة أصحاب الفئة العمرية" 

 . أصحاب اؼبستوى اعبامعي أكثر استخداما لتطبيق التولك باك من اؼبستوى اؼبتوسط والثانوي -3

معظم أفراد العينة كان تعرفهم واستخدامهم لتقنية التولك باك يعود اذل سنوات عديدة من  -4

 . االستعمال

اؼبتغَتات اليت يستخدم فيها ذوي اإلعاقة البصرية لتقنية التولك باك غَت ؿبددة وىذا مرتبط حباجة  -5

 .أفراد العينة إذل التقنية

يعود تعرف أفراد العينة على ىذه التقنية حسب إجاباهتم اذل مساعدة أشخاص آخرين، وبالتارل يعود  -6

 ذلك اذل مدى اغباجة الدائمة ألفراد العينة ألطراف أخرى ومتابعتهم 
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يفضل أفراد العينة استخدام تقنية التولك باك استخداما فرديا، وىذا راجع اذل طبيعة التقنية حيث -7

تعمل على اؽبواتف الذكية، وتصبح تعمل تلقائيا وبالتارل يكون استخداما فرديا فبا يؤمن للمكفوفُت صفة 

 .اػبصوصية

جل أفراد العينة يستخدم تقنية التولك باك لغرض البحث العلمي والتحصيل الدراسي، وىذا يعود اذل -8

 .تسَت اؼبستوى التعليمي، إذ يبثل اؼبستوى اعبامعي اؼبستوى اؼبرتفعلدى عينة البحث

يكون شعور أفراد العينة عند استخدامهم لتقنية التولك باك للتخلص من حاجز اإلعاقة وبالتارل ؿباولة -9

االندماج مع اجملتمع والتعايش مع اإلعاقة، والتخلص من النظرة السلبية والصورة النمطية لذوي االعاقة البصرية يف 

 . اجملتمع

سانبت تقنية التولك باك من خبلل إجابات اؼببحوثُت يف ربسُت أدائهم اؼبهٍت والدراسي من خبلل - 10

 .ما ربتويو التقنية من فبيزات

 يستخدموهنا من قبل اأعترب اؼببحوثُت من خبلل تقيمهم لتقنية التولك باك باؼبقارنة مع تطبيقات كانو-11

 من طرف عينة البحث عن ىذه التقنية ؼبا واستحسانأفضل بكثَت من تطبيقات أخرى، وبالتارل كان ىناك رضا 

 . قدمتو من إضافة دل تكن يف تطبيقات قديبة االستخدام

استخدام عينة البحث ؽبذه التقنية دل هبعلهم منعزلُت من العائلة، إمبا زاد من درجة االندماج والتقرب -12

 . من العائلة والتخلص من االنطواء والشعور بالوحدة بالنسبة ؽبم

سانبت تقنية التولك باك يف تواصل أفراد العينة مع أصدقاء آخرين، وىذا أثر توسيع شبكة العبلقات -13

 . االجتماعية بالنسبة ألفراد العينة، وتواصلهم عرب ـبتلف منصات التواصل االجتماعي
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رغم ما أتاحتو تطبيقات اؽبواتف الذكية من سهولة اتصال بالنسبة ألفراد العينة، ويف استخدامهم - 14

 .تطبيق تولك بالك إال أنو دل هبعل فئة ذوي اإلعاقة البصرية ينجذبون اذل العادل االفًتاضي أكثر من العادل الواقعي
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 :قائمة المصادر والمراجع 

 :المصادر 

 . القرآن الكرصل .1

 : المراجع 

، دار صفاء للنشر، عمان، 1، طمناىج وطرق البحث العلميابراىيم بن عبد العزيز الذعيلج،  .1

2010. 

، ديوان اؼبطبوعات، 1، طمناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأضبد بن مرسلي،  .2

 .اعبزائر

، دار اغبامد للنشر والتوزيع، 1حارث عبود، مزىر العاشل، االعبلم واؽبجرة إذل العصر الرقمي، ط .3

 .2015عمان، 

، مركز جامعة 1حسن عماد مكاوي، ؿبمود سليمان علم الدين، تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصال، ط .4

 .2000القاىرة، مصر، 

 .2006، الدار اؼبصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، مصر، ٦حسن عماد مکاوي، االتصال ونظرياتو، ط .5

، دار الكتاب اعبامعي 1خالد منصر، تكنولوجيا االعبلم واالتصال اغبديثة واغًتاب الشباب، ط .6

 .2017للنشر والتوزيع، لبنان، 

، دار الفكر للنشر، 1، طمفهومو، أدواتو، أساليبو: البحث العلمي ذوقان عبيدات وآخرون،  .7

 .2007عمان، 
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رائد رشان حسُت التميمي، اذباىات مدرسي اللغة العربية يف اؼبرحلة اؼبتوسطة كبو استخدام تعلم  .8

 .2017يف العلمية التعليمي، " اؽباتف احملمول"النقال 

، دار الشروق للنشر والتوزيع، (اؼبفاىيم، الوسائل، التطبيقات)صادق عباس مصطفى، االعبلم اعبديد  .9

 .2008عمان، 

صاحل الصاوي، تطبيقات اؽبواتف الذكية واألجهزة احملمولة يف مراكز الوثائق واألرشيف، ؾبلة دراسات  .10

اؼبعلومات والتكنولوجيات صبعية اؼبكتبات اؼبتخصصة، جامعة طنطا، مصر، جامعة السلطان قابوس، عمان، 

13/03/2019 .

طارق ضبيص شهد، واقع تصميم واجهات اؼبستخدم يف تطبيقات اؽبواتف الذكية، درجة ماجستَت،  .11

 .2007جامعة الشرق األوسط، عمان، 

ية سيسيولوجية مع التطبيقات علی اؼبنطقة ٶعبد الرضبان عزي، سعيد بومعيزة، االعبلم واجملتمع ر .12

 .2010، دار الورسم للنشر والتوزيع، اعبزائر، 1العربية واالسبلمية، ط

، دار أسامة للنشر 1، طشبكات التواصل االجتماعي: االعالم الجديد علي خليل شقرة،  .13

 .2014والتوزيع، عمان، 

، 1غذاب طاىر الكناشل، التأثَتات الصحية للهاتف اعبوال وأبراجو وبعض األجهزة االلكًتونية، ط .14

 .2012دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، 

، دار 1، طالتعريف بهم وارشادىم: ذوي االحتياجات الخاصة فاطمة عبد الرحيم النوايسية،  .15

 .2013اؼبناىج للنشر، عمان، 

 .2003، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، 1، ط(مفاىيمو، نظرياتو، وسائلو)فضيل دليو، االتصال  .16

 .2014، دار ىومة للنشر والتوزيع، اعبزائر، 1فضيل دليو، تكنولوجيا االعبلم واالتصال اعبديدة، ط .17
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، 1، ط(االستخدام والتأثَت)فضيل دليو، فضة عباسي بصلي، تكنولوجيا االتصال واالعبلم اغبديثة  .18

 .2011مؤسسة كنوز اغبكمة للنشر والتوزيع، اعبزئر، 

االستخدام )ؿبمد الفاتح ضبدي، فوضيل دليو وآخرون، تكنولوجيا االتصال واالعبلم اغبديثة  .19

 .2011، دار الكنوز للنشر والتوزيع، اعبزائر، (والتأثَت

، 1، ط(مدخل لبلتصال وتقنياتو اغبديثة)ؾبد ىاشم اؽبامشي، تكنولوجيا وسائل االتصال اعبماىَتي  .20

 .2012دار أسامة للنشر، عمان، 

 .2014، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، 2، طأصول البحث العلميؿبمود ؿبمد اعبراح،  .21

، دار االعصار للنشر 1، ط(األسس وآفاق اؼبستقبل)مروى عصام صبلح، االعبلم االلكًتوشل  .22

 .2015والتوزيع، عمان، 

 .2016، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عمان، 1مصطفى يوسف الكايف، االعبلم التفاعلي، ط .23

 .2009، دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع، عمان، 2، طأساسيات البحث العلميمنذر الصامت،  .24

:  القواميس المعاجم و

 .1982، دار الكتاب اللبناشل للنشر، لبنان، 1، جالمعجم الفلسفيصبيل صيليا،  .1

 .، مكتبة اؽببلل للنشر، بَتوت5، ؾبلدلسان العربابن منظور،  .2

، اؼبنظمة العربية للثقافة والعلوم، معجم مصطلحات المناىج وطرق التدريبضبد الدريج وآخرون،  .3

 .2011الرباط، 

 .ؾبمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية .4

1. Oxford student’s dictionary … ,oxford university press, 2007. 
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:  المواقع اإللكترونية 

1. :https ://www.blimdtee. net mode /350. 10/03/2020. 10.47 

2. https : //www Rs. Ksu. So 1334 .11/ 03 14.00 

3. https :// support. google. Com 10/03/2020/11.37  

4. https :// support. Samy mobil. Com 10/03/2020/11.35 

5. https ://www.yam7. Com. 10/03/2020 h 10 
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 :قائمة الجداول 

الصفحة عنوان الجدول 

 55اعبنس 

 56السن 

 57اؼبستوى الدراسي 

 58اؼبستوى اؼبهٍت 

 59تفعيل قارئ الشاشة 

 60استخدام تقنية قارئ الشاشة 

 61 التعرف على التقنية

 62تأمُت اػبصوصية 

 63الوسيلة األكثر استخداما يف تفعيل قارئ الشاشة 

 64درجة احتياج تطبيق قارئ الشاشة 

 65تسهيل الولوج لتطبيق قارئ الشاشة 

 66صعوبات تثبيت قارئ الشاشة يف اؽباتف الذكي 

 67شعور القارئ عند استخدامو لقارئ الشاشة 

 68االستغناء عن تقنية قارئ الشاشة 

 69 التصفح من خبلل تطبيق قارئ الشاشة والغاية منو

 70ربقيق اإلشباعات من خبلل تطبيق قارئ الشاشة 
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 71 "ال"تعليل يف حالة اإلجابة ب 

 72البدائل اعبديدة لتطبيق قارئ الشاشة 

 73اإلحساس عند استخدام تطبيق قارئ الشاشة 

 74اإلحساس عند استخدام تطبيق قارئ الشاشة 

 75 االفًتاضيالتواصل 

 76 زيادة التفاعل االجتماعي

 77زيادة اؼبعارف والعبلقات االجتماعية 

 78األداء اؼبهٍت 

 79التطبيق اآلخر 

 80 نسب األشخاص اؼبكفوفُت الذين كانت اجاباهتم ب نعم يف استخدامهم التولك باك

 82 ستخدامااالعبلقة بُت متغَت اؼبستوى التعليمي والوسيلة األكثر 

 84 العبلقة بُت متغَت السن واستخدام تقنية قارئ الشاشة

 85 العبلقة بُت اؼبستوى الدراسي و من فعل لك قارئ الشاشة
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 :قائمة األشكال 

الصفحة عنوان الشكل 

 55 دائرة نسبية سبثل متغَت اعبنس

 56 ندائرة نسبية سبثل متغَت الس

 57 دائرة نسبية سبثل متغَت اؼبستوى الدراسي

 58دائرة نسبية سبثل اؼبستوى اؼبهٍت 

 59 أعمدة بيانية سبثل تفعيل قارئ الشاشة

 60أعمدة بيانية سبثل استخدام قارئ الشاشة 

 61 أعمدة بيانية سبثل التعرف على قارئ الشاشة

 62 دائرة نسبية سبثل تأمُت اػبصوصية

 63 أعمدة بيانية سبثل الوسيلة األكثر استخداما يف تفعيل قارئ الشاشة

 64 أعمدة بيانية سبثل درجة احتياج تطبيق قارئ الشاشة

 65 دائرة نسبية سبثل تسهيل الولوج لتطبيق قارئ الشاشة

 66 دائرة نسبية سبثل صعوبات تطبيق قارئ الشاشة يف اؽباتف الذكي

 67 أعمدة بيانية سبثل شعور القارئ عند استخدامو لقارئ الشاشة

 68 دائرة نسبية سبثل االستغناء عن تقنية قارئ الشاشة

 69 أعمدة بيانية امثل التصفح من خبلل قارئ الشاشة

 70  من خبلل تطبيق قارئ الشاشةاإلشباعاتدائرة نسبية سبثل ربقيق 
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 71 أعمدة بيانية سبثل تعليلي األشخاص الذين كانت إجابتهم ب ال

 72 دائرة نسبية سبثل إتاحة البدائل

 73 دائرة نسبية سبثل إتاحة البدائل

 74 أعمدة بيانية سبثل اإلحساس عند استخدام تقنية تولك باك

 75 االفًتاضيدائرة نسبية سبثل التواصل 

 76دائرة نسبية سبثل زيادة التفاعل االجتماعي 

 77 دائرة نسبية سبثل أن النسبة العظمى لؤلشخاص اؼبكفوفُت اؼبستخدمُت لتقنية التولك باك

 78دائرة نسبية سبثل للمبحوثُت الذين قدمت ؽبم تقنية تولك باك تسهيبلت يف أدائهم اؼبهٍت 

 79دائرة نسبية سبثل النسبة الفاضلة للمكفوفُت اؼبستخدمُت لتطبيق التولك باك 

أعمدة بيانية سبثل األشخاص اؼبكفوفُت الذين كانت إجابتهم ب نعم يف استخدامهم لـ تولك باك 
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 83 أعمدة بيانية سبثل العبلقة بُت اؼبستوى التعليمي والوسيلة األكثر استخداما

 84أعمدة بيانية سبثل العبلقة بُت متغَت السن واستخدام قارئ الشاشة 

 85 العبلقة بُت اؼبستوى الدراسي ومن فعل لك قارئ الشاشة
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