


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق ال تعالى :      
 

 الصدور"في  "ف إنها ال تعمى األبصار و لكن تعمى الق لوب التي                  
    

 سورة الحج   64اآلية                                                                      



 الشكر  
 اقتداء بقول الرسول األمين محمد صّلي اهلل عليو وسلم :

  ىت  ح    و  وا ل  ع  اد  ف     و  ب    و  ون  ئ  اف  ك  ا ت  وا م  د  ج  ت    م  ل    ن  إ  ،ف   وه  ئ  اف  ك  ا ف  وف   ر  ع  م    م  ك  ي  ل  ى إ  د  س  أ    ن  "م  
 ".وه  م  ت  ئ  اف  ك    م  ك  ن  ا أ  و  ر  ت  

 )رواه أبو داود(                                                                               

 لو .شريك   إّن الشكر لّلو وحده ال

عن تقديم    ينعاجز   أنفسناجد  ن اان من كمال الفضل شكر ذويو،ف إّننإذا ك و
نعم    تفحسب ،بل كان  ةكن مشرفتلم    تيالزوليخة"  وليد  "ة  المشرف  ناتر إلي أستاذالشك

أن   العّلي القدير    ينو التقدير ،سائل عبارات الشكر  ىقدم أسمن ا،وإليي ةرشدالم
 جزاء.الخير  ا  يجزيي

الكرام أعضاء لجنة المناقشة الذّين تجشموا عناء قراءة ىذا    ناشكر أساتذتنكما  
 السديدة.يمة وتوجيياتيم  يثرونو إن شاء اهلل بنصائحيم القالبحث المتواضع ،وس

 

 "زىرة   خيرة"                                               
                                                                                                                                            



 إىداء
اليي ال يطيب الليل اال بشكرك، وال يطيب النيار اال بطاعتك، وال تطيب اللحظات اال بذكرك، وال  ـ  

تطيب الجنة اال برؤيتك، الى من كللو اهلل بالييبة والوقـار ...الى من علمني العطاء بدون  
من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قـافيا    انتظار...الى من أحمل اسمو بكل افتخار...أرجو

والدي  "وإلى األبد، بعد طول انتظار، وستبقى كلماتك نجوم أىتدي بيا اليوم وفي الغد  
 "عبد القـادر"."العزيز

 ـ إلى التي صبرت على كل شئ، إلى التي رعتني حق الرعاية، وكانت سندي في الشدائد،

ي خطوة خطوة ، إلى من ارتحت كلما تذكرت ابتسامتيا في  وكانت دعواتيا لي بالتوفيق تتبعن
 "خيرة"، أعز مالك على قـلبي."أمي  "الحنان  وجيي ىي نبع

ـ إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقيما، إلى من ال يمكن لألرقـام أن تحصي فضائليما.)والديا  
 العزيزين(.

إلى من علييم أعتمد    ،"جمال""أخي  "ـ إلى رفيق الدرب وسندي ومصدر العون في الحياة  
تي:"ميمونة" ـ اوبوجودىم أكتسب قوة ومحبة ال حدود ليا، إلى من عرفت معيم معنى الحياة أخو 

 "خيرة"ـ "حسيبة" ـ "أسيا "

 رىفـ مروةـ  ايناسـ  ياسرـ انسـ  ماريا."أبناء إخوتي" لؤي   ـإلى فرحة وبيجة وبراءة العائلة:"

إلييا، ويحزن القـلب لفراقيا، إلى روح صديقة الطفولة وابنة    ـ إلى من تدمع العين حين تشتاق
 العم"سميرة"، التي فـارقتنا إلى مثواىا األخير.

اللواتي يصعب فراقين، ويحزن القـلب وتدمع العين  ـ إلى من جمعتني بيما الحياة الجامعية،إلى  
"فتيحة خالدي"ـ إلى   ألجلين إلى اعز صديقـاتي إلى:"زىرة"، "خيرة"، "أمينة"، "فتيحة"، "شيرة"،

 التي شاركتني في إنجاز ىذا العمل خطوة بخطوة، حتى خرج العمل إلى النور رفيقتي"خيرة".

 رة"ــــــــــــ" زى                                          
 



 

               اىداء                           
 و أكرمنا بالقرآن و حبب الينا اإليمان وزينة    الحمد هلل الذي شرفنا باالسالم      

 في قـلوبنا و كره الينا الفسوق و العصيان.

و الصالة و السالم على من ارسلو اهلل رحمة للعالمين وصحة على الجاحدين وقوة للمتقين و خاتمة  
 لعباده المرسلين محمد و آلو و صحبو أجمعين.

 ضحت من أجلنا  اىدي ثمرة جدىدي الى الشمعة التي احترقت و 

 الى التى لم أجد العبارات و الكلمات لوصف حبي ليا الى الصدر الحنون التي قيل  

 عنيا الجنة تحت أقداميا .

 امي العزيزة  

 الى من أحمل اسمو بكل افتخار،الى من يسري حبو في دمي ....

 الى من افنى حياتو من أجلي،الى من ال استطيع رد فضلو طول حياتي ....

 رمز الصمود و التحدي .اليك يا

 ابي الغالي.

 الى من ىم اغلى من روحي و سندي في الحياة اخوتي كريم،عبد الوىاب،وليد حفظكم اهلل.

 الى االخت التي لم تنجبيا امي عائشة .

 الى من يعتبر االب الثاني خالي العزيز صادق وزوجتو و أوالده.

 زىرة.  الى من تشاركت معيا في انجاز ىذا العمل اختي

 سنوات دراستي الجامعية الى زىرة،امينة ،فتيحة،زىرة.  أحلىالى من عشت معيم  



        حملتيم الذاكرة و لم تحمليم االى كل رفـاقي و رفيقـاتي في درب العلم الى كل من  
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 أ

 :مقدمةال
نمامف الواضح اف المكتبات، لـ توجد مف فراغ،   بآخربشكؿ او  ثروتؤ  تتأثرىي مؤسسات  وا 

ووظائفيا وخدماتيا، تتغير  وأدوارىاالمكتبات  أىداؼولذلؾ نرى اف  بالظروؼ المحيطة بيا ،

 والسياسيةوالتطورات االجتماعية والتربوية واالقتصادية  لألحداثوفقا  آخرمف حيف الى 

أثرت بشكؿ كبير عمى المكتبات، مما دفعيا والتقنية، وتعد التقنيات مف اىـ التطورات التي 

الى االتجاه نحو التحديث مف اجؿ مواكبة ىذه التطورات، فالمعمومات تتزايد بصفة سريعة 

مف غير الممكف السيطرة عمييا والتحكـ فييا لوال اف تطور التكنولوجيا، التي  أصبححتى 

لتسيير ومعالجة ىذا الكـ اليائؿ مف المعمومات، التي تساىـ في  واإلمكانياتوفرت الوسائؿ 

كثيرة التنوع سواء بسبب  أصبحتالى ىذا فاف المعمومات،  باإلضافةتمبية حاجيات الباحثيف 

الى تطوير وسائؿ وطرؽ  أدىا،او بسبب اختالؼ مجاالتيا، مما طرؽ عرضيا وبنيتي

خدمات المكتبات ومراكز المعمومات، في ضوء الوصوؿ الى المعمومات والوثائؽ، وتطور 

استثمار التكنولوجيا المعاصرة في معالجة، تخزيف واسترجاع المعمومات، وىذا حتى يستطيع 

، وذلؾ باستعماؿ الوسائؿ مكنييفد ووقت بكؿ يسر، واقؿ جي إليياالمستفيد مف الوصوؿ 

الصناعية، الف خدمة المستفيد ىي الغاية التي  واألقماركالحواسيب والشبكات واالنترنيت 

تسخر ىذه التكنولوجيا لفئات المستفديف، سواء كانت ىذه الفئة عادية او تمثؿ  أساسياعمى 

 اصة.ذوي االحتياجات الخ



 المقدمة
 

 

ب  

اكثر  أمر أصبحي االحتياجات الخاصة في المكتبات، ػ اف تسخير وسائؿ حديثة لخدمة ذو 

يمانامف ضروري، بؿ واجب يقع عمى عاتؽ ىذه المؤسسات،  منا بحؽ ىذه الفئة في  وا 

االستفادة مف المعمومات ومف الخدمات المكتبية، وكذلؾ معرفتنا بقدراتيا ومياراتيا الفكرية 

دمات المكتبية الموجية لذوي التكنولوجيا عمى الخ تأثيرجاءت مذكرتنا تحت عنواف "

، ومف ىذا المنطمؽ جاءت دراستنا الميدانية بالمكتبة الرئيسية لممطالعة الخاصة" االحتياجات

بالمكتبة العمومية "احمد زبانة" لوالية  وأخرى، بمستغانـ" بمحميسيالعمومية "د. موالي 

والفرضيات  اإلشكاليةالموضوع، وذلؾ بطرح  أساسياتغميزاف، وقد تطرقنا في المقدمة الى 

 الى اىـ الدراسات السابقة لمموضوع واإلشارةالموضوع، واليدؼ مف اجراء الدراسة،  وأىمية

 باإلطارالمدروس، وقد قمنا بتقسيـ بحثنا ىذا الى ثالثة فصوؿ، الفصؿ االوؿ خاص  

ػػػ ذوي 1فيو الى: ػالنظري، وقد تطرقنا  باإلطارالفصؿ الثاني خاص اما  المنيجي،

التكنولوجيا عمى الخدمات المكتبية  تأثيرػ 2االحتياجات الخاصة في المكتبات العمومية  ػ

 الموجية لذوي االحتياجات الخاصة.

اما الفصؿ الثالث، فيتناوؿ الدراسة الميدانية مف خالؿ المقابمتيف التي اجريناىا مع كؿ مف 

ناح ذوي االحتياجات الخاصة، وذوي االحتياجات عمى ج والمسؤوؿمدير المكتبة العمومية 

 الخاصة انفسيـ بالمكتبتيف. 



 المقدمة
 

 

ت  

ػ وفي األخير خمصنا الى نتائج عامة لمدراسة، ونتائج عمى ضوء الفرضيات، تمييا مجموعة  

 مف التوصيات واالقتراحات، و خاتمة البحث.

 



لى الخدمات المكتبية المىجهة  لذوي اإلحتياجات اإلطار المنهجً         تأثيز التكنىلىجيا ع
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 تمهيد

 أىـوتعد ىذه الخطوة مف  أقسامو و أفكارهواضحة  ،المنيجية تجعؿ البحث منظما إف

كيفية تمثؿ ال ألنيا أخرجانب في قيمة البحث مف  األساسوىي  ،البحث إعدادخطوات 

 إلييابالغة في استكماؿ الدراسة التي يسعى  أىميةوليا  ،التي يجرى بيا الباحث بحثو

 الباحث.

  : والفرضيات _اإلشكالية1

و أنيا سؤاؿ أالمعمومات عمى  لعموـ المكتبات وفي مناىج البحث العممي اإلشكالية تعرؼ 

ويسيؿ  التركيز عمى ىدؼ معيف بيف منحى الدراسة بغرض يضعو الباحث ،حبياف واض

 1.تحديد النتائج في النياية

ب سبامحتمؿ يتـ بواسطتو ربط األ عبارة عف تخميف ذكي وتفسير اما الفرضية ىي   

يضعو  فاف الفرضية عبارة عف حدس وتكيف وبالتالي ،بالمسببات كتفسير مؤقت لممشكمة

 2.كحؿ ممكف ومحتمؿ لمشكمة الدراسة الباحث

 
                                                           

 .49ص. 1988دار المريخ لمنشر،: ضاالري. ي عمـ المعمومات و المكتباتمناىج البحث ف. أحمد ر،بد 1
دار صفاء لمنشر و  :عماف.التطبيؽ النظرية و أساليب البحث العممي: .دمحم عثماف ،غنيـ ؛مصطفى ربحي عمياف، 2

 .138.ص .2013التوزيع،
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 اإلشكالية:  1_1

ء سوا خذه،أالمتمثؿ بالشكؿ الجديد الذي تر، تغيير نوعي ميـ وكبيدت المكتبات شي

و حتى طبيعة المعمومات أ تقدميا لممستفيد و الخدمات التيأ ،لمقتنياتفيما يختص بنوعية ا

التطورات الحديثة السريعة و المتالحقة و المبتكرات  إلىويعود سبب ىذا التغيير  ،المقدمة

ىي  أنواعياالت، فالمكتبات بمختمؼ اتصواال المعموماتتقنيات  ة في مجاؿالجديد

وتسيؿ  المؤسسات المعنية بتقديـ خدمات المعمومات وتوفير المعرفة بمختمؼ موضوعاتيا،

و مما الشؾ فيو ىذه الفئة  ،ئات المجتمع و خاصة فئة المعوقيفلجميع ف إليياالوصوؿ 

 اإلعاقةف ظروؼ أل ،والوسائؿيجب توفير كؿ السبؿ ليا اىتماـ خاص لذا  إلىتحتاج 

 فيي تعاني الحرماف مف بعض الحقوؽ ،وتؤثر عمى قدراتو المختمفةتفرض قيود عمى المعاؽ 

مشاكؿ في المكتبات مف حي عممية  تواجو األفرادىذه الشريحة مف  إفحيث و الفرص 

مما يجعميا  ،خصوص في مجاؿ الخدمة الموجية ليـتنعكس بال و ،المعموماتاسترجاع 

 .التعميمةتفتقر لمصادر المعمومات التي تحتاجيا في العممية 

 اآلليف تقنية الحاسب إف ،تطورات تكنولوجية ومعموماتية يشيده العالـ اليـو مف ي ظؿ مافف

فيي تسيؿ عممية االتصاؿ وانجاز  ،يستياف بو و االنترنيت في الوقت الراىف تمعب دورا ال

في مجاؿ خدمة فئة خاصة  ،رفبعد ظيور ىذا التطور الكبي ،سيفي وقت قيا األعماؿ
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طريقة سمسة و سيمة جيزة متخصصة وذلؾ لالستفادة مف المعمومة بأظيرت  ،المعاقيف

 ما :شكاؿ التاليوعميو نطرح اإل، حدألالستخداـ دوف طمب المساعدة مف  وبييئة مناسبة

ي ظؿ التطورات التكنولوجية لخدمات المعموماتية المتاحة لذوي االحتياجات الخاصة فا

 الحديثة؟

 األسئمة الفرعية: 2_1

حتياجات الخاصة خدمات المكتبات الموجية لذوي اال لى تبييف وضعيةإتيدؼ ىذه الدراسة 

 :الغرض تـ وضع التساؤالت التالية ولتحقيؽ ىذا

 ؟بات توفرىا لممكفوفيف و المعاقيفما خدمات التي تستطيع المكتػػػػػػ  1

 ؟ا المعموماتوبات التي تواجو ذوي االحتياجات في ظؿ تكنولوجيىي الصع ماػػػػػ  2

  الفرضيات: 3_1

 والبرامج الحديثة  األجيزةتوفر المكتبات لممكفوفيف والمعاقيف  .1

 سرعة تطوير البرامج يجعؿ فئة المعاقيف، مستثناة لوقت طويؿ مف المحاؽ لالستفادة  .2

 مف آخر ىذه التطورات.
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 موضوع البحث:أساسيات _ 2

  : همية الموضوعأ  1_ 2

ف يقدمو مف أيمكف  ما و ليو،إىمية الموضوع الذي نتطرؽ أىمية الدراسة مف خالؿ أتتجمى 

ساسية ىميتيا مف النقاط األأتستمد ىذه الدراسة و  معمـ والباحث مف الناحية العممية،نفع ل

 التالية :

 فراد ذوي االحتياجاتمتكافئ لألمف خالؿ توفير وصوؿ  ،تحقيؽ مبدأ تكافئ الفرص .1

 .كتبة وبرامجيا وخدماتيا المكتبيةمكانات المإلجميع  ،الخاصة

 .تاحة ليذه الفئةمعرفة الخدمات الم .2

 .حتياجات الخاصة في مجتمع البحثتحقيؽ مبدأ الدمج الكامؿ والكمي لذوي اال .3

 :سباب اختيار الموضوعأ 2_2

 اختيار الموضوع وىي عمى النحو التالي:لى إدت بنا أسباب ىناؾ جممة مف األ
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 سباب ذاتيةأ: 

والسعي لمحصوؿ عمى معرفة كافية بيـ  فراد،متعددة لتقديـ العوف ليؤالء األ الشعور بدوافعػػػ 

 .ديـ المساعدة ليـ حسب احتياجاتيـلى كيفية تقإلمتوصؿ 

 سباب موضوعية:أ 

 .الموضوعىمية الكبيرة والبالغة التي يحظى بيا ألاػػػ 

 .الخاصة التعرؼ عمى واقع الخدمات المقدمة لذوي االحتياجاتػػػ 

 :هداف الدراسةأ  3_2

 :ىدافيا كاآلتيأىمية الدراسة فقد تبمورت أانطالقا مف 

 .ؼ عمى فئة ذوي االحتياجات الخاصةالتعر  ػػػ

 .دمة لفئات ذوي االحتياجات الخاصةبواقع خدمات المعمومات المق اإللماـػػػ 

 .المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة تقييـ واقع الخدمات المكتبيةػػػ 
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 المنهج المتبع والعينة:_ 3

 :المنهج المتبع في الدراسة 1_3

ف يتبع منيج عممي أينبغي عميو  ث موضوعي منظـ ولمحصوؿ عمى نتائج،لقياـ الباحث ببح

فكاره أالعمؿ يعتمد عميو الباحث لتنظيـ و  سموب لمتذكيرأنو أ حيث يعرؼ المنيج عمى

)موضوع نتائج وحقائؽ عممية حوؿ الظاىرة لىإالوصوؿ  وبالتالي وعرضيا، ميمياوتح

 1(.الدراسة

ة ف دراستنا تتمحور حوؿ وصؼ مدى تأثير التكنولوجيا عمى الخدمات المكتبيأوبما 

ديثة والمتطورة الح في ظؿ عصر ىيمنت عميو الوسائؿ لذوي االحتياجات الخاصة ووصفيا،

ومحاولة  ،لمنيج الوصفي لدراسة ىذه الظاىرةف نستخدـ اأفقد ارتأينا  ،في كافة المجاالت

 .عطائيا تفسيرا منطقيا ودقيقاا  يميا و تقي

رة و ظاىأالبحث العممي الذي يدرس الواقع  حد مناىجأنو أويعرؼ المنيج الوصفي عمى 

وصفيا وصفا دقيقا مف اجؿ الباحث فييا بوييتـ  موضوع البحث كما ىي في واقعيا،

                                                           
دار  :[د.ـ] .اتو في التخطيط و اإلدارةأساليب البحث العممي و تطبيق . ماف محمدعث ،غنيـ مصطفى؛ ربحي عمياف، 1

 .133ص.. 2008،صفاء لمنشر و التوزيع 
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و أطبيعية وىذه الظواىر تكوف تسيـ في التطوير والتغيير، ،تاجاتلى استنإالوصوؿ 

 1.و سياسيةأاجتماعية 

باعتباره أسموب مف أساليب التحميؿ المرتكزة عمى ػوقد اعتمدنا كذلؾ عمى المنيج التحميمي 

الحصوؿ عمى نتائج عممية تـ تفسيرىا بطريقة معمومات كافية و دقيقة، وذلؾ مف أجؿ 

موضوعية و بما ينسجـ مع المعطيات الفعمية لمظاىرة، و بما أف طبيعة المنيج الوصفي 

، فقد تمت االستفادة مف ىذا المنيج في ىذه يقتضي التنوع في أدواتو البحثية التحميمي

لظاىرة عمى أبعد حدودىا الدراسة، حيث ىذا المنيج مناسب لطبيعة الدراسة و كذلؾ يصؼ ا

السمبية و اإليجابية، ومنو إعطاء صورة عف واقع فئات ذوي اإلحتياجات الخاصة بالمكتبات 

 العمومية و الوسائؿ المساعدة ليا.

 :العينة 2_3

لمبحث يتـ اختيارىا بطريقة  األصميمجموعة جزئية مف المجتمع  ؿنيا تمثأتعرؼ العينة ب

سب طبيعية البحث بح ،مفردات المجتمع و بنسبة معينةصر نظمة مف جميع عناعممية م

                                                           
 . 2013جامعة العمـو و التكنولوجيا،مركز  :صنعاء .مناىج البحث العممي. محمد إسماعيؿ عمراني ،عبد الغاني 1

 .67.ص
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تعمؿ عمى  ،ؿ نفس الصفات و الخصائص المشتركةبحيث تحم صمي،وحجـ المجتمع األ

 1.تحقيؽ أىداؼ البحث

لى المدير إضافة ذوي االحتياجات الخاصة باإلفئة كانت عينة دراستنا مكونة مف  وقدػ

 بمحميسي الرئيسية لممطالعة العمومية "د.مواليالمكتبة ، لممكتبتيف مسؤوؿ ىذا الفضاءو 

 والمكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية بغميزاف. "بمستغانـ،

 أدوات وأساليب البحث العممي:_ 4

 مفهوم أدوات البحث العممي:  1_4

نتائج أكبر دقة  إلىبعض أدوات وسائؿ البحث وذلؾ لموصوؿ  إلىيحتاج الباحث دائما 

 المالحظة و المقابمة استخداـ بعض الوسائؿ مف بينيا  إلىوموضوعية ولذلؾ فانو يمجأ 

 بحث.وىذه بعض تعريفات لكؿ وسيمة 

 تعتبر إحدى أدوات جمع البيانات وتستخدـ في البحوث الميدانية التي ال  :المالحظة 

 .يمكف الحصوؿ عمييا عف طريؽ الدراسة النظرية

                                                           
لتوزيع او  دار صفاء لمنشر :عماف .مدخؿ لبناء الميارات البحثية :منيجية البحث العممي .حسيف محمدجواد   ،الجبوري 1
 .126.ص .2014،
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 ىي التي سمحت لنا ببناء أفكارنا في ىذا البحث وفتحت أمامنا الباب لطرح  :المقابمة

يف ب عبارة عف تفاعؿ لفظي ييالعديد مف األسئمة التي نضمت في المقابمة، ف

يشرح فيو  بيف الباحث والمستجيب،و حوار أمف خالؿ محادثة  ،كثرأو أشخصيف 

مواقؼ محددة  وأ حقائؽ،س لى معمومات تعكإلباحث الغرض مف المقابمة لموصوؿ ا

التي يطمب  واإليضاحاتسئمة وتمثؿ المقابمة مجموعة مف األ و،ىداؼ بحثأفي ضوء 

شخاص و األأيا وجيا لوجو بيف الباحث والشخص عنيا والتعقيب عمي اإلجابة

 1.و مغمقةأما مفتوحة إسئمة المقابمة مف نوعيف أوتتكوف ، يف بالبحثالمعني

 دوات(األ ساليب و:)األالعمميدورها في البحث  2_4

ف أومما الشؾ فيو  ذ عمييا تتوقؼ قيمة البحث،إالبد مف توفيرىا، دوات،ألكؿ موضوع بحث 

دوات ولى عمى االختيار السميـ ألجة األيتوقؼ بالدر  ىدافو،أمدى نجاح البحث في تحقيؽ 

 البيانات والمعموماتجؿ جمع أف أدوات م لىإ فالميداف بطبيعة الحاؿ يحتاج ،جمع البيانات

 .جوبة المقدمة مف طرؼ المبحوثيفؿ األمف خال

 

 
                                                           

 .156.ص .السابؽ . المرجعممي:مدخؿ لبناء الميارات البحثيةمنيجية البحث الع. حسيف محمدجواد   ،جبوريال 1
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 :الدراسات السابقة 3_4

 1.أعدت مف قبؿ في نفس نقطة البحثالبحوث العممية التي ىي  السابقة المقصود بالدراسات

وماتية لذوي االحتياجات المتطمبات المعم .حسينة ،العايب؛ فاطمةبوسعيد،  :ولىالدراسة األ 

مذكرة مقدمة  :ـ البواقيأ ،بمكتبة جامعة العربي بف مييديدراسة حالة المكفوفيف  :الخاصة

 2.2.بجامعة قسنطينة 2016سنة   استر في عمـ المكتبات والمعمومات.لنيؿ شيادة الم

 التيالنتائج  أىـومف  عالجت الطالبتاف في ىذه الدراسة،الجانب المعموماتي لممعاقيف،

 لييا ىي:إتوصمتا 

ومعرفة متطمباتيـ  ة تمبية احتياجاتيـ قدر المستطاع،اىتماـ المكتبي بالمكفوفيف ومحاول

 .ميوالتيـ المعموماتية بالمكتبة وتوجياتيـ  و

االحتياجات الخاصة  "الخدمات الموجية لذوييمافإبف منور  دراؼ سمية ،الدراسة الثانية :

كتبة الرئيسية لممطالعة قيف بالم":دراسة حالة المعاالتكنولوجي الحديثر في ظؿ التطو 

                                                           
الدار المصرية : مصر. بحث في عمـ المكتبات و المعموماتالمحاورات في مناىج ال. خميفة شعباف ،عبد العزيز  1

 . 110.. ص1997المبنانية، 
دراسة حالة المكفوفيفحسينة. المتطمبات المعموماتية لذوي اإلحتياجات الخاصة: العايب، بوسعيد، فاطمة؛    2  

: جامعة قسنطينة عمـ المكتبات والمعمومات. :لنيؿ شيادة الماستر  مذكرة: العربي بف مييدي أـ البواقيبمكتبة جامعة 
. 2016،منتوري   
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استر في عمـ "مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الم،مستغانـ،موالي بالحميسي" ،العمومية"دكتور

 2016/2017.1سنة ،المكتبات والمعمومات

ي الخدمات المكتبية المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة ف ،الطالبتاف في ىذه الدراسة عالجت

 : لييا ىيإىـ النتائج التي توصمتا أف مف إ ث،ظؿ التطور التكنولوجي الحدي

واقع المكتبات العمومية في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة  يحتاج الى دعوة واىتماـ مف 

 .طرؼ المسؤوليف والقائميف عميو لتحسينو واالرتقاء بو

النطالقة نو يعتبر مؤشر اأال إ ،مف بساطتوبالرغـ ،د فضاء لذوي االحتياجات الخاصةوجو 

 ذوي االحتياجات الخاصة  شباع متطمبات المستفديف مفترتقي إل ،حو بموغ  خدمات مكتبيةن

 مستقبال.

  تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى تقديـ الخدمات .شيريف، محمد طو وافي: الدراسة الثالثة

 سنة ،ستر قسـ وثائؽ المكتباتيمذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماج،المكتبية لممكفوفيف والمعاقيف

 
                                                           

دراسة  دراؼ، سمية؛ بف منور، إيماف.الخدمات الموجية لذوي اإلحتياجات الخاصة في ظؿ التطور التكنولوجي الحديث:  1 
عمـ المكتبات لنيؿ شيادة الماستر: مذكرة  مستغانـ: موالي بمحميسي  ية د.لممطالعة العمومحالة المعاقيف بالمكتبة الرئيسية 

.2017،. مستغانـ: جامعة عبد الحميد ابف باديسوالمعمومات   
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 1.بجامعة طنطا 2009 

شير البرمجيات المستخدمة في المكتبات وخدماتيا أ ،عالجت ىذه الطالبة في دراستيا

الكمبيوتر والتعميـ استخداـ  أىمية إلى باإلضافة ،ذلؾ عمييا تأثيرو  ،فيفلممكفو 

 .مف ذلؾ في عالـ الخدمة المكتبية واالستفادةفي تعميـ الصـ والبكـ،،االلكتروني

لتعميـ لذوي االحتياجات تكنولوجيا ا .دليمة ،دوشيف؛ خضرة ،عبد الحي :الدراسة الرابعة

 .قسنطينة.لبراي بالجامعة المركزية منتوريدراسة ميدانية بمصمحة ا :الخاصة المكفوفيف

  ت تخصص مكتبات ومراكز المعموماتمذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في عمـ المكتبا

 2011.2 ،سنة

الحتياجات الخاصةػ)المكفوفيف( ،تكنولوجيا التعميـ لذوي اتناولت الطالبتاف في ىذه الدراسة ػ

 :لييا ىيإلتي توصمتا ىـ النتائج اأف مف إ  

 .تخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثةالطمبة يواجيوف مشاكؿ تقنية و مادية عند اس ف  ػػػ إ

 
                                                           

شيادةمحمد طو وافي، شيريف. تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى تقديـ الخدمات المكتبية لممكفوفيف والمعاقيف: مذكرة لنيؿ   1  
.2009جامعة طنطا،  قسـ وثائؽ المكتبات. :الماجيستر  

 2 عبد الحي، خضرة؛ دوشيف، دليمة. تكنولوجيا التعميـ لذوي اإلحتياجات الخاصة المكفوفيف : دراسة ميدانية بمصمحة  
.2011،عمـ المكتبات :قسنطينة: مذكرة لنيؿ شيادة الماستر  البراي بالجامعة المركزية منتوري   
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  مية في الحياة العمميةلضرورتيا الحتيستعمؿ المكفوفيف الوسائؿ التعميمية الحديث ػػػ 

 .العمميةو 

 .تعميمية و تثقيفية ألغراضاستخداـ الوسائؿ التكنولوجية ػػػ 

 .غير كافي وال يمس جميع التخصصاتالرصيد المتوفر بمكتبة البراي قديـ و  ػػػ

 عدـ توفير دورات تكوينية عمى استخداـ الوسائؿ المتطورة .ػػػ 

 مكاف و ضيؽ المساحة.،و قمة اإللتقنيات بمصمحة البراياجيزة و نقص في األػػػ 

 الدراسة الخامسة :

ىناء."الخدمات المكتبية الموجية لذوي االحتياجات الخاصة  ،بف حمالت؛ نوسيبة ،دحماف

عبد  األميرفي ظؿ التطورات التكنولوجية الحديثة :دراسة حالة المكفوفيف بمكتبة جامعة 

.قسنطينة .مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في عمـو المكتبات  اإلسالميةالقادر لمعمـو 

 2.1بجامعة قسنطينة . 2017التوثيؽ .سنة و 

                                                           

دحماف، نوسيبة؛ بف حمالت، ىناء.الخدمات المكتبية الموجية لذوي اإلحتياجات الخاصة في ظؿ التطورات التكنولوجية   1  
عمـ لنيؿ شيادة الماستر:مذكرة  :قسنطينة  لمعمـو اإلسالميةدراسة حالة المكفوفيف بمكتبة جامعة األمير عبد القادر  :الحديثة

.2017نة،جامعة قسنطي .المكتبات والتوثيؽ  
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ػ عالجت الطالبتاف في ىذه الدراسة ،الخدمات المكتبية الموجية لذوي االحتياجات الخاصة 

 ىي: إليياالنتائج التي توصمتا  أىـ،ومف الحديثة التكنولوجيةفي ظؿ التطورات 

ػ الخدمة المكتبية الموجية لذوي االحتياجات الخاصة في وضعية مزرية بالرغـ مف توفير 

المطموب وال تمبي احتياجاتيـ العممية و ذلؾ  بالشكؿال تحرميـ  أنيا إالبعض منيا 

ورات التدريبية د،و انعداـ الاحد فقط وىو مجاؿ العمـو الشرعيةبانحصارىا في مجاؿ و 

عالقة المسؤوليف مع ذوي  إفولوجيا ليذه الفئة و كذلؾ تبيف بخصوص استخدامات التكن

يتعامموف معيـ عف طريؽ ممثميف ينوبوف  إنيـىي عالقة سطحية ، بحيث البصرية  اإلعاقة

عنيـ في تقديـ الطمبات و االنشغاالت و بيذا يكوف المسؤوؿ بعيد عف ىذه الفئة مف 

 المستفديف.

دراسة لعينة مف مكتبات  واقع خدمات المكتبات العامة: سعاد. ،بوصحراء:الدراسة السادسة

ستر في عمـ يمذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماج .العمومية بوالية المدية .الجزائرالمطالعة 

 2013.1سنة  ،المكتبات و التوثيؽ

 مطالعةخالؿ مكتبات ال الجت الطالبة في ىذه الدراسة واقع خدمات المكتبات العامة مفع

                                                           

:المدية مكتبات المطالعة العمومية  بوصحراء، سعاد. واقع خدمات المكتبات العامة: دراسة لعينة مف  1  
.2013، الجزائر .عمـ المكتبات والتوثيؽ :مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر  
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لييا إىـ النتائج التي توصمت ومف أ،و ما تعرؼ بمكتبات البمديةأ العمومية بوالية المدية 

   :ىي

لى إى المستفديف مف المكتبة ناقصة،ويرجع السبب في عدـ كفايتيا ف الخدمات المقترحة عمإ

بتخطيط و  ،ستراتيجية العامة لممكتبة الخاصةأبرزىا العوامؿ ذات الصمة باال عدة عوامؿ و

 .دمات المقترحة و المقدمة لممستفيديفتنظيـ و متابعة الخ

 :إليهاالنتائج التي نريد التوصل   _

 سيما وال ،في خدمة ذوي االحتياجات الخاصةتكنولوجيا المعمومات مف قدرة  لدى توضيح ما

 .في تقديـ الخدمة المكتبية

ة األشخاص ذوي و البرمجيات الحديثة لخدم األجيزةما المكتبة تقتني  إذامعرفة ػػػ 

 .االحتياجات الخاصة

 اميا بفئة ذوي االحتياجات الخاصة.كانت تولي اىتم إذامحاولة معرفة المكتبة ػػػ 

 مصطمحات البحث:4_ 4

تعتبر مرحمة تحديد و تعريؼ بعض المصطمحات و المفاىيـ المرتبطة بالبحث مرحمة 

ـ التي ىدفيا تحديد معناىا اصطالحيا فيي مجمؿ المفاىي أساسية مف مراحؿ البحوث العممية

  ،حسب طريقتو الخاصة أي حسب الخمفية المعرفية التي اكتسبيا تناوليا الباحث في دراستو
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فيجد الباحث نفسو مجبرا عند الشروع في تحديد مصطمحات و التصورات المرتبطة بيا 

  ميص بغية التق لدقيقة لممفاىيـ الواردةالمعاني االبحث الذي يريد أف يقـو بو، عمى توضيح 

   التي قد تظير أو تحيط بأي مفيوـ مف ىذه المفاىيـ  االلتباساتأقصى حد ممكف  إلىو 

ف أاسة،تساؤالتيا و فرضياتيا وعمى و بالتالي شرحيا شرحا دقيقا يسيـ في فيـ مقاصد الدر 

 :المصطمحات وىي عمى النحو التالي ،وقد قمنا بشرح و تحديدإجرائيايكوف الشرح عاما و 

 فكرية تثقيفية،تنشئيا الدولة ،تعميمية ىي مؤسسة تربوية،ثقافية،اجتماعية،:المكتبة العامة

و الفكري ليكوف  اإلنساني ،تعمؿ عمى حفظ التراث الثقافي مف الميزانية العامة ليا، تمولياو 

 .في خدمة القراء و المواطنيف مف كافة فئات المجتمع

 Library services :الخدمات المكتبية

ممثمة في موظفييا لتوفير  ؿ و األنشطة التي تقدميا المكتبة،ىي مجموعة مف األعما 

 1 . المعمومات بأفضؿ الطرؽ و أيسرىا إلىالظروؼ المناسبة لممستفيد حتى يصؿ 

 

 :طالب ذوي االحتياجات الخاصة
                                                           

 2010دار كنوز المعرفة،: عمافإنجميزي.  ػ عربي لمكتبات و المعمومات:الكافي في مفاىيـ عمـو اعبده.  خالد، الصرايرة 1
   .238ص .
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و يمكف أف يكوف لدى ىؤالء الطالب ذوي  ،تربية خاصة إلىو ىـ الطالب الذيف يحتاجوف 

 1.صعوبات معينة أو يكونوا موىوبيف اإلعاقة

 التقنيات المساعدة:

ىي منظومة متكاممة مف األدوات و اإلستراتيجيات و الخدمات المتوافقة مع احتياجات و  

 2قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة حسب البيئة المحيطة بيـ و المياـ اليومية .

 : الخالصة

يسمح باإلجابة عمى  ،مدى الحاجة اليو في البحث العمميالمنيجي و  اإلطارف أىمية إ

و بتعدد المناىج يكوف المجاؿ  ،ؤالت المطروحة حوؿ موضوع الدراسةاإلشكالية و التسا

 ىو مناسب لموضوع دراستو و عينة بحثو. مفتوح أماـ الباحث عف ما

                                                           
دار زىراف لمنشر و : عماف. معجـ المصطمحات التربية الخاصة:. معيف ،حيحاج ي؛ محمد يوسؼ  د،سواع 1

 .351ص. .2013التوزيع،

.2016مدينة الشارقة لمخدمات اإلنسانية، : [د.ـ]  . التقنيات المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة.، جميمةالقاسمي  2  
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 تمهيد

كتعتبر المكتبات  راكز لتقديـ الخدمات المعمكماتية،اتجيت اليـك العديد مف المؤسسات كالم

بمختمؼ المعرفة  ية بتقديـ خدمات المعمكمات كتكفربمختمؼ أنكاعيا المؤسسة المعن

كمع االنفجار المعرفي كما صحبو  لييا لجميع فئات المجتمع،الكصكؿ إكتسيؿ مكضكعاتيا،

 أف تكسع ىذه المكتبات في خدماتيافقد بات الزما ب ف تغيرات في كظائؼ كمياـ المكتبة،م

كبالقدر  ،كبالشكؿ المناسب ،كما أنيا مسؤكلة عف تكفير المعرفة لطالبييا في الكقت المناسب

مف فئات المجتمع التي بما أف ذكم االحتياجات الخاصة  ك، المناسب كلمشخص المناسب

كذلؾ بطرح خدمات  فيجب أف تسيـ في خدمتيـ، لمكتبية،ستفادة مف الخدمات ايحؽ ليا اال

مكاناتالمكتبات كالمعمكمات ليذه الشريحة بأسمكب  احتياجاتيـ منيا كجميكر  تمبي كا 

 .مستفيد

 ـ المكتبة العمومية :1

 ىناؾ العديد مف التعاريؼ لممكتبات العمكمية نذكر  :مفاهيم حول المكتبة العمومية  1-1

 ىي مكتبة الشعب مكتبة العمكمية:ال - :حمد فتحي عبد اليادم  القائؿ بأفمنيا تعريؼ د. م

 أك 1التي تقدميا الدكؿ ،ي األساس خدمة مف الخدمات العامةكىي ف ،أك مكتبة الجميع

                                                           
 .18ص. 2010، الدار المصرية المبنانية: لقاىرة. االمكتبات العامة. نبيمة ،خميفة جمعة؛  عبد اليادم ،محمد فتحي 1
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كىى المركز  لنفع العاـ مف الفكر البشرم،مف أجؿ ا ،أك المؤسسات تقدميا بعض الييئات

 1ا.المحمي لممعمكمات الذم يتيح كافة أنكاع المعرفة كالمعمكمات لممستفيديف مني

مؤسسة ثقافية  أيضا ىي:كما يمكف تعريفيا أيضا حسب د.محمد عكدة ك د.الـز الممكي -

بمختمؼ أنكاع مصادر  كتزكيدىا ،السمطات المحميةائيا الدكؿ أك تقـك بإنش ،شعبية ديمقراطية

مكمات اإلحاطة بالمع ك ر،التثقيؼ الذاتي الح ك التي تعيف عمى كسب المعرفة، ،المعمكمات

 ديـ ذلؾ كموكتق يجرم في العالـ مف أحداث كتطكرات،كما  الجارية المتعمقة بالمجتمع،

أك  دات أك السف،أك الديف كالمعتق بغض النظر عف الجنس أك المكف، لممكاطنيف دكف مقابؿ،

 2.أك المستكل الميني أك العممي النكع،

تعرفيا المكسكعة العربية لمصطمحات عمـك المكتبات كالمعمكمات كالحاسبات "المكتبة 

دكف رسـك لجميع المكاطنيف في حي معيف  ،يا مكتبة تقدـ خدمات مكتبية عامةالعمكمية" أن

          كىي تكجو خدماتيا ،ك خاصةمخصصات مالية عامة أأك منطقة معينة  كتساندىا 

  3.مجتمع الذم تخدمو في منطقة محددةك مجمكعاتيا لم

                                                           
.  81. صلة. المرجع السابق عبد الهادي، محمد فتحي؛ خليفة جمعة، نبي 
1
  

. عماف: امعية،المتخصصة العامة،المدرسية(المكتبات النكعية)الكطنية،الج. الـز الممكي ،ؿبمج؛  محمد عكدة  ،كميعم 2
 .129ص. 2007سسة الكراؽ لمنشر ك التكزيع،مؤ 
المكتبات ك المعمكمات ت عمـك حالمصطم المكسكعة العربية. حسب اهلل ،السيد؛  أحمد محمد ،الشامي 3

 .187ص. 2001، 3مج،  كتبة األكاديميةالم: القاىرة. عربي-انجميزم:الحاسبات
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 عكد في خدمة الجماعة بكؿ شرائحيا  كىذا ي ،المكتبة العمكمية :ىي عبارة عف أداة جماعية

 1ضارة العامة.فيي التي تمثؿ الكسائؿ الرئيسية لمثقافة كالح ككنيا خزاف معرفة الشعكب، إلى

  بدكف تمييز  دماتيا بالمجاف لجميع فئات الشعب،المكتبة التي تقدـ خ بأنيا:تعرؼ أيضا

األطفاؿ كالشباب كالكبار  كلجميع األعمار: ف أك الديف أك الجنس أك غير ذلؾ،بسبب المك 

كبالتالي فيي تحصؿ  ماتيا لجميع المستكيات الثقافية،كىي تقدـ خد ،نساء ، رجاال ككالشيكخ

 2.األدبية كالعممية كالفنية كغيرىاالمطبكعات كالمكاد المكتبية في مختمؼ المجالت عمى 

ي الكسائؿ اليامة الت إحدل باعتبارىا ؾ سمة مف أىـ سمات العصر الحديث،كىي كذل

بمختمؼ شرائحيـ  نشر الثقافة كالمعرفة بيف الناس، في استعانت بيا المجتمعات الراقية،

نيا باختصار مدرسة الشعب، كتتحرؾ المكتبات العامة في عدة  ،الثقافية ك االجتماعية كا 

كالمجاؿ  المعمكماتكالمجاؿ اإلعالمي  المجاؿ التربكم كالمجاؿ اإلعالمي، مجاالت ىي:

ت  حقا مف حقكؽ المكاطف األساسية التثقيفي العاـ كقد أصبحت المكتبات العامة مع الكق

  3.لتخميص الشعكب النامية مف األمية كالجيؿ كالتخمؼ لسبؿ الكفيمة،كسبيال فعاال مف ا

  نظرا ألىمية ىذا النكع مف  لممكتبات العامة : اليونسكوموجز عن إعالن منظمة

ات العمكمية ، أكؿ بياف عف المكتبـ1949تصدر بيانا ليا عاـ  اليكنسككالمكتبات نجد 

                                                           
1 Henri , comte. labiblioteque en France. lyon: imprimerie box :1977.P 16 

 .30ص. 1999، التكزيع دار الفكر لمنشر ك :عماف .المعمكماتت ك مقدمة في عمـك المكتبا. ربحي مصطفى ، عمياف 2
 .98ص. 2001 منشكرات جامعة المنتكرم،: قسنطينة  .عمكماتمـك المكتبات ك المدخؿ إلى عم. عبد المطيؼ ،صكفي 3
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كنظرا ألىمية ىذا البياف  ،ـ1994ـ أصدرت طبعتو األخيرة عاـ ث،ـ1973كراجعتو عاـ 

لكؿ المينييف بالمكتبة العمكمية تمت ترجمتو إلى ثالثيف لغة كصدرت بالتعاكف مع 

 .اإلتحاد الدكلي لجمعيات كمؤسسات المكتبات

ؽ كلف يمكف تحقيقيا إال عف طري إنسانية،كازدىارىـ كنمكىـ قيـ  "إف حرية المجتمع كاألفراد

ر تربية سميمة قدرة المكاطنيف المستيرنيف عمى ممارسة حقكقيـ الديمقراطية مرىكنتاف بتكاف

كالمكتبة العمكمية باعتبارىا  ،فة كالفكر كالثقافة كالمعمكماتمحدكد بالمعر  ال كاالنتفاع الحر ك

المدخؿ المحمي إلى المعرفة ىي شرط أساسي الكتساب  العمـ مدل الحياة كاالستقالؿ في 

 .تالقرار كالتنمية الثقافية لألفراد كالجماعا اتخاذ

إيمانيا بالمكتبة العامة كقكة حية لمتربية كالثقافة كاإلعالـ  اليكنسككففي ىذا البياف تعمف 

رجاؿ كنساء كليذا  لرفاه الركحي مف خالؿ عقكؿ البشر،ا كعامؿ أساسي في تعزيز السالـ ك

لمحمية عمى دعـ المكتبات العمكمية كااللتزاـ تشجع الحككمات الكطنية كا اليكنسككفإف 

 1 .تنميتيا تنمية فعالةب

 

                                                           
بمكتبة  مالؾ :دراسة ميدانية المستفديف الحتياجاتالمكتبات العامة ك مدل تمبيتيا . فاطمة، سعد الديف ؛خكلة  ،عكلمي 1

 .24ص. 2011ة،قسنطين حداد  قسنطينة: مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر: عمـ المكتبات.
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 المكتبة العمومية :و أهداف أهمية  1-2

إف ليذا النكع مف المكتبات أىمية كبيرة جدا تخدـ مختمؼ  أوال:أهمية المكتبة العمومية:

 فئات المجتمع ،لذا سنحاكؿ اختصارىا فيما يمي:

  ى نشر الثقافة العامة ك المينيةديمقراطية تعمؿ عممؤسسة ثقافية شعبية. 

 اركتيـ تنمية قدرات أبناء المجتمع ك صقؿ مكاىبيـ ك تنمية ىكاياتيـ المختمفة ك مش 

 .في ثقافة العصر اإليجابية

  ك تضطمع بأدكار مختمفة في التعميـ  استثناءتخدـ جميع شرائح المجتمع دكف 

لمكطف  االنتماءبثقافة الفرد ك تعميؽ  االرتقاء المستمر الذاتي كتعميـ الكبار بيدؼ

 1المجتمع.ك 

  جميع  احتراـالكثائقية مع  االحتياجاتتضمف تأدية خدمة عامة تتماشى مع 

 األساسيات مف حؽ اإلطالع المباشر ك المجاني.

  إتاحة جميع مصادر المعمكمات المتكفرة بيا مجانا لجميع مف يرغبكف في اإلطالع 

                                                           
 .130. ص2006مؤسسة الكراؽ،: عماف.  الكطنية: المكتبة النكعية. الـز المالكي، مجبؿ؛  محمد عكدة ،عميكم  1
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مف  دكف أف يعترضيـ في تحقيؽ ذلؾ أم حكاجز مادية أك أم تدخؿ ،المصادرعمى ىذه 

 .السمطات السياسية أك الدينية

 معالمساعدة عمى قضاء كقت الفراغ بشكؿ أنفع ك أكثر جدكل لمفرد ك المجت 

 الفرد مف بيف برائيف الميك الرخيص ك الفكر الرخيص ك مزالؽ الفساد إذ  استخالصك 

بمستكل ما يقراه  االرتفاعإبراز القيـ العميا في قراءات جدية كالى  إلىتيدؼ المكتبة العمكمية 

 .أبقىك  أسمىالفرد ألغراض التسمية نحك غايات 

  جعؿ المكتبة أداة لمتكعية ك التطكير الثقافي ك الركحي ك إعداد القراء بذلؾ لمحياة 

 1التعاكنية بالمجتمع الديمقراطي.

 :ف المكتبة العموميةأهداثانيا:

بيف العديد مف  أنشئت مف أجميا ىذه المكتبات فيي مرافؽ سامية تجمع التيأما األىداؼ 

 :األىداؼ في ىذه النقاطلذا سنقـك بتحديد ىذه  الجكانب الثقافية،التعميمية،الترفييية ...الخ،

 إتاحة فرصة الثقافة  إلىإذ تيدؼ المكتبة العمكمية بشكؿ أساسي :هدف ثقافي 

                                                           
1 Bisbrouck ,marie-fransoise. la bibiothéque dans la ville: construire-équipe :moniteuur 
،1984. p27. 
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  .المستمرة ألفراد المجتمع في جك حر ك دكف مقابؿ

 إذ تسعى المكتبة العمكمية مف خالؿ تشجيع أفراد المجتمع عمى  :هدف تنموي 

رفع مستكاىـ العممي ك الثقافي ك الفني ك السياسي مما يجعميـ  إلىك اإلفادة منيا  ارتيادىا

 .أكثر فعالية في المجتمع

  بيف أفراد المجتمع المحمي  االجتماعيةدعـ العالقات  إلىإذ تسعى :اجتماعيهدف 

 التيعف طريؽ المساىمة في إيجاد فرص المقاء ك النقاش مف خالؿ األنشطة المختمفة 

 تنظميا مثؿ عقد الندكات ك عرض المسرحيات ك األفالـ ك إقامة المعارض.

 بمستكل الكظيفة  لالرتقاءتكفره مف مصادر معمكمات  مف خالؿ ما:هدف مهني 

ك المساىمة في إنجاح خطط  كظائفيـك  اختالؼالمينة اإلنتاجية لدل أفراد المجتمع عمى ك 

 التنمية القكمية الشاممة.

 ل أفراد المجتمع لى حؿ مشكمة الفراغ لدإتسعى المكتبة العمكمية  إذ :هدف تروجي

كما  ،المطالعة ك األنشطة المفيدةءة ك ستمتاع بالقراستغالؿ ىذا الكقت في االاالمحمي ك 

 1 .ك غيرىا مف األنشطة االنترنيتتتيح إمكانية البحث في شبكة 

                                                           
 .73، 72ص. 2008دار الصفاء،: عماف. مدخؿ عمـ المكتبات ك المعمكمات. حمدأعمر  ،اليمشرم 1
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في  االجتماعيةف تككف مركز لمحياة الفكرية ك الثقافية ك أكليذا يمكف لممكتبة العمكمية 

المنطقة التي يخدميا مف خالؿ تأميف مف ىك مناسب مف مصادر المعرفة ك المعمكمات 

 1.ستغالؿ أكقات فراغو في أنشطة إيجابيةاتنمية أفكار المكاطف ك أخالقو ك التي تسيـ في 

 :لممكتبة العمكمية  كىي كالتالي األخرلىناؾ أيضا العديد مف األىداؼ  ك

ساعدىـ تقدـ ليـ كسائط ت ك كالكبار، الذاتي غير النظامي لمصغارتذليؿ مشكالت التعميـ  -

  .بالتالي تشجيع التعميـ المستمر كعمى تطكير مستكاىـ العممي،

كرفع نكعية البحث  المعمكمات في مختمؼ فركع المعرفة،تنمية  ك ،اإلنسانيةإثراء المعرفة  -

أعمى  الستغالؿت المعمكمات العممي كدعـ نشاطات الباحثيف عف طريؽ تحسيف برامج خدما

 .نسبة مف المعمكمات المخزنة  في قكاعد بيانات الكتركنية متاحة لجميع األعضاء كالقراء

 .ردكنما تمييز بيف مكاطف ك آخ تكافؤ الفرص بيف المكاطنيف عامة، تحقيؽ -

 .جتماعية كالتربكيةاال دعـ النشاطات العممية ك -

االستثمار  تحقيؽ الرفاه االجتماعي عف طريؽ تكفير الفرص لقضاء كقت فراغ ممتع كبناء -

 .فرادبي لمكقت بما يعكد بالنفع عمى األااليجا

                                                           
 .22ص. 2008دار الصفاء، :عماف .إدارة المكتبات. ربحي مصطفى، عمياف 1
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تنمية ك  ،صقؿ المكاىبك  ،بداعالقابميات العقمية لممزيد مف اإل تنمية اليكايات كالرفع مف -

كالع طريؽ تكفير المعمكمات إلشباع األ دبي العممي عفاألك داع الفني باإلالذكؽ السميـ ك 

  .بيف المكاطنيف الثقافية كالعممية

مما يجعميـ عمى مستكل مف الكعي  ،فراد كفؽ احتياجاتيـتكفير المعمكمات المتنكعة لأل -

 1 .كالدكلية اإلقميمية ،مف أحداث عمى المستكيات المحميةبما يجرم 

ف تسطر العديد مف النشاطات التي تتطمب أتستطيع المكتبة العامة  :العمومية مهام المكتبة

جؿ تقاسـ الخبرات أمع عناصر محيطيا مف  لعمؿ المشترؾاك  ،العالـ الخارجياالنفتاح عمى 

رل قطاعات كب أربعالمتعددة  في ف تجميع تمؾ النشاطات المتنكعة ك نشطة  كيمككتفعيؿ األ

كالتي يتـ تطكيرىا كفقا  ،عماؿ المكتبةأ حكليا كاجبات كمحكرية التي تدكر تمثؿ المياـ ال

 :ت المجتمع المحمي كىيالحتياجات كأكلكيا

تي كال ات خاصة عمى عالقة مكتبة المدرسةترتكز ىذه النشاط :محور التربية والتعميم - أ

ف تكجو نحك أأف مختمؼ فعاليات المكتبة  يمكف حيث  ،تعتبر عالقة تكاممية كحيكية

 االستماع كالتركيز لدييـ فة قدرةالمدرسة االبتدائية كذلؾ مف أجؿ مضاعأطفاؿ 

                                                           
 .47ص. 1994 جامعة قازيكنس،: بنغازم. لمعمكماتالتقنية ك إدارة ا. يكنس، عزيز 1
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التحكـ  كالتعاكف مع معممييـ في إقامة برنامج لتحسيف كمساعدتيـ في تنمية شخصياتيـ

 .في المغة كالكتابة لدييـ

كالتي تعتمد في شكؿ  ،"خططا لمقراءة"لمدف في الدكؿ المتقدمة كفرنساتعد العديد مف ا

ىذه الخطط تأخذ ك  ،مة كىدفيا تحقيؽ النجاح الدراسياتفاقيات بيف المدارس كالمكتبة العا

 :أكجيا عديدة

 المدارسكتييئة مكتبات كمراكز تكثيؽ في  إنشاء.  

 شبكة مكتبات فرعية كمكتبات األحياء لتطكير المطالعة.  

 التي تسمح بتحسيف  ك(،منشطكف،بكفتمكتمعممكف،)أنشطة لتككيف مختمؼ الشركاء 

 1.يةعضيـ البعض ككذا بالعمؿ معا بأكثر فعالببمعرفتيـ 

الكرش  ،طفاؿ مف خالؿ القصصلمكتبة مف اجؿ التربية الفنية لألف تعمؿ اأكما يمكف 

مف خالؿ ترقية رصيدىا المكجكد مف خالؿ العمؿ عمى االستماع ى حت ك ،التشكيمية

مف خالؿ كرش الحكايات لتنشيط  كأ ،الصكتية كالمكسيقية المتكفرة الجماعي لمتسجيالت

                                                           
1 Taesch- wahlen  ، danielle  . concervoir،réaliser et organisor une bibliothque : mementi 
pratique à lusage dé élues، des respones administratifs et des bibliothécaire. paris: ed.du 
cerche de la librairie،1997  . p70 . 
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 الرصيد القصصي كالركائي المطبكع ألف عممية تعريؼ األطفاؿ بالرصيد كتشجيع التخيؿ

  .يعد مف أىـ أعماؿ المكتبة ،لدييـ  كتعميميـ الذكؽ الفني

ستقباال االحساس يعطي ليذا الجميكر  طات متعددة ماافالنش ،أما فيما يخص المراىقيف

كتتعمؽ الخدمة أيضا بمحاكلة التحكـ في  خاصا كحتى مرافقة فردية  إف اقتضى األمر،

مكانيات المكتبة كما يمكف تخصيص فضاءات إكامؿ التي تزعجيـ كجعميـ يكشفكف الع

عداد نشاطات ك  س ىذا االتجاه في كتكري ،فعاليات حيكية تدكر حكؿ الكتابلممراىقيف كا 

 ، يعتبر استمرارية كالعمؿ المنجز مع األطفاؿ.المراىقيفخدمة 

أصبح أمرا كاقعا في الكثير مف  ،ة المدرسيةإف التكامؿ بيف المكتبة العامة كالمكتب

فيما  ،غمى تحقيؽ التكافؽ فيما بينيا صبحت تعمؿأك  ،لدكؿ التي طكرت نظميا المكتبيةا

بيـ داخؿ المكتبة مف أجؿ دعميـ يخص  ساعات  استقباؿ الشباب كالفضاءات التي تناس

حتى أف الكثير مف المكتبات  ،فساتذة كالباحثياأل،فيي في خدمة الطمبة ،تأطيرىـالدراسي ك 

 1.مكتبات الجامعية بالمدف المتكسطةالعامة أخذت عمى عاتقيا إنشاء فركع لم

كالتكازف حتياجات ىذا الجميكر االمكتبة يجب أف تأخذ في الحسباف كما أف مقتنيات 

 .عد التنكيع في الكسائط أمرا ميماكذلؾ ي ك ،ىك تكثيقي ما ىك خيالي ك بيف ما

                                                           
شيادة الماجيستر في مذكرة لنيؿ : لنظريات العممية ك معطيات الكاقعالعامة في الجزائر بيف االمكتبات . سمية ،احيز ال  1

 .35ص. 2006، قسنطينة. جامعة عمـ المكتبات
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كرس جتماعية المسندة إلييا فإنيا تحتى تؤدم المكتبة الميمة اال :االجتماعيالمحور -ب

ستحداث اكما تعمؿ عمى ،تعمؿ في كؿ حيف عمى تطكيرىاك  ،لنفسيا مجمكعة مف النشاطات

 .ظيرت ضركرة لذلؾدمات جديدة كمما خ

لى زرعيا في إعى إف المكتبة العامة مف خالليا كمكتبة مركزية أك مف خالؿ الفركع التي تس

بمختمؼ أبعادىا  كىي  ،مى تحقيؽ معنى الخدمة العمكميةتعمؿ ع ،المناطؽ مختمؼ المدف ك

 . لتطكير الفرد في المجتمع المحمي أماكف مناسبة

ستياء كاالستقرار التي يعاني عي كالثقافي لمحاربة حاالت االتماجتيتـ المكتبات بالبعديف اال

لقد أصبحت المكتبات العامة مجاالت عمكمية لمتشارؾ  ،معمنيا بعض األفراد في المجت

 ستقباؿاال أماكف لممرافقة ك ،لتقاء كالعمؿمتعددة كألعمار مختمفة كأماكف لالكالتقاسـ لجماىير 

حيث فييا يقدـ المكظفكف عكنا كدعما منيجيا لمشباب في  ،كما يمكف اعتبارىا ممجأ كمأكل

يمكف لممكتبة أف تعمؿ في تعاكف كثيؽ مع مختمؼ ، كسيـ كلراشديف في بحثيـ عف العمؿدر 

يمكف أف تصبح قطبا مميزا في الحي أك تيتـ  ك ،التربكييفالشركاء االجتماعييف كالثقافييف ك 

 التي يعاني 1ستقراراربة حاالت االستياء أك االلمح ،ت بالبعديف االجتماعي كالثقافيالمكتبا

                                                           
 .12ص. 1963لقاىرة الحديثة،. القاىرة:مكتبة االعامة ك أثرىا عمى حياة الشعب المكتبة. ركز تيف،رنسأ 1



وذوي االحتياجات انخاصة  انفصم األول                                   انمكتبات انعمومية   
 

 

47 

لقد أصبحت المكتبات العامة مجاالت عمكمية لمتشارؾ  ،فراد في المجتمعمنيا  بعض األ

 .ـ لجماىير متعددة كألعمار مختمفةكالتقاس

حيث  ،عتبارىا ممجأ كمأكلاكما يمكف  ،ماكف لممرافقة كاالستقباؿأ ،كأماكف لاللتقاء كالعمؿ

فييا يقدـ المكظفكف عكنا كدعما منيجيا لمشباب في دركسيـ كلمراشديف في بحثيـ عف العمؿ 

لييا.يمكف   .المدينة التي تعمؿ منيا كا 

ترقية القراءة  المباشر مع جمعيات يمكف لممكتبة أف تضع أنماطا جديدة لمنشاط باالرتباط

ارىا نظاما اجتماعيا عتبابؿ تكفؿ أحسف بالجميكر كالمكتبة مف أج كتقاسـ المكظفيف

ذ أف إ ،مى أدكارىاينبغي أف تككف مسرحا تمعب فيو الحرية الفكرية أعظـ كأس ،لممعمكمات

ىب التي ترسـ الحياة في كاالتجاىات كاألفكار كالمذا راء،تيا ىي التغيير عف مختمؼ اآلرسال

نعكاسا لالختالفات كالتيارات اك  ،دا لمفكر البشرم بتعدده كتنكعومتدااأف تككف ك  ،الكاقع

إف المكتبة  ،طيةجتماعي الجارم في المجتمعات الديمقراكالنزاعات المنحدرة مف النظاـ اال

مرادفا  ليست  ،جتماعية  كالديمقراطيةضكء صكرة طبؽ األصؿ مف الحياة االتضع تحت ال

 1.لكف أكيد أنيا تعني بأف المكتبة جميكرية ،لمتكافؽ الدائـ كالعاـ

                                                           
 .12ص .السابؽالمرجع  .، ركزستيفأرني 1
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مف أجؿ كتتعاكف مع العديد مف الجيات  ،يع أف تتغمغؿ في أعماؽ المجتمعالمكتبة تستطإف 

حداث خدمات تقدـ إذ يمكف است ،حتياجات خاصةاذات ك  ،أف تستيدؼ جماىير محددة

معكقيف كالخريف آتكجو نشاطاتيا نحك أفراد كما يمكنيا أف ،كذا األشخاصك  ،ألطفاؿ الصغار

أف يصؿ المجتمع إلى مرحمة مف  ىذا النمط مف العمؿيمكف مف خالؿ  ك ،كالسجناء

 .نسجاـ كالتالحـاال

فيي تتكفر عمى  ،تعتبر ذاكرة ليا ،كتبة العامة عمى مستكل البمديةإف الم :محور التراث -ج

    اصةخ لفات،كما أنيا تحتفظ بأقدـ الكثائؽ كالمؤ  ؼ الكثائؽ التي شيدتيا المنطقة،مختم

بالتالي فإف تمؾ ك  العائالت،مف مجمكعات األفراد ك لمكثير  األخير،أنيا تككف الممجأ ك 

ىتماـ مف طرؼ المكتبييف كذلؾ بحفظيا في أماكف أك نبغي أف تثمف كتمقى االيالكثائؽ، 

لى أنيا تشكؿ مصدرا كبير األىمية بالنسبة إضافة إ ؼ منفصمة عف غيرىا مف الكثائؽ،رفك 

ماد عمى تمؾ المجمكعات في تأريخ لممنطقة أك عتحيث يمكف اال يمة كسمعة المكتبة،لق

ا لقيمتيا نظر  ،لى مجمكعات جكىرية في المكتبةإكيمكف أف تتحكؿ  تعريؼ بأىميتيا،ال

ذات طابع أدبي أك تاريخي  كانت المعطيات التي تتكفر عمييا سكاء ككذا ،التاريخية كالتراثية

 1.عمميك 

                                                           
 .18ص .بؽاسالالمرجع .نبيمة خميفة جمعة،؛  عبد اليادم ،محمد فتحي 1



وذوي االحتياجات انخاصة  انفصم األول                                   انمكتبات انعمومية   
 

 

49 

ف لكنيا ال ينبغي أ ،ثرية بمقتنياتياغنية ك بة مؤسسة إف المكت :محور التنشيط الثقافي -د 

نما ينبغي أف تندمج في برنامج ك  ،القراءة طكابيرنتظار اتكتفي بصؼ الكتب عمى الرفكؼ ك  ا 

مف خالؿ تنظيميا  ذلؾك  ،يايخصائص البيئة التي تعمؿ فافيا ك مع أىد يتالءـثقافي منظـ 

 .خدماتياإلطالع عمى إمكانياتيا ك ثقافية تحفز الجماىير عمى زيارتيا النشطات فكرية ك 

مف أجؿ  لقاءات بيف مختمؼ الفاعميف في المجتمعتقـك بندكات ك  ،إف العديد مف المكتبات

ة في زيارة المكتبة عمى تشجيع الكثير ممف ليس ليـ الرغب ك فكار،تنمية الحكار ك تبادؿ األ

عارض الكتب مف أـ كما تعد م ،فاعمةية المكتبة كمؤسسة نشيطة ك تعكيدىـ رؤ الحضكر ك 

  كعرض األرصدة السمعية،ليات أخرلارة يمكف إرفاقيا بفعأساليب التعريؼ باألرصدة المتكف

التذكؽ  :الخدمات التي تكفؿ لممستفيد منياكتقدـ  البصرية،فيي تحرص عمى تكفير المكارد،ك 

 ،كالتكيؼ معوضال عف التكيؼ مع ظركؼ المجتمع كالتشبع بثقافة مجتمعو الجمالي فالفني ك 

 1مف ثـ تككف المكتبة العامة أحد المراكز الرئيسية لمحياة الثقافية.ك 

 فال كىي كاألتي:/ االاليكنسككثيقة بياف كضحتيا ك  ،كتبة  العمكمية مياـ أخرل أيضالمم ك

 .غرس عادات القراءة كترسيخيا لدل األطفاؿ منذ نعكمة أظفارىـ - 

                                                           
 .18ص .السابؽ . المرجعنبيمة، معةج خميفة؛ عبد اليادم ،محمد فتحي 1
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تكفير فرص لمتنمية  ،عميـ النظامي عمى مستكيات كافةدعـ التعميـ الفردم كالذاتي كالت -

  .بداعية الشخصيةاإل

  .تحفيز الخياؿ كاإلبداع عند األطفاؿ كالشباب -

 .تقدير التجديدات العممية كالفنيةك  بالتراث الثقافي كتذكؽ الفنكف، تشجيع الكعي -

 .داءؿ التعبير الثقافي لجميع فنكف األنتفاع بأشكااالتاحة إ -

  .دعـ التراث الشفيي ك تقرير الحكار بيف الثقافات كتشجيع التنكع الثقافي -

  .ضماف انتفاع المكاطنيف بكؿ أنكاع المعمكمات المتداكلة في المجتمع المحمي -

ات التي تجمع تكفير خدمات راقية في مجاؿ المعمكمات لمختمؼ المنشآت كالرابطات كالفئ -

 .بينيا مصالح مشتركة

  .عمى تنمية الميارات في مجاؿ المعمكمات كمبادئ الحاسبالمساعدة  -

ياـ بمثؿ تكفير الدعـ كالمشاركة في أنشطة كبرامج محك األمية لمختمؼ فئات العمر كالق -

 1.ىذه األنشطة عند المزـك

                                                           
لطباعة ادار الكفاء لدنيا  :سكندريةاإل. يات الحديثة ك أثرىا في المكتباتلتقن.  انجالء ،شرمع عبد الفتاح طو 1
 .412 ،411ص. 2014،النشرك 
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 : مكتبة العمكمية لكي تحقؽ ال وسائل المكتبات العمومية لتحقيق وظائفها وأهدافها

تؤثر فيو كتتأثر  ،حيا كحيكيا كمؤثرا في المجتمع يجب أف تككف جزءا أىدافيا ككظائفيا،

يجابية في معالجة المشاكؿ كالقضايا  ،بو ييتـ بقضاياه كمشاكمو  كتشارؾ مشاركة فعالة كا 

 .عممية لتمؾ المشكالت كالقضايا كتقترح حمكال

كالمدارس  إف تكثيؽ عالقتيا بالييئات كالمؤسسات الثقافية كالتعميمية في المجتمع -

عيات األىمية ذاعة كالتمفزيكف كالنكادم كالنقابات كالجماإلكالجامعات كالمتاحؼ كالصحافة ك 

ل في تبادؿ خر أيضا مع المكتبات األك  تعميـ الكبارك  جياز محك األمية ك كالعممية كالثقافية

عارة المجمكعات،ك  مما  عمى ميكؿ القراء، القات المتبادلة تساعد في التعرؼف تمؾ العإ ا 

ادا فنيا عدإعداد تمؾ األكعية إسبة مع ضركرة يساعد في تككيف مجمكعات مف األكعية المنا

لى الكعاء إتساعد في سرعة الكصكؿ  كتكفر الكقت كالجيد، جيدا مف فيرسة كتصنيؼ،

 . المطمكب

حيث تخدـ كؿ فئات المجتمع ككؿ ب الكرقية كغير الكرقية،يجب تنكع مجمكعات المكتبة  -

  .تجاىات كالميكؿاال

 1 .ف تشتمؿ عمى بعض األكعية التي تساعد في محك األمية كتعميـ الكبارأينبغي  -

                                                           
 .83، 82ص. 2010تكزيع،الك اإليماف لمنشر ك  العمـ.] د .ـ[: كتبة ك المجتمعمال. محمد ،ىاني 1
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رجاؿ تبرعات األغنياء ك تدبير األمكاؿ الالزمة سكاء مف ميزانية الدكلة أك مف خالؿ  -

 .ف المكتبة العمكمية جامعة الشعباألعماؿ كالييئات كالشركات حتى تكك 

المكتبة العمكمية حتى المناطؽ السكنية كأماكف العمؿ كالشركات  يجب أف تتسع خدمات -

الكتب كفركع  كالمصانع مف خالؿ الكحدات المتنقمة كسيارات الكتب المتنقمة كصناديؽ

كيمكف أف تقدـ خدماتيا مف خالؿ المقاىي الكبيرة كمحطات السكؾ  ،المكتبات الجديدة

يتـ تغييرىا بمجمكعات جديدة كؿ شير  ،حيث تقدـ مجمكعات متنكعة ،الحديدية كاألندية

  .مثال

فالبيئة الزراعية تختمؼ في  ،يممي عمينا نكع الخدمة الصالحةإف البيئة كالمجتمع المحمي  -

 . لصناعية أك الساحمية أك التجاريةمطالبيا عف البيئة ا

 مرشد أميف تعطي لؾ دكف مقابؿ مادم أك أدبي أستاذ دائـ،صديؽ مخمص،إف المكتبة  -

  1.ستفادة منياااللكف لألسؼ  قد يحجـ  الكثيركف عف التردد عمييا كزيارتيا ك 

 مقومات المكتبة العمومية : 1-3

 طيع تأدية كظائفيا عمى أكمؿ كجولكي تست لممكتبة العمكمية مقكمات أساسية، البد أف تتكفر

 : كجزىا فيما يمين
                                                           

1
 .83. المرجع السابؽ. صمحمد ،ىاني 
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  إعداد األمناء كالمكظفيف الذيف يقكمكف باإلدارة كاإلشراؼ عمى المكتبة كتدريبيـ عمى 

 البيبميكغرافياالتي تتمثؿ في اإلجراءات اإلدارية كالتنظيـ الفني  أساسيات العمؿ في المكتبة،

 .كاألنشطة كالخدمات

 عمى استخداـ شبكات المعمكمات  ،ةإعداد دكرات تدريبية لجميع العامميف في المكتب 

 التكنكلكجيات ستخداـ اعمى  ديف مف القراء كالباحثيفيعداد كتنفيذ دكرات تدريبية لممستفإ 

  .عف بعد بالمكتبة االتصاؿ مف التعميـ ك لالستفادةالحديثة 

 كغير المطبكعة لتمبية  ،شراء مصادر المعمكمات المطبكعةتكفير ميزانية كافية ل 

 .ديفيجميع الفئات مف المستفاحتياجات 

 الرسمية في المجتمع مثؿ المدارس التكاصؿ المستمر مع المؤسسات الرسمية كغير  

ميـ الكبار الجمعيات العممية كالمتاحؼ كمؤسسات تع األندية الثقافية  الجامعات، المعاىد،

 1انتشار خدماتبيدؼ لتدعيـ العالقات  ،عداد برامج ثقافية مشتركةإكمحك األمية مف خالؿ 

 كيقـك عمى ،بة لألطفاؿ بتخصيص قسـ خاص ليـعداد برامج كخدمات مناسإ ك، المكتبة

 .خدمتيـ
                                                           

لفكر دار ا: القاىرة : اإلستخداـ التكنكلكجي كأساليب التطكير. المكتبة العامة ك التنمية الثقافية. مصطفى ،فييـ 1
 .15ص. 2006العربي،
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 تأثير المكتبات العمومية عمى ثقافة وتعميم المجتمع : 1-4

عالمي إجتماعية تمعب دكرىا كمركز مف المعركؼ أف المكتبات العمكمية مؤسسة ثقافية كا

فإف ما تقدمو مف  ة المجتمع كلصالح الجميع كأفراده،بكاسط نشئتأككمؤسسة تعميمية 

كماداـ  فراد كأحكاليـ الفكرية كالثقافية،خدمات تستيدؼ في األساس تحسيف قدرات األ

يعني  ،رات الفكرية كالثقافية لألفرادالمجتمع عبارة عف ىؤالء األفراد مجتمعيف فإف تحسيف القد

جتماعي يبدأ ألف التغيير اال كالثقافي لممجتمع بشكؿ عاـ،رم رتقاء بالمستكل الفكفي نياية اال

ى التغير في إلخيرا أثـ يؤدم  ،افي في نطاؽ مف األفكار كالقيـدائما عمى مستكل النسؽ الثق

قضية كبرل مف قضايا  جتماعية كالثقافيةجتماع أف التنمية االكيؤكد عمماء اال، قكاعد السمكؾ

ب أف نقؼ أمامو بكؿ تقدير كيج ،في العالـ شعارار التنكير كقد رفع عص ،ىذا العصر

جالؿ ذلؾ  ك بؿ أنيا بيد رجاؿ الثقافة، ،قتصادييفف التنمية كالرفاىية ليست بيد اال، كىك أكا 

كما تيتـ بصكرة  تجاىات كأساليب الحياة،االألف التنمية بشكؿ عاـ تبدأ تيتـ بتعديؿ األفكار ك 

رد مستقؿ كتكسيع بكتقة التفاعؿ الفكرم لدل اإلنساف كف ،يديكلكجياإلأشمؿ بتعديؿ اإلطار 

 1.ككجزء لو صمتو بالمجتمع

                                                           
 .191، 190ص. ص. 2014،منشر ك التكزيعل األكاديميكف: عماف.  أنكاع المكتبات الحديثة. تكفيؽ جماؿ ،العريضي 1
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فإف التنمية تعني تخطيط كتقديـ  ،نظر عمماء المكتبات كالمعمكماتأما مف كجية 

المعمكمات الالزمة لجعؿ المكاطف كالمجتمع عمى دراية كاممة بكؿ ما يجرم عمى المستكل 

أك اجتماعيا أك قتصاديا اسكاء كاف ذلؾ الكعي سياسيا أك  ي،لعممي أك اإلقميمالمحمي أك ا

الثقافة لكؿ مكاطف أك ديمقراطية الثقافة  أك تعني الثقافة لمجميعالتنمية) ك ،أدبيا أك خالفو

 .أطفاال أك شيكخا نساء، تشتمؿ الجميع رجاال ك

ف نظرة متأنية ك  مف  أكجتماع نظر عمماء اال لى تعريؼ التنمية سكاء مف كجيةإا 

كفيمة بتكضيح أف عممية التنمية ىذه تمثؿ اليدؼ المحكرم  ،كجية نظر عمماء المكتبات

 1.خدمات المكتبات العامة د كأنشطة ككالرئيسي الذم تدكر حكلو كؿ جيك 

 الخاصة  االحتياجاتذوي  -2

 :الخاصة االحتياجاتمفهوم ذوي  2-1

بأنيـ أكلئؾ األفراد الذيف ينحرفكف حتياجات الخاصة عمكما يمكف تعريؼ ذكم اال        

أك أكثر  ،اعف المستكل العادم أك المتكسط في خصيصة ما مف الخصائص أك في جانب م

تختمؼ عما  لى خدمات خاصة،إلى الدرجة التي تحتـ احتياجاتيـ إمف الجكانب الشخصية 

                                                           
 .191صالسابؽ. المرجع .تكفيؽ جماؿ  ،العريضي 1
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و مف النمك لى أقرانيـ العادييف كذلؾ لمساعدتيـ عمى تحقيؽ أقصى ما يمكنيـ بمكغإيقدـ 

  1كالتكافؽ.

الخاصة بأنيـ أكلئؾ  االحتياجاتذكم ((GARRISON FORCEفكرس كما يعرؼ"جارسكف،   

 الذيف ينحرفكف بشكؿ ممحكظ عف المتكسط .

لى خدمات تربكية إىـ األفراد الذيف يحتاجكف  ،حتياجات الخاصةكعرؼ أيضا ذكم اال

 2مدرسي الصؼ العادم لحؿ مشكالتيـ.لى ميارات تفكؽ ميارة إكىـ الذيف يحتاجكف  خاصة

فراد الذيف حتياجات الخاصة بأنيـ"أكالئؾ األذكم اال كيعرؼ عبد المطمب القريطي   

أك في جانب  ،لمتكسط في خاصية ما مف الخصائصينحرفكف عف المستكل العادم أك ا

لى خدمة إاحتياجاتيـ  خدـلدرجة التي تلى اإ ،ما،أك أكثر مف الجكانب الشخصية

 كذلؾ لمساعدتيـ عمى تحقيؽ أقصى ما ،لى أقرانيـ العادييفإ خاصة،تختمؼ عما تقدـ

 3.يمكنيـ بمكغو مف النمك كالتكافؽ

 

                                                           
 .07ص.2008،منشر كالتكزيع ك خدمات الكمبيكترماىي ل :اإلسكندرية.سيككلكجية الفئات الخاصة.عمي غزاؿ،عبد الفتاح 1

 .18، 17ص.ص .2008التكزيع،ك ة طيبة لمنشر مؤسس. القاىرة: االحتياجات الخاصة كذك . عامر ،طارؽ عبد الرؤكؼ 2
: اإلسكندريةنتيا". صياك األجيزة التعميمية ة "التعميـ ك ذكم االحتياجات الخاصتكنكلكجيا ر. تام ،حمد المالحم ماكر المغ 3
 .05ص .2016،د.ف[]
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 :مفاهيم اإلعاقة وأسبابها  2-2

شاط ما سكاء كاف النشاط حركي أك ىي عدـ القدرة عمى القياـ بن :مفهوم اإلعاقةأوال:

أنكاع مف اإلعاقة فينتج عف ذلؾ  المشاعر،أك عدـ اإلحساس ببعض  ي أك عقمي،جتماعا

 1.جتماعية كاإلعاقة النفسيةمثؿ اإلعاقة اال

تمنع  كما يمكف تعريفيا أيضا حسب د.مركاف عبد المجيد إبراىيـ بأنيا"حالة مف العجز،

 ك الحسية أك العقميةالشخص المصاب مف استخداـ جانب أك أكثر مف قدراتو الجسمية أ

ىـ  مجمكع السكاف الكمي في أم مجتمع،%15ةى أف نسبإلالعالمية ديرات الصحة كتشير تق

ـ ليككف عاما لممعاقيف بمكجب القرار 1981عاـ ىتماـ بالمعاقيفأفراد معاقكف كقد تكج اال

3447.2 

ال تحدث لإلنساف  نجد أنياختالؼ أنكاعيا كدرجاتيا،ااإلعاقة عمى  :أسباب اإلعاقة:ثانيا

 :تختمؼ بعضيا عف بعض اختالفا كميا،ىي أسباب،لى عدة إجزافا بؿ ترجع 

                                                           
 .لتعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصةاستراتجيات ا. أمؿ ،نبكرشعبد ؛ سحر ، محمد غريفات؛ سميماف  ،ف خيرشكاىي 1

 .30ص. 2010 ،دار المسيرة لمنشر ك التكزيع :عماف

. 2007مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع،. عماف: جات الخاصةرعاية ك تأىيؿ ذكم االحتيا. إبراىيـ .عبد المجيد مركاف 2
 .19ص
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تنتقؿ مف  يت اإلعاقة الجسمية كالعقمية التتمعب الكراثة دكرا كبيرا في حاال :أسباب وراثية(1

كقد يككف العامؿ  مكركثات بشكؿ مباشر أك غير مباشر،لى جيؿ عف طريؽ الإجيؿ 

آثاره مباشرة مف الجيؿ السابؽ المكركث الذم تحممو جينات الكرمكسكمات متنحيا ال تظير 

أك  يو كراثة نماذج مف التخمؼ العقمي،مما يترتب عم لية،كلكنيا تظير بعد ذلؾ في أجياؿ تا

 1فقداف البصر أك السمع أك ضمكر العضالت أك التشكىات الخمقية كغيرىا.

ي إلعاقة فكقد ال تظير ا كاع مف اإلعاقات مف زكاج األقارب،كترجع اإلصابة بيذه األن

لمكقاية مف السبب كجب ك  ة ذلؾ،ذ أثبتت الدراسات كالبحكث العمميإ الطفؿ األكؿ أك الثاني،

كخاصة في العائالت المصابة باإلعاقة كحتى نستطيع إنجاب  عف زكاج األقارب،بتعاد اال

 أطفاؿ أصحاء.

منيا عمى سبيؿ  ف لإلصابة باإلعاقة داخؿ رحـ أمو،كىي تعرض الجني :أسباب فطرية (2

كلـ تمقى العالج  لى مرض األنفمكنزا الحادةإض األـ الحامؿ في الشيكر األكلى المثاؿ تعر 

عاقة بالصـ أك البكـ أك بيما لى اإلصابة باإلإبالتالي يتعرض الجنيف ك  السريع كالصحيح،

 2.أال يستياف بيذا النكع مف المرض،حيف تصاب بو األـ الحامؿ كلذلؾ يجبمعا،

                                                           
 .35صبؽ.اسال.المرجع عامر ،عبد الرؤكؼ طارؽ 1
مكتبة : المنصكرة: اإلعاقات:الذىنية، الحركية، البصرية، السمعية. االحتياجات الخاصة كذك . رافدبأحمد ، رك حسيف مع 2

 .16ص. 2003اإليماف،
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الميف أك نتيجة لخطكرة بعض  نساف لمحكادث،لى تعرض اإلإكترجع  :أسباب مكتسبة(3

 : كمنيا التي يزاكليا،أك نتيجة بعض األمراض،

  فقد ،ذا تمت الكالدة بعد مشقةإ ،كيحدث ذلؾ عند الكالدة العسرة :أثناء عممية الوالدةأ_

لى إتؤدم بو ك  ؤذيو كتتمؼ خاليا جيازه العصبي،يتعرض المكلكد أثناءىا لظركؼ قاسية ت

ذا كاف حجـ المكلكد كبير بالنسبة لألـ أك اإلىماؿ في النظافة إكىذا يحدث  ،التخمؼ العقمي

قد يؤدم لإلصابة بالرمد  ؿ العيف لمطفؿ بالماء كالصابكف،أثناء الكالدة فمثال عدـ غس

تو كنقص كأيضا الطفؿ الذم كلد قبؿ مكعد كالد عكامؿ فقد البصر،كىك مف  الصديدم،

أك انتقاؿ  صابة مباشرة،إأجزاء حسمو أك أحد  صابة رأسو،إ سجيف عند خركج الطفؿ،أكاألك

خمؼ العقمي كالصمـ كقد كجد أف كثير مف حاالت الت ،ليو كقت الكالدةإبعض الميكركبات 

  1.لى ىذه العكامؿإقد يرجع  كالشمؿ المبكر،

اخطر المراحؿ عمى  الفترة مفىذه  ك بعد الوالدة )مرحمة الرضاعة والطفولة المبكرة (:ب_

 كفي ىذه الفترة تنتشر أمراض معينة:مثؿ الحصبة،ف ما أىمؿ خالليا، ذا،إحياة الطفؿ

لى حد إذا ما أىمؿ عالجو يؤدم بالتالي ا  ك  غيرىا، ....كيابات األذف كالحمى الركماتيزميةالت
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الذم ال يقدر جياز المناعة  عاقات نظرا لتمكف المرض مف الطفؿ،اإلصابة بأحد أنكاع اإل

 1عمى مقاكمة ىذه األمراض. 

التي يمكف أف تنتج عنيا إعاقة األمراض  تتصدر تمؾ األمراض:األمراض المعدية(4

 لتياباالالسحائي،لتياب اال ،الرئكم السؿ ،السعاؿ الديكي ،الحصبة ،األطفاؿؿ شم:اآلتية

 .المخي التياب األذف الكسطى

     :التي تتمثؿ في الحكادث التالية ك الحكادث أحد مسببات اإلعاقاتككف تالحوادث :(5

 مف المعاقيف في العالـ كلك أف %8.5تككف مسؤكلة عف ك:المرور حوادث الطرق و 

مميكف 30تصنيع كالحالة االقتصادية لمدكلة)حكاليحسب درجة التحضر كال،النسبة تختمؼىذه 

 (.في العالـ

 قد تككف  ك،الـحاالت اإلعاقة في الع مف%6.5فىي مسؤكلة ع ك:حوادث المنزل 

يقدر  كسنكات، 6-3بية كخاصة بالنسبة لألطفاؿ أعمارأكثر مف ذلؾ بكثير في المنطقة العر 

 . مميكف فرد30عالـ بسبب حكادث المنزؿ بحكاليعدد المعاقيف في ال
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ي مميكف شخص بجركح خطيرة في حكادث تقع في المنزؿ كينجـ عنيا حكال 20حيث يصاب 

 .عاقة دائمةمائة ألؼ شخص مصاب بإ

 مميكف 15.5)حكالي مف المعاقيف في العالـ%4.5ىي مسؤكلة عف  ك :حوادث العمل 

 (.فرد في العالـ

 : نتيجة الككارث الطبيعية كالزالزؿ كالفيضانات كالعكاصؼ أك ككارث  حوادث أخرى 

ت لى حاالإريمة ككذلؾ الرياضة أحيانا تؤدم مف صنع اإلنساف كالحركب كالثكرات كالج

عدد  مع ىذا فيقدر ك لى آلخر،إلى مجتمع كمف كقت إإعاقة يصعب تقديرىا مف مجتمع 

 .ىا ما يقرب مف ثالث مالييف معاؽالمعاقيف في العالـ نتيجة الحركب كحد

مالييف  فيناؾ نحك ثالثةاؽ نتيجة الحركب األىمية الحالية،مع162كما أف في لبناف كحده 

 1.كارث الطبيعية كالحكادث الرياضيةبعاىات بسبب الحركب كالك أصيبكاشخص 

يعتبر اإلدماف مف أىـ  :وليات والمسكرات وعقاقير الهموسةاإلدمان عمى المخدرات والكح(6

ا ال أك الكفاة كثيرا م،كلك أف اإلدماف كسبب لإلعاقة،ـباب اإلعاقة في بعض دكؿ العالأس

كليذا يصعب جتماعية كراء أسباب أخرل،اكتختفي ألسباب  اإلحصائيات الرسمية،يظير في 
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كمع ىذا فقد اتضح مف بعض الدراسات المسحية التي الحصكؿ عمى إحصاءات دقيقة بشأنو،

 %2فة المدمنيف عمى المسكرات تزيد عدكلة أف نسب14جرتيا منظمة الصحة العالمية فيأ

  1 .بالعجز بسبب اإلدماف أصيبكامميكف 40أف ىناؾك  مف المجتمع،

 فؿ كالشاب كالكيؿ كتؤدم الحركبكال بيف الط،آخرالحركب ال تفرؽ بيف فرد ك :الحروب (7

ضافة لما سبؽ فيناؾ الكثير مف إ الفقر كالمرض في الدكؿ المتحاربة،ى تفشي الجيؿ ك إل

  .بإعاقات مختمفة أصيبكاأك ذنب ارتكبكه،دكف أم  راد الذيف ذىبكا ضحية ىذه الحركب،األف

ظيرت بعض المخترعات التي ،ي في كؿ نكاحي الحياة المختمفةنتيجة التقدـ العمم :التقنية(8

امت بو فرنسا في أكائؿ ما ق ر بالبشرية نتيجة لمتجارب الذرية،منيا عمى سبيؿ المثاؿ،تض

نات الحية الكائى اإلبادة الكاممة لجميع إل التجارب الذرية السابقة التي أدت ك ـ،1996عاـ 

بتعدة بذلؾ عف لى نقمة عمى اإلنساف مإكبذلؾ تحكلت التقنية .في ىيركشيما كناجازاكي

  .الغرض الحقيقي ليا
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في  كـ،1990عاـ التي استخدمت في حرب الخميج كالقنابؿ الذكية، كالصكاريخ المستحدثة ك

قانكف البقاء ك األكلى، نا لمقركفبظيار القكة كىذا يعكد إعمى  خير دليؿ، ـ2003العراؽ عاـ

 1.لألقكل

 أنواع اإلعاقة : 2-3

 القدرة عمى السمع في السنكات األكلى مف  اىـ األشخاص الذيف فقدك :اإلعاقة السمعية - أ

كىذه الفئة التي فقدت السمع قبؿ  فاقدم لحاسة السمع منذ الكالدة، اأك ىـ مف كلدك  حياتيـ،

 مصطمح الصـ البكـ .رحمة اكتساب المغة كقبؿ تعمـ الكالـ يطمؽ عمييـ 

مف الطبيعي أنو ال يتعمـ يقاؿ لو مف كالـ، كيردد المفردات كيكرر ما يسمع المغة ألف مف ال

 2.مغة كيصبح الكالـ المنطكؽ مستحيؿ،فمف ال يسمع ال يستطيع الكالـال

، لؾ يعرؼ الشخص مف الناحية الطبية،بأنو ذلؾ الذم حـر مف حاسة السمع)منذ كالدتو(كذ

أك ىك الذم سمعية،تجعؿ الكالـ المنطكؽ مستحيؿ السمع مع أك بدكف المعينات ال إلى درجة

                                                           
 .18ص.  بؽاسالالمرجع . أحمد بدراف، عمرك حسيف 1

دار الفتح لمتجميد . االسكندرية: االحتياجات الخاصة رعاية ذكم. محمد،حالكرة  ؛ كماؿ لديف،بدر ا  2
 .97ص.2008،الفني
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أك الذم فقدىا بمجرد أف تعمـ الكالـ لدرجة أف آثار القدرة  السمعية قبؿ تعمـ الكالـ،فقد 

 1.التعمـ فقدت بسرعة

 : أنواع ضعف السمع 

 خمقي بقناة األذف  بانسدادفي حاالت نادرة يكلد الطفؿ  :ضعف السمع التوصيمي-1

ذا ما كجد ىذا العيب في  ،األذف يككف مصحكبا بتشكىات في صيكاف كثيرا ما،الخارجية كا 

جب عالجو جراحيا قبؿ كصكؿ الطفؿ ي ،يسبب ضعفا شديدا في سمع الطفؿ األذنيف فإنو

أم ليست بسبب عيب خمقي  ة العظمى مف الحاالت تككف مكتسبة،إال الغالبي،لى سف الدراسةإ

مف األسباب  كة،لى األذف الداخميإ حائؿ يعكؽ كصكؿ المكجات الصكتية، نتج عف أمكت

ية أك كجكد التياب باألذف التي تؤدم ليذا النكع كجكد كتمة الصمالخ تسد قناة األذف الخارج

قؿ مرة كاحدة مف األطفاؿ عمى األ50%ك مرض شائع جدا في األطفاؿ كيصيبكىالكسطى،

، كيحدث طفاؿ خالؿ السنكات الثالث األكلىعمى األقؿ مف األ%75ك خالؿ السنة األكلى

  .التياب األذف الكسطى كنتيجة مباشرة ألدكار الزكاـ أك نزالت البرد الشديدة

  ألطفاؿ يكلدكف ضعاؼ السمع كتنقسـبعض ا :ضعف السمع الحسي والعصبي-2

 :لىإلى ىذا الصمـ إاألسباب التي تؤدم 
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 :حيث ينتقؿ عف طريؽ الجينات كىي الجزيئات التي تحمؿ جميع خكاص الكراثة 

أك مالمح الكجو كعمى ذلؾ يككف  ،مثؿ لكف العينيف أك الشعر ،في خاليا الجنيف ةالكراث

ككثيرا ما في عدد مف األخكة في أسرة كاحدة، الصمـ مكجكدا في أفراد مف أجياؿ متعاقبة أك

تضخـ الغدة الدرقية أك مف األعراض األخرل مثؿ:مـ مجمكعة يصاحب ىذا النكع مف الص

 .الكمى أك عيب خمقي بالقمباختالؿ في كظيفة 

بالذكر أف أعراض الصمـ الكراثي،قد ال تظير منذ الكالدة مباشرة،بؿ قد تتأخر كالجدير 

 .لبضعة شيكر أك سنتيف

،كعمى ذلؾ يتأثر ـ اإلصابة أثناء الحمؿ فالجنيف يتأثر بالدكرة الدمكية كالصحة العامة لأل

خاصة الحصبة  كحمؿ ببعض األمراض الفيركسية،ذا أصيبت األـ أثناء ال،إسمع الجنيف

تأثير ساـ  األلمانية خالؿ الشيكر األربعة األكلى مف الحمؿ أك إذا تعاطت األـ عقاقير ليا

 .ة أك أدكية المالريا كالركماتيـزمثؿ بعض المضادات الحيكيعمى السمع عند الجنيف،

  1وفي السنيف األكلى،مف حيات يكلد الطفؿ طبيعي كلكنو يتأثر:السمع المكتسب ضعف -3

اب التي يتعرض ليا الطفؿ بسبب فيركسات مثؿ الحصبة أك التي االلتياباتكأىـ أسباب ذلؾ 

صابات إكأحيانا  لتياب السحائي)الحمى المخية الشككية(مثؿ اال الغدة النكافية أك الميكركبية،
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بعض :الساـ عمى األذف مثؿ لى الضكضاء الشديدة كاألدكية ذات التأثيرإالرأس كالتعرض 

 .المضادات الحيكية

 يمي كعمينا أف نالحظ ما:  

يكتسب أم درجة مف فيناؾ استحالة ألف (ثىذا نادر الحدك  كذا كلد الطفؿ بصمـ كامؿ)إ -

 .الكالـ الطبيعي

المكتسب خالؿ السنكات األكلى مف تأثير الصـ الخمقي عمى الكالـ يماثؿ تأثير الصمـ  -

  .أنو في الحالتيف يحـر مف الكالـ عمر الطفؿ إذ

معية عند الطفؿ كلكنيا غير كليس كامال أم أنو ىناؾ بقية سذا كاف الصمـ شديدا،إ -

ستفادة منيا بالتدريب الخاص خالؿ السنكات األكلى مف عمر الطفؿ حتى كافية،فيجب اال

ذا أىمؿ ذلؾ الطفؿ يككف في حكـ المصاب ا  قبؿ ضمكرىا،ك ف تغذية مراكز الكالـ يمك

 1 بالصمـ.

ففي الضعؼ  ،ع ىذا الضعؼ كدرجتوالسمع يمكف معرفة نك  باإلنصات لمطفؿ ضعيؼ -

حيث أف جيازه )ألف الطفؿ يسمع نفسو جيدا تككف مخارج األلفاظ سميمة تماما التكصيمي

 (.الحسي كالعصبي سميـ

                                                           
 .78، 77. المرجع السابؽ. صنخمة ،دعس أشرؼ 1



وذوي االحتياجات انخاصة  انفصم األول                                   انمكتبات انعمومية   
 

 

67 

ففي  بعض الكالـ دكف غيره، باستقباؿذا كاف ضعؼ السمع أقؿ شدة مما يسمح إ -

أم أف الطفؿ قد يتأخر في  لكف عمى فترة أطكؿ  كاعة الطفؿ أف يكتسب كالما طبيعيا،استط

 1.الكالـ

إف التعرؼ عمى مؤشرات اإلعاقة السمعية ألمر ميـ لممعمـ كي  :مؤشرات اإلعاقة السمعية

عمى المشكالت الناجمة عف تمؾ اإلعاقة كيمكف تكضيح  تغمبلم طالبوتسنى لو مساعدة ي

 ىذه المؤشرات فيما يمي: 

 :ذا الجانب عمى المؤشرات التاليةيشتمؿ ى ك :مشاكل متعمقة باألذن  - أ

                                    ، ك انبعاث رائحة كريية منيا، التنفس المستمر عبر الفـ.نزيؼ األذف -

   2 ، كضع القطف باالذف ك االستمرار في شدىا ك حكيا.أك إصابة األذف الخارجية تمكث  -

 :يمي يشمؿ ىذا الجانب ما ك :القصور في السمع  -ب

، الكعي الكبير بالحركة اك بالفعؿ عمى عكس سماع نتباهاإلصرار عمى عدـ اال -

 صكات.اال
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لى جانب معيف في محاكلة إتحكيؿ الرأس (، قراءة الشفاه)المشاىدة المبالغ فييا لممعمـ -

 .السمع

رتباؾ بشأف الكممات ذات تبدك عميو عالمات اال ،تكرار الطمب بإعادة األسئمة -

  .األصكات المتشابية

  .اطع المحادثات دكنما أم كعي بذلؾغالبا ما يق -

 صعكبة في النطؽ.،ك تجاىات الشفكيةيجد صعكبة في تتبع اال -

لديو نكع مف الممؿ في تردد  ،الصادر في الفصؿ يفشؿ في تحديد مكاف الصكت -

 .()التيتيةصكتو

 يتحدث بيدكء شديد. ، ييمس دكنما كعي بذلؾ -

  لتحاؽ بالمدرسة.قبؿ اال كاإلعاقة السمعية التي لـ يتعرؼ عمييا اآلباء كاألطباء في فترة ما

كأيضا يمكف لممعمـ ختبارات السمعية الثانكية بالمدرسة غالبا ما يتعرؼ عمييا مف خالؿ اال

عاقات سمعية مف خالؿ إ ت التي تدؿ عمى كجكدأف يتعرؼ عمى العالمات كالمؤشرا

 1 .تو لسمككيات التالميذ في المدرسةمالحظ
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ز يعرؼ الشخص الكفيؼ بأنو الشخص الذم ال يستطيع الرؤية بالجيا :اإلعاقة البصرية

 1.الطبيعي  المخصص لو ك ىك العيف

لى أف الكفيؼ ىك ذلؾ الشخص الذم ال يستطيع إ يشير ىذا التعريؼك  التعريؼ التربكم،

 2.قراءة كالكتابة إال بطريقة برايؿال

  : التعريف القانوني لإلعاقة البصرية 

أك أقؿ في العيف األقكل بعد اتخاذ 20\200ىك شخص لديو حدة بصر تبمغ المكفوف:

درجة ضعيؼ  20د ال يزيد عف اإلجراءات التصحيحية الالزمة أك لديو حقؿ إبصار محدك 

بصر أحسف حدة البصر)المبصر جزئيا(:ىك شخص لديو]ضعؼ بصرم شديد بعد التصحيح[

 .أقكل بعد إجراء التصحيح الالـزفي العيف  20\70كلكف أقؿ مف  20\200مف 

 التعريف التربوي لإلعاقة البصرية: 

 :خالؿ القنكات الممسية أك السمعيةىك شخص يتعمـ مف  المكفوف . 

                                                           
. قسنطينة: مذكرة ماجيستر: جتماعي لممكفكفيفإلعالـ ك االتصاؿ ك اإلدماج االللتكنكلكجيا المعاصرة . امحمد ، عكالمية 1
 .35ص. 2005عكة ك اإلعالـ ك االتصاؿ،الد
جمة المكتبات . ممكتبة الكطنية الجزائرية نمكذجال:ادكر المكتبة في خدمة المكفكفيف. ةيمسا ،سعدم ؛سعاد  ،بف شعيرة 2

 .225ص.  20102،،ع3مج، كالمعمكمات
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 يككف تحسيف لكف  كلديو ضعؼ بصرم شديد بعد التصحيح، ىك شخص :ضعيف البصر

 . الكظائؼ البصرية لديو

 تعريؼ عتيادية"محدكد في الظركؼ اال ىك شخص يستخدـ البصر بشكؿ :رمحدود البص

 ".لصحة العالمية لإلعاقة البصريةمنظمة ا

 البصرية عمى مستكل حالة يؤدم الشخص فييا الكظائؼ  :اإلعاقة البصرية الشديدة

 محدكد.

 تأدية الكظائؼ  حالة يجيد فييا اإلنساف صعكبة بالغة في :اإلعاقة البصرية الشديدة جدا

 .البصرية األساسية

 حالة اضطراب بصرم ال يعتمد فييا عمى البصر :شبه العمى.  


 1 .فقداف القدرات البصرية :العمى 

بيف فئات مختمفة مف المعكقيف  إجرائياعادة ما يميز التربكيكف  :أنواع فئات اإلعاقة البصرية

 . تأثيرىا عمى استعداداتيـ لمتعمـ بصريا لدرجة اإلعاقة ك

 :الفئة كتشمؿ ىذه blindالعميان  ػ 1

 .يشكف في ظممة تامة كال يركف شيئاممف يع total blindالعمياف كميا  -
                                                           

رشادىـذكم االحتياجات ال. فاطمة ،عبد الرحيـ النكايسة 1  دار المناىج لمنشر. عماف: خاصة التعريؼ بيـ كا 
 .137،138ص. ص. 2010،كالتكزيع
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  .light peceptionاألشخاص الذيف يركف الضكء فقط  -

 .light projectionاألشخاص الذيف يركف الضكء كيمكنيـ تحديد مسقطو  -

 ىؤالء  form projectionاألشخاص الذيف يركف األشياء دكف تمييز كامؿ ليا   -

 األشخاص جميعا يعتمدكف في تعميميـ عمى طريقة برايؿ ككسيمة لمقراءة كالكتابة .

كجد لدييـ بقايا بصرية كىـ األشخاص الذيف ت :functionally blindالعميان وظيفيا  -2

لكنيا ال تفي بمتطمبات تعميميـ القراءة ك ة منيا في ميارات التكجو كالحركة،ستفاديمكنيـ اال

كالكتابة بالخط العادم لذلؾ تككف طريقة برايؿ كسيمتيـ الرئيسية في تعمـ القراءة كالكتابة 

 كلكنيا ليست الطريقة الكحيدة .

كىـ مف يتمكنكف بصريا مف القراءة  low vision individulsصر ضعاف الب -3

ـ أ برات كالنظاراتكالكتابة بالخط العادم كذلؾ عف طريؽ استخداـ المعينات البصرية كالمك

 1.دكنيا

                                                           
1
القاىرة:عالـ .ات لمتالميذ المعكقيف بصرياتدريس الرياضي. دركيش، محمد السيد أحمد ؛ إبراىيـ ،مجدم عزيز 

 26. ص2006الكتب.
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قدرتيـ الحركية أك ىي حاالت األفراد الذيف يعانكف مف خمؿ ما في  :اإلعاقة الحركية

   جتماعياالالخمؿ عمى مظاىر نمكىـ العقمي ك بحيث يؤثر ذلؾ  نشاطيـ الحركي،

 1.لى التربية الخاصةإيستدعي  الحاجة  فعالي كناالك 

ىي ما تتصؿ بالحجز في كظيفة األعضاء الداخمية لمجسـ سكاء كانت أعضاء متصمة 

بالحركة كاألطراؼ كالمفاصؿ أك أعضاء متصمة بعممية الحياة البيكلكجية كالقمب أك الرئتيف 

 :لى أنكاع تتمثؿ فيإكتنقسـ اإلعاقة الجسمية  كما شابو

ؿ، تتمثؿ في األشخاص الذيف ال يتحرككف عادة نحك عمى نحك مستق :الحادة اإلعاقة -أ 

 .الكرسي المتحرؾ باستخداميـأك تحريكيـ  كيجب حمميـ أك دفعيـ،

إف األشخاص ذكم اإلعاقة المتكسطة لدييـ القدرة عمى عمؿ  :اإلعاقة المتوسطة -ب 

 2 .خريفلى مساعدة كبيرة مف اآلإكف بحاجة الكثير ألنفسيـ كلكنيـ ال يزال

 

                                                           
 .96ص. 2005دار الثقافة لنشر ك التكزيع، :عماف. ذكم االحتياجات الخاصة.  سعيد ،عبد العزيز 1
 .23،24بؽ. صاسالالمرجع عبد الحي، خضرة؛ دكشيف، دليمة.  2
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إف األشخاص ذك اإلعاقة الطفيفة بإمكانيـ القياـ بما يقـك بو  :اإلعاقة الطفيفة -ج 

خرل ألى استعماؿ المشي أك أجيزة إكقد يحتاج ىؤالء األشخاص  خركف،األشخاص اآل

  1.تساعدىـ عمى التنقؿ

 :(bigge1992)كفيما يمي كصؼ ألكثر أنكاع اإلعاقات الحركية انتشارا 

  ينجـ ،خاع الشككيىك إصابة فيركسية لمخاليا العصبية الحركية في الن ك :شمل األطفال - أ

 .عنيا شمؿ مجمكعات عضمية مختمفة

قبؿ الكالدة أك ينتج عف تمؼ دماغي ضراب عصبي حركي مزمف،إكىك  شمل دماغي : -ب 

 .ىره الشمؿ أك ضعؼ أك عدـ التكازفمف مظا كأك بعدىا، أثناءىا

 .عاديةيحدث بسبب نشاطات كيربائية دماغية غير ضراب عصبي إىك ك  :الصرع -ج 

يظير فييا جزء مف  كىك تشكه خمقي في العمكد الفقرم عمى شكؿ فتحة :الصمب المفتوح -د

 2 .النخاع الشككي

رب في العضالت فييا تمؼ كتدىكر مضطيحدث ىك اضطراب كراثي،ك  :الحثل العضمي -ق

 .الييكمية في الجسـ
                                                           

.24عبد الحي، خضرة؛ دكشيف، دليمة. المرجع السابؽ.ص  1  
.22.ص2008محمد سالمة، عبد الحافظ. تكنكلكدجيا التعميـ لذكم االحتياجات الخاصة. عماف: دار كائؿ،  2  
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تدريجيا عمى شكؿ  أعراضوكىك اضطراب عصبي عضمي تظير  :ن العضميالوه -و

  .كالشعكر بالتعب الشديد اإلراديةضعؼ في العضالت 

كىك ارتفاع نسبة السكر في الدـ بسبب نقص في ىرمكف األنسكليف الذم يفرزه  :السكري -ز

  البنكرياس.

بحيث اجـ عف نقص في عكامؿ تخثر الدـ،كراثي في الدـ ن إضرابكىك  :الهيموفيميا -ر

 .يككف ىناؾ قابمية لمنزيؼ المتكرر

كىك مرض تصبح فيو كريات الدـ الحمراء صمبة كتأخذ شكؿ  :انيميا الخاليا المنجميةت 

 .كانية مركرىا في األكعية الدمكيةالمنجؿ مما يحد مف إم

انقباض  إلىتنفسي مزمف ينجـ عف ردكد فعؿ تحسيسية تؤدم  إضرابكىك  :الربو -م

 1.الصفير بسبب ضيؽ في مجرل التنفس العضالت في القصبات اليكائية كبالتالي

ذ ىك تكقؼ في نمك إيككف مكركثا، غالبا ما ك يقصد بيا نقص في الذكاء، :اإلعاقة العقمية

نو عدـ اكتماؿ نمك الجياز العصبي،بحيث يككف اإلنساف غير قادر عمى المخ كيعرؼ بأ

النقص العقمي بأنو ضعؼ "يعرؼ"بالكستكفك  ،مع البيئة حكلو دراؾ التكيؼ مع ذكيو كإ

فقد عرؼ ضعيؼ العقؿ ـ،1927،أما القانكف اإلنجميزم سنةإصالحوال يرجى الفيـ، فطرم في
                                                           

1
 .23. صالسابؽ . المرجعمحمد سالمة،  عبد الحافظ 
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ذا نتيجة أسباب سكاء أكاف ىسف السابعة عشر،عند  و الشخص الذم تكقؼ نمكه العقمي،بأن

 . كراثية أـ مكتسبة

بأنو تكقؼ في النمك الفطرم أك مكتسب في القدرات (BOURNEVILLE)يعرفو بكرنفيؿك 

ك يمكننا القكؿ لتحديد الضعؼ العقمي،بأنو تمؼ في  العقمية ك الخمفية ك االنفعالية،

 1عدـ التكيؼ االجتماعي.لتعمـ ك عمى انقص القدرة ك  المخ،يؤدم إلى بطئ اإلشارة،

 :المشاكل التي تعترضهم والخاصة  االحتياجاتمتطمبات فئات ذوي  2-4

 سالبة ثارأالتربية الخاصة كفئاتيا المتعددة،يالحظ أف اإلعاقة تفرض إف المتأمؿ في مجاؿ 

عمى مشكالت في التكافؽ ىذه اآلثار تترتب  كعمى جكانب نمك الشخصية لممعكقيف،

د آلخر حسب نكع اإلعاقة كدرجتيا،كرد فعؿ الكالديف نحكىا قد تختمؼ مف فر  ؼ،كالتكيي

... فضال االجتماعية ىذه المشاكؿ تتطمب العديد مف الحاجات الطبية كالنفسية ك ...الخ،

 .أسرىـك  الخاصة االحتياجاتعف تقديـ خدمات إرشادية لذكم 

عانكف مف العديد مف المشكالت أف المعكقيف ي Capuzzi& Cross1997قد ذكر كابزم ككركز

 :يمي أىميا ما

  .تككف مصحكبة بفكائده ال شعكرية لمفرد المعكؽ ضعؼ الدافعية كالتي غالبا ما -
                                                           

 .35ص.بؽاسالالمرجع . إبراىيـ ،عبد المجيد مركاف 1
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تصكر  ة، االكتئاب، التأىيمي ، كالبرامج العالجية كتردد كعدـ المشاركة في اإلجراءاتال -

  .جسمي مشكه

  المناسبة االجتماعيةنقص في الميارات  ك ،فقداف الضبط الذاتي -

 .السمبية نحك اإلعاقة االتجاىات ،الصعكبة في تقبؿ اإلعاقة كالتكيؼ ليا -

 .االجتماعيةالرفض كالعزلة  ،كالمينية االجتماعيةاإلضراب في األدكار  -

الخاصة كلمزيد مف  االحتياجاتحاجات ذكم  إشباعيجب  ،كلمتغمب عمى تمؾ المشاكؿ -

 : يمي منيا ما ك حاجات فئات اإلعاقة،يجب عرض لبعض اإليضاح 

 : يمي مف أىـ حاجات المعكقيف سمعيا ما :حاجات المعوقين سمعيا -أ

 جراء فحكص السمع كمخطط لمسمعك  الشعكر بالخدمات الطبية   .ا 

 كخاصة قبؿ اكتساب المغة ف السمعي المالئـ ،لمفاقد السمعي،التدريب عمى استخداـ المعي 

  القدرة عمى التمييز بيف  كتنميةمما لدييـ مف بقايا سمعية، لالستفادةالتدريب السمعي

 .األصكات

 خراج األصكاتارات قراءة شفاه ك تدريبات نطؽ لتنمية أجيزة النطؽ لديو كتنمية مي  1.ا 

                                                           
ماف اإليدار العمـ ك : دليؿ المعمميف كالكالديف. الرياض: ذكم االحتياجات الخاصة أسر العمؿ مع. عمي ،عبد النبي حنفي 1

 .105ص. 2007لمنشر ك التكزيع،
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  لغة تكاصؿ كلغتيـ األساسية في غياب المغة المفظية لدييـ باعتبارىاتعمـ لغة اإلشارة.   

  كالتركيجية كالثقافية كالتعميمية االجتماعيةالدمج مع أقرانيـ العادييف في األنشطة. 

 (اليجاء اإلصبعي  لمصـ،الكتابة،القراءة،لغة اإلشارة،هقراءة الشفاالتدريب عمى التكاصؿ الكمي 

 (.مف جميع طرؽ التكاصؿ االستفادةكذلؾ بيدؼ 

 صائصيـ كلغتيـ كتقبميـ كالعادييفتفيـ المحيطيف بيـ لخ، ك مكاصمة التعميـ الجامعي. 

 مناىج  مزكدة بالرسـك كاإليضاحاتحاجات تعميمية مثؿ أجكاء بعض التعديالت في ال. 

 : يمي مف أىـ حاجات المعكقيف جسميا ماحاجات المعوقين جسميا :  -ب

 تبصيرىـ باإلعاقة التي يعانكف منيا ككيفية التكافؽ معيا كتقبميا. 

  كتنمية تقدير الذات لدييـ لقمؽ،مستكيات االدعـ النفسي لخفض. 

 جراءك مات الصحية الخد  .الفحكص الطبية ا 

 كتطكير ميارات االستقالؿ  الخدمات المساندة مثؿ العالج الطبيعي لتقكية عضالت الجسـ

 .الذاتي

  1.المصاعد تعديؿ المداخؿ كالحمامات، الحكاجز، إزالةتعديالت بيئية مثؿ  

  األطراؼ الصناعية ك عكاكيز تكفير األجيزة التعكيضية المساعدة مثؿ الكرسي المتحرؾ ك

 .المشي

                                                           
 .109، 108. صالسابؽ . المرجععمي ،عبد النبي حنفي 1
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  مع طبيعة اإلعاقة يتالءـالتأىيؿ الميني بما.  

  كالشفقة كالعطؼ  قيف كتغيير اتجاىاتيـ مف السمبيةتفيـ المجتمع لممعك  ك، االجتماعيالدعـ

  .االحتراـ كالتقبؿ غير المشركط إلى

  التعميمية.كالتركيجية كالثقافية ك  االجتماعيةالدمج مع أقرانيـ العادييف في األنشطة  

 : يمي ما إلىإف المعكقيف بصريا في حاجة  :حاجات المعوقين بصريا -ج 

 دراؾ األشياء في صكرتيا المادية المممكسة بالحكاس   .تطكر المفاىيـ كا 

  األشياء كاتجاىاتيا كأبعادىا كمسافاتياتنمية كعي الطفؿ بالمفاىيـ المتعمقة بمكاقع. 

  رة دقيقة عنو،كعف كظائؼ أجزاءهالتعرؼ عمى تركيب جسمو كتككيف صك. 

  البيئة  الكتشاؼالتشجيع عمى التحرؾ بحرية خاصة في مداخؿ النمك الباكرة إلتاحة الفرصة

 .المادية المحيطة بو

 تحديد مصدر  ك،االتجاهلحركة ك مثؿ التكازف كاإلحساس با التدريب عمى الميارات األساسية

  .الصكت في البيئة

 مى طريقة برايؿ لمقراءة كالكتابةالتدريب ع. 

 1 .االستقالليالفرصة لممارسة ميارات الحياة اليكمية كتنمية ميارات السمكؾ  إتاحة 

                                                           
  .113ػ110ص.صالسابؽ.  المرجع. عمي ،عبد النبي حنفي 1
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 خالصة 

نظرا لتعدد كتنكع الخدمات التي تقدميا  تعد المكتبات مف أىـ مؤسسات المعمكمات

 إثباتكجب عمى المكتبات يز بو عصرنا مف تطكرات تكنكلكجية،كنظرا لما تم، ىالركاد

خص الخدمات فيما يذلؾ باستغالؿ كؿ ما ىك جديد، ككجكدىا في ظؿ ىذه التطكرات،

 الخاصة مف المستفديف مف ىذه الخدمات االحتياجاتباعتبار ذكم ك  المقدمة لمستفيدييا،

 .مقدمة ليـبالخدمات ال االىتماـفمف كاجب أم مكتبة 

 

 

 

 

 

 

 



المساعذة ودورها في خذمت روي االحتياجاث الفصل الثاني                        التكنولوجيا  
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 تمهيد : 

حتياجات الخاصة محؿ اىتماـ الكثير مف العمماء والمختصيف الذيف أصبحت فئة ذوي اال

الخاصة في الحصوؿ عمى كافة الخدمات  االحتياجاتأكثرا وعيا بقضايا ذوي  اأصبحو 

وفي ظؿ التطورات الغير محدودة  ،ة ومنافسة أقرانيـ مف العادييفوالوسائؿ التكنولوجية لمواكب

مختمؼ التطبيقات أصبح مف الضروري عمى  البرمجيات الحديثة و في مجاؿ التقنية و

 االحتياجاتذوي  بإدماج ىذه المستجدات إلرضاء وخدمة االىتماـالمكتبات العمومية 

 .الخاصة

  :تكنولوجيا المساعدة لذوي االحتياجات الخاصةال-1

 :لخاصة ا االحتياجاتبذوي  االهتمام 1-1

ممحوظ في السنوات األخيرة سواء مف ناحية  باىتماـ يحظى مجاؿ اإلعاقة والمعوقيف،

المتزايد في  االقتناعمف ناحية إلى  االىتماـويرجع ىذا  ،العممية أو التقدـ التكنولوجي الدراسة

  1ؽ في الحياة وفيليـ الح لمعوقيف كغيرىـ مف أفراد المجتمع،بأف ا المجتمعات المختمفة،

 المجتمعات بفئات اىتماـومف ناحية ثانية فإف  تمكنيـ منو قدراتيـ وطاقاتيـ،ما بأقصى النمو

                                                           
جامعة القادسية  :االحتياجات الخاصة)االتجاىات و األىداؼ و البرامج(ػالتعميـ و تمكيف ذوي . كاظـ ،عبد الكريـ طالب 1
 .338ص .2016، 2عدد ،19مج مجمة القادسية لمعمـو اإلنسانية،. 
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والتحوؿ مف  راد،ظرة المجتمعية إلى ىؤالء اإلفيرتبط بتغير الن الخاصة، االحتياجاتذوي 

مما يحتـ ظر إلييـ كجزء مف الثروة البشرية،عالة اقتصادية عمى مجتمعاتيـ إلى الن اعتبارىـ

وقد اىتمت المواثيؽ الدولية بذوي  منيا إلى أقصى حد ممكف، االستفادة تنمية ىذه الثروة و

ونصت كذلؾ عمى  المعاؽ بالبقاء والنمو والحماية، ونصت عمى حقوؽ الخاصة، االحتياجات

ي مجتمع مشكمة ىامة أفي  الخاصة،االحتياجات حقو في الحياة الكريمة وتمثؿ قضية ذوي 

بذوي  االىتماـوتعتبر درجة وتنميتو،قد تسيـ بشكؿ أو بآخر في إعاقة تقدـ المجتمع 

أحد المعايير التي تستطيع أف تحكـ عمى مدى تقدـ  الخاصة في أي مجتمع، االحتياجات

  1اإلنسانية.  رقى نظرتوو مع تذلؾ المج

 كما نعمـ جميعا بأف في العصور الماضية ، لـ يكف ىناؾ  :في العصر الحديث

 اىتماـ 

  االىتماـبدأ  ولكف في العصر الحديث، شري فعاؿ قادر عمى إفادة البشرية،باإلنساف كمورد ب

في مختمؼ  نيا أصبحت تدرسوالدليؿ عمى ذلؾ ىو أ خاصة في البمداف األوروبية، و بو،

  وعمـ النفس االجتماعوالجامعات والتخصصات التي تيتـ باإلنساف مف بينيا عمـ  المعاىد،

 س  فبدونو ال نستطيع فعؿ أي ألنو األسا لفعؿ مدى أىمية العناية باإلنساف،ألنيا أدركت با
                                                           

.338ص. طالب عبد الكريـ، كاظـ. المرجع السابؽ.  1 
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ال يقتصر عمى األفراد العادييف فقط بؿ  االىتماـإف ىذا  وذلؾ في مختمؼ المجاالت، شيء،

وبالتالي قصد تخميصيـ مف جميع أشكاؿ الظمـ، والضعفاء، يتعداه إلى األفراد العاجزيف

وذلؾ لتحقيؽ ىدفيف  سائؿ واألساليب البلزمة لرعايتيـ،العمؿ عمى ضماف حقوقيـ وتوفير الو 

نجد طاقات ال نجدىا ألننا قد ،مف طاقات المعوقيف االستفادةىاميف األوؿ يتمثؿ في إمكانية 

والثاني ىو مساعدتيـ لوجو اهلل تعالى ألنيا  عوف بإبداعات خارقةفيـ يتمت عند العادييف،

  أمانة البد

دماجيـ في المجتمع،مساعد واضحة في وسائؿ تعمـ فقد كاف التطور بصورة  تيـ وتكيفيـ وا 

فمف أىـ الوسائؿ المساعدة  ،معا االثنيفيعني إعاقة بصرية أو سمعية أو المعوؽ حسيا،

وكذلؾ  يذه كبدايات ىامة عمى ىذا الطريؽ،فطريقة قراءة الشفاه لتعميـ الصـ، ليؤالء ىي

 1 .المخصصة التي تفيـ بواسطة الممس قراءة الحروؼ

 واجيتالتي الخاصة مف المياديف الميمة، االحتياجاتيعتبر ميداف ذوي  :في الجزائر

 بما فييا الدوؿ العربية باألخص الجزائرالعراقيؿ في مختمؼ دوؿ العالـ،العديد مف التحديات و 

                                                           

ييف واألساتذة:ساسي ىادؼ، نجاة. دور التكويف الميني في تأىيؿ ذوي اإلحتياجات الخاصة مف وجية نظر اإلدار   1   
.189. ص.2014أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـ اإلجتماع. جامعة سكيكدة،     
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ما يبلحظ ، حتياجات الخاصة إال مؤخرادوؿ لـ تولي اىتماما بفئة ذوي االفيي كغيرىا مف ال

وقد واجيت إىماال وصعوبات في العيش  نسب ال بأس بيا مف المعاقيف، بأف الجزائر تتواجد

بيذه الفئة بفتح  االىتماـفظير  باألخص في المناطؽ النائية،غير و واستغبلال مف طرؼ ال

عطائيا الدعـ الكافي بتوظيؼ معمميف وأخصائييف  مدارس ومراكز خاصة بيا قصد رعايتيا وا 

 حاولة منيـ الخروج بيا إلى النورومربييف يسيروف عمى التكفؿ والرعاية والتربية والتكويف م

 الطيبة ليـ االلتفاتةىذا يدؿ عمى تمؾ  واصة بيـ،واجد مراكز خفي كؿ واليات الوطف تت

  1ص أف ديننا الحنيؼ قد حث عمى ذلؾ.باألخ و بالفعؿ يحتاجوف إلى يد المساعدة، ألنيـ

وتوسيع  الخاصة، االحتياجاتىو تعميـ وتكويف ذوي  ،االىتماـوفي األخير إف اليدؼ مف 

دراكو وتنمية القيمة األ معمومات المعاؽ،  بعد خبلقية وتمكينو مف مجابية الحياة،وخبرتو وا 

الفرصة لتعميـ بعض  إتاحة والتعمـ الرسمي ليصبح كعضو فعاؿ مسؤوؿ في المجتمع 

 2.االستقبللية ليشغؿ وقت فراغو وتمكينو مف الحياة و،األنشطة

 :مفاهيم حول الخدمة المكتبية لذوي االحتياجات الخاصة 1-2

                                                           
 .192.صالسابؽ.  المرجع. نجاة ،ساسي ىادؼ 1
 .341ص .السابؽ المرجع .كاظـ ،عبد الكريـ طالب 2
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 : تعريفات متعددة أدبيات عمـ المكتبات والمعمومات، ورد فيتعريف الخدمة المكتبية

التوثيؽ و  وكثيرة لمخدمة المكتبية مف أبرزىا تعريؼ المعجـ الموسوعي لعمـو المكتبات

بة الستخداـ الكتب وبث التي تقدميا المكت :"بأنيا التسييبلتفقد عرفياوالمعمومات 

 ت"المعموما

 كي يبلت التي تقدميا المكتبة لمقارئ،بأنيا كافة التسي ،ويعرفيا ربحي مصطفى عمياف

 يقـو بأفضؿ استخداـ ألكبر قدر ممكف مف مقتنياتيا وبأقؿ التكاليؼ.

، ىو أحسف أف مفيـو الخدمة المكتبية DEWEYميؿ فيؿ ديوي  أشاروفي تعريؼ ثالث فقد 

 1.قراءة ألكبر عدد بأقؿ التكاليؼ

ىي كؿ التسييبلت والخدمات التي  الخاصة: االحتياجاتوعميو فإف الخدمة المكتبية لذوي 

 إلىالخاصة لموصوؿ  االحتياجاتتقدميا المكتبات بأنواعيا لتمكيف الفئات مف ذوي 

 مع طبيعة كؿ فئة مف فئات اإلعاقةالمعمومات واستخداميا واإلفادة منيا وذلؾ بما يتناسب 

ف تقديـ ىذه الخدمات المكتبية والمعموماتية التعميمي  و لعمميىي جزء مكمؿ لتكوينيـ ا ،وا 

                                                           
منشر و لدار صفاء : عماف. خدمات المستفديف مف المكتبات و مراكز المعمومات. سةيالنوا ،عوض غالب 1
  .21.ص. 2000توزيع،ال
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ومف ثـ فإنيا واحدة مف الطرؽ واألساليب التي تعمؿ عمى سد فجوة  ،والثقافي واإلنساني

 1.اإلعاقة

 المكتبات عادة تقدـ خدماتيا حتياجات الخاصة : خدمات المكتبات العمومية لذوي اال

 االنفعالية المكتبية والمعموماتية لؤلشخاص األصحاء مف الناحية العقمية والجسدية و

الذي  غطي احتياجات كافة شرائح المجتمع،مع ذلؾ حتى تكوف خدماتيا شاممة وت و

يـ ظروؼ ل خدماتيا إلى فئات خاصة مف القراء،البد ليا أف تقدـ جزءا مف  توجد فيو

لـ تكف المكتبات تحسب ليـ القراء، فيذه الفئة مف ومستويات واحتياجات خاصة،

وأصبح ليـ  رة المجتمع والمؤسسات ليذه الفئة،رت نظحسبانا في خدماتيا حتى تغي

فقد أخذت المكتبات عمى عاتقيا وضع برامج خاصة ليـ في  دور في المجتمع،

ومع ذلؾ فإف ىذه الفئات بحاجة إلى معمومات  ،االىتماـتيا أو تعطييـ الرعاية و خدما

 وخدمات مكتبية تماما كحاجة اإلنساف العادي .

 الخاصة وهم :  االحتياجاتأوال : أصحاب ذوي 

                                                           
العزيز.  جامعة الممؾ عبد. جدة: البصرية( اإلعاقةاالحتياجات الخاصة) اتخدمات المعمومات لذو . فاروؽ عزة ،جوىري 1

 .8، 7ص
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  HEARINGالمعاقون سمعيا  -ب  ( DILATARYالمعاقون )حركيا وجسديا  -أ 

IMPAIRMENT   المعاقون بصريا  -جBLIND 

 1 والجيات المسؤولة عف تقديـ الخدمات المكتبية والمعموماتية ليذه الفئات ىي:

 

خدماتيا لكافة بالدرجة األولى لكونيا مؤسسة ثقافية اجتماعية عامة تقدـ ، المكتبات العامة 

، ومستوياتيـ الثقافية ودياناتيـبغض النظر عف أعمارىـ وأجناسيـ  أفراد مجتمع الشعب،

  .فيي جامعة الشعب

وفيما يمي توضيح لمخدمات  ،مؤسسات التي تعتني بيذه الفئاتالمكتبات الممحقة بالمراكز وال

 2:المكتبية والمعموماتية ليذه الفئات

وتعتبر ىذه الفئة مف الفئات التي ال يوجد عائؽ كبير  DILATORYأ ـ المعاقون جسديا :

ث البلـز و إعداد الممرات إال أف عمى المكتبة توفير األثا مف خدمات المكتبة، لبلستفادة

حتى يتمكف مف التنقؿ بيف أنحاء المكتبة بسيولة ويسر أما عف  الخاصة، وتوفير مصاعد،

                                                           
   .269ص .المرجع السابؽالمعمومات.مراكز  و خدمات المستفديف مف المكتبة عوض، النوايسة. غالب1
2
   .269ص .المرجع السابؽالمعمومات.مراكز  و خدمات المستفديف مف المكتبة عوض، النوايسة. غالب 
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فير أجيزة خاصة لمبحث عف فيفضؿ أف تكوف في متناوؿ أيدي ىذه الفئة أو تو  الرفوؼ،

فإف ىذه الفئة  ا بالنسبة لؤلثاث أما عف الخدمات،.ىذويقـو األخصائي بتوفيرىا ليـ األوعية،

الداخمية والخارجية والبث  االستعارةمف خدمات  االستفادةال يوجد لدييا أي موانع مف 

 1.طة الجارية أو الخدمات اإلرشاديةواإلحا االنتقائي

 HEIRING IMPAIRMENTب ـ المعاقون سمعيا

وأيضا أفبلـ  ي تعتني باستخداـ الصور والمناظر،والت نجد أف استخداـ الوسائؿ المرئية، 1

أو البرامج المترجمة بمغة اإلشارة مف الفوتوغرافية،وح مكتوبة أو الصور الفيديو المصحوبة بر 

المواد األساسية  حيث أنيا تعتبر إلى جانب الكتب، ،منيا ليذه الفئة لبلستفادةالمواد اليامة 

 .ات االستعارة الداخمية والخارجيةلمحصوؿ عمى المعمومات في خدم

 تقدميا مع  واألنشطة التيتصوير فيديو ألجزائيا المختمفة وقاعاتيا  يضا يمكف لممكتبةأ 2

وتقـو المكتبة بعرض ىذا الفيمـ عمى شاشات عريضة كخدمة إرشادية  الترجمة بمغة اإلشارة،

  .ليذه الفئة ولمتعريؼ بجميع خدمات المكتبة

                                                           
في المكتبات و مراكز المعمومات الموجية لذوي االحتياجات  واقع تقنيات المعمومات. نيمة ،محمد بف عبد اهلل السميمي 1

، عمى  23/02/2018يـو تصفح .alyaseer. net   WWW :عمى العنواف التالي. الخاصة في مدينة الرياض
 . 10:00الساعة
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ألخصائي المكتبة التي تستقبؿ ىذه الفئة أف يكوف عمى عمـ ، بمغة اإلشارة حتى  دبال 3

  .بسيولة مع ىذه الفئة يستطيع التفاىـ معو والتعامؿ

 وضوعات الحديثة واألوعية الجديدة،التي وردت لممكتبأىـ الم،عمؿ نشرات تتضمف 4

حتى يستطيع أي  أو وضع نشر عمى كؿ منضدة، الفئة في أماكنيـ،وتوزيعيا عمى ىذه 

 1 .مف الحصوؿ عمييا مستفيد

 :وىي سمعيا، المعوقيف لغات مف ،يمكف استخداـ لغة خاصةو 5

البديمة  االتصاؿ، وىي لغة بصرية وفعاليتيا كأساس لنظـ  BLISSYMOLICSبمسموبيميكس

تعتمد ىذه المغة عمى  رمز، 2400ات محورية عددىاوتحتوي ىذه المغة عمى مفرد لممعوقيف،

تصوير الموضوع وتحويمو إلى صور ورموز يمكف استخداـ ىذه المغة لعمؿ نشرات دعائية 

ىو جديد في  المعوقيف سمعيا إلعبلميـ بكؿ ما ديفالمستفلؤلوعية الحديثة وعرضيا عمى 

 .(جاؿ اىتماميـ)اإلحاطة الجاريةم

 TELECOMMUNICATIONS الياتفية "ومف أىـ األجيزة لممعوقيف سمعيا " الطابعة  6

DEVICES FOR THE DEAF استخداميا مف منازليـ يمكف لممعوقيف سمعيا، حيث 

                                                           
 Op Cit      . نيمة ،محمد بف عبد اهلل السميمي 1
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و يمكف لممكتبة استخداميا في  الكتب أو تقديـ األسئمة المرجعية،بالمكتبة لطمب  لبلتصاؿ

 .الرد عمى استفسارات المستفديف

مف  و ،البصرية المكفوفيف وضعاؼ البصرة تشمؿ اإلعاقو  BLIND:بصرياج ـ المعاقون 

 1:مف خبلؿ المكتبات مايمي أىـ الخدمات التي تقدـ ليـ،

 : جياز فيرسا برايؿ ىو جياز تقني متطور مزود بما يسمى بسطر برايؿ الذي فيرسا برايل

الشريط داخؿ  ىذا وعند وضع مى أشرطة الكاسيت إلى رموز برايؿ،يحوؿ المادة المسجمة ع

 . ىو داخؿ الشريط يضع الكفيؼ أصابع يده عمى السطر المعني فيقرأ ما وتشغيمو،الجياز 

 
                                                           

 Op Cit  .نيمة ،محمد بف عبد اهلل السميمي 1
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 عمى شريط تسجيؿ خاص ليتمكف يقصد بيا تسجيؿ النص المكتوب  :الكتب الناطقة

بشخص مبصر ليقرأ  االستعانةالمعوؽ بصريا ، مف سماع المادة المسجمة بدال مف  الشخص

 1 لو.

 :يستخدـ الطبلب المكفوفيف المسجبلت و األشرطة لتدويف كثيرا ما  الكالم المضغوط

 ...الخ وبعض المسجبلت تتوافر فييا إمكانية حظات أو تسجيؿ الكتب و المحاضراتالمبل

  يعرؼ بالكبلـ المضغوط. ضغط الكبلـ المسجؿ و ذلؾ ما

 : ويتـ ىنا طباعة أي نص مكتوب عمى الحاسوب بطريقة  الطباعة بطريقة البرايلDOC 

مف خبلؿ طابعات خاصة تتعامؿ مع البرامج ، التي تقـو بتحويؿ النص مف المغة العادية 

 إلى طريقة برايؿ.

 
                                                           

. 2007جماؿ، الخطيب؛ الصمادي، جميؿ. مقدمة في تعميـ الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة. عماف: دار الفكر،  1
 .282،283ص
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  : تقدـ  بعض المكتبات تمؾ الخدمة لضعاؼ البصر مف خبلؿ تكبير النص عمى الشاشة

 SUPERNOVA. 1   MICROSOFTبرنامج  وZoom Texteبرمجيات خاصة مثؿ برنامج

MAGNIFIER. MAGIC16وىي برامج تكبير شاشة العرض أكثر مف الطبيعي ب 

ويمكف فتح جزء آخر مف  اء مف الشاشة بعد التكبير السابؽ،مرةويستخدـ عدسة لتكبير أجز 

ير بقراءة كما يسمح خبلؿ ىذا التكباشة أخرى يتـ تكبيرىا بنفس السنة،الشاشة المكبر في الش

 .ف بالمغة اإلنجميزيةكلو  تمؾ األجزاء مف الشاشة،و التعبير عنيا،

  األوبتاكونOPTACON :  الكممة المطبوعة الى بديؿ لمسيىو أداة الكترونية تقـو بتحويؿ 

بإحدى التي يود قراءتيا، كيا المكفوؼ فوؽ المادة المكتوبة،كاميرا صغيرة يحر  باستخداـوذلؾ 

  بالسبابة بالذبذبات الكيربائية حيث يحسه األخرى في مكاف محدد عمى اآللة،ويضع يد يديو،

                                                           
 .12ص.  .. المرجع السابؽعزة فاروؽ ،جوىري 1
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بحيث يحس الكفيؼ بشكؿ  1،زات خفيفة عمى سبابة إحدى اليديفو التي تؤدي إلى وخ

ويقرأ  نفسو يظير الحرؼ عمى شاشة صغيرة، و في الوقت الحرؼ المقروء بواسطة الكاميرا،

 

 

 2.( كممة في الدقيقة11إلى5بيف) الكفيؼ بيذه الطريقة ما معدلة 

  عمى الورقة عمى الشاشة  في ىذا الجياز يبلحظ الفرد ما يكتبو التمفزيونية المغمقة:الدائرة

 :اآللة الكاتبة عند استخداميا و ىو يصور ماأدوات أخرى مثؿ استخداـو يمكف  المباشرة،

  3.زب عف طريؽ كاميرا مرفقة مع الجياىو مكتوب أو مطبوع أو مصور عمى ورقة الكتا

 األخرى مف بينيا كيرزويؿ لمقراءة كما يوجد ىناؾ العديد مف البرامج و الوسائؿ 

                                                           
 .238ص.. 2011،دار الصفاء: عماف: المعاقوف بصريا. المبصروف بآذانيـ. ماجدة ،السيد عبيد 1
. عماف: العبلجية لذوي االحتياجات الخاصةالبرامج التربوية و األساليب . نوري مصطفى ،القمش ؛ يدفؤاد ع ،الجوالدة 2

 .216ص.2012،دار الثقافة لمنشر و التوزيع 
 . 241ص.السابؽ.  المرجع. ماجدة ،السيد عبيد 3
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و ىاؿ،البرنامج التعميمي  ،جاوزالتميسكوب المكبر،برنامج حواس،برنامج إبصارو 

 1...الخ.DICTAPHONEمسجبلت لمحاسب،

 

 

 

 من الخدمات: االستفادةالخاصة في  االحتياجاتالعراقيل التي تواجه ذوي  1-3

 :مف ذوي االحتياجات الخاصة ومنيا ىناؾ عدة معوقات تعوؽ تقديـ المستفديف

 . قمة اإلمكانات المادية و البشرية المتوافرة لممكتبة 

                                                           
  .94.ص. 2007دار الصفاء لمنشر و التوزيع،. عماف: تأىيؿ المعاقيف. بياء الديف ة،السيد عبيد ماجد 1
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  المكتبات و المعمومات عدـ وجود مادة متخصصة في مناىج التعميـ في أقساـ 

 .الخاصةلمعمومات لذوي االحتياجات بكيفية تقديـ خدمات ا ىتعن بالجامعات

  عدـ وجود ىيئة تشرؼ عمى تطوير خدمات المستفديف الموجية لذوي االحتياجات 

 .الخاصة

 د مف المعاقيف عف طريؽ التدريبيةعدـ تطوير اإلمكانات البشرية لممكتبة و الروا. 

 1 .ضعؼ الميزانية المخصصة لممكتبة 

 

 الخاصة  االحتياجاتو قدرات ذوي  باحتياجات لعامميف في المكتباتالجيؿ مف قبؿ ا 

 عدـ التفرغ الكمي لمعمؿ مف قبؿ العامميف .و كيفية التعامؿ معيـ. 

 بيف أخصائي المعمومات عدـ وجود تعاوف  .توظيؼ غير المتخصصيف في المكتبات

 .المتخصصيف في التربية الخاصة و الخبراء في التقنيات الحديثة و

 الخاصة عمى  االحتياجاتصعوبة تدريب ذوي  .صغر المساحة المخصصة لممكتبة

  المكتبة و التقنيات الحديثة استخداـ

 : دور المكتبة في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة 
                                                           

 .51ص. المرجع السابؽ. إيماف ،بف منور؛ سمية  ،دراؼ 1
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  لممكتبة دور كبير و بارز في تقديـ الخدمات المكتبية و المعموماتية ألفراد المجتمع

د ىنا كؿ مف ذوي اإلعاقة الخاصة و نقص االحتياجاتعامة ،بما في ذلؾ فئة ذوي 

 الصـ البكـ و اإلعاقة الذىنية المعاقيف حركيا  إعاقة البصرية، اإلعاقة الحركية،

 :و يمكف تمخيص ىذا الدور فيما يميجسديا و ذىنيا و 

  الخاصة كؿ حسب إعاقتو  االحتياجاتمع فئات ذوي  تتبلءـتوفير المجموعات المكتبية التي 

  1مع ىذه الفئة  تتبلءـتوفر مواد مكتبية عممية تثقيفية و مينية 

 

  اصة مما يتيح ليـ فرصة التنقؿ فيالخ االحتياجاتىيكمة مبنى المكتبة وفقا لمتطمبات ذوي 

 كافة أرجاء المكتبة.

  الخاصة لتوفير خدمة  االحتياجاتالتعاوف مع المؤسسات و الجمعيات الخاصة بفئات ذوي

 2أحسف .

  عدة و صورة كبيرة سطورىا متباتوفير مواد مكتبية سيمة و بسيطة و صفحاتيا قميمة و

 .وطباعتيا واضحة

                                                           
  .52.صالسابؽ.  المرجع. إيماف ،بف منور؛  سمية ،دراؼ 1

  .52.صالسابؽ.  المرجع. إيماف ،بف منور؛  سمية ،دراؼ 2
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 معمومات ليـ بطريقة مشوقة توفير المواد السمعية و البصرية مف أجؿ مساعدتيـ بإيصاؿ ال

 .و سيمة

  ىذه الفئة و خاصة المعوقيف يجب أف يكوف األثاث المكتبي متبلئـ و مناسب لطبيعة

 1.جسديا

تشير العديد مف الخاصة : االحتياجاتدعائم التكنولوجيا ودورها في إرضاء ذوي  1-4

الخاصة  االحتياجاتأفراد ذوي  استخداـفوائد  إلىالمراجع في مجاؿ التكنولوجيا 

 :يمي لتكنولوجيا كما

  زيادة  أيضاتقميؿ اإلعاقات أو إزالة أثرىا و لتساعدىـ عمى تحسيف فرص تعمميـ و زيادتيا و

 .و المينية اإلبداعيةفرصيـ 

 أفراد ذوي االحتياجات الخاصة مف المشاركة الفاعمة بشكؿ كامؿ في  تمكف التكنولوجيا

زيادة الحافز و تشجع  إلىكما تؤدي  ،امة وتثري المنيج التعميمي العاـالفصوؿ التعميمية الع

لنفس لكؿ الطبلب و خاصة التعاوف وتزيد االستقبللية وتدعـ التقدير الذاتي و الثقة با

 .المعاقيف

                                                           
 .Op Cit. مةني ،محمد بف عبد اهلل السميمي 1
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  إتاحةالبرمجيات المختمفة لتعميميـ مع  استخداـالخاصة مف  االحتياجاتتمكف أفراد ذوي 

سائؿ و  استخداـالفرص لمتكرار و الممارسة واف يوضحوا قدرتيـ األكاديمية مف خبلؿ 

 .االتصاؿ المتنوعة و المدعمة

  ذوي االحتياجات الخاصة بأف يظموا  لؤلفرادتقمؿ مف االعتماد عمى اآلخريف و تسمح

مجتمعاتيـ متواصموف مع اآلخريف ويشتركوا في األنشطة االجتماعية فضبل  مندمجيف مع

 عف منحيـ االستقبللية في ميارات الحياة اليومية.

  تساعد كثير مف الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة في التخمص مف الطرؽ السمبية في

 1 .ميةا وانيماكا في العممية التعميالتعميـ و تجعميـ أكثر اندماجا و أكثر نشاط

  استخداـ التكنولوجيا ال يحـر الطبلب الذيف ال يقدروف عمى التواصؿ باستخداـ الكممات مف

  الكثير مف المميزات االجتماعية و التعميمية الموجودة في التعميـ الرسمي.

 يا بيئة التعمـ و االستفادة منياتمكف المعاقيف مف استثمار المكونات التي تتضمن. 

  ه الفئة و زيادة تحصيميـ الدراسيتحسيف األداء التعميمي ليذيمكف مف خبلليا. 

  نحو التعميـ و زيادة  اتجاىاتيـتسيـ في ارتفاع مستوى دافعيتيـ بشكؿ كبير و تحسيف

  .ثقافتيـ بأنفسيـ وتقديرىـ لذاتيـ

  في تحقيؽ االستقبللية في التعميـتساعدىـ. 
                                                           

 .155، 154 .ص. 2009،[د.ف] [:د.ـ .]ذوي االحتياجات الخاصة مناىج و طرؽ تعميـ. كوثر ،جميؿ  سالـ بمجوف  1
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 1المشكبلت مف جانبيـ. تعمؿ عمى تحسيف مياراتيـ التنظيمية و ميارات حؿ 

 النظم اآللية في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة: 2

 الخاصة : االحتياجاتالتكنولوجيا لذوي  2-1

بناء تكنولوجية معينة ألصحاب  إلىمنذ أكثر مف ثبلثة عقود الزماف و المطوروف يسعوف 

 التعمـ المختمفةماميـ مع مصادر الخاصة ،لكسر الحدود التي فوضتيا اإلعاقة أ االحتياجات

واحدة مف التحديات التي واجييا أصحاب اإلعاقات ،فمع التقدـ العممي و التقني تشيد 

خدمات المعمومات لذي االحتياجات الخاصة اليـو في الدوؿ المتقدمة تطورا ممحوظا مستمرا 

  ة خاصة فيما يتعمؽ بمجاؿ استخداـ و تطويع تكنولوجيا الحاسبات اآللية و التقنية الحديث

 إلىفي تقديـ تمؾ الخدمات فتطرح ىذه التكنولوجيا برمجيات متعددة أتاحت تقديـ الخدمات 

   المستقبمية ويتمثؿ دور التكنولوجيا الحديثة في تقديـ الرؤى ،مف المعاقيف مستنفدييا

الخدمات و البرامج التعميمية الخاصة و الحموؿ اإلبداعية المبتكرة التي تسيـ في إعادة و 

بشكؿ يساعدىـ في الحصوؿ عمى المعمومات  ،تصميـ محتوى التعميـ المقدـ ليـ و صياغة

بيسر وسيولة في تقديـ التطبيؽ و التدريب و التجريب الفعمي مف خبلؿ الممارسات التربوية 

 لتشكيؿ شخصيتيـ وتنظيـ تعمميـ و اكتسابيـ لممعارؼ و الميارات االجتماعية  المتنوعة ،

                                                           
 .11ص.  .السابؽ المرجع.. روؽعزة فا ،جوىري 1
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تنشيط قدراتيـ العقمية  إلىالتي تسعى  سواء،تقديـ الخدمات التعميميةاعمية و لمتواصؿ بف

 ولكي يندمجوا في المجتمع  ،تعرض والى مشكبلت نفسية و تربويةتأىيميـ حتى ال يو 

 1 .أفراد منتجيف  ال عبأ عمى أسرىـ و مجتمعيـ يصبحواو 

ذات وأخيرا نؤكد عمى أف استخداـ التكنولوجيا ليس ىو اليدؼ المنشود بؿ يجب أف تكوف 

 2.حاالت و خصائص مستخدمييا تبلءـف ا  و  تأثير واضح في سد عجز أو نقص،

 

 

 لخاصة : الوسائل و األدوات لذوي االحتياجات ا 2-2

معاممة خاصة و تعامؿ خاص و بالتالي يتوجب عمينا  إلىكؿ نوع مف أنواع اإلعاقة يحتاج 

و بالرغـ مف إف ىناؾ كثيرا مف ، المعوؽ إعاقةأف نستخدـ الوسائؿ التي تناسب كؿ نوع مف 

                                                           

حسيف الباتع، محمد عبد العاطي. تكنولوجيا التعميـ لذوي اإلحتياجات الخاصة والوسائؿ المساعدة.اإلسكندرية: دار الجامعة 
1  

.25. ص.2014الجديدة،  
متاح عمى ] www.alraimedia.com: العنواف التالي. عمى تتكنولوجيا الخاصة لذوي االحتياجا. السييمة ،حسيف غمـو2

 .13: 00الساعة عمى2018 /02/03يـو[. تصفح الخط
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  إلىالوسائؿ التي تصمح ليتعمـ بيا المعاؽ إال أف طريقة استخداميا تختمؼ مف إعاقة 

 1أخرى.

 وسائل المعاقين بصريا : - أ

تنمية الحواس األخرى حتى يعوض عما فقده مف بصر كتدريب حاسة  ىإلىذه الفئة بحاجة 

 :ب عمينا اختيار الوسائؿ المناسبةلذا يج ،وتدريب حاسة السمع الممس ،

 حتويات الكمبيوتر بطريقة البرايؿ.يمكف المكفوؼ مف قراءة م  :جهاز السطر االلكتروني

 
 جهاز المفكرة المحمولة مع السطر االلكتروني:

ياه االجياز بمثابة كمبيوتر محموؿ لممكفوفيف و ضعاؼ البصر ، حيث تمكنيـ مز  ويعتبر

 1العالية مفّ إنجاز ميمات متنوعة لمواكبة احتياجاتيـ المختمفة في بيئات العمؿ أو الدراسة

                                                           
تصفح  .http://www.bishanet.net:التالي العنواف .وسائؿ التعميمية لذوي االحتياجات الخاصةال عبد الرحمف. 1
  .11:00الساعة عمى02/03/2018يـو
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أو المطالعة ولعؿ أىـ ىذه الميمات الكتابة و الحفظ و االتصاؿ باالنترنيت و تصفحو حيث 

االستماع ليا مف خبلؿ اء المعمومات مف خبلؿ قراءتيا بطريقة البرايؿ أو يوفر خيارات استق

حفظ ما يشاءوف مف  و مف تـ يستطيع ذوي اإلعاقة البصرية استرجاع و ،مكبر الصوت

  .ممفات الدراسة

 ويتـ ىنا طباعة أي نص مكتوب عمى الحاسب و لكف مف :الطباعة بطريقة برايل 

 تتعامؿ مع البرامج التي تقـو بتحويؿ النص مف المغةبطريقة  DOCخبلؿ طابعات خاصة 

و تقتني العديد مف المكتبات تمؾ الطابعات و يتـ تقديـ تمؾ  ،طريقة البرايؿ إلىالعادية  

وىذه التقنية توفر لممعوؽ المادة العممية بعد سماعيا بشكؿ يمكنو  لممعاقيف بصريا،الخدمة 

 2.االحتفاظ بو ومراجعتو كما يشاء

  آلة كروزيل لمقراءةKURSWEIL READING MACHINE  تعتبر آلة كروزيؿ 

حيث يوضع الكتاب  ،فيف ،تشبو ىذه اآللة آلة التصويرمف التقنيات األكثر تعقيدا لممكفو 

ويقـو الكمبيوتر بقراءتو  ىو مكتوب عمى الصفحات، عمييا و تعمؿ الكاميرا عمى تصوير ما

 وىذا الجياز وفؽ القواعد المغوية المخزونة في ذاكرت و يعمؿ الكمبيوتر في بصوت مسموع ،
                                                                                                                                                                                     

 .http://www.accessiblity.ksu .eadu.sa:ليالعنواف التا. أنواع اإلعاقة و التقنيات المساعدة لموصوؿ لمويب 1
  .09:00الساعة عمى .08/04/2018يـوتصفح 

 Op Cit أنواع االعاقة والتقنيات المساعدة لموصوؿ لمويب. 2
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يتمتع الجياز بإمكانات كبير تتيح فرص التعمـ جيدة لمقارئ فإذا أراد تحديد لكممة في و 

 1صفحة معينة يستطيع الوصوؿ إلييا عف طريؽ تعمـ استخدامات الجياز.

 : يؿ العمميات ىي عبارة عف آلة حاسبة مزودة بجياز لتسجاآللة الحاسبة الناطقة

ة عمى وبذلؾ يتمكف المعاؽ بصريا مف جميع العمميات الحسابيالحسابية ونطقيا فورا،

تياء مف إجراء العمميات التي تقـو بإعطاء النتائج واالن ىذه اآللة الحاسبة الناطقة،

 2.كما يمكف أف تزود ىذه اآللة بسماعة أذنية الحسابية،

وىو  1838بمعيد المكفوفيف بجبلسو عاـ  المعمميفابتكر ىذه الطريقة أحد :طريقة تايمور

ذلؾ لحؿ العمميات الحسابية وتتكوف مف لوحة معدنية بيا ثقوب عمى شكؿ  و"،"ولياـ تايمور

فيي  صفوؼ أفقية ورأسية في نفس الوقت،أما الرموز واألرقاـ نجمة ذات ثمانية  زوايا في

 3عبارة عف منشورات رباعية معدنية قريبة الشبو بحروؼ الطباعة ...

 ىو معداد حسابي خاص يستعيف بو الشخص المكفوؼ لمقياـ بالعمميات :األبيكاس 

                                                           
 .110.ص. 2002،دار الفكر لمنشر و التوزيع  :عماف. 2. طالبصرية اإلعاقةمقدمة في . منى ،صبحي الحديدي 1
 جامعة: قسنطينة: مذكرة لنيؿ شيادة الميسانس. فوفيف اتجاه تكنولوجيا المعموماتالمكسموؾ  دراسة. صباح ،مسعودي 2
  .29.ص. 2005وري،نتم

مذكرة تخرج لنيؿ : المختص و التبلميذ المكفوفيف األستاذأساليب التواصؿ البيداغوجي بيف . جياد ،بفروخ ؛ خالد ،ارةقبف  3
. 2011المستخدميف بمؤسسة المعوقيف،المركز الوطني لمتكويف : قسنطينة .معمـ التعميـ المختص :فرع شيادة دولة

 .38.ص
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 عمودا 13ة مف خرزات موزعة عمى وىو أداة بسيطة تتكوف مف مجموعالحسابية األساسية،

 .صغيرة الحجـ نسبياوىو مكوف مف قطعة ببلستيكية مستطيمة الشكؿ 

يفضؿ ثمثيا األعمى عمى ثمثيا األسفميف قطعة ببلستيكية تسمى باإلطار الفاصؿ ويوجد تحت 

 1وفوقو خرزة واحدة.ر أربعة خرزات عمى كؿ عمود معدني،ىذا اإلطا

 يعتبر مف األجيزة األكثر أىمية في تعميـ المكفوفيف عف طريقو  :آلة الثيرموفورم 

، فيو آلة مف األشكاؿ و باألعداد المطموبة مف المعمومات و أي شكؿنستطيع نسخ أي نوع 

كتابة صفحة البرايؿ تحت تأثير الحرارة،فيمكف مثبل، ربائية تستخدـ في تشكيؿ الفراغات،كي

ويدخؿ بيا في الفرف الموقد لآللة وفي طي ىذا األصؿ بصفحة مف الببلستيؾ،العادية ثـ يغ

 .صؿؿ نسخة طبؽ األبعض ثواف يتـ تشكي

 : عبارة عف مكعبات تحتوي كؿ منيا عمى األعداد األساسية مف المكعبات الفرنسية 

باإلضافة إلى عبلمات الجمع والطرح والضرب والقسمة والعبلمات العشرية  صفر إلى تسعة،

ويتـ كتابة العدد المطموب عف طريؽ تغيير اتجاه المكعب وىي مف أفضؿ العدادات 

 1الحسابية.

                                                           
 .284.ص.2009دار الفكر لمنشر و التوزيع،. عماف: ذوي االحتياجات الخاصةالطمبة في تعميـ  مقدمة. جماؿ ،الخطيب1
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ثارة وتدريب أعضاء إ يقـو عمى تنبيو و تعميـ ىذه الفئة،المعاقين سمعيا :وسائل  -ب 

عضاء النطؽ عف طريؽ وأ قراءة الشفاه وتفسير حركات الوجو،ويقـو تدريبيـ عمى  النطؽ،

 2 :يمي ومف الوسائؿ واألجيزة المناسبة ليذه الفئة ما ،االنتباهوالتمييز وتركيز  دقة المبلحظة،

 :FREQUENCY _MODULATED(FM)بالذبذبات المعدلةأجهزة اإلرسال .1

ويعمؿ ىذا النظاـ  ة المستفديف في المباني الداخمية،يستخدـ نظاـ الذبذبات المعدلة لمساعد

فيو ينقؿ الكبلـ مف المرسؿ  ة الضرورية لفيـ الكبلـ بشكؿ جيد،عمى توفير البيئة الصوتي

يستطيع المرسؿ لمبيانات أف يتواصؿ مع وفي ىذا النظاـ  المستقبؿ عند المستفيد، إلى

فنظاـ الذبذبات المعدلة الموجود مع المرسؿ ال يرتبط  ف في أي مف قاعات الدراسة،المستفدي

ينتقؿ بحرية داخؿ  لذلؾ فإف المرسؿ يستطيع أف مع األجيزة الموجودة مع المستفيد،بسمؾ 

 (.في المبلحؽ 01لشكؿ رقـ قاعات الدراسة.)أنظر ا

ىي عبارة عف أداة تنقؿ الصوت مباشرة مف   AUDIO LOOPSالدوائر السمعية :ـ جهاز 2

وقد تنقؿ ، اعة طبية مصممة خصيصا ليذا الغرضالمصدر إلى أذف المستمع عبر سم

                                                                                                                                                                                     
1
 .37. المرجع السابؽ. ص.جياد ،بفروخ ؛ ارة، خالدقبف  

تصفح  . .http://www.bishanet.netالتالي: العنواف. عمى لتعميمية لذوي االحتياجات الخاصةالوسائؿ ا. عبد الرحمف 2
 . 11:00الساعة  عمى02/03/2018يـو
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كما أنيا سيمة  ،األصوات مف خبلؿ أسبلؾ وصؿ أو عبر ترددات موجات الراديو اإلذاعية

  (.في المبلحؽ 02شكؿ رقـ) أنظر ال.فة وسيمة الوضع في قاعات الدراسةغير مكم

التي يحتاج  دـ ىذا النظاـ في األماكف العامة،يستخ :  INFRARED SYSTEMـ نظام 3 

ويتكوف ىذا النظاـ مف  في الحركة مثؿ المسارح والمكتبات،فييا المعاقيف سمعيا إلى حرية 

  مف مصدر الصوت إشارتو.حيث يأخذ المحوؿ مستقبؿ بدوف أسبلؾ يرتدييا الفردمحوؿ و 

يقـو بعدىا المحوؿ بتحويؿ الصوت إلى ضوء غير  أما مف خبلؿ وصمة أو ميكروفوف،

 في 03رقـ شكؿ) أنظر ال 1 بؿ الذي يحولو مرة أخرى إلى صوت.مرئي يمتقطو المستق

 المبلحؽ(

 وسائل المعاقين حركيا : -ج

ذات المواصفات الخاصة ،البدنية في مجموعة مف األجيزة وتتمثؿ التقنية المساعدة لئلعاقات

 :فيما يمي لمقابمة القصور العضوي لدى المستخدـ وتتمثؿ

التي  ناسبة والبديمة عف لوحة المفاتيح،فتواجدت أجيزة اإلدخاؿ الم لبديمة : أجهزة اإلدخال ا 

كثر مبلئمة لمتبلميذ حيث يتـ توصيميا إلى الحاسب لجعمو أ أو الفأرة،تستخدـ مع العادييف 

الخاصة، وخاصة الذيف يعانوف مف مشكبلت في التناسؽ العضمي العصبي  االحتياجاتذوي 

 أو ال يستطيعوف إمساؾ الفأرة والتحكـ بيا ومف أجيزة اإلدخاؿ البديمة :
                                                           

 .Op Cit .التقنيات المساعدة لموصوؿ لمويب أنواع اإلعاقة و 1
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الكرة مقموبة وبدال مف تحريؾ الفأرة يقـو المتعمـ بتدوير  MOUSEعبارة عف فأرة :كرة المسار

إال بر مما يسيؿ إمكانية التحكـ بيا ويمكف أف تستخدـ الكرة بأحجاـ أك،مباشرة مع األصابع

  أف التحكـ في المؤشر عف طريؽ تدوير الكرة ال يعطي إمكانية النقر عمييا.

 وسائل المعاقين ذهنيا : -د

قد يتبادر إلى ذىف البعض عند التفكير  :الحاسوب في مجال اإلعاقة الذهبيةاستخدام 

 مع أف ذلؾ يشكؿ أحديا أف اليدؼ ىو الترويج والتسمية،الحاسوب مع المعاقيف ذىن باستخداـ

أصبح واسعا  إال أف تطبيقاتو في تخطيط التعمـ داؼ المتوقعة مف استخداـ الحاسوب،األى

ت ءابات القائميف عمى فضامناء المكتمما يقتضي مف المشرفيف أو أ جدا في الوقت الحالي،

فبمقدور الحاسوب  ،كانية استثمارىا إلى أقصى الحدودمعرفة إم الخاصة، االحتياجاتذوي 

اإلدراؾ والتذكر إلى جانب  ،االنتباهأف يحسف مستوى العمميات المعرفية األساسية عمى غرار 

خاصة عندما يقدـ المتعمـ في خطوات فعاؿ في تعميـ ذوي التخمؼ الذىني،أنو يساىـ بشكؿ 

يسمح ليـ بممارسة التعمـ مف خبلؿ التصميـ الدقيؽ لبرامج  ذات تتابع جيد، صغيرة

 1الحاسوب التي تتماشى مع قدرات ىذه الفئة.

 الخاصة : االحتياجاتبرامج تخدم ذوي  2-3

                                                           
  .85صالسابؽ.المرجع . إيماف ،بف منور؛  سمية ،راؼد 1
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حياة الشعوب في وأصبحت األىـ  دواتيا المتطورة ذات أىمية بالغة،تعد التكنولوجيا بأ

.فما شيده العالـ مف تحوؿ تقني متسارع والتطورات المتبلحقة في مجاؿ والمؤسسات والدوؿ

 الخاصة. االحتياجاتأجيزة الحاسوب والبرمجيات المخصصة لكؿ فئة مف فئات ذوي 

 : مع التقدـ العممي والتقني تشيد اليـو الدوؿ المتقدمة تطورا  برامج اإلعاقة البصرية 

ممحوظا ومستمرا خاصة فيما يتعمؽ بتكنولوجيا الحاسبات اآللية والتقنيات الحديثة فطرحت 

المكفوفيف  يستعمميابرمجيات متعددة لمستفيدييا مف المعاقيف بصريا ومف أىـ البرامج التي 

 :في طريقة تعمميـ ىي

تي تنتجيا شركة "فريداـ ىو أحد البرامج التجارية ال :JAWSبرنامج الجاوس 1

لمساعدة المكفوفيف عمى التعامؿ مع الحاسبات اآللية عمى طريؽ نطؽ المحتوى سيانتفيؾ"

صوت مفيوـ وممكف التحكـ في النصي المعروض عمى شاشات الحاسوب اآللي ب

برنامج لقراءة شاشة وحدتو وغير ذلؾ مف الخصائص الصوتية المفيدة فالجاوس سرعتو،

إصداراتو ويبنى البرنامج في إطار إستراتيجية في ظؿ نظاـ ويندوز بكافة الحاسب اآللي،

اآللية  1عقبلنية تقضى بضرورة توفير تمؾ الخدمة الصوتية لممكفوفيف مف خبلؿ الحاسبات

                                                           
 . ?. http://www. t7di . net / vd/shoath read .php  العنواف التالي: عمى  .برنامج الجاوس زكريا . ،وائؿ 1

 . 23:30الساعة عمى2018مارس  15يـو تصفح 

http://www/
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لمساعدتيـ عمى القياـ بمياميـ الوظيفية بشكؿ أمثؿ ال يحتاجوف فيو لمرافؽ أو معاوف بشري 

 1إال بالقدر الذي يحتاجو أي فريؽ عمؿ طبيعي.

منو  6.0وقد كاف متاح فقط بالمغة األجنبية وخاصة الفرنسية إلى أف ظيرت اإلصدارة 

 2الداعمة لمغة العربية ...

كما يسمح لممستخدـ باإلطبلع عمى القرص المضغوط والوثائؽ التي تـ مسحيا ضوئية 

 3(في المبلحؽ  04رقـ شكؿ)أنظر الواستعماالت أخرى ... االنترنيتإضافة الى استخداـ 

نظاـ إبصار ىو أوؿ برنامج متكامؿ ناطؽ بالمغة العربية  :IBSARبرنامج إبصار2 

، يمكف المكفوفيف مف استخداـ الحاسب اآللي باحتراؼ وميارة فيو يقـو بتحويؿ يةواإلنجميز 

كؿ ما يظير عمى الشاشة إلى صوت يسمعو المستخدـ بما في ذلؾ محتويات سطح المكتبة 

وبمساعدة أبصار  .لحوار ونوافذ التطبيقات المفتوحةالقوائـ ومربعات اواأليقونات وأوامر 

المتصفح  باستخداـوتحميؿ المواقع وتصفحيا  االنترنيتيستطيع المستخدـ استعراض شبكة 

                                                           

.Op Cit . وائؿ،  زكريا
1
  

عمى العنواف   .يف بصريا واستخداميا في المكتباتبرمجيات المعاق .الزىراء فاطمة، عبده 2
                        cybrarians.inf/journal/n°9/softwar/htm                                                   http://wwwالتالي:

 . 14:00الساعة  عمى15/03/2018يـو. تصفح   
 

 La date. consulté windows.-pour-accesolutions.fr/ jaws http://www Jaws pour windows.3

15/03/2018.à 09 00  
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MIROSOFT EXPLORER   ويتيح ىذا البرنامج ميزة إرساؿ واستقباؿ رسائؿ البريد

عمى يد  2004ػ04ػ01ظير في  MICROSOFT  OUTOOKاإللكتروني عف طريؽ برنامج 

معالج  باستخداـيقـو بعدة مياـ مثؿ قراءة النصوص والعكس ومعالجتيا  ر،صخشركة 

النطؽ كما يمكنو تحويؿ ممفات البرايؿ إلى نصوص والعكس مف خبلؿ محوؿ البرايؿ كما 

 1.(المبلحؽفي  05رقـ شكؿ)انظر اليقدـ إمكانية اختيار لغة النطؽ العربية أو اإلنجميزية

ىو قارئ شاشة مجاني يتيح لممكفوفيف وضعاؼ البصر النفاذ واستخداـ  : NVDAبرنامج  3

قروء بتحويؿ ما يظير عمى الشاشة إلى نص م WINDOWSأجيزة الحاسوب المزودة بنظاـ 

مر تحت المؤشر مف بحيث يسمح المستخدـ كؿ ما يبالصوت عبر نظاـ آالت النطؽ،

قراءة  NVDAلوحة المفاتيح كما يتيح  باستخداـبينما يعمؿ عمى التحرؾ  محتويات الشاشة،

 .ات برايؿ اإللكترونية(عمى أجيزة تعرؼ بعارضويات الشاشة بالخط البارز)برايؿمحت

يمكف تثبيت البرنامج عمى الحاسوب كأي برنامج آخر إضافة إلمكانية تشغيمو عبر وسيط 

 .USBتخزيف محموؿ مثؿ ذاكرة 

                                                           
 .Op Cit. الزىراء، عبده فاطمة1
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فؽ برامج ابتو  كونو مجانيا ومفتوح المصدر جعمو يزاحـ و لمزايا البرنامج الكثيرة جدا،افة إض

في 06رقـ شكؿ)انظر القارئات الشاشة التجارية ويساىـ في تغيير حياة الكثير مف المكفوفيف

 1.(المبلحؽ

مج خاصة بضعاؼ اختصت شركة الناطؽ لمتكنولوجيا بتقديـ برا :HALبرنامج هال 4

صوؿ ببرنامجيا قارئ عكفت منذ ثبلثة سنوات عمى العمؿ الدءوب لمو و  المكفوفيف،و البصر 

ىو مكتوب عمى شاشة  حيث يستطيع البرنامج أف يقرأ ما 6.02ى اإلصدار إلالشاشة ىاؿ 

ءة مستندات و الحاسوب سواء كاف بالمغة العربية أو االنجميزية و ىذا يمكف المكفوفيف مف قرا

خراجيـ مف العزلة المساىمة بشكؿ ايجابي بالمجتمع و صفحات ويب و و البريد االلكتروني  ا 

االستعانة بمف يخصص جزءا مف وقتو لمساعدتيـ  إلىالحاسوبية التي كانت تضطرىـ 

بإمكاف قارئ  الشاشة التعامؿ مع أي نص عربي مكتوب عمى الشاشة و يعمؿ عمى تشكيمو 

ويمكف نطؽ النص بالكامؿ أو كممة ، يا ومف تـ نطقو بصوت مسموع وواضحو تصريفو نحو 

بؿ أكثر مف ذلؾ بإمكانو أف يعمـ المستخدـ عند  ،مة أو تيجئة حروؼ الكممة الواحدةبكم

 ،و يستطيع أف ينقؿ التغيير لممستمعسطر فارغ إلىمروره عمى مسافة بيف كممتيف أو انتقالو 

فكما يستطيع المبصروف برؤية الخط الغامؽ و المائؿ و المسطر لتميز الكممة أو العبارة عف 

                                                           
 . 14:00الساعة عمى 2018مارس  14 يـو . تصفح  //:www.nvda.ar.orghttp. العربيnvda موقع 1
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باقي النص فكذلؾ قارئ الشاشة يحيط المستمع عمما بوجود خط مسطر أو مائؿ أو غامؽ 

 1و بإمكاف البرنامج قراءة ،المرئية السابقة بأساليب التنسيؽ إليياقبؿ قراءة الكممة المشار 

لحوار و رسائؿ التنبيو أو التحذير و كما يرى المستخدـ األوامر عندما ينقر عمى صناديؽ ا

إحدى القوائـ المنسدلة مثؿ ممؼ أو تحرير أو غيرىا يستطيع البرنامج قراءة ىذه القوائـ و 

 .(في المبلحؽ  07 )انظر الشكؿ رقـ األمر الذي وصمت إليو حاليا إلىيشير 

يعد ىذا البرنامج واحد مف أشير البرامج المكبرة  : ZOOM TEXTEبرنامج زوم تاكست: 5

وىذا البرنامج يتناسب جية لؤلشخاص ضعاؼ البصر بشكؿ خاص،والقراءة لمشاشة والمو 

، يسمح لحاسوب وفتحو يقـو بتكبير الشاشةفبمجرد تثبيتو عمى ا وجميع نظـ التشغيؿ،

 .يمكنو مف التحكـ في حجـ الشاشة وألوانيابالتغيير في شكؿ مؤشر الفأرة ولونو وحجمو كما 

 7متاح لمعمؿ تحت أنظمة تشغيؿ مايكروسوفت ويندوز  وىو مف تطوير شركة أي سكوارد،

وكذلؾ توفير سبؿ الوصوؿ  عمى شاشة الكمبيوتر، ويسمح البرنامج برؤية وسمع كؿ شيء

 2.(مبلحؽفي ال  08رقـ شكؿ)انظر الاالنترنيتيقات والمستندات وشبكة إلى التطب

  FREEDOM SCIENTIFIQUEواحد مف منتجات شركة  : MAGICبرنامج ماجيك 6
                                                           

1 –http://www.ar.Tr.com/vd/showthread-t-1093.htm/ consulté la date 17/03/2018.à 
11heure 
 

[. تصفح مى الخط .]متاح عمركز التكنولوجيا المساعدة : قطر .كبير الشاشةمقدمة عف برنامج زـو تاكست لت 2
 .22:30عمى الساعة.2018 /15/03يـو

http://www.ar/
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في مجاؿ اإلعاقة البصرية والموجية لضعاؼ البصر بشكؿ خاص يعمؿ عمى تكبير شاشة 

يسمح لمستخدمو  النسبة لمبرامج أو النصوص وغيرىا،الحاسوب ميما كاف مضمونيا سواء ب

 كما يتيح لمستعممو إمكانية الوصوؿ إلى  واف،التحكـ في األلبالتعديؿ في حجـ التكبير وكذا 

 1.(في المبلحؽ 09شكؿ رقـ)انظر الأي نقطة عرض بالشاشة

 االىتماـلقد ساعدت التطورات في المجاليف التربوي والتكنولوجي إلى  :برامج الصم البكم

 تعميـ ىذه الفئةاـ الكمبيوتر في بتقديـ برامج تتناسب مع قدرات المعاؽ عف طريؽ استخد

 : ج ىيومف بيف أىـ ىذه البرام

جؿ توفير ظيرت فكرة مشروع وسيط الذي يستيدؼ شريحة الصـ مف أ :برنامج وسيط 1

وبيف الناس ويساعدىـ أيضا في ترجمة المغة المكتوبة التي  سبؿ أقوى لمتواصؿ بينيـ،

يسيؿ مف التواصؿ بيف وأيضا  غة اإلشارة المألوفة بالنسبة ليـ،يصعب فيميا عمييـ إلى ل

،وذلؾ بتوفير مترجـ سيؿ الحمؿ يترجـ بيف المغة العربية ولغة والصـ األشخاص السامعيف

 اإلشارة الموحدة .

 و مف أىـ خصائصو : 

 .حرفا50إلى لغة اإلشارة بحد أقصى : فيو يترجـ مف النص العربي الترجمة -

                                                           
 .10:30الساعة عمى.10/04/2018تصفح   magic  ..net/vd/traidnt 844056.traidnt http://wwwبرنامج  1

http://www/
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 .اإلشارةوتمثيميا حرفا بحرؼ بمغة لكتابة النصوص : التهجئة -

 1 .تعميـ لغة اإلشارةوظيفة مخصصة ل :القاموس -

تمثيؿ لغة  وترجمة النص و تحميؿو فالنظاـ مكوف مف جزأيف رئيسييف:أما عف طريقة عمم

  .اإلشارة

رة يمثمها شخصية رقمية )ترجمة لمغة اإلشامج تواصل المترجم اإلشاري العربيبرنا 2

ىو برنامج ىدفو المساىمة في تقديـ أفضؿ اإلمكانيات لمساعدة األصـ و ذويو (:متحركة

المساىمة في تعزيز التواصؿ يعرض لغة اإلشارة بتأثيرات ثبلثية األبعاد و ىو يجمع بيف و 

لغة اإلشارة العربية كما  إلىخدمة الترجمة و التعميـ فمف خبلؿ تواصؿ يمكنؾ ترجمة النص 

كممات و كذلؾ كتابة نص بحروؼ اإلشارة و يمكف تحميؿ النسخة يمكنؾ تعميـ إشارات ال

 و التي تمكنؾ مف أخذ ،كممة عربية400التجريبية مف التواصؿ و التي تشمؿ عمى أكثر مف 

لشخصية بنظاـ تشغيؿ ا ،يعمؿ برنامج تواصؿ عمى األجيزةانطباع عف فكرة و أداء البرنامج

 ويندوز و مف خصائصو:

  لغة اإلشارة العربية إلىإمكانية ترجمة النص المكتوب بعد تحميمو.  

 لعمؿ عمى الحاسب اآللي أو الياتؼإمكانية ا.  
                                                           

.تكنولوجيا التعميـ وذوي االحتياجات الخاصة "االجيزة التعميمية و  صيانتيا".  تامر ،بلحمحمد الم يغاور ػ الم1
 .34ػ  31ص. 2016القاىرة:]د.ف[، 
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 سيولة استخداـ البرامج .إلشارة بتأثيرات ثبلثية األبعادعرض لغة ا.  

 صوص و إصدارىا بحروؼ لغة اإلشارةإمكانية كتابة ن.  

مجاني لآليفوف حيث يوفر ىذا التطبيؽ لممستخدـ برنامج  :برنامج الفونت اإلشاري 3

قاموس لمغة اإلشارة لمصـ و البكـ و ىو قاموس عربي لمختمؼ الكممات العربية حيث يتـ 

.يستطيع المستخدـ البحث تضمف أشخاص يطبقوف إشارة كؿ كممةتوضيحيا بالصورة التي ت

الستور و ىو  األبوفر في رس أقساـ الكممات عمى أي كممة يريدىا البرنامج متيمف خبلؿ ف

 .مجاني

طرح مركز أبحاث الصـ في جامعة بريستوؿ أوؿ محرؾ بحث : محرك بحث لمغة اإلشارة 4

مخصص لمغة اإلشارة المصورة و المخصصة لميواتؼ الجوالة .محرؾ البحث المسمى 

(MOBILESIGN)  مقطع فيديو تفسر المصطمحات  5000يضـ في قاعدة بياناتو أكثر مف

 1 .العامة لمغة المنطوقة بمغة اإلشارة

باعتبار الحاسوب جياز تعميمي و تثقيفي و لما لو مف أىمية بالغة  :برامج اإلعاقة الحركية

و عمى وجو  االحتياجات يفي تعزيز عمميات التعمـ و التواصؿ بيف األفراد قدـ برامج لذو 

الخصوص اإلعاقة الحركية تعد سيمة االستخداـ و تتناسب مع كافة المعاقيف حركيا 

 .ي التحكـ في الحاسوبشكؿ إعاقاتيـ و يوجد عدة طرؽ بالنسبة ليذه الفئة ف باختبلؼ
                                                           

. 37ػ  34ص  المغاوري محمد المبلح، تامر. المرجع السابؽ.  1  
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مف الموجات الكيرومغناطيسية  االستفادةتتمثؿ في  :التحكم بالموجات الكهرومغناطيسية 1

واحد مف البرامج  IMPULSEمستوى جسـ اإلنساف فعمى سبيؿ المثاؿ نظاـ الموجودة عمى 

التي يمكنيا تعويض لوحة المفاتيح أو الفأرة و التي تسمح لممعاقيف حركيا بالتعامؿ مع 

الحاسوب بواسطة موجات كيرومغناطيسية حيث يتـ تركيب جياز في الجمد و يقـو بتضخيـ 

العضبلت و يمكف ليذا  إلىمرسمة مف الدماغ النبضات الكيرومغناطيسية الصغيرة ال

الجيازاف يعمؿ في أي منطقة مف مناطؽ الجسـ كالوجو أو العنؽ أو اليد كما يمكف لو أف 

 نقرة بالفأرة. إلىيحوؿ االبتسامة أو الغمز بالعيف 

يمكف التحكـ في جياز الحاسب بواسطة الفـ بما في ذلؾ المساف كما  :التحكم بالفم 2

مف أجؿ تحريؾ مؤشر الفأرة عمى الشاشة كما يستطيع  الذقفيمكف استعماؿ الخد أو 

المؤشر عف طريؽ النفخ أو مص أنبوب مرتبط بالحاسوب ،عمى سبيؿ المثاؿ  تحريؾ

عف طريؽ عصا تحكـ  يسمح لممستعمؿ بالتحكـ في المؤشر JOUSEجياز باستعماؿ

مزودة في طرفيا بحساسات لمنفخ و التحريؾ بالمساف كما انو يستطيع العمؿ كموحة 

 1 لممفاتيح عف طريؽ تركيب برنامج خاص.

 
                                                           

1
 – hacavie. L’acces à l’ordinateur :handicape moteur .( en lingne) 

http://www.hacavie.com/aides- techniques/articles/lacces-a-lordinateur -1ere-partie-
handicap -moteur/.date consultatation 06/04/2018.à 07heure. 

http://www.hacavie.com/aides-%20techniques/articles/lacces-a-lordinateur%20-1ere-partie-handicap%20-moteur/.date%20consultatation%2006/04/2018.à
http://www.hacavie.com/aides-%20techniques/articles/lacces-a-lordinateur%20-1ere-partie-handicap%20-moteur/.date%20consultatation%2006/04/2018.à
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واحدة مف الحموؿ التقنية الموجية لذوي اإلعاقة الحركية لتسييؿ تعامميـ  :التحكم بالعين 3

عمى  EYEGAZEالعيف فبواسطة جيازمع جياز الحاسوب وذلؾ باالستفادة مف حركة 

كاميرا سريعة تعمؿ باألشعة تحت الحمراء مركبة في إطار مزودة بنظاـ لمرصد ووحدة 

  .تحركات عمى الشاشة إلىة العينيف معالجة لترجمة حرك

قد تكوف القدـ ىي اليد البديمة أحيانا بالنسبة لممبتورة أيدييـ و جياز فأرة  :التحكم بالقدم 4

مف حركة األقداـ لمتحكـ في حركة مؤشر الفأرة  االستفادةمصمـ مف أجؿ NOHANDS القدـ

درجة مف  360فالجياز مزود بدواستيف األولى بيضاوية الشكؿ مزودة بمنصة لمفدـ تتحسس 

 .ة أما الثانية تعمؿ كدواسة لمنقرالحرك

كثيرا ما يجد المصابوف بالشمؿ الرباعي صعوبة في التعامؿ مع : التحكم بإيماءات الرأس 5

المذاف يتطمباف اليديف الحاسوب و عمى وجو الخصوص في استعماؿ الفأرة و لوحة المفاتيح 

 .بشكؿ كبير

األشخاص مف التعامؿ مع ىذا األخير و تتمثؿ في  لذا فيناؾ تقنية حديثة تمكف ىؤالء

صغير عمى الجبية أو بطرؽ نظارات  طمب تثبيت جيازاالعتماد عمى حركة الرأس حيث يت

 1.الصادرة مف الجياز لممستخدـ لتعكس األشعة تحت الحمراء

                                                           
عمى العنواف التالي:  .حتياجات الخاصة مف المعاقيف حركياقنيات حديثة لتسييؿ تعامؿ ذوي االت 1

http://www.alriyadh.com/516398  17:30عمى الساعة  .12/04/2018تصفح .  

http://www.alriyadh.com/516398
http://www.alriyadh.com/516398
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  :الخاصة االحتياجاتذوي  تخدم  تطبيقات 2-4

  ابتكارات العمماءىو العرض األساسي لبلختراعات و  ـ التكنولوجيا فيما يفيد البشرية،استخدا

  وبعض الحواس وبينما أشخاص فقدرفاىيتو،إذ ساعدت التكنولوجية في خدمة اإلنساف و 

 .ساعدتيـ لتخطي احتياجاتيـ الخاصةوعمؿ العمماء عمى م

الخاصة فيناؾ   االحتياجاتكانت التكنولوجيا و الزالت تقدـ يد العوف لؤلشخاص مف ذوي 

ـ و تقمؿ مف حجـ الصعوبات التي العديد مف التطبيقات و األجيزة التي يمكنيا أف تخد

وفيما يمي عرض ألىـ ىذه التطبيقات  ،الخاصة في حياتيـ اليومية االحتياجاتيواجييا ذوي 

 :أنواعيا اختبلؼو كيؼ يمكنيا مساعدة ذوي اإلعاقات عمى 

 قتطبي MBRAILLe يتيح إمكانية الحصوؿ عمى لوحة مفاتيح بمغة برايؿ بخصائص مجانية

 .طباعة و تعديؿ النص و الرسائؿ مفتتيح لممستخدـ 

  تطبيق VOICE DREAM RE: حاسب السمع  باستخداـ تتيح لممستخدـ إمكانية القراءة

ئؽ بصوت الوثا الكتب وانية االستماع إلى جميع المقاالت،،حيث تتيح ىذا التطبيؽ إمكفقط

 1 .عاؿ دوف الحاجة لقراءتيا

                                                           
: العنواف التالي. عمى جتماعيتطبيقات تساعد ذوي االحتياجات الخاصة عمى التواصؿ اال. مقالةي. يح ،أبو سالـ  1

www.alittihad.ae  19:00الساعة  عمى11/03/2018تصفح . 
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  تطبيقLOOK MONEY READER : و فئتيا يقـو ىذا التطبيؽ بالتعرؼ عمى نوع العممة

أو الذيف يعانوف مف مشاكؿ  لتسييؿ عممية الشراء لممكفوفيف والتخاطب مع المستخدـ،

 .بصرية

  تطبيقCOLOR IDENTIFIER:يقـو ىذا التطبيؽIPOD TOUCH أوIPHONEباستخداـ 

  كاميرا لمتعريؼ باأللواف المحيطة بالشخص.

  تطبيقVOICE DREAM MAIL :تخاطب أو الممسيعمؿ ىذا التطبيؽ مف خبلؿ ال  

 إلىلمساعدة المستخدـ باالستماع إلى رسائؿ البريد اإللكتروني بكؿ سيولة دوف الحاجة 

 1 قراءتيا.

 خالصة:  

والوسائؿ التكنولوجية الخاصة  االحتياجاتوجية لذوي بعد التعرؼ عمى الخدمات المكتبية الم

ال يتجزأ مف الوسائؿ ىي جزأ  ذهتنتج أف ىنس ،في تعميـ المعاقيفة المستعممة الحديث

 .ميةالتعمكذلؾ ىي صرح لمعممية  و ،تكنولوجيا التعميـ

 االحتياجاتكما نبلحظ مف خبلؿ ىذا الفصؿ أف لمتكنولوجيا دور ميـ جدا في خدمة ذوي 

 .المكتباتي يتحمميا ىذا النوع مف وىي المسؤولية الت وتمبية متطمباتيـ، الخاصة،

                                                           

Op Cit ي. يح ،سالـ أبو  1  
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 تمهيد:

األرضية النظرية  يييئأف تـ التعرؼ إلى الجانب النظرم ليذه الدراسة ك الذم  بعد ػ        

 باعتبارهيأتي الجانب الميداني  ،المختمفة هف خالؿ ما تضمنتو محاكر ملمكضكع البحث 

يمثؿ اإلطار  بقكلو:(Mace Gordon)  ك يكضح ذلؾ  ،إلى تحميمو بدقة انصبك  المحدد لما

ى تحميمو بدقة لمتحقؽ مف إلنيدؼ المحدد لما  العممي عنصر ىاما ... في البحث باعتباره

فال بد مف إنجازه  ،الفرضية أك مف االستدالؿ العممي سكاء تعمؽ األمر بالتحقؽ مف ،فرضيتنا

ال يمكف أف نفصؿ متكامميف ك  )كالعممي النظرم(باعتبار أف الجانبيف 1،بأكبر دقة ممكنتيف

ألنو ال تكتمؿ أىمية أم بحث عممي إال بعد ربطو بأرض الكاقع ك  ،أحدىما عف األخر

التأكد مف نتائجو مف خالؿ جمع البيانات الخاصة بمكضكع الدراسة بكاسطة األدكات جمع 

ؼ ك تحميؿ الظاىرة لكص ،الدراسةؼ جكانب البيانات المناسبة مف أجؿ اإلحاطة بمختم

حيث يمر الباحث مف الجزء النظرم إلى الجزء الميداني ألنو ال يمكف بأم  ،مكضكع الدراسة

حاؿ مف األػحكاؿ أف ننجز بحثا كامال دكف االستعانة بتقنيات جمع البيانات المنيجية 

 .المحكمة

 التعريف بالمؤسسات المستقبمة : 1 

 المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية الدكتور موالي بمحميسي :تعريف  1_1

بحيث تصنؼ  ،مكتبات العامة المكجكدة بالجزائرتعد مكتبة مكالم بمحميسي أحد أنكاع الػ  

ك ىي مف ضمف المشاريع التي استفادت منيا  ،تبات الرئيسية لممطالعة العمكميةضمف المك

                                                           
. 4002 ،دار القصبة للنشر الجزائر : تدريبات عملية . .منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية : موريس،أنجرس  1
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 االجتماعيةإذ تعد مف أىـ المؤسسات الثقافية ك  ،الخدمات العمكمية إطاركالية مستغانـ في 

في إطار المشركع الثقافي  ،تـ تأسيسيا بمبادرة كزارة الثقافة كىذاالمكجكدة بيذه الكالية 

ك ذلؾ كفقا  ،لممطالعة العمكمية في كؿ الكاليةالذم ييدؼ إلى إنشاء مكتبة رئيسية  ،الكطني

المؤرخ  08/236تنفيذم لممرسـك ال 2011أكت  18المؤرخ في  11/293لممرسـك التنفيذم رقـ 

 .إنشاء مكتبات المطالعة العمكمية كالمتضمف 2008جكيمية  26في 

مثمة في المكتبات كتضـ ىذه المكتبة مجمكعة مف ممحقات ك المت ،2012فتحت أبكابيا سنة ػ 

 .مكتبات قطاعية في طكر االنجاز 4 مكتبة ك 26عددىا  بمغالبمدية ك التي 

 الموقع:

ك دار الثقافة "عبد  ،مسكف تتكسط كؿ مف المركز اإلسالمي 400تقع المكتبة بحي ػ 

الرحماف كاكي " ك المعيد المكسيقي ك مديرية الثقافة التي ال تبعد كثيرا عف مركز الكالية 

 .جيفيي بيذا تتمحكر في مكقع جد إستراتي

 التوقيت :

 مساءا. 16:00صباحا الى غاية  8:30تفتح المكتبة طكاؿ أياـ األسبكع مف الساعة ػ 

 الهيكل التنظيمي :

 :مف أربع مستكيات ك مقسمة كاألتي ك ىي مككنة2ـ 886.90ك تتربع عمى مساحة قدرىا ػ 

/  15:/طاقـ التقني 14في طاقـ اإلدارم :تتمثؿ األيادم العاممة  عدد الموظفين:

  1.عامؿ 39ليصؿ المجمكع : 10:المتعاقديف

                                                           

.10:00. مستغانـ: المكتبة العمكمية مكالم بمحميسي.ادة مف مسؤكؿ المكتبة بشكؿ مباشرتمت االستف  1  
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 البرنامج المعتمد في تسيير المكتبة :

 تعتمد المكتبة في التسيير عمى برنامج اكسؿ. 

 صيد الكمي لممكتبة:الر 

تحتكم المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية مكالم بمحميسي رصيد كثائقي ال بأس بو كصؿ  

 ؿصك   2016كفي مارس  ،2015نسخة سنة 47780عنكاف ك  15650في مختمؼ المجاالت 

 نسخة. 57179عنكاف ك  18733عدد إلى 

 عدد المنخرطين:

ما يتعمؽ بفئة ذكم كفي ،مسجؿ مف كافة الشرائح 5440اإلجمالي بأكثر مف  يقدر العدد

 5اإلحتياجات الػخاصة حسب ما صرحت بيا المختصة في المجاؿ)المكفكفيف( ىناؾ حكالي 

 4ذك السف  األطفاؿمسجال مف مختمؼ الحاالت اما  15مستخدميف دائمي االرتياد ك

 منخرط . 409حكالي  اإلجماليسنة فيقدر عددىـ  12السنكات الى غاية

 التي تحرص المكتبة عمى تقديميا لدينا:المياـ  مف بيف مهامها:

 فاظ عمى التراث الكطني ك الثقافيالح. 

 ئات المجتمعالعممية كالثقافية لجميع ف االحتياجات تمبية. 

 سبات مع تكفير المكتبات المتنقمةالكطنية كالمنا األعياد القياـ بالتظاىرات الثقافية. 

  1 .استغالؿ قاعة االنترنتتكفير تكنكلكجيا المعمكمات كذلؾ عف طريؽ 

 تتجمى أىداؼ مكتبة في النقاط التالية: و أهميتها:أهدافها 

                                                           

.10:00مستغانـ: المكتبة العمكمية مكالم بمحميسي.   تمت االستفادة مف المسؤكؿ المكتبة مباشرة.   1  
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  أكجو ترقية المطالعة العمكمي في المجتمع الجزائرم ككؿ ك المستغانمي عمى 

 .الخصكص

  ك المعمكمات  أجؿ نشر األفكارتكفير خدمات حية كمتكاممة اجتماعية مف

 .بالمجتمع

  عمى المطالعة ك االىتماـ بالكتابرفع مستكل المقركئية ك التشجيع. 

 رضى المستفيد عمى خدمات المكتبة. 

  أىميتيا فيي تتجسد في ككنيا مؤسسة ثقافية تعميمية تعمؿ عمى نشر اما

مع تشجيع التعميـ الذاتي  ،عمى التراث الكطني المعرفة ك الثقافة كالحفاظ

مما يؤىميا باف تككف كسيمة مثالية لرفع  ،المستمر لجميع شرائح المجتمعك 

اطات التي مف خالؿ النش اإلبداعينسبة المقركئية، ك الرقي الفني ك الحس 

 1.المتعمقة بفئة األطفاؿ تقـك بيا باألخص

 : "أحمد زبانة "العمومية تعريف المكتبة 2_1

 نبذة تاريخية :

ضمف إنشاء ـ ك المت 2006أكت  02قرار مشترؾ مؤرخ بتاريخ  ة، بمكجببنشأت المكتا 

بمكجب  تحصمت عمى استقالليتيا ممحقة بكالية غميزاف لممكتبة الكطنية الحامة كبعدىا

 2008يكليك  26ق المكافؽ لػ  1429رجب  23المؤرخ في  08/236المرسـك التنفيذم رقـ

 .غميزافالمتضمف إنشاء مكتبة المطالعة العمكمية بكالية ك 

                                                           

.10:00مستغانـ: المكتبة العمكمية مكالم بمحميسي .  تمت االستفادة مف مسؤكؿ المكتبة مباشرة.   1  
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   موقع المكتبة :

 .قرب الحي الجامعي بكالية غميزاف تقع المكتبة تجزئة الكافي

 التوقيت :

 .إلى الخميس المكتبة مفتكحة : مف السبت 

 .مساءا 16:00صباحا إلى غاية  09:00ػ جناح الخاص بالكبار مف الساعة 

 .مساءا 16:00صباحا إلى غاية  09:00مف الساعة  بالصغار جناح الخاصػ 

 .مساءا 16:00صباحا إلى غاية  09:00قاعة االنترنت : مف الساعة 

 1ىناؾ تسييالت لممنخرطيف بالمصمحة .

 البيانات :أدوات جمع  2 

قرب مع مكاقؼ أراء اعتمدنا عمى مالحظة بسيطة، كذلؾ لتعرؼ عف  المالحظة :ـ 

كرد فعميـ حكؿ الخدمات  ،عمى طبيعتياكتصرفات المبحكثيف )ذكم االحتياجات الخاصة( 

لتأكيد أك نفي  كأيضاالمكجية ليـ كذلؾ لمحصكؿ عمى نتائج أكثر دقة كأكثر مكضكعية 

 الفرضيات التي قامت عمييا دراستنا .

، المكتبة الرئيسية لممطالعة مع مدير كمسؤكؿ لكؿ مف المكتبتيفكانت مقابمتنا  المقابمة :ـ 

 ، ك المكتبة العمكمية لكالية غميزاف .لكالية مستغانـ مكميةعال

سؤاؿ مكزع عمى ثالث  14ككانت المقابمة عبارة عف مجمكعة مف التساؤالت مككنة مف ػ 

 حسب الترتيب التالي :محاكر 

                                                           

. 11:15غميزاف: المكتبة العمكمية أحمد زبانة.  تمت االستفادة مف مسؤكؿ المكتبة مباشرة.  1  
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 االحتياجات الخاصة بيف المبنى ك القائميف عميو.المحور األول : ذوي 

 .عمؽ بمبنى ذكم االحتياجات الخاصةتضمف اربعة أسئمة تت

 .بالمكتبةالخدمات المتاحة لثاني :ا المحور 

 .التي تقدميا المكتبة ليذه الفئة تضمف ىذا المحكر خمسة أسئمة متعمقة بالخدماتػ 

 .التكنكلكجيا التي تتيحيا المكتبةالكسائؿ المحور الثالث :

ت التي تكفرىا ك االمكانيااحتكل ىذا المحكر كذلؾ عمى خمسة أسئمة يبيف فييا الكسائؿ ػ 

 .ليذه الفئة المكتبة

الرئيسة لممطالعة بإعداد مقابمة مكجية لذكم االحتياجات الخاصة في المكتبة ككذلؾ قمنا 

مكزعة عمى ثالثة محاكر  سؤاؿ 13العمكمية لكالية مستغانـ ، كانت أسئمة المقابمة مككنة مف 

 :كالتالي 

 .تياجات الخاصة بالمكتبة العمكميةعالقة ذكم االح: األولالمحور 

 .احة بالمكتبةالخدمات المت المحور الثاني:

 .تتيحيا المكتبةالتكنكلكجيا التي الكسائؿ المحور الثالث :

 كقد اتبعنا خطة قبؿ الشركع في اعداد المقابمة كىي كاألتي :

 في األسئمة كتدكينيا .اعداد المقابمة : التخميف  (1

التحكيـ :ىي اخذ المشكرة مف أىؿ االختصاص لتصحيح المقابمة قبؿ الشركع في  (2

 انجازىا ، حيث أخذنا رأم األستاذة المؤطرة .
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أخذنا مكعد المقابمة الخاصة المكتبة  ،جراء المقابمةالمكعد إل: اخذ االستئذاف (3

اما  2018مارس  20لكالية مستغانـ يكـ الثالثاء الرئيسية لممطالعة العمكمية 

 .2018أفريؿ  22غميزاف كاف يكـ األحد المكتبة العمكمية لكالية 

قمنا باجراء المقابمة بالمكتبة العمكمية لكالية مستغانـ يكـ  :الفعميةاجراء المقابمة  (4

، كاف بيف اخذ المكعد ك اجراء المقابمة اكثر مف اسبكعيف 2018افريؿ  13الثالثاء 

مة لممكتبة العمكمية مكعد اجراء المقابكاف  كذلؾ تزامنا مع العطمة الربيعية ك 

 .كعدفيو الم أخذناالذم اليـك نفس  ىكبغميزاف  

                               : قمنا بتحميؿ المقابمة عمى حسب ما قدـ لنا مف إجابات                                                                          تحميؿ المقابمة (5

 .مف قبؿ المبحكثيف

                                               المقابمة عرض وتحميل -3

 التي أجريت مع ذوي االحتياجات الخاصة :المقابمة 

 المحور األول :

 ىؿ لديؾ بطاقة المكتبة ؟ـ 1س

 .نعـ لدم بطاقة المكتبة ـ1ج

يكف إلييا مف اجؿ ػ نستنتج مف خالؿ ىذه األجكبة أف المبحكثيف لدييـ بطاقة المكتبة يتج

بحث عف الى الدراسة ك الاالستفادة مف الخدمات ك البرامج التي تقدميا ليـ باإلضافة 

 .المعمكمة التي يحتاجكنيا

 ىؿ تتردد عمى المكتبة ؟ ـ2س
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 .لمتعمـنعـ اتردد عمى المكتبة  ـ2ج

ال كمنو  أـف المبحكثيف يترددكف عمى المكتبة إذا كامف خالؿ طرح ىذا السؤاؿ أردنا معرفة ػ 

 أخر يتجيكف إليو نستنتج اف اغمبيـ يترددكف لممكتبة مف اجؿ التعمـ الف ليس لدييـ مكاف 

 ماىي اكقات ترددؾ عمى المكتبة ؟ـ 3س

 .كأحيانا في اكقات أخرلاتجو الى المكتبة كؿ يـك السبت صباحا ـ 3ج

كاف المبحكثيف يترددكف عمى المكتبة في كقت  السؤاؿ معرفة ما إذاحاكلنا مف خالؿ ىذا ػ 

محدد كتكصمنا الى اف المبحكثيف يترددكف بكثرة يـك السبت يمكف اف يككف السبب ىك 

ضا ك ربما أيالمكتبة تأثير عمى ىذه الفئة في ترددىـ عمى البرنامج الدراسي الذم لو دكر في 

 .الى ندرة الكثائؽ التي تخدميـ

 تجعمؾ تتردد عمى المكتبة ؟ماىي الدكافع التي ـ 4س

بيدؼ  ،تعمـ اإلعالـ اآللي ،ـيردد عمى المكتبة مف اجؿ التعمالدكافع التي تجعمني ات ـ4ج

 مأل الفراغ.لالتعمـ كيؼ أتكاصؿ مع اآلخريف كذلؾ عف طريؽ شبكات التكاصؿ االجتماعية، 

يترددكف عمى المكتبة ىذا السؤاؿ ىك معرفة الدكافع التي تجعؿ ىذه الفئة اليدؼ مف خالؿ ػ 

كيككف اإلقباؿ عمى الكسائؿ التكنكلكجيا  ،كمنو تكصمنا الى أنيـ يتجيكف الغراض عممية

 خاصة الحاسب اآللي .

 الثاني :المحور 

 ماىي الخدمات المقدمة لؾ المكتبة ؟ ك ماىك تقيمؾ ليا؟ـ 1س

 .اآللي اإلعالـ، تعميـ تقدـ الكتب بطريقة البرايؿ، الكتب السمعيةـ 1ج
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فالمكتبة مازالت بعيدة كؿ البعد عمى سد  ،ما ابحث عنو أجدال  إننيتقيمي لممكتبة ىك ػ 

، كتب  يكجد كتب كثيرة بالمغة العربيةالكتب متكفرة بالمغة الفرنسية ك ال أغمبيةاحتياجاتنا ك 

 .أخطاءالمصاحؼ بيا 

اف فئة المكفكفيف ىي التي تعتمد عمى ىذا الفضاء لككف  ،مف خالؿ ىذا الجكاب نستنتجػ 

ك ال تمبي كؿ المكتب تقدـ ليا بعض الخدمات ك مع ذلؾ فيـ يركف اف المكتبة مازالت بعيدة 

 .متطمباتيـ

 اكثر الخدمات التي تترددكف بسببيا الى المكتبة ؟ ماـ 2س

 اتردد بكثرة  مف اجؿ كرشة اإلعالـ اآللي.ـ 2ج

ك مف برمجيات  اآللي لالستفادة منيا اإلعالـاكثر شيئ يترددكف عميو المكفكفيف ىك كرشة 

 الحاسب نظرا لغياب الكتب بطريقة البرايؿ.

عمى التعامؿ مع ىذه الخدمات ؟ ك ايف تـ  أخرل أماكففي ىؿ تناكلت تدريبا سابقا ـ 3س

 تدريبؾ ؟

 .الكالئي لممكفكفيفجمعية االتحاد نعـ تناكلت تدريبا سابقا في ـ 3ج

فئة قميمة مف  أنيـك مف خالؿ ىذا الجكاب تبيف اف الجمعية تكلي اىتماـ بيذه الفئة كخاصة ػ 

 .المجتمع ك يمتازكف بحساسية مفرطة

 ؟رنتكماىي الخدمات التي تكفرىا لؾ االنت د مف خدمة االنترنت في المكتبة؟ىؿ تستفيـ 4س

 .ال يكجد انترنت بالمكتبةـ 4ج
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ىذا الجكاب يؤكد المبحكثيف عدـ اتصاؿ أجيزة الحكاسيب باالنترنت ك ىذا ربما  مف خالؿ

راجع التكاليؼ الضخمة إال اف المكتبة تتكفر عمى قاعة االنترنت كلكف ىذه األخيرة ليست 

 .كيفة لالستعماؿ مف طرؼ المكفكفيفم

 المحور الثالث :

 المكتبة ؟ماىي الكسائؿ ك االدكات التي تتعاممكف بيا في ـ 1س

الة الكتابة ،االلكتركني السطرىي  بيا في المكتبة أتعامؿالكسائؿ ك االدكات التي ـ 1ج

في 17)انظر الشكؿ رقـمعمـ البرايؿ آلة في المالحؽ(، 16بالبرايؿ)انظر الشكؿ رقـ

 ،في المالحؽ(18انظر الشكؿ رقـ(رايؿبالبلكحة الكتابة بخط البرايؿ، منقمة ك ككس  ،المالحؽ(

في  20)انظر الشكؿ رقـ مكعبات لمحساب في المالحؽ(19)انظر الشكؿ رقـناطقةآلة حاسبة 

 .اسب ك البرمجيات الناطقةالى الكسائؿ التكنكلكجيا كالح باإلضافة المالحؽ(

المكتبة ضركرية بالنسبة لممكفكفيف ك ال يمكف  فيىذه الكسائؿ ك االدكات  أصبحتػ 

ليـ عمى احتياجاتيـ مف السريع لحصك االستغناء عنيا في مالذ المكفكفيف بالمكتبة ك الحؿ 

 .المعمكمات

 ىؿ تجدكف اف ىذه الكسائؿ كافية لتمبية الخدمات التي تحتاجكنيا ؟ـ 2س

 .الكسائؿ غير كافية لتمبية احتياجاتناـ 2ج

، الكسائؿ المقدمة لتمبية االحتياجات أخرلالحكاسيب ك كسائؿ  أجيزةاف المكتبة تحتاج الى ػ 

السبب ىك اف الجناح غير مستقؿ ك  المستفديففي ىذه المكتبة غير كافية قميمة مقارنة بعدد 

 .ك الميزانية مخصصة لو غير كافية بذاتو
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 الكسائؿ ؟ىؿ تجدكف مساعدة مف طرؼ المكتبي عند استعماؿ ىذه ـ 3س

أدرل باحتياجاتنا  نعـ أجد مساعدة مف طرؼ المكتبي عند استعماؿ ىذه الكسائؿ فيكـ 3ج

 .ألنو مف فئتنا

دراية تامة باحتياجات ىذه الفئة مف المستفديف ك يقكـ عمى  ألنوالمكتبي يقـك بمساعدتيـ ػ 

 . تكنكلكجيااضر إثناء  تعامميـ مع بمرافقتيـ إثناء تكاجدىـ في الجناح كيككف ح

 ماىي البرمجيات التي تتيحيا لؾ المكتبة ؟ ـ4س

 Dibtyرنامج لطباعة ك كتابة البرايؿ، بزتكفرة بالمكتبة ىي برنامج الجاك البرمجيات المـ 4ج

 لتكبير الشاشة لقاصرم البصر. Zoom texteبرنامج 

فيذه البرامج كضعت لمساعدة  ،الحكاسيب المتكاجدة بجناح المكتبة مجيزة ببرمجياتػ 

، فالبحث مف خالليا يككف اسرع كذلؾ سييؿ عميو عممية استخداـ الحاسكبالمكفكؼ فقط لت

 مف اجؿ اعتماد المكفكؼ عمى نفسو دكف لمجكء الى مساعدة اآلخريف.

ىذه العقبات مف ماىي اىـ المشكالت التي تعترضؾ في المكتبة ؟ ك ما سبؿ ازالة ـ 5س

 كجية نظرؾ؟

 .سكاء سمعية، سكاء بخط  البرايؿ كتب خاصة بدراستي ككني ادرس جدأ ال :المشاكؿـ 5ج

 . doc-HTML - CHMيجب تكفير الكتب االلكتركنية بصيغة : الحمكؿػ 

 .اسيب المجيزة بالبرمجيات الناطقةزيادة عدد الحك  ػ 

 الحاصمة لمصادر المعمكمات التى نحتاجيا. اتر التطك تكفير شبكة االنترنت لمكاكبة ػ  
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غير كافي بالنسبة لممتمدرسيف فيي تكفر ليـ الكتب بطريقة الرصيد الذم تكفره المكتبة ػ 

متطمباتيـ مف المعمكمات  البرايؿ، الكتب السمعية لكف ليس حسب تخصصيـ  كىذه ال تمبي

 .قدمة لوراضي عمى ىذه الخدمات الممما يجعؿ المستفيد غير  ،كما يجب

 المحور االول :تحميل  

اغمب فئة ذكم االحتياجات الخاصة يممككف بطاقة مكتبة ك يترددكف عمى المكتبة خصكصا ػ 

كىذا يدؿ عمى اف ىذه الفئة ك المتمثمة في  ،العطمة االسبكعية أياـفي اكقات فراغيـ كفي 

حسبيـ باعتبارىا المتنفس الكحيد الخاصة ييتمكف بزيارة المكتبة ك ذلؾ  االحتياجاتذكم 

الذم يكسركف بو فراغيـ اليكمي ك المصدر الذم يمكنيـ مف التعبير عف انفسيـ ك تفعيؿ 

 . االخريف كتنمية مياراتيـ الفرديةتكاصميـ مع 

 المحور الثاني :تحميل  

المبحكثيف يتضح اف المكتبة تقدـ ليذه الفئة خدمات سكاء كانت تقميدية  إجاباتمف خالؿ ػ 

مع تكفير المعدات المكاكبة لتكنكلكجيا الحديثة بمافييا استعماؿ الحاسب االلي اك الكتركنية 

بمختمؼ برمجياتو الذم يترددكف بسببو الى المكتبة لتعكض حاسة البصر بحاسة السمع 

معيات تكلي اىتماميا بيذه الفئة، كرغـ كؿ ىذه الخدمات التي الممس ك ال ننكر اف ىناؾ جك 

في تكفير االنترنت ليذه الفئة مقارنة مع الفئات العادية التي تكفر ليـ  تكفرىا اال انيا تقتصر

 .النترنتقاعة ا
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 المحور الثالث:تحميل  

التي تـ طرحيا عمى فئة ذكم االحتياجات الخاصة في ىذا المحكر تبيف  األسئمةمف خالؿ ػ 

اف ىناؾ كسائؿ ك ادكات متنكعة مكفرة لفئة المكفكفيف فقط ك غياب الكسائؿ المكيفة لفئات 

فيف غير كافية ، اال اف الكسائؿ المكفرة لممكفك ييا المعاقيف حركيا ك الصـ البكـاالخريف بما ف

ء يقكـ بمساعدة ىذه الفئة ك ىك عمى دراية ال ننكر اف مسؤكؿ الفضا ك ،لتمبية احتياجاتيـ

التي  أيضاك يعد ىك االخر كاحد مف ىذه الفئات، كمف بيف الكسائؿ  ،تامة باحتياجاتيـ

المبحكثيف انيا تسيؿ عمييـ عممية استخداـ الحاسكب فالبحث  أكدتكفرىا المكتبة البرمجيات 

سريعة اال اف تكاجييـ مشاكؿ في المكتبة منا يجعميـ غير يككف مف خالليا بطريقة سيمة ك 

 .ؿ الرضا عمى الخدمات المقدمة ليـراضيف ك

العمومية و مسؤول فضاء  الرئيسية لممطالعة المقابمة التي اجريناها مع مدير المكتبة

 ذوي االحتياجات الخاصة : 

 المحور االول :

 االحتياجات الخاصة ؟ مىؿ تحتكم مكتبتكـ عمى جناح خاص بذك ـ 1س

 نعـ ليـ جناح خاص بيـ .ـ 1ج

 نت المكتبة تتكفر عمى جناح خاص بذكمحاكلنا مف خالؿ ىذا السؤاؿ معرفة ما اذا كاػ 

ك قد تكصمنا الى اف  ،ؼ عمى اىتماـ المكتبة بيذه الفئةقصد التعر  ،االحتياجات الخاصة

البالغة التي تبدييا  األىميةالمكتبة تحتكم عمى جناح خاص ليذه الفئة ك ىذا راجع الى 
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ياـ بانشطة ثقافية ك اخرل المكتبة بيذه االخيرة حيث تكفر ليـ الجك الناسب مف خالؿ الق

 األساسي.ك ىك اليدؼ  ،جؿ بث السعادة ك تعميـ ىذه الفئة، مف امسرحية

 مبنى يخدـ ذكم االحتياجات الخاصة ؟ىؿ الـ 2س

 نعـ المبنى يخدـ ذكم االحتياجات الخاصة .ـ 2ج

ف المبنى يسيؿ ليذه الفئة حرية نيدؼ مف خالؿ طرح ىذا السؤاؿ الى معرفة ما اذا كاػ 

، كقد تكصمنا مف خالؿ إجاباتيـ الى اف المبنى يساعد الى حد التنقؿ ك سيكلة التكيؼ معو

 .يجدكا ام صعكبات في التكيؼ معو ـما ىذه الفئة ك ل

 ىؿ تخصصكف عدد معيف مف المكتبيف لخدمة ىذه الفئة ؟ـ 3س

 .نعـ نخصص عدد مف المكتبيف لخدمة ذكم االحتياجات الخاصة ـ 3ج

مف خالؿ ىذا السؤاؿ حكؿ كجكد مكتبييف متخصصيف مف نفس الفئة ك مف خالؿ إجاباتيـ ػ 

 .ه الفئة لمساعدتيـ اكثر مف غيرىـلخدمة ىذ تكفر متخصصيفتكصمنا الى اف المكتبة 

الفئة ك المسؤكؿ عف خدماتيا مف نفس الفئة اـ مف فئة  ىؿ القائـ بالتعامؿ مع ىذهـ 4س

 عادية ؟

 المسؤكؿ مف نفس الفئة .ـ 4ج

كجدنا اف المسؤكؿ عمى المكتبة مف نفس الفئة ك ىذا ما يجعمو يحس  اإلجاباتمف خالؿ ػ 

نستنتج اف ، ف ىذه الفئةاكثر لما يستطيع معرفة احتياجاتيـ ك رغباتيـ لككنو م بالمسؤكلية

ه الفئة اىمية كبيرة حتى انيا جعمت ليـ مسؤكؿ خاص بيـ مف نفس الفئة المكتبة تكلي ىذ

 .آخر لككنو اقرب مف ام شخص
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 المحور الثاني:

 ىؿ تحتكم مكتبتكـ عمى رصيدخاصة بذكم االحتياجات الخاصة ؟ـ 1س

، حيث ىناؾ كتب خاصة بذكم االحتياجات الخاصة نعـ تحتكم عمى رصيد خاصـ 1ج

 طابعتيف لمبرايؿ. ،اإلعالـ اآلليأجيزة 

خاص بذكم االحتياجات مف خالؿ ىذا السؤاؿ اردنا معرفة احتكاء المكتبة عمى رصيد ػ 

الفئة اف  المكتبة تحتكم عمى رصيد خاصة بيذه  إجاباتيـك قد تكصمنا مف خالؿ ، الخاصة

اف ىذا الرصيد ، غير لألطفاؿحيث ىناؾ كتب البرايؿ مف ركايات ك مصاحؼ ك قصص 

 .محدكد ك عير متنكع

 ىؿ تقدـ مكتبتكـ خدمات لذكم االحتياجات الخاصة ؟ـ 2س

نعـ ليـ خدمات خاصة بيـ ك خرجات لمعظـ المراكز التي تيتـ بيذه الفئة كمركز ـ 2ج

 .الكالئي لممكفكفيفمزغراف ،مركز سيدم عمي االتحاد 

تقدـ ليـ تتناسب مع كضعيتيـ اف ذكم االحتياجات الخاصة  اإلجاباتيبدكا مف خالؿ ىذه ػ 

 .ظـ المراكز التي تيتـ بيذه الفئةك كذلؾ خرجات لمع

 تخدـ كؿ ذكم االحتياجات الخاصة أـ فئة معينة فقط ؟ ،ىؿ الخدمات المقدمةـ 3س

فقط:المكفكفيف عمى مستكل المكتبة الرئيسية، المعاقيف الخدمات المقدمة تخدـ فئتيف ـ 3ج

 . غراف مثال كرشة الرسـ ك الحككاتيذىنيا في مز 

ف ليا حظ كفير مف الخدمات المقدمة فذكم يبدكا مف خالؿ ىذه االجابة اف فئة المكفكفيػ 

االعاقة البصرية ىـ االكثر بركز ك تفاعؿ كيمكف ارجاع السبب الى اف المكفكؼ بشكؿ 
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ص يحتاج الى طريقة  خاصة لممطالعة عمى عكس الصـ البكـ اك االعاقة الحركية الذيف خا

 يمكنيـ االستفادة مف الرصيد العادم. 

 ماىي المصادر التي تتيحيا المكتبة لذكم االحتياجات الخاصة ؟ـ 4س

بالمغة  األطفاؿ، كتبقصص  ،المصادر التي تتيحيا المكتبة ىي المصاحؼ بالبرايؿـ 4ج

قائال اف ىذا لـ يمنعيـ مف تحميؿ مجمكعة  أضاؼكما  ،بالفرنسية مبياغأالعربية لكف قميمة 

كحؿ  DVD , CD-ROMالكتركنية  أكعيةقيمة مف الكتب االلكتركنية ك ضبطيا في 

 . مؤقت لتنشيط الفضاء

صة الخامف خالؿ ىذه االجابة يبدكا اف المصادر التي تتيحيا المكتبة لذك االحتياجات ػ 

فيي محصكرة فقط في المصاحؼ ك قصص األطفاؿ ك بعض  ،محدكدة ك غير متنكعة

ذا ال يكفي ك ال الكتب بالمغة العربية ك الفرنسية كىي مكتكبة بطريقة خط البرايؿ ك لكف ى

 .يمبي احتياجاتيـ

 ما المصادر االكثر استخداما ؟ـ 5س

 ك جانب اإلعالـ اآللي . ،ثر استخداما قصص األطفاؿالمصادر االكـ 5ج

 المحور الثالث:

 ىؿ تحتكم مكتبتكـ عمى التكنكلكجيا المساعدة ؟ـ 1س

 نعـ تحتكم عمى تكنكلكجيا المساعدة. ـ1ج

بالتكنكلكجيا المساعدة باعتبارىا جد ميمة نستنتج مف خالؿ ىذه االجابة اف المكتبة مزكدة ػ 

 .اقؿ كقت ك جيد مات بأسيؿ طريقة كك فعالة في الكصكؿ الى المعمك 
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 ما الكسائؿ ك االمكانيات التي يكفرىا ىذا الجناح ؟ـ 2س

 كتب البرايؿ . ،، طابعتيف برايؿ اآللي اإلعالـ أجيزةـ 2ج

ك غير كافية حيث نالحظ  ،جدانستنتج مف خالؿ ىذه االجابة اف الكسائؿ المتكفرة قميمة ػ 

م االعاقة البصرية عمى غياب  الكتاب الناطؽ ك ىك مف انجح ك افضؿ الطرؽ لحصكؿ ذك 

 .المعمكمات

 ىؿ تنظمكف دكرات تدريبية لتككيف المستفيد مف ىذه التكنكلكجيا؟ـ 3س

ذه لكف نقـك بتشجيع المسؤكلة عمى ىذا الجناح لتقديـ االحسف ليال يكجد دكرات تدريبية ـ 3ج

 الفئة .

يككنكف كال  ػ نستنتج مف خالؿ ىذه اإلجابة أف المستفديف مف ذكم اإلحتياجات الخاصة، ال

 يتدربكف الستخداـ ىذه الكسائؿ، مع أنيـ ال يستطيعكف استعماليا مباشرة كما ىك كاضح.

 .طاعالمستمزمات ك التجييزات ليذا الق ىؿ تخصص المكتبة ميزانية خاصة القتناءـ 4س

الذم خصص ليذه الفئة نعـ تخصص ميزانية خاصة ك الدليؿ عمى ذلؾ المبمغ الكبير ـ 4ج

 .2014فقط في 

يبدكا مف خالؿ االجابة اف المكتبة تخصص ميزانية القتناء بعض المستمزمات المكتبية ػ 

ك لكف مف خالؿ ما لحظناه مف نقص في الكسائؿ  ،االحتياجات الخاصة مالمتعمقة بذك 

يف لنا اف ىذه الميزانية المخصصة غير كافية ك ال تفي بالغرض ك خاصة تب ،االمكانياتك 

 ف التحكـ بكؿ الظركؼ المتعمقة منيـ.اف عددىـ قميؿ جدا لذا يمكك 

 ما األجيزة األخرل التي تكدكف تزكيد المكتبة بيا ؟ـ 5س
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ك كذلؾ كتب  2018األجيزة ىي لكحة البرايؿ ك التي مف المفركض يتـ اقتناءىا في ـ 5ج

 . المغة العربية بالبرايؿ

لتكفير متطمبات ك سد  األجيزةمف خالؿ ىذا السؤاؿ تبيف اف المكتبة ستحاكؿ اقتناء بعض ػ 

 .بنقص ك االندماج اكثر في المجتمعىذه الفئة لكي يشعركف احتياجات 

 تحميل المحور االول :

مسؤكؿ عمى ذكم االحتياجات مف طرؼ المدير ك ال لنا المقدمة اإلجاباتمف خالؿ ػ 

الفئة مف خالؿ ما تكفره ليـ مف  بيذهلمكتبة تكلي اىمية خاصة ، يتبيف اف االخاصة

، كما انيا تكفر في الجناح الذم تخصصو ليذه الفئةتسييالت تساعدىـ عمة سيكلة التنقؿ 

تكفره مف  اليـ البيئة المالئمة التي تجعميـ يتكيفكف مع الخدمات المكتبية مف خالؿ م

 فالفئة ىك االخر م ىذهالى اف المسؤكؿ عف  باإلضافةمتخصصيف مكتبيف لخدمة ىذه الفئة 

ما يدؿ عمى اف المكتبة تسعى جاىدة لتكفير الراحة النفسية  ،ذكم االحتياجات الخاصة

تبة ؿ المكك بالتالي تسعى جاىدة لجعؿ ىؤالء يجدكف راحتيـ داخ ،االجتماعية ليذه الفئةك 

ئدة مف الخدمات التي تكفرىا ليـ حتى تعـ الفا اإلمكافقدر  يستفيدكفيدؼ جعميـ ب ذلؾك 

 .عمى الجميع

 تحميل المحور الثاني :

اف  ،عمى فضاء ذكم االحتياجات الخاصة المدير ك المسؤكؿ إجاباتيتضح مف خالؿ ػ 

المكتبة تحتكم الى حد ما عمى رصيد خاص بيذه الفئة خصكصا ك انيا تتكفر عمى بعض 
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بالتالي فيك ال يراعي جميع اىتمامات  ،كلكف يبقى ىذا الرصيد غير متنكع ،كتب البرايؿ

 ادرك ىذا قد يعكد الى قمة المص ،ديف اك مف ذكم االحتياجات الخاصةالقراء سكاء عا

لكف في المقابؿ  ، تسمح بتكفير اكبر قدر مف الكتبك التي ال ،المكتبة لالمالية المتكفرة لد 

تيتـ المكتبة بتكفير خدمات لذكم االحتياجات الخاصة خدمة لراحتيـ كما تقدـ ليـ خرجات 

يـ ك يتأقممكف لمعظـ المراكز بالكالية التي تخص ىذه الفئة حتى تجعميـ يندمجكف مع بعض

تكفر خدماتيا اكثر لفئة المكفكفيف بحيث انيا تكفر ليـ خدمات كالمكتبة  ،مع العالـ الخارجي

ي المكجكد داخؿ المكتبة عمى عكس ىذا حتى يستفيد ىؤالء مف الرصيد المعرفك  ،البرايؿ

كالمعاقيف حركيا الذيف يمكنيـ االستفادة مف الرصيد المعرفي دكف عناء لكنيا  األخرلالفئات 

 ا عمى سيكلة التنقؿ داخؿ المكتبةالجك المالئـ الذم يساعدى األخرلتكفر ليذه الفئة ىي 

مف الخدمات المكتبية  يستفيدكفيمكف القكؿ انيا تخدـ نكعا ما ىاتيف الفئتيف لجعميـ  بالتاليك 

يمنعيا مف تحميؿ مراجع المقدمة  رغـ اف المكتبة التتيح مراجع متنكعة اال اف ذلؾ لـ 

تبة تسعى بكافة الطرؽ المتاحة لخدمة قرائيا ك جعميـ كىذا يدؿ عمى اف المك ،الكتركنية

سكاء كرقي اك الكتركني حػتى تجعؿ القراء يجدكف ما  يستفيدكف مف كؿ ما تقدمو ك تكفره 

عنو مف  خالؿ خدماتيا كلك اف ذلؾ  ال يخدـ كثيرا كؿ فئات ذكم االحتياجات  كفيبحث

 .ع االحتياجات ك األذكاؽتمبي جمي تبقى خدماتيا ال ،الخاصة خصكصا المكفكفيف

 تحميل المحور الثالث:

اف المكتبة  اتبيف لن ،جابات المدير ك مسؤكؿ فضاء ذكم االحتياجات الخاصةإمف خالؿ ػ 

طابعة البرايؿ كذلؾ مف اجؿ تكفير  ،الكمبيكتر أجيزة :تتكفر عمى الكسائؿ التكنكلكجيا مثؿ
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ما يبحثكف عنو خصكصا ك انيا تكفر عمييـ  إيجادالمراجع االلكتركنية التي تساعدىـ عمى 

كقت كجيد البحث بطريقة سيمة ك سريعة كما اف البرايؿ يساعد فئة المكفكفيف لالطالع عمى 

ىذه المخزكف المعرفي المكتبي ك االستفادة مف المعمكمات ك البيانات المتكفرة مف خالؿ 

حتياجات الخاصة مف اجؿ استخداـ لكف المكتبة ال تكفر دكرات تدريبية لفئة ذكم اال ،الخدمة

ك بالتالي فاف ىؤالء يحتاجكف  ،ىذه الكسائؿ خصكصا اف اغمبيـ يحتاج في ذلؾ الى مرافؽ

ك تجعميـ يستفيدكف اكثر مف ىذا  ،ـ عمى سيكلة استخداـ ىذه الكسائؿالى تدريبات تساعدى

ك لكف تبقى ، الفئةءا مف ميزانيتيا لخدمة ىذه تخصص جز  النكع مف الخدمات اال اف المكتبة

ك ىذا قد يعكد الى انيا تشكؿ فئة بسيطة مف  ،ىذه الفئة ميمشة نكعا ما في ىذا الجانب

ميا ال تقكـ حاجة المكتبة الى خدمة جميع قرائيا دكف استثناء تجع قراء المكتبة ك بالتالي

 .بتخصيص ميزانية ليذه الفئة

 عمومية لوالية غميزان "احمد زبانة"مقابمة التي اجريناها مع مدير و مسؤول المكتبة ال

 اإلنسانيك ىذه المكتبة بالجانب الفني  عاةمراتبيف لنا عدـ  ،مف خالؿ المالحظة الميدانيةػ 

عميو ك الفئة مف المجتمع بيذه  خاص لذكم االحتياجات الخاصة فيي تنعدـ  تماما مف فضاء

يرجعاف سبب ذلؾ الى ضيؽ فاف كؿ مف مدير المكتبة العمكمية ك المسؤكؿ يبرراف ك 

ذلؾ الى غياب سياسة الدمج  نرجع ك نحف منو نعتقد ك ،المساحة ك عدـ التخطيط المسبؽ

مف ىذه المكتبة ك اختالؼ ديف يفنظرا لتنكع فئات المستف ،الشامؿ ليذه الفئة في المجتمع

ذكم االحتياجات  فك بما ا ،اف تراعي المكتبات ىذا النكع ميةاألىفقد بات مف  ،احتياجاتيـ

مف الفئات التى يجب عمى المكتبات مراعاتيا ك النظر في  أنكاعياالخاصة بمختمؼ 
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تطمعاتيا المعرفية ك تمبية حاجاتيا مف المعمكمات ك المصادر العممية بطريقة تتناسب مع 

فاف عمى المكتبات اف تضع ىذه الفئة ضمف سياستيا ك خططيا  ،المحدكدة إمكانياتيـ

لممبنى اك في تخصيص رفكؼ ك مقاعد ك  اإلنشائيسكاء كاف في التصميـ  جيةاإلستراتي

 .در العممية ككتب البرايؿ ك غيرىاساللـ خاصة بيـ الى جانب تكفير المصا

ك مف خالؿ دراستنا الميدانية بالمكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية "مكالم  األخيرك في ػ 

لؾ خمؿ االحظناه اف ىن غميزاف "احمد زبانة " ك مابمحميسي " ك المكتبة العمكمية لكالية 

اك  اإلنسانيةسكاء مف الناحية الفنية  ،لمكتباتاكبير في مراعاة ذكم االحتياجات الخاصة في 

 .ك التدريب التأىيؿجانب ضعؼ  ،إلىمف ناحية تكفر المصادر العممية الخاصة

 لمدراسة : ةالنتائج العام -4 

قمنا بيا بالمكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية "مكالم بمحميسي مف خالؿ الدراسة التي ػ 

 لإلجاباتك كذلؾ بالمكتبة العمكمية "احمد زبانة" بكالية غميزاف ك تحميمنا  ،"بكالية مستغانـ

المكجية لذكم االحتياجات  التكنكلكجيا الخدمات المكتبية تأثيرالمتحصؿ عمييا حكؿ 

 منا الى مجمكعة مف النتائج نذكرىا كاالتي :ك مف خالؿ التحميالت تكص، الخاصة

  يكفر جناح ذكم االحتياجات الخاصة مجمكعة مف الكسائؿ ك االمكانيات التكنكلكجيا

ك تمبية احتياجاتيـ لخدمتيـ  jaws ك Hallك البرمجيات الناطقة لممكفكفيف كبرمجية 

 .مف المعمكمات

  بيا نقائص بالرغـ مف تكفير الخدمات المكتبية المكجية لذكم االحتياجات الخاصة

 .كب ك ال تمبي احتياجاتيـ العمميةبعض منيا اال انيا ال تخدميـ بالشكؿ المطم
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 مكمات بالمكتبات التكنكلكجيا المساعدة حققت تقدما ممحكظا في مجاؿ خدمات المع

 .مراكز التكثيؽك 

 المكفكفيفسي  تكلي اىتماما بفئة المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية مكالم بمحمي. 

  جاتيـ قدر المستطاعاحتيااىتماـ المكتبي بيذه الفئة ك محاكلة تمبية. 

  التدريبية ليذه الفئة في المكتبةانعداـ الدكرات. 

  بالمكتبة العمكمية لكالية غميزافك فيما يمي بعض مف نتائج المقابمة التي اجريناىا: 

   فضاء خاص بذكم االحتياجات الخاصةانعداـ تماما. 

  االحتياجات الخاصةك الفني لذكم  اإلنشائيعدـ مراعاة المكتبة بالجانب. 

 النتائج عمى ضوء الفرضيات : -5  

 :األولىالفرضية 

 .ك البرامج الحديثة األجيزةعاقيف تكفر المكتبة لممكفكفيف ك المـ 

تبيف اف الفرضية تحققت نسبيا فالمكتبة  ،في المقابمة إلييامف خالؿ النتائج التي تكصمنا ػ 

 اإلعاقاتبعيف االعتبار فئات مف  األخذك البرامج الحديثة دكف  األجيزةتكفر لممكفكفيف فقط 

 .خرلاأل

 الفرضية الثانية :

محاؽ لالستفادة مف الالمعاقيف مستثناة لكقت طكيؿ مف  فئة سرعة تطكير البرامج يجعؿـ 

 آخر ىذه التطكرات .
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ىذه الفرضية الف االدكات ك البرامج الخاصة بيذه الفئة باىضة الثمف ك الميزانية  تحققتػ 

ك ىذا ما يجعميـ ال يستفيدكف منيا في الكقت المناسب اال بعد  ،المخصصة ليـ غير كافية

 ك قت طكيؿ .

 االقتراحات والتوصيات : -6 

 .لكجية المتطكرةاـ الكسائؿ التكنك ػ تنظيـ دكرات تدريبية ليذه الفئة عمى استخد

 .كيككف في جميع التخصصات ،الكثائقي الكافي لخدمة ىذه الفئة. تكفير الرصيد 

 .عيف االعتبار عند عممية االقتناءػ اخذ احتياجات ىذه الفئة ب

جناح مخصص لفئة ذكم االحتياجات  بعيف االعتبار األخذ، يجب ػ عند بناء المكتبات

 .الخاصة

 .ام فئة إىماؿحتياجات الخاصة دكف لفئة ذكم االػ تكفير الكسائؿ ك االدكات 

 .جات الخاصة بخدمات شبكة االنترنتػ تزكيد جناح فئة ذكم االحتيا

 خالصة: 

ػ حاكلنا في ىذه الدراسة الميدانية، التعرؼ عمى الخدمات المكتبية المقدمة لذكم اإلحتياجات 

حميسي"، كمكتبة أحمد زبانة لممطالعة العمكمية "د. مكالم بم الخاصة، بالمكتبة الرئيسية

بكالية غميزاف، ككاف اليدؼ مف ذلؾ ىك الكشؼ عف كاقع ىذه الخدمة المعمكماتية، كمحاكلة 

تحسيس المسؤكليف بكضعية ىذه الفئة، لمحاكلة النيكض بالخدمات المكجية ليـ، كتكفير 

يجة ميمة مفادىا أف فئة ذكم اإلحتياجات الخاصة التكنكلكجيا المساعدة، كقد تكصمنا إلى نت

 كرغـ الخدمات التي يتمقكنيا بالمكتبة، إال أنيا تبقى غير كافية لتمبية كسد إحتياجاتيـ.



 خاتمة
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 خاتمة:

التكنولوجيا عمى الخدمات المكتبية الموجية  تأثيرـ حاولنا في ىذه الدراسة، التعرف عمى 

لذوي االحتياجات الخاصة، ومن خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بيا في المكتبتين: المكتبة 

الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية مستغانم د. موالي بالحميسي، والمكتبة الرئيسية لممطالعة 

خمصنا ان ىذه الفئة من حقيا ان تندمج وان توفر ت، اس"أحمد زبانة" العمومية بوالية غميزان

 األداءالالزمة، وخاصة التكنولوجية منيا من اجل تحسين  اإلمكاناتليا المكتبات العمومية 

والمينية، وىذا ما يزيد  اإلبداعيةالتعميمي ليذه الفئة، وزيادة تحصيميم الدراسي وفرصيم 

  ،األسوياءمثميم مثل غيرىم من  بأنيميم يحسون وتقديرىم لذاتيم، وىذا مايجعم بأنفسيمثقتيم 

توصمنا الى نتيجة ميمة جدا مفادىا ان فئة ذوي االحتياجات الخاصة المتواجدة في  ومنو

تقتصر تقريبا عمى فئة المكفوفين، فالصم البكم والقصور  المكتبة العمومية لموالي بالحميسي،

الموجية ليذه الفئة، اما بالنسبة لممكتبة وكذلك تدني الخدمات  الحركي نادر وجودىم،

 بيم، نظرا لضيق المكان. العمومية بوالية غميزان لم توفر ليم جناح خاص

المخصصة ليم  اإلمكاناتـ وخالصة القول يجب االىتمام بيذه الفئة اكثر من ذي قبل، الن 

 يم المعرفية.تشجيعيم اكثر عمى التعمم وزيادة قدراتغير كافية وال تغطي احتياجاتيم، ل
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2012/2012السنة الجامعية :  
 

: دليل المقابمة10الممحق رقم  

أثير التكنولوجيا عمى الخدمات المكتبية الموجهة لذوي    ت
اإلحتياجات الخاصة                   



 
 مقابلة

 هذه المقابلة موجهة للمدٌر ومسؤول فضاء ذوي االحتٌاجات الخاصة .

 . الخاصة بٌن المبنى و القائمٌن علٌهم االحتٌاجاتذوي  المحور االول :

 خاص بذوي االحتٌاجات الخاصة ؟ جناح هل تحتوي مكتبتكم على (1

 هل المبنى ٌخدم ذوي االحتٌاجات الخاصة ؟ (2

 هل تخصصون عدد معٌن من المكتبٌٌن لخدمة هذه الفئة ؟ (3

 عادٌة ؟هل القائم بالتعامل مع هذه الفئة والمسؤول عن خدمتها من نفس الفئة او من فئة  (4

 الخدمات المتاحة بالمكتبة .المحور الثانً:

 هل تحتوي مكتبتكم على رصٌد خاص بذوي االحتٌاجات الخاصة ؟ (1

 هل تقدم مكتبتكم خدمات لذوي االحتٌاجات الخاصة ؟ (2

 فئة معٌنة فقط؟ أمالخاصة   االحتٌاجاتهل الخدمات المقدمة تخدم كل ذوي  (3

 االحتٌاجات الخاصة ؟ ماهً المصادر التً تتٌحها المكتبة لذوي (4

 لمصادر االكثر استخداما؟ا ما (5

 . ث:الوسائل التكنولوجٌة التً تتٌحها المكتبةالمحور الثال

 ؟ المساعدةهل تحتوي مكتبتكم على التكنولوجٌا  (1

 ؟هذا الجناح وفرها ٌالتً  واإلمكانٌاتماهً الوسائل  (2

 التكنولوجٌا ؟هل تنظمون دورات تدرٌبٌة لتكوٌن المستفدٌن من هذه  (3

 ؟القطاعمٌزانٌة خاصة القتناء المستلزمات والتجهٌزات لهذا المكتبة هل تخصص  (4

 ؟ بهاالتً تودون تزوٌد المكنٌة  األخرى ألجهزةا ما (5

 

 

 

 

 

 

 



 هذه المقابلة موجهة لذوي االحتٌاجات الخاصة . 

 االول :عالقة ذوي االحتٌاجات الخاصة بالمكتبة. المحور

 ؟ المكتبةهل لدٌك بطاقة  (1

 على المكتبة العمومٌة ؟ هل تردد (2

 ماهً اوقات ترددك على المكتبة ؟ (3

 ماهً الدوافع التً تجعلك تتردد على المكتبة ؟ (4

 . المحور الثانً : الخدمات المتاحة بالمكتبة

 ماهو تقٌٌمك لها؟ ماهً الخدمات المقدمة لك بالمكتبة ؟ و (1

 المكتبة ؟اكثر الخدمات التً تترددون بسببها الى  ما  (2

     تم  وأٌناخرى على التعامل مع بعض هذه الخدمات؟  أماكنهل تناولت تدرٌبا سابقا فً  (3

 تدرٌبك؟

 هل تستفٌد من خدمة االنترنٌت فً المكتبة ؟ وماهً الخدمات التً توفرها لك االنترنٌت؟ (4

 . المحور الثالث:الوسائل التكنولوجٌة التً تتٌحها المكتبة

 وات التً تتعاملون بها فً المكتبة ؟االد ماهً الوسائل و (1

 الخدمات التً تحتاجونها؟  لتلبٌة  ٌةهل تجدون ان هذه الوسائل كاف (2

 هل تجدون مساعدة من طرف المكتبً عند استعمال هذه الوسائل ؟ (3

 ماهً البرمجٌات التً تتٌحها لك المكتبة ؟ (4

سبل ازالة هذه العقبات من وجهة  ماهً اهم المشكالت التً تعترضك فً المكتبة ؟ وما (5

 نظرك.؟         
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 الملخص                                                                                                      
 

 

 الملخص :

التكنولوجيا عمى الخدمات المكتبية الموجهة  تأثيرحاولنا في هذه الدراسة التعرف عمى واقع ـ 

و البحث في انجح السبل و افضل الطرائق التي يجب اعتمادها  ،لذوي االحتياجات الخاصة

معرفة و ،هذه الفئة في المؤسسات التوثيقيةمن خالل الكشف عن واقع  ،وضعياتهملتحسين و 

كذلك طبيعة و نوعية التسهيالت المكتبية التي تقدم لذو االحتياجات الخاصة و كذلك 

التطرق الى التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم في المكتبات لخدمة هذه الفئة و تزويدهم 

بالمعرفة بغية االستفادة من تجربتهم في هذا المجال و طرح جممة من التوصيات و 

 .ضعيةو االقتراحات  قصد تحسين ال

وي التكنولوجيا عمى الخدمة الموجة لذ تأثيرلذلك تطرقنا في دراستنا الى الكشف عن مدى ـ 

 .االحتياجات الخاصة في المكتبة

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة عمى المنهج الوصفي التحميمي لمتعرف عمى واقع الخدمة ـ 

بحيث ،ت التكنولوجيا الحديثةوراالمكتبة المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة بما يتالئم مع التط

قمنا باجراء دراسة ميدانية عمى مستوى المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية "د. موالي 

بحيث  ،العمومية "احمد زبانة" لوالية غميزان بالمكتبةبمحميسي" لوالية مستغانم و اخرى 

دوات جمع من فئة المكفوفين معتمدين بذلك عمى ا أشخاص 90تضمنت عينة الدراسة 

 .لمتمثمة في المقابمة و المالحظةو ا األساسيةالبيانات 



 الملخص                                                                                                      
 

 

 



Résumé 
Nous avons tenté d’identifier la réalité de l’impact de la technologie sur les 
services aux bibliothéques et de connitre les méthodes les plus efficaces pour 
améliorer leur situation en révélant la réalité de cette catégorie dans les 
institutions de documentation et de connaitre la natur et la qualité des services 
offerts  aux personnes ayant des besoins spéciaux. 
Ainsi que la technologie moderne utilisée dans les bibliothéques pour servir 
cette catégorie et leur fournir des connaissances afin de bénéficier de leur 
expérience dans ce domaine et mettre un certain nombre de recommandations 
et de suggestions pour améliorer la situation par conséquent, nous avons 
discuté de la mesure dans laquelle la technologie affecte le service pour les 
personnes ayant des besoins spéciaux dans la bibliothéque dans cette étude 
nous avons adopté une approche analytique descriptive pour identifier la réalité 
du service de bibliothéque fourni aux personnes ayant des bes besoins 
spécifiques en fonctio des derniers développements technologiques. 
Nous avons mené une étude de terrain au niveau de la bibliothéque principale 
de lecteur publique . 
Moulay Belhmeisi pour l’état de Mostaganem et un autre dans la bibliothéque 
publique de l’état de Relizane L’échantillon de l’étude comparenait 09 
personnes de la catégorie des aveugles, en s’appuyant sur les outils de 
collecte de données de base de l’interview et de l’observation.     
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