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  املقدمة املنهجية  

  :متهيد  

ًقة البرصية عائًقا كبريا يحول دون وصول الشخص إىل ما يحتاجه من معلومـات، تشكل اإلعا
ُإذ تعد كل من حاسة السمع واللمس والشم من أهم وسائل املكفوف لفهـم وإدراك مـا يحـيط  ْ

  .  * به يف عامله املظلم

 كـام يف الكتـب -تعد القراءة سواء باللمس من خالل طريقة برايل، أو عن طريق السـمع 

 وسيلة املكفوف الوحيدة يف متضية وقت فراغه، وتثقيـف ذاتـه؛ حيـث إنهـا تربطـه -طقة النا

بالعامل املحيط به، فقد أثبتـت الدراسـات أن الوصـول إىل املعلومـات هـو أحـد أكـرث حقـوق 

  . 1 َّاإلنسان أهمية؛ حيث تتيح له فرصة تطوير ذاته واملشاركة الفعالة يف املجتمع

ىل االطالع عىل كل جديد يصدر من املعلومات يف املجتمع بـأي شـكل، ٍّيحتاج املعاق برصيا  إ

لوجيـا التـي ًسواء كان مطبوعا أو غري مطبوع، وميكن للمكتبات ومراكز املعلومات أن توفر التكنو

 عىل تلبية هذه االحتياجات، وتقوم بعمليات التثقيف وتدريب املستفيدين، ٍّتساعد املعاق برصيا

م األنشطة التعليمية والفكرية؛ حيث ميكن للمكتبـات ومراكـز املعلومـات كام هو الحال يف معظ

ًأن تحدث فارقا يف حياة األشخاص من ذوي اإلعاقـات البرصيـة، وتسـاعدهم أيضـا عـىل تحقيـق  ً ِ ُ

ـذكر  ـديهم، وـت ـودة ـل ـت موـج ـا كاـن ـوا أنـه ـات مل يعرـف ـول Barbara Matesإمكاـن ـا ـح  يف كتابـه

 أن طلـبـة الدراـسـات العلـيـا ـمـن ذوي اإلعاـقـات البرصـيـة يف التكنولوجـيـا املـسـاعدة يف املكتـبـات

الجامعات التي تحتوي مكتباتها أجهزة التكنولوجيا املساعدة يعدون القاعة الخاصة باملكتبة التي 

تحتوي عىل التكنولوجيا املساعدة الخاصة بهم هـي سـبب نجـاحهم؛ حيـث ذكـروا أن نجـاحهم 

حتوي عىل األجهزة والربامج، إذ متكنهم من الوصول إىل سيكون مستحيالً بدون هذه الغرفة التي ت

  . 2 ما يحتاجونه من معلومات تفيد أبحاثهم العلمية

                                                            
  . الكتاب يف األصل رسالة دكتوراة-*

1. Sanaman, Gareema, Kumar, Shailendra  2015 . User's Perspective Towards Assistive 
Technologies Available In NCR Libraries Of India. Journal of Library & Information 
Technology, 35 2 , pp. 90-99. Doi: 10.14429/gilit.35.2.8274 
2. Mates, Barbara T.  2011 . Assistive Technology In The Library. Chicago: American 
Library Association Editions, P. 14. 
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  :مشكلة الدراسة: أوًال

عىل الرغم من حرص الكثري من املكتبات املرصية عىل توفري النظم الخاصة مبساعدة املعـاقني 

 للحصـول عـىل درجـة املاجسـتري، والتـي ٍّبرصيا؛ الحظت الباحثة من خالل الدراسة التـي أجرتهـا

، أن هـذه الـنظم قلـام    ركزت عىل دراسة الربمجيات املسـتخدمة يف مكتبـات اإلعاقـة البرصيـة

تستخدم عىل نحو إيجايب فعال، ويرجع ذلك إىل العشوائية والترسع يف اقتنـاء هـذه الـنظم دون 

َا للمستفيدين من املكتبة، ومن ثـم التحقق من الحاجة الفعلية إليها، ودون معرفة مدى مالءمته

  :فإن مشكلة الدراسة تتلخص يف اإلجابة عىل األسئلة التالية

  ما املعايري التي تم عىل أساسها اقتناء وتشغيل نظم اإلعاقات البرصية يف املكتبات املرصية؟ - 

  ما أحدث التطورات يف هذا املجال؟ - 

  رات؟كيف تستفيد مؤسسات املعلومات من تلك التطو - 

  : أهمية الدراسة: ًثانيا

  :  لهذه الدراسة أهميتها من الناحيتني النظرية والتطبيقية 

  : الناحية النظرية

  أنها تلقي الضوء عىل النظم املتاحة وأوجه استخدامها والتحقق من مدى فعالية اإلفـادة 

  .منها

  :الناحية التطبيقية

سهم يف وضع أسس لتوفري هـذه الـنظم   ميكن ملا تسفر عنه هذه الدراسة من نتائج أن ت

د االستخدام   .عىل النحو الذي يكفل فعالية التكلفة ويرشِّ

ً   وقد تناولت هذه الدراسة الـنظم املتاحـة عمومـا بشـكل مقـارن، وألقـت الضـوء عـىل 
  .املتوفر من هذه النظم يف املكتبات ومؤسسات املعلومات املرصية

                                                            
 .اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات يف الخـدمات املكتبيـة املقدمـة .  2008 ة الزهراء محمـد عبده، فاطم

قسم املكتبـات . كلية اآلداب. جامعة القاهرة.  أطروحة ماجستري . دراسة ميدانية: ٍّللمعاقني برصيا يف مرص
 .والوثائق واملعلومات
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  :مصطلحات الدراسة: ًثالثا
  :اإلعاقة تعريف -1

اإلعاقة أو العجز هو جزء طبيعي من التجربة اإلنسانية وبأي حـال مـن األحـوال ال يقلـل 
من حق األفراد يف العيش بصورة مستقلة، والتمتع بتقرير املصري واتخاذ القرارات، واالسـتفادة 
من التعليم ومامرسة مهن ذات مغـزى، والتمتـع واالنـدماج الكامـل يف املجـاالت االقتصـادية 

  . والسياسية واالجتامعية والثقافية والتعليمية
 الكـف الـبرصي –أي قصور بدين أو عقيل، وتشمل صعوبات التعليم : "تعرف اإلعاقة بأنها

 التـأخر – صعوبات التنقـل أو الـتحكم بالحركـة – ضعف الكالم – فقدان السمع –أو ضعفه 
  .  1 "العقيل

م بـأن اإلعاقـة 1980 يف عـام  WHO  وهناك تعريف آخر وضعته منظمة الصحة العاملية
  . 2 أي خسارة أو خلل يف الحالة النفسية أو البدنية أو الترشيحية: "هي

  : تعريف اإلعاقة البرصية-2
تحدث اإلعاقات البرصية بدرجات متفاوتة عىل الرغم من أن أي شـخص لديـه رؤيـة غـري 

  .صحيحة ومنخفضة يعترب من ضعاف البرص
األمريكية للطب واملعاهد الوطنيـة األمريكيـة للصـحة؛ أن تـدرج وتوضح املكتبة الوطنية 

  : 3 اإلعاقات البرصية يكون عىل النحو التايل
  .60/20 : 30/20الرؤية القريبة من الطبيعية أو االنخفاض الطفيف للرؤية يكون  - 
 ويف هـذه الحالـة يعـد 160/20 : 70/20ضعف البرص املعتدل يرجع إىل رؤية يف نطـاق  -

اص من ضعاف البرص يحتاجون الرتداء النظارات الطبية أو العدسات الالصقة أو العالج األشخ
 .الطبي، وهذه الوسائل جميعها ال تصحح النظر بشكل كامل

  ً، وتبعــا للقــانون 400/20 : 200/20ضــعف الــبرص الشــديد يكــون يف نطــاق  -

  

                                                            
1. Robitaille, Suzanne.  2010 . The illustrated Guide to Assistive Technology and 
Devices: Tools and Gadgets for living independently. – New York: Demos Medical 
Publishing,. p. 2. 
2. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Assistive Technology For Visually 
Impaired and Blind People. London: Springer-Verlag, 28-31. doi: 10.1007/978-1-84628-867-8. 
3. Robitaille, Suzanne. 2010 . Ibid. p. 18. 
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ٍّا برصيـا بشـكل قـانوين ً يعتـرب معاقـ200/20األمرييك أن كل من نسبة النظر لديـه أقـل مـن 
 .ويستحق كل املميزات التي منحها له قانون اإلعاقة األمرييك

 .1000/20 : 500/20ضعف الرؤية العميق يكون يف نطاق  -
 ومن هو دون ذلك يعترب لديه عمى كيل؛ حيـث 1000/20يبدأ من : العمى شبه الكامل -

يه هذه الدرجة من عـدم الرؤيـة يكون الشخص غري قادر عىل اإلدراك الحيس للضوء، ومن لد
  .يعتمد عىل حواسه األخرى الستيعاب املعلومات والتنقل يف هذا العامل

  :تعريف التكنولوجيا املساعدة -3
ـات املتـحـدة  ـانون املـعـاقني بالوالـي ـا املـسـاعدة ألول ـمـرة ـمـع ـق نرش تعرـيـف التكنولوجـي

  . 1 م1998ا املساعدة عام م، والذي تم استبداله بقانون التكنولوجي1988األمريكية عام 
أي : "ويعرف قانون التكنولوجيا املساعدة يف القسم الثالث منـه أن التكنوولجيـا املسـاعدة هـي

بند أو قطعة من املعدات أو أي نظام منتج حديثا أو معدل سواء املتاح تجاريـا أم حسـب الطلـب، 
، وترجـع جميـع  2 "وي اإلعاقـةيستخدم لزيادة أو تحسني أو اسـتبقاء القـدرات الوظيفيـة لألفـراد ذ

  .املصادر التي تتحدث عن موضوع التكنولوجيا املساعدة إىل هذا التعريف يف كتاباتها
  : أهداف الدراسة:ًرابعا

    الحظت الباحثة أن هنـاك العديـد مـن نظـم التكنولوجيـا املسـاعدة ليسـت يف صـورة 
نظم يتم تشغيلها عن طريـق ًبرمجيات الحاسب الشخيص فقط؛ بل إن هناك كثريا من هذه ال

أجهـزة خاـصـة يف معـزل ـعـن اـسـتخدام الحاسـب اآليل، وـهـي ال تـقـل أهميـة ـعـن برمجـيـات 
ٍّالحاسب الخاصة باإلعاقات البرصية يف مساعدة املعاق برصيـا  يف الحصـول عـىل املعلومـات، 

  :َومن ثم فإن أهداف الدراسة هي
 .لبرصيةحرص ورشح أجهزة التكنولوجيا املساعدة لإلعاقة ا -
  .تقييم هذه النظم من وجهة نظر املستفيدين منها، ومعرفة القامئني عىل إدارتها -
استخالص أسس ترشيد استخدام هذه النظم للمكتبات ومؤسسات املعلومـات املرصيـة،  -

  .واستبعاد غري الرضوري منها
  

                                                            
1. Robitaille, Suzanne.  2010 . Ibid. p. 5. 
2. Guder, C. S. 2012 . Making The Right Decisions About Assistive Technology In Your 
Library. Library Technology Reports, 48 7 , p. 14. 



15 
 

  : تساؤالت الدراسة:ًخامسا
شـأة التاريخيـة لهـا؟ ومـا الرشكـات أو ما التكنولوجيـا املسـاعدة بشـكل عـام؟ ومـا الن -1

الهيئات الراعية واملنتجة لهذه النظم الخاصة باإلعاقة البرصية؟ وما جنسـيتها والبيئـات التـي 
 ميكن أن تعمل بها تلك النظم؟

ما أحدث نظم التكنولوجيا املساعدة املستخدمة يف مؤسسات املعلومات لـذوي اإلعاقـات  - 2
  واليات املتحدة األمريكية؟ وما أهم الخصائص املميزة لها؟البرصية يف كل من أوروبا وال

  ما املعايري التي عىل أساسها تم اختيار إنشاء مثل هذه النظم؟ -3
ٍّما مدى قدرة تلك النظم عىل مساعدة املعاقني برصيا  يف الحصول عىل املعلومات مـن  -4

املعلومـات املرصيـة؟ ومـا خاللها؟ وما مدى قدرتها عىل العمل يف بيئة املكتبـات ومؤسسـات 
ًالتكنولوجيا املساعدة األكرث ألفة للمعاقني برصيا  واألكرث تناسبا مع متطلباتهم؟ ٍّ  

ما أهـم سـامت وخصـائص املسـتفيدين مـن ذوي اإلعاقـات البرصيـة املـرتددين عـىل  -5
 مكتبات ومراكز معلومات التكنولوجيا املساعدة لذوي اإلعاقات البرصية؟

ئص الـخـدمات املقدـمـة ـلـذوي اإلعاـقـات البرصـيـة اـملـرتددين ـعـىل ـمـا ـسـامت وخـصـا -6
  مؤسسات املعلومات بعينة الدراسة من خالل أجهزة التكنولوجيا املساعدة؟

ما املكتبات ومؤسسات املعلومات التي تقوم بتقـديم خـدماتها مـن خـالل هـذه الـنظم  - 7
لـك الـنظم وبـدء تشـغيلها؟ ومـا املساعدة؟ وما اإلجراءات التي تتبعها تلك املؤسسات الختيار ت

  مدى كفاءة هذه اإلجراءات؟
ـا املهـارات التـي يجـب  - 8 من القامئون عىل استخدام هذه النظم داخل مؤسسات املعلومات؟ وم

  توافرها فيهم لتقديم مثل هذه الخدمات بكفاءة؟ وهل تلك املهارات متوافرة بهم بالفعل أم ال؟
علومات يف استخدام وتشغيل واقتناء هذه النظم ما املشكالت التي تواجه مؤسسات امل -9

  وكيفية تاليف هذه املشكالت؟
 للكتـب الرقميـة الناطقـة يف مؤسسـات DAISYما أهمية استخدام وتشـغيل تقنيـة  -10

  املعلومات الخاصة بذوي اإلعاقات البرصية؟ وما اإلجراءات والنتائج املرتتبة عىل ذلك؟
  :حدود ومجال الدراسة: ًسادسا

  تناولـت الدراسـة التكنولوجيـا املسـاعدة لإلعاقـة البرصيـة املتمثلـة: حدود املوضوعيةال -
   يف أـهـم األجـهـزة والعـتـاد املـسـتخدم يف املكتـبـات ومراـكـز املعلوـمـات، وأهمـيـة التكنولوجـيـا 
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ـا   ـاقني برصـي ـيم املـع ـات، وتقـي ـىل املعلوـم ـوله ـع ـا  يف حـص ـاق برصـي ـاة املـع ـاعدة يف حـي ٍّاملـس ٍّ
 .ٍّاملساعدة املتوفرة فعليا يف مؤسسات املعلومات بعينة الدراسةللتكنولوجيا 

ِاشتملت الدراسة عىل أهم املكتبات ومؤسسات املعلومات التي تستخدم : الحدود املكانية -  ُ

؛ " األسـكندرية– الجيـزة –القـاهرة "نظم التكنولوجيا املساعدة وخاصـة األجهـزة يف محافظـات 
بجمهورية مرص العربية، إضـافة إىل أن بـاقي محافظـات مرص وذلك ألنها من كربى املحافظات 

 .بها مراكز تقليدية يندر بها وجود أجهزة التكنولوجيا املساعدة املراد بحثها
 :أما عينة الدراسة من مؤسسات املعلومات كانت عىل النحو التايل

 . محافظة األسكندرية–مبكتبة األسكندرية " طه حسني"قسم  -
 –ـسـكندريةجامـعـة األ -الثقافـيـة للمكـفـوفني بكلـيـة اآلداباالجتامعـيـة ومرـكـز الرعاـيـة   -

 .محافظة األسكندرية
 . محافظة القاهرة-ُّقسم التكنولوجيا املساعدة والتكيف بالجامعة األمريكية  -
  . محافظة القاهرة- جامعة حلوان -قاعة املكفوفني باملكتبة املركزية  -
 .  محافظة الجيزة– جامعة القاهرة -ة الجديدة باملكتبة املركزي" طه حسني"قاعة  -
وحدة تكنولوجيا املعلومـات لـذوي االحتياجـات البرصيـة والسـمعية بكليـة الحاسـبات  -

 . محافظة الجيزة–واملعلومات بجامعة القاهرة 
  : منهج الدراسة:ًسابعا

  : تتألف الدراسة من شقني
ة املتصـلة مبوضـوع البحـث حـول نظـري، ويحتـوي القـراءات النظريـة السـابق: الشق األول

استخدام نظم التكنولوجيـا املسـاعدة يف بيئـة املكتبـات ومؤسسـات املعلومـات املرصيـة، وقـد 
 .اعتمدت الباحثة عىل الدراسات األحدث يف املوضوع وذلك خالل السنوات العرش املاضية

حلـييل الـذي وصفي تحلييل؛ حيث تعتمد هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي الت: الشق الثاين
يهدف إىل الوصول إىل بيانات ميكـن تصـنيفها وتفسـريها وتعميمهـا السـتخالص دالالتهـا وذلـك 

، والعينة املكانية التـي سـوف تتناولهـا الدراسـة بـالفحص والتحليـل  1 لالستفادة بها يف املستقبل
  . هي مجموعة مؤسسات املعلومات التي تم عرضها يف الحدود املكانية للدراسة

                                                            
  .208مكتبة وهبة، ص : القاهرة . أصول البحث االجتامعي.  1990 حسن، عبد الباسط محمد  . 1
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  : عينة الدراسة:اًثامن
يعـتـرب البـحـث بطريـقـة العيـنـة رضورة ـمـن الرضورات الـتـي تقتـضـيها الـظـروف العملـيـة 
ًاملحيطة مبجتمع البحث، وأن العينة إذا اختريت اختيارا ممـثالً للمجتمـع، فـإن نتـائج البحـث 

ت تكون قريبة من النتائج التي ميكن الحصول عليها لو تم إجراء االستبيان عىل جميـع مفـردا
 . 2 ، لذا فقد تم اختيار عينة الدراسة، وهي عينة عشوائية طبقية غري نسـبية 1 مجتمع الدراسة

من املستفيدين مـن ذوي اإلعاقـة البرصيـة املـرتددين بشـكل مسـتمر أو شـبه مسـتمر عـىل 
  186 ع رأي عـىل مؤسسات املعلومات بعينـة الدراسـة، لـذا قامـت الباحثـة بتطبيـق اسـتطال

ٍّمعاقا برصيا ً مستفيدا مـن املكتبـات ومراكـز  368  من مجتمع الدراسة البالغ عدده اإلجاميل ً
ً مسـتفيدا، وتـم  30 املعلومات عينة الدراسة، وذلك بعد استبعاد العينة التجريبية لالسـتبيان 

ً مستفيدا وذلك لعدم رغبتهم يف اإلجابة عىل استطالع الرأي أو لعدم رغبـتهم يف  55 استبعاد 
ً مستفيدا مـن ذوي اإلعاقـة  101 ئلة استطالع الرأي، فأصبح العدد النهايئ للعينة استكامل أس

مـن % 20البرصية، كام حرصت الباحثة أن ال تقل نسبة عينة املسـتفيدين يف كـل جهـة عـن 
ًإجاميل املستفيدين، وذلك حسب ما توفر لها من املستفيدين وهم األكرث إقبـاالً وتـرددا عـىل 

  .علوماتاملكتبة أو مركز امل
كام تم استبعاد قليلو الرتدد عىل املكتبات ومراكز املعلومات بعينة الدراسة، كام أن بعـض 
الجهات من عينة الدراسة لها أنشطة اجتامعية بخالف األنشـطة الثقافيـة التعليميـة؛ فـبعض 

 تـم املرتددين عليها يأتون للتجمع ومقابلة األصدقاء وتلقي الخدمات االجتامعية فقط؛ فهؤالء
ًاستبعادهم من عينة الدراسة أيضا، وكان توزيع عينة الدراسة عىل املستفيدين من كـل جهـة 

  .عىل النحو املذكور يف بداية الفصل الرابع
 : فصول الدراسة: ًتاسعا

 : املقدمة املنهجية
 :نظرة عامة: التكنولوجيا املساعدة: الفصل األول

ملساعدة وأهميتها وأنواعهـا بشـكل عـام، ثـم تـاريخ تناولت الباحثة يف هذا الفصل التكنولوجيا ا
  إىلٍّالتكنولوجيا املساعدة للمعاقني برصيـا التـي مكنـتهم مـن الحصـول عـىل املعلومـات، باإلضـافة 

  

                                                            
  .454ص . مرجع سابق.  2011 حسن، عبد الباسط محمد  . 1
  .182ص . دار املريخ:   الرياض–مناهج البحث يف علم املعلومات واملكتبات.  1988 بدر، أحمد  . 2
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إلقاء الضوء عىل غريهـا مـن نوعيـات التكنولوجيـا املسـاعدة األخـرى الخاصـة باإلعاقـات البرصيـة 
ـكـام يتـنـاول الفـصـل املؤسـسـات الراعـيـة واملنتـجـة لـهـذه املـسـتخدمة يف ـنـواحي الحـيـاة الطبيعـيـة، 

  .التكنولوجيا املساعدة وكذلك املؤسسات املصنعة واملنتجة لها حول العامل
    :أجهزة ومعدات التكنولوجيا املساعدة لإلعاقات البرصية: الفصل الثاين

اقـات تناولت الباحثة يف هذا الفصـل نظـم وأجهـزة التكنولوجيـا املسـاعدة الخاصـة باإلع
ُالبرصية، والتي تستخدم يف عمليات البحث والدراسة وتحصـيل املعلومـات، وركـزت الباحثـة 

  .عىل العتاد واألجهزة الخاصة بالتكنولوجيا املساعدة، والتي ميكن اقتناؤها يف املكتبات
  :برمجيات التكنولوجيا املساعدة: الفصل الثالث

عاقة البرصية التي ميكن أن تستخدم يف ًتناول هذا الفصل عرضا ملجموعة من برمجيات اإل
  .املكتبات ومراكز املعلومات

  :خدمات املعلومات ومؤرشات إحصائية لذوي اإلعاقة البرصية: الفصل الرابع
َعرض هذا الفصل سامت وخصائص املستفيدين مـن املكتبـات ومراكـز املعلومـات  عينـة "َ

ـة، واـسـتطالع آرا" الدراـسـة ـوع، ومـسـتوى اإلعاـق ـث الـن ـن حـي ـزة ـم ـات أجـه ـم ـحـول نوعـي ئـه
التكنولوجيا املساعدة املتوفرة، واحتياجاتهم من املكتبة أو مركز املعلومات، ودرجة معـرفتهم 
بأجهزة التكنولوجيا املساعدة، ونوعيات برايل املفضلة، والطريقة األفضل يف تلقي املعلومـات 

 بتوزيعـه عـىل عينـة  الذي قامت الباحثة.  من وجهة نظرهم ، وهذا من خالل استطالع رأي

  .من مستفيدي هذه املكتبات ومراكز املعلومات
 مبكتبـات ذوي DAISYدراسة حول إنشاء مكتبة رقميـة ناطقـة بتقنيـة : الفصل الخامس

  :اإلعاقات البرصية
ًتناول هـذا الفصـل مقرتحـا بإنشـاء مرشوع مامثـل ملـا قدمتـه مكتبـة األسـكندرية، وهـو 

؛ حـيـث تـعـد تجرـبـة مكتـبـة DAISY الناطـقـة بتقنـيـة مرشوع وـحـدة إنـتـاج الكـتـب الرقمـيـة
  .األسكندرية التجربة املرصية الوحيدة يف هذا املجال

 .  النتائج والتوصيات-
  . قامئة املصادر واملراجع-

                                                            
 . 1 ملحق رقم . 
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  :متهيد
 246 مليـون كفيـف و39، هنـاك 2014وفًقا إلحصاءات منظمة الصـحة العامليـةاألخرية لعـام 

منهم يعيشون يف الدول الناميـة ذات الـدخل املـنخفض، % 90مليون من ضعفاء البرص يف العامل، 
ًمن يف سن الخمسني عاما فام فوقٍّمن املعاقني برصيا هم % 82باإلضافة إىل أن 

، وتحول اإلعاقة  1 
ٍّومن حق املعاق برصيا االطالع عـىل مـا  البرصية دون وصول الفرد إىل ما يحتاجه من معلومات،

يحتاج إليه من معلومات تصدر يف املجتمع بـأي شـكل، وبالتـايل البـد مـن خلـق الوسـائل التـي 
ن التكنولوجيا لها دور أسايس الميكن االستغناء عنه يف تساعده عىل الوصول لتلك املعلومات، ومبا أ

شتى األمور الحياتية جاءت أهمية دراسة التكنولوجيا املسـاعدة التـي وجـدت ملسـاعدة املعـاق 
ٍّبرصيا يف الحصول عىل املعلومات واستخدام وسائل االتصال املتعددة، وسوف تتنـاول الباحثـة يف 

والتكنولوجيـا املسـاعدة  ثـم تعريـف اإلعاقـة البرصيـة،هذا الفصل تعريف اإلعاقة بشـكل عـام 
ٍّتعريفها وأهميتهاوأنواعهـا بشـكل عـام،ثم تـاريخ التكنولوجيـا املسـاعدة للمعـاقني برصيـا التـي 
مكنتهم من الحصول عىل املعلومات، باإلضافة إىل إلقاء الضوء عىل غريها من نوعيات التكنولوجيا 

البرصية املستخدمة يف نواحي الحياة الطبيعية، كام سـيتناول املساعدة األخرى الخاصة باإلعاقات 
لهـذه التكنولوجيـا املسـاعدة وكـذلك املؤسسـات املصـنعة  الفصل املؤسسـات الراعيـة واملنتجـة

  .واملنتجة لها حول العامل
  : التكنولوجيا املساعدة:أوًال

 األشـخاص يشمل كل التكنولوجيـا املسـتخدمة مـن قبـل" التكنولوجيا املساعدة"مصطلح 
ذوي اإلعاقة بشكل عام ألداء أنشطة الحياة اليومية، والتي من دونها يكون مـن الصـعب أداء 

  . 2 تلك األنشطة أو ال ميكن الوصول إليها أو يعد األمر مستحيالً

                                                            
1.World HealthOrganization [WHO]. 2014, August . Visual impairment and blindness. 
Fact Sheet.  N°282 , Retrieved January, 2015, fromhttp://www.who.int/mediacentre/ 
factsheets/fs282/en/ 
2. EP Global Communications.  2015, January . State assistive technology programs. 
Exceptional Parent Magazine, 1 45 , 46. 



22 
 

  :أهمية التكنولوجيا املساعدة: ًثانيا
الحـواجز التـي عـىل تخفيـف أو إزالـة  ًساعدت التكنولوجيا املساعدة كثـريا مـن املعـاقني

تعيقهم عن مامرسة الحياة العادية وكافة األنشـطة؛ حيـث تسـاعد التكنولوجيـا املسـاعدة يف 
تحسني الحالة البدنيـة واآلداء العقـيل والتخفيـف مـن االضـطراب أو الضـعف، ومنـع تفـاقم 

ة الحالة وتحسني قدرة املعاق عىل التعلم، كام أنها تساعد األفراد من ذوي اإلعاقـة عـىل زيـاد
استقالليتهم وبناء الثقة بالنفس واحرتام الذات، وكذلك كرس الحواجز يف التعلـيم والتوظيـف، 
والتحدي الحقيقي هو الحصول عىل الوسـيلة املناسـبة مـن هـذه األنـواع التكنولوجيـة التـي 

  . 1 يحتاجها املعاق وفًقا لنوع اإلعاقة ودرجتها
  :أنواع التكنولوجيا املساعدة :ًثالثا

ولهـا عـدة مسـتويات  جيا املساعدة تأيت يف أشكال عدة ومختلفة األحجام والحـزمالتكنولو
، والتكنولوجـيـا الفائـقـة مـثـل أجـهـزة "العدـسـات املـكـربة"فمنـهـا التكنولوجـيـا املنخفـضـة مـثـل 

  . 2 الحاسبات والربمجيات املوجهة للمعاقني
رش فئـات، مصـنفة ًكام أن هناك تقسيام آخر من أجهزة وأدوات التكنولوجيا املساعدة لـع

  : 3 حسب الهدف الرئييس منها وهي
  .العنارص املستخدمة يف املعامر لتسهيل الحركة وتيسريها -1
 .العنارص الحسية، مثل أدوات وأجهزة تقوية السمع -2
الحاسبات ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، مثـل الربمجيـات الخاصـة بقـراءة الشاشـة  -3

 .ٍّالخاصة باملعاقني برصيا
 .الضوابط، مثل الضوابط البيئية -4
 .مساعدات العيش بشكل مستقل، مثل أدوات العناية الشخصية -5
 .األطراف االصطناعية وتقويم العظام -6

                                                            
1. Robitaille, Suzanne.  2010 . The illustrated Guide to Assistive Technology and Devices: 
Tools and Gadgets for living independently. – New York: Demos Medical Publishing. p. 3, 7.  
2. Utah Parent Center.  2012 . Introduction to the World of Assistive Technology. UPC 
E-Journal, 6, 3. 
3. Robitaille, Suzanne.  2010 . Ibid. p. 3-4. 
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 .أجهزة التنقل مبا يف ذلك الكرايس املتحركة -7
 .ُالتعديالت التي تجرى يف األثاث واملفروشات -8
 .أجهزة الرتويح والرياضة -9

 .ات الخدمات العامة والتدريبأجهزة وأدو -10
  :األنشطة الحياتية التي تحتاج للتكنولوجيا املساعدة الخاصة باإلعاقة البرصية :ًرابعا

تعتمد التكنولوجيـا املسـاعدة عـىل فهـم طبيعـة اإلدراك الـبرشي املعتمـد عـىل الحـواس 
كيـز وتتبـع املتعددة فضالً عن حاسـة اإلبصـار، وفهـم قـدرات العـني البرشيـة يف الرؤيـة والرت

الحركة، كام متت دراسات عديـدة عـىل حاسـة اللمـس لالستعاضـة بهـا عـن حاسـة اإلبصـار، 
وكيفية تعزيزها عن طريق التـدريبات، ومـن أهـم الطـرق املسـتخدمة لحاسـة اللمـس هـي 

  .طريقة برايل للحصول عىل املعلومات
 CAT Model "ComprehensiveAssistiveًوتبعا لنموذج التكنولوجيا املسـاعدة الشـامل 

Technology " ومعيارISO 9999: 2002 الخاص باملساعدات التقنية لألشـخاص ذوي اإلعاقـات 
  :وبتطبيقه عىل التكنولوجيا املساعدة الخاصة باإلعاقات البرصية نجد أن

ٍّاألنشطة الحياتية التي قد تحتاج إىل دعم من التكنولوجيا املسـاعدة للشـخص املعـاق برصيـا 
  :  1 تلبية االحتياج هيايضا ن تخطي حواجز الوصول لألداء الطبيعي وليتمكن محتى 

  :التنقل -
يفضل األشخاص ذوو اإلعاقة البرصيـة التنقـل والسـفر بشـكل مسـتقل، والتنقـل يتضـمن 
جميع األنشطة الخاصة بالحركة والسـفر والتجـوال اآلمـن سـواء ملسـافات طويلـة أو قصـرية، 

  .المل واملنحدرات، وتصميم بيئات ميكن الوصول إليهاوتجنب العقبات، والحركة عىل الس
وبدأت أدوات املساعدة األولية لتنقـل ذوي اإلعاقـات البرصيـة داخـل املجتمـع  باسـتخدام 

  ، ويف اآلونـة األخـرية تطـورت  2 م1940عصا طويلة للكشف عن عقبات الطريـق وذلـك يف عـام 
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جيـا الليـزر وأجهـزة املوجـات فـوق الصـوتية التكنولوجيا املساعدة عىل التنقل لتستخدم تكنولو
، وتكنولوجيـا GPS" Global Positioning Satellite"وأجهـزة االستشـعار عـن بعـد، وأجهـزة 

  .األشعة تحت الحمراء غري املرئية والتي تعتمد عىل الطول املوجي الكهرومغناطييس
ٍّولكن من أشهر هذه التكنولوجيا استخداما بـني املعـاقني برصيـا تكن  بسـبب GPSولوجيـا ً

،  1 تنصيبها بأجهزة الهواتف املحمولة، وهي عبارة عن تحديد املسار بواسطة األقامر الصـناعية
ٍّ من أربعة وعرشين قمرا صناعيا تدور حول األرض، وهذه األجهزة ميكن GPSوتتألف أنظمة  ً

ا مثـل البنـوك ٍّأن تساعد املعاق برصيا يف التنقـل إليجـاد املواقـع التـي يحتـاج للوصـول إليهـ
  .  2 واملطاعم، كام ميكن تسجيل أسامء املعامل غري واردة الذكر بالجهاز

 : االتصاالت واملعلومات -
ًالذي ازداد تعقيدا باسـتخدام التكنولوجيـا يف نقـل " مجتمع املعلومات"يف املجتمع الحديث 

 والسـمعية، املعلومات، يتم الحصول عىل معظم هذه املعلومات عن طريـق الحـواس البرصيـة
وبالتايل من يعانون من إعاقات حسية لن يكونوا قادرين عىل الوصول إىل جـزء كبـري مـن هـذه 

فـإن املشـاركة  املعلومات ما مل تتوفر وسائل يف صيغ مناسبة أو بديلة ميكنهم استخدامها، كذلك
  .والتمتع مبزايا ثورة املعلومات يتطلب اإلملام املستمر بالتطورات الجديدة

النقل اإللكـرتوين بواسـطة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف غايـة األهميـة أصبح 
لوصـف الفجـوة بـني " الفجـوة الرقميـة"ُبالنسبة للبلدان املتقدمة، وقد استخدم مصطلح 

أولئك الذين يستخدمون الوسائل الرقميـة وبـني مـن لـيس لـديهم إمكانيـة التعامـل مـع 
ىل وجه الخصوص، والوصول إىل تكنولوجيـا الحاسـب تكنولوجيا الحاسب اآليل واإلنرتنت ع

اآليل بشكل عام من خـالل واجهـات املسـتخدم الرسـومية يعـد مسـتحيالً بالنسـبة لـذوي 
اإلعاقات البرصية إال من خالل تكنولوجيا قراءة الشاشة والتي الميكن أن تسـتخدم بشـكل 

يا معقـدة وخاصـة يف فعال إال إذا صممت الوثائق اإللكرتونية بشكل مناسب، وتلـك قضـا
سياق شبكة اإلنرتنت والتعامل مع الوسائط املتعددة الخاصة بعرض املعلومات باسـتخدام 
  النص والصـوت والرسـوم املتحركـة والصـور والفيـديو وتـأثريات األلـوان، وقـد قـام اتحـاد 
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 بوضـع مبـادئ توجيهيـة تحـدد البـدائل الالزمـة لوصـول ذوي  W3C شبكة الويب العاملية 
  . 1 عاقات البرصية إىل املعلومات من خالل اإلنرتنت عىل حد سواء مع املستخدم العادياإل

أما يف مجال االتصاالت السـلكية والالسـلكية فهنـاك بعـض التجهيـزات التـي تجـرى عـىل 
ّالهواتف املحمولة والتـي متكـن غـري املـبرصين مـن اسـتخدامها مـن خـالل االتصـال الصـويت 

 من خـالل الصـوت، وقـراءة الشاشـة يف حالـة الرسـائل النصـيةأو والتعرف عىل هوية املتصل
  .الولوج داخل شبكة اإلنرتنت

عىل الرغم من الرتكيز املتزايد عىل تقنيات املعلومات واالتصاالت، ما تـزال وسـائل اإلعـالم 
ُاملطبوعة وسيلة هامة وكثريا ما تستخدم لنقل املعلومات، باإلضافة إىل النص تعتمـد الوسـائل  ً

ًطبوعة أيضا عىل الجداول والرسوم البيانية والصور والخرائط والنوتة املوسـيقية، فضـالً عـن امل
العديد من األنواع األخرى من الرسوم البيانية التمثيليـة، والحصـول عـىل أنـواع مختلفـة مـن 
َوسائل اإلعالم املطبوعة للمكفوفني وضعاف البرص يثري العديد مـن القضـايا، وسـوف تنـاقش 

قضايا والتكنولوجيا املرتبطة بها بتوسع أكرب يف الفصول املقبلة يف هذه الدراسة خاصـة هذه ال
  .املرتبطة بأساليب وأدوات وكيفية الحصول عىل املعلومات موضوع هذه الدراسة

  :املعيشة اليومية -
وهي األنشطة التي يقوم بها كٌل منا يف حياته اليومية بشكل مكرر وهذه األنشطة تشمل 

 التسـوق – الـتحكم يف األجهـزة املنزليـة – إعداد الطعام – ضبط الوقت –ية الشخصية العنا"
  . 2 " التنظيف والرعاية الصحية للنفس وللغري–والتعامالت املالية 

ٍّويحتاج املعاق برصيا العديد من التكنولوجيا املساعدة التي تساعده عـىل تخطـي العقبـات 
ًليومية،والتي متكنه أيضا من التمتع والعيش بشكل مسـتقل والحواجز التي تواجهه أثناء الحياة ا

ــزة  ــض األجـه ــن بـع ــا املســـاعدة ـم ــول التكنولوجـي ــرتاوح حـل ــزل، وـت خاصـــة داخـــل املـن
ٍّالتكنولوجيةالبسيطة جدا لحلـول متطـورة للغايـة لتصـل إىل الحلـول واألفكـار املتخصصـة ذات 

 السـاعات، لـذلك تـم إنتـاج السـاعات ٍّالتكنولوجيا العالية؛ حيث يقوم املعاق برصيا باسـتخدام
أجهـزة إعـداد  ًالناطقة سواء كانت للحائط أو ساعات اليد وهناك ساعات برايل،ويستخدم أيضـا

  الطـعـام مـثـل املواـقـد واألـفـران واـملـايكروويف والخالـطـات؛ ـفـتم إنـتـاج تـلـك األجـهـزة ـمـزودة 
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ٍّبرصيـا، كـذلك أجهـزة الرقابـة بلوحة برايل وإضافة خاصية النطق الستخدامها من قبل املعاقني 
والتحكم مثـل الغسـاالت األوتوماتيـك واملكـانس الكهربائيـة وأجهـزة التدفئـة والتربيـد وضـبط 
درجات الحرارة تم تزويدها بنظام موسيقي مييز نوع الربنامج والدرجـة أو نظـام صـويت نـاطق، 

 جهـاز نـاطق يقـوم وكذلك أضواء الحجرات ومعرفة هل األضواء موقدة أم ال؟ وذلك من خـالل
بتميز األلوان والتعرف عىل الصبغات والظالل واإلضاءة، وهناك تقنيات أخرى كامسـح البـاركود 
املحمول الذي يستخدم يف أسواق البقالة الكربى والصيدليات، وهو مدمج به قاعدة بيانـات بهـا 

نتجات التي يرغب يف ٍّأكرث من مليون اسم منتج، ويقوم املعاق برصيا بتمرير هذا املاسح عىل امل
رشائها فيقوم بنطق اسم املنتج يف الحال كام ميكن أن يقـوم الشـخص بإدخـال اسـامء املنتجـات 
ًغري املوجودة يف قاعدة البينات الخاصة بالجهـاز، وهنـاك أيضـا اآلالت الحاسـبة الناطقـة، ومـن 

عمـالت البنكيـة وهـو قارئ ال أجهزة التكنولوجيا املساعدة املستخدمة يف الحياة املعيشية كذلك
جهاز محمول يقوم بقراءة أي من العمالت البنكية بصوت مسموع سواء كانت هـذه العمـالت 
أمريكية أو كندية أو الني الياباين أو الفرنـك السـويرسي أو عمـالت أسـرتاليا واألرجنتـني والصـني 

  . 1 وبريطانيا وأية عملة أخرى
  : التعليم والتوظيف -

ٍّن األنشطة الهامة جدا لعدة أسباب؛ أهمهـا التنميـة الذاتيـة والحصـول التعليم والتدريب هو م
عـىل مؤهـل جـيـد والـذي ـهـو رشط مسـبق للحصـول ـعـىل عمـل جـيـد، وال يتوقـف االحتـيـاج إىل 
التكنولوجيا املساعدة بتوقف العملية التعليمية؛ بل إنه ميتد السـتمرار النجـاح يف العمـل وتطـويره، 

ًوقد نجد تشـابها كبـريا يف  اسـتخدامات وأنـواع وأهـداف التكنولوجيـا املسـاعدة الخاصـة بـالتعليم ً
والتوظيف وتلك املستخدمة يف إتاحة وسـائل اإلعـالم املطبوعـة واإللكرتونيـة والتعامـل مـع أجهـزة 

  .الكمبيوتر واإلنرتنت واالتصاالت، وهي التي سيتم التطرق إليها يف باقي فصول الدراسة
اعدة املستخدمة بالفعل يف مجاالت الـتعلم والتوظيـف اآللـة ومن أمثلة التكنولوجيا املس

الحاسبة الناطقة، وآلة برايل الحاسبة، والقاموس الناطق، وذلك فضالً عن املكتبات اإللكرتونية 
التي توفر املقررات الدراسية يف شكل مسموع عىل اإلنرتنـت يف جميـع املوضـوعات العلميـة 

  .واألدبية
ـاك العدـيـد ـمـن الرشـكـاتأـمـا ـمـن ناحـيـة التوظـيـف في   ـجـدر اإلـشـارة يف البداـيـة إىل أن هـن

  َّ واملنظامت ال تتبـع قـانون التوظيـف الخـاص باألشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة، وأن نسـبة البطالـة 
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ٍّبينهم كبرية جدا وذلك يف سائر البلدان، فنجد مثالً بعض اإلحصائيات التي توضح أن نسبة البطالة 
يف % 77تصـل إىل  من هم يف سن العمل القانوين يف السوق األورويبمن ذوي اإلعاقات البرصية م

يف الرنويج، وكانت االسـتثناءات % 68يف فنلندا، و% 55يف أملانيا، و% 72يف بولندا، و% 87املجر، و
؛ حيث إنهذه هي نسبة البطالة مـن مجمـوع %4,2وإسبانيا % 5,5يف بلدين فقط وهام السويد 

َ، أما عىل الصعيد العريب واملرصي تحديدا نجد أن هنـاك رقابـة متـارس  1 ينٍّاملعاقني برصيا يف البلد ً
من العاملة % 5يف الفرتة األخرية عىل الرشكات والجهات الحكومية وغري الحكومية لتوظيف نسبة 

من ذوي اإلعاقات بشكل عام، أما بالنسبة لإلحصاءات املتوفرة بخصوص نسبة البطالة يف املعاقني 
  . هم يف سن العمل فهي غري متوفرة مبرصٍّبرصيا ممن

 :األنشطة الرتفيهية
وهي تشمل إتاحـة الفنـون األدائيـة املسـموعة واملرئيـة كـالتليفزيون واملرسح والسـينام، 
واأللعاب اإللكرتونية وغري اإللكرتونية الخاصة باألطفال والكبار، املتـاحف واملعـارض واملواقـع 

عانة بالشاشات املكربة ملساعدة ضعاف البرص من رؤية العروض ، وتتم االست 2 الرتاثية واألثرية
التليفزيونية والسينامئية، وكذلك تتم االستعانة بالراوي لوصف املشاهد التـي ال تعتمـد عـىل 
صوت، أو وصـف القطـع األثريـة أو املعروضـات الفنيـة، كـام أن هنـاك العديـد مـن ألعـاب 

مكفـوفني ي متاحة عـىل موقـع االتحـاد األمـرييك للٍّالحاسب اآليل الخاصة باملعاقني برصيا وه
www.afb.org 3 .  

  : التطور الزمني ألنظمة التكنولوجيا املساعدة لإلعاقات البرصية والقامئني عليها:ًخامسا
أو  نقاط بـارزة 6باخرتاع طريقة برايل وهي عبارة عن " Louis Brailleلويس برايل "قام 

م بعد أن قام مبقابلة الجندي األمرييك الذي اخرتع طريقة خاصـة 1824محفورة،  وذلك عام 
ـمى  ـالجنود تـس ـة"ـب ـة الليلـي ـن "الكتاـب ـون ـم ـت تتـك ـي كاـن ـام 12، والـت ـة؛ فـق ـويس " نقـط   ـل

 Williamولـيـام بركـنـز"، وـتـم ـمـنح  4  نـقـاط ـكـام ذـكـرت الباحـثـة6باختـصـارها إىل " براـيـل
Perkins "،م، وهـي تشـبه1885 وذلك الخرتاعه آلة الكتابة للمكفوفني يف عـام براءة اخرتاع  
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يف شكلها ولكنها تقوم بالكتابة بطريقة برايل حيـث تـنقش الحـروف مـن خـالل " اآللة الكاتبة"
اسـتمر  ثقب الورق،وتساعد عىل الكتابة بشكل رسيع، وتكون الكلـامت يف شـكل منـتظم، وقـد

ًا يف الكتابة للمكفوفني طوال سـتني عامـااستخدام هذه اآللة واالعتامد عليه
م 1921ويف عـام  ، 1 

،وذلـك "العصـا البيضـاء"من مدينة بريستول بـإنجلرتا بابتكـار " James Biggsجمس بيجز "قام 
إثر تعرضه لحادث سيارة، األمر الذي جعله قلًقا مـن حركـة املـرور والسـري  بعد أن أصبح كفيًفا

ًت لديه فكـرة العصـا البيضـاء لتكـون أكـرث وضـوحا لسـائقي خارج املنزل مبفرده، ومن هنا ولد
السيارات ويتم متييز حاملها، وقد قام بتوضيح فكرته للمنظامت والجهات املسـئولة عـن املـرور 

 بيع هذه العصا كـأداة مسـاعدة  RNIB حينها، وتوىل املعهد الوطني املليك للمكفوفني بإنجلرتا 
  .، ومن ثم انترشت الفكرة حتى يومنا هذا 2 م1932 للمكفوفني يف عملية السري وذلك عام

 باملـسـاعدة يف الـتـأريخ للتكنولوجـيـا املـسـاعدة  AFB ـقـام االتـحـاد األـمـرييك للمكـفـوفني 
للمكفوفني مـن خـالل عمـل تسـجيالت صـوتية ملقـابالت متـت مـع العديـد مـن رواد هـذه 

 والتـي M. C. Migelالتكنولوجيا، وجعل هذه التسجيالت متاحة للجميع مـن خـالل مكتبـة 
  . 3 تحتوي عىل مجموعات نادرة من أوعية املعلومات خاصة باإلعاقة البرصية

؛ حيـث تـرأس جـون Optaconيف السـتينات بـاخرتاع جهـاز " Jone Linvillجـون لنفيـل "قام 
مرشوع إعداد الجهاز يف معهد ستانفورد لألبحاث، وكانت إصابة ابنتـه بـالعمى مـن أهـم العوامـل 

 أول جهاز إلكرتوين للمكفوفني يف ذلك الوقت، وتم تكـوين مؤسسـة Optacon مته الخرتاعالتي أله
"Telesensory Access Foundation " مبكاليفورنـيـا الـسـتخدام اـملـال اـملـدفوع ـمـن  1970ـعـام
 The Federal Burrell for Education of the Handicappedاملكتب االتحادي لتعليم املعاقني"
 The Office of Specialمكتب التعليم الخـاص وخـدمات إعـادة التأهيـل " اآلن ، والذي يسمى"

Education and Rehabilitation Service"، ٍّلتــوفري التــدريب لألشــخاص املعــاقني برصيــا  
ــاز ــتخدام جـه ــة Optacon  الـس ــل مؤسـس ــوري "، وبفـض ــاز " Telesensoryتليسنـس   رضب جـه
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Optacon ـل الســبعينيات ـا املســاعدة  األســواق يف أواـئ ـعرص التكنولوجـي ـة ـل مســجالً بداـي
، والذي كان يقوم بالطباعة يف شكل طريقة برايل، وعملـت الرشكـة مـع مرشوع  1 للمكفوفني

 والذي سيتم الحديث عنه بشكل تفصييل الحًقا؛ حيث قامت الرشكة بإنتـاج آلـة NLSمكتبة 
،وأطلـق عـىل  يـة برايـلٍّتقوم بتسجيل املعلومات رقميا ثم عرض النص من خالل عرشيـن خل

  . VersaBraille 2هذه اآللة اسم 
ـام  ـل "ـق ـاريخ مؤسســة "Larry Israelالري إرسائـي ـن ـت ـان جــزءا ـم ـد ـك تليسنســوري "ً، وـق

Telesensory " فجوال تيك "حيث كان يعمل بها، بتأسيس رشكةVisualTek " التـي قامـت بإنتـاج
-Closedوائر التليفزيونيـة املغلقـة  الـد-  CCTV باكورة أجهـزة التكبـري الخاصـة بضـعاف الـبرص

Circuit Televisions - م، وقاـمـت مؤسـسـة 1971 ـعـامTelesensoryبرشاء رشـكـة Apollo  ـعـام 
 Telesensoryم وبعد هذه الخطوة قامت 1989 يف عام VisualTek م ثم قامت برشاء رشكة1984

  عـن العمـلTelesensoryحتى توقفت   الخاصة بضعاف البرص،CCTVبالرتكيز عىل إنتاج أجهزة 
، وأعلنـت إفالسـها، األمـر الـذي كـان مفاجـأة  3 الحـادي والعرشيـن يف نهاية العقد األول من القرن

للجميع؛ حيث كان لديها عدة فروع يف ماليزيا وأمريكا الشاملية وأمريكا الالتينية وأوروبـا باململكـة 
والتـي تنوعـت بـني   منتجاتهـا،وكانـت تهـتم بضـعاف الـبرص يف املتحدة واليابان والرشق األوسـط،

 -  Aladdin Apex :  والتي من أهمها ما يـيل. 4 مكربات الفيديو املحمولة ومكربات الفيديو املكتبية
Aladdin Classic  - Aladdin Sunshine  - Aladdin Ultra  - Atlas 610  - Genie Pro  - 

Olympia  - Ovation  - Pico  5 .  
ـام  ـداي"ـق ـيم هالـي ـة " Jim Hallidayـج ـوير رشـك ـف Humanwareبتـط ـك يف منتـص ، وذـل

ليصـبح " PulseDataبـولس داتـا "الثامنينيات، والتي تم ضـمها يف بدايـة التسـعينيات إىل رشكـة 
يف كـنـدا " VisuAide"ُ، وبـعـد ذـلـك ـضـمت إليـهـا رشـكـة "Pulse Data-Humanware"اـسـمها 

وقامت هذه املجموعة بإنتاج مجموعة من األجهزة ، "Humanware Group"وأصبحت تسمى 
" NoteTakers"التي تعد طفرة يف عامل التكنولوجيا املساعدة لإلعاقة البرصية يف الثامنينات مثـل 

ـة والـتـي تـقـوم ـبـدوين " Key Note"وسلـسـلة " Viewscan"ـثـم    وكلـهـا ـمـن األجـهـزة املحموـل
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هـي اإلرث املتبقـي " BrailleNote"ا، وتعد أجهزة املالحظات وحفظها بطريقة برايل وميكن اسرتجاعه
 BrailleDisplay وBrailleNote PK، كام قدمت مجموعة أخرى من أجهـزة "KeyNote"من أجهزة 

  . MyReader 1وأنظمة التكبري اإللكرتوين الرقمية 
أما بخصوص أنظمة التكنولوجيا املساعدة التي تعتمد عىل السونار فإن رائد هـذا املجـال 

، وهو واحـد مـن سلسـلة "Sonic Guide"مخرتع دليل سونيك " Leslie Kayليزيل كاي "هو 
أجهزة التنقل واملسح البيئي املعتمدة عىل أشعة السونار، وذلك يف فرتة الستينيات، وقام كـاي 
باستثامر معرفته بالسونار بعد الحرب العاملية الثانية حيث قرر الجمع بني تكنولوجيا السنوار 

دليـل "ضـع ها يف مجاالت التعلم اإلنساين، وبحلول منتصـف السـتينيات كـان قـد وواستخدام
، وكـان هـذا الجهـاز يبـاع بحـوايل ألفـي "A Headborne Device"سونيك أو الدليل الصـويت

ًدوالر يف ذلـك الوـقـت، ويتطلـب ـقـدرا كبـريا ـمـن التـدريب لتـقـديم تفسـري دقـيـق لإلـشـارات  ً
ٍّلتي ترتد من الكائنات املوجودة يف البيئة حول املعاق برصيا املسموعة املولدة من السونار، وا

ًثم العودة ليستقبلها الجهاز مرة أخـرى، وهـذه األجهـزة مل تلـق رواجـا أو اسـتقباالً حسـنا يف  ً َ
أمريكا بسبب صعوبة تعلمها وارتفاع تكلفتها، كام ظهر منـافس لهـا أقـوى منهـا وهـو جهـاز 

Ksonar 2 لة مثبت عليها جهاز السـونار، وهـذا الجهـاز مـن أقـدم ، وهو عبارة عن عصا طوي
أجهزة التكنولوجيا املساعدة للتنقل والحركة والسفر، حيث يقـوم مسـتخدم الجهـاز بتحريـك 

ويقوم الجهاز بإصدار صوت صفري للتنبيه عند اصطدام الشـعاع  العصا لتقوم بتمشيط املكان،
  . 3  املحيطة باملستخدماألصوات تحدد مواقع الكائنات بأي كائن؛ وعرب هذه

املحمولـة، والتـي تقـوم بتسـجيل " NoteTakers"بحلول أواخر الثامنينيات كانت أجهزة 
املالحظات من خالل طريقة برايل، تعترب مبثابة صديقة فاقدي البرص، وهي محملة مبجموعـة 

فًقـا ًاملصممة خصيصا لها، وتم ابتكـار هـذه األجهـزة كتكنولوجيـا تعمـل و" Keysoft"برامج 
ٍّالحتياجات املعـاقني برصيـا
ً، مـام جعلهـا تحـدث حراكًـا كبـريا يف سـوق املنتجـات الخاصـة  4 

  .باملكفوفني
  "CCTV "Closed-Circuit Televisionميـكــن الـقــول ـبــأن املـخــرتع األول لنـظــام 

ـذي عـمـل يف مؤسـسـة" SamGenensky"ـهـو   ـة 1960ـعـام   Randاـل   م ـعـىل مـشـاريع رسـي
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حرية األمريكية، وأثناء عمله قام هو ومجموعـة مـن زمالئـه عـىل تطـوير الجوية والب للقوات
ـي CCTVنـظـام  ـل رشكـت ـن قـب ـم تـسـويقه ـم ـذي ـت " Apollo Lasers"و" VisualTek"  واـل

 فقـد تـم تطويرهـا CCTV فيام بعـد، أمـا نظـم Telesensory َّواللذين تم ضمهام إىل رشكة
  . 1 ر السننيوتقليدها من قبل العديد من الرشكات األخرى عىل م

باستخدام معرفتـه " Ray Kurzweil"م قام 1975 ففي عام OCR أما عن تكنولوجيا نظم
، أي التعرف البرصي عـىل "Optical Character Recognition"بالذكاء االصطناعي يف تطوير

،  Kurzweil Machine" 2"الحروف، والتي كانت مهمة ورضورية يف أول آلة قراءة وهي آلـة 
 والتي تم بيعها يف عـام Kurzweil Educational Systems" – KES"شكيل رشكته ثم قام بت

  . 3 م2005
 والتـي Ad Hoc Systemsالفضـل يف تأسـيس" Adam"وأخيـه " Saba Hocek"كـان لــ 

لالسـتخدام مـن خـالل الحاسـبات الشخصـية، وذلـك يف  OCR قامت باستكامل تطوير نظام 
، ثـم Arkenstone وKurzweilمـن ظهـور رشكتـي منتصف الثامنينيات، وذلـك قبـل عـامني 

م، ثـم ظهـرت أنظمـة أخـرى 1990 وتم إنهاء أعاملها عـام Ad Hoc Systemsاختفت رشكة 
 وتواكب نظم التشغيل الحديثة يف ذلـك الوقـت مثـل OCRتباع بثلثي الثمن وتدعم خاصية 

  . Openbook" 4"نظام 
هي منظمة غـري هادفـة للـربح ، و"Arkenstone"بتأسيس منظمة " Fruchterman"قام 

، واشـتهرت املنظمـة Kurzweil وAd Hocم، وذلك ليـتمكن مـن منافسـة أنظمـة 1989عام 
 ـعـام Freedom Scientific، وبـعـد بـيـع ـهـذه املنظـمـة إىل مجموـعـة OpenBookمبنتجـهـا 

التكنولوجيــا "والتــي تعنــي " Benetech"بتشــكيل رشكتــه " Fruchterman"م قــام 2000
الذي يعتمـد عـىل جمـع الكتـب  " Book Share" أنشأ من خاللها مرشوعه ؛ حيث"الجديدة

 أو املحولـة إىل OCRالتي تم تحويلها إىل شـكل إلكـرتوين مـن خـالل املسـح الضـويئ ونظـم 
صوت، وجعلها متاحة للجميع عن طريق اإلنرتنت حيـث ميكـن تحميلهـا مـن قبـل اآلخـرين 

  . 5 مقابل اشرتاك مسبق
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م بتطوير نظم اللغة الصناعية بشكل عمـيل ملسـتخدمي 1979ام ع" Ron Morford"قام 
ٍّالحاسب اآليل من املعاقني برصيا، بعد دراسة مواصـفات الكـالم املركـب، ثـم نجـح يف القيـام 

، ثـم  Verbal Emulation in Real Time  VERTباملضاهاة اللفظية يف الوقـت الحقيقـي 
 إىل أن انتهـى Telesensoryه مـع رشكـة  تطوير منتجه بواسطة عقد لتمويلMorfordواصل 

  . 1 العقد وتوقف التمويل
الستكامل تطـوير اللغـة الصـناعية؛ فقامـت " GW Micro"م تأسست رشكة 1988يف عام 

ًوهو برنـامج لقـراءة الشاشـة، وهـو األكـرث رواجـا يف تـاريخ " Vocal-Eye Sotfware"بإنتاج 
آن ذاك، ثم اختفت هـذه الـربامج لفـرتة  DOSالتكنولوجيا املساعدة من خالل نظام تشغيل 

م تـم البـدء يف إعـادة 1992م، لكـن يف عـام 1990 عـام Windowsبعد ظهور نظام تشـغيل 
  . 2 م1995 عام Window-Eyesتطويره حتى ظهر برنامج 

رشـكـة " Joe Sullivan"م ـشـكل 1975أـمـا ـعـن أنظـمـة الرتجـمـة لطريـقـة براـيـل فـفـي ـعـام 
"Duxbury Systems "شرتاك مع وذلك باال"Bob Gildea "و"Anne Simpson" األول فيزيـايئ ،

والثاين جيولوجي، وبعـد أن تـم إنتـاج آلـة نقـش برايـل الكبـرية تطلـب إنتـاج كميـة كبـرية مـن 
إلنجاز هذه املهمة، حيث كـان يحتكرهـا بيـت Duxbury مطبوعات برايل؛فتم استخدام أنظمة 

، وتطـور  American Printing House For the Blind –  APHالطباعة األمرييك للمكفوفني 
ً بعد ذلك ليصبح قادرا عىل طباعة الجداول وتوسع ليشمل عدة لغـات، وبعـد Duxburyبرنامج 

 لسوق أجهـزة الحاسـبات، Duxburyأن تطورت رسعة الحاسبات اآللية وتوسعت ذاكرتها، انتقل 
  . 3 باتوأصبح قابالً للتشغيل من خالل أنظمة التشغيل املختلفة للحاس

ديفيـد هـوالداي "، وهـو "Duxbury Systems"م استوحى أحد أفراد فريـق 1981يف عام 
Divid Holladay" فكرة الرتجمة لربايل، وذلك من خالل زوجته لرتجمة املـواد الرياضـية إىل ،

برايل حتى تتمكن من تدريس منهج الجامعة بكفاءة يف حجرة التـدريس، وقـام بـالجمع بـني 
 للرتجمـة لربايـل، وهـو Duxburyمجة وتخصصه يف الهندسة يف اخـرتاع برنـامج قدراته يف الرب

ٍّبرنامج ناطق أيضا حتى يستطيع املعاق برصيا اسـتخدامه بنفسـه، وكـان الربنـامج يف البدايـة  ً
  . Apple Mac" 4"ُيستخدم من خالل أنظمة أبل للحاسبات 
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اسـات حـول إيجـاد حلـول بخصوص تكنولوجيا التنقـل وتحديـد املسـار؛ فقـد بـدأت الدر
ٍّمناسبة تساعد املعاقني برصيا عىل التنقل مبفردهم، وتطوير تقنيات تسـاعدهم عـىل تحديـد 

 يف البدايـة، ثـم كانـت الريـادة Arkenstoneاملسار، وبدأت هذه الدراسـات بواسـطة رشكـة 
 GPS - globalٍّ والتي أتاحـت وصـول املعـاقني برصيـا إىل أنظمـة Sendero Groupلرشكة 

positioning satellite،  وتم تنصيبها يف أجهزةBrailleNote 1 م2004 عام .  
ٍّنجد من العرض السابق أن معظم هذه التكنولوجيا املساعدة الخاصة باملعاقني برصيا تـم 
تطويرها وإنشاؤها يف الواليات املتحدة األمريكيـة، ويرجـع ذلـك إىل عرص مـا قبـل الحاسـب 

عاملية الثانية، وذلك عندما عاد املحاربون ومنهم كثريونيعانون مـن اآليل،وخاصة بعد الحرب ال
وهي الظـاهرة التـي شـكلت مشـكلة اجتامعيـة ضـخمة، ودفـع هـؤالء املحـاربون  اإلعاقات،

القدامى الواليات املتحدة إلطالق برنامج املساعدات الصناعية والحسـية الـذي تبعـه العديـد 
ول إلعادة التأهيل من خالل التكنولوجيا املسـاعدة، من املبادرات الحديثة التي تبحث عن حل

َّكام زادت حرب فيتنام مـن الـوعي حـول الحقـوق املدنيـة لإلعاقـة؛ حيـث شـكل املحـاربون 
 القدامى الذين عادوا إىل الواليات املتحـدة يف منتصـف السـبعينات األسـاس لقـانون املعـاقني 

ADA  American with Disability Actم، والـذي يعتـرب مـن أهـم 1990م ، الصادر يف عـا
  . 2 ترشيعات الحقوق املدنية يف التاريخ األمرييك

  :بالتكنولوجيا املساعدة لإلعاقات البرصية املعنية مؤسسات املعلومات :ًسادسا
يشمل مصطلح مؤسسات املعلومات مراكز املعلومات أو املكتبـات أو بنـوك املعلومـات 

لبحثـيـة أو الوـحـدات األرـشـيفية ـسـواء كاـنـت ـهـذه أو قواـعـد البياـنـات أو مواـقـع الوـيـب ا
املؤسسات عامة أو متخصصة أو وطنية أو مدرسية أو أكادميية، والتي تهتم بإنتـاج أو حرص 
مصادر املعلومات مبختلـف أنواعهـا وأشـكالها بهـدف حفظهـا أو معالجتهـا أو تنظيمهـا أو 

رية ملؤسسـات املعلومـات نرشها أو جميع ما سبق وإتاحتها للمستفيدين، وهناك أنـواع كثـ
منها املؤسسات التي تهتم بإنتاج املعلومـات، واملؤسسـات التـي تهـتم مبعالجـة املعلومـات 
  وحفظها، واملؤسسات التـي تهـتم بتنظـيم هـذه املعلومـات وإتاحتهـا، وقـد تنوعـت هـذه 

  

                                                            
1. Op cit. 
2. Robitaille, Suzanne.  2010 . Ibid. p. 12. 
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املؤسسات وتعددت بحسب أسلوب تعاملها مع املعلومات واألهداف التي تسـعى لتحقيقهـا 
  . 1 جاالت عملها وفئات املستفيدين الذين تخدمهم والخدمات التي تقدمهاوم

بـاملكفوفني؛ ألن الظـروف  ٍّمن الصعب جدا تعميم بدء ظهورمؤسسـات املعلومـات الخاصـة
فمثالً يف اململكة املتحدة وكندا؛ نشـأت مكتبـات املكفـوفني مـن خـالل : تختلف من بلد ألخرى

عرش وحتـى   مدى تاريخ البلـدين منـذ بدايـة القـرن التاسـعالتربعات من املحسنني، وذلك عىل
اليوم، ويتم تشغيلها من قبل الجمعيات الخريية ومنظامت القطاع التطوعي، أمـا عـن مكتبـات 
املكفوفني بآسيا وأفريقيا فقد نشأت عن طريق املبرشين، ويف دول أخرى بأفريقيـا مثـل جنـوب 

كفـوفني، وهـي جـزء مـن خدمـة املكتبـة الوطنيـة أفريقيا توجد مناذج متشابهة من مكتبات امل
بالدولة، ويف الواليات املتحدة األمريكية اتخذت الحكومة مسئولية تـدريب وتعلـيم املكفـوفني، 

م يحث عىل التوفري العـادل لخـدمات املكتبـات العامـة مـع 1931وصدر ترشيع يف بدايات عام 
ٍّفني واملعاقني جسديا، ويف أوروبـا عـىل الدعم من خالل خدمات املكتبة الوطنية الخاصة باملكفو

ٍّسبيل املثال يف السويد هناك ترشيعات تضمن تقديم الخدمات املكتبية لفئـة املعـاقني جسـديا، 
وـكـذلك الكـتـب الناطـقـة، ومكتـبـة براـيـل، وـهـذه املكتـبـات موـجـودة ككـيـان منفـصـل، وجمـيـع 

  . 2 لةالخدمات املكتبية للمعاقني وغري املعاقني متول من خالل الدو
ٍّتقوم الباحثة يف ما ييل بعرض أهم مؤسسات املعلومات الراعية للمعاقني برصيا، واملهتمة 
بتوفري التكنولوجيا املساعدة لهـم، وتيسـري السـبل للوصـول إىل املعلومـات يف شـتى صـورها، 

  :وهي
  :IFLAقسم مكتبات املكفوفني يف اتحاد  -

ً قسام وهذا القسم عضو يف الشعبة 47 هو واحد من IFLAقسم مكتبات املكفوفني يف 
الثالثة التي متثل املكتبات التي تخدم عامة الناس، وقد دخل هذا القسم حيز الوجود عـام 

  م، ثـم أصـبح 1979َم باعتباره فريق عمل؛ ثـم تطـور ليصـبح مائـدة مسـتديرة عـام 1978
و يتضـمن  دولـة، وهـ41 عضوا مـن 79م، وهذا القسم يحتوي عىل 1983ًقسام كامالً عام 

ٍّاملكتبات املتخصصة لخدمات املعاقني برصيا، واملكتبـات ذات الحجـم الضـخم، ومـنظامت 
   فـإن قسـم مكتبـات املكفـوفني محكـوم IFLAاملكتبات حول العامل، ومثل جميـع أقسـام 

  

                                                            
دراسة تخطيطيـة يف األسـس : التخطيط االسرتاتيجي يف مؤسسات املعلومات.  2009 . عبيد، عصام أحمد .1

 .78 - 31، 4دراسات املعلومات، . واملعايري للرؤية والرسالة يف مجتمع املعرفة
2. Brazier, Helen.  2007 . The Role and Activities of the IFLA Libraries for theBlind 
Section. Library Trends, 4 55 , 864-878. 
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ً عضوا منتخبا بقيادة رئيس مـع سـكرتارية مسـاعدة أو أمـني 20بواسطة لجنة دامئة تصل إىل  ً
 هولنـدا – أملانيا –فرنسا "معلومات، وأعضاء اللجنة الدامئة من الدول اآلتية صندوق وضابط 

 الواليات – كندا – جنوب أفريقيا – أيرلندا – إنجلرتا – روسيا – فنلندا – الدمنارك – السويد –
، وعىل هذا كان الهدف األسايس من الخطة االسـرتاتيجية " اليابان– كوريا –املتحدة األمريكية 

لقسم هو تسويق أنشطته يف املناطق النامية، وذلك لجذب أعضاء جدد، ويتلقى القسم لهذا ا
 أو املنح املقدمة للمشـاريع، ومـن أهـم أهـداف IFLAمتويله من التمويل اإلداري الخاص بـ 

  : 1 قسم مكتبات املكفوفني هو
ي  إىل جـنـب ـمـع اـملـنظامت الرشيـكـة، وذـلـك إلنـشـاء مكتـبـة عاملـيـة ـلـذو ًالعـمـل جنـبـا -

  .اإلعاقات البرصية
إنشاء ودعم املبادئ التوجيهية، والبحث عن أفضل املامرسات إلتاحة املكتبـة وخـدمات  -

 .املعلومات لتلك الفئة من املستفيدين
 .تسويق خدمات املكتبات واملعلومات لذوي اإلعاقات البرصية -
 . البرصيةتشجيع التدريب والتطوير املستمر للعاملني يف مكتبات ذوي اإلعاقات -

كان للتكنولوجيا أثرها الواضح عىل مؤسسـات املعلومـات؛ حيـث غـريت الطـرق التـي تقـوم 
ٍّاملكتبات بتقديم خدماتها من خاللها، وتتضمن هذه التغيريات الخدمات املقدمة للمعاقني برصيا؛ 

فـاءة، حيث جعلت التطورات التكنولوجية عملية إعداد الكتب الخاصة باملكفوفني أكرث فعالية وك
 هو مهد الكتاب الصـويت الرقمـي والـذي أصـبح IFLAًوبشكل أكرث بروزا كان قسم املكفوفني بـ 

َ، وهو معتمد اآلن من قبل أكرث من سبعني منظمة يف أكرث من أربعني دولة DAISYًمعروفا باسم 
ات ٍّحول العامل، وأعضاء قسم مكتبات املكفوفني يركزون حاليـا عـىل استكشـاف إمكانـات املنتجـ

الرقمية والواجهات الرقمية، وإنتاج وتوصيل الكتب بشكل إلكرتوين، وماهية القواعد واالحتياطات 
للقسـم جهـود كبـرية يف وضـع الترشيعـات التـي  . 2 التي سوف يفرزها العرص الرقمي باملكتبـات

 مـن ٍّتسمح بتحويل املطبوعات إىل أشكال أخرى ميكن للمعاقني برصيا التعامل معهـا واالسـتفادة
َقرارين ذي صـلة بإتاحـة املـواد حتـى يكـون االتحـاد  IFLAمحتوياتها، وقد اعتمد مجلس إدارة 

  :قدوة حسنة ألعضائه، وهام

                                                            
1. Brazier, Helen.  2007 . Ibid. p. 869. 
2. Brazier, Helen.  2007 . Ibid. p. 872. 
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ٍّ متاحة للحصول عليها من قبل املعاقني برصيا IFLAجعل جميع منشورات ومطبوعات  -
  .وضعاف البرص

 IFLAتوجيهيـة الخاصـة بــتشجيع غريها من املنظامت األخـرى يف اسـتخدام املبـادئ ال -
 .لجعل املصادر املعلوماتية متاحة لذوي اإلعاقات البرصية

من هنا كان االتحاد هو املفتاح األسايس للتأثري عىل الترشيعات الخاصة بحق املؤلـف؛ حيـث 
إمكانية تحويل أشكال أوعية املعلومات إىل أشكال أخرى يسهل االطالع عليها ويـتم تـداولها بـني 

ًرصيا أو يتم تبادلها دوليا، وقام االتحـاد بالعمـل جنبـا إىل جنـب مـع منظمـة املعاقني ب ٍّ ٍّDAISY 
واللجنة التي وضعها القسم لدراسة حقوق املؤلف والطباعة والنرش، وقد أثرت هـذه الجهـود يف 

، وقامت املنظمة األخرية بطرح قانون WIPOاالتحاد األورويب واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 
وذجي لحقوق التأليف والطبع والنرش يحتوي عىل استثناءات للطباعـة والـنرش الخـاص بـذوي من

، ولكن كان من الطبيعي أن تتأثر هذه الجهود وتتعرض للـرفض قبـل رشكـات  1 اإلعاقات البرصية
  . 2 النرش التجارية والتي تعمل من أجل الربح
قامة مكتبـة عامليـة للمكفـوفني إ  بالعمل ألجلIFLAقام قسم مكتبات املكفوفني باتحاد 

ٍّواملعاقني برصيا؛ حيث ال توجد بلد يف العامل يحصل املعاقون برصيا فيها عـىل خدمـة مكتبيـة  ٍّ
ٍّومعلوماتية منصفة، باإلضافة إىل أن جميع مكتبات املعاقني برصيا تعاين من نقص يف املـوارد، 

ً برصيـا معـا لتقاسـم املـوارد وهذا يزيد من الحاجـة واألهميـة بـأن تعمـل مكتبـات املعـاقني ٍّ
  2004رميونـد، واشـنطن، نـوفمرب  وتكامل الخدمات، ويف منتدى تستضيفه مايكروسـوفت يف 

ًعىل أن تعمل املنظمتـان معـا إلنشـاء  IFLA ومكتبات املكفوفني باتحاد DAISYاتفق اتحاد 
خطـوات التـي مـن مكتبة عاملية افرتاضية للمكفوفني يتم بها مراعـاة عمليـة عـدم الرؤيـة وال

ٍّشأنها متكن املعاق برصيا من التعرف عىل الواقع كأنه يرى، ويشمل ذلك تطـوير املجموعـات  ّ
املشرتكة، وتحسني عمليات الوصول لفهارس املكتبات وترتيبات استعارة واضحة، بحيث تكون 

د عـىل النتيجة هي سهولة الوصول للكتب يف جميع أنحاء العـامل، وعـدم االزدواجيـة يف املـوار
  . 3 املستوى التنظيمي

                                                            
1. Brazier, Helen.  2007 . Ibid. p. 874. 
2. Brazier, Helen.  2007 . Ibid. p. 877. 
3.Brazier, Helen.  2007 . Ibid. p. 875. 
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  : AFB االتحاد األمرييك للمكفوفني 
 عـام American Foundation for the Blindاالتحـاد األمـرييك للمكفـوفني  تـم إنشـاء

م، وهي منظمة وطنية غري ربحية، ولها اآلن مكاتب يف خمس واليـات بالواليـات املتحـدة 1921
الـبرص للمسـاواة   مليون أمـرييك مـن فاقـدي20 من األمريكية، وهدفها هو إتاحة الفرصة ألكرث

 يف البداية AFB، تم تشكيل  1 مع غريهم من املبرصين من خالل استخدام التكنولوجيا الجديدة
وهو من املحسنني الذين أرادوا مساعدة عدد كبري مـن املحـاربني M.C. Migel  من خالل دعم

  .وىلالقدامى املصابني بالعمى يف الحرب العاملية األ
  : ما ييلAFBومن إنجازات مؤسسة 

 .قيادة الجهود الرامية لتوحيد رمز برايل باإلنجليزية -
 لخـدمات املكفـوفني وـضـعاف الـبرص، والـذي ـمـا يـزال املصـدر األـكـرث AFBنرش دليـل  -

 .شمولية للمعلومات الخاصة باإلعاقة البرصية
حثية للعاملني يف حقل اإلعاقات ، وهو أكرب نارش لألعامل العلمية والبAFB Pressإنشاء  -

 .البرصية
العمل مع مصنعي التكنولوجيا املساعدة الخاصة باإلعاقات البرصية يف مراحل التصـميم  -

 .لتطوير املنتجات حتى ميكن الوصول إليها بشكل كامل
 .م1990يرجع لها الفضل يف وضع قانون ذوي اإلعاقة من األمريكيني عام  -
 بتعـلـيم األطـفـال والخاـصـة بكـبـار الـسـن ـمـن ذوي اإلعاـقـات دـعـم السياـسـات الخاـصـة -

  . 2 البرصية
ـا AFBملؤسـسـة  ـة األـخـرى يف مـسـرية التكنولوجـي ـازات العظيـم ـل باإلنـج ـاريخ حاـف  ـت

م؛ حيـث كانـت تقـوم 1924املساعدة بجميع مستوياتها، وبـدأت بـاكورة أنشـطتها عـام 
ني يف إطار برنامج ترعـاه جمعيـة ًبتوزيع أجهزة الراديو مجانا عىل املكفوفني من املستمع

 قامـت 1952ٍّراديو أمريكا، ويف ذلك الوقت كانت أجهزة الراديـو مكلفـة جـدا، ويف عـام 
  ، وهو لوحـة التحويـل الكهربـايئ للتواصـل مـع Tellatouch بتطوير جهاز AFBمؤسسة 

  

                                                            
1. American Foundation for the Blind [AFB].  2015 . RetrievedFebruary, 2015, 
fromhttp://www.afb.org/info/about-afb/2 
2. AFB.  2015 . RetrievedFebruary, 2015, fromhttp://www.afb.org/info/about-
us/history/12 
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د مـن ، وهـو واحـMegascopeم قامت بتطوير جهـاز 1953األفراد الصم املكفوفني، ويف عام 
م عقـدت 1961الجيل األول لألجهزة املكربة للمواد املقروءة والخاصة بضعاف البرص، ويف عام 

ٍّ مؤمترا دوليا رئيسيا خاصا بالتكنولوجيا وأصـحاب الكـف الـبرصي، وبعـد ذلـك AFBمؤسسة  ٍّ ٍّ ً
ًأطلقت برنامجا لتبـادل املعلومـات التكنولوجيـة الخاصـة باإلعاقـة البرصيـة يف جميـع أنحـاء 

 عىل أكرب مكتبة يف املراجـع الخاصـة بكـل مـا يخـص اإلعاقـات AFBلعامل، وتحتوي مؤسسة ا
، M. C. Migelالبرصيـة، وتشـتمل كـذلكعىل الكتـب النـادرة والعتيقـة التـي حوتهـا مكتبـة 

 للعالقـات الوطنيـة AFBً عاما كمستشار 40َوإضافة لذلك عملت هيلني كيلر باملؤسسة ملدة 
  . 1 َ الحقوق األدبية لكتابات كيلرAFB ةوالدولية، ومتتلك مؤسس

 النامذج األولية مليـزان حـرارة حـديث وجهـاز قيـاس AFB وضعت مؤسسة 1978يف عام 
م تـم نرش أول دليـل 1979السكر يف الدم ملساعدة املرىض من ذوي اإلعاقة البرصية، ويف عام 

 مـن أداء وظـائفهم لألدوات والوسائل الحسية التي متكن العـامل املكفـوفني وضـعاف الـبرص
مبقـره الـرئييس يف " املركـز الـوطني للتكنولوجيـا"م أنشـأت املؤسسـة 1986بفاعلية، ويف عـام 

نيويورك، وذلك ملساعدة املكفوفني وضـعاف الـبرص يف املشـاركة الكاملـة يف عرص الحاسـبات 
إلعاقـات م ليشمل تلبية االحتياجات الوظيفية لذوي ا2002اآللية، وتم توسيع هذا املركز عام 

  . 2 البرصية
م قامت املؤسسة بإطالق املوقع اإللكرتوين لها عىل اإلنرتنت، وكان ذلـك قبـل 1996يف عام 

 لنقـل Archie – Gopher – FTP، وكـان املوقـع يعمـل مـن خـالل تقنيـات Webظهـور 
م بإصدار نرشة أسبوعية ذات حروف كبرية ليتمكن ضـعاف الـبرص 1999امللفات، وبدأت عام 

ًم وقامت املؤسسة أيضـا 1999تها، وذلك باالشرتاك مع جريدة نيويورك تاميز، ويف عام من قراء
، ويف عام  UACS لتطوير نظامها العاملي للنسخ والطباعة  Pitny Bowesباالشرتاك مع رشكة 

 املجلة اإللكرتونية املجانية عىل اإلنرتنت، واملستمرة Access Worldم تم إطالق مجلة 2000
 JVIB  Journal Of Visual  حتـى هـذه اللحظـة، باإلضـافة إىل نرش مجلـة يف إصـدارها

Impairment & Blindness م تم إطالق أول كتاب إلكرتوين مسـموع ميكـن 2003، ويف عام
ٍّتداوله تجاريا

 3 .  

                                                            
1. AFB.  2015 . RetrievedFebruary, 2015, fromhttp://www.afb.org/info/about-afb/afb-
historical-facts/25 
2. AFB.  2015 . Ibid. 
3. AFB.  2015 . Ibid. 
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  : NLS/BPH ٍّبرنامج خدمات املكتبة الوطنية للمكفوفني واملعاقني جسديا  -
نجرس، والتي ترشف عـىل برنـامج املكتبـة الوطنيـة الخاصـة هي تدار بواسطة مكتبة الكو

ٍّباملعاقني برصيـا وجسـديا  ٍّLibrary Of Congress National Library Service For The 
Blind And Physically Handicapped،  وتوفر لهـم كتـب برايـل والكتـب املسـجلة، وقـد

م لخدمـة البـالغني مـن 1931أنشئت مبوجب قانون صادر عـن الكـونجرس األمـرييك يف عـام 
ًم ليشـمل أيضـا األطفـال مـن ذوي اإلعاقـة 1952ٍّاملعاقني برصيا، ثـم توسـع القـانون يف عـام 

م، وتوسعت هذه الشبكة مـن املكتبـات 1931 مكتبة يف عام 19البرصية، وقد بدأ الربنامج بـ 
ٍّتـشـاريا يـخـدم ً مكتـبـا اس14 مكتـبـة ـخـارج الوالـيـات املتـحـدة، و36 مكتـبـة إقليمـيـة، و55إىل 

  . 1 الواليات املتحدة األمريكية
إنشـاء نظـام موحـد لطريقـة برايـل باللغـة "محدث تطوران مهـامن هـام  1933يف عام 

تطور الكتـب الناطقـة التـي يـتم  –اإلنجليزية تتبعه جميع الدول الناطقة باللغة اإلنجليزية 
، وذلـك "ة استنسـاختسجيلها بصوت برشي وتسجل عىل أقـراص بواسـطة الفنـوجراف أو آلـ

 بإنتاج نوعني من آالت التسجيل، وكان الكتاب الذي يحتوي عىل AFBعندما قامت مؤسسة 
مثانية أو تسعة أقراص عىل الوجهني، وكان القرص يسـتغرق   ألف كلمة يسجل عىل حوايل60

ة حوايل ثالثني دقيقة ليتم سامعه بالكامل، وتم تسجيل العديد من الكتب والعناوين املشهور
للكتاب واملؤلفني املشهورين يف ذلك الوقت، مثل روايات شكسبري، وكان عىل من يرغبـون يف 
ًاالستفادة رشاء اآلالت املشغلة التي كان سعرها من خمسة وثالثـني إىل سـتني دوالرا لسـامع 

م بـدأ العمـل يف مرشوع رشاء 1935الكتب الصوتية التي تتم استعارتها من املكتبة، ويف عام 
التشغيل للكتب الصوتية من قبل املكتبة، والسامح بإعارتها للمستفيدين غري القـادرين آالت 

عىل رشائها، واستمرت التطورات يف أجهزة التشغيل والتسجيل للكتب الصوتية بالتعاون مـع 
م عندما بدأت مؤسسـة 1946حيث بدأ العمل بينهام يف عام   عىل مر السنني؛AFBمؤسسة 

AFBإنتاج أجهزة الكتب الصوتية للمكتبة، فقامت املكتبة يف هـذا العـام  عملها يف تصنيع و  
  

                                                            
1. the National Library Service for Blind and Physically Handicapped [NLS].  2014, 
December . NLS: that all may read: History. RetrievedFebruary, 2015, fromhttp://www 
.loc.gov/nls/about_history.html#five 
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م قامت برشاء ثالثة آالف وخمسـامئة جهـاز يـتم توزيعهـا 1947برشاء خمسامئة جهاز، ويف عام 
  . NLS/BPH 1عىل املكتبات الفرعية التابعة ملكتبة 

ص باختبار جـودة أي مرفق خاNLS/BPH م مل يكن ملكتبة 1967م وحتى عام 1949يف عام  
األجهزة املصنعة لتشغيل الكتب الصوتية، وكانت تعتمد عىل إجراء االختبارات يف مرافق خارجيـة 

م أصبح للمكتبـة املنشـآت الخاصـة بالبحـث 1967ألداء التقييامت الالزمة عىل اآلالت، ومنذ عام 
 بتشـغيل الكتـب  بوضع مواصفات تفصيلية لألجهزة التي تقـومAFBوالتطوير الخاصة بها، وقام 

بحيث يجب عىل كل  الصوتية، وقد تم اعتامد هذه املواصفات من قبل املكتب الوطني للمعايري؛
املصنعيني التجاريني املنتجني لهذه اآلالت االلتزام بتلك املواصفات يف تصنيعهم لألجهزة، ويف عـام 

تور وخفيفـة الـوزن م تم إنتاج أول آلة لتشغيل الكتب الصوتية مع مكـرب للصـوت برتانزسـ1968
، وكانـت تـزن اثنـي عرش رطـالً، وكانـت هنـاك AE-5وذات غالف بالستييك ملون، وهي منـوذج 

 والتـي كانـت أقـل يف AE-1 ومنوذج AD ومنوذج Dالعديد من النامذج التي سبقته مثل منوذج 
  . 2 الجودة والرسعة وأضخم يف الحجم والوزن

 كـان يتميـز بقـدر أكـرب مـن االسـتقرار يف ، والـذيA-70م تم إنتـاج منـوذج 1970يف عام 
 والتـي ظهـرت معهـا ثـالث A-73 وA-72 وA-71التشغيل، وتوالت بعد ذلك النامذج التالية 

 تضـمنت هـذه اآلالت A-80 وحتـى النمـوذج A-77ًرسعات للتشغيل، وبـدءا مـن النمـوذج 
ل بيـنهام، كـام منها أن اآللة تحتوي عىل إبرة مزدوجة للـوجهني ميكـن التبـدي تحسينات عدة،

ٍّتقوم اآللة بتشغيل الوجه الثاين تلقائيا بعد انتهاء الوجه األول، وبعد توقف دام عدة سـنوات 
م، والذي اختلف عن 1990 عام A-1عن إنتاج وتطوير آالت الكتب الصوتية، تم إنتاج منوذج 

حر داخلهـا وإمكانية تشغيل األقراص والتب  يف وجود عنرص التحكم يف الرسعة،A-80النموذج 
  . 3 من أي موقع يرغب فيه املستمع

 بـه وتطـوره NLS/BPHأما بخصوص أجهزة وأرشطة الكاسيت؛ فقـد كانـت تعمـل مكتبـة 
بجانب عملها مع أجهزة تشغيل األقـراص الصـوتية، وذلـك يف إطـار برنامجهـا الخـاص بالكتـاب 

ـام  ـويت، ويف ـع ـزة الكا1971الـص ـن أجـه ـة عرش ألفًــا ـم ـو أربـع ـاج نـح ـم إنـت ـةم ـت ـيت للمكتـب   ـس
ٍّ مبواصفات خاصة تتناسب مع استخدام املعاقني برصيـا لهـا، وهـي تشـبه إىل حـد كبـري أجهـزة 
  الكاسيت املتواجدة يف األسواق يف ذلك الحـني، واسـتمر إنتـاج منـاذج أجهـزة أرشطـة الكاسـيت 

  

                                                            
1. NLS.  2014, December . Ibid. 
2. NLS.  2014, December . Ibid. 
3. NLS.  2014, December . Ibid. 
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ذي والـE-1م؛ حيث تم إنتاج النمـوذج 1986وتطويرها سنوات عدة يف مجال التنمية حتى عام 
الرشيـط للخلـف والـتحكم ، وكان يتميز بالقدرة عىل التبديل وإرجاع "اآللة السهلة"أطلق عليه 
، وهي تجمع بـني "Combination Machine"م تم إنتاج آلة الجمع 1991ويف عام يف الصوت، 

، وجـدير CT-1ًالقدرة عىل تشغيل األقراص وأرشطـة الكاسـيت معـا، وسـمي هـذا النمـوذج بــ
يع هذه النامذج والتجارب واالختبارات يتم متويلها من املخصصات املالية الخاصة بالذكر أن جم

   . NLS/BPH1  بربنامج 
، وتنـتج املكتبـة حـوايل  2  وبرايـلDAISY ألف عنوان كتاب بصيغة 900تحتوي املكتبة عىل  
تة عرش وقامت املكتبة باالنتهاء من تحويل سـ  مجلة بطريقة برايل،34 عنوان مجلة صوتية، و41

إىل الشكل اإللكرتوين، وذلـك يف " عىل أقراص أو أرشطة كاسيت"ألف عنوان من الشكل التقليدي 
  .  3 م2010عام 

  : American Printing House  APHمؤسسة بيت الطباعة األمرييك -
هي أكرب رشكة يف العامل تكـرس جميـع جهودهـا فقـط إلجـراء األبحـاث وتطـوير وتصـنيع 

  .ضعاف البرص واملكفوفني وال تهدف للربح،ومقرها والية كنتايكاملنتجات الخاصة ب
ـاقني 1858تأسست يف عام  ـاة عـىل املع م مبوجب قانون فدرايل تم تكليفهـا بتيسـري التعلـيم والحي

ِّبرصيا، وهي املورد الرسمي للمواد التعليمية للمعاقني برصيا يف الواليات املتحدة األمريكية ٍِّّ.  
م حيـث 1865ية لبيت الطباعة األمرييك بعد انتهاء الحرب األهلية عـام كانت البداية الحقيق

م تـم 1879، ويف عـام "حكايـات وأسـاطري لألطفـال"تم إصدار أول كتاب بالنقوش البارزة، وهـو 
وضع قانون لتشجيع التعليم للمكفوفني وتوفري التمويل لبيت الطباعة األمرييك لطباعـة الكتـب 

 للكتـب يتزايـد ليصـل الفهـرس APH  التاسع عرش بدأ إنتاج مؤسسـةاملنقوشة، ويف نهاية القرن
الخاص به من خمس عرشة صفحة إىل مائة صفحة من عنـاوين الكتـب املطبوعـة للمكفـوفني، 

م تـم اعـتامد 1932وبدأ العمل وإنتاج الكتب بطريقة برايل منذ بداية القرن العرشين، ويف عام 
بدل الطرق املختلفة يف نقش الحروف التي كانت سائدة طريقة موحدة لربايل باللغة اإلنجليزية 

  م تم تأسيس أول استوديو لتسجيل وإنتاج الكتب وكان أول كتاب 1936يف ذلك الوقت، ويف عام 
  

                                                            
1. NLS.  2014, December . Ibid. 
2. Manduchi, Roberto & Kurniawan, Sri.  2013 . Assistive Technology for Blindness and 
Low Vision.London: CRC Press, p. 293-294. 
3. Robitaille, Suzanne.  2010 . Ibid. p. 45. 
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ً كتابـا، 32م إىل 1938 ووصـل عـدد الكتـب املسـجلة بنهايـة عـام ." * رحـالت جـوليفر"مسجل هو 
 م قامـت منظمـة1950 عـام   International Business MachinesIBMوباالشـرتاك مـع رشكـة 

APH م قامـت 1952 بإنتاج أول برنامج حاسويب يقوم برتجمة اللغة اإلنجليزية إىل برايـل، ويف عـام
 مجلـة بطريقـةبرايل، وبنهايـة 52 بتوسيع إنتاجه من املواد التعليمية؛ فقامت بإنتاج APH منظمة

م الخدمات املرجعة بوضع النواة األوىل مـن قاعـدة الخمسينيات من القرن املايض تم البدء يف تقدي
  . APH 1  التي تحرص جميع الكتب املنتجة بواسطة منظمةLouisبيانات 

 APHثم بدأت الثورة الرقمية منذ بداية السـتينيات مـن القـرن املـايض؛ إذ قـدمت منظمـة 
 الوقت مليوين ، والذي بلغت قيمته يف ذلكIBM709 نظام معالجة البيانات املسمى IBMورشكة 

م أمتـت 1964ٍّدوالر، وهو يقوم بالرتجمة والطباعة تلقائيا من الـنص إىل طريقـة برايـل، ويف عـام 
 أكرب مرشوع لربايل وهو موسوعة العامل بطريقة برايل، ومنذ بداية السبعينيات من APHمنظمة 

فينيـل الخاصـة  يف إحـالل األقـراص املرنـة بـدالً مـن أقـراص الAPHالقرن املايض بدأت منظمـة 
م بـدأ تقـديم الكتـب الناطقـة عـىل أرشطـة الكاسـيت، ويف عـام 1974بالكتب الناطقة، ويف عام 

، ثم تم إصـدار "World Book Encyclopedia"م تم إنتاج أول موسوعة مسجلة وتسمى 1981
 أول فهرس إلكرتوين للكتب النصية، ثم تم افتتاح متحف بيت الطباعة األمريكية للمكفوفني عـام

م، والذي يضم الوسائط املتعددة التاريخية الفريدة من نوعها الخاصة بتاريخ كتب املعاقني 1994
ٍّبرصيا، ويضم مجموعة من العروض الخاصة بتـاريخ الكتابـة وتطورهـا بطريقـة برايـل، والكتـب 

 م تم إصدار قاعديت بيانـات2000ٍّاملسجلة وجميع هذه العروض متاحة للمعاقني برصيا، ويف عام 
 Fred'sٍّ وهي خاصة بوسائل اإلعالم املتاحة للمعاقني برصيا، والثانيـة هـي  AMP األوىل تسمى 

Head Expert Database والتي تضم مجموعة مـن الفهـارس املتخصصـة مـن الكتـب املتاحـة 
  . 2 والخاصة باإلعاقات البرصية

لطباعـة الكبـرية وتتواىل بعد ذلك املنتجات من الكتب واملجـالت بطريقـة برايـل وحركـة ا
ـا  ـة ومنـه ـب املـسـجلة يف أـشـكال رقمـي ـبرص، والكـت ـوم منظـمـةDAISYلـضـعاف اـل ـام تـق   ، ـك

 APH أيضا بتصنيع املئات من املنتجات املعيشية والرتفيهيـة واليوميـة، وموقـع ًAPH يقـوم   
  

                                                            
، الذي يعده الكثـري أعظـم مؤلـف سـاخر   م1745- 1667   جوناثان سويفت  أشهر أعامل الكاتب  رحالت جوليفر. *

ـاع . إنجليزي ـا يبـدي أي انطب ًتروي القصة حكاية لومويل جوليفر وهـو طبيـب إنجليـزي بـارد األعصـاب، ونـادرا م
  .شخيص أو استجابة عاطفية عميقة

http://www.literatureproject.com/gulliver-travel/                                                                               
1. American Printing House for the Blind [APH].  2012 . The History of the American 
Printing House for the Blind: A Chronology. Retrieved February, 2015, 
fromhttp://www.aph.org/about/highlite.htm 
2. APH.  2012 .Ibid. 
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وميكـن الحصـول عليهـا  www.aph.org موقـعبعرض جميع هذه املنتجات عرب اإلنرتنت عرب 
، وهي أداة تساعد عىل تحديد الكتـب Louisمن خالله، كام تتوفر عىل املوقع قاعدة بيانات 

ٍّاملتوفرة يف أشكال ميكن للمعاق برصيا استخدامها يف جميع أنحاء الواليات املتحدة األمريكيـة
 

  :  هيAPH، ومن أهم منتجات التكنولوجيا املساعدة التي توفرها منظمة  1
Book Port Plus - Book Wizard Producer - Braille+ Mobile Manager  - 

Talking Typer for Windows  2 . 
  :The DAISY Consortiumاتحاد ديزي الدويل  -

ــDAISYمصـطلح   وقـد تأسـس ""Digital Accessible Information System هـو اختصـار ل
لجديـدة، ولوضـع معـايري خاصـة بالكتـب م لالستفادة من الفرص الرقميـة ا1996 عام DAISYاتحاد 

ً، حيث يصبح الكتاب النـاطق مامثـالً متامـا للكتـب  Digital Talking Book  DTBالرقمية الناطقة 
ـال " 3  النص، الصـوت، الصـورة"املطبوعة من خالل استخدام الوسائط املتعددة  ، وأوىل خطـوات االنتق

م، وذلـك عنـدما 1988قمي كانـت يف السـويد عـام من الشكل التناظري للكتاب الناطق إىل الشكل الر
  TPB Swedish Library  of Talking Books بدأت املكتبـة السـويدية للكتـب الناطقـة والربايـل 

and Braille 4 تنفيذ مرشوع رقمنة الكتب الناطقة .  
م رأى القـامئون عـىل هـذا املرشوع رضورة التكيـف مـع التقنيـات الرقميـة 1991ويف عام 

ة، وجوهر هذه التقنيات قائم عىل تخزين الصوت وفق نظام معلومايت معـني يضـمن الجديد
  : 5 املتطلبات اآلتية

  .القدرة عىل تقسيم النص إىل أقسام، وكل قسم يحتوي عىل مجموعة من العبارات -
القدرة عىل البحث عن عنارص مختلفة يف النص واملوجودة داخل قامئة املحتويـات الخاصـة  - 

 .بالكتاب
 .القدرة عىل البحث عن صفحات محددة داخل الكتاب الناطق -
 .القدرة عىل متييز الفقرات الهامة، ووضع املالحظات داخل الكتاب الناطق -

                                                            
1. APH.  2012 .Ibid. 
2. AFB.  2014 . American Printing House Fo the Blind: 4 Products for Manufacturer. 
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وـتـم تـقـديم النـمـوذج األول ـمـن ـهـذا الـنـوع ـمـن الكـتـب يف اـملـؤمتر اـلـدويل ملـسـاعدة  -
س هـذا التوقيـت زادت م يف فيينـا، ويف نفـ1994الحاسبات لذوي االحتياجـات الخاصـة عـام 

التعـاون  الحاجة إىل شكل أكرث مرونة من أشكال الكتب الناطقة، ومن هنا كانـت الحاجـة إىل
 دولة ممثلني للمنظامت واملؤسسات التي 11ً شخصا من 30م اجتمع 1995، ويف عام  1 الدويل

راء هذا االجتامع ، وكان القصد من و بكندا تورنتو ٍّتعمل وتهتم بأمر املعاقني برصيا، وذلك يف 
هو مناقشة التكنولوجيا الرقمية، واالتجاهات املستقبلية، والبدائل املطروحة للكتـب الناطقـة 

 عىل املشاركني يف االجتامع، وكـان DAISY بعرض منوذج TPBعىل أرشطة الكاسيت، وقامت 
،  ويداسـتوكهومل بالسـ م يف 1996 الدويل عـام DAISYمن نتائج هذا االجتامع تشكيل اتحاد 

وكان الغرض األسايس من إنشائه هـو تعزيـز التقنيـات الجديـدة واملتطـورة الخاصـة بالكتـب 
  . DTB  2 الرقمية الناطقة 

 ـمـنظامت ـمـن الياـبـان وإـسـبانيا وبريطانـيـا DAISYويف البداـيـة تـضـمن االتـحـاد اـلـدويل 
ي، والسويد وهولندا وسـويرسا، وهـو منظمـة غـري ربحيـة وذلـك مبوجـب القـانون السـويرس

ً عضوا وعددا من العاملني ذوي الكفـاءات العاليـة مـن جميـع 12ويتكون مجلس اإلدارة من  ً
أنحاء العامل إلدارة األعامل اليومية، وخالل السنوات األخرية منت عضوية االتحاد مبعدل رسيع 

 عضـوية كاملـة، 12 دولة متمثلة داخل االتحاد، وهنـاك 40حيث إنها تبلغ اآلن ما يقرب من 
ً عضوا منتسبا، وحوايل 45و ونح ، وتم إنشـاء االتحـاد  3  من املنظامت واملؤسسات الصديقة60ً

ٍّمن املكتبات الرائدة للمعاقني برصيا من مختلف أنحاء العامل
 4 .  

 هي تطوير اسرتاتيجيات اإلنتـاج وتبـادل الكتـب الرقميـة DAISYورسالة االتحاد الدويل 
واملتقدمة مـع االهـتامم بـدمج التكنولوجيـا، وذلـك لضـامن الناطقة يف كلٍّ من الدول النامية 

ٍّحصول املعاقني برصيا عىل املعلومات بالوقت املستغرق نفسه وبالسـعر نفسـه والسـهولة يف 
 الذي IDPFاإلتاحة كام يحصل عليها املبرصون، ويشرتك االتحاد مبنتدى النرش الرقمي الدويل 

  ،  5 ت املشاركة يف إنتاج وتوزيع الكتب الرقميةيقوم بتسهيل الجهود من قبل جميع الكيانا
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  : 1 وحدد االتحاد الدويل للديزي خمسة أهداف كربى له وهي
  .خلق وتعزيز معيار عاملي لتصفح وهيكلة الكتب الرقمية الناطقة -
 .تشجيع ودعم وإنشاء وتطوير الكتب الرقمية الناطقة يف كل من البلدان املتقدمة والنامية - 
قىص قدر من االستفادة والسهولة يف الحصول عىل الكتب اإللكرتونية والوسائط تحقيق أ -

 .املتعددة والكتب املطبوعة لذوي اإلعاقة
ـضـامن االـعـرتاف باالتـحـاد واـعـتامد مـقـاييس املالـحـة الخاـصـة ـبـه باـسـتخدام الوـسـائط  -

 .املتعددة وذلك بني مطوري ومنتجي الكتب والنارشين
ة عاملية للكتب الرقميـة الناطقـة تتجـاوز الحـدود الجغرافيـة تشجيع ودعم إنشاء مكتب -

  .واللغوية والخالفات وتحتضن التنوع الثقايف
وهـنـاك العدـيـد ـمـن املكتـبـات واملرشوـعـات االفرتاـضـية الـتـي ـتـدعم تكنولوجـيـا ومعـيـار 

DAISY للكتب الناطقة؛ حيث ميكن تحميل ملفات كتب DAISY وكتب برايـل مـن خـالل 
، وهي مبادرة مبتكرة جاءت عرب العديد من السـنوات يف العمـل يف Bookshare.comموقع 

ٍّمجال التكنولوجيا املساعدة للمعاقني برصيا؛ وهي عبارة عن مكتبة إلكرتونية للبحث يف أكـرث 
ـات، وـهـو مرشوع  ـاهج الدراـسـية ودورـي ـاء رقـمـي، وتـشـمل كـتـب املـن ـمـن ـسـتني أـلـف وـع

ٍّلفة خاصة يتم دفعها وتجديدها سنويا، والبد ، وهذه الخدمة بتكJim Fruchtermanصاحبه
ٍّللمشرتك أن يقدم ما يثبت به أنه معاق برصيا

 2 .  
 والتـي  NLS ومن املكتبات أيضا التي تنطبق عليها الصفة االفرتاضية يف هذا الصدد هـي 

 ألـف عنـوان لكتـاب إلكـرتوين نـاطق بصـيغة 900سبق الحديث عنهـا؛ حيـث تحتـوي عـىل 
DAISY2002ار  وهي تستخدم معيايل، وهي تقدم مشغالت مجانية ملستفيديها، وصيغة بر 

DAISY/NISO والذي يسمى DTB_2002_NLS يف خـدماتها املتاحـة عـىل الخـط املبـارش 
  . BARD  3والتي يطلق عليها

 The Danish National Library For كام قامت املكتبة الوطنية الدمناركيـة للمكفـوفني 
The Blind  DBB وهـي 2008النتقـال الكامـل مـن التناظريـة إىل الرقميـة يف نهايـة عـام  با ،  
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 وألـف ومـائتي DAISYتتيح ملستفيديها أكرث من اثني عرش ألف عنوان رقمـي نـاطق بصـيغة 
ٍّكتاب إلكرتوين وصحيفتني إلكرتونيتني، وتتيح املكتبة مجموعتها للمعاقني برصيا من خالل بوابـة 

ت تستند لبعض االستثناءات يف ترشيعـات حقـوق التـأليف والـنرش ، وهذه املامرساE17تسمى 
َّالدمناركية، وتقدم هذه الخدمات وفق آخر اإلحصاءات باملكتبة إىل مـا يزيـد عـن خمسـة عرش 

  . 1 ألف مستفيد من خدماتها الرقمية
 The Norwegian Library Of Talking برايلاملكتبة الرنويجية للكتب الناطقة وكتب 

Books and Braille NLB   مزودة بالعديد مـن كتـبDAISY مـن عـدة سـنوات، وكانـت 
واحدة من التحديات الكربى التي واجهتها هي مدى إمكانية تشغيل هذه النوعية من الكتب 
من قبل مستفيديها واالسـتفادة منهـا بشـكل كامـل، ولـذلك قـررت املكتبـة أن تـوفر وسـيلة 

 EasyReader أن تتضـمن الكتـب برنـامج لتسهيل تشـغيل واسـتعامل هـذه الكتـب، وهـي
Express الخاص بتشغيل كتب DAISY ومتتلك املكتبة يف فهرسها ما يقرب من أربعـة عرش ،

 للتأكـد مـن أن NLB مـع مكتبـة Dolphin، وتعمل رشكة DAISYألًفا من الكتب يف صيغة 
هـا التـي متتلك DAISY  قـد تـم وضـعه مـع جميـع كتـب  EasyReader Expressبرنامجها 

  . 2 املكتبة وتتيحها ملستفيديها
 األمريكيـة، Queens Librariesأما عن املكتبات العامة فعىل سبيل املثال سلسـلة مكتبـات 

يف البداية يقوم املستفيد من ذوي اإلعاقات البرصيـة بعمـل اشـرتاك باملكتبـة مـن خـالل مركـز 
 أن يقوم بالدخول عـىل خاص حيث يكون له كود خاص عىل بطاقة االشرتاك يستطيع من خالله

 Audioاملوقع اإللكرتوين للمكتبة وعمل طلب ألي مواد علمية يرغب يف استعارتها سواء كانت 
Books أو أي أشكال أخرى ألوعية املعلومات، ثم يتم إرسال هذه املواد له عن طريق الربيـد يف 

 وذلـك حيـث ال ؛"رسوم اإلرسـال مدفوعـة بالكامـل"حقيبة خاصة بها ظرف مسجل عليه عبارة 
يتكلف املستفيد أية رسوم بريدية حني يقـوم بإرجـاع األوعيـة املسـتعارة للمكتبـة مـرة أخـرى، 
وتقتني املكتبة خمسة آالف جهاز قـارئ إلكـرتوين للكتـب الصـوتية الرقميـة، ومـن خـالل هـذا 
ـزة؛  ـذه األجـه ـتعارة لـه ـدمات االـس ـديم ـخ ـدء يف تـق ـة بالـب ـت املكتـب ـزة قاـم ـن األجـه ـدد ـم   الـع

   يـسـتعني بـهـا املـسـتفيد ـمـن ذوي اإلعاـقـات البرصـيـة يف ـقـراءة الكـتـب الرقمـيـة الناطـقـة حـيـث
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ٍّالخاصة باملكتبة، ومدة االستعارة ترتاوح ما بني شهر إىل أربعة أشهر، وميكـن للمعـاق برصيـا أن 
  . 1 يبقي الجهاز معه بشكل دائم

مة غري ربحية مقرها ، وهي منظ RFB&D والتي كانت تسمى سابًقاLearning Allyمنظمة 
والـيـة نـيـوجرييس بالوالـيـات املتـحـدة األمريكـيـة، وتـقـوم ـهـذه املنظـمـة مبهـمـة توزـيـع وإتاـحـة 
ٍّالتسجيالت الخاصة باملواد التعليمية ألعضائها من املعاقني برصيا وذوي العرس يف القـراءة، وذلـك 

جنـود املصـابني بـالكف ؛ حيث كانت البداية مبكتبـة نيويـورك العامـة لـدعم ال 2 م1948منذ عام 
 البرصي العائدين مـن الحـرب العامليـة الثانيـة، وتسـجيل الكتـب عـىل أقـراص الفينيـل الخاصـة

منظمـة مسـتقلة غـري ربحيـة  RFBم أصـبحت 1951بالفونوجراف بواسطة متطـوعني، ويف عـام 
لتسجيل الكتب املدرسية، ثم توسعت يف عدد االستوديوهات الخاصـة بتسـجيل الكتـب لتشـمل 

ـام جم ـب، ويف ـع ـواع الكـت ـع أـن ـة الكاـسـيت، ويف 1960ـي ـل بأرشـط ـراص الفينـي ـتبدال أـق ـم اـس م ـت
التسعينيات تم استبدال أرشطة الكاسـيت بـأقراص الحاسـب اآليل والتـي يـتم تشـغيلها بواسـطة 

م تولـت املنظمـة خدمـة 1995الحاسبات اآللية التي تتيحها املنظمة للمستفيدين منها، ويف عـام 
م 2002، ويف عـام  RFB&D 3ٍّالقراءة بجانب املعاقني برصيا وأصـبحت تسـمى أصحاب العرس يف 

، وتـم توزيـع تلـك الكتـب يف مطلـع DAISYقامت بإصدار الكتب اإللكرتونية الناطقة يف صيغة 
 DAISYًهذا القرن بدايةيف السويد واليابان والواليات املتحدة األمريكية، وتم التعاون مع اتحـاد 

الكتب املسجلة عىل كاسيت إىل الشكل الرقمي مع قدرات عىل البحث داخل لتحويل اآلالف من 
   إىل أكـشـاك تـسـجيل الكـتـب يفRFB&D اـسـتوديو تـسـجيل ـخـاص ـبــ31الكـتـاب وـتـم تحوـيـل 

 محتوياتـهـا ـمـن الكـتـب RFB&Dم أتاـحـت منظـمـة 2009م و2008، ويف ـعـامي  4  ـشـكل رقـمـي
ة الحاسبات أو املشغالت املحمولة للكتب  للتحميل عىل أجهزDAISYاإللكرتونية الناطقة وكتب 

، كام تم Appleم متت إتاحة محتوياتها من الكتب عىل منتجات رشكة 2011اإللكرتونية، ويف عام 
   اآلن أـكـرب Learning Ally، وتـقـدم منظـمـة Learning Ally إىل RFB&Dتغـيـري االـسـم ـمـن 
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وكـذلك تقـدم حلـوالً عمليـة مجموعة يف العامل من الكتب السمعية املسـجلة بصـوت برشي، 
ٍّللمشاكل التي تواجه املعاق برصيا يف الدراسة والعمل والحياة االجتامعية

 1 .  
 من برمجيات خاصة تقـوم بتشـغيلها عـىل DAISYتعمل الكتب اإللكرتونية الناطقة يف صيغة 

كـات أجهزة الحاسب اآليل، وكذلك من خالل أجهزة تشغيل خاصة تقوم بإنتاجها مجموعة مـن الرش
ٍّ وأجهزة القراءة الخاصة باملعاقني برصيا، وسـتقوم هـذه E-Bookاملتخصصة يف إنتاج أجهزة تشغيل 

  .الدراسة بعرض جميع أنواع هذه األجهزة يف الفصول التالية
  : املؤسسات املنتجة واملطورة لنظم التكنولوجيا املساعدة لإلعاقات البرصية - 

ـيـد ـمـن األـسـامء الـبـارزة يف مـجـال إنـتـاج وتـصـنيع مـنـذ بداـيـة الـقـرن الـحـايل اـنـترشت العد
التكنولوجيا املساعدة لإلعاقات البرصية، وتبلورت واتحدت كذلك بعض الرشكات الهادفة للـربح  
ِّلتكون مجموعات صناعية تقوم بإنتاج العديد من األنظمة املتميزة، وسوف يتم عرض مجموعة 

 يف هذا املجال مع نبذة تاريخيـة عنهـا وأهـم من أكرب وأبرز هذه الرشكات واملجموعات العاملة
وأحدث املنتجات املميزة لها، وسيتم عرض سامت وخصائص كل منـتج خـالل الفصـول القادمـة 
من هذه الدراسة، وسـيتم الرتكيـز عـىل األجهـزة مـن هـذه املنتجـات واسـتثناء الربمجيـات ألن 

رت يف مقدمـة هـذه الدراسـة، الباحثة قد قامت بدراستها يف أطروحة املاجستري كام سـبق وذكـ
ٍّكام سيتم الرتكيز عىل األجهزة التي تساعد املعاق برصيا يف الحصول عىل املعلومات والتي ميكن 

  .أن يتم استخدامها يف املكتبات وخدمات املعلومات
  :Freedom Scientificرشكة 

م ـمـن ـخـالل دـمـج ـثـالث رشـكـات ـمـن أـكـرب مـصـنعي ومنتـجـي 2000ُأنـشـئت يف أبرـيـل 
كنولوجيا املساعدة واملعروفة يف امليدان التجاري والعلمي والعمـيل للتكنولوجيـا املسـاعدة الت

، حيـث "Blazie Engineering – Henter/Joyce – Arkenstone: "والكـف الـبرصي وهـم
الرئيس التنفيذي والقـوة الدافعـة وراء إنشـاء هـذه الرشكـة أن يف  Richard Chandler رأى

عدد املنافسني، باإلضـافة إىل زيـادة رأس املـال،  يق املنتجات، وتقليلالدمج فرصة جيدة لتسو
وإيجاد الفرصة لخلق منتجات جديدة مع مجموعات جديـدة مـن الوظـائف، وتنميـة أرسع 

  . 2 للتكنولوجيا، وزيادة حجم املنتجات يف األسواق

                                                            
1. Learning Ally.  2015 . Ibid. 
2. Schroeder, Paul W.  2001 . The Meaning of Freedom and the Merger of Freedom 
Scintific. AFB Access World Magazine, 1 2 . Retrieved February, 2015. fromwww.afb 
.org/afbpress/pub.asp?DocID=awo20102 
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يـة وهـي تم تقسيم الرشكة إىل قسمني؛ األول خـاص بالربمجيـات الخاصـة باإلعاقـة البرص
"Jaws For Windows – Open Book – Magic" والقسـم الثـاين خـاص بـاألجهزة مثـل ،
"Largely The Blazie Line Of Notetakers – Braille Displays – Vera Reading 

Machine" ويقع مقر الرشكة يف واليـة فلوريـدا، وقـد تـم توحيـد الجهـود لخدمـة العمـالء ،
 FreedomScientificياسات الرشكات الثالث، وقامـت رشكـة واملبيعات والتسويق وتوحيد س

، وذلـك ليـتم القضـاء عـىل Jawsً  لتكـون موزعـا لربنـامج Humanwareباالتفاق مـع رشكـة 
ـة ـار رشـك ـول احتـك ـواق ـح ـادت يف األـس ـي ـس ـاوف الـت ـات Freedom Scientificاملـخ  ملنتـج

  . االندماج وكان ذلك يف بداية. 1 التكنولوجيا املساعدة لإلعاقة البرصية
 Freedomـمـن أـهـم وأـحـدث منتـجـات التكنولوجـيـا املـسـاعدة يف الوـقـت الـحـايل لرشـكـة 

Scientificهي  : Braille Lite M20 and M40 - Focus 40 and 80 Blue Braille Display 
– FSReader – FSTTY - JAWS  Job Access with Speech  for Windows 
Professional and Standard   – MAGic Professional  w/ speech  - MAGic 
Professional  w/out speech  – ONYX – Opal – OpenBook -  PAC Mate – Pearl 

– RUBY –  SARA  Scanning and Reading Appliance – StreetTalk – TOPAZ  2 .  
  : Humanware Groupرشكة

رشكـات بهـا، ومـن أهمهـا م بعد دمج مجموعة مـن ال2005تبلورت املجموعة منذ عام 
 والتي سـبق وتحـدثت الباحثـة عـن التطـور التـاريخي لهـا وملنتجاتهـا يف VisuAideرشكة 

الجزء الخاص بالتطور الزمني ألنظمة التكنولوجيا املسـاعدة لإلعاقـات البرصيـة، ومنتجـات 
Humanware لها تأثري إيجايب عميـق عـىل حيـاة األشـخاص املعـاقني برصيـا مـن الناحيـة ٍّ

ومن منتجاتها أجهزة برايل املتقدمة واملكـربات اإللكرتونيـة وقـارئ  لتعليميةيف كل األعامر،ا
الكتب الرقمية، وهي تساعد املستخدمني النهائيني عىل العـيش بشـكل مسـتقل، والتنـافس 
بشكل فعال يف عامل املعلومات، والرشكة لها مكاتب لتوزيع وبيع منتجاتها يف جميـع أنحـاء 

ام أمريكا الشاملية وكندا وأسـرتاليا والرشق األوسـط وأوروبـا وأفريقيـا، وقامـت العامل،ال سي
م، 2014 يف عـام Essilorً مؤخرا بعمل رشاكة اسرتاتيجية مع رشكة Humanwareمجموعة 

  البحـث  وهي رشكة رائدة يف مجال البرصيات، ويهدف هذا التحالف إىل الرسعة يف عمليات
  

                                                            
1. Schroeder, Paul W.  2001 . Ibid. 
2. AFB.  2014 . Retrieved February, 2015, from http://www.afb.org/ 
ProdBrowseManufactResults.asp?ManID=2063 
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دة ومبتكرة عالية الجودة لكـل مـن املكفـوفني وضـعاف الـبرص، والتطوير لتقديم منتجات جدي
  . 1 ويف الوقت نفسه تعزيز الوصول لعدد أكرب ممن يعانون من اإلعاقات برصية

  :ومن أهم تلك املنتجات
- BrailleNote Apex BT 32-Brailliant. 
- Prodigi Duo – Prodigi Desktop – Deaf Blind Communicato.  
- Victor – Versa – Synergy – Smartview 360- Drodigi Tablet Voice Note 

Reder. 2  
  :HIMSرشكة  -

ملسـاعدة للمكفـوفني وضـعاف هي رشكة عاملية رائدة يف مجال تطوير وتصنيع التكنولوجيا ا
م، ومقرها بوالية تكساس بالواليات املتحدة األمريكيـة، وكانـت مـن أوائـل 1999البرص منذ عام 

 Brailleم، ثم قامت بتطوير جهـاز 2006 عام LCD Video Magnifierالرشكات التي أنتجت 
Notetakerرتجاعها يف أي  ليقوم بتخزين املعلومات املسجلة عليه ومن ثم ميكن للمستخدم اسـ

 خليـة برايـل وإدخـال نظـام 40م تـم تطـوير الجهـاز مـرة أخـرى بإضـافة 2012وقت، ويف عام 
Android م ـتـم إلـحـاق تطبـيـق ـخـرائط جوـجـل أي خاـصـية 2013ً ـبـه، وـمـؤخرا يف ـعـامGPS 

  . 3  بهExcel وتطبيقات Youtubeوتطبيق 
ٍّخاصة باملعـاقني برصيـا  بتقديم مجموعة من املنتجات التكنولوجية الHIMSتقوم رشكة  
 ومجموعة من – Snow 7 HD وجهاز -  BookSenseمجموعة من اإلصدارات لجهاز : وهي

  . Voice Sense  4 وجهاز – Sync Brailleاإلصدارات لجهاز 
  :رشكات إنتاج الحاسبات اآللية وتطبيقاتها -

، وكـل رشكـة مـنهام لهـا طريقتهـا يف إنتـاج التكنولوجيـا Microsoft وAppleأشهرهام رشكتا 
جيـا املسـاعدة التـي تعمـل  تقوم بصـناعة تطبيقـات التكنولوAppleاملساعدة؛ حيث نجد رشكة 

  فقط عىل أجهزتها وحاسباتها اآللية، وميكن تحديث هـذه التطبيقـات مـن خـالل موقـع الرشكـة 
  

                                                            
1.HumanWare Group. 2015 .Retrieved February, 2015, from http://www.humanware. 
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  ، أـمـا رشـكـةwww.apple.com/accessibility ـعـىل اإلنرتـنـت دون الحاـجـة لرشاـئـه ـمـرة أـخـرى
Microsoft  وجميـع  وكيـل خدمـة، 180فتعمل من خالل رشكاء لهـا حـول العـامل، وهـم حـوايل

، وموقعها عىل Windowsمنتجاتها من التكنولوجيا املساعدة ال تعمل إال من خالل نظام تشغيل 
، وقـد أثبتـت كلتـا www.microsoft.com/enableاإلنرتنت الخاص بالتكنولوجيا املساعدة هـو 

اتهام، الرشكتني التزامهام عىل مر السنني بإتاحة الفرصة لذوي اإلعاقات البرصية من استخدام منتج
ٍّوكلٌّ منهام له موقعه عىل شبكة اإلنرتنت، وميكن للمعـاق برصيـا الـدخول عليـه والتعـرف عـىل 

 عىل إعداد وتطوير قارئ الشاشة الخاص بحاسباتها Appleالجديد من املنتجات، كام تعمل رشكة 
 متاحـة Microsoft Word بجعل وثـائق وملفـات Microsoft، وتقوم رشكة VoiceOverوهو 
، وهي أيضا تقـوم بإنتـاج  MP3 1ٍّال متعددة للمعاقني برصيا،وأن ميكن حفظ امللف بصيغة بأشك

Microsoft Speech Engine  وهو برنامج لغة صناعية تقوم بقراءة النصـوص بصـوت مسـموع
  .  2 متزامنة مع عرض النص

  :Dolphinرشكة  -
ًم عندما أصدرت واحدا من أوئل الربامج التجارية القارئة للشاشـة، وكـان 1986بدأت عام 

مقرها يف مدينة ورسرت باململكة املتحدة، وهي أيضا من أوائـل الرشكـات التـي وفـرت أجهـزة 
، وكـذلك قامـت بإنتـاج برمجيـات خاصـة USBتكنولوجيا مساعدة تعمل من خـالل مشـغل 

 DAISYرايل، وبرمجيات تشغيل الكتب اإللكرتونية الناطقة بصـيغة بالتحويل من النص إىل ب
ًوبرمجيات تكبري وقراءة الشاشة، ولدى الرشكة يف الوقت الحايل سبعون فرعـا يف العديـد مـن 

، ومـن أهـم منتجاتهـا  3 الدول منها الواليات املتحدة األمريكية والسـويد والـرنويج واإلمـارات
 Cicero Text Reader  - Cipher Braille :  الحـايلالتـي يجـري اسـتخدامها يف الوقـت

Translator  - Dolphin Guide  - Dolphin Pen  - EasyReader – Hal screen reader 
- Lunar Screen Magnifier  - LunarPlus Enhanced Screen Magnifier – 

Supernova screen reader and magnifier  4 .  
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  :Index Brailleرشكة  -
 الرائـدة يف مجـال طابعـات برايـل  الرشكـهم وهـي1980وهي رشكة سـويدية أنشـئت عـام 

الرشكـة بتصـدير منتجاتهـا مـن هـذه والربمجيات املحولة من النص اإللكرتوين إىل برايل، وتقـوم 
  الطابعات إىل أكرث من ستني دولـة حـول العـامل، وهـي تنـتج ثالثـة أنـواع مـن الطابعـات وهـي

Index Basic D v4  - Index Everest-D v4  - Braille Box v4  1 .  
  :Optelecرشكة  -

وهي رشكة دولية مهمتها تطـوير منتجـات ضـعاف الـبرص عـىل وجـه التحديـد، تأسسـت 
عنـدما وضـعت أول مكـرب فيـديو ملـن Tiemanم وكان اسمها يف البداية 1975الرشكة يف عام 

م  منت 1997 يروا من خالل النظارات العادية، ويف عام لديهم ضعف برص والذين ال ميكن أن
الرشكة لتصبح من كربى الرشكات الرائدة يف إنتاج أجهزة مكـربات الفيـديو يف العـامل، ومقرهـا 
ـدا  ـا واململـكـة املتـحـدة وكـن ـدا، باإلـضـافة إىل ـعـدة ـفـروع يف بلجيـكـا وأملانـي اـلـرئييس يف هولـن

م تغـري 2005يف أكرث من أربعني دولة أخرى، ويف عام والواليات املتحدة، وشبكة رشاكة واسعة 
أـعـوام  ، ـثـم قاـمـت مبجموـعـة ـمـن التـطـويرات يف منتجاتـهـا مـنـذ عرشةOptelecاـسـمها إىل 

 +The Clearview باإلضافة إىل فيـديو سـطح املكتـب املكـرب ALVAفأنتجت عارض برايل 
Desktop Video Magnifier نتجات الصـوتية الناطقـة م تم الدخول لعامل امل2010، ويف عام

، The Clearreader + Audio Text Readerحيث قامت بإنتاج قـارئ النصـوص املطبوعـة 
م قامت الرشكة بوضـع خطـة عمـل إلنتـاج الشاشـات املكـربة املحمولـة وهـي 2011ويف عام 

Compact HD Series ومؤخرا تم إنتاج جهاز مكرب حديث يسمى ،ًThe Clearview C: A 
New Desktop Video Magnifier 2 .  

  :View Plusرشكة  -
 وهو فيزيـايئ شـهري يف مجـال الحالـة John A. Gardnerتبدأ قصة هذه الرشكة مع الدكتور 

الصلبة، وأصيب بالكف البرصي خـالل عمليـة جراحيـة وهـو يف األربعينـات مـن عمـره، وواجـه 
 والية أوريجون، حيث وجد صعوبة شديدة عندما عاد للعمل كأستاذ وباحث يف الفيزياء بجامعة

أن بعض املعلومات املطلوبة للتواصل يف مجال فيزياء الحالة الصلبة من الصعب أو من املستحيل 
ٍّالوـصـول إليـهـا حـتـى ـمـع مـسـاعدة اـملـبرصين، وـقـال أـنـه وـجـد ـعـددا قـلـيالً ـجـدا ـمـن األدوات  ً  
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 البيانيـة والرياضـيات املهيكلـة املتاحة للمكفوفني لتحويل املعلومات املوجهة للمبرصين مثل الرسوم
 مرشوعـه يف بحـث وتطـوير Gardnerإىل شكل ميكن فهمـه مـن خـالل اللمـس أو الصـوت، وبـدأ 

 Scienceالتقنيات التي ميكن أن تقلل فجـوة التواصـل بينـه وبـني زمالئـه املـبرصين والـذي اسـامه 
Access Project  SAP  وكـان أول منتجـات هـذا املرشوع هـي طابعـة ،Tiger ثـم آلـة الجرافيـك 

م تـم تأسـيس رشكـة 1996، ويف عام AGC  the Audio Graphing Calculator الحاسبة الناطقة 
ViewPlus لتحقـيـق مزـيـد ـمـن التـقـدم يف التكنولوجـيـا املـسـاعدة الـتـي تعـمـل ـعـىل جـعـل العـلـوم

ات والرياضيات يف متناول من يعانون من إعاقـات حسـية، ويـتم متويلهـا مـن خـالل عائـدات مبيعـ
، وتقـوم  NIH  واملعهد الـوطني للصـحة  NSF  ومن خالل مؤسسة العلوم الوطنية Tigerطابعات 

الرشكة بعمل اتصاالت قوية مع غريها من رشكات تكنولوجيا املعلومات لتتكامل بسـهولة مـع التيـار 
ات  الحالية أربعة خطـوط إنتـاج مـن طابعـViewPlusالسائد يف التصنيع واإلنتاج، وتشمل منتجات 

، ومجموعـة IVEO برسعات وأحجام مختلفـة، باإلضـافة إىل النظـام السـمعي اللـميس Tigerبرايل 
برمجيات للرتجمة من النص إىل برايل وبرنامج اسـتوديو تصـميم الجرافيـك البـارز، وكـذلك الحاسـبة 

  . 1 الجرافيكية النطاقة
  :PlexTALKأو   Shinano Kenshiرشكة  -

م يف اليابان وكانت تقوم بصناعة الغزل والحريـر 1918 عام Shinano Kenshiتأسست رشكة 
يف البداـيـة، وـمـع ـمـرور األـعـوام وتـغـري الـصـناعات دخـلـت يف ـعـامل ـصـناعة األجـهـزة الكهربائـيـة 

ب ذلك التوسع يف تصـنيع املعـدات اإللكرتونيـة يف م، وأعق1960واملحركات الدقيقة يف أوائل عام 
م تم إطالق العالمـة التجاريـة 1990م التي يتم استخدامها يف السيارات، ويف أوائل عام 1970عام 

PlexTalk وهي خاصة برشكـة Shinano Kenshi لتغطـي املنتجـات الخاصـة بـذوي اإلعاقـات 
رية التي أنتجت بواسطة متويل من الحكومة البرصية كمشغالت الكتب اإللكرتونية الناطقة املعيا

، PlexTalk منتجـات Learning Ally، وترعـى منظمـة DAISYاليابانية وباالشرتاك مع منظمة 
ٍّ هو األشهر بني املعـاقني برصيـا وبـني املكتبـات والنـارشين والطـالب واملعلمـني PlexTalkواسم 

، ومـن أهـم منتجاتهـا يف  2 ع أنحـاء العـاملًومراكز التأهيل ومرافق رعاية املعـاقني برصيـا يف جميـ
  . PLEXTALK Pocket PTP1  - Plextalk PTN2  - Plextalk PTR2  3 : الوقت الحايل
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  :Low Vision Internationalرشكة  -
م ويقع مقرها الرئييس يف فاكسجو بالسويد، باإلضافة إىل مجموعة فروع 1978تأسست عام 

يف الدمنارك وفنلندا والرنويج وبلجيكا وسويرسا وأملانيـا، ولـديها سلسـلة متطـورة مـن املنتجـات 
لـبرص والتـي تتنـوع بـني مـا يسـتخدم يف املنـزل أو العمـل أو املدرسـة، التي تستهدف ضعاف ا

وتتعامل املنتجـات مـع جميـع مسـتويات انخفـاض الرؤيـة، وجميـع املنتجـات تحـت العالمـة 
 الناطقـة ومجموعـة CCTV؛ فهي تقوم بتصنيع وإنتاج مكربات الفيديو MagniLinkالتجارية 

  :، ومن أهم منتجاتها ماييل DAISY 1برامج لقراءة الشاشة وكذلك مشغالت 
  Candy  - MagniLink Mira  - MagniLink Student  - MagniLink Vision Text 

to Speech  TTS  - MagniLink Zip  2 .  
  

  :Enhanced Vision Systemsرشكة 
 بالواليات املتحدة األمريكية، وقامـت بإنتـاج ومقرها يف والية كاليفورنيا م،1996تأسست عام 

العديد من التكنولوجيـا املسـاعدة التـي تعمـل عـىل حلـول ملسـاعدة ضـعاف الـبرص يف العمـل 
والتعليم والحياة، وتتعامل مع مجموعة من مستويات ضعف البرص الناتج عن إعتام عدسة العني 

ة الصـفراء، وقـد أطلقـت مجموعـة مـن أو اعتالل الشبكية السكري أو التهاب الشبكية أو البقعـ
 وأجهزة القراءة املكـربة املحمولـة وعقـد CCTVالتقنيات املساعدة من مكربات الفيديو وأجهزة 

 Acrobat HD Long Arm  - Acrobat : ، ومـن أهـم منتجاتهـا مـا يـيل 3 اليد املكرب املحمـول
HD-mini  - Acrobat LCD 19" - Amigo  - Max  - Merlin  - Merlin LCD  - Merlin 

ultra Full HD  - Nemo  - Pebble 3.5 Portable Video Magnifier  4 .  

                                                            
1. Low Vision International [LVI].  2015 . Om LVI - hjälpmedel för synskadade. 
RetrievedMarch, 2015, from http://www.lvi.se/om-lvi 
2. AFB.  2014 . Low Vision International: 5 products for manufacturer. RetrievedMarch, 
2015, fromhttp://www.afb.org/ProdBrowseManufactResults. asp?ManID=4368 
3. Enhanced Vision.  2015 . RetrievedMarch, 2015, from https://www.enhancedvision 
.com/about-us.html 
4. AFB.  2014 . Enhanced Vision Systems: 10 products for manufacturer. 
RetrievedMarch, 2015, from http://www.afb.org/ProdBrowseManufactResults. 
asp?ManID=2056 
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  :الخالصة
 قامت الباحثة باستخالص مجموعة من املؤرشات والنتائج خالل العرض السابق وهي عىل

  :النحو التايل
  

أن هـنـاك مؤسـسـات راعـيـة للتكنولوجـيـا املـسـاعدة ـغـري هادـفـة لـلـربح ولـكـن ـهـدفها  -1
التطوير من خالل وضع املعايري والقوانني والترشيعات، ويف املقابل لها هناك مؤسسات ربحية 
تقوم بدراسة وبحث احتياجـات ذوي اإلعاقـات البرصيـة لتطـوير منتجاتهـا مـن التكنولوجيـا 

 .اعدة وذلك بهدف رواج هذه املنتجات يف األسواق وزيادة الربحاملس
فيام يخص مؤسسـات املكتبـات واملعلومـات هنـاك نوعيـات خاصـة مـن التكنولوجيـا  -2

ـا للمـسـتفيدين ـمـن ذوي  املـسـاعدة الـتـي ميـكـن اـسـتخدامها يف تـقـديم املعلوـمـات وإتاحتـه
 .اإلعاقات البرصية

اعدة املستخدمة يف مؤسسات املعلومات عىل أسـاس أنه ميكن تقسيم التكنولوجيا املس -3
 .ًشكل املخرج النهايئ الذي تتيحه للمعاق برصيا

ًأصبح استخدام التكنولوجيا املساعدة رضورة ملحـة نظـرا النتشـار اسـتخدام الحاسـب  -4
 .اآليل يف شتى مناحي الحياة

قـات البرصيـة أن معظم مبتكري ومطوري ومصنعي التكنولوجيا املساعدة لـذوي اإلعا -5
ًيف الواليات املتحدة األمريكية عىل وجه التحديد؛ وذلك نظرا لوجود العديـد مـن املرشوعـات 
الحكوميـة واالجتامعـيـة لخدـمـة ومـسـاعدة الجـنـود املصـابني بفـقـدان اـلـبرص الـكـيل والـجـزيئ 

  .العائدين من الحرب العاملية الثانية
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  الفصل الثاين
  لوجيا املساعدةأجهزة ومعدات التكنو

   لإلعاقات البرصية
  .متهيد

  .تكنولوجيا برايل: أوًال
  .تكنولوجيا التكبري: ًثانيا
  .التكنولوجيا الصوتية الناطقة: ًثالثا
  :Digital Talking Books -DAISYتكنولوجيا الكتب الرقمية الناطقة: ًرابعا

  .الخالصة
 

  
  
  
  



58 
 



59 
 

  :متهيد
 ملسـاعدة ذوي اإلعاقـة األسـواق يف جيا املسـاعدةمنتجات التكنولو اآلالف من اليوم يوجد
 التكنولوجيـا املتطـورة؛ إىل مـن التكنولوجيـا املنخفضـة االحتياجـات، يف جميع أنـواع البرصية

أو  وثيقـة، قـراءة وحة املفـاتيح، أوالكتابة عىل ل ٍّأي معاق برصيا يواجه صعوبة يف حيث نجد
مـع تلبيـة هـذه  تتناسـب ملنتجـات التـياوهنـاك العديـد مـن  االستامع إىل أي نص مكتوب،

 التكنولوجيـا املناسـبة، مجـرد العثـور عـىل ٍّوال يبذل املعاق برصيا أي جهد سوى االحتياجات،
  .كيفية استخدامها معرفة

ـسـوف تـقـوم الباحـثـة يف ـهـذا الفـصـل باـسـتعراض نـظـم التكنولوجـيـا املـسـاعدة الخاـصـة 
لبحث والدراسة وتحصيل املعلومات، وسـوف ُباإلعاقات البرصية، والتي تستخدم يف عمليات ا

تركز الباحثة عىل العتاد واألجهزة الخاصـة بالتكنولوجيـا املسـاعدة، والتـي ميكـن اقتناؤهـا يف 
املكتبات، حيث قامت الباحثة بدراسة مجموعة من الربمجيـات الخاصـة باإلعاقـات البرصيـة 

لذلك لن يـتم  ىل درجة املاجستري؛املستخدمة يف املكتبات املرصية يف بحثها املقدم للحصول ع
تكرار ذكرها يف هذا السياق إال بإشـارات عـابرة عـن املسـتجد منهـا، أو إذا لـزم األمـر داخـل 

  .السياق
كام سوف تقوم الباحثة بتقسيم نظم التكنولوجيا املساعدة لإلعاقات البرصية التـي ميكـن 

  .ي تقدمها يف النهايةاستخدامها يف املكتبات حسب فئاتها النوعية واملخرجات الت
  تكنولوجيا برايل: أوالً

ينفـي القـدرة عـىل القـراءة والكتابـة،  طريقة برايل هي أداة أساسية تسـاعد غـري املـبرص
 لديها القـدرة عـىل جعـل كميـات غـري محـدودة مـن E-Brailleوتكنولوجيا طريقة برايل أو 

منظمة الرتبيـة والعلـوم والثقافـة وجدير بالذكر أن  ، 1 املعلومات متوفرة يف متناول املكفوفني
  م قامـت بتوحيـد الكتابـة النـافرة بقـدر مـا تسـمح1951التابعة لهيئة األمم املتحدة يف عـام 

 به أوجه الشبه بني األصوات املشرتكة يف اللغات املختلفة، وقد نـتج عـن هـذا النظـام الحـايل 
  مـات، أمـا عنـارص برايـل ، ويطلق عىل عنـارص الـنص املطبـوع أحـرف أو عال 2 للرموز العربية

  

                                                            
1. National Braille Press [NBP].  2012 . The Power of Braille. Retrieved April, 2015, 
from http://www.nbp.org/ic/nbp/braille/index.html 

  .55. مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، ص: القاهرة. النرش للفئات الخاصة.  2014 ، زين عبد الهادي. 2
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ويتكون الرمز من ست نقاط أو مثان نقاط بحيث تكون ثـالث أو أربـع  ، 1 فيطلق عليها رموز
ِّنقاط عىل اليمني وثالث أو أربع نقاط عىل الشامل وتكون هذه النقاط جميعها مستطيالً من 

  .النقاط املنقوشة، والذي ميثل رمز برايل الواحد
  

  
  

  ل رمز براي 1 شكل 
  

ٍّوتتنوع أدوات وأجهـزة التكنولوجيـا املسـاعدة التـي تسـاعد املعـاق برصيـا عـىل القـراءة 
والكتابة بطريقة برايل؛ فمنها األجهزة التي تنـتج الكتـب بطريقـة برايـل، وهنـاك التـي تتـيح 
قراءة املواد املنشورة عىل اإلنرتنت وملفات النصوص اإللكرتونية بطريقة برايل، كام أن هنـاك 

، وسوف تقوم الباحثة بتقسيم هذه  2 ة بسيطة وغري مكلفة وأجهزة أخرى معقدة للغايةأجهز
ونـظـم املعالـجـة  أجـهـزة اـملـدخالت، :األجـهـزة والربمجـيـات إىل ثالـثـة عـنـارص أساـسـية، وـهـي

  .أجهزة املخرجات الداخلية،
  :أجهزة إدخال برايل -1

ا عـىل الـورق أو أي مـواد تتجسد رموز برايل عىل الورق يف شكل ثقوب صـغرية يـتم نقشـه
أخرى، ويتم التعرف عىل هذه الثقوب أو املطبات مـن خـالل ملسـها بـأطراف األصـابع، وميكـن 

 وهـي مـن األدوات التقليديـة غـري  The Slate and Stylus استخدام طريقـة القلـم واللوحـة 
  الجـزء العلـويالتكنولوجية، وهي أشبه بالورقة والقلم عند املبرصين، وهذه القامئة تضم الئحة

حيث يوجد به فتحات مستطيلة لضامن تحديد املواقع الصحيحة للرموز، والئحة الجزء السـفيل 
  : كام هو موضح بالشكل التايل، 3 والتي بها املواقع املحددة للنقاط

                                                            
1. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Assistive Technology For Visually 
Impaired and Blind People. London: Springer-Verlag, 528. doi: 10.1007/978-1-84628-867-8. 
2. AFB.  2014 . Braille Technology. RetrievedApril, 2015, from http://braillebug.afb. 
org/braille_technology.asp 
3. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid, 528. 
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   1 ً أدوات اللوحة والقلم لنقش برايل يدويا 2 شكل 

  

مرهقة للغاية، كام أن إنتاج كميات كبرية من الوثائق املكتوبة ولكن يعيب هذه اآللة أنها 
ًبطريقة برايل باستخدام هذه الوسائل يعد أمرا معقدا وصعبا للغاية؛ فكانت فكـرة اسـتخدام  ً ً

  . 2 آلة برايل هي الحل األمثل لتقليل الوقت والجهد يف هذه العملية
  :آلة كتابة برايل

، "مفتـاح لكـل نقطـة مـن نقـاط رمـز برايـل"ة مفـاتيح وهي تشبه اآللة الكاتبة، ولها ست
  ٌّوالثـاين إلكـرتوين، واإللكـرتوين  ٌّ، ويوجد منها نوعـان األول يـدوي 3 باإلضافة إىل رشيط املسافة

  

                                                            
1. Louis Braille School. RetrievedApril, 2015, from http://louisbrailleschool. 
org/resources/writing-braille/slate-stylus/ 
2. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. 
3. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. 
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منها به العديد من الخصائص املهمة للكفيـف؛ مثـل إمكانيـة توصـيله بطابعـات برايـل، كـام 
ة النصـوص وتصـحيح األخطـاء، وميكـن توصـيله يوجد به خصائص النطق، وهو أسهل يف كتاب

 ملن ال يعرفون طريقـة برايـل؛ فيقومـون بإدخـال الـنص بحـروف QWERTYبلوحة مفاتيح 
م أعلنـت مدرسـة بريكنـز للمكفـوفني 2008عادية، ويقوم الجهاز بتحويله إىل برايل، ويف عـام 

لة بريكنز، وهو أقل وكذلك مؤسسة بيت الطباعة األمرييك للمكفوفني عن الجيل الجديد من آ
ًوزنا وأقل صخبا من الجيل السابق ، واآللة مزودة بشاشة رقمية، وكذلك قارئ للشاشةوالذي  1 ً

، ويوـضـع بـهـا اـلـورق يف ـشـكل رول يف Text-To-Speechيـقـوم مبهـمـة نـقـل اـلـنص إىل ـكـالم 
  .اسطوانة داخلية

إلنجليزيـة والعربيـة وتتيح اآللة العمل بأكرث من عرش لغات بطريقة رموز برايـل تشـمل ا
والفرنسية واألملانية واإليطالية والرتكية، وتعد مـن أوائـل األجهـزة التـي ميكـن الكتابـة عليهـا 

ًبطريقة برايل يدويا، علام بأن آلة بريكنز قد تم إنتاجها ألول مرة عام    .  2 م1951ٍّ
 
  

 
 
 
 
   

  
  

  3  آلة كتابة برايل اليدوية 3 شكل 
 

                                                            
1. Robitaille, Suzanne.  2010 . The illustrated Guide to Assistive Technology and Devices: 
Tools and Gadgets for living independently. – New York: Demos Medical Publishing,. p. 39. 
2. Wikipedia, the free encyclopedia  2015, 3 February . Perkins Brailler. RetrievedApril, 
2015, from http://en.wikipedia.org/wiki/Perkins_Brailler 
3. Louis Braille School. RetrievedApril, 2015, from http://louisbrailleschool 
.org/resources/writing-braille/braille-writer/ 
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   1  بريكنز اإللكرتونية لكتابة برايل آلة 4  شكل
  :لوحة مفاتيح برايل

بزيادة استخدام الحاسبات اآللية وانتشارها بني يـدي الجميـع، بـات مـن األسـهل أن يـتم 
اـسـتخدام جـهـاز الحاـسـب اآليل مـبـارشة يف عملـيـة إدـخـال املعلوـمـات، وـتـم إيـجـاد الوـسـائل 

  . القيام بهذه املهمة بشكل مستقلٍّواألدوات واألجهزة التي تيرس عىل املعاق برصيا
ٍّميكن للمعاق برصيا عـىل صـعيد كـل أنظمـة الحاسـب أن يسـتخدم لوحـة املفـاتيح القياسـية 

QWERTY  مع إمكانية تعديلها من خالل امللصقات ذات الحروف الضخمة، وهـذا اإلجـراء مفيـد
 أمنـاط الضـعف أكرث لضعاف البرص، وهذه امللصقات تكـون ذات تبـاين لـوين يتناسـب مـع جميـع

البرصي، كأن تكون الحروف باللون األسود والخلفية صفراء أو العكس أو حروف زرقاء عـىل خلفيـة 
ًبيضاء، مع األخذ يف االعتبار أن تكون الحروف كبرية وسميكة، كـام ميكـن أيضـا اسـتخدام ملصـقات 

رموز، وهـذه مـن أرخـص رموز برايل،ويتم لصقها عىل املفاتيح العادية عىل الحروف املقابلة لهذه ال
، ولكـن يعيبهـا أنـه البـد مـن حفـظ QWERTYوأبسط الطرق الستعامل لوحة املفاتيح القياسـية 

  .  2 أماكن الحروف والرموز باإلضافة إىل البطء يف عملية اإلدخال
، وميكن معهـا االسـتغناء التـام Braille Keyboardًكام يوجد أيضا لوحة مفاتيح برايل 

حاسب التقليدية، ويتم استخدامها بشكل مبارش مـع أجهـزة الحاسـب عن لوحة مفاتيح ال
املحمولة أو سطح املكتـب، وهـي يف العمـوم تشـتمل عـىل عرشة مفـاتيح مثانيـة إلدخـال 
البيانات ومفتاحني للمسافات الفارغة الرضورية بني الكلـامت، وهـي تختلـف عـن لوحـة 

قـام؛ حيـث يقـوم املسـتخدم بضـغط املفاتيح التقليدية التي تحتوي عىل األبجـديات واألر
  ، Chordicمفتاح واحد لكل حرف أو رقم أو رمز، لكن لوحة مفاتيح برايل تعمل بطريقة 

  

                                                            
1. Wikimedia Commons  2012, 5 June . RetrievedApril, 2015, from http://commons 
.wikimedia.org/wiki/File:Perkins_SMART_brailler.jpg 
2. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 414-415. 
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وهي أن يقوم املستخدم بالضغط عىل أكرث من مفتاح يف الوقت نفسه إلظهار رمز واحـد مـن 
، "Hot Keys"رموز برايل، وهناك لوحات مفـاتيح برايـل بهـا مـا يسـمى باملفـاتيح السـاخنة 

والذي سـتقوم الباحثـة برشحـه يف "َومهمتها التبديل بني مستويي برايل األول والثاين املخترص 
، وهذه املفاتيح الثامنية قادرة عىل كتابة كافة اللغات الالتينيـة "الجزء الخاص بطابعات برايل

 – Shift – Ctrlوجميع بيانات الحاسب اآليل، وتستخدم تركيبات املفاتيح التي تحتوي عـىل 
Alt – Del – Backspace وحجم هذه اللوحة ميكن أن يتم تخفيضـه بشـكل كبـري كـام هـو 

 وذلـك دون أن يجعـل Notetakerمطلوب ألجهـزة الحاسـبات املحمولـة بأحجامهـا وأجهـزة 
ٍّحجم املفاتيح صغريا جدا كام يحدث مع الحاسبات املحمولة الصغرية ً
 1 .  

  
  
  
  

  
  
  
  

   2  املعدلة بوضع ملصقات برايل والحروف الكبريةQWERTYيح  لوحة املفات 5 شكل 

  
  
  
  

  
  
  
  

   3  منوذج تخطيطي للوحة مفاتيح برايل ذات العرشة مفاتيح 6 شكل 

                                                            
1.Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . P. 415-416. 
2.StanfordSophomoreCollege class  2005 . RetrievedApril, 2015, from http://cs.stanford. 
edu/people/eroberts/courses/soco/projects/2005-06/accessibility/hardware.html 
3. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 416. 
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   1  لوحة مفاتيح برايل 7 شكل 
   :Scannerنظم املاسح الضويئ

دمة يف املاسح الضـويئ هـو قطعـة أو جـزء مـن معـدات الحاسـب اآليل القياسـية املسـتخ
املكاتب واملنازل، ومن املنتجات الشائعة منـه اآلن املاسـح الضـويئ املـزود بطابعـة، والشـكل 
ًاألكرث شيوعا لتكوين هذا الجهـاز هـو أن يحتـوي عـىل سـطح مـن الزجـاج املسـطح وتحـت 
السطح الزجاجي هناك رشيط املسح واملصباح املتحرك، ويتم وضـع الوثيقـة أو الكتـاب عـىل 

ٍّي، ويقوم الجهاز بإلقاء الضوء عىل الوثيقة وتصويرها خطا بعد خط، وعادة ما السطح الزجاج
  نقطـة لكـل بوصـة أي 300بدرجـة وضـوح " بكسلز"تتمثل الصورة باعتبارها مجموعة من الـ

ٍّ، ويتم نقل هذا امللف الذي يحتوي عىل الصورة املمسوحة ضوئيا إىل   نقطة يف السنتيمرت118
  . 2 معالجة اإلضافيةجهاز الحاسب اآليل لل

 لتحويل هذه الصورة OCRويحتاج األمر بعد ذلك إىل برنامج للتعرف الضويئ عىل الحروف 
ـة، وإذا أراد  ـاء اللغوـي ـحيح األخـط ـة نـصـوص لتـص ـامج معالـج ـاج إىل برـن ـذلك يحـت ـص، وـك إىل ـن

  أي تحويل النص إىل صوتText-to-Speechاملستخدم سامع هذا النص فهو يحتاج إىل برنامج 

ٍّ، حيث إن الصورة املمسوحة ضوئيا من الصفحة مفيدة جدا للقيـام مبهـام مثـل إرسـال رسـالة  3 ٍّ
بالفاكس أو الحصول عىل صورة مجردة، لكن الصورة ال ميكن أن تستخدم مبارشة لتوليـد برايـل 

  . لالستامع للنص، 4 للقراءة أو إخراج الصوت االصطناعي
ربمجيـات تعتمـد يف عملهـا بشـكل أسـايس عـىل ومام سبق يتضح أن هناك العديد مـن ال

 عىل سبيل املثال، كـامأن هنـاك مـا OCRجهاز املاسح الضويئ، كام سبقت اإلشارة إىل برنامج 
بحيـث إذا مل يكـن قـد تـم إدخـال TTSيعتمد عىل املاسح الضويئ بشكل جزيئ مثـل برنـامج 

  .سح الضويئالنص بواسطة لوحة املفاتيح بأنواعها فيتم إدخاله من خالل املا

                                                            
1. Wikimedia Commons  2012, 13 June . RetrievedApril, 2015,fromhttp:// 
commons.wikimedia.org/wiki/File:Braille_keyboard_DASA_museum_Germany.jpg 
2. Hersh. Op cit. p. 558. 
3. Hersh. Op cit. p. 414. 
4. Hersh. Op cit. p. 558. 



66 
 

  : نظم املعالجة الداخلية -2

  : نظم الرتجمة لربايل 

  .سوف يتم الحديث عنها بإسهاب يف الفصل التايل

  :OCRبرمجيات التعرف الضويئ عىل الحروف 

بعض أدوات التكنولوجيا املساعدة الفائقة تتيح للمستخدم تحويـل املعلومـات املطبوعـة إىل 

 تكبـري الـنص مـن – طباعة رموز طريقـة برايـل –ف كبرية  طباعة بحرو–صويت "أشكال متعددة 

وهذا يعتمد يف البداية عىل برمجيات التعرف الضويئ عىل الحـروف ..." خالل برامج تكبري الشاشة

  . Optical Character Recognition 1ً اختصارا لـ OCRوالتي يطلق عليها 

والكلـامت، وإنشـاء ملـف حيث تقوم هذه الربامج عىل تحليل الصورة، وإيجـاد الحـروف 

وتقـوم تكنولوجيـا  نيص يحتوي عـىل الكلـامت والفقـرات والصـفحات املوجـودة يف الصـورة؛

OCR بتحويل الصورة إىل كلامت عىل جهاز الحاسب الشخيص بحيث ميكن لربنـامج معالجـة 

رنـامج ٍّفعليا، وبالتايل ميكـن أن يقـوم ب ًالنصوص تحرير امللف متاما كام لو كان قد متت كتابته

TTS بقراءة الوثيقة أو إرسالها إىل شاشة برايل عىل أجهزة عارضـات برايـل Braille Display 

  . 2 أو طباعتها من خالل طابعات برايل

وعملية التعرف الضـويئ عـىل الحـروف يف كثـري مـن األحيـان تكـرث بهـا األخطـاء اللغويـة 

ث تتضاعف النسـبة يف اللغـة وتختلف نسبة هذه األخطاء باختالف اللغة الخاصة بالنص؛ حي

العربية عنها يف اللغات الالتينيـة، وقـد تطـورت هـذه التكنولوجيـا بشـكل مطـرد عـىل مـدى 

هـذه األخطـاء، ويوضـح الشـكل  عىل الرغم من ذلك ما تزال تقع ًالخمسني عاما املاضية لكن

  .التايل الخطوات التي يعمل بها الربنامج

                                                            
1. Robitaille, Suzanne.  2010 . Ibid. p. 28. 
2. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 558. 
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   OCR 1ملطبوعة إىل ملف نص رقمي من خالل  خطوات تحويل الوثيقة ا 8 شكل 

                                                            
1. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 559. 
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  : أجهزة إخراج برايل-3
وهذه هي املرحلة األخرية من عملية الحصول عىل نـص مكتـوب بطريقـة برايـل، وهنـاك 
مستويان من نصوص برايل؛ املستوى األول وهـو الطريقـة العاديـة التقليديـة للكتابـة برمـوز 

ًملستوى املخترص، وهو أكـرث تعقيـدا مـن املسـتوى برايل، وهناك املستوى الثاين ويطلق عليه ا
  .األول

ٍّ من برايـل يتطلـب عـددا كبـريا جـدا مـن الصـفحات؛  1 وإنتاج النص من خالل املستوى  ًً
 حـرف برايـل، بيـنام 1000حيث إن صفحة واحدة من كتاب برايل تحتوي عىل ما يقرب مـن 

ٍّ حرفا أبجدي3500تحتوي الصفحة نفسها لكتاب مطبوع عىل  ًا؛ لذلك تم إدخال مجموعة مـن ً
، وتسمى هذه الطريقة املخـترصة بــ %30إىل % 20القواعد للحد من حجم نص برايل بنسبة 

Braille Code من برايل، ومعظم من يتعاملون أو يقرءون بطريقـة برايـل  2  وهو املستوى 
بـاختالف اللغـة؛ يعلمون النوع الثاين من برايل املخترص أو املشفر، ونسبة االختصـار تختلـف 

فعىل سبيل املثال رموز برايل الصينية متثل أصوات اللغـة املنطوقـة وليسـت بـدائل للحـروف 
  . 1 املكتوبة

  :طابعات برايل
بعد االنتهاء من نقل املعلومات إىل طريقة برايل من خـالل الربمجيـات واألجهـزة السـابق 

نسخة ورقية من نص برايـل، وهـذه ذكرها، يأيت دور الطابعة إذا أراد املستخدم الحصول عىل 
ِالطابعة تقوم بالنقش الفعيل لحروف برايل عىل الورق، وهي مناظرة لطابعات الحرب العادية،  ُ

  . 2 ويتم توصيلها بالحاسب اآليل بالطريقة نفسها واملكان نفسه
وبشكل عام فهذه الطابعات تتميز بعجلة النقش التي تحتوي عىل عدد كبري مـن اإلبـر أو 

ابيس يف تسلسل منظم،والتي تتحرك بطريقة لولبية لتقوم بعملية النقش أو الثقـب عـىل الدب
  . 3 الورق أو املواد التي سيتم الطباعة عليها

  هنـاك أـنـواع متـعـددة ـمـن طابـعـات براـيـل تتميـز ـكـل واـحـدة ـعـن األـخـرى ـعـىل أـسـاس 
  دم يفرق املسـتخ نوعيـة الـو- نوعيـة برايـل – سـهولة التشـغيل –الرسعـة : "العنارص التاليـة

   

                                                            
1. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 529. 
2. AFB  2015 . Braille Technology. RetrievedMay, 2015,  From www.afb.org/info/ 
braille-technology/5 
3. "Embossing wheel and anvil for braille printer" in patent application approval process  
2012 . News RX LLC. 
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 القـدرة عـىل – جانبيـة الطباعـة –  سميك أم يف الحجم الطبيعي/منفرد أم أسطواين الطباعة 
، وكذلك باختالف الكميات املراد طباعتها، وبـاختالف املسـتخدمني  1 "طباعة الرسومات البارزة

اض الشخصـية لها؛ فتلك املستخدمة من قبل النارشين كبرية الحجم عن تلك املستخدمة لألغر
ُأو املكتبية، علام بأن طابعات برايل أنتجت ألول مرة عـام  م، وكانـت تسـتخدم ضـاغط 1991ً

  .هواء لدفع الرأس املسئولة عن نقش رموز برايل
 حرف برايل يف الثانية الواحـدة، وهـذه النوعيـات 800وميكن لطابعة برايل إنتاج ما يصل إىل 

هي " سطح املكتب"بينام طابعات برايل الصغرية من نوعية ،  2 الكبرية هي املستخدمة يف املطابع
ٍّاألكرث شيوعا، وهي متواجدة بكرثة يف املكتبات التي تقدم خدماتها للمعاقني برصيا، وكذلك األمـر  ً

 200 إىل 50ذاته يف الجامعات ومراكز التعليم املتخصصة، وهـذه النوعيـات تـرتاوح رسعتهـا مـن 
ًوتتميز بأنها أقل سـعرا،غري أنهـا تحـدث ضوضـاء عاليـة؛ لـذلك فمـن ،  3 حرف يف الثانية الواحدة

  .األفضل استخدام غطاء لحجب الصوت أثناء عملية الطبع
وتحتاج هذه الطابعات يف العادة إىل نوعية خاصة من األوراق؛ فورق هذه الطابعات أكرث 

  .ًسمكا وتكلفة من الورق العادي
، وهنـاك A4باعـة عـىل الـورق العـادي كام أن بعض هـذه الطابعـات قـادرة عـىل الط

طابعات بإمكانهـا أن تطبـع عـىل وجهـي الصـفحة أو عـىل وجـه واحـد بحسـب الحاجـة، 
 ألنها تقوم بنقش رمـوز برايـل عـىل الوجـه Interpointويسمى هذا النوع من الطابعات 

ة الورقـ اآلخر من الورقة يف املسافة البينية وسط السطور املنقوشـة عـىل الوجـه األول مـن
ً، وقد تم متديد رمز برايل إىل مثاين نقاط، خاصة مع طابعات برايل وأجهزة عـارض  4 نفسها
، وهذا العدد الجديد مـن النقـاط تـم اسـتحداثه بظهـور تقنيـات Braille Displayبرايل 

 30 إىل 28 بوصـة، أي 11.5 إىل 11برايل املحوسبة، وتتكـون صـفحة برايـل القياسـية مـن 
 خلية برايل، وقبل البـدء 43 إىل 40وكل سطر يحتوي من  ٍّ خطا،25 سنتيمرت، وتحتوي عىل

  يف عملية الطباعـة يجـب أوالً اختيـار نـوع برايـل املسـتوى األول أو املسـتوى الثـاين، مـع 
  

                                                            
1. Vision Australia  2012 . Braille Technology. RetrievedMay, 2015, from http://www 
.visionaustralia.org/living-with-low-vision/learning-to-live-indepen dently/ using-technology 
-and-computers/technology-overview/ br aille-technologies 
2. Wikipedia  2014, 5 April . Braille Embosser. RetrievedMay, 2015, From 
http://en.wikipedia.org/wiki/Braille_embosser 
3. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 420. 
4. Wikipedia  2014, 5 April . Ibid. 
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العلم بأنه قد تم اعتامد املستوى الثاين يف جميـع الكتـب املنتجـة بطريقـة برايـل للحـد مـن 
  . 1 نتاج والقراءةالورق املستخدم، وللرسعة يف اإل

تم االعتامد يف استياق بيانات املنتجات السابق عرضها بشكل أسايس عـىل دليـل االتحـاد األمـرييك 
 للتكنولوجيا املساعدة لإلعاقات البرصية، كذلك عـىل القامئـة املطروحـة مـن قبـل . AFB 2للمكفوفني 

، مـع  3 راعـى تحـديثها باسـتمرار لتكنولوجيا الكـف الـبرصي والتـي يNFBاالتحاد الوطني للمكفوفني 
تجنب املنتجات التي توقف إنتاجها، ومع مراعاة أحدث املوديالت من كل نوع كام هو متاح ومـذكور 
ًيف املوقع اإللكرتوين لكل رشكة، كام متت مراعاة ذكر األنواع األكرث استخداما عىل جميـع املسـتويات يف 

، كـام تـم االعـتامد يف إجـراء هـذه "ام الشخيص واملكتبي واالستخد–املطبوعات التجارية "إنتاج برايل 
  .املقارنة عىل أساس النقاط املطروحة يف قامئة املراجعة

ٍّ يحتوي عىل مقارنات بني طابعات برايل املتاحة تجاريا واملستخدمة عىل  1 والجدول رقم 
خالل أوجه مستوى املكتبات ومؤسسات املعلومات الخاصة بذوي اإلعاقة البرصية، وذلك من 

  :املقارنة التالية
 .الرشكة املصنعة للطابعة -
 .خاصية النطق أثناء التثبيت أو وجود لوحة برايل عىل الجهاز -
  .الطريقة التي يتم بها توصيل الطابعة بجهاز الحاسب اآليل أو ما يشابهه  -
 .مدى جانبية الطباعة  -
 .نوعية الورق املستخدم يف الطباعة -
 . حملهامدى إمكانية  -
 التي تقاس بكم حرف يف الثانية؟ رسعة النقش؛ -
  كيف هو صوتها أثناء الطبع؟ وهل هناك حاجه إىل عازل للصوت؟  - 
 هل ميكن للطابعة أن تقوم بالطباعة بطريقة برايل وبالطريقة العادية بالحرب؟  - 
 .طباعة الرسوم الجرافيكية البارزة   -

                                                            
1. "Embossing wheel and anvil for braille printer" in patent application approval process  2012 . 
Ibid. 
2. AFB.  2014 . Braille Printers. . RetrievedMay, 2015, From http://www.afb 
.org/prodBrowseCatResults.asp?CatID=45 
3.The National Federation of the Blind [NFB].  2015 . Technology Resource List. 
RetrievedMay, 2015, From https://nfb.org/technology-resource-list#BNTakers 



71 
 

  .ةألنواع املتاحة من تلك الطابعا
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   1  لطباعة برايل لالستخدام الفردي أو املكتبيEverest-DV4 جهاز  9 شكل 
  

  :منتجات طابعات برايل لالستخدام املكتبي أو إلنتاج مطبوعات برايل
طابـعـات ذات رسـعـات عالـيـة تـصـلح إلنـتـاج كمـيـات ـضـخمة ـمـن مطبوـعـات براـيـل : أوالً

Production Braille Embossers:  
 : Braille BookMaker 2 طابعة -1

َّاملصنع ُ :Enabling Technologies Company.  
  .، استخدام قارئ الشاشة ET Speaksيتوفر بها برنامج ناطق وهو : لوحة برايل/ النطق

  .USB  - Parallel adapter cable: طريقة االتصال
  .ً حرفا يف كل سطر44  بوصة، حيث تشتمل عىل 11.5عرض الورقة : حجم الورق

  .interpoint/ وجه واحد ووجهان : جانبية الطباعة
  .tractor feed Braille paperالورق السميك املتصل : نوعية الورق

  .غري محمولة: امكانية الحمل
  . حرف يف الثانية عىل وجه واحد50نية، و  حرف برايل يف الثا80كال الوجهني : رسعة النقش

                                                            
1. Index Braille  2015 . Op cit. 
2. Enabling Technologies Company  2015 . Book Maker. Retrieved Jun., 2015, From 
http://www.brailler.com/Bookmaker.php  



72 
 

  .  ديسيبل80 تختلف قوة الصوت باختالف الظروف املحيطة : الحاجة لغطاء/ الصوت

  .برايل فقط: تعددية طرق الطبع

  .بطباعة الرسوم الجرافيك البارزةتقوم : رسوم الجرافيك البارزة

 : Braille Express  1 طابعة -2

  . Enabling Technologies Company  :املصنع

  .، استخدام قارئ الشاشة ET Speaksيتوفر بها برنامج ناطق وهو : لوحة برايل/ النطق

  .USB  - Parallel adapter cable: تصالطريقة اال

  .ً حرفا يف كل سطر44 بوصة، حيث تشتمل عىل 11.5عرض الورقة : حجم الورق

  .interpoint/ وجه واحد ووجهان : جانبية الطباعة

  .tractor feed Braille paperالورق السميك املتصل : نوعية الورق

  .غري محمولة: امكانية الحمل

  . حرفا يف الثانية الواحدة150ة تصل إىل الرسع: رسعة النقش

  .  ديسيبل80 تختلف قوة الصوت باختالف الظروف املحيطة : الحاجة لغطاء/ الصوت

  .برايل فقط: تعددية طرق الطبع

  .تقوم بطباعة الرسوم الجرافيك البارزة: رسوم الجرافيك البارزة

 : Braillo  2 طابعة-3

  .American Thermoform Corporation  :املصنع

  .غري ناطقة وبها لوحة برايل: لوحة برايل/ النطق

  .USB  - Parallel adapter cable-Etherne: طريقة االتصال

  . ً حرفا يف السطر وعرشة أسطر يف الصفحة44 حتى 42من : حجم الورق

                                                            
1. Enabling Technologies Company  2015 . Braille Express 150. Retrieved Jun., 2015, 
From http://www.brailler.com/exp150.php  
2. American Thermoform Corporation  2014 . Braille Embossers and Braille Printers. Retrieved 
Jun., 2015, From  http://americanthermoform.com/braille-embossers-and-braille-printers/ 
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  .interpoint/ وجه واحد ووجهان : ة الطباعةجانبي

  الورق السميك املتصل يطلب من الرشكة املصنعة: نوعية الورق

Tractor Feed Braille Paper أو Paper Rolls  78.  

  .غري محمولة:  امكانية الحمل

ً حرفا يف 650 حرف يف الثانية حتى 300لها مجموعة من املوديالت تبدأ من : رسعة النقش

  .ية وهذه األخرية تستخدم يف كربى مطابع برايل يف العاملالثان

  . ديسيبل86 ديسيبل وتنتهي بـ 62تبدأ من : الحاجة لغطاء/ الصوت

  .برايل فقط: تعددية طرق الطبع

 .بطباعة الرسوم الجرافيك البارزةال تقوم : رسوم الجرافيك البارزة

 :  Braille Box V4 1 طابعة -4

  .Index Braille:  املصنع

تتضمن لوحة مفاتيح مكتوبة بالحرب ورموز برايل باإلضافة إىل برنامج : لوحة برايل/ النطق

  .ناطق متعدد اللغات

  .USB  - Network - Web: طريقة االتصال

  .  بوصة11.7 وحتى 8.5عرض الصفحة من : حجم الورق

  .interpoint/ وجه واحد ووجهان : جانبية الطباعة

  .Cut sheet feed: نوعية الورق

  .غري محمولة:  امكانية الحمل

  . حرف يف الثانية300تصل رسعتها إىل : رسعة النقش

  . ديسيبل وهي دامئا مصحوبة بغطاء كوحدة قامئة بذاتها60: الحاجة لغطاء/ الصوت

  .برايل فقط: تعددية طرق الطبع

  .ال تقوم بطباعة الرسوم الجرافيك البارزة: رسوم الجرافيك البارزة

                                                            
1. Index Braille  2015 . Braille Box V4. Retrieved Jun., 2015, From http://www. 
indexbraille.com/en-us/braille-embossers/braille-box-v4?c=EUR  
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5- Tiger Elite and Premier   1 :  
  ..ViewPlus Technologies, Inc:  املصنع
  .ميكن استخدام برنامج قارئ شاشة يف عملية التثبيت والتشغيل: لوحة برايل/ النطق

 .USB and Ethernet: طريقة االتصال
  .  بوصة12ميكن تحديد الجحم املناسب للطباعة وتخصيصه ولكنه ال يزيد عن : الورقحجم 

  .interpoint/ ووجهان  .وجه واحد : جانبية الطباعة
  .Single Sheet و tractor feed Braille paperالورق السميك املتصل : نوعية الورق

  .غري محمولة:  امكانية الحمل
، أمـا إذا "نقـش برايـل فقـط" حـرف يف الثانيـة 200   وحتـى 100تبدأ من : رسعة النقش

  . حرف يف الثانية400أضيف للنقش طباعة حرب عادية فهي تطبع حتى 
  .غري معروف: الحاجة لغطاء/ الصوت

  .ًميكنها طباعة النص الحرب األصيل جنبا إىل جنب مع برايل: تعددية طرق الطبع
فوقة عاليـة الدقـة، وذلـك مـن خـالل مصممة إلنتاج رسومات مت: رسوم الجرافيك البارزة

  . Tiger Software Suite  TSSبرنامج 
طابعات ذات رسعات متوسطة  تصلح لالستخدام املكتبي والفردي: ًثانيا  

   Desktop Braille Printers: 
 : Tiger and EmBraille Desktop Embosser 2 طابعة -1

  ..ViewPlus Technologies, Inc:  املصنع
  .ميكن استخدام برنامج قارئ شاشة يف عملية التثبيت والتشغيل: لوحة برايل/ النطق

  :طريقة االتصال
- EmBraille: usb and parallel cable 
-Tiger: USB and Network Compatible   

                                                            
1. View Plus Technologies inc  2010 . ViewPlus InkConnect for Tiger Elite and Premier 
Embossers: User's Manual. 
2. View Plus Technologies inc  2015 . VB EMBraille. Retrieved Jun., 2015, From https:// 
viewplus.com/product/vp-embraille/  
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  .  بوصة11 وحتى 3ة من عرض الصفح: حجم الورق

  .interpoint/ ووجهان .وجه واحد : جانبية الطباعة

  .Cut sheet feed: نوعية الورق

  .غري محمولة:  امكانية الحمل

  . حرف يف الثانية300تصل رسعتها إىل : رسعة النقش

  . ديسيبل وهي دامئا مصحوبة بغطاء كوحدة قامئة بذاتها60: الحاجة لغطاء/ الصوت

  .برايل فقط: ق الطبعتعددية طر

  .بطباعة الرسوم الجرافيك البارزةال تقوم : رسوم الجرافيك البارزة

  : Juliet   Juliet Pro- Juliet Classic - Juliet Pro 60  and E 1 طابعة -2

  .Enabling Technologies Company:  املصنع

  .ميكن استخدام برنامج قارئ شاشة يف عملية التثبيت والتشغيل: لوحة برايل/ النطق

 :طريقة االتصال

- Pro, Pro60: USB, parallel and Ethernet ports  

- Classic, ED: USB and parallel ports. 

ً حرفـا يف كـل 56 بوصـة، حيـث تشـمل 11.5عرض الورقة ": Pro, Classic: "حجم الورق

  . حرفا يف السطرPro60, ED" : 40"سطر، 

  .interpoint/ ووجهان .وجه واحد : جانبية الطباعة

 :نوعية الورق

- Classic, ED: Continuous tractor feed paper. 

-Pro, Pro60: tractor feed paper and Cut sheets. 

                                                            
1.Enabling Technologies Company  2015 . Double-Sided Embossers. Retrieved 
Jun., 2015, Fromhttp://www.brailler.com/dse.php   
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  .غري محمولة: امكانية الحمل

 عـىل الوجـه الواحـد، 40ًحرفا يف الثانية عىل الـوجهني وPro, Classic" 55"::رسعة النقش

Pro60, ED"   : "60عىل وجه واحد40ًحرفا يف الثانية عىل الوجهني و .  

  . ديسيبل68: الحاجة لغطاء/ الصوت

  .برايل فقط: تعددية طرق الطبع

  .رموز برايل و رسومات الجرافيك البارزة تقوم بطباعة: رسوم الجرافيك البارزة

3-Romeo   Attaché, Attaché pro  and Cyclone : 1 

   .Enabling Technologies Company: املصنع

 : لوحة برايل/ النطق

Attaché pro : يتوفر بها برنامج ناطق وهوET Speaks.  

Cyclone, Attaché :ميكن استخدام برنامج قارئ شاشة يف عملية التثبيت والتشغيل.  

  :طريقة االتصال

Cyclone: USB and Ethernet Network ports. 

Attaché, Attaché pro: USB, parallel and serial ports. 

 : حجم الورق

Cyclone :45 ًحرفا يف السطر الواحد.  

Attaché, Attaché pro :32احدًحرفا يف السطر الو.  

  .وجه واحد: جانبية الطباعة

  : نوعية الورق

Cyclone, Attaché: Continuous tractor feed paper. 

Attaché pro: Continuous tractor feed paper, Single Sheet and Hand Feeding. 

                                                            
1. Enabling Technologies Company  2015 . Single-Sided Embossers. Retrieved Jun., 
2015, From http://www.brailler.com/sse.php#  



77 
 

 : امكانية الحمل

:Attaché, Attaché proمحمولة . 

Cyclone :غري محمولة.  

  : رسعة النقش

Cyclone   :60ًحرفا يف الثانية عىل وجه واحد.  

Attaché, Attaché pro :15ًحرفا يف الثانية عىل وجه واحد.  

   .غري معروف: الحاجة لغطاء/ الصوت

  .برايل فقط: تعددية طرق الطبع

  .تقوم بطباعة رموز برايل ورسومات الجرافيك البارزة: رسوم الجرافيك البارزة

  : Basic-D V4, Everest-D V4  1 طابعة -4

  .Index Braille: املصنع

تتضمن لوحة مفاتيح مكتوبة بالحرب ورموز برايل باإلضافة إىل برنامج : لوحة برايل/ النطق

  .ناطق متعدد اللغات

  .USB, Network, serial Port and Web: طريقة االتصال

  : حجم الورق

Basic-D V4 : بوصة13 وحتى 5عرض الصفحة من .  

Everest-D V4:  بوصة11.7 حتى 5.2من .  

  .interpoint/ ووجهان .وجه واحد : جانبية الطباعة

  : نوعية الورق

Basic-D V4: Continuous tractor feed. 

Everest-D V4: Cut sheet feed. 

                                                            
1. Index Braille  2015 . Braille Embossers. Retrieved Jun., 2015, From 
http://www.indexbraille.com/en-us/braille-embossers  
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  .غري محمولة:  امكانية الحمل
 . حرف يف الثانية100رسعتها تصل إىل : رسعة النقش

 ديسيبل وبعد استخدام الغطاء الخـاص بهـا 80ء مستوى الضوضا: الحاجة لغطاء/ الصوت
 . ديسيبل60يصل إىل 

  .برايل فقط: تعددية طرق الطبع
  .تقوم بطباعة رموز برايل ورسومات الجرافيك البارزة: رسوم الجرافيك البارزة

 
  

  
  

  
  

ِّمدون املالحظ   : PDA أو Notetakerات من خالل برايل  ُ
ِّمدون املالحظات هو أحد أنواع أجهزة برايل من نوعية   Personalاملساعد الرقمي الشخيص "ُ

Digital Assistants PDA " وهو صغري الحجم وميكن حمله، وهو مخصـص لتسـجيل وحفـظ ،
  . 1 خصيةواسرتجاع املالحظات والتواريخ واملذكرات وغريها من البيانات الش

 اإللكرتوين البديل األقوى ألجهزة برايل امليكانيكيـة أو اليدويـة Notetakerكام يعد جهاز 
  . Perkins 2املتمثلة يف ماكينة برايل 

                                                            
1. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 409. 
2. AFB  2015 . Braille Technology. RetrievedJun., 2015, From www.afb.org/info/braille-
technology/5 . Ibid. 

  1 يف مؤسسات النرشج مطبوعات برايل اة وإنت لطباعBraillo جهاز  10 شكل 
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 أو نظم تشغيل أخرى مشـابهة لـه، widowsوتعمل هذه األجهزة من خالل نظم تشغيل 
، وتتنوع مخرجاتهـا مـا بـني  ولكن ميكن حملها بسهولةPDAوهي أكرب يف الحجم من أجهزة 

Braille Outputأو / وSpeech Output ويقوم املستخدم باالختيار بـني األسـلوبني أو املـزج 
بينهام، أما بالنسبة لعملية اإلدخال فهذه األجهزة تأيت مصحوبة بلوحة مفاتيح برايل أو لوحـة 

ة التـي تعتمـد عـىل  وذلك ملن ال يجيد طريقة برايل، أما بالنسبة لألجهـزQWERTYمفاتيح 
 طريقة برايل فهي تتميز بشاشة عارضة لربايل وميكن من خاللها التعديل والحفظ واالسـرتجاع

1 .  
 بأنه أحد الـنظم املتنقلـة إلدارة املعلومـات، كـام  NFB ويعرفه االتحاد الوطني للمكفوفني 

أو بطاقـات  USBميكن توصيله بوسـائط التخـزين األخـرى مثـل البطاقـات املدمجـة أو ذاكـرة 
SD املستخدمة لتوسيع سعة التخزين عىل الجهاز، كام ميكن توصيلها بـأجهزة الحاسـبات اآلليـة

  .  2 سواء كانت املحمولة أو سطح املكتب وذلك لنقل امللفات من وإىل الحاسب اآليل
 يطلـق عليهـا املسـاعد الرقمـي الشـخيص، وهـو مصـطلح Notetakersوكثري من أجهـزة 
ِّدون املالحظات، وقـد قامـت بعـض الجهـات التـي تـدعم التكنولوجيـا ُأحدث من مصطلح م

املسـاعدة لإلعاقـات البرصيـة باسـتبدال املـصـطلح الحـديث بالقـديم مثـل االتحـاد األـمـرييك 
ِّ، وهناك جهات مل تزل تستخدم مصـطلح مـدون املالحظـات أو AFBللمكفوفني  ُNotetaker 

  . NFB مثل االتحاد الوطني للمكفوفني 
العديـد مـن الخصـائص مثـل معالجـة  Notetakerإىل جهـاز  PDAأضـافت تقنيـة ولقد 

النصوص، وتصفح اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين، وعمل جداول املواعيد، واالستامع إىل املوسيقى، 
وترتيب قـوائم االتصـال واألسـامء، وقـراءة الكتـب اإللكرتونيـة، واملزامنـة مـع الحاسـب اآليل 

 Microsoftأجـهـزة املـسـاعد الرقـمـي الـشـخيص ـعـىل نـظـام تـشـغيل ، وتعتـمـد  3 وتطبيقاـتـه
Windows CE وهي نسخة مصممة خصيصا ألجهزة الحاسب اآليل املحمولـة، وميكـن نقـل ،ً

 إىل الحاسب اآليل لوجود ذاكرة أكـرب لحمـل امللفـات، كـام Notetaker أو PDAالبيانات من 
ـذلك ـه اســرتجاعها بطــرق عــدة مســموعة أو ملموســة، وـك  أو PDA ميكــن توصــيل ميكـن

Notetaker4  بطابعة برايل أو عارض برايل .  

                                                            
1.Robitaille, Suzanne.  2010 . Ibid. p. 37. 
2. NFB  2015 . Ibid. 
3.Robitaille, Suzanne.  2010 . Ibid. p. 37. 
4. AFB  2015 . Personal Digital Assistants. RetrievedJun., 2015, Fromhttps://www. 
afb.org/ProdBrowseCatResults.asp?CatID=47 
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ِّوفيام ييل مقارنات بني أنواع مدون املالحظـات  ُNotetaker  ٍّاملتاحـة تجاريـا واملسـتخدمة
عىل مستوى املكتبات ومؤسسات املعلومات الخاصة بذوي اإلعاقة البرصية، وذلك من خـالل 

  :أوجه املقارنة التالية
  .Notetakerملصنعة لـ الرشكة ا -
  .نوعية امللفات التي يقوم بتشغيلها -
 .نوعية لوحة املفاتيح التي يتم استخدامها من خالله -
 .نظام التشغيل الخاص به  -
 .املهام التي يؤديها -
 .مساحة الذاكرة الداخلية -
 .الكامليات التي تتيحها الرشكة املصنعة مع الجهاز -

 .ت أم برايل أم كليهامنوعية املخرجات صوتية كان
  AFB 1ـتـم االـعـتامد ـعـىل املنتـجـات املعروـضـة ـضـمن دلـيـل االتـحـاد األـمـرييك للمكـفـوفني 

للتكنولوجيا املسـاعدة لإلعاقـات البرصيـة، كـذلك القامئـة املطروحـة مـن قبـل االتحـاد الـوطني 
ـصـائص ، والخ 2  لتكنولوجـيـا الـكـف اـلـبرصي والـتـي يراـعـى تـحـديثها باـسـتمرارNFBللمكـفـوفني 

املعروضة يف املواقع اإللكرتونية للرشكات املنتجة لهذه األجهزة، مع تجنب املنتجات التـي توقـف 
  .ٍّإنتاجها، ومع مراعاة أحدث املوديالت وأكرثها انتشار يف االستخدام من قبل املعاقني برصيا

    
  
  

  
  
  
  

  HIMS 3ّ وهو مدون مالحظات من إنتاج رشكة Braille Sense جهاز  11 شكل 

                                                            
1. AFB.  2014 . RetrievedJun., 2015, From https://www.afb.org/prodBrowseCategory.asp 
2. NFB.  2015 . Technology Resource List. RetrievedJun., 2015, From https://nfb.org/ 
technology-resource-list#BNTakers 
3. HIMS  2015 . Braille Sense U2. RetrievedJun., 2015, From http://hims-inc.com/products/ 
braille-sense-u2/ 
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  ّأهم منتجات مدون املالحظات
1-Braillenote Apex:   1   

  .Humanware: املصنع
 DAISY - Digital Books From The National Library: نوعيـة ملفـات التشـغيل

Service  - HTML - Microsoft Word - MP3 - Ogg Vorbis - PDF - RTF - Text 
- WAV - WB+ - WMA  

  .QWERTYاتيح برايل أووحات املف: لوحة املفاتيح
  .Keysoft Operating System: نظام التشغيل

 Note Taking. - Word Processor - Calendar - Address List - Ebooks: املهـام
Reader - Media Player And Recording. -Web Browser - Email Client - Database 

Manager - Accounting - GPS. - Dictionary. - Powerpoint Reader ..  
  .GB 8: الذاكرة الداخلية

 - .USB Host Ports. - Wireless Networking. - Ethernet Port 3 :كامليـات
Bluetooth.  - حامـل خـاص -   ناطقـة وبرايـل  سـاعة -  فتحة لبطاقة تخزين رقميـة إضـافية  - 

  .شغل موسيقي م-  مدقق إماليئ -  برنامج برايل املعياري -  آلة حاسبة علمية - قاموس 
  . خلية18 أو 32 برايل -ناطق : نوع املخرجات

2-Braille Plus 18  2 : 
  .APH In Partnership With Levelstar, LLC: املصنع

 - BRF - DAISY - HTML - Microsoft Word - MP3: نوعيـة ملفـات التشـغيل
Ogg Vorbis - RTF - Text - WAV – WMA.  

  .Cursor Routing Keys: لوحة املفاتيح

                                                            
1. Human Ware  2015 . BrailleNote Apex BT 32 Braille Notetaler. Retrieved Jun., 2015, 
From http://store.humanware.com/hus/braillenote-apex-bt-32-braille-notetaker.html  
2. American Council of the Blind  2013 . BraillePlus 18  TM . Retieved Jun., 2015, From 
http://www.acb.org/2013program  
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  .Android 2.3: نظام التشغيل

 - Note Taking -  Ocr  Software - Gps Navigation -Stereo Recording: املهام

Document Creation - Calendar - Clock - Browsing The Internet -Word 

Processing - Recorder - Reading Ebooks.  

  .غري معروف: الذاكرة الداخلية

 Usb Port - 3g Wireless - Wi-Fi 8.11n - Bluetooth 2.1 - Text: كامليـات

Messaging - Phone - Speakerphone - Audio Player - Compatible With 

Bookshare, Learning Ally, And Nls Digital Talking Books - Sd Card Slot - 

Screen Reader Capability - Carrying Case.  

 . خلية18 برايل  -ق ناط: نوع املخرجات

 .A 5 Megapixel  Mp  Camera With Flashيوجد به كامريا  : مالحظات 

3- Braille Sense   U2 And Mini  1 : 

  .Hims: املصنع

 Daisy - Digital Books From The National Library: نوعيـة ملفـات التشـغيل

Service - Html - Microsoft Word - Mp3 - Ogg Vorbis - Pdf - Rtf - Text - 

Wav - Wb+ - Wma.  

  .Perkins Or Qwerty Keyboard: لوحة املفاتيح

  .Windows Ce: نظام التشغيل

  :املهام

 Note Taking. - File Management. -  Word Processor -  Scheduler. -  Email. -  

Media Player. -  Digital Audio Recording. -  Internet Browser. - Accounting. - 

Powerpoint Reader.  - Excel Reader. - Reading Electronic Books. 

                                                            
1. HIMS  2015 . Braille Sense U2. Ibid. 
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  .GB 32: الذاكرة الداخلية
 - .Ethernet. - Bluetooth. - Wi-Fi 802.11B/G/N. - 3 USB Ports: كامليـات

SDXC Card Slot. - Internal GPS. - The Perkins Model Also Offers A Small 
LCD Screen. - Dictionaries. - GPS Software. - Braille Translator Software - 

Scientific Calculator - حامل خاص -   برايل-ناطقة   ساعة - LCD Display - Speech 
Synthesizer.  

 . خلية32 برايل -ناطق : نوع املخرجات
 خليـة عـرض 18 به Braille Sense U2 Mini  جهاز-يستخدم كعارض برايل : مالحظات 

  .برايل
4- PAC Mate Omni - BX400 And QX40  1 : 

  .Freedom Scientific: املصنع
 - BRF - DAISY - HTML - Microsoft Word - MP3: نوعيـة ملفـات التشـغيل

Text – WAV.  
 يشـتمل عـىل لوحـة QX400 يشتمل عـىل لوحـة مفـاتيح برايـل، BX400: لوحة املفاتيح

 QWERTYمفاتيح 
  .Windows CE: غيلنظام التش

 - Note Taking - Browsing The Internet - Reading Electronic Books: املهـام
Word Processing - Excel Reader -Powerpoint Reader  - Media Player - 

Calendar - Calculating.  
  . MB 28: الذاكرة الداخلية

Compact - Ethernet Card Modem. - Bluetooth. - 56K Modem. : كامليات 
- Infrared Port. - Headphone Connector. - Flash Memory Slot. - Flash Slot.  

                                                            
1. Freedom Scientific  2015 . Blindness Solutions: PAC Mate Omni. Retrieved Jun., 2015, From 
http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/PACMateProductFamily  
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-     Speech Synthesizer.   - Wireless.   - Usb Ports.    - Microphone Jack. 
. الــقدرة عــىل قــراءة الــشاشة- حامــل خاص -ســاعة ناطــقة     - Dictionaries. 
 

  . خلية40 أو 20 برايل -  Jaws For Pocket Pcناطق من خالل برنامج : وع املخرجاتن

  .ميكن أن يضاف إليه عارض برايل: مالحظات

5- Pronto- 40 And 18   1   2 :  

  .Baum: املصنع

 Doc, Docx, Brf, Txt, Pdf, Rtf, Mp3, Xls , Xlsx And: نوعيـة ملفـات التشـغيل

Daisy Files.  

  . قابلة للتبديل بلوحة مفاتيح برايلQwertyلوحة املفاتيح : يحلوحة املفات

  .Windows Ce: نظام التشغيل

 - Compass - Thermometer-Word Processor-Planner- Notetaking:     املهام

File Manager - - Internet Radio - Pop3 Emailinternet Browser - Ebooks 

Reader - Media Player.  

  .غري معروف:  الداخليةالذاكرة

 Bluetooth. - Wi-Fi, - Lan Support. - Usb Ports. - Flash Memory: كامليـات

Slot. - Appointment Calendar. - Phone Book. - Address Book. - Calculator. - 

Speech Synthesizer. - Usb Cables. - حامل خاص- ساعة ناطقة .  

 . خلية18 أو 40يل  برا-ناطق : نوع املخرجات   

 ميـكـن -ميـكـن أن تـسـتخدم مبثاـبـة ـعـارض براـيـل ـخـارجي ألجـهـزة الكمبـيـوتر : مالحـظـات

 .Iphone/Ipadتوصيله بجهاز 
  

                                                            
1. Baum  2015 . The Compact-size Organizer For Blind People. Retrieved Jun., 2015, 
From http://www.baum.de/cms/en/pronto18/  
2. Baum  2015 . Pronto 40 V4 – The Highly Versatile 40-cell Braille Organizer. 
Retrieved Jun., 2015, From http://www.baum.de/cms/en/pronto40/  
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6-VoiceNote Apex BT  أو VoiceNote Apex QT  1 : 
  .HumanWare: املصنع

  .غري معروف: نوعية ملفات التشغيل
ز تستخدم لوحة مفاتيح برايـل لكـن البـاقي إصدارة واحدة فقط من الجها: لوحة املفاتيح

  .Qwertyيستخدم 
  .Microsoft Windows Ce 6 Operating System: نظام التشغيل

 - Internet Browser - Note Taking - Calculating - Getting Around: املهـام
Listening To Music - Note Taking - Reading Books And Periodicals - 
Reading Electronic Books And Other Material - Recording - Telling Time - 

Word Processing - Media Player. 
  :الذاكرة الداخلية

 - Bluetooth  - Compact Flash Slot - Ethernet - Flash Memory Slot :كامليات
Headphone Connector - Microphone Jack - Sd  Secure Digital  Card Slot. - 
Usb Port And Cables - Wireless - Scientific Calculator - Speech Synthesizer - 

Spell Checker - Calculator - حامل خاص- ساعة ناطقة .  
  .ناطق فقط: نوع املخرجات

7- Voice Sense  2 :  
  . Hims, Inc: املصنع

 .Html - Microsoft  Word - Mp3 Text -: نوعية ملفات التشغيل
  .لوحة مفاتيح برايل: لوحة املفاتيح
  .Windows Mobile Operating System: نظام التشغيل

                                                            
1. Human Ware  2015 . VoiceNote Apex Bt. Retrieved Jun., 2015, From http://store 
.humanware.com/hus/voicenote-apex-bt-na.html  
2. HIMS  2015 . Voice Sense. Retrieved Jun., 2015, From http://hims-
inc.com/products/voice-sense/  
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  :املهام

 Browsing The Internet -Calculating–Keeping Appointments/Calendar - 

Listening To Music - Note Taking - Word Processing. 

  :الذاكرة الداخلية

 Address Book - Appointment Calendar - Braille Translator: كاملـيـات

Software -Calculator - Carrying Case- Clock  Talking  -E-Mailcapabilities - 

Headphones/Earphones - Media Player-Phonebook- Rechargeablebattery - 

Scientific Calculator - Web Browser - Wordprocessor - Bluetooth - Compact 

Flash Slot - Headphone Connector - USB Port – Wireles. 

  .ناطق فقط: نوع املخرجات

 وهـو جهـاز مـدون Voice Sense QWERTYكام يوجد منه إصدارة تسمى : مالحظات

  . 1 لقياسيةمالحظات خاص بلوحة املفاتيح ا

  :عارضات برايل

هو أحد أجهزة املخرجات لطريقـة برايـل لقـراءة امللفـات النصـية عـىل الحاسـب اآليل أو 

، Notetakersً، وهذه األجهزة عادة ما تكون أكرب حجام من أجهزة  2 ملفات برايل اإللكرتونية

 بـرامج تشـغيل ًوغالبا ما تكون هذه العارضات مـزودة بـربامج قـراءة الشاشـة املتوافقـة مـع

Windows ،أو تعتمد عىل برنامج قارئ الشاشة املثبت عىل جهاز الحاسب اآليل املتصـلة بـه 

ودور الربنامج هنا هو القيام بنقل أو تحويل املعلومات من الحاسـب اآليل إىل شاشـة العـرض 

، وتم تصميم بعـض مـن هـذه األجهـزة لالسـتخدام مـع أجهـزة الحاسـبات  3 الخاصة بالجهاز

  . 4 حمولةامل

                                                            
1. HIMS  2015 . Voice Sense QWERTY. Retrieved Jun., 2015, From http: //hims-inc. 
com/products/voice-sense-qwerty/  
2. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 409. 
3.Robitaille, Suzanne.  2010 . Ibid. p. 36. 
4. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 420. 



87 
 

ًوتعمل تكنولوجيا عرض برايل بشكل متشابه متاما مع تكنولوجيا تركيب الكالم أو الخطاب التزامني للعرض الذي ينتج عن برمجيات قراءة الشاشـة كـام 
  :يوضحه الرسم التايل

 
  

   TTB Text-To-Braille 1  وتكنولوجياText-To-Speech تكنولوجيا  12 شكل 

                                                            
1. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 422. 
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ًأنـه يظهـر األخطـاء اإلمالئيـة بشـكل أكـرث تحديـدا مـن املخرجـات ويتميز عارض برايل ب
ًاللفظية من خالل قارئات الشاشة، ولكن يعيبه الـبطء؛ حيـث إن كـل صـفحة تسـتغرق وقتـا 
ٍّكبريا جدا لقراءتها، وجهاز عارض برايل يكون موقعه بجانب لوحـة مفـاتيح الحاسـب اآليل أو  ً

أن جهاز عارض برايل خـاص مبخرجـات الحاسـب ، وجدير بالذكر Notetakersبجانب أجهزة 
  .، أما لوحة مفاتيح برايل فهي من أجهزة املدخالتNotetakersاآليل أو 

وتستخدم شاشات برايل لتوفر للمستخدم فرصة القـراءة بطريقـة برايـل ملـا هـو متواجـد 
يـتم عىل شاشة الحاسب اآليل باإلضافة للصوت املسموع الناتج عن برنـامج قـراءة الشاشـة، و

تركيب هذه الشاشة يف مقدمة لوحة مفـاتيح الحاسـب اآليل، وأول مـن قـام بصـناعة وإنتـاج 
    . 1 م1975 عام F. H. Papenmeyerهذه العارضات لربايل كانت رشكة 

وجميع أجهزة عرض برايل الحديثة تعطي معلومات مفصلة حول موقـع املـؤرش عـىل شاشـة 
 80 أو 40 أو 20ض برايل الحديث عادة ما يتكون من الحاسب اآليل بني الصفوف واألعمدة، وعار

 إبر معدنية أو من النايلون أو البالستيك ترتفع وتنخفض يف تركيبـات 8 أو 6خلية برايل بكل منها 
مختلفة لتمثل هذه اإلبر خلية برايل، وميكن للمستخدم قـراءة ملـف نـص كامـل بواسـطة هـذا 

ً هذا الجهاز أن يكون مستخدمه مجيـدا للقـراءة الجهاز عىل شاشته ذات الخط الواحد، ويتطلب ُ
 Freedomبطريقة برايل، وتقوم رشكات عديدة بإنتاج هـذه النوعيـة مـن األجهـزة مثـل رشكـة 

Scientific التي تنـتج جهـاز "Focus Line ورشكـة ،Humanware التـي تنـتج جهـاز"Braille 
Connect " وجهاز"Brailliant " ورشكةOptelecز  التي تنتج جها"ALVA" وهذا العارض يتيح ،

  . 2 عىل األقل مثاين عرشة خلية، وعىل األكرث أربع ومثانني خلية
    

  
  
  
  
  
  

  

  

  Optelec 3 برايل من إنتاج رشكة وهو عارض ALVA جهاز  13 شكل 

                                                            
1. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 534. 
2.Robitaille, Suzanne.  2010 . Ibid. p. 36. 
3. Optelec  UK.  2015 . ALVA USB 640 Comfort. RetrievedJun., 2015, From 
https://uk.optelec.com/products/a-usb-640-cf-alva-usb-640-comfort.html 
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وفيام ييل مقارنة للمنتجات األحدث واألشهر يف االستخدام من أجهزة عارض برايل، وهـذه 

من خالل مواقع الرشكات املنتجة لهذه األجهـزة، وكـذلك مـن خـالل االتحـاد املقارنة مستقاه 

 : NFB 2، واالتحاد الوطني للمكفوفني  AFB 1األمرييك للمكفوفني 

  .Braille Displayالرشكة املصنعة للـ  -

  كيف ميكن اتصاله بالحاسب اآليل؟ -

 إىل أي مدى يحتاج إىل دعم من قارئ الشاشة؟ -

 .يل التي يقوم بعرضهاعدد خاليا برا -

  .نوعية امللفات التي يقوم بتشغيلها -

 .نظم التشغيل املتوافقة معه -

 .املهام التي يؤديها -

 .مساحة الذاكرة الداخلية -

  .الكامليات التي تتيحها الرشكة املصنعة مع الجهاز -

   .نوعية املخرجات صوتية وبرايل أم برايل فقط -

                                                            
1. AFB  2014 . Refreshable Braille Displays.  RetrievedJun., 2015, From https://www 
.afb.org/ProdBrowseCatResults.asp?CatID=43 
2. NFB.  2015 . Ibid. 
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  حديثةأهم منتجات عارضات برايل ال
1- ALVA:  1  

  .Optelec: املصنع 
 Alva Bc640 - Alva Bc680 - Alva Comfort 640. - Alva Usb640: اإلصـدارات

Comfort. 
 مفـاتيح 5ً مفتاحـا ملـؤرش التوجيـه موجـودة تحـت خـط برايـل، 40: شكل لوحة العـرض

  . مفاتيح وظائف4للمالحة، 
 خليـة Alva Bc640  And  Alva Comfort  And  Alva Usb640  : 40 : خاليا برايـل

  . خلية برايل: Alva Bc680 80برايل،
 Linux - Macintosh Os - Windows 7 - Windows: متوافـق مـع نظـم التشـغيل

Vista - Windows Xp Home - Windows Xp Pro 
 Browsing The Internet - Reading Electronic Books And Other: املهـام

Material - Word Processing. 
 :الذاكرة الداخلية والخارجية

- Alva Bc640  And  Alva Bc680 :  4 Gb. 
- Alva Comfort 640 : 8 Gb. 

 حامـل - شـاحن للبطاريـة - Bluetooth - Usb Port - Flash Memory Slot: كامليات
  . لوحة مفاتيح برايل- Usb  كابل -خاص 

-Jaws  Version 10 And Up  - Supernova - Window: متوافـق مـع قـارئ شاشـة
Eyes – Nvda.  

ميكن املستخدم من قراءة املعلومات عىل كـل مـن جهـاز الكمبيـوتر والهـاتف : مالحظات
  .الذيك، أو جهازي كمبيوتر يف الوقت نفسه

  

                                                            
1. AFB  2014 . ALVA BC680.  Retrieved Jun., 2015, From:  https://www 
.afb.org/ prodProfile.asp?ProdID=1666&SourceID=43   
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2- Basic Braille: 1  

  .Handy Tech: املصنع 

  .ال يوجد: اإلصدارات

برايل موجودة بالجهاز، وثالثة مفـاتيح هناك مفتاح توجيه لكل خلية : شكل لوحة العرض

  .للتحكم بالجهاز عىل كل جانب من العرض

 خليـة برايـل، وميكـن أن يضـاف إليـه خاليـا 40يف نسخته القياسية يقدم مع : خاليا برايل

  .ٍّ خلية برايل وذلك اختياريا80 أو 64أخرى ليكون 

  Windows - Mac - Ios Screen Access Packages: متوافق مع نظم التشغيل

  .Reading Electronic Books: املهام

  :الذاكرة الداخلية والخارجية

  USB Port. - Bluetooth: كامليات

 - Window-Eyes - Hal - Supernova - NVDA - JAWS: متوافق مع قارئ شاشـة

Voiceover.  

ميكن املستخدم من قـراءة املعلومـات عـىل كـل مـن جهـاز الكمبيـوتر سـطح : مالحظات

  .تب واملحمول والهاتف الذيكاملك

  

3- Braille Edge: 2  

  .HIMS: املصنع 

  .ال يوجد: اإلصدارات

                                                            
1. Handy Tech  2015 . Retrieved Jun., 2015, From: https://handytech.de/en/products/braille-
displays-and-note-takers/braille-displays/basic-braille    
2. Hims  2015 . Braille EDGE 40. Retrieved Jun., 2015, From: http://hims-inc.com 
/products/braille-edge-40/  
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 مفـاتيح 8 مفتـاح ملـؤرش التوجيـه موجـودة تحـت خـط برايـل و 40: شكل لوحة العرض

التي تختلف بختالف نظام التشغيل الذي سيتم استخدامه مع الجهاز، باإلضافة إىل  للوظائف 

  . كل جانبمفتاحني للتوجيه عىل

  . خلية برايل40يحتوي عىل : خاليا برايل

  - .Major Screen Access Packages For: - Windows: متوافق مع نظـم التشـغيل

Mac.-  Ios. - Android  

 - Basic Notetaker Functionality - Calculator - Schedule Manager: املهـام

Built-In Clock With Alarms – "Word Processing And Supported File Types 

Like: DOC, DOCX, BRF, TXT, RTF." - Read Books And Documents..  

  SD Card  SDHC  Up To 32GB: الذاكرة الداخلية والخارجية

  . لوحة مفاتيح برايل عىل غرار بريكنز- .USB Port. - Bluetooth: كامليات

 ,JAWS, Window-Eyes, Supernova, System Access: متوافـق مـع قـارئ شاشـة

NVDA, Voice-Over For Mac And Ios, Brailleback For Android, Mobile 

Speak, TALKS.  

  . أو الهواتف الذكيةPDAميكن ربطه بجهاز الحاسب اآليل أو جهاز : مالحظات
  

4- Braille Star80: 1  

  .Handy Tech: املصنع 

  .ال يوجد: اإلصدارات

 مفاتيح للوظـائف وهـو مصـمم لرتكيبـه أسـفل لوحـة 8ل عىل يشتم: شكل لوحة العرض

  املفاتيح القياسية للحاسب اآليل، مع ثالثة مفـاتيح التجاهـات املـؤرش أعـىل وأسـفل وأوسـط، 

  

                                                            
1. AFB  2014 . Braille Star 80. Retrieved Jun., 2015, From: https://www.afb 
.org/prodProfile.asp?ProdID=794&SourceID=43   
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ً مفتاحـا عـىل 16من أجل وضع املؤرش مبارشة عىل موقف القراءة مـن االصـبع، باإلضـافة إىل 
  . 1 ئفهاالجانب األمين والتي ميكن إعادة تخصيص وظا

  . خلية برايل80: خاليا برايل
 Linux - Windows 7, 8 - Windows Vista - Windows: متوافق مع نظم التشغيل

XP Home and Pro..  
  ..Reading Electronic Books and Other Material. - Note taking: املهام

 5، وميكـن فـتح ميكن تخزين املالحظات عـىل شـكل ملفـات: الذاكرة الداخلية والخارجية
ا يف ذاكرته الداخلية512ملفات يف الوقت نفسه، ويحمل حتى    . ملفٍّ

  .AC Adaptor - USB Cables and Ports: كامليات
  .ميكن استخدامه مع مختلف برامج قراءة الشاشة: متوافق مع قارئ شاشة

يـوتر ًيعمل جنيا إىل جنب لوحة مفاتيح الكمبيوتر، ميكـن وصـله بجهـاز الكمب: مالحظات
  .، وميكنه االتصال بجهازي كمبيوتر يف الوقت نفسهUSBعن طريق 

5- Brailliant: 2  
  .Humanware: املصنع 

 .Brailliant B 80 - Brailliant BI 32 - Brailliant BI 40: اإلصدارات
 مفاتيح للوحة كتابة الربايـل 8 – مفاتيح للقيادة 6 – مفاتيح لإلبهام 4: شكل لوحة العرض

  . 3  املؤرش عىل الشاشة باإلضافة ملفاتيح– مفتاحان للفراغ –
 خليـة ويظهـر عـدد الخاليـا التـي 80 خليـة أو 40 خليـة أو 32يحتـوي عـىل : خاليا برايل

  .تتيحها كل إصدارة من اسمها

                                                            
1. Handy Tech  2015 . Braille Star 80. Retrieved Jun., 2015, From: https://handytech.de/en 
/products/braille-displays-and-note-takers/braille-displays/braille-star-80  
2.  AFB  2014 . Brailliant B 80. Retrieved Jun., 2015, From: https://www.afb.org 
/prodProfile.asp?ProdID=777&SourceID=43  
3. Humanware  2015 . Brailliant BI 32  NEW generation . . Retrieved Jun., 2015, From: 
http://store.humanware.com/hus/brailliant-bi-32-new-generation.html   
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 Windows Computers  32 & 64 Bit  -  IOS  Apple: متوافق مـع نظـم التشـغيل
Devices  -  Mac Computers-  Nonvisual Desktop Access.  

 Browsing The Internet - Reading Electronic Books And Other: املهـام
Material - Word Processing. 

  :الذاكرة الداخلية والخارجية
  . حامل خاص- USB 2.0 And Bluetooth V2.1: كامليات

  -  Jaws, Window-Eyes - System Access  Serotek: متوافـق مـع قـارئ شاشـة
NVDA. 

، وميكن أن يتصل بأي جهـاز Braillenote Abexه ليكون مكمالً لجهاز تم تصميم: مالحظات
  . 1 إلكرتوين محمول أو سطح املكتب سواء موبايل أوحاسب آيل ليقوم بقراءة ما عليه

  
6- Easy Braille: 2  

  .Handy Tech: املصنع 
  .ال يوجد: اإلصدارات

 – مفتاحان للتنقـل –يصحب كل خلية برايل مفتاح توجيهي للمؤرش : شكل لوحة العرض
  . 3 مثانية مفاتيح للوظائف وتسمح بإدخال برايل

  .Piezo خلية برايل إلكرتونية بتقنية 40يشتمل عىل : خاليا برايل
 - Windows 8 - Windows 7 - Windows Vista: متوافـق مـع نظـم التشـغيل

Windows XP Home - Windows XP Pro - Mac And Ios. 
  .Reading Electronic Books And Other Materia: املهام

                                                            
1. NFB  2015 . Ibid.  
2. AFB  2014 . Easy Braille. Retrieved Jun., 2015, From: https://www.afb.org 
/prodProfile.asp?ProdID=1215&SourceID=43  
3. Handy Tech.  2015 . Easy Braille Bluetooth. Retrieved Jun., 2015, From: 
https:// handytech.de/en/products/braille-displays-and-note-takers/braille-
displays/easy-braill e-bluetooth   
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  : الذاكرة الداخلية والخارجية

 .USB شاحن - حامل خاص - .USB And Bluetooth Connectivity: كامليات

 .Window-Eyes - NVDA - Voiceover - Satho: متوافق مع قارئ شاشة

ميكن توصيله إىل أجهزة الكمبيوتر وأجهـزة الكمبيـوتر املحمولـة، واملسـاعدات : مالحظات

  . أو الهواتف املحمولة Pdas الرقمية الشخصية 

  

7- Focus Blue Braille Displays: 1  

  .Freedom Scientific: املصنع 

  .Focus 14 Blue - Focus 40 Blue - Focus 80 Blue: اإلصدارات

 مفـاتيح –الجزء العلوي منه يحتوي عىل لوحة مفاتيح تشـبه بريكنـز : العرض شكل لوحة 

  . عىل كل جانب من الشاشة مفتاحان-توجيه املؤرش فوق كل خلية 

 خليـة ويظهـر عـدد الخاليـا التـي 80 خليـة أو 40 خليـة أو 14يحتـوي عـىل : خاليا برايل

  . 2 تتيحها كل إصدارة من اسمها

  :متوافق مع نظم التشغيل

 Android - IOS  iPhone, iPad, iPod  - Macintosh OS - Windows 7 - 

Windows 8 - Windows Vista - Windows XP Home - Windows XP Pro.. 

  .Reading Electronic Books and Other Materia: املهام

  .غري معروف: الذاكرة الداخلية والخارجية

  .Bluetooth 2.0 and USB 2.0 connectivity: كامليات

  .JAWS - Open Book - Mobile Speak: متوافق مع قارئ شاشة

                                                            
1. Freedom Scintific  2015 . Focus Blue Family of Products. Retrieved Jun., 2015, From:  
http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/FocusBlueBrailleDisplays  
2. NFB  2015 . Ibid. 
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 ـيـدعم ـهـذا نـظـام رشـكـة JAWSعـنـدما يعـمـل الجـهـاز ـمـع ـقـارئ الشاـشـة : مالحـظـات

Freedom Scientificلتعليم ودراسة طريقة برايل .  
  

8- Modular Evolution: 1  

  .Handy Tech: املصنع 

  .Modular Evolution 64 - Modular Evolution 80: اإلصدارات

ـاتيح ثالثيـة العمـل 2 -  مفاتيح التنقل 2: شكل لوحة العرض ـائف 8 -  مف ، B1 - B4  مفـاتيح الوظ

B5 - B8  - 88 مفاتيح التوجيه املؤرش لوضع املؤرش يف كل موقف بريل64 أو .  

  . خلية برايل88 أو 64: خاليا برايل

  . Linux - Macintosh OS - Windows 7 2:  متوافق مع نظم التشغيل

 يتمـيـز ـهـذا الجـهـاز - Reading Electronic Books and Other Materia: املـهـام

 التي متكن من السيطرة عىل جهاز الحاسب اآليل  Active Tactile Control  ATCبخاصية 

  .من موضع القراءة بشاشة برايل

  .MB 4: الذاكرة الداخلية والخارجية

، وهي توفر سـيطرة 64 لوحة مفاتيح برايل للعارض - إضافية  USBثالثة منافذ : كامليات

 وهـي تسـتخدم تقنيـة اللمـس، 88 لوحة مفاتيح قياسـية للعـارض -كاملة عىل الحاسب اآليل

  .وتأيت بتباين لوين يسمح لضعاف البرص باستخدامها

 JAWS, Hal/SuperNova and WindowEyes - Braille: متوافـق مـع قـارئ شاشـة

Translator Software. 

  .أو ماسح ضويئيسمح بربط مبارش بطابعة برايل : مالحظات

  

                                                            
1. Handy Tech Elektronik GmbH  2015 . Modular Evolution. Retrieved Jun., 2015, 
From: https://handytech.de/en/products/braille-displays-and-note-takers/braille-di 
splays/ modular-evolution  
2. AFB.  2014 . Modular Evolution. Retrieved Jun., 2015, From: https://www.afb.org/ 
prodProfile.asp?ProdID=60&SourceID=43  
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9- PAC Mate Portable Braille Display: 1  
  .Freedom Scientific:  املصنع

  .PAC Mate 40 Display -PAC Mate 20 Display: اإلصدارات
  -  بـه زوج مـن العجـالت للتبحـر والتنقـل الرسيـع لتوجيـه املـؤرش: شكل لوحـة العـرض

  .يتم برمجة الغرض منها عىل أساس نظام التشغيل املتبع" مفاتيح ساخنة"وكذلك به 
  . خلية40 أو 20متاح يف : خاليا برايل

 - Macintosh OS - Windows 7 - Windows CE: متوافـق مـع نظـم التشـغيل
Windows Vista - Windows XP Home and Pro.. 

 Reading Electronic Books and Other Material - Access to the: املهـام
Mobile versions of Windows Word®, Excel®, Outlook®, PowerPoint®, Internet 
Explorer®, Windows Media Player® - Built-in Braille Study Mode. - Built-in 

DAISY player.  
  :الذاكرة الداخلية والخارجية

دعوم بلوحة مفـاتيح برايـل عـىل غـرار بريكنـز أو  م- حامل خاص - USB Port: كامليات
  .لوحة مفاتيح قياسية

  .built-in JAWS: متوافق مع قارئ شاشة
10- Perkins: 2  

  .Nippon Telesoft: املصنع 
  .Perkins Products Braille Display - Perkins Mini: اإلصدارات

لحافة األمامية، وأربعة عىل هناك مثانية مفاتيح للتحكم، وأربعة عىل ا: شكل لوحة العرض
، وتستخدم للمالحة وسيطرة محدودة من بـرامج الوصـول  اثنان عىل جانبي خط برايل رأس 

  . مفاتيح للمؤرش بعدد خاليا برايل-الشاشة 

                                                            
1. Freedom Scintific  2015 . PAC Mate Portable Braille Display. Retrieved Jun., 2015, 
From:  http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/PACMateProductFamily  
2. NFB  2015 . Ibid. 
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 :Perkins Mini -  خليـة 80أو  Perkins Products Braille Display   40: خاليـا برايـل
  .  خلية16

  .Mac, Windows and iOS screen access packages: متوافق مع نظم التشغيل
 Reading Electronic Books and Other Material - Notetaking - Basic: املهـام

calculator, clock.  
  .GB Micro SD card..2: الذاكرة الداخلية والخارجية

  .Used with Bluetooth or USB: كامليات
  :متوافق مع قارئ شاشة

  . ألجهزة الكمبيوترdongle  يأيت مع بلوتوث Mini: مالحظات
  :تكنولوجيا التكبري: ًثانيا

صـعوبة الحصـول عـىل كتـاب مطبـوع  إحدى أكرب اإلحباطات بالنسبة لضـعاف الـبرص هـي
بحروف طباعة كبرية؛ حيث إن هذه النوعية من الكتب غري متاحة يف متاجر بيع الكتب أو حتـى 

  .املكتبات العامة
ٍّاحة للمعاقني برصيا من ضعاف البرص هيوالبدائل املت

 1 :  
 Audible.com أو موقـعAmazon.comوميكن تحميلها من موقـع أمـازون : الكتب الصوتية -1

  . املفضل لدى املستمعني من ضعاف البرصMP3واالستامع لها عرب مشغل 
 وهـذه ملن يفضل استخدام برصه يف القراءة حتى وإن كان ضـعيًفا،: الكتب اإللكرتونية -2

ميكن رشاؤها عرب اإلنرتنت، ويتم تشغيلها من خالل مشغالت خاصـة بالتقنيـات املصـمم بهـا 
 .الذي له مشغالت خاصة ومعروفةDAISY هذه الكتب مثل معيار 

ـصـممت ـهـذه املـكـربات لألـشـخاص ذوي الـضـعف اـلـبرصي اـلـذين : املـكـربات اإللكرتونـيـة  - 3
  ل تـاريخ الصـالحية عـىل أي معلـب غـذايئ أو أييحتاجون لرؤية مجموعة متنوعة مـن املـواد مثـ

   نص مطبـوع أو مكتـوب بخـط اليـد أو املـواد الرسـومية كـالخرائط والصـور الفوتوغرافيـة، وهـي 
  

                                                            
1. Robitaille, Suzanne.  2010 . Ibid. p. 25-26. 
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خاصة الطلبة وذوي املهـن التـي تعتمـد عـىل القـراءة والتعامـل مـع النصـوص جدا هامة ومفيدة 
 .والرسوم مثل األدباء واملؤرخني والصحفيني

 املكربات اإللكرتونية مجموعة مـن الخيـارات؛ مثـل تباينـات اللـون أن تكـون وتقدم هذه
ًالخلفية داكنة والنص مضيئا، والعديد من هذه املكربات متوافقة مع الحاسبات اآللية العادية 
والحاسبات املحمولة حيث ميكن الـدمج بيـنهام وال تحتـاج سـوى إىل شاشـة واحـدة، وهـذه 

  : 1 ة أنواع وهي عىل النحو التايلاملكربات اإللكرتونية ثالث
وهو الذي ميكن وضعه يف الجيـب، والـذي يسـتخدمه كبـار السـن : النوع املحمول: األول

ملساعدتهم عىل كتابة الشيكات والتوقيـع وقـراءة الكتـب وحـل الكلـامت املتقاطعـة وقـراءة 
  .إىل آخره... قامئة مطعم 

 ويسـتخدم ملتابعـة املباريـات :لـرأسوهناك أيضا النـوع الـذي يحمـل مـن خـالل ا: الثاين
الرياضية، واملحارضات يف أماكن متسعة، والحفالت املوسـيقية وهـذا النـوع أقـل تكلفـة مـن 

 .مكربات الجيب
 وهذه تقدم تنوعات أكرث يف طريقـة العـرض والحجـم :وهو من نوعية سطح املكتب: الثالث

 .واأللوان
لة كون املستخدم يـرى بقـدر ضـئيل أما عن مكربات شاشة الحاسوب فهي تستخدم يف حا

بإنتـاج نوعيـة مـن Humanwareاألمر الذي يسمح له باستخدام مؤرش الفأرة، وتقـوم رشكـة 
، ونوعيـات محمولـة مثـل Smart View Xtendاملكـربات اإللكرتونيـة لسـطح املكتـب مثـل 

Smart View Graduate ورشكـة ،Freedom Scientific تنـتج TOPAZ وهـو مـن نوعيـة 
 FarView تنـتج Optelec، ورشكة OPALملكتب، وكذلك مكرب فيديو محمول يسمى سطح ا

  .وهو من النوعيات املحمولة
ًكام أن هناك ما يسمى بنظم التصوير الرقمي وهي نظم أكرث تطورا تعمل عن طريق 
التقاط الصور للصـفحات باسـتخدام كـامريا رقميـة، ومـن ثـم إعـادة ترتيـب الـنص عـىل 

لتي يختارها املستخدم ويفضلها ، وبعض النامذج من هـذه النوعيـات الشاشة بالطريقة ا
ـة  ـت رشـك ـد أنتـج ـناعية، وـق ـة الـص ـة أو اللـغ ـة اآلـل ـتخدام لـغ ـنص باـس ـراءة اـل ـا ـق ميكنـه

Humanware بعض النامذج من هـذه املكـربات تسـمى My Reader2 وهـو يسـتطيع   
  

                                                            
1. Robitaille op cit, p 26. 
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 وعـرض الكتـب تخزين حتى عرش صـفحات يف الوقـت ذاتـه مـام يجعـل مـن السـهل قـراءة
  . 1 واملجالت والخرائط والصور الفوتوغرافية

وبعد أن قامت الباحثة باستطالع وقراءة وبحث جميع املصـادر التـي حصـلت عليهـا حـول 
برمجيات خاصة بتكبري شاشـة الحاسـب : األول: تكنولوجيا التكبري، وجدت أنها تنقسم إىل نوعني

  .عن الحاسب اآليل أو باالشرتاك معهأجهزة تقوم بالتكبري مبعزل : اآليل، والثاين
ًولن تقوم الباحثة بدراسة برمجيات تكبري الشاشة حيث ستكون هـذه النقطـة جـزءا مـن 
الفصل التايل، ولكن ستقوم بدراسة أجهزة التكبري املتعددة النوعيـات، وسـتخص بالـذكر تلـك 

ٍّ برصيـا، أو التـي ميكـن األجهزة التي تستخدم يف املكتبات ومراكز املعلومات الخاصة باملعاقني
االستعانة بها يف تقديم خـدمات املعلومـات خاصـة لهـذه الفئـة مـن رواد املكتبـات ومراكـز 

  :املعلومات، وسيتم تقسيم هذه األجهزة عىل النحو التايل
  :Video Magnifier أو مكرب الفيديو CCTV الدوائر التلفزيونية املغلقة  -

 أو مكـرب  closed-circuit television  CCTVاملغلقة تعتمد أنظمة الدوائر التلفزيونية 
 عىل تكبري الصورة الحقيقية، ويف هـذه الحالـة يعـرض املسـتخدم Video Magnifierالفيديو

  .الصورة املكربة يف املسافة الطبيعية للمشاهدة، وليس هناك احتياج ألي تصحيح برصي إضايف
ملـراد تكبريهـا بخطـوط سـوداء عـىل وجميع مكربات الفيديو توفر خيـار عـرض الوثـائق ا

خلفية بيضاء أو العكس، وهذه من الخيارات القياسـية بهـا، وتسـمح بالعديـد مـن الضـوابط 
ًاألخرى لتناسب جانبـا كبـريا مـن مسـتويات الضـعف الـبرصي مثـل تسـطري الشاشـة، ومتييـز  ً

 اآليل، الحروف والكلامت بالخطوط، والعديد من مكـربات الفيـديو ميكـن توصـيلها بالحاسـب
ًويتوفر منها أيضا ما يسمح بعرض الصور امللونة والخطوط امللونة يف شكلها الطبيعـي، وهـذا 

، كـام يتـوفر منـه الشـكل املحمـول  2 يناسب بعض املواد مثل الخرائط والصور الفوتوغرافيـة
  .وسطح املكتب، وسوف يتم الحديث عن بعض النامذج منها الحًقا

فزيونـيـة، وـكـامريا تلفزيونـيـة، ووـحـدة إـضـاءة، ـمـن شاـشـة تلCCTVويتـكـون جـهـاز 
  باإلضافة إىل لوحة متحركة للعرض، وهي التي توضع عليها الوثيقة املراد تكبريها، وتقـوم 

  

                                                            
1. Robitaille op cit, p 27-28. 
2. AFB  2014 . CCTVs/Video Magnifiers. RetrievedJun., 2015, From https://www 
.afb.org/ProdBrowseCatResults.asp?CatID=53 
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 مرة ضعف الحجم الطبيعي دون تشـويه 70أنظمة الدوائر التلفزيونية املغلقة بالتكبري حتى 
  :من املزيا ماييل،  1 برصي، وهذا الجهاز به العديد من املزيا والعيوب

  :املزايا
استخدام عدسة التكبري يسمح بتغيري درجة التكبري برسعة دون تغيري الرتكيز أو تشتته،  -1
ميكن للمستخدم استخدام درجة أقل يف التكبري إللقاء نظرة عامة عىل الوثيقة ثم تكبري : مثال

  .الجزء املراد تكبريه من النص أو الصورة
وهذا عىل عكس  رتات طويلة دون إرهاق عني املستخدم أو الجهاز،ميكن استخدامها لف -2

 .أنظمة التكبري األخرى
 .الرسعة يف القراءة قد تكون متساوية بينها وبني األنظمة األخرى -3
 .ميكن للمستخدم أن يقوم باستخدام كلتا عينيه -4
أن يقـوم نظام عكس القطبية للصورة املعروضة عىل الشاشـة يتـيح للمسـتخدم خيـار  -5

بعرض النص باللون األبيض والخلفية سوداء، وهذا التباين يناسب العديد من حاالت املصابني 
بالضعف البرصي، إضافة إىل أن النظام به العرض املعتاد أي النص أسود والخلفية بيضاء، كـام 

 .يحوي العديد من التباينات األخرى التي تناسب من لديهم إعتام بعدسة العني
ِّ تقسيم الشاشة، األمر الذي ميكن من القيام بأكرث من مهمة يف ذات CCTVأنظمة تتيح  - 6

 .الوقت
  :العيوب

 .ٍّأنها غالية الثمن، فهي مكلفة جدا للفرد واملؤسسة -1
  .أنها كبرية الحجم،وليس من السهل نقلها -2
 مـن ليك يتم التعامل معها بكفاءة البد من التـدريب عـىل اسـتخدامها باسـتمرار أكـرث -3

 .باقي األنظمة األخرى
 .استمرار التكبري للنص أو الصورة قد يؤدي إىل صورة غري واضحة -4

                                                            
1. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 393-395. 
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  .أنها تحتاج إىل صيانة دورية -5
ًوهذه األنظمة تغريت كثريا عىل مدى العقود القليلة املاضية منـذ الخمسـينيات مـن القـرن 

 يرغـب يف تحـديث جهـازه القـديم املايض وحتى بداية العقد الثاين من القرن الحايل؛ فمن كـان
ِّ أو من يريد رشاء هذا الجهاز للمرة األوىل؛ كان يجد عددا هائالً من مصـنعي هـذه CCTVمن  ً

ًاألجهزة، وعددا هائالًكذلك من املوديالت املتاحة يف األسواق منها، مام يؤدي إىل ارتباك املشـرتي 
    . 1 قتناء ورشاء هذه األجهزةوجعله يف حرية التخاذ قرار الرشاء، أما اآلن فيندر ا

؛ حيث يوجد نوع يسمى سـطح املكتـب، CCTVوكام أرشت سابًقا هناك نوعان من أجهزة 
وهو كبري الحجم يصلح لالستخدام املكتبـي واملؤسـيس، وهنـاك النـوع املحمـول والـذي يصـلح 

 أثنـاء الكتابـة لالستخدام الشخيص، كام يتميز النوع املحمول بخاصية الكتابة اليدوية، أي التكبري
، وهذه امليزة ال تتوافر يف نوعيـة سـطح املكتـب؛ إذ ال ...باليد كالتوقيعات وكتابة األرقام الرسية

  . 2 توجد املساحة الكافية تحت الكامريا لوضع اليد والقلم والكتابة
ونجد كذلك أنه ميكن تغيري هذه املكربات اإللكرتونية املحمولة بأجهزة أخـرى مثـل جهـاز 

iPad وتطبيقاته املتمثلة يف تطبيق "EyeSight" مـرة 12والتي ميكن أن تقـوم بـالتكبري حتـى 
 وأكرث، كام ميكن تعليقه ليعمل عمـل املكـربات اإللكرتونيـة، وذلـك باسـتخدام بعـض األدوات

، وبناء عىل ذلك نجد أنه يف الوقت الحايل قد تطـورت فكـرة وجـود هـذا الجهـاز،  3 املحدودة
الً منه عىل العديد من األجهزة األخرى متعددة االستخدامات،والتي من بينهـا وتم االعتامد بد

خيار التكبري، وكذلك الشاشات املكربة والتي ال تحتاج إىل حيز مكاين كبري، باإلضافة إىل املرونة 
يف اإلنتـاج الفكـري  CCTVًيف االستخدام، وهذا يبدو واضحا لنا من خـالل قلـة ذكـر أجهـزة 

لسنوات القليلة السابقة، ومع ذلك ستقوم الباحثـة بالحـديث عنهـا حيـث إن العلمي خالل ا
ٍّهذه األجهزة ما تزال تستخدم يف املكتبات ومراكز املعلومات التي تهتم باملعاقني برصيا مبرص  ُ

  .والعامل العريب

                                                            
1. Huffman,Lee  2007, May . Several Models in One: A Review of HumanWare's 
SmartView Xtend. AFB Access World Magazine, 8 3 . RetrievedJun., 2015, 
fromhttp://www.afb.org/afbpress/pub.asp?DocID=aw080302 
2. Huffman,Lee  2008, May . The SenseView Handheld CCTV Adds a 
HandwritingFeature.AFB Access World Magazine, 9 3 . RetrievedJun., 2015, from 
http://www.afb.org/afbpress/pub.asp?DocID=aw090306 
3. Rempel, John 2012, August . Can the iPad and an App Replace Electronic Magnifiers  
CCTVs ? An Evaluation of SightTech's EyeSight App. AFB Access World Magazine, 13 8 . 
RetrievedJun., 2015, from http://www.afb.org/afbpress/pub.asp?DocID=aw130803 
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 أو مكربات الفيديو للحكم عىل مدى كفاءتها CCTV والختيار النوعية املناسبة من أجهزة

  : 1 الستخدام ميكننا أن نأخذ النقاط التالية يف االعتباريف ا

البد يف البداية من معرفة مستوى الضعف البرصي للمستخدم : مستوى الضعف البرصي -

ـورات  ـل التـط ـث يقـب ـتخدام بحـي ـا يف االـس ـون مرـن ـاز أن يـك ـد للجـه ـني، والـب ـة الـع ـم حاـل ًوفـه

  .لوقتواملضاعفات التي ميكن أن تحدث للعني الضعيفة مبرور ا

حيث إنه إذا كـان مـن املقـرر اسـتخدام جهـاز التكبـري لفـرتات طويلـة يف : مدة القراءة -

 CCTVالقراءة كام هو الحال للمستفيدين مـن املكتبـات، فـإن مـن األنسـب اختيـار جهـاز 

 .للقيام بعمليات التكبري

ني جهاز إذا كان املستخدم سيتعامل مع موقع واحد من األفضل أن يقت: الثبات والحركة -

CCTVأو مكربات الفيديو، أما إذا كان يريـده للتنقـل واسـتخدامه  ب من نوعية سطح املكت

 . محمولCCTVيف أكرث من موقع فيكون من األفضل له اقتناء جهاز 

أو مكربات الفيـديو لـديها القـدرة عـىل  CCTV ليس كل أجهزة : االتصال بالحاسب اآليل - 

ترغب يف هذه امليزة فالبد مـن اختيـار النوعيـة التـي تـدعم االتصال بالحاسب اآليل؛ فإذا كنت 

 .االتصال بالحاسب اآليل، والتأكد من توافر الكابل الذي يساعد عىل القيام بهذه العملية

ً للتكبـري أن يكـون مسـاعدا يف عمليـة CCTVيجب عند اختيار جهـاز : القراءة والكتابة -

اك مساحة كافيـة لوضـع الورقـة والقلـم واليـد الكتابة وليس القراءة فقط، فالبد أن تكون هن

 .تحت الكامريا لتكبري النص الذي تتم كتابته

 CCTV 21ليست كل املكتبات أو حجرات االطالع مناسـبة لجهـاز : حجم ووزن الجهاز -

 املحمولة خفيفة مبـا يكفـي لحملهـا يف محفظـة أو حقيبـة؛ فـإذا CCTVبوصة، وليست كل 

 مع شاشة CCTV محدودة، فمن املمكن رشاء جهاز CCTVز كانت املساحة املخصصة لجها

LCDوهي خفيفة الوزن ويسهل نقلها ،.  

                                                            
1. Farrenkopf , Carol  2005, September . How to Buy a CCTV.AFB Access World Magazine, 6 
5 . RetrievedJun., 2015, from http://www.afb.org/afbpress/pub.asp?DocID=aw060506 
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   1  املحمولCCTV جهاز  14 شكل 
  
  
  
  
  

  
  
  

   Tube Monitors ذو الشاشة األنبوبيةCCTV جهاز  15 شكل 
   2 املتصلة واآلخر املنفصل عن الشاشة

  :الشاشات الكبرية -
ًالشاشـات الكبـرية تقـدما هـائالً بشـكل ملحـوظ يف العقـد األخـري، أحرزت تكنولوجيا 

وتغيري شاشـات الحاسـبات   عالية الوضوح،Flat Screen Technologyخاصة بعد ظهور 
  التقليدية بها مبختلف أحجامها، وهذا التقدم التكنولوجي قد أفاد مستخدمي الحاسـبات 

  

                                                            
1. Huffman,Lee  2006, November . Magnification in Hand: A Review of Two Handheld 
CCTVs. AFB Access World Magazine, 7 6 . RetrievedJun., 2015, fromhttp://www 
.afb.org/afbpress/pub.asp?DocID=aw070606 
2. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 394.  
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لـبرص؛ حيـث قامـت هـذه الشاشـات بزيـادة اآللية والوسائط املرئية من املكفوفني وضعاف ا
  .معدل الوضوح يف الرؤية

واستخدام الشاشات الكبرية ميكن تصنيفه تحـت مسـمى التكنولوجيـا املسـاعدة لضـعاف 
ًالبرص، ولها بعض املميزات وبها بعض العيوب، وهذا ما سيذكر تاليا

 1 :  
ائل التكبـري األخـرى  أو وسـCCTVومن أهم ما تتميز به عن تكنولوجيا التكبري مـن خـالل 

 .بأنها ال تقوم بتكبري جزء من الصورة أو النص املعروض؛ بل تقوم بتكبري الصورة كاملة
 :أما أبرز عيوبها فهي أنها

 .تحتاج إىل حيز مكاين كبري يتناسب مع حجمها لتوضع به -
ت واملؤسسات ًتكلفتها مرتفعة مقارنة بالشاشات الصغرية واملتوسطة الحجم املتوفرة يف املكتبا - 

 .املعلوماتية، والتي يتم توفريها وفق معايري خاصة مع أنظمة الحاسبات املستخدمة
 بوصة، وهي مـن 105وقد وصل حجم هذه الشاشات حتى وقت كتابة هذه الدراسة إىل 

 –املسـاحة املتـوفرة : ، ويتم تحديـد حجـم الشاشـة وفًقـا لـبعض االعتبـارات مثـلLGنوعية 
 باإلضـافة إىل –ستوى الرؤية لدى ضعيف البرص املستفيد من الشاشة  وم-وإمكانيات العرض

  .املواصفات الفنية الخاصة بالشاشة ومدى جودتها
  Low Vision Keyboards لوحة مفاتيح الحاسبات اآللية ذات الحروف املكربة-

ًويتوفر أيضا يف األسواق العديد من املنتجات التي تعالج مشـكلة ضـعف الرؤيـة الخاصـة 
حة املفاتيح العادية للحاسب اآليل، حيث تأيت هذه األدوات يف شكل لوحـة مفـاتيح كبـرية بلو

ًالحجم باإلضافة إىل مفاتيح كبرية أيضا مطبـوع عليهـا الحـروف واألرقـام بشـكل مكـرب، ومـن 
، وتتيحهـا يف مجموعـة تباينـات Magnifying Aidsالرشكات التي توفر هذه املنتجات رشكة 

ً الخلفية البيضاء والطباعة السوداء وأيضا هناك الخلفية الصفراء والطباعة لأللوان حيث هناك
  . 2 السوداء وهناك الخلفية السوداء والطباعة البيضاء

ـزة ـن أجـه ـتخدام ـم ـهر يف االـس ـدث واألـش ـات األـح ـني املنتـج ـة ـب ـيل مقارـن ـيام ـي   CCTVوـف
  ملنتجـة لهـذه األجهـزة، ، وهذه املقارنة مستقاة من خالل مواقع الرشكـات اVideoMagnifiersو
  

                                                            
1. Hersh. op cit, p 417. 
2. Large Print Keyboards, Low Vision Keyboards. Retrieved 26 July, 2016, From 
http://www.magnifyingaids.com/Keyboards 
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 CCTV جهـاز 133قام برصد عدد  ، والذي AFB 1وكذلك من خالل االتحاد األمرييك للمكفوفني 

 : NFB 2، واالتحاد الوطني للمكفوفني Video Magnifierو

  .الرشكة املصنعة للـجهاز -

  .إمكانية اتصاله بالحاسب اآليل -

 زة؟ماهي اإلصدارات من هذه النوعية من األجه -

 .نسبة التكبري -

  .حجم الشاشة -

 .أنواع الشاشات املتوافقة معه -

 .املهام التي يؤديها -

 .أوضاع العرض املتاحة -

وتم مراعاة نوعيات األجهزة التي تصلح لالستخدام باملكتبات ومراكز املعلومات حيث إنه 

  .املجتمع املعنية به هذه الدراسة

  بعض أنواع أجهزة التكبري

1-Acrobat HD Long Arm - Acrobat HD-mini : 

  .Enhanced Vision Systems: املصنع

  CCTV: نوع الجهاز

  :اإلصدارات

  .نعم: ق مع الحاسب اآليلمتواف

  .LCDوهذه النسبة تختلف باختالف حجم شاشة × 95حتى : نسبة التكبري

  .متوافق مع مختلف أحجام الشاشات: حجم الشاشة

                                                            
1. AFB  2014 . CCTVs/Video Magnifiers.  RetrievedJun., 2015, From https://www 
.afb.org/ProdBrowseCatResults.asp?CatID=53 
2. NFB.  2015 . Ibid. 
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  Flat Panel - LCD - LED - PC Monitor - TV: أنواع شاشات العرض

 - Distance Viewing - Reading Books and Periodicals - Reading Print: املهام

Self-viewing - Writing 

 Black & White - Black on Yello - Freeze Frame - Full Color: أنواع العرض املتاحة

- High-Contrast Artificial Colors - Inverse Modes - Yellow on Blue..  

2- Aladdin:  1  

  .Telesensory:  املصنع

  CCTV: نوع الجهاز

  :اإلصدارات

 Aladdin Apex   - Aladdin  Abex pro.   - Aladdin classic.   - Aladdin Ultra Pro 75 

 :متوافق مع الحاسب اآليل

 Aladdin Apex and Classic: NO  

Aladdin  Apex pro and Aladdin Ultra Pro 75: YES.  

 بوصـة 20 مرة يف نوعية الــ 56 حتى - بوصة  17 مرة يف نوعية الـ 43حتى : نسبة التكبري

- Aladdin classic : مرة 45حتى - Ultra Pro 75 : مرة75حتى .  

 Aladdin Ultra Pro - بوصـةAladdin classic: 14- بوصـة20 أو 17: حجم الشاشـة   

  . بوصة17 :75

  . Apex pro مع LCDأو . Flat Panelشاشة لوحة مسطحة  : أنواع شاشات العرض

 .Reading Books and Periodicals - Reading Print – Writing:   املهام

 كام تتضـمن - Black & White - Full Color - Inverse Modes: أنواع العرض املتاحة

ٍّ خيارا لونيا آخر24 ً. 

 .تعرض باللون األبيض واألسود فقط : Aladdin classic: مالحظات

                                                            
1. Telesensory  2008 . Product Categories. Retrieved Jun., 2015, from  http://www. 
telesensory.com/product.aspx?category=portable&id=1  
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Ultra Pro 75 : بها خاصية تظليل منطقة القراءة وإخفاء باقي الشاشـة للمسـاعدة عـىل

  .لرتكيزا

3- ClearView :  1  

  .Optelec 2 : املصنع

  .Video Magnifiers: نوع الجهاز

  .يوجد منها حوايل ست عرشة إصدارة تحمل االسم نفسه: اإلصدارات

  .Yes: متوافق مع الحاسب اآليل

 مرة بزيادة 150 بوصة وميكن أن تصل إىل 21 مرة يف 67تقوم بالتكبري حتى : نسبة التكبري

  .الشاشةعدد بوصات 

  . بوصة24 بوصة وحتى 17تبدأ من : حجم الشاشة

 Full Colour TFT Widescreen Display - CRT - Flat: أنـواع شاشـات العـرض

Panel - Laptop Computer Monitor - LCD - PC Monitor.  

 Labeling And Marking - Reading Books And Periodicals - Reading: املهـام

Print – Writing.  

 Black & White - Full Color - Inverse Modes - Freeze: أنـواع العـرض املتاحـة

Frame - High-Contrast Artificial Colors.. 

  .بعض اإلصدارات بها خاصية صوتية: مالحظات

                                                            
1. Optelec  2015 . Desktop Video Magnifier. Retrieved Jun., 2015, From https://in. 
optelec.com/products/cat1/electronic-video-magnifier/cat2/desktop-video-magnifiers? 
pageNumber=2     
2. AFB  2014 . CCTV/Video Magnifier.Ibid. 



109 
 

4-Presto: 

  Ash Technologies 1 :  املصنع

  .Desktop Electronic Magnifie:     نوع الجهاز

  .Presto - Presto lite: اإلصدارات

  .no: متوافق مع الحاسب اآليل

  . مرة24تقوم بالتكبري حتى : نسبة التكبري

  . بوصة15: حجم الشاشة

  :  أنواع شاشات العرض

- Presto: Flat Panel – LED. 

-Presto lite: High brightness TFT LCD. 

 :املهام

-Presto: Reading Books and Periodicals - Reading Print – Writing. 

-Presto lite: Distance Viewing. 

 : أنواع العرض املتاحة

-Presto: Black & White - Freeze Frame - Full Color - Inverse Modes. 

-Presto lite: Full Color - High-Contrast Artificial Colors. 

                                                            
1. Ash Technologies  2015 . Desktop Electronic Magnifier. Retrieved Jun., 2015, 
Fromhttp://www.ashlowvision.com/video-magnifiers-cctv-magnifiers-magnification -
aids-reading-magnifiers-digital-magnifiers/desktop-magnifiers-low-vision-devices-low-
vision-aids.1769.html  
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  :التكنولوجيا الصوتية الناطقة: ًثالثا
جات الصوتية الناطقة إىل حيـز الوجـود منـذ ظهـور الحاسـبات قد ظهرت العديد من املنت

ًالشخصية خالل الثالثني عامـا املاضـية أو نحـو ذلـك، وهـذه التكنولوجيـا املسـاعدة الخاصـة 
ِّبالكف البرصي تتطور وفق تغري الحياة وتطورها؛ ًلتـأيت حاملـة فرصـا وخيـارات تجعـل حيـاة  ِّ

ِّاملصابني بالكف البرصي أكرث سهولة و يرس، وتعد التكنولوجيا الصوتية الناطقة من ضمن هذه ِّ
ونظـم  الخيارات، وسيتم تقسيمها هنا إىل نظم تسـتخدم الصـوت كمـدخالت للحاسـب اآليل،

  .معالجة داخلية،ونظم تستخدم الصوت كمخرجات من الحاسب اآليل
  :وهذه النظم تتمثل يف الفئات التالية

  ":ىل نصنظم تحويل الصوت إ": الت الصوتيةاملدخ -
Speech-to-text Transcription Systems  
ٍّلسنوات عديـدة كـان حلـم كثـري مـن مسـتخدمي الحاسـب اآليل مـن املعـاقني برصيـا بـل 
ًواملبرصين أيضا أن يكونوا قادرون عىل إعطاء الحاسب اآليل األوامـر شـفاهة بـدالً مـن إدخالهـا  ً

، ولكـن هـذا الحلـم مل يتواجـد بشكل أكرث مشـقة مـن خـالل أجهـزة وأدوات إدخـال البيانـات
جات واللغـات، وتشـابه الـلــهبالشكل الكايف حتى اآلن بسبب املشكالت التي يخلقهـا اخـتالف 

 املعاين، وكذلك اختالف درجـة وضـوح الصـوت؛ إذ مـن الصـعب بعض املفردات مع اختالفها يف
رى وتتوقـع أن ينـتج عنـه ٍّإعطاء الحاسب اآليل نصا كامالً كرسالة بريد إلكرتوين أو أية وثيقة أخـ

نص متامسك، بل إن بعض استخدامات هذه الربامج التي تعمـل بكفـاءة إىل حـد كبـري كإعطـاء 
عـىل " Open"- " فـتح"أو " Save "- " حفـظ"أو " Copy "- " نسـخ"األوامر املقيدة الثابتـة مثـل 

دودة مثل أن الرغم من كفاءتها قد ينتج عنها بعض األخطاء، ولكنها يف الغالب تكون أخطاء مح
  . مثالSave as بدالً من حفظ باسم Saveيتم تنفيذ حفظ 

 Speech Recognitionًوبرامج التعرف عىل الكالم وتحويله إىل نص والتـي تسـمى أيضـا
System  SRS  تعتمد عىل عنرصين هامني يف الربنامج هـامAnalyzerاملحلـل و  Classifier 

  : 1 املصنف
Analyzer :يفي إلشارة الكـالم عـىل أسـاس مـا يسـمى بناقـل ملمـح يقوم بعمل متثيل ط

  Classifier.الكالم وهي املدخالت من الكالم الصويت التي تنقل إىل املصنف 

                                                            
1. Hersh. Op cit. p. 509. 
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Classifier : الذي يقرر إىل أية فئة يتجه هذا امللمح أو الكلمة أو الكلـامت القريبـة منهـا
  .أو التي تنتمي إليها

ص قيد الدراسة والبحث لتاليف األخطاء الناجمـة عـن وتبقى تكنولوجيا تحويل الكالم إىل ن
ٍّتعدد اللغات وطرق الهجاء واختالف مخارج األلفاظ من فرد إىل آخر، وال نرى لها صدى قويـا 
يف منتجات التكنولوجيا املساعدة يف مجال اإلعاقات البرصية سوى يف محـاوالت قليلـة وعـىل 

ٍّيقاتهـا املتاحـة للمعـاقني برصيـااستحياء يف بعض منتجات الهواتف النقالـة وتطب
، ومل تجـد  1 

 مـن إنتـاج رشكـة Dragonالباحثة خالل بحثها باإلنتاج الفكريغري برنامج واحد وهو برنـامج 
Nuance ويقوم بخلق النص من الكالم، كام ميكن املسـتخدم مـن التنقـل داخـل الـنص مـن ،ِّ

  . 2 خالل األوامر الصوتية
  :"Speech synthesizers" تخليق الخطاب نظم املعالجة الداخلية نظم -

تخليق الخطاب هو عملية تحويل النص إىل كالم من خـالل الحاسـب اآليل، وهـذه الـنظم 
تشمل بطاقة الصوت التي يتم إدخالهـا يف الحاسـب اآليل، أو يف جهـاز خـارجي يـتم توصـيله 

اسـب اآليل، كـام بالحاسب من خالل كابل خاص أو الربامج التي تعمل مع بطاقة الصوت بالح
فتخـرج الكلـامت  ًتشمل هذه النظم أيضا جميع الصوتيات والقواعد النحوية واللفظية للغـة؛

واضحة وبشكل صحيح، وكلام كانت هذه األصوات طبيعية وتشبه صوت اإلنسان وتقرتب من 
ذلك كلام سهل التعامل معها، وهذه األنظمـة يـتم رشاؤهـا بشـكل روتينـي مصـاحبة لقـارئ 

  . 3 الشاشة
  ":نظم قراءة الشاشة" املخرجات الصوتية -

  .سيتم الحديث عنها بالتفصيل يف الفصل الالحق

                                                            
1.Rempel, John  2013 . A Review of BIG Launcher, the Android App with Seniors in 
Mind. AFB Access World Magazine, 14 11 . RetrievedJun., 2015, fromhttp://www 
.afb.org/afbpress/pub.asp?DocID=aw1411toc&All#aw141104 
2. Guder, C. S. 2012 . Making The Right Decisions About Assistive Technology In Your Library. 
Library Technology Reports, 48 7 , p. 16. 
3. AFB  2014 . Speech synthesizers. RetrievedJun., 2015, fromhttps://www.afb.org 
/ProdBrowseCatResults.asp?CatID=50 
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  :Digital Talking Books  -DAISY تكنولوجيا الكتب الرقمية الناطقة: ًرابعا
هي التطور الخاص بالكتب الصوتية يف شكلها التقليدي التناظري؛ حيـث كـان يـتم اسـتخدام 

يالت الفـنـوغراف ـثـم أرشـطـة الكاـسـيت، وـهـذه الوـسـائل ـخـدمت الكـتـب املـسـجلة ـعـىل تـسـج
 ٍّمستخدميها من املعاقني برصيا بشكل جيد يف توفري تسجيالت خطاب اإلنسان بصـوته الطبيعـي،
وملجموعة واسعة من املواد املطبوعة مع تكلفة أقل، ومع ذلك تظـل أدوات توصـيل املعلومـات 

  .اح عند مقارنتها بالكتب املطبوعةالتناظرية محدودة يف استخدامها من عدة نو
ومل تكـن هـذه األدوات التناظريـة كافيـة يف خـدمات املعلومـات التـي تقـدمها املكتـبـات 
ٍّللمعاقني برصيا، لذا جاءت تكنولوجيا الكتاب الرقمي أكرث مرونة يف االستخدام، حيث العديـد 

لكرتوين بشكل مامثل للكتاب ِّمن الوسائل واألدوات التي متكن املستخدم من قراءة الكتاب اإل
املطبوع، ومـن هـذه األدوات عـىل سـبيل املثـال وجـود قامئـة تتـيح للمسـتخدم التنقـل بـني 
صفحات وفصول الكتاب، وميكن أن تدرج الصور من خالل وصف تفصييل لها، كام أن أجهـزة 

  متكن املستخدم من تدوين املالحظات، كام يتم تدوين املالحظـات يف هـوامشDTBتشغيل 
ً أيضا أنه يقوم بعمل DTBالكتب املطبوعة، وميكن الرجوع لها يف وقت الحق، ومن مميزات 

  . 1 تزامن للملف الصويت مع امللف النيص للكتاب
  :"DAISY" Digital Accessible Information System معيار -

  يف هذا الفصل ألنـه قـد تـم DAISYDAISY Consortiumلن يتم التحدث عنمنظمة 
 ث حولها يف الفصل السابق، ولكن سيتم الحـديث عـن التكنولوجيـا التـي تقـوم حولهـاالحدي

DAISY  Standard إذ تساعد هذه التكنولوجيا عـىل  والتي تقدم خربة القراءة بدون عيون؛
مراجعة فصول وأجزاء الكتاب بالعنوان أو الصفحة أو الفقرة أو الكلمة، مـام يجعـل التعامـل 

وقامت الهيئة الوطنية ملقاييس   التقليدية،MP3ة ومرونة من مشغالت مع الكتاب أكرث فعالي
، ويعـد  2 لهـذا املعيـار  لتكـون الراعـي الرسـميDAISYومعايري املعلومات باختيـار منظمـة 

 إلنشـائها وإتاحتهـا  DTB مواصفة خاصة بالكتب الرقميـة الناطقـة  DAISY/NISOمعيار 
  . 3  القراءة أو غريها من إعاقات املواد املطبوعةلذوي اإلعاقات البرصية أو من لديهم عرس

                                                            
1. Tank, Elsebeth &Frederiksen, Carsten. 2007, Spring .The DAISY Standard Entering 
the Global Virtual Library. Library Trends, 4 55 , P. 942. 
2. DAISY Consortium  2015 . DAISYDigital Talking Book: Introduction to DAISY. 
RetrievedJun., 2015, fromhttp://www.daisy.org/daisypedia/daisy-digital-talking-book 
3. Manduchi, Roberto & Kurniawan, Sri.  2013 . Assistive Technology for Blindness and 
Low Vision.London: CRC Press, p. 293. 
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  :DAISY مكونات الكتب الرقمية الناطقة مبعيار -

 من خالل بعض خـرباء التكنولوجيـا املسـاعدة بأنهـا DAISY DTBوتم تعريف مكونات 

  :مجموعة من امللفات الرقمية التي تشتمل عىل

 بنطق جزء مـن نـص مطبـوع ملف صويت واحد أو أكرث يحتوي عىل صوت برشي يقوم -1

  .أو النص األصيل بأكمله

 . وهذا امللف اختياري ملف ملحوظات املتابعة للنص كله أو جزء منه  -2

ملف التزامن الذي يربط بني نقاط التزامن بني ملف النص ونقـاط التـزامن مـع ملـف  -3

 .الصوت

امللفات املتزامنـة الـنص ملف التحكم يف املالحة الذي يتيح للمستخدم التنقل بسالسة بني  - 4

 .والصوت

  عىل ملفات الصـور أو الفيـديو، وملفـات الصـوت DTBDAISYهذا باإلضافة عىل احتواء 

، او MP3 املعـروف ب MPEG-2 layer III أو WAVE ،MPEG-1  البد أن تكـون يف صـيغة

MOEG-4 AAC.  

، أمـا HTML وهي لغة قابلة للمد عىل عكـس لغـة XMLيتميز بأنه بلغة  DAISYكتاب 

عن لغة الربمجة املستخدمة لتحقيق التزامن والتوازي بني الجزء النيص والجزء الصـويت وملفـات 

ـددة  يف  ـائط املتـع ـة  DAISY DTBالوـس ـي لـغ  SMIL SynchronizedMultimedia فـه

IntegrationLanguage    وهي لغة تعريف نـوع الوثيقـةDocument Type Definition- 

DTD، ٍّا دوليا ومعيارية من منظمة الويب العاملية وهي لغة معرتف بهW3C.  

 وهـو االختصـار NCXفتسـمى XML أما عن ملفات التحكم يف املالحة الخاصة بتطبيقات 

، وملفات التحكم هذه تحتوي عىل نقاط املالحة لكـلٍّ Navigation Control file for XMLلـ

  .بالكتاب املطبوعمن النص والصوت، وميكن تشبيهها بجدول املحتويات الخاص 

 Metadata الـذي يضـم البيانـات الخلفيـة  OPF  عىل ملـف DAISYكام يحتوي كتاب 

  .DTBوقامئة من امللفات األخرى يف 
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  :DAISYأنواع الكتب الرقمية الناطقة مبعيار  -
 أن يحـتـوي ـعـىل ـكـل املكوـنـات DTBDAISYال يتطـلـب الكـتـاب الرقـمـي الـنـاطق   

 منها أربعة أنواع تقوم عىل الـربط بـني ملفـات DAISYن كتاب السابقة؛ فهناك ستة أنواع م
  : 1 الصوت الرقمية وملفات متابعة النص، وهذه األنواع الست هي

أي أن الوصول املبـارش لنقطـة داخـل الـنص غـري "الصوت كامالً مع عنارص العناوين فقط  - 1
  ".ممكن
 . NCC أو NCX الصوت كامالً مع مركز املالحة  -2
 .كامالً مع مركز املالحة وجزء من النصالصوت  -3
 .الصوت كامالً والنص كامالً -4
 ".وهنا يكون النص بالكامل والصوت محدود"النص كامالً وجزء من الصوت  -5
 ".ميكن استخدام هذا امللف إلنتاج برايل"النص فقط بدون صوت  -6

  : 2 السابقة إىل ثالثة أنواع فقط وهي وهناك من يخترص جميع األنواع
 مـن خيـارات DTBوهو يشتمل عىل جميع محتويات الكتب الرقمية الناطقة : نص فقط

املالحة والعرض، ولكنه ال يشتمل عىل أي صوت، كتـاب نيص فقـط، وإذا رغـب املسـتخدم يف 
  .TTSالصوت ميكنه استخدام برامج 
ار هو كتاب صويت مع خيـارات التنقـل واملالحـة الخاصـة مبعيـ: صوت مع خيارات املالحة

DAISY وتقـوم منظمـة ،Learning Allyو RNIB بالتعامـل بهـذا النـوع مـن أنـواع كتـب 
DAISY. 

، وهـو يضـم الـنص DAISYوهو الشـكل األمثـل لكتـاب : النص الكامل مع الصوت كامالً
  .للصوت الذي تم تسجيله ًالذي تم تحريره مصاحبا

غل الكتـب مشـ  سـواء كـان مـن خـالل DAISYكام توجد ثـالث طـرق لالسـتامع إىل 
 أو من خالل أجهزة مشـغالت – أو عرب برنامج خاص عىل الحاسب اآليل –الرقمية الناطقة 

DVD أو MP3  ولكن مثل هذه النوعيـات مـن مشـغالت ،MP3و DVD ال تفـرق بـني   
  

                                                            
1. Tank, Elsebeth &Frederiksen, Carsten. 2007, Spring .Ibid. 
2. Manduchi, Roberto & Kurniawan, Sri.  2013 . Ibid. p. 298-299. 
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؛حيـث ميكـن لهـذه املشـغالت DAISYالنوعيات املختلفة من نقاط املالحة الخاصـة مبعيـار 
 بني فقـرات الكتـاب وال ميكنهـا القفـز مـن فصـل إىل صـفحة إىل فقـرة القفز لألمام أو للوراء

  . 1 كغريها من مشغالت الكتب الرقمية الناطقة
  : وإصداراتهDAISY مراحل تطور معيار -

  يف DAISYم، وقام بها اتحاد تنسيق1997 يف عام DAISY DTBصدرت أول مواصفة لـ 
 للوسـائط املتعـددة لعـام W3Cالعامليـة وقت مبكر لتتوافق مع معايري اتحاد شبكة الويـب 

1988.  
، ثـم أضـيفت لـه بعـض SIML وHTML والذي جمع بـني DAISY 2.0ثم جاء اإلصدار 

،كإضافة عىل سبيل املثال هياكل 2.02 و 2.01التحسينات التي أدت إىل تطويره يف اإلصدارين 
  .2.02قابلة للتخطي وأكرث سهولة يف التنقل كام يف اإلصدارة 

 وملفات صوت وصورة، وأصـبحت SMIL  وXHTML عىل لغات2.02اإلصدارة وتشتمل 
ًهذه اإلصدارة األكرث انتشارا؛ حيث تم إنتاج العديد من الكتب الرقميـة الناطقـة مـن خاللهـا  
يف العديد من املكتبات وغريها من املؤسسات التي تخـدم ذوي االحتياجـات الخاصـة للمـواد 

م، وما تزال العديـد مـن املـنظامت يف جميـع انحـاء العـامل 2001املطبوعة، وكان هذا يف عام 
  .تقوم بإنشاء املحتوى الرقمي بالتوافق مع هذه املواصفة

ومتت املوافقة عليها يف أوائل عام  ،DAISY/NISO Z39.86-2005ثم تأيت بعد ذلك مواصفة 
، DAISY 3، وهـي معروفـة كـذلك باسـم ANSI/NISO Z39.86-2002م باسم مواصفة 2002

حيـث  ؛DAISY DTB، وأدت إىل حدوث املزيد من التحسينات يف XMLوهي تعتمد عىل لغة 
، كام ميكنها تخطي الحـوايش املوجـودة يف أسـفل  2 تدعم الرموز الرياضية مثل املعادالت املعقدة

الصفحة، وتعطـي إشـارة ناطقـة بهـذا، وتسـمح للقـارئ باملتابعـة يف القـراءة أو الرجـوع لقـراءة 
 عـىل تصـدير واسـترياد املالحظـات والنقـاط XMLتي تم تخطيهـا، كـام تسـاعد لغـة الحاشية ال

والعناوين البارزة التي يتم تحديـدها بالكتـاب مـن خـالل القـارئ، وتصـديرها إىل أجهـزة أخـرى 
  .  3 متوافقة سواء كانت هذه املالحظات نصية أو صوتية

                                                            
1.Tank, Elsebeth &Frederiksen, Carsten. 2007, Spring .Ibid. 
2. Manduchi, Roberto & Kurniawan, Sri.  2013 . Ibid. p. 295-296. 
3. Williamson, Nick  October 4, 2010 . Difference between DAISY 2/DAISY 2.02 and DAISY 
3. RetrievedJun., 2015, fromhttp://www.daisy.org/daisypedia/difference-between-daisy-2daisy-
2.02-and-daisy-3 
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  : 1  عىل اآليتDAISY 3كام يحتوي كتاب 
 الذي يتحوي عـىل البيانـات الوصـفية وقامئـة  opf. اب الصويت الناطق ملف حزمة الكت -

  .من امللفات اآلخرى
 . وهو يعترب جدول محتويات الكتاب ncx. ملف تحكم املالحة  -
 .DTBook الذي يحتوي عىل مضمون الكتاب الرقمي الناطق  xml. ملف  -
 . WAV, MP3 مجموعة من امللفات الصوتية  -
 .ً ملزامنة مختلف ملفات الصوت والنص معاSIMLفات مجموعة من مل -
  : واملستقبلDAISYتكنولوجيا  -

، وهي مجموعـة 2014 يف يونيو EPUB 3.0.1 ثم 2011 يف عام EPUB 3ظهرت مواصفة 
من املعايري التي تساعد عىل التوزيع وتبادل املنشورات الرقميـة والتـي تعتمـد عـىل الويـب، 

 للتمثيل والرتميز املنظم ملحتوى الويب مبا يف ذلك امللفـات مـن ًوهي تعرف أيضا بأنها وسيلة
 والصور وغريها من املوارد، وذلك لتوزيعها يف شـكل ملـف SVG و CSS و XHTMLنوعية 

 الـذي EPUB هو جزء من معيار DAISY XMLلذا نجد أن  ؛ EPUB 2واحد مضغوط وهو 
يقدم النص يف جميع أشـكال إذ يجب أن WAI  وW3C  وDAISYاقرتض بكثافة من معايري 

العرض، وتشمل اللغة الصناعية وبطريقة برايل الحديثة والعرض املكرب للحروف، وهذا مـزيج 
، وما يحتاجـه السـوق التجـاري للتكنولوجيـا املسـاعدة لإلعاقـات DAISYملا قام عليه معيار 

  .البرصية
 إىل DAISY 3 و DAISY 2.02وسيكون من املمكن تحويل املحتوى القائم عـىل معـايري 

EPUB وكذلك أصبحت العديد مـن أجهـزة تشـغيل ،DAISY تـدعم أيضـا تشـغيل ملفـات ً
EPUB وهذا املزج بني هاتني املواصفتني يدعم احتياج اتحاد ،DAISY لوجود الوسـائل التـي 

 DAISYDAISYتساعد عىل التحدي يف الوصول إىل املواد الرقمية املتطورة، حيث قام اتحاد 
Consortium  بتوقيع اعتامدEPUB 3 كشكل من أشكال اإلتاحة، وتـم توزيعـه بـني أعضـاء 

  . 3 االتحاد

                                                            
1. DAISYpedia  February 21, 2013 . ANSI/NISO Z39.86 Standard also known as DAISY 3. 
RetrievedJun., 2015, fromhttp://www.daisy.org/daisypedia/versions-daisy-standard 
2. International Digital Publishing Forum [idpf]  2015 . EPUB. RetrievedJun., 2015, 
From http://idpf.org/epub 
3.  Manduchi, Roberto & Kurniawan, Sri.  2013 . Ibid, p. 312. 
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ً كافيـا DTBومل يعد املزج بني تقنيات الكتاب اإللكرتوين وتقنيات الكتاب الرقمي النـاطق 
 لدـيـه يف الواـقـع EPUBإلتاـحـة املحـتـوى املتـغـري، ولـكـن التنـقـيح الجدـيـد املتمـثـل يف معـيـار 

ل للمكونات الخاصـة بـاملحتوى الرقمـي، وذلـك يف صـورة املواصـفات الخاصـة االندماج األمث
  : 1 املتميزة التالية

 والتي XML الخاصة بلغة NCCإعادة صياغة ملفات التحكم يف التنقل داخل املحتوى  -
 . لتبسيطها وتحسني قدراتها عىل اعتبارها لغة برمجة عامليةNCXتسمى 

  .الل خلق غطاء إعالمي للوثيقة أو املحتوىتحسني مزامنة النص للصوت من خ -
 بشكل يسمح ملنتجي املحتـوى الرقمـي لتعزيـز TTSدعم متكامل لتحويل النص إىل كالم  - 

ًاملحتوى الناطق أيضا، والذي سيستفيد منه قدر كبري من املستهلكني ذوي اإلعاقة البرصية، كـام 
 و MathMLمـات الرياضـية ًيساعد أيضا عىل دعـم نوعيـات جديـدة مـن النصـوص مثـل العال

SVG والعديد من اللغات األخرى التي كان من الصعب متثيلها بشكل صحيح نسبيا مثل اللغة ،ٍّ
 .العربية والصينية واليابانية

 سوف يكون من األشكال املـوىص بهـا لتوزيـع محتـوى EPUB 3وجدير بالذكر أن معيار 
DAISYن يكون ملجتمع  إلتاحة أوسع للمحتوى الرقمي، والذي يتطلب أDAISY دور مهـم 

ـوى الرقـمـي لـضـامن أن  لتـقـديم املـشـورة ومتابـعـة أداء املـطـورين ومـقـدمي ـخـدمات املحـت
، وقـد قامـت EPUB 3املستخدم النهايئ سيحصل عىل االستفادة الكاملة التي سيتيحها معيار 

 قسـم  وهـو رئـيسDr George Kerscherمـع  ،  الباحثة بالتواصـل عـرب الربيـد اإللكـرتوين
 Learningومنظمـة IDPF  ورئيس املنتدى الدويل للنرش الرقمي DAISYاالبتكارات باتحاد 

Allay  والذي أفاد أن الكتب الرقمية الناطقة التي تعمـل بنظـامDAISY  تـم تطويرهـا اآلن
  .EPUBللعمل بتقنية  بالواليات املتحدة األمريكية

 الرقمـي أن يكونـوا عـىل اسـتعداد ويجب عىل النارشين واملنظامت التـي تقـدم املحتـوى
ملالحقة هذه الثورة الرقمية واملعايري املستحدثة، والتي خلقـت لتلبـي احتياجـات فئـة هامـة 
ٍّمن القراء، وهي فئة املعاقني برصيا، وإعادة التفكري يف األعـامل الخاصـة بهـم، وطـريقتهم يف 

  .التعامل والنرش وتسيري األعامل

                                                            
1. Manduchi, Roberto & Kurniawan, Sri.  2013 . Op cit. 

 . نص الربيد اإللكرتوين املرسل من قبل  2 ملحق رقم Dr George Kerscher.  
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  :الخالصة
 العديد من أجهزة التكنولوجيـا املسـاعدة بأنواعهـا التـي تناسـب اإلعاقـة تناول هذا الفصل

البرصـيـة، وتـسـد حاـجـات ذوي االحتياـجـات الخاـصـة ـمـن اإلعاـقـة البرصـيـة يف حـصـولهم ـعـىل 
املعلومات، وقد خرجت الباحثة مبجموعة مـن املـؤرشات والنتـائج مـن خـالل دراسـتها يف هـذا 

  :الفصل، وهذه النتائج هي كالتايل
و هناك مجموعة من األجهزة التي تقوم بأدوار عدة كتدوين املالحظات وعرض برايل أ -1

إذ مـن املمكـن أن تتـداخل تكنولوجيـا الكتـب الناطقـة  ؛التحويل من برايل إىل ملـف نـاطق
وتكنولوجيا برايل وكذلك تكنولوجيا قراءة الشاشـة يف جهـاز واحـد، لـذلك كـان مـن الصـعب 

هزة، ولكن تم تصنيفها عىل أساس الهدف الذي يغلب عليهـا يف تصنيف هذه النوعية من األج
  .االستخدام

والتي يتحدد الغـرض منهـا بحسـب   يتوافر يف األسواق العديد من أنواع طابعات برايل -2
االستخدام، إذ يتوافر النوع الذي يقوم بإنتاج كميات ضخمة من مطبوعـات برايـل، وهـو مـا 

لنوع الذي ميكن أن يقوم بطباعة كميات محدودة مـن يتناسب مع مؤسسات النرش، وهناك ا
  .برايل، وهذا يتناسب مع االستخدام الفردي واملكتبي

 أصبح إنتاج الدوائر التليفزيونية املغلقة قليالً لعدة عيوب سبق ذكرها، وظهـور بـدائل -3
  .ًلها أخف وزنا وأكرث مرونة يف االستخدام مثل الشاشات الكبرية أو مكربات الفيديو

 استخدام الصوت البرشي يف التكنولوجيا املساعدة الناطقة بـات االختيـار املفضـل مـن -4
ٍّقبل املعاقني برصيا، وهذا ما أدى إىل ظهـور معيـار  ِDAISY وانتشـاره، ومـن العوامـل التـي ،

ساعدت عىل انتشار استخدام هذا املعيار توافر املؤسسات الراعية واملطورة له والتي متـد يـد 
ميع الجهات الراغبة يف االنضامم إليها والبدء يف تشغيل هذا النوع مـن التكنولوجيـا العون لج

  .املساعدة لإلعاقة البرصية
ًكان من الصعب تقسـيم التكنولوجيـا املسـاعدة الخاصـة باإلعاقـات البرصيـة تقسـيام  -5

 هـذا ٍّمنطقيا حسب الحاجة إليها والهدف منها، ولكن قد اجتهـدت الباحثـة قـدر اإلمكـان يف
  . التقسيم، حسب الخربات التي تراكمت لديها من البحث والتحليل النظري والعميل
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  الفصل الثالث
  برمجيات اإلعاقة البرصية

  :متهيد
  برمجيات قراءة الشاشة واملستندات -1

  برنامج إبصار: أوًال
 JAWSبرنامج :ًثانيا
 NVDAبرنامج : ًثالثا
 K1000برنامج : ًرابعا

  لتكبريبرمجيات ا -2
  ZoomTextبرنامج : أوًال
  Magicبرنامج : ًثانيا
  Spoken Webبرنامج  : ًثالثا

  برمجيات تصفح اإلنرتنت -3
  :ChromeVox screen readerبرنامج : أوًال
    Web Anywhereبرنامج : ًثانيا
  Spoken Webبرنامج  : ًثالثا

  برمجيات طباعة برايل -4
  Duxburyبرنامج : أوًال
   Winbrailleامج برن: ًثانيا
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  :متهيد
ًتعد برامج قراءة الشاشة من أهم الربامج التي يتعامل معها املعاقون برصيـا يف اسـتخدام 

 JAWS for Windowsالحاـسـب اآليل، وـمـن أـهـم تـلـك اـلـربامج برـنـامج إبـصـار، وبرـنـامج 
ـ وـكـل تـلـك اـلـربامج تعـمـل تـحـت بيـئـة اـلـ. HAL، وهـنـاك برـنـامج Windoweyesوبرـنـامج 

windows فضال عن برنامج ،Kurzweil1000 وهو يعد برنامج قارئ للنص اإللكرتوين وهناك 
 وهـو باللغـة Kurzweil1000ً وهو قارئ نصوص أيضا وهو املنـافس لــ Openbookبرنامج 

 وهو خاص بضعاف البرص، حيث يقوم بتكبري الشاشـة حتـى Zoomtextاإلنجليزية، وبرنامج 
يل ضعيف البرص رؤية كل ما يظهر أمامه عىل شاشـة الحاسـب يستطيع مستخدم الحاسب اآل

  باألسـواق العامليـة، وكـذلك Zoomtext وهـو منـافس لربنـامج Magicاآليل، وهناك برنـامج 
  . 1 برامج طباعة برايل

  : برمجيات قراءة الشاشة والنصوص -1
يهم هي عبارة عن برمجيات يتم تثبيتها عىل الحاسب اآليل لتقوم مبساعدة مـن لـد

ٍّإعاقة خاصة بالقراءة ومنهم املعاقون برصيا وأصحاب التعرث يف القراءة، وذلـك بقـراءة 
النص عىل الشاشة وإخراجـه للمسـتخدم عـرب تـزامن الكـالم مـع الـنص أو مـن خـالل 
طريقة برايل كام يحدث مع أجهزة عارضات برايل، وهناك أنواع مختلفـة مـن قارئـات 

صـاحب لربمجبـات تكبـري الشاشـة أو العكـس عـىل الشاشة؛ حيث يوجد منها ما هو م
ٍّاعتبار أن عددا كبريا من املعاقني برصيـا يكـون لـديهم جـزء ضـئيل مـن الرؤيـة ميكـن  ً ً

   ويوجـد منهـا مـا هـو متخصـص يف، 2 استخدامه ولكن ال ميكن االعـتامد عليـه وحـده
  احب ، وكذلك هناك ما هو مصـ Text-To-Speech  TTS قراءة امللفات النصية فقط 

  

                                                            
تـاريخ . 9ع . ًبرمجيـات املعـاقني برصيـا واسـتخدامها يف املكتبـات.  2006 عبده، فاطمة الزهراء محمد  -1
ـــالع ا ـــن 2007-4-3الـط ـــرتجعت ـم  _www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com اـس

content&view =article&id=371:2009-07-15-10-04-10&catid=161:2009-05-20-10-01-08  
2. Manduchi, Roberto &Kurniawan, Sri.  2013 . Assistive Technology for Blindness and 
Low Vision. London: CRC Press., p. 248.  
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ٍّلطابعات برايل ليتمكن املعاق برصيـا مـن اسـتخدامها وإعطائهـا األوامـر املطلوبـة للطباعـة، 
وهذه الربمجيات تقوم بقراءة الجزء النشـط مـن الشاشـة، أو عـرب اختيـار مسـبق بـأن يقـوم 
الربنامج بعمل مسح كامل لكل ما هو متواجد عىل الشاشـة، ويشـرتط يف هـذه النوعيـة مـن 

ًأن تكون عنارص الشاشة قابلة للقراءة، أي أن يكون املحتوى غري متضمن صـورا أو الربمجيات 
رسومات جرافيك حيث يصعب عىل قـارئ الشاشـة وصـفها للمسـتخدم كـام هـو موجـود يف 

  .   1 صفحات اإلنرتنت
بعض قارئات الشاشة  تضيف معلومات حول شكل تصميم الصفحة، والبعض اآلخر يقـوم 

ُ الصفحة ويخرج الكالم كام تم إدخاله بحيث إذا تضمن النص جدوالً مبسح كل جزء وسطر يف
ًسيتم إبالغ املستخدم به ثم يقوم بقراءة املعلومات التي بداخلـه، وهنـاك أيضـا مـن قارئـات 
الشاشة ما يقوم بقراءة ومسح قوائم األدوات ليقوم املستخدم باختيار الوظيفـة التـي يرغـب 

ًكيب الكالم التي ينتجها قارئ الشاشة مزيجا من رشائح قصرية يف القيام بها، وتشمل طريقة تر
ٍّجدا من أصوات وكلامت ينتجها أناس حقيقيون أو أن تكون لغة صناعية غري حقيقية، وهـذه 
ًمن الصعوبات التي تواجه مستخدمي هذه الربامج خاصة مع اللغات األخرى غري اإلنجليزيـة 

  . 2 األمريكية
ة فرصة استخدام الحاسب مـن خـالل لوحـة املفـاتيح القياسـية وتوفر برامج قراءة الشاش

QWERTY دون الحاجة إىل استخدام الفأرة، وذلك من خالل أوامر مخـترصة يـتم إعطاؤهـا 
  .للوحة املفاتيح تتيح التنقل عرب القوائم واأليقونات كبديل للفأرة

اقـع اإلنرتنـت، وكام سبق ذكره ميكن لربنامج قراءة الشاشة قراءة محتويـات صـفحات ومو
غري أن هناك العديد من املواقع اإللكرتونية مصممة بطريقة ال متكـن املسـتخدمني مـن ذوي 
اإلعاقات البرصية من تصفحها، عىل الرغم من وجود مبـادئ توجيهيـة تـم وضـعها مـن قبـل 

 ملصممي صفحات ومواقع اإلنرتنت والتـي يجـب اتباعهـا  W3C اتحاد شبكة الويب العاملية 
ٍّون املوقـع متاحـا لالسـتخدام مـن قبـل املعـاقني برصيـا، كـام أن هنـاك العديـد مـن حتى يك ً

الرشكات األمريكية التي متت مقاضاتها لعدم جعل مواقعهـا عـىل اإلنرتنـت متاحـة للمعـاقني 
ٍّبرصيا، وهو ما ما كلفها مبالغ نقدية كبرية كغرامات
 3  .  

                                                            
1. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Assistive Technology for Blindness 
and Low Vision.London: CRC Press. p. 418. 
2. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Assistive Technology For Visually 
Impaired and Blind People. London: Springer-Verlag, 418. doi: 10.1007/978-1-84628-867-8.. 
3. Robitaille, Suzanne.  2010 . The illustrated Guide to Assistive Technology and Devices: Tools 
and Gadgets for living independently. – New York: Demos Medical Publishing, p. 34-35. 
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ميـكـن تـصـنيفها بـشـكل أـسـايس ـضـمن وـجـدير باـلـذكر أن هـنـاك العدـيـد ـمـن األجـهـزة الـتـي 
تكنولوجيا برايل أو تكنولوجيا التكبري، ولكنها كذلك تقدم خيار النطق ضـمن الوظـائف األساسـية 

 وكذلك بعض أجهزة Notetakersالتي تقوم بها، وذلك مثل بعض أجهزة الطابعات وبعض أجهزة 
رايل ال ميكن أن تعمل مبعـزل آالت قراءة برايل، وكام ذكرت الباحثة من قبل أن أجهزة عارضات ب

  .عن برمجيات قراءة الشاشة
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  برنامج إبصار :أوًال
يعترب برنامج إبصار من أهم الربامج املصممة بواسطة رشكة صخر، لهدف أسايس هـو قـراءة 

ْ، إذ يتوىل الربنامج قـراءة النصـوص "TTS"ًالشاشة باللغة العربية، إىل جانب قراءة النصوص آليا 
ضة عىل الشاشة بصوت يشبه الصوت اآلدمي، وذلـك لخدمـة ذوي االحتياجـات الخاصـة املعرو

، والسـتعراض إمكانـات 2013 لعـام 8,1ًمن املعـاقني برصيـا، وآخـر إصـدارة مـن الربنـامج هـي 
  :الربنامج املختلفة ميكن تناولها يف خمس نقاط أساسية هي

  :أهم متطلبات تشغيل الربنامج 
  .حاسب شخيص -
 .أو أعىل MHZ 1000برسعة - intel Pentiumمشغل   -
 DVD.محرك أقراص -
 . جيجا بايت2 جيجا بايت أو أعىل ويفضل 1ذاكرة  -
 . ميجا بايت خالية عىل القرص الصلب2.2 -
 .بطاقة صوت وسامعات من نوعية جيدة لضامن جودة الصوت -
 .Vista، Windows 7.0 أو XP  أو Windows 2000  Arabic Enabled برنامج -
  .2010إىل  Office 2000  برنامج -
 . 11.0 اىل 7.0اإلصدار رقم  برنامج متصفح الشبكة  -
  .SCSI Adapterأو  USB connection ووصلةTwainجهاز ماسح ضويئ متوافق مع  - 
 .أو أي طابعة تعمل عىل نظام ويندوزIndex، Everest،   Braillo200  طابعة برايل -

 :تشغيل الربنامج
 من لوحة املفاتيح لتشغيل الربنامج ويتم سامع رسالة ALT+CTRL+Aلضغط عىل يتم ا
  ".ميكنك بدء االستخدام" ، " مرحبا بكم يف نظام إبصار"صوتية 
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   يوضح الشاشة الرئيسية لربنامج إبصار 16 شكل 
  

  ".نظام إبصار"ثم تظهر نافذة القوائم الرئيسية للربنامج، وتصحبها رسالة صوتية 
  :ائم الربنامج قو

    مساعدة– أدوات –إعدادت  يحتوي الربنامج عىل ثالث قوائم أساسية 
  :التعامل مع قوائم الربنامج 

  ".مفتاح القوائم" ويصحب ذلك رسالة صوتية  ALT الضغط عىل مفتاح القوائم  -
 يصـحب التحرك عىل القوائم باستخدام السهم األمين والسهم األيرس من لوحة املفـاتيح  -

 . ذلك رسالة صوتية باستخدام القامئة املنسدلة عىل شاشة الحاسب
  :قامئة إعدادات بربنامج إبصار

 – خيـارات املسـتخدم –تحتوي هذه القامئة عىل خمسة أوامر خاصة بإعـدادات الصـوت 
  . والخروج من الربنامج– وتغيري واجهة التطبيق –واستخدام طباعة برايل الرسيعة 

ألوامر الخاصـة بالقامئـة بالسـهم األعـىل والسـهم األسـفل مـن لوحـة وميكن التحرك عىل ا
  .املفاتيح، ويصحب التحرك باألسهم رسالة صوتية باألمر النشط يف الشاشة

يستخدم هذا األمر للتحكم يف صوت املتحدث سواء باللغـة العربيـة أو : إعدادات الصوت - أ
صـوت  ضية للربنامج، حيث ميكننا من اختيار اإلنجليزية، باإلضافة إىل استخدام اإلعدادات االفرتا

 ويـتم اختيـار هـذه   حـدة الصـوت– رسعـة القـراءة – مسـتوى الصـوت –املتحدث بالربنـامج 
 TAB.العنارص األربعة من الصندوق الحواري باستخدام مفتاح التنقل بني الحقول 
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يحتـوي عـىل يستخدم هذا األمر للتحكم يف مستويات القـراءة، و:  خيارات املستخدم-ب 
لتعـديل مسـتوى قـراءة  ، قـراءة الشاشـة  لتعـديل مسـتوى قـراءة النصـوص ارتداد الكتابـة 

، قراءة عالمات الرتقيم ويتم التنقل بني األقسام الثالثـة مبفتـاح  املعلومات املعروضة بالشاشة
 TAB.التنقل بني الحقول 

يـل مبـارشة ويتـيح مجموعـة يتيح الربنامج إمكانية طباعة برا:  طباعة برايل الرسيعة-جـ 
من األوامر لتنسيق الصفحة من حيث عدد األحرف يف السـطر وكـذلك عـدد السـطور داخـل 

 .الصفحة
كام يتيح الربنامج إمكانية تغيري واجهة التطبيـق مـن العربيـة :  واجهة التطبيق التيني-د 

ج بتغيـري واجهـة ويتم الضغط عىل مفتاح اإلدخال حتى يقوم الربنـام. إىل اإلنجليزية والعكس
 .التطبيق

  :قامئة أدوات بربنامج إبصار
النظـام "، و"قـارئ املسـتندات"تعد من القوائم الرئيسية للربنامج، حيـث يوجـد بهـا برنامجـا 

وبالقامئـة . ، واألخري هو أوامر خاصة بـالتعرف عـىل حـروف لوحـة املفـاتيح بالتفصـيل"التعليمي
  .اريخ، وتشغيل مصحح القراءةكذلك معالج النطق، والقاموس، والوقت والت

هو برنامج لقراءة النصوص العربية واإلنجليزية عن طريـق اسـتخدام :  قارئ املستندات-أ
املاسح الضويئ اللتقاط صورة للصفحة التي تريد إدخالها، ثم يقوم بتحويـل هـذه الصـورة إىل 

  .ًلنصوص آليانص من خالل التعرف الضويئ عىل الحروف ويبدأ الربنامج بعدها يف قراءة ا
  : التعامل مع قارئ املستندات

عند ظهور شاشة قارئ املسـتندات وللـتمكن مـن الكتابـة بهـا البـد مـن تشـغيل نظـام  -
  ".نظام الكتابة يعمل" ُ لتسمع رسالة صوتية F8الكتابة بالضغط عىل 

لوحـة  مـن CTRL+A نضغط عىل  نظام الكتابة مفتوح إذا أردنا قراءة ما تم كتابته يف حالة  - 
 .املفاتيح

 مرة أخرى، ليتوقف عمل نظام الكتابة، وعنـدها ميكـن للربنـامج F8وميكن الضغط عىل  -
 . من لوحة املفاتيحENTERقراءة النص عندما نضغط عىل مفتاح اإلدخال 

" نظام السطر يعمل" من لوحة املفاتيح، ويتم سامع رسالة صوتية F5ميكن الضغط عىل  -
وبالضغط عىل ". سهم ألسفل"و" سهم ألعىل"سطور بالصفحة بضغط حيث ميكننا من قراءة ال

F5مرة أخرى يلغي نظام السطر ُ. 
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  :قوائم قارئ املستندات
هناك قامئة رئيسـية لقـارئ املسـتندات ميكـن الحصـول عليهـا بعـد إغـالق نظـام الكتابـة 

يـد مـن ، وتحتـوي القامئـة الرئيسـية عـىل العدALTوالضغط عىل مفتاح التنقل بني الحقـول 
القوائم األخرى التي تحتوي بدورها أوامر عديدة، من شأنها حفظ وتحريـر وإضـافة وطباعـة 

  .النصوص، واستخدام القاموس، ومتييز ملفات الصور وضبط الصور لتحويلها إىل نصوص
وميكن الحصول عىل أوامر أية قامئة بعد سامع الرسالة الصوتية باسم القامئة يـتم الضـغط 

 لفتح القامئة، وللتحرك عىل األوامر الخاصة بها يتم استخدام املفتاحني سـهم عىل سهم لليمني
  .ألسفل وسهم ألعىل من لوحة املفاتيح

يهدف إىل التعرف عىل لوحة املفـاتيح، باإلضـافة إىل التـدريب عـىل :  النظام التعليمي-ب
  .ريبكتابة الحروف والجمل ويعتمد الربنامج عىل الرسائل الصوتية مع عملية التد

  النظام التعليمي 17 شكل 
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  :التعامل مع النظام التعليمي
مـن "، ثم رسالة صوتية أخرى "النظام التعليمي"عند تشغيل الربنامج تسمع رسالة صوتية 

ويوفر الربنـامج أربعـة ". فضلك حدد مستوى التدريب املناسب لك ثم اضغط مفتاح اإلدخال
  .ألصعبمستويات تدريبية، تتدرج من األسهل إىل ا

    :أنظمة النظام التعليمي
يـهـدف إىل مـسـاعدة املـسـتخدم ـعـىل التـعـرف ـعـىل مـفـاتيح لوـحـة : النـظـام الوـصـفي1-  

 . W + ALTميكن تشغيله بالضغط عىل  الحاسب عن طريق الرسائل الصوتية 
ميكـن تشـغيله  يهـدف إىل تعلـيم املسـتخدم كيفيـة كتابـة الحـروف : تعليم الحـروف -2

  . P + ALTبالضغط عىل 
ميكـن تشـغيله  يهـدف إىل تعلـيم املسـتخدم كيفيـة كتابـة الكلـامت : تعليم الكلامت -3

  . ALT+ بالضغط عىل ك 
ميكن تشغيله بالضـغط  يهدف إىل تعليم املستخدم كيفية كتابة الجمل : تعليم الجمل -4

 . ALT+ عىل ج 
 ل النسـخ والنقـل يهدف إىل تعليم املستخدم العمليـات املختلفـة مثـ: تعليم العمليات -5

 . L + ALTميكن تشغيله بالضغط عىل 
ًيتيح الربنامج قاموسا، للتعرف عىل التحلـيالت اللغويـة ومعـاين الكلـامت العربيـة : القاموس - ج

وتنقسـم نافـذة القـاموس إىل أربعـة . واإلنجليزية، كام ميكن الحصول عىل ترجمـة لهـذه الكلـامت
، ويتم التنقل بني األقسام األربعـة مبفتـاح   الرتجمة– املعنى –التحليالت الرصفية   –الكلمة  أقسام 

  .ALTالحقول 
  

 
 

  
                      

  
  
  
  

   قاموس إبصار 18 شكل  
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يتم من خالل هذا األمر تحويل ملفات النصوص إىل برايل والعكس، ويحتوي : محول برايل - د
  نـص آلـة برايـل سـواء الدرجـة األوىلاملربع الحواري ملحول برايـل عـىل جـزأين أساسـيني؛ األول

  . والثاين من برايل إىل نص ، الحروف مخترصة  أو الدرجة الثانية  الحروف كاملة

  محول برايل 19 شكل 
  

يستخدم هذا األمر يف حالة توافر ماسـح ضـويئ : ISISاختيار املاسح الضويئ من نوع  -هـ 

ISISحيث يتم اختيار هذا النمط من قامئة أدوات .  

: إلضافة كلمـة يف معـالج النطـق، تعـديل: إضافة يحتوي عىل ثالثة أوامر :  معالج نطق-و

  . إليقاف أو تشغيل القاموس: لتعديل كلمة ما يف القاموس، تشغيل

للتعـرف عـىل   معرفـة التـاريخ –معرفة الوقت : ينقسم إىل ثالثة أوامر : الوقت والتاريخ - ز

ط وقت وتاريخ الجهاز مع مالحظة أن تعـديل الوقـت لضب  ضبط الوقت -  وقت وتاريخ الجهاز

  . والتاريخ يتم تطبيقه عىل ساعة النظام املوجودة يف رشيط املهام بسطح املكتب

يستخدم هذا األمر لتشـغيل أو إيقـاف مصـحح القـراءة حيـنام يقـوم :  مصحح القراءة-ح

  .الربنامج بقراءة أي جملة

  :قامئة مساعدة بربنامج إبصار

القامئة عىل أمرين فقط خاصني بتعلـيامت ورشح السـتخدام بعـض املفـاتيح تحتوي هذه 

  .لتنفيذ األوامر املختلفة بالربنامج
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يلخص هذا املرجع كل املفاتيح املستخدمة يف قارئ املستندات، والوظيفة : مرجع رسيع -أ

رجـع وللحصـول عـىل امل. التي ميكن القيام بها، وكذلك موقع كل مفتـاح عـىل لوحـة املفـاتيح

 :الرسيع يتم اتباع الخطوات التالية 

نضغط بسهم ألعىل وألسفل بعد اختيار مساعدات من لوحة املفاتيح حتى نسمع رسالة  -

  .، ثم نضغط مفتاح السهم األمين لفتحها"املرجع الرسيع للمفاتيح"صوتية 

 .يبدأ الربنامج يف إرسال رسائل صوتية باسم كل مفتاح ووظيفته -

هذا االختيار يجعل الربنامج يظهر نافذة تحتوي عىل اسم الربنامج، : صار حول نظام إب-ب

  .ورقم إصدار الربنامج، واسم الرشكة املنتجة للربنامج

  :إنهاء الربنامج

  :ميكن إنهاء الربنامج بطريقتني

اختيار قامئة إعدادات، ثم التنقـل عليهـا بسـهم ألسـفل حتـى يـتم سـامع : الطريقة األوىل

  .ENTERثم نضغط مفتاح اإلدخال " نهاء الربنامجإ"رسالة صوتية 

  .ESCالضغط عىل مفتاح الهروب : الطريقة الثانية

إنهـاء "ويف كلتا الطريقتني سوف تظهر نافذة عىل شاشة الحاسب تصـحبها رسـالة صـوتية 

الربنامج، هل أنت متأكد من إنهاء الربنامج؟ اضغط مفتاح اإلدخال لإلنهاء أو مفتـاح الهـروب 

  .ثم نضغط عىل مفتاح اإلدخال لإلنهاء" ءلإللغا

ويف النهاية تجد الرشكة املنتجة للربنـامج منـذ بدايـة تشـغيله أن لـه العديـد مـن املالمـح 

  :الخاصة، ميكن إيجازها يف اآليت

  :أهم مالمح برنامج إبصار

 .كل الخطوات التي يقوم بها املستخدم تصحبها رسائل صوتية  -1

 .ً التطبيقات شيوعا مثل مايكروسوفت وورد وأكسلمتوافق مع أكرث برامج  -2

 .حيث يتم التعامل باستخدام لوحة املفاتيح فقط: سهولة التعامل   -3

 .يتيح نظام إبصار الربنامج التعليمي الذي يدرب املستخدم عىل لوحة املفاتيح -4
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يقـوم الربنـامج يتيح العديد من القوائم املساعدة لالستامع إىل رشح بعض العمليات التي   - 5
 .بتنفيذها

م، ثـم قامـت رشكـت صـخر 2013 لعـام 8.1آخر إصدارة من الربنـامج هـي اإلصـدارة  -6
 .بتصفية أعاملها مبرص وما هو موجود مبرص يف الوقت الحايل وكالء للرشكة

ًيتيح الربنامج قاموسـا لرتجمـة بعـض الكلـامت مـن العربيـة إىل اإلنجليزيـة والعكـس،  -7
  . 1 كانية التعرف عىل بعض املصطلحات اللغويةباإلضافة إىل إم

  JAWSبرنامج : ًثانيا
 والتـي أنشـئت عـام Freedom Scientificاملسئول عن إصدار هـذا الربنـامج هـو رشكـة 

 ,Blazie Engineering, Henter-Joyce: نتيجـة انـدماج ثـالث رشكـات أخـرى هـي2000
Arkenstone الـربامج اإللكرتونيـة التـي تسـاعد ، وأخذت الرشكة عىل عاتقها تطوير وإصـدار

فاقدي البرص عىل الخروج من عاملهم املظلم، ولكن العمل قائم عىل إنتاج هذا الربنـامج منـذ 
  .بلبنانMidealog   ، وتم تعريب هذا الربنامج من خالل رشكة 2 منتصف التسعينيات

قع هذا الربنـامج ، وي Job Access With Speech " 3"ً اختصارا لـJAWS ويعد اسم الربنامج
تحت فئة برامج قارئة الشاشة، التي تساعد املعاق برصيا عىل الوصول إىل أمـاكن يف الشاشـة ال 

، Excelو Wordتتيحها أوامر الربامج التطبيقة العادية التي يسـتخدمها الشـخص املـبرص، مثـل 
 .Windowsوكذلك ال تتيحها أوامر لوحة املفاتيح الخاصة بـ 

وهـو يتوافـق Windows  تبعا لتحديث بيئة نظام التشغيل JAWSج ويتم تحديث برنام
  : مع إصدارات الويندوز التالية

  
- Windows® 8.1. 
- Windows 10. 

                                                            
  . مصدر غري منشور .دليل االستخدام العميل لربنامج إبصار.  2013  رشكة صخر للربمجيات .1

2.Salmon, Amy  2006 . The Sound of Computing: A Review of Three Screen Readers. N. 1, 
vol. 7  Retrieving Fromhttp://www.afb.org/afbpress/pub.asp?DocID=aw070103 at4-3-2007. 

الكفاية املهنية الالزمة ألخصايئ تكنولوجيا التعليم للمكفوفني  .  2002 حلمي مصطفى حلمي أبو موتة . 3
  .130ص . قسم تكنولوجيا التعليم. كلية الرتبية. جامعة حلوان. باملرحلة الثانوية يف مرص



132 
 

  :م متطلبات التشغيل لهذا الربنامجأه
  .حاسب شخيص -
 .CDمشغل قرص ليزر  -
 . ميجا بايت أو أعىل128ذاكرة  -
 .كارت صوت وسامعات -

 :ج بعد تثبيته عىل الحاسب اآليلكيفية تشغيل الربنام
ـع  ـن خــالل موـق ـامج ـم ـن الربـن ـة ـم ـإنزال نســخة تجريبـي ـوم املســتخدم ـب ـن أن يـق ميـك

www.freedomscintific.com ليقوم باستخدامها لفـرتة محـدودة، ولتشـغيل الربنـامج يـتم 
  .Alt +Ctrl +jالضغط عىل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 :قوائم الربنامج وكيفية التعامل معها
 هو مفتـاح Insert واملقصود مبفتاح Insert +jفتح القوائم الخاصة بالربنامج من خالل  -

 .Num Lockالصفر عىل اليمني عند غلق 
 .Altويتم تنشيط القامئة من خالل الضغط عىل  -

  :الربنامج يتم عمل الخطوات التالية وللتحكم يف رسعة وبطء 

  JAWS الشاشة الرئيسية لربنامج  20 شكل 
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، ثـم Global Adjust Statement : ومنهـاVoices:  ومنهـاOptionيتم اختيـار قامئـة   -

 .Enterالضغط عىل 

 Application Explorerيتم اختيار  -

، ويقـوم Tapويستطيع املعاق برصيا التنقل بني الوظـائف املختلفـة بالقامئـة مـن خـالل 

  .كل تلك الخطوات للمستخدمالربنامج بقراءة 

ٌلألسهم املوجودة بلوحة املفاتيح دور كبري يف االستخدام، فهي تسـاعد يف زيـادة أو تقليـل 
  .رسعة املتحدث، كام ميكن التنقل بها بني القوائم الخاصة بالربنامج

 الـذي يرشح للمسـتخدم كيفيـة  Keyboard Help ويحتوي الربنامج عـىل نظـام املسـاعدة 

ع لوحة املفاتيح واالختصارات املستخدمة يف الربنامج، وذلـك مـن خـالل الضـغط عـىل التعامل م

Insert +1وللخروج من النظام املسـاعد هـذا . ، ويقوم بنطق وظيفة أي مفتاح يتم الضغط عليه

  .Alt+F4نقوم بالضغط عىل 

ًوهناك اختيار آخر يساعد عىل تحديد ما سوف يكتب، إذا كان حروفا فقط أو حروفـا  وكلـامت، ً

وكلام تم الضغط عـىل تلـك املفـاتيح يـتم  ،Insert+2أو كلامت فقط، وهذا من خالل الضغط عىل 

  .تغيري نظام النطق

، كـام ميكـن Insert +5كام ميكن نطق لون الخلفية يف أثناء الكتابة، وذلك بالضـغط عـىل 

فتوحـة مـن ، ونطق عنوان النافـذة املInsert +F12ًأيضا نطق الوقت من خالل الضغط عىل 

 .Insert+b، وإعادة قراءة الصندوق الحواري من خالل Insert +tخالل 

، كـام أنـه يقـرأ Wordًويتيح الربنامج أيضا قراءة عالمات الرتقـيم عنـد اسـتخدام برنـامج 

 . بصوت مختلفCapitalالحروف الكبرية 

  :إنهاء الربنامج

  . Insert +F4 1يتم إغالق الربنامج بالضغط عىل 

                                                            
مصـدر غـري  ، JAWSدليل االستخدام العميل خاص بـاملتطوعني لربنـامج .  رسالة  فرع املعاديجمعية  دار. 1

  . منشور
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  :JAWSمح الربنامج أهم مال
 يوفر الربنامج خدمة متميزة للمكفـوفني، فهـو يـدخلهم عـامل املعلومـات وميكـنهم مـن -

 .استخدام الحاسب اآلىل بسهولة ويرس 
 بكفاءة عالية، ويعيد صياغة صفحة اإلنرتنت  اإلنرتنت  يتصفح شبكة املعلومات الدولية -

 .حتى تكون سلسة االستخدام
 . E-mail  كتابة وقراءة الرسائل اإللكرتونية ّ ميكن املستخدم من-
ً ميكن املستخدم من التحكم ىف مؤرش الفأرة عن طريق لوحة املفاتيح، مام يجعلـه قـادرا - ّ

 .عىل استخدام الربامج التى تعمل بالفأرة
 لغة، واللغة العربية ويقوم الربنامج بقراءة اللغات املختلفة التي يصادفها 30 يدعم الربنامج - 

ثناء القراءة عىل الشاشة، فإذا كانت اللغة املسـتخدمة هـي العربيـة مـثال، وتـم مصـادفة كلمـة أ
 .باإلنجليزية أو األملانية أو الفرنسية؛ فإنه ينطقها بلغتها دون تغيري حالة اللغة

 :وتستخدم اإلصدارة الحالية من الربنامج بكفاءة مع برامج التطبيقات التالية
 Microsoft Office 2007 - 

  .، مبا يف ذلك الشاشات التي تعمل باللمس7، ويندوز 8.1، ويندوز 10يدعم ويندوز  -
  Java - 

  Winamp- 
  Internet Explorer - 

  Microsoft Outlook - 
  Windows Live Messenger- 

  Adobe Reader  PDF - 
  DAISY player Software - 

اسـب اآليل، ويـتم تحـديث اإلصـدارات والعديد من الربامج األخرى التي ال غنى عنها بالح
 . 1 الخاصه به باستمرار، وميكن متابعتها من خالل متابعة املوقع املذكور أدناه

                                                            
1. Freedom scientific  2016 . JAWS For Windows/JFW : Screen Readers for 
People Who are Blind or Vision Impaired retrieved 23-12-2016, from 
http://www .freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS 
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  NVDAبرنامج : ًلثاثا

NVDA هو اختصار لـ NonVisual Desktop Access مفتـوح "وهو قارئ شاشة مجاين

م، ثـم 2006و ظهـر عـام وه  Windows .  1ألجهزة الحاسب اآليل عىل نظام تشغيل " املصدر

تواىل تحديثه وتطويره خالل األعوام التالية ومن أمثلة هذه التحـديثات قدرتـه عـىل التعامـل 

، وقدرتـه عـىل التعامـل مـع تطبيقـات 2012مع الشاشات التي تعمل بخاصـية اللمـس عـام 

Powerpoint  ثـم تـم تطـويره للتعامـل مـن خـالل 2013وذلك عام ،Mathplayerودعـم ، 

، ثـم قـام  Windows 10 2 باإلضـافة للتعامـل مـع 2016 يف عام Microsoft Excel رسومات

فريق من املتطوعني املكفوفني بتعريبه والتعديل عليه مبا يالئم احتياجات املسـتخدم العـريب، 

الربنامج يسمح باستخدام الكثري من التطبيقات، كام ميكنه التعامل مع أجهزة عارضات برايل، 

  : 3 باآليتكام أنه يتميز 

 . لغة20دعمه ملا يزيد عن  -

 . من خالل أي وسيط محمول دون الحاجة إىل تثبيتهUSBقدرته عىل التشغيل عرب مخرج  - 

 .Mozilla Firefox  إمكانية تصفح اإلنرتنت من خالل متصفح -

 .Mozilla Thunderbird  قراءة رسائل الربيد اإللكرتوين عن طريق برنامج -

 Microsoft word – Microsoft excel – outlock" التطبيقات مثل دعم العديد من -

express "internet explorer –Java – Adobe Acrobat reader. 

 .Braille Displayدعم أجهزة عارضات برايل  -

  .وهو يعد من أفضل قارءات الشاشة يف القدرة والكفاءة -

                                                            
1. NV Access.  2016 . NVDA Features. Retrieved 24-11-2016 Fromhttp://www 
.nvaccess.org/about/nvda-features/ 
2. Wikipedia  2016 . NonVisual Desktop Access. Retrieved https://en.wikipedia 
.org/wiki/NonVisual_Desktop_AccessFrom 24-11-2016. 

. مركز جامعـة القـاهرة للتعلـيم املفتـوح، ص: القاهرة. النرش للفئات الخاصة.  2014 عبد الهادي، زين . 3
160.  
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   Kurzweil 1000 برنامج :ًرابعا
بدأ هذا الربنامج عىل هيئة آلة للقراءة تقوم بتحويل النصوص اإللكرتونية إىل صوت أشـبه 

، ويسـتخدم  1 1976ُبالصوت البرشي، وقد ابتكرت هذه التقنية من خالل رشكة كروزويل عام 
كتبـات مرص، وهـو برنـامج تعليمـي يخـدم جميـع املراحـل هذا الربنامج عـىل اسـتحياء يف م

التعليمية ويساعد عىل حل مشكالت بطء الـتعلم وصـعوبات القـراءة، وكـذلك يسـاعد عـىل 
ٍّتعلم اللغة اإلنجليزية، فضالً عن أهميته بالنسبة للمعاقني برصيا

 2 .  
   :متطلبات تشغيل الربنامج

 :لتاليةجهاز ماسح ضويئ وجهاز حاسب آيل باملكونات ا
 700يكون املعـالج برسعـة voice text وإذا تم استخدامMGH 500معالج بيانات برسعة  - 

MGH. 
 .MB 256 يحتاج إىل الذاكرة voice text وإذا تم استخدام MB 128ذاكرة مؤقتة  -
 .MB 600 – 500مساحة من القرص الصلب من  -
 .Windows 98 , 2000 , ME , XP ,NTنظام تشغيل  -

                                                            
ترجمـة أحمـد عـيل . دمات املكتبـات واملعلومـات للمعـوقنيخـ.  1997 رايت، كيث ؛ وديفي، جوديث . 1

  .81ص . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض. متراز
2. Kurzweil Educational Systems: Product Overview Kurzweil 1000 for Windows. 
Version 11. Retrieved 27-11-2016, From Http://www. Kurzweiledu.com. 

 الخاص بتحميله من شبكة اإلنرتنت  من املوقعNVDA تعريف برنامج  21 شكل 
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 .Windows Media Playerشغيل ملفات الصوت والصورة يتطلب وجود برنامج ولت - 
 .bit-16كارت صوت  -
 .800Pixels ×600: نقاوة الشاشة -
  .محرك قرص مدمج ولوحة مفاتيح وفأرة -

  وقوامئه Kurzweil 1000 شاشة برنامج  22 شكل 
  

  :كيفية تشغيل الربنامج بعد تثبيته عىل الحاسب اآليل
ورزويل ذايت الرتكيب والتشـغيل عـىل الحاسـب، وال يحتـاج إىل قـارئ شاشـة يرشح برنامج ك 

وتعـرب . ًخطوات تركيبه، فبعد تثبيـت الربنـامج عـىل الحاسـب اآليل يكـون جـاهزا لالسـتخدام
الصور التالية عن املراحل التي يتم من خاللها تحويل النص املطبوع إىل نص إلكـرتوين ثـم إىل 

  : 1 ق الخطوات التاليةملف صويت وهذا عن طري

                                                            
1. Hodges, Brad  July 2006 . More Than One Way to Read: A Review of OPEN Book 
and Kurzweil 1000. n. 4, vol. 7 retrieved, 2006Fromhttp://www.afb.org/afbpress/ 
pub.asp?DocID=aw070405. 
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  Kurzweil 1000 طريقة تحويل النص املطبوع إىل نص مقروء يف برنامج  23 شكل 
  .يتم فتح الربنامج وتشغيل املاسح الضويئ وتجهيز النص املطبوع -
  .Scanمن قامئة  Start New Scanثم يتم اختيار -
 تعديل وتغيري النص، كام يتم سحب النص املطبوع من خالل املاسح الضويئ، وميكن هنا -

 14ميكن أن يقوم املدقق اإلماليئ بتصحيح األخطاء اإلمالئية به، ويستغرق يف عملية السـحب 
وميكن فتح هذا النص من خالل الربامج التي تتعامل مـع النصـوص اإللكرتونيـة مثـل  ، 1 ثانية

  .Microsoft wordبرنامج 
كـن تشـغيله عـىل الجهـاز املحمـل عليـه وبعد ذلك يتم تحويل النص إىل ملف صويت مي -

الربنامج، أو من خالل جهاز آخر مستقل عن الربنامج، وهذا من خالل برامج ملفـات الصـوت 
mp3. 
 .أو يتم طباعته بطريقة برايل من خالل طابعات خاصة -

  :Kurzweil 1000أهم مالمح برنامج 
امج الخاصـة باملعـاقني نجد أن لهذا الربنامج عدة مالمح مهمـة متيـزه عـن غـريه مـن الـرب

 :ُبرصيا، ومن أهم تلك املالمح ما ذكر عىل موقع الربنامج عىل اإلنرتنت من أنه
 . يساعد عىل تعديل درجة الرسعة يف القراءة -

                                                            
1. Leventhal, Jay, Wehberg, Koert January 2003 . The Novel Experience of Reading: A 
Review of OPENBook and Kurzweil 1000. n. 1, vol. 4,retrieved 4-5-2007, From 
http://www.afb.org/afbpress/pub.asp?DocID=aw040103 
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 مزود بقاموس للمعاين باللغات اإلنجليزية والفرنسـية واألملانيـة واإليطاليـة واإلسـبانية،  -
 .بكل تلك اللغاتولديه القدرة عىل قراءة النصوص 

مزود مبدقق إماليئ للنص قبل طباعته، وإتاحة التعديل يف النصوص املوجـودة أو إنشـاء  -
 .نصوص جديدة

ًمزود بالقدرة عـىل الوصـول ألكـرث األشـكال املطبوعـة تعقيـدا حيـث يـتم قـراءة الـنص  -
 .وعالمات الرتقيم والهوامش

تب واملقاالت والفواتري واإلعالنات أو يستطيع مستخدم هذا الربنامج أن ميسح ضوئيا الك -
 .أي يشء ميكن وضعه عىل املاسح الضويئ

 Internetًيـسـاعد املـسـتخدم أيـضـا ـعـىل تـصـفح ـشـبكة اإلنرتـنـت ـمـن ـخـالل برـنـامج  -
Explorer وبرـنـامج Mozilla Fire fax  إليـجـاد الكـتـب اإللكرتونـيـة واملراـجـع واملوـسـوعات

ومية املتاحة عىل اإلنرتنت، وكذلك قراءة الربيـد اإللكـرتوين والدوريات اإللكرتونية والجرائد الي
من خالل أشهر تطبيقات الربيد اإللكرتوين املستخدمة عىل شبكة اإلنرتنت، وطباعتـه بطريقـة 

 .برايل عند الرغبة يف ذلك
 أي تحويـل الـنص إىل صـوت، وهـذا "Text TO Speech TTS"الربنامج مزود بخاصـية -

ْالتغيـري، إذ يقـوم املسـتخدم باختيـار صـوت مـن بـني عـدة أصـوات، الصوت قابل للتعديل و
  .Voice Text TMحسبام يوافق ذوقه وهذا من خالل خاصية أخرى هي 

 وهـي التعـرف الضـويئ "Optical Character Recognition OCR "الربنامج مزود بخاصـية - 
 .اسح الضويئعىل الحروف، وهي التي تساعد عىل قراءة النص بعد سحبه من خالل امل

 DAISY audio files أو WAVأوMP3 ميكن تحويل هذا النص املقروء إىل ملف صـويت 
 وسامعها من خـالل أي جهـاز CD، كام ميكن تحميل تلك امللفات عىل اسطوانات WMAأو 

  .Kurzweil1000 1 حاسب آخر ليس من الرضوري أن يكون محمل عليه برنامج 
 . PDF–DOC–DAISY نصوص اإللكرتونية  يستطيع طبع كل أنواع ملفات ال -

                                                            
1. Kurzweil Educational Systems: Product Overview Kurzweil 1000 for Windows. 
Version 11. Retrieved 2-4-2007 from Http://www. Kurzweiledu.com 
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يتعامل مع بيئة الشبكات حيث ميكـن أن يتعامـل معـه أكـرث مـن مسـتخدم يف الوقـت  -
 ، كـام ميكـن إتاحـة الربنـامج ألعـداد Serverًنفسه، ويكون الربنـامج مثبتـا عـىل جهـاز خـادم

 .محددة من األجهزة الفرعية
بالعامل، ولكنه ال يتعامل مع اللغـة العربيـة، هذا الربنامج يتعامل مع العديد من اللغات  -

وهذا ما حد من إنتشاره واستخدامه باملكتبـات املرصيـة، إال املكتبـات التـي تشـكل اللغـات 
 . 1 األجنبية معظم مقتنياتها من أوعية املعلومات

ُالـذي يعـد املنـافس لـه يف Openbook  يقوم مبسح الوثـائق أرسع مـرتني مـن برنـامج -
 .Text readerنوعية الربامج من 

 .يقوم بقراءة العناوين الفرعية ومييزها عن باقي النص -
، وميكن مـن  2 يدعم مرشوع مكتبة جوتنربج للكتب اإللكرتونية املحملة عىل موقع املكتبة - 

ًخالله الدخول عىل موقع املكتبة وتحميل الكتب وقراءتها سواء كانـت نصوصـا كاملـة أو جـزءا  ً
 ولكنـه ال يسـمح بالتحميـل إال Book Share.org وBaen Bookوع مـن الـنص، وكـذلك مرش

 . 3 للمشرتكني بهذه املكتبة
  : برمجيات التكبري-2

ًمكربات الشاشة تستخدم حني يكون املستخدم يتمكن من الرؤية جزئيا، األمـر الـذي يسـمح 
ن يـرى مـا عـىل له باستخدام مؤرش الفأرة؛ ألن التكبري هو الخيار األفضل ملن يريـد مـن هـؤالء أ

شاشة الحاسب اآليل عرب برمجيات التكبري أو شاشة جهاز التكبري، وذلك عىل الـرغم مـن صـعوبة 
  ًاستخدام برامج مكـربات الشاشـة؛ حيـث إنهـا تجعـل املسـتخدم مرتبكـا يف العثـور عـىل مـؤرش

  ة إىلً الفأرة عىل الشاشة، وخاصـة عنـد اسـتخدام أعـىل مسـتويات التكبـري يف الربنـامج، باإلضـاف
ـة لـعـرض الـصـورة ، إـضـافة إىل أن  4  رداءة ـعـرض الـصـورة الناتـجـة ـعـن تـضـخيم النـقـاط املكوـن

  املستخدمني من ضعاف البرص يواجهون صعوبة يف تعلم مثـل هـذه الربمجيـات لتحديـد الجـزء 
  

                                                            
1. Kurzweil Educational Systems : Product Overview Kurzweil 1000 for Windows. 
Version 11. Retrieved 2-4-2007 from Http://www. Kurzweiledu.com 
2. Leventhal, Jay, Wehberg, Koert. OP CIT.  
3. Nicholls, Paul  Jun 1999 . Text Remains First Among the Multimedia 'EQUALS'. 
Computers in Libraries, n. 6, Vol. 19. 
4. Manduchi, Roberto &Kurniawan, Sri.  2013 . Assistive Technology for Blindness and 
Low Vision.London: CRC Press, p. 248-249. 
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الذي يرغبون يف تكبريه ورؤيته، كام أن مكربات الشاشة تعمل من خـالل التقـاط صـورة للشاشـة 
 املراد تكبريها ثم إعادة عرضها بالطريقة التي يختارها املستخدم من التكبري، وهـذا يعنـي الحالية

أن جودة الصورة املعروضة ليست كام الصورة األصلية، ولكنها تفي بالغرض املطلوب من التكبري، 
  : 1 وهناك مستويات وأوضاع عديدة لتكبري الشاشة بيانها كالتايل

  :وضع تكبري الشاشة بالكامل
وهي طريقة التكبري األكرث شهرة، ولها عدد كبري من املسـتخدمني الـذين يفضـلونها، ومـن 
مميزاتها أنها تعرض جميـع املعلومـات املوجـودة عـىل الشاشـة يف وقـت واحـد للمسـتخدم، 
ويعيبها أن املستخدم يجد صعوبة يف تتبع مكـان وجـود الجـزء الـذي يرغـب يف رؤيتـه عـىل 

د النافذة املفتوحة؛ فيصبح من الصعب العثور عىل نقطة محـددة الشاشة، وذلك لتباعد حدو
يف هذا اإلطار، وهناك من املستخدمني من يتغلـب عـىل هـذه العقبـة باسـتخدام اختصـارات 

  .لوحة املفاتيح للوصول لقوائم محددة عىل الشاشة
  :وضع العدسة

تقـف عليـه يف هذا الوضع يتم تقديم عدسة للمستخدم تعرض بشكل موسع املوقـع الـذي 
من الصورة األصلية؛ بحيث تكون الصـورة األصـلية مرئيـة خـارج حـدود العدسـة املكـربة، وهـو 
مشابه لقراءة وثيقـة ورقيـة مـن خـالل عدسـة مكـربة، وحجـم هـذه العدسـة ميكـن السـيطرة 
والتحكم به، باإلضافة إىل القدرة عـىل التعـرف عـىل حـدود النافـذة األصـلية، ومـن ثـم سـهولة 

املناطق املراد تكبريها، والعيب يف هذا الوضع يكمن يف تقليل املعلومات املكربة عـىل التنقل إىل 
  .ًالشاشة؛ حيث إن هناك صورا أو مواد يجب تكبريها بأكملها ليتم استيعابها بسهولة

  :وضع تكبري منطقة ثابتة
 والتـي يف هذا الوضع يتم تقسيم الشاشة بتكبري جزء منها كنسخة مكربة مـن الصـورة األصـلية،

ً أيضـا، ومـن مميـزات CCTVتظهر يف الجزء اآلخر من الشاشة، ويستخدم هذا الوضع مـع أجهـزة 
ًهذا الوضع أن املنطقة التي يتم التكبري بها تكون كبرية مقارنة بباقي األوضاع السابقة، إذ إنها تحتـل 

، وميكن للقسـم نصف الشاشة تقريبا، كام يسهل للمستخدم تحديد موقعه بالنسبة للصورة األصلية
ًاملكرب من الشاشة أن يكون يف الجهة اليمنى أو اليرسى أو أعىل أو أسفل الشاشة األصلية وموازيا لها 
يف الحجم، وقد يعيب هذا الوضع أن الصورة األصلية يتم ضغطها بحيث تناسب الحـدود واملسـاحة 

  .املسموحة لها مام قد يتسبب يف تشويهها

                                                            
1. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Ibid. p. 453-478. 
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  :أوضاع أخرى للتكبري

 معظم مكربات الشاشة املتاحة يف األسواق التجارية جميـع أوضـاع التكبـري السـابقة، توفر

ولكن هناك املزيد من أوضاع التكبري قد يوفرها بعض هذه املكربات وال تتـوافر لـدى الـبعض 

  :اآلخر، وهي عىل سبيل املثال

  :قطاع التكبري أو رشيط التكبري -

 الجزء املكرب من الشاشة األصلية عىل شـكل وهذا الوضع مشابه لوضع العدسة؛ حيث يكون

رشيط أفقي يف أعىل الصفحة يقوم بتكبري الجزء الذي مير عليـه املـؤرش، بحيـث يقـوم الرشيـط 

ًبتوضيح كامل النص والسطور دون حجب أجزاء منها ميينا ويسارا، ولهذا يتـأثر مسـتوى التكبـري  ً

، ويقـوم املسـتخدم بـالتحكم يف فيكون ضـعف الصـورة األصـلية أو ثـالث أضـعاف عـىل األكـرث

  .مساحة هذا الرشيط وحجمه

  .ٌّوهذا النوع مثايل لقراءة النصوص، وهو مناسب أكرث ملن لديهم ضعف محدود يف البرص

  :منافذة متعددة -

جميع األوضاع السابق ذكرها تعطي نافذة تكبري واحدة؛ أما يف هذا الوضع فـيمكن للمسـتخدم 

افذة يف وقت واحد، والجداول خـري مثـال ميكـن أن يسـتخدم فيـه هـذا التكبري من خالل أكرث من ن

الوضع بكفاءة؛ إذ يحتاج املستخدم إىل الرتكيز عىل أكرث مـن موضـع يف وقـت واحـد، وذلـك عنـدما 

يقوم بالرتكيز عىل أسامء األعمدة وهو يتنقل بني خاليـا الجـدول، ويف حالـة التعامـل مـع الجـداول 

  .ة غري فعالةتكون جميع األوضاع السابق

  :وهناك مجموعة أخرى من العوامل التي يجب مراعتها عند اختيار نظام تكبري الشاشة مثل

  .مؤرش الشاشة وحركته وتفاعله مع التكبري -

 .نعومة الصورة التي تم تكبريها واخفاء التعريجات املصاحبة لعملية التضخيم أو التكبري - 

 .إمكانية انعكاس اللون -

  .حكم يف التكبري من خالل مؤرش الشاشة ولوحة املفاتيحالقدرة عىل الت
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  Zoom Text  برنامج: أوًال

خاصـة -ًيعد هذا الربنامج متكامالً وجاهزا للوصول إىل حلول متكن األفراد املعاقني برصيـا 

 Synapse  ـمـن تلبـيـة متطلـبـاتهم، وـقـد قاـمـت بإنتاـجـه الرشـكـة األمريكـيـة-ـضـعاف اـلـبرص

Adaptive9.0ليفورنيا، وأطلقت منـه إصـدارات عديـدة كـان آخرهـا اإلصـدار  ومقرها يف كا 

الذي يتعامل مع كل إصدارات الوينـدوز، وكـان الربنـامج يف إصـداراته السـابقة يتـيح خدمـة 

تكبري أجزاء الشاشة فقط، وهذا يخدم فئة األشخاص ضعاف البرص، أما يف هذا اإلصدار األخري 

كل األول وهو مكرب فقط للصورة، والشكل الثاين هـو الش:  فهناك شكالن من هذا اإلصدار9.0

  .مكرب وقارئ شاشة

  :متطلبات تشغيل الربنامج

للنسخة الخاصة بالتكبري فقط من الربنامج فإن املستخدم يحتاج املتطلبـات التاليـة حتـى 

  :يعمل الربنامج لديه بكفاءة 

  .) أو أعىل Pentium III  )450 MHzجهاز حاسب آيل -

 .أو أعىل ،Windows XP, ME, 2000, 98 ,Windows NT4نظام تشغيل  -

 . أو أحدثInternet Explorer 5.0برنامج  -

 .512MB  وتويص الرشكة املنتجة بأن تكون الذاكرة MB 256ذاكرة  -

 .MB25 مساحة خالية عىل القرص الصلب يف حدود  -

ت السابقة مضـاف أما النسخة الخاصة بالتكبري والقراءة فهي تتطلب وجود نفس املتطلبا

  .إليها كارت صوت

  :أجزاء الربنامج وقوامئه

 تم تصميم واجهة التعامل بـألوان واضـحة، وتـم االعـتامد عـىل أزرار الوظـائف الخاصـة 

بالربنامج يف شكل األيقونات التي تسمح للمستفيد ضـعيف الـبرص مـن اسـتخدامها بسـهولة، 

وضح بالشكل التايل، فهناك نافذتان مـن فبمجرد النقر يتم فتح الصندوق الحواري، وكام هو م

  .األوىل لتكبري الشاشة، والثانية خاصة بالقارئ: الربنامج
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   يف نسخته الخاصة بتكبري وقراءة الشاشةZoomtext برنامج  24 شكل 
  

  :مكرب الشاشة
  

  
  
  
  
  

  Zoomtext  يف برنامج  الجزء الخاص بتكبري الشاشة 25 شكل 
  

، Zoomtextتعراض أليقونـات رشيـط تكبـري الشاشـة بربنـامج وفيام يـيل اسـ
  :ووظيفة كل منها

 مستوى أكرب من الحجـم 36 هذا الزر بتوفري عدة مستويات للتكبري تصل إىل  يقوم
الطبيعي، وداخل كل مستوى يوجد تكبـري جـزيئ، فمـثال يف املسـتوى األول للتكبـري 

ـاك تكـبـري  ـاك مـسـتفيدون  و ..2.5.. 1.75، 1.5، 1.25نـجـد أن هـن هـكـذا حـيـث هـن
  .يحتاجون القدر األدىن من التكبري



145 
 

  

 هو خاص بنوع العـرض، وميكـن تكبـري الشاشـة بعـدة طـرق، فهنـاك 

التكبري الكامل للشاشة بأكملهـا، وهنـاك تكبـري العدسـة حيـث يظهـر 

شكل عىل هيئة عدسـة تقـوم بتكبـري الجـزء الـذي متـر عليـه، وهنـاك 

أجزاء ميكـن أن تصـل حتـى أربعـة أجـزاء، التكبري بتقسيم الشاشة إىل 

جزء يكون بالحجم الطبيعي واألجزاء األخرى يف أحجـام مختلفـة وفـق 

  .احتياج املستفيد ضعيف البرص

وهو خاص بالتعديل، حيث يسمح الربنامج باالختيار مـا بـني التعـديل 

بالفأرة أو من خالل لوحة املفاتيح، كام ميكن تعديل الـنص الـذي يـتم 

ثم الرجوع مـرة أخـرى لتصـفحه مـن خـالل أي   أثناء التكبريتكبريه يف

  .نوع من أنواع التكبري التي تم رشحها

بتجميـد الحركـة يف موضـع مـن " التجميـد"يسمح هـذا االختيـار وهـو 

الشاشة، وهذا يف حالة التكبري الكامل لها بينام يواصـل املسـتفيد النظـر 

ملجمـد مـن الشاشـة يف وتحرير املعلومات يف جزء آخر، ويكون الجـزء ا

املناطق األخـرى مـن    نام ميكن للمستخدم تحريك وعرض كلالقمة، بي

  .الشاشة

يـسـمح ـهـذا االختـيـار بتحـسـني توزـيـع األـلـوان يف الشاـشـة ـلـتالئم حاـلـة 

ًاملستفيد ضعيف البرص أو ما يسمى بعمى األلوان، فمنهم من يرى ألوانا 

ن الشاشـة هنـا تعـديل ألـوابعينها بوضوح أكرث من ألوان أخرى، فيمكنه 

ملحـددة أو تناسـبه مـن بـني مجموعـة األلـوان ابأن يختار األلـوان التـي 

  تكوين اللون املفضل له
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هو السهم الخاص بالفأرة حيث يـتم تكبـريه حتـى يـتمكن املسـتفيد 

من تتبع العمل بالفأرة، وهناك مجموعة مختلفة من أشـكال األسـهم 

 .سبه منهاميكن أن يختار املستفيد ما ينا

  

   

وهو خاص بتحديـد مكـان معـني مـن الـنص، والبـدء يف التعـديل أو 

  .اإلضافة، وهناك مجموعة متنوعة من أشكال هذا املؤرش

  

  

  

 وـهـو يـقـوم باملـسـاعدة ـعـىل إيـجـاد اـلـربامج املوـجـودة ـعـىل ـسـطح 

املكتب، كام يساعد املستفيد عىل فتح وإيجاد العنـارص املوجـودة يف 

Control Panelــربامج وامللـفــات املوـجــودة يف وق  Myامـئــة اـل

Document.  

  

يساعد عىل إيجاد الروابط يف أي موقع إنرتنت، وكذلك التحكم يف أي 

ّموقع يقوم املستفيد بتصفحه، فهو ميكن املستفيد من اختيار الرابط 

وفتـحـه وـكـذلك تـصـفح اـلـروابط  املوـجـودة ـعـىل ـصـفحة الوـيـب أو 

  .لقارئقراءتها وهذا يف حالة استخدام ا
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  :قارئ الشاشة 
  

 
 

  
  
  

  Zoomtext الجزء الخاص بقراءة الشاشة يف برنامج  26 شكل 
  

يف هذه اإلصدارة من الربنامج التي تعمل عـىل تكبـري الشاشـة، يقـرأ الربنـامج كـل يشء عـىل 
والـربامج التطبيقيـة األخـرى الخاصـة  كالربيـد اإللكـرتوين واإلنرتنـت، ٍبصوت عال، وذلـك الشاشة

  :ٍفذة ووظيفة كل منها فهي كالتايللحاسب اآليل، أما عن األيقونات يف هذه النابا
  

  .أيقونة تتحكم يف تشغيل القارئ وإغالقه
  
  
  
  
  

وـهـذه األيقوـنـة خاـصـة بتحدـيـد ـعـدد الكـلـامت الـتـي ـسـوف ـيـذكرها 
  .املتحدث يف الدقيقة

   
  
  
لصـويت، هذه األيقونة تعمل عىل تفعيل الكتابة أثناء تشغيل القـارئ ا 

يتم كتابة وتعديل النص املقروء، وعندها يقرأ الربنامج أية كلمة  ثحي
فـاتيح تنطـق ًتتم كتابتها فورا، وميكن للمسـتفيد أن يجعـل جميـع امل

  .وميكن اختيار مجموعة منها دون الكل بالحروف عند الكتابة
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َأيقونة تحدد من خاللها طريقـة القـراءة مـن بـني عـدة طـرق هـي ُ : 
 قـراءة – مفردة وهـي التـي يـتم الوقـوف عليهـا بالفـأرة قراءة كلمة
 كام ميكن أن تتم القراءة فوريـة أو   قراءة النص بأكمله–سطر كامل 

  .بالتمرير عىل النص جزء تلو اآلخر
  
  

للمساعدة عىل السيطرة عـىل كميـة املعلومـات املقـروءة عنـد قيـام 
تم مـن املستفيد بعملية تركيز حول جـزء معـني مـن الـنص، وهـذا يـ
  .خالل الصندوق الحواري الذي يتيحه هذا االختيار للمستفيد

  
  

يتم من خالله تحديد الربنامج التطبيقي األسايس املسئول عـن امللـف 
الذي تتم قراءته، أي هل هو صـفحة ويـب أم وثيقـة نصـية أم بريـد 

  .إلكرتوين
  
  

النشط الـذي يـتم العمـل مسئول عن قراءة الجزء األخري من التطبيق 
يف أحـوال خاصـة عنـدما يكـون املسـتفيد بحاجـة لإلعـادة عليه، وهذا

  .لتسهيل العرض
  
  
  

يسمح هذا االختيار للمستفيد بقراءة مختـارة مـن الشاشـة بـالنقر أو 
فهو ينطق أي نص واضح عـىل الشاشـة، حتـى لـو  السحب مع الفأرة،

  .كان يف خارج الربنامج النشط
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  :Zoomtextأهم مالمح برنامج 

  : 1 عديد من املالمح الخاصة لهذا الربنامج وهي عىل النحو التايلهناك ال

من أهم مميزات هذا القسم من الربنامج هو سهولة املفاتيح التي تسهل عملية التبحـر  -

ًيف النص، وهو ميكن من القراءة الصحيحة للكلامت، كام ميكن أن يقوم بالقراءة آليا أو يدويا، 
  . أو الجملة أو الفقرة بأكملهاكذلك ميكنه قراءة كلمة واحدة

 Microsoft Word يدعم العديد من أشهر الربامج التطبيقية واسعة االستخدام وهـي  -

– Excel Outlook - Acrobat Reader  PDF  – Java .  

ًيقوم هذا الربنامج تلقائيا بوضع ألوان ممهدة للشاشة ولكل النصوص، بغض النظر عـن اللـون  - 
كـذلك . هيل النظر إىل مستويات التكبري التي سوف تجرى عىل النص أو الشاشـةاملوجود، وذلك لتس

نجد أن صفحات الويب تظهر بصورة جيدة بكل ألوانها، كام يقوم الربنـامج بتعـديل ألـوان الوثـائق 

  .ًالتي تستخدم ألوانا رديئة من خالل الربنامج التطبيقي املنشأة من خالله

 بعـرض مجـال الشاشـة Zoom Window Viewختيار كام يسمح الربنامج من خالل اال -

التي يجري تكبريها، ويسمح باختيار منطقة جديدة للتكبري، عنـد تفعيـل هـذا االختيـار فـإن 

اختيار التكبري يكون غري فعال وترجع الشاشة إىل حجمها الطبيعـي حتـى يـتم اختيـار الجـزء 

  .اآلخر املراد تكبريه

استخدام الفأرة، فيمكن مثال تقييد العمل بها وتحديـد يتيح الربنامج خيارات جديدة يف  -

حركتها أفقيا ورأسيا فقط لتتناسب مع العمـل مـع الصـفوف واألعمـدة، كـذلك ميكـن تقييـد 

 .املؤرش يف النافذة الحالية حتى ال يتوه من املستخدم وال يقدر عىل استعادته

   Magicبرنامج : ًثانيا

ل مع تطبيقات الحاسب الخاصـة بـإدارة األعـامل، وهو برنامج مخصص لضعاف البرص، يتعام

  .والوثائق والربيد اإللكرتوين، وتصفح اإلنرتنت واستخدام شبكات التواصل االجتامعي

                                                            
1. ZoomText Screen Magnifier and Reader for Individuals with Low Vision. Retrieved 
3-4-2007 From http://www.nanopac.com/zoomtext.htm 
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  : Magicمتطلبات تشغيل برنامج
 .10 وويندوز 8.1 والتي تعمل عىل ويندوز 13وصل الربنامج لإلصدارة  -
  .2016ارة يدعم الربنامج تطبيقات األوفيس حتى اإلصد -

  :Magic برنامج أهم مالمح
 . مره من الحجم الطبيعي للصورة األصلية60التكبري حتى  -
متييز لون حدون مؤرش الفأرة عىل الشاشة املكربة بألوان واضحةحتى ميكن العثور عليها  -

 .بسهولة عىل جميع الخلفيات
تخدام أصـوات يتميز الربنامج أيضـا أنـه ميكـن أن يعمـل كقـارئ شاشـة مـن خـالل اسـ -

Vocalizer الخاصة برشكة Nuance وهـذه النوعيـة مـن األصـوات تعمـل بشـكل حرصي يف 
 .، كام يدعم العديد من اللغاتJAWS15 وبرنامج Magic13برنامج 

يقوم بتكبري األشكال والخطوط واأللوان والصور املوجودة عىل الشاشة برصف النظر عن اللغة  - 
عند تكبري الشاشة والتحكم يف مستوى عرضها للمعلومات، بـل يقـوم املكتوبة بها، وال يقف ماجيك 

اختياريا بنطق ما يطؤه مؤرش الفأرة حتىى يسهل عـىل ضـعاف الـبرص التعامـل مـع الحاسـب اآليل 
  . 1 ألقىص حد ممكن

  :برمجيات تصفح اإلنرتنت -3
  :ChromeVox screen readerبرنامج : أوًال

 من رشكة جوجل، وهـو يحمـل جميـع Chromeصفح هو قارئ شاشة  مجاين تابع للمت -
  .مميزات املتصفح األصيل باإلضافة إىل خدمات ذوي اإلعاقة البرصية

ـل -  ـات الوـيـب مـث ـع تطبيـق ـم تـصـميمه ليتناـسـب ـمـع جمـي  -HTML5, CSS" وـهـو ـت
JavaScript - W3C ARIA" كام أن الدليل التعليمي للربنـامج متـاح عـىل الـرابط التـايل كـام ،

، ويوجـد بـدليل االسـتخدام رشح الختصـارات ChromeVox.comًل الربنـامج أيضـاميكن تحمي
  .لوحة املفاتيح الخاصة بالربنامج

                                                            
ـامج ماجـيـك . 1 ـبرص ـشـة الحاـسـب اآليل  لتكـبـري شا11برـن ـم االـسـرتجاع . لـضـعاف اـل  ، ـمـن16-2-12-14ـت

http://blindopedia.kenanaonline.com/posts/90514 
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 إغـالق برنـامج قـارئ الشاشـة؛ حيـث ان ChromeVoxويفضل عند استخدام برنـامج  -
  . 1 ً ال يعمل جنبا إىل جنب مع قارئ الشاشةChromeVoxاملتصفح الناطق 

    Web Anywhereبرنامج : ًثانيا
هو قارئ شاشة مجاين عـىل شـبكة اإلنرتنـت، يعمـل كمتصـفح وال يتطلـب أي برمجيـات 
ًإضافية يتم تثبيتها عىل الحاسب اآليل الخـاص بالعميـل، وبالتـايل يـتمكن املعـاق برصيـا مـن 

                 :استخدام شبكة اإلنرتنت، وميكن تحميله من خالل الرابط التايل
wa.cs.washington.edu  

كام يتميز أنه يعمل عىل أي نظام تشغيل، وهذا الربنامج كام سـبق وذكـرت الباحثـة أنـه 
  . 2 م2008من نوعية مفتوحة املصدر وتم إصداره ألول مرة عام 

  Spoken Web برنامج : ًثالثا
 تصفح شبكة اإلنرتنت، ميكـن مـن هو قارئ شاشة مجاين عبارة عن بوابة ميكن من خاللها

خالله إدارة مجموعة واسعة مـن محتـوى اإلنرتنـت كثيفـة البيانـات مثـل األخبـار واملقـاالت 
البحثية واملوسوعية والصحافية، وهو من نوعية مفتوحة املصدر وتم إصـداره ألول مـره عـام 

  . 3 لي إرسائ-ويتم إدارة الربنامج من مقره يف تل أبيب Eyal Shalom م عىل يد 2006
   برمجيات طباعة برايل  -4

بعد إدخال النص بطريقـة برايـل وحفظـه يف الحاسـب اآليل ميكـن نقلـه وطباعتـه كـنص 
رجمة برايل، وهو برنامج يتم تثبيته عىل الحاسب اآليل، وهو مصمم لنسخ باستخدام برنامج ت

ًالنص اإللكرتوين إىل طريقة برايل أو العكس متهيدا ملرحلة الطباعة من خالل آلة نقـش برايـل 
عىل الورق، وهذه الربامج تتضمن قواعد إنتاج برايل املخترص، والربتوكـوالت املطلوبـة إلنتـاج 

، وتحتاج الوثيقة النصية التي تحتـوي عـىل جـداول ورسـوم إىل مراجعـة وطباعة وثيقة برايل
  ٍّوتعديل؛ حيث يجب التعبري عن الرسم والجدول يف جمـل بسـيطة ليسـتطيع املعـاق برصيـا 

  

                                                            
1.chromewebstore  2016 . Chromevox. Retrieved 13 December 2016. Fromhttps:// 
chrome.google.com/webstore/category/extensions 
2. Web In Sight  2016 . Webanywhere: a screen reader on the go. Retrieved  13 
December 2016,.from http://webanywhere.cs.washington.edu/ 
3. Wikipedia  September, 21 2016 . Spoken Web. Retrieved 13 December 2016, From 
https://en.wikipedia.org/wiki/Spoken_Web 
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التعرف عليهم بشكل أفضل، وبرامج تحويل النص إىل برايل يحمل جميع التنسيقات التـي ميكـن 
  . 1 ناوين الفرعية وترقيم الصفحاتأن تحتويها الوثيقة النصية من الع

 اـلـذي يعـمـل يف بيـئـة تـشـغيل Duxburyوـمـن أمثـلـة برمجـيـات الرتجـمـة لرباـيـل برـنـامج 
Windows وميكنه الرتجمة من نص إىل برايل والعكس، ولكن الشائع أكرث يف اسـتخدامه هـو 

احـة يف الرتجمة من الـنص اإللكـرتوين إىل برايـل، وهـو يعمـل مـع جميـع طابعـات برايـل املت
، وبشكل عام فإن برمجيات التحويل والرتجمة لربايل Windowsاألسواق والتي تعمل يف بيئة 

ميكنها تحويل وإنتاج كميات كبرية من الوثائق تشمل الخطابات الرسمية والفواتري والجـداول 
  .الزمنية

  Duxburyبرنامج : أوًال
ملـدارس األمريكيـة لطباعـة  عنـدما احتاجـت ا1975يرجـع تـاريخ هـذا الربنـامج إىل عـام 

املناهج الدراسية بأعداد كبرية لذوي اإلعاقة البرصية بطريقة برايل، وتم تشغيل الربنامج عىل 
الحاسبات الكبرية باستخدام طابعة ذات مطارق قويـة إلخـراج الحـروف بشـكل سـليم، وقـد 

ُطورت هذه التكنولوجيات من قبل شـخص يـدعى  ِ ْ ّ ُGeorge Dalrimpleرشكـة  ومـن خـالل 
  .MITأمريكية تسمى 

وكانت الربامج األخـرى التـي يـتم اسـتخدامها يف طباعـة برايـل تقـترص يف التشـغيل عـىل 
 تعامل مع عدة لغـات Duxburyالرتجمة من اللغة اإلنجليزية إىل طريقة برايل ولكن برنامج 

من خالل حينام صدر، كام انترش استخدامه بنتشار استخدام الحاسبات الصغرية، وهو يتعامل 
  . 2 عدة أنظمة تشغيل

  : Duxburyمتطلبات التشغيل لربنامج 
 .25MB مساحة خالية عىل القرص الصلب يف حدود  -
 ,Microsoft Windows version 98, ME, NT: يعمـل عـىل أنظمـة التشـغيل التاليـة  - 

2000, or XP. 

                                                            
1. Hersh. Op cit. p. 409, 420.  
2. Candela, Anthony R. . Legends and Pioneers of Blindness Assistive Technology, Part 2. n. 5, 
vol. 7  September 2006  Browsing Date 20-5-2007 URL : http://www.afb.org 
/afbpress/pub.asp?DocID=aw070509 
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  : وكيفية تشغيله Duxbury أهم قوائم برنامج
ًمج بسهولة سواء استخدمه املعـاق برصيـا أو املـبرص، ويعتقـد الـبعض أن يتم التعامل مع الربنا

طريقة برايل هي البديل للغة الطبيعية للمبرصين ولكنها تتعامل من خالل النقط، إال أن األمر ليس 
بهذه السهولة، فطريقة برايل ال تسري عىل قاعدة واحدة، وتختلف وتتباين خاصة يف بعـض اللغـات 

نسية واإلنجليزيـة، ألن هـذه اللغـات تتعامـل بطريقـة مخـترصات معينـة لـبعض األخرى مثل الفر
وهـو يقـوم  . مع تلـك املخـترصات بكفـاءةDuxburyالحروف والكلامت الصغرية، ويتعامل برنامج 

ًبتهيئة الصفحة لتحول من الطريقة الطبيعية املنتظمة يف الكتابة إىل طريقـة برايـل والعكـس أيضـا،  ّ ُ
  .يف شكل ونوعية الخطوط املستخدمةكام ميكن التحكم 

  
   للغة برايل بالنص العاديDuxbury مضاهاة برنامج   27 شكل   

  
   والتحكم يف النصDuxbury قوائم برنامج  28 شكل 
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  : Duxbury 1أهم مالمح برنامج 

 .يسمح الربنامج بتعلم طريقة برايل لغري املستخدمني لتلك الطريقة -

 .الرئيسية يف كافة أنحاء العامل" الربايل"اكز إنتاج مستخدم من قبل أغلب مر -

 يـقـوم بالرتجـمـة إىل براـيـل حـسـب درـجـات خاـصـة بتعـمـق براـيـل باللـغـات اإلنجليزـيـة  -

 . والفرنسية الربيطانية واألمريكية

 .يتعامل مع النصوص املختلطة ذات الرسومات واألشكال والجداول ويخرجها بشكل بارز - 

 – Microsoft Word – HTMLًنصـوص األكـرث انتشـارا مثـل يتعامـل مـع بـرامج ال -

ICADD - DAISY/NISO/NIMAS. 

يقوم برتجمة النصوص التي تجمع بني أكـرث مـن لغـة يف ملـف واحـد إىل طريقـة برايـل  -

  .الخاصة بتلك اللغات

 .كلمة، ميكن معه تعديل أي خطأ يف الهجاء بسهولة  300000 يوجد به مدقق إماليئ يضم  - 

 .امل مع كل أنواع طابعات برايل الرئيسيةيتع -

 .يتعامل مع املخترصات اللغوية بطريقة برايل، وهذا باختيار املستوى املالئم للرتجمة -

 .يستطيع تشغيل امللفات ذات األحجام الكبرية -

 .ِالربنامج متاح لالستخدام الشخيص أو االستخدام املتعدد من قبل أكرث من شخص -

  . 2 ربية واملئات من اللغات األخرىيدعم اللغة الع -

   Winbrailleبرنامج : ًثانيا

برنامج ميكن استخدامه بدون سابق معرفة بطريقة برايـل، ويرجـع تـاريخ اسـتخدام هـذا 

، ويقوم بتحويل النص اإللكـرتوين إىل طريقـة DOSالربنامج إىل وقت استخدام نظام التشغيل 

موجود لدى كل املكتبات التي تقتنـي طابعـة بية، و لغة متضمنة اللغة العر300برايل بحوايل 

 .برايل

                                                            
1. What's New Since DBT 10.6.Retrieved 19-5-2007From http://www.duxburysystems 
.com/dbt.asp#product 
2. What's New Since DBT 10.6. OP. CIT. 
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  :Winbrailleبرنامج  متطلبات تشغيل

Processor- 386أو أكرث.  

  . ميجا أو أكرث8مساحة خالية عىل القرص الصلب حوايل  -

 .Win 98, Win NT 4.0, Win 2000, Win XPيعمل مع أنظمة تشغيل  -

  : برايل وهي يعمل عىل العديد من أنواع طابعات -
 

Everest 3 bit speech  s/n<14300  ver 8.20 

Everest 4 bit speech  s/n>14300  ver 9.20 

Basic-D/S 3 bit speech  s/n<15000  ver 3.30 

Basic-D/S 4 bit speech  s/n<15000  ver 4.30 

4X4 PRO 3 bit speech  sn<14300  ver 1.20 

4X4 PRO 4 bit speech  sn>14300  ver 2.00 

4Waves Pro All models 

 

  :ًويتعامل برنامج وين برايل أيضا مع الطابعات القدمية من النوعيات التالية

All Everest Firmware <8.21 

Old Basic With the blue embossing bar 

All Basic-D/S Firmware <3.31 

All 4X4 PRO Firmware <1.22 

Index Domino  All models 
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  : وكيفية تشغيلهWinbraille أهم قوائم برنامج
  

  
  
  

  
 
  
  
  
  
  

  Winbraille تحويل النص اإللكرتوين إىل برايل يف برنامج  29 شكل 

  
  Winbraille الوثيقة بعد تحويلها لطريقة برايل بربنامج  30 شكل 
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  Winbraille شاشة اختيار اللغة التي سيتم ترجمة برايل إليها بربنامج  31 شكل 

  

   كيفية تقسيم الشاشة للغة الطبيعية وطريقة برايل 32 شكل
  Winbrailleومراجعة الحروف قبل الطباعة يف برنامج 
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  : Winbraille 1أهم مالمح برنامج 

  .ميكن أن يعمل يف بيئة الشبكات عىل أكرث من حاسب طريف -

  .اتحديد موقع العناوين، والقدرة عىل تحديد الهوامش وضبطه -

القدرة عىل التعامل مع صور الجرافيك وطباعتها بشكل بارز، وهـو يتعامـل مـع الصـور  -

  :باالمتدادات التالية 

 BMP  ،TIF  ،WMF ،JPG  ،PNG  ،JPEG  ،GIF. 

  :كام أنه يتعامل مع أكرث تطبيقات األوفيس شيوعا وهي الوورد واإلكسل، وكذلك -

 Adobe Acrobat PDF. 

  .م صفحات اإلنرتنت إىل برايل ويرتجم مابها من صور إىل شكل بارزكام ميكن أن يرتج - 

   

    

                                                            
1. WinBraille - Free, powerful, fully Windows based braille editor for 
Windows, exclusively for Index Embossers. Retrieved 19-5-2007Fromhttp:/ 
/www .indexbrailleaccessibility.com/products/indexbraille/ winbraille.htm 
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 :الخالصة

تم التعـرف عـىل برامجيـات الحاسـب اآليل لإلعاقـة البرصيـة والرشكـات املسـئولة عـن  -

إنتاجها، وكيفية تشغيل تلك الربامج ومتطلبـات تشـغيلها مـن أجهـزة وأدوات، كـام تـم رشح 

ًيفيـة اسـتخدامه وأقسـامه، وتـم أيضـا اسـتعراض أهـم املالمـح أجزاء كل برنـامج وقوامئـه وك

  .واملميزات التي يتصف بها كل برنامج

كام تجدر اإلشارة إىل أن تلـك الربمجيـات التـي تـم عرضـها يف هـذا الفصـل تختلـف يف  -

الوظيفة التي تقدمها وطبيعة االستخدام الخاصة بها، حيث أن هناك برمجيـات تقـوم بقـراءة 

ءة املستندات وطباعة برايـل مثـل برنـامج إبصـار، وبرمجيـات تسـتخدم كقـارئ الشاشة وقرا

، وبرمجيــات قــراءة مســتندات فقــط مثــل برنــامج JAWSشاشــة فقــط مثــل برنــامج 

kruzweil1000 ـذلك ـاك حاجــه ـل ـان هـن ـا إذا ـك ـري الشاشــة وقرائتـه ـا تكـب ـرامج مهمتـه ، وـب

مهمتها طباعة برايـل فقـط ، وبرامج Zoomtextويستخدمها ضعاف البرص فقط مثل برنامج 

  .Winbraille وبرنامج Duxburyمثل برنامج 

ويقوم املستفيد باستخدام برنامجني أو أكرث لتحقيق االستفادة الكاملة التـي يرجوهـا يف  -

الحصول عىل املعلومات، سواء كان بسامعها أوال أو تكبريها ثم الحصول عليها مطبوعة برايـل 

 .أو مسجلة عىل أي وسيط
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  الفصل الرابع
  خدمات املعلومات

   ومؤرشات إحصائية لذوي اإلعاقة البرصية
  

   إحصاءات ذوي اإلعاقة البرصية :أوًال
  ٍّ إحصاءات املعاقني برصيا يف مرص-
  ٍّ مؤرشات إحصائية ملستفيدي املكتبات من املعاقني برصيا-

  ٍّخدمات املعلومات للمعاقني برصيا: ًثانيا
  الخالصة
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  :هيدمت  
الهدف الحقيقي من أي مكتبة هو تقديم الخدمات لكافة األشخاص الذين يقعون داخـل دائـرة 
الجمهور املستفيد منها؛ فعىل سـبيل املثـال املكتبـة األكادمييـة تقـدم خـدماتها لجميـع الطـالب يف 

مـن الجامعة يف جميع املراحـل الدراسـية ويف الدراسـات العليـا، وميكـن أن متتـد خـدماتها للطلبـة 
ًجامعات أخرى، وهذه الدائرة العريضة من املسـتفيدين تشـمل ذوي اإلعاقـات املختلفـة أيضـا، وال 
ًتستثنيهم بأي حال، وكذلك املكتبات العامة واملكتبات املتخصصة، ويتناول هذا الفصل عرضا لعينـة 

قني من املكتبات ومراكز املعلومات املرصية التـي تقـدم خـدمات املعلومـات بشـكل خـاص للمعـا
ٍّبرصيا كبعض املكتبات ومراكز املعلومات األكادميية وبعض املكتبات العامة، ويعرض ملا تقدمـه كـل 
مكتبة من خدماتها ومقتنياتها من التكنولوجيا املساعدة الخاصـة باإلعاقـة البرصيـة، ويجيـب هـذا 

لتـي الفصل عىل مجموعة من تساؤالت هذه الدراسـة وهـي التـي تتعلـق مبؤسسـات املعلومـات ا
تقتني أجهزة التكنولوجيا املساعدة، واملسـتفيدين منهـا، واألجهـزة التـي تقتنيهـا، واإلجـراءات التـي 
تتبعها الختيار تلك النظم، والقامئني عىل تقديم خدمات املعلومات مـن خـالل تلـك الـنظم ومـدى 

  .كفائتهم
  :ٍّإحصاءات املعاقني برصيا: أوًال

  :ٍّ إحصاءات املعاقني برصيا يف مرص -1
قبل البدء يف بحث ودراسة نظم التكنولوجيا املساعدة يف املكتبات املرصية البد من محاولة 
تحديد عدد املكفوفني وضعاف البرص يف مرص باعتبارهم الفئة املقتنى من أجلهـا تلـك الـنظم، 
ٍّوواجهت الباحثة مشكلة ال تخص فقط املعاقني برصيـا، بـل مختلـف أشـكال اإلعاقـة يف مرص؛ 

نه من الشائع يف األوساط العلمية واإلحصائية العاملة يف مجال اإلعاقة أن هناك صعوبة حيث إ
، فقد ذكـرت منظمـة الصـحة  1 بالغة يف الوصول إىل تقدير إحصايئ دقيق لحجم مشكلة اإلعاقة

ٍّمن عـدد املعـاقني برصيـا يف العـامل يعيشـون يف الـدول الناميـة% 90العاملية أن 
، وأن نسـبة  2 

  ؛ ويف تقريـر آخـر  3 مـن إجـاميل عـدد السـكان% 10ٍّني برصيا يف الدول الناميـة تصـل إىل املعاق
  

                                                            
1. Mates, Barbara T.  2011 . Assistive Technologies In The Library. Chicago: American Library 
Association, 1. 
2.World HealthOrganization [WHO]. 2014, August . Visual impairment and blindness. 
 Fact Sheet.  N°282 , RetrievedSebtember, 2015, from: http://www.who.int/mediacentre/ 
factsheets/fs282/en/ 

الجمعيـة املرصيـة : القـاهرة. الكتب املطبوعة بطريقـة برايـل يف مرص.  2005  خليل، سمرية خليل محمد . 3
الكتـب أنـهـار ـمـن : ي التاسـع الخـصـايئ املكتبـات واملعلوـمـات يف مرصملـؤمتر الـقـوم ا.للمكتبـات واملعلوـمـات

  .10.  ص.الذهب
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َّملنظمة الصحة العاملية ذكر أن عدد املعاقني برصيا مبرص ما يقرب مـن   مليـون نسـمة؛ إذ إن 2,2ُ
، ومبحاولة الباحثة معرفة عـددهم مـن خـالل  1  مليون نسمة95آخر تعداد للسكان يف مرص هو 

فة إجاميل حاالت اإلعاقة مبرص، فإن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصـاء قـد حـدد عـدد معر
ٍّمعـاقني برصيـا؛ أي أن % 20من إجاميل عدد السكان، منهم % 3,4ًاملعاقني عموما يف مرص بنسبة 
ٍّ معاق برصيا، وكذلك ذكرت إحدى 646,000ً معاقا منهم 3,230000عدد املعاقني بشكل عام هو 

 ألف نسمة،ويزيد هذا العدد كل عام 727لدراسات املرصية أن عدد املكفوفني يف مرص وصل إىل ا
ً ألف نسمة،علام بأن هذا الرقم ال يتضمن ضعاف الـبرص، وتوقعـت الدراسـة أن يصـل 15مبعدل 

  . 2 م إىل مليون نسمة2020العدد يف عام 
ٍّعاقني برصيا مبرص، وهـو مـا هنا يتضح وجود فارق واضح بني األسلوبني يف حساب عدد امل

، إال أنـه  3 يؤكد صعوبة تقدير العدد الفعيل للمكفوفني وضـعاف الـبرص يف مرص بشـكل عـام
ميكن القول بأن عددهم يزيد عن النصف مليون نسمة، وميكن أن يـزداد هـذا العـدد ليصـل 

تبـات ألكرث مـن بضـعة ماليـني نسـمة، وهـؤالء ال ميثلـون العـدد الفعـيل مـن مسـتفيدي املك
ومؤسسات املعلومات عينة الدراسة؛ ألن هناك نسبة منهم قـد ترسبـت مـن التعلـيم؛ أي أن 
ٍّهناك نسبة من األميني بينهم، وحتى من بني املعاقني برصيا يوجد من ال يهتمون بـالقراءة وال 

  .بالتكنولوجيا املساعدة عىل القراءة والتعلم واملعرفة
  :ٍّات من املعاقني برصيا مؤرشات إحصائية ملستفيدي املكتب-2

تعرض الباحثة يف هذه النقطـة البحثيـة  بعـض مـن سـامت وخصـائص املسـتفيدين ذوي 
قامـت ،  4 اإلعاقات البرصية من املكتبات ومراكز املعلومـات وذلـك مـن خـالل اسـتطالع رأي

ـة ـىل مجموـع ـا ـع ـة بـه ـدكتوراه الخاـص ـالة اـل ـداد رـس ـات إـع ـمن متطلـب ـه ـض ـة بإجراـئ   الباحـث
ات ومراكز املعلومات، وهـو يعطـي مجموعـة مـن املـؤرشات قـد تفيـد املكتبـات  من املكتب

ـوع  ـار ـن ـة يف إختـي ـة البرصـي ـذوي اإلعاـق ـوي تـقـديم ـخـدماتها ـل ـي تـن ـات الـت ـز املعلوـم ومراـك
  التكنولوجيا املناسبة لهذه النوعية من املستفيدين، وكذلك يوضح الصورة املبهمة عـن سـامت 

  

                                                            
 /http://www.sis.gov.eg/Ar: اسرتجعت مـن2015- 9- 6تاريخ االطالع .  2015 . الهيئة العامة لالستعالمات. 1

Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=19 #.VexLC7Kqqko  
ٍّـقـراءات الكـبـار املـعـاقني برصـيـا وـمـدى وـفـاء املكتـبـات مبحافـظـة .  2011 محـمـد، دـعـاء أحـمـد خـلـف . 2

 . ستريماج قسم املكتبات واملعلومات . كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية. دراسة ميدانية: اإلسكندرية بها
 .مرجع سابق.  2005 خليل، سمرية محمد خليل . 3
: ٍّتقنيات املعلومات املتاحة للمعـاقني برصيـا يف املكتبـات املرصيـة.  2016 عبده، فاطمة الزهراء محمد . 4

  . دكتوراه قسم املكتبات والوثائق واملعلومات . كلية اآلداب. جامعة القاهرة. دراسة وصفية تحليلية
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ملسـتفيدين؛ وذلـك مـن حيـث النـوع، والفئـات العمريـة، وخصائص هذه الفئة الهامة مـن ا
واحتياجاتهم  واملؤهل العلمي، ومستوى اإلعاقة، ومدى الرتدد عىل املكتبة أو مركز املعلومات،

من املكتبة أو مركز املعلومات، ودرجـة معـرفتهم بـأجهزة التكنولوجيـا املسـاعدة، ونوعيـات 
  .علومات من وجهة نظرهمبرايل املفضلة، والطريقة األفضل يف تلقي امل

  :أما عن العينة فإن توزيعها كان عىل النحو املبني يف الجدول التايل
   عينة الدراسة من كل مكتبة ونسبتها من العدد الفعيل للمستفيدين 1 جدول 

  

العدد الكيل   املكتبة أو مركز املعلومات  م
  للمستفيدين

عدد 
  العينة

  النسبة

  %23,5  31  132  ريةقسم طه حسني مبكتبة األسكند  1
  %40  4  10  قسم التكنولوجيا املساعدة والتكيف بالجامعة األمريكية  2
  %23,3  14  60  قاعة طه حسني باملكتبة املركزية بجامعة القاهرة  3
 –املعلومات بكلية حاسبات ومعلوماتوحدة تكنولوجيا   4

  جامعة القاهرة
30  10  33,3%  

  %30,6  11  36  جامعة حلوانقاعة املكفوفني باملكتبة املركزية ب  5
  %31  31  100  مركز املكفوفني بكلية اآلداب جامعة األسكندرية  6

  %27,4  101  368  املجموع
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  نسبة العينة من العدد الفعيل للمستفيدين  33 شكل 
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  :بعض البيانات األساسية للمستفيدين -

  ة البيانات األساسية للمستفيدين بعينة الدراس 2 جدول 

رقم السؤال 

  باالستبيان
  النسبة املئوية  العدد  املتغريات

  %22,8  23  انثى
  النوع  1

  %77,2  78  ذكر

 15 - 20   28  27,7%  

 21 - 30   53  52,5%  

 31 - 40   12  11,9%  

 41 - 50   7  6,9%  

  فئات السن  2

 51 - 60   1  1,0%  

  %60,4  61  كفيف
  مستوى اإلعاقة  3

  %39,6  40  ضعف نظر
  

  :متغري النوع -

يتضح للباحثة يف املتغري الخاص بالنوع  أن الذكور تفوقوا عىل اإلناث يف التواجـد يف هـذه 

أمـا نسـبة اإلنـاث % 77,2املكتبات ومراكز املعلومات عينة الدراسة، حيث إن نسـبة الـذكور 

صـة باملاجسـتري ، وهذه النتيجة تقرتب من التي توصلت إليها الباحثة يف الدراسـة الخا22,8%

 مكتبـات خاصـة بـذوي اإلعاقـة البرصيـة 8منذ مثاين سنوات حيث تم تطبيق الدراسـة عـىل 

ٍّ، وقد كانت النتيجة قريبة جـدا مـن النتيجـة  1 تختلف بنسبة كبرية عن عينة الدراسة الحالية

الحالية التي تكررت بعد مثـاين سـنوات، وهـو مـا يعنـي أنهـا ظـاهرة يكمـن وراءهـا أسـباب 

  .حق الدراسة من هذه املكتبات ومراكز املعلوماتتست

                                                            
 .128مرجع سابق، ص .  2008 مة الزهراء محمد عبده، فاط. 1
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ـكـام تـكـررت ـهـذه الفـجـوة ـبـني نـسـبة اإلـنـاث واـلـذكور يف إـحـدى األطروـحـات بجامـعـة 

مـن عينـة % 61,7والـذكور % 38,3األسكندرية عن ذوي اإلعاقة البرصية حيث كانت اإلناث 

خـوف اإلنـاث مـن ، كام تـرجح الباحثـة أن السـبب وراء هـذه الظـاهرة هـو  1 هذه الدراسة

ًالتـحـرك واالنتـقـال ـمـن مـنـازلهن إىل املكتـبـات إال يف الرضورة القـصـوى خوـفـا ـمـن تعرـضـهن 

للمخاطر أثناء االنتقال واتضـح هـذا عـن طريـق سـؤال بعضـهن حـول هـذه الظـاهرة التـي 

الحظتها الباحثة أثناء القيام بالدراسة امليدانية، وبهذا يجب عىل املكتبات ومراكـز املعلومـات 

ن توفر لهن الخدمات حيث يتواجدن حتى يكون هناك عدالة يف تقديم الخـدمات لجمهـور أ

كام هـو الحـال يف املكتبـات ومراكـز املعلومـات التـي تخـدم هـذه الفئـات مـن  املستفيدين

  .املستفيدين خارج القطر املرصي

  :متغري الفئات العمرية -

 أن النسـبة األكـرب  2 ن الجـدول املتغري الثاين هو الخاص بالفئات العمرية حيث يتضح مـ

 15يليها الفئة العمرية مـن % 52,2 بنسبة 30 : 21من املستفيدين تقع يف الفئة العمرية من 

ويرجع ذلك إىل أن أغلب عينة الدراسة مؤسسات معلومات أكادمييـة أي % 27,7 بنسبة 20: 

ًة ولكنهـا أيضـا تقـع تخدم الطلبة بشكل أسايس عدا مكتبة األسكندرية والتي تعد مكتبة عام

  .بالقرب من جامعة األسكندرية ومعظم املرتددين عليها من طلبة الكليات املحيطة بها

  :متغري مستوى اإلعاقة -

الكف الكيل "املتغري األخري يف هذا القسم يدور حول مستوى اإلعاقة، وكانت اإلجابات بني 

، وضـعاف %60,4بة املكفوفني ؛ حيث كانت نس"ضعف البرص أو الكف الجزيئ"و" أو القانوين

، وهذا يدل عىل أن اإلجابات يف معظم املجموعات املمثلة لعينة الدراسة كانت %39,6البرص 

  ".كفيف"

                                                            
 .205مرجع سابق، ص .   2011 محمد، دعاء أحمد خلف . 1
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  :نوعية االحتياجات من املكتبة أو مركز املعلومات -2
   التكرارات الخاصة بنوعية االحتياجات من املكتبة أو مركز املعلومات 3 جدول 

  نوعية االحتياجات من املكتبة أو مركز املعلومات
مرـكـز اـسـم املكتـبـة أو 

  املعلومات

تـكـــــــــرارات 
االحتيـــــــــاج 
ـــــــط  واملتوـس

  املرجح

اـســـــتخدام 
  ATأجهزة 

اـســـــتخدام 
ــــات  برمجـي

AT  

حـضـــــور 
ــدورات  اـل
  التدريبية 

حضــــــــور 
ــــؤمترات  اـمل

  العلمية

االستعانة بأحد 
  املتطوعني

ـــــور  حـض
 االمتحانات

ـقـراءة كـتـب 
ـــــــــل  براـي

  قيةالور

مجموع 
  العينات

قســـم طـــه حســـني   11  0  18  1  12  30 12  نعم
  20  31  13  30  19  1  19  ال  مبكتبة األسكندرية

31  

ــــا   0  0  0  0  2  4  4  نعم قـســــم التكنولوجـي
املـســـاعدة بالجامـعـــة 

  األمريكية 
  ال

0 0 2 4 
4  

4 4 4  

قاعة طه حسني باملكتبة   0  13  0  0  12  11  8  نعم
  14  1  14  14  2  3  6  الاملركزية لجامعة القاهرة 

14  

ــــا   0  0  9  4  5  6  7  نعم وحـــــدة تكنولوجـي
ـات بكليـــــة  املعلومــــ

الحاسبات واملعلومات 
  القاهرة

  10  10  1  6  5  4  3  ال
10  



169 
 

قاعة املكفوفني مبكتبة   0  0  0  0  0  1  10  نعم
  11  11  11  11  11  10  1  ال  جامعة حلوان

11  

مرـكــز مكـفــوفني كلـيــة   0  21  24  0  1  6  21  نعم
ــــــــــــة  اآلداب جامـع

  األسكندرية
  31  10  7  31  30  25  10  ال

31  

  11  34  43  5  32  58  62  نعم
  املجموع

  90  67  58  96  69  43  39  ال
101  
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ٍّ نوعية احتياجات املسـتفيدين مـن املعـاقني برصيـا والتـي يـأتون مـن  3 يوضح الجدول 
أجلـهـا إىل املكتـبـات ومراـكـز املعلوـمـات عيـنـة الدراـسـة، وبـشـكل ـعـام ـيـأيت ـعـىل رأس ـهـذه 
االحتياجات استخدام أجهزة التكنولوجيا املساعدة، ويـيل هـذا االحتيـاج اسـتخدام برمجيـات 

   .MP3التكنولوجيا املساعدة بأنواعها من قارئات الشاشة والتحويل إىل برايل أو 
ييل هذا االحتياج االضطراري إىل متطوع، وهذا يعكس انحسار اآللة ليحل محلها العـنرص 

ٍّثري من األحيان غري كفء؛ حيث يشتيك العديـد مـن املعـاقني برصيـا البرشي الذي يكون يف ك
من سوء القدرات اللغوية والنحوية واإلمالئية لدى املتطوع الذي يقوم بعملية القراءة للمواد 

؛ وذلـك لغيـاب PDF  سـواء كانـت مطبوعـة أو Wordاملطبوعة والتي يصعب تحويلهـا إىل 
ميثل هذا مشكلة كبرية لطلبة الدراسات العليـا مـن ذوي األجهزة واألدوات التي تقوم بذلك، و

االعاقات البرصية، لذا تـرى الباحثـة أنـه إذا تـم االسـتغالل األمثـل للمـوارد مـن التكنولوجيـا 
  .املساعدة يف املكتبات ومراكز املعلومات سيتم التخلص من العديد من هذه املشكالت

نـصـف الـعـام اـلـدرايس ونهاـيـة الـعـام ـثـم ـيـأيت احتـيـاج أداء االمتحاـنـات وـهـي امتحاـنـات 
الدرايس، وذلك ألن معظم تلك املكتبات واملراكز تابعة ملؤسسات أكادمييـة تعليميـة، وكـذلك 
من خالل حديث الباحثة مع جميع أفراد عينة الدراسة تبني أن لـديهم رغبـة شـديدة يف أداء 

لحـال بقاعـة طـه االمتحانات عن طريق الحاسب من خالل بـرامج قـراءة الشاشـة كـام هـو ا
حسني باملكتبة املركزية الجديدة بجامعة القاهرة، وهذه الطريقة تساعدهم عىل االستقاللية، 
وتجنبهم مساوئ استخدام مرافق ألداء االمتحان معهم كام هو الحال مبركز املكفـوفني بكليـة 

تـبـة اآلداب بجامـعـة األـسـكندرية، وبـهـذا الخـصـوص قاـمـت الباحـثـة بالتواـصـل ـمـع إدارة املك
املركزية الجديدة بجامعة القاهرة والتواصل مع إدارة املركز حتى يتم االسـتفادة مـن خـربات 
املكتبة بهذا الخصوص، وأن يتم تطبيق تجربة أداء االمتحانات للمكفوفني من خالل الحاسـب 

  .اآليل وبرامج قراءة الشاشة باملركز
 حـول تطبيقـات الحاسـب اآليل االحتياج األخـري االحتيـاج إىل الـدورات التدريبيـة خاصـة

والتكنولوجيا املساعدة؛ حيث الحظت الباحثة أن العديد من الذين شـملهم البحـث يخـافون 
ـا املـسـاعدة، وـسـبب ـهـذا الـخـوف ـهـو ـعـدم مـعـرفتهم بـهـا، وـعـىل ـصـعيد   ـمـن التكنولوجـي
  آخر الحظت الباحثة أن من لديهم خربة جيدة يف التعامل مع أجهـزة التكنولوجيـا املسـاعدة
  ًلديهم أيضا القدرة عىل تلبية احتياجاتهم املعلوماتية يف الدراسة والبحث واالطالع، لذلك فـإن 
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ٍّخدمات التدريب عىل استخدام التكنولوجيا املساعدة من الخدمات الهامة جدا، والتي يجـب 
  .تقدميها بقوة يف املكتبات ومراكز املعلومات التي تخدم هذه الفئة من الباحثني والقراء

ـيح أجـهـزة وأدوات  ـذات فيتـضـح أن األـمـاكن الـتـي ال تـت ـا يـخـص االـعـتامد ـعـىل اـل ـا يف ـم أـم
التكنولوجيا املساعدة لالستخدام املبارش من قبل املستفيدين يقل بها نسـبة اعـتامد املسـتفيدين 
عىل أنفسهم، عىل الرغم من أن هذا هو الهدف الرئيس املنشود من وجود التكنولوجيا املساعدة؛ 

ٍّتساعد املعاق برصيا عىل االعتامد عىل النفس وزيادة الشعور باالسـتقاللية، وحيـث يختـار حيث 
، وذلك يعتمد عىل عدة عوامل إذا توافرت باملكتبة أو مركـز  1 منها ما يتناسب مع مستوى إعاقته

املعلومات املقدم لهذه الخدمات لهذه الفئة من املستفيدين زادت نسـبة االعـتامد عـىل الـنفس 
 زيـادة عـدد الـدورات التدريبيـة حـول –إتاحة التكنولوجيا املساعدة لالستخدام املبـارش : "هيو

ٍّ زيادة نسبة الوعي لدى املعاقني برصيـا بأهميـة االعـتامد عـىل –استخدام التكنولوجيا املساعدة 
  ".الذات وكرس الرهبة يف التعامل مع التكنولوجيا
قديم الخدمة مبؤسسـة املعلومـات عـىل كيفيـة باإلضافة إىل أهمية تدريب املسئول عن ت

استخدام التكنولوجيا املساعدة املختلفة وكيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة البرصيـة، مـن أجـل 
 ، 2 أن يقوم بنقل هذه الخربة يف ما بعد إىل املستفيدين من ذوي اإلعاقـات البرصيـة أنفسـهم

لعامـة بالواليـات املتحـدة األمريكيـة وذلك عىل غرار التجربة التي قامت بهـا مكتبـة كـوينز ا
حيث قامت بتدريب جميـع العـاملني باملكتبـة عـىل كيفيـة تشـغيل واسـتخدام التكنولوجيـا 

  . 3 املساعدة باملكتبة، ثم قام العاملون يف ما بعد بتدريب املستفيدين
 

                                                            
1. Mates, Barbara T.  2011 . Ibid. p. 14. 
2. Sanaman, Gareema, Kumar, Shailendra  2015 . User's Perspective Towards Assistive 
Technologies Available In NCR Libraries Of India. Journal of Library & Information 
Technology, 35 2 , p. 98. Doi: 10.14429/gilit.35.2.8274 

.  أمريكـا خدمات املكفوفني يف مكتبات مرص العامـة ومكتبـات كـوينز العامـة .  2016 املعوض، سلوى . 3
-5-15تـاريخ االطـالع . بورسـعيد. تجـارب مرصيـة وأمريكيـة: ندوة إدارة املكتبات العامة متعددة الفروع

  www.youtube.com/wach?v=2TcN2OTK5P0 اسرتجعت من 2016
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  :الطرق واألدوات املفضلة لدى املستفيد لتلقي خدمات املعلومات بعينة الدراسة - 
 قيم بعض املتغريات حول طرق وادوات تلقي املعلومات املفضلة لدى املستفيدين بعينة  4 ول جد

  الدراسة

رقم 
 السؤال

 العدد  املتغريات
النسبة 
  املئوية

أدوات التكنولوجيا 
  املساعدة

78  77,2%  

  %14,9  15  أدوات تقليدية
6  

األدوات التي يفضلها املستفيد بعينة 
  الدراسة

  %7,9  8  كالهام
  %8,9  9  خبري

  %49,5  50  متوسط الخربة
  %36,6  37  ضعيف الخربة

7  
 درجة خربة املستفيد يف استخدام 

  التكنولوجيا املساعدة
  %5  5  ال أستخدمها
  %38,6  39  برايل الورقي

  %25,7  26  برايل اإللكرتوين
  %5  5  ورقي وإلكرتوين

  أنواع برايل املفضلة  8

  %30,7  31  ال أستخدم برايل
  %42,6  43  عن طريق السامع

  %30,7  31  من خالل برايل
  %18,8  19  سامع وبرايل

  الشكل املفضل لتلقي املعلومات  9

  %7,9  8  تكبري حجم النص 
  

كـام هـو % 77,2 أن أدوات التكنولوجيا املساعدة قد جاءت بنسبة  4 يتضح من الجدول 
ت ومراكز تكنولوجيا املعلومـات بعينـة الدراسـة؛ ، وذلك يف جميع املكتبا 37 موضح بالشكل 

ِّويرجع ذلك اإلجامع، حسبام ذكر من وقع عليهم البحث، أن التكنولوجيا املساعدة متكن مـن 
االستقاللية والرسعة والدقة يف تلقي املعلومات، وتوفري الحيـز املكـاين الضـخم، وكـذلك عـدم 

املمـنهج واملـنظم مـن قبـل مؤسسـات الحاجة إىل متطـوع، ولكـنهم يحتـاجون إىل التـدريب 
  . 1 املعلومات التي يرتددون عليها

                                                            
1. Mates, Barbara T.  2011 . Op cit. 
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    لدى املستفيد أنواع برايل املفضلة 35 شكل  لدى املستفيد     الشكل املفضل لتلقي املعلومات 34 شكل 
  
  
  
  

      
                  

                
    

  
  
  
  
  

  التي يفضلها املستفيد  أدوات تلقي املعلومات 37  شكل         درجة خربة املستفيد يف استخدام  36 شكل 
  التكنولوجيا املساعدة            
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ٍّتسعى الغالبية العظمى من املعاقني برصيا إىل تعلم التكنولوجيا املساعدة وأدواتها؛ حيث 
ًإنها تلعب دورا مهام يف حياتهم ألنها تعزز الوصول إىل املعلومات، وتسمح لهم بإنجاز امل هـام ً

؛ حيث أظهرت النتـائج  36 ، وكام هو موضح بالشكل  1 بشكل أكرث دقة، فضًال عن االستقاللية
من عينة الدراسة خرباء يف التعامل واستخدام أجهـزة وأدوات التكنولوجيـا % 8,9وجود نسبة 

ٍّاملساعدة للمعاقني برصيـا وتـتم االسـتعانة بهـم يف إقامـة الـدورات التدريبيـة وورش العمـل 
ندوات واملؤمترات العلمية التي تعقد يف بعض املؤسسات األكادميية والثقافية مثل املجلس وال

متوسطو الخربة، وهم يف حالة تعلـم ذايت دائـم لكـل مـا % 49,5األعىل للثقافة، وهناك نسبة 
؛ فهـم مـن حـديثي التخـرج %36,6هو متاح من أجهزة وأدوات وتقنيات، أما ضعيفو الخـربة 

 أو املدارس العادية، ويعتمدون يف تلقي املعلومات إما عىل برايل الـورقي أو من مدارس النور
ٍّالتلقني من خالل متطوع، وقد الحظت الباحثة أن املعاقني برصيا يظهـرون الكثـري مـن العـزم 

، وهذه نسبة إيجابية عالية بالفعل، ومـام سـبق فـإن عـىل  2 واملثابرة لتعلم هذه التكنولوجيا
ٍّت التي تهتم بتلك الفئة من املستفيدين من املعاقني برصيـا أن تـوفر لهـم مؤسسات املعلوما

الدورات التدريبية التي تساعدهم عىل محو أميتهم يف مجـاالت التكنولوجيـا املسـاعدة، كـام 
  .تقاربت هذه النسب يف املكتبات ومراكز التكنولوجيا املساعدة بعينة

ٍّقون برصيا يف القـراءة والكتابـة، ومبـا أن مبا أن برايل هو وسيلة مهمة يستخدمها املعا
هناك العديد من أجهزة التكنولوجيا املساعدة التي أصـبحت تتعامـل مـن خـالل الربايـل 
ٍّاإللكرتوين، كام انترشت هـذه األجهـزة بـني املعـاقني برصيـا بشـكل شـخيص وبـني مراكـز 

رصية؛ لـذا أصـبح مـن التكنولوجيا املساعدة واملكتبات التي تتعامل مع ذوي اإلعاقات الب
املهم سؤال من وقع عليهم البحث حـول أي نـوع مـن أنـواع برايـل هـي األكـرث تفضـيالً 

 أن نسبة من يستخدم طريقة برايـل  35 بينهم، وجاءت النتيجة كام هو موضح بالشكل 
، %30,7، وأن مـن ال يسـتخدم برايـل %69,3ممن وقع عليهم البحث عينة الدراسة هي 

ً استخدام طريقة برايل كان الرد أن برايل يشغل حيـزا مكانيـا كبـريا؛ وبسؤالهم حول عدم ٍّ ً
   حـرف برايـل، أمـا 1000عىل ما يقـرب مـن توي الصفحة الواحدة بطريقة براي حيث تح

  

                                                            
1. Sanaman, Gareema, Kumar, Shailendra  2015 . Ibid. p. 92. 
2. Robitaille, Suzanne.  2010 . The illustrated Guide to Assistive Technology and Devices: Tools 
and Gadgets for living independently.  New York: Demos Medical Publishing,. p. 31. 
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، ومـنهم مـن أفـاد أنهـم  1 ً حرفـا3500الصفحة املطبوعة من أي كتاب فتحتوي عىل ما يقرب من 
الحيز املكاين، كام أن هناك من فقد برصه بعد أن أنهى مراحل يفضلون السامع أكرث لتجنب مشكلة 

التعليم األساسية؛ لذلك فهو مل يتعلم برايل من البداية واعتمد عـىل السـامع، أمـا مسـتخدمو برايـل 
، أو %25,7، أو الشكل اإللكرتوين بنسبة %38,6فقد انقسموا ما بني مستخدم الشكل الورقي بنسبة 

؛ والواقع أن من يقوم بتجربة برايل اإللكرتوين ويتوفر له الجهاز املسـاعد %5ة ًكال الشكلني معا بنسب
ًعىل استخدام هذا الشكل، فإنه ميتنع متاما عن استخدام برايل الورقي بسبب الحيز املكـاين الضـخم 
ًالذي يشغله، وعىل الرغم من هذا جاءت نتيجة استخدام برايل الورقي األعىل ألنـه األرخـص سـعرا 

رث وفرة؛ حيث تنترش أجهزة طابعات برايل يف جميع مؤسسات املعلومات التي تقـدم خـدمات واألك
املعلومات لهذه الفئة من املستفيدين، كام يندر اقتنـاء أجهـزة برايـل اإللكرتونيـة الرتفـاع تكلفتهـا، 

 عليها وكذلك العديد من املؤسسات التي تقتنيها ال تقوم بإتاحتها للمستفيدين الستخدامها والتدرب
كام هو الحال بوحدة تكنولوجيا املعلومات بكلية الحاسبات واملعلومات وقسم طـه حسـني مبكتبـة 
ًاألسكندرية خوفا من تعرضها للتلف، كام الحظت الباحثة ندرة استخدام العديد من طلبة الجامعـة 

 التـي يتـاح Braille Noteٍّاألمريكية من املعاقني برصيا للطابعة وذلك بسبب اسـتخدامهم ألجهـزة 
استخدامها واستعارتها من قبل املكتبة أو قسم التكنولوجيا املساعدة بالجامعـة، وكـذلك الحـال مـع 
مستفيدي مكتبة جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس الذين امتنعوا عن استخدام طابعة برايـل 

ؤسسـات  بشـكل شـخيص، كـام تقاربـت هـذه النسـب يف مBraille Senseبعد اقتنـائهم ألجهـزة 
  .املعلومات بعينة

املفضلة لتلقي املعلومات فقـد كانـت االختيـارات مـا بـني " الحاسة"أما عن الطريقة أو 
، أو كليهام، أو تكبري حجـم الـنص، "اللمس"، أو برايل، أي حاسة "السمع"السامع، أي حاسة 

ت ، وجـاء"اإلبصـار"وذلك لضعاف البرص الذين يفضلون استخدام ما تبقى لهم مـن حاسـة 
؛ بـأن الغالبيـة تفضـل تلقـي املعلومـات عـن طريـق  34 النتائج ، كام هو موضح بالشكل 

، وميكن أن يضاف عليهم من يفضلون تلقـي %42,6؛ وذلك بنسبة "السمع"استخدام حاسة 
؛ ـلـذلك يـجـب ـعـىل %18,8ًاملعلوـمـات ـمـن ـخـالل حاـسـتي اللـمـس والـسـمع مـعـا بنـسـبة 

اقات البرصية أن تقتني من األجهزة واألدوات مـا مؤسسات املعلومات التي تخدم ذوي اإلع
يتالءم مع حاسة السمع؛ ألنها هي الوسيلة األساسية التي يتم تلقي املعلومـات مـن خاللهـا 

  ، أمـا "السـامع وبرايـل"و" السـامع"ٍّلدى املعاق برصيا، حيث تتجه االختيارات نحو خيـاري 
  

                                                            
1. Hersh, Marion A. & Johnson, Michael A.  2008 . Assistive Technology For Visually 
Impaired and Blind People. London: Springer-Verlag, 529. doi: 10.1007/978-1-84628-867-8. 
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، وهـي نسـبة ليسـت %30,7سـبتهم من يفضل حاسة اللمس أي طريقة برايل فقـط فكانـت ن
، لـذلك يجـب عـىل مؤسسـات  1 بالقليلة، ويرجع ذلك للفوائد واملميزات الخاصة بطريقة برايـل

املعلوـمـات الـتـي تـخـدم فـئـة ذوي اإلعاـقـات البرصـيـة عـنـد اقتـنـاء أجـهـزة وأدوات التكنولوجـيـا 
تبارها اقتناء أجهزة برايل اإللكرتونية أو طابعـة برايـل حديثـة عـىل أقـل املساعدة أن تضع يف اع

وهـي % 7,9تقدير، أما من يفضلون تلقي املعلومات عن طريق التكبري فقـط فكانـت نسـبتهم 
نسبة قليلة، وذلك يرجع إىل أنه يوجد من بني ضعاف البرص من ال يرغبون يف استهالك ما تبقـى 

صار تكون يف نقصان مستمر، وأنهم يف النهاية سوف يصابو بـالكف لهم من إبصار ألن نسبة اإلب
الكامل للبرص خاصة مع تقدم العمر، أو وجود بعض األمراض املزمنة التي تؤدي إىل تراجع قـوة 

، وتويص الباحثة بعد هذه النتيجة املهمة، بأن يكـون بكـل مؤسسـة معلومـات وحـدة  2 اإلبصار
؛ حيث إن حاسة السمع هي الحاسة األساسـية DAISYريق خاصة إلنتاج املواد السمعية عن ط

  .التي يعتمد عليها معظم ذوي اإلعاقة البرصية
ـز  - ـات ومراـك ـن املكتـب ـة االحتياـجـات ـم ـاعدة ـعـىل تلبـي ـا املـس ـزة التكنولوجـي ـدرة أجـه ـق

  :املعلومات
   مدى قدرة أجهزة التكنولوجيا املساعدة 5 جدول 

  جة املستفيدين منها املستخدمة يف املكتبات عىل تلبية حا

أدوات وأجهزة التكنولوجيا 

  املساعدة

قادر 

  بشدة
  قادر

إىل حد 

  ما

غري 

  قادر

غري قادر 

  بشدة

مل يتم 

  اإلجابة

  11  0  15  19  3  53  التكرار

النسبة 

  اإلجاملية
52,5%  3%  18,8%  14,9%  0%  10,9%  

  طابعة برايل

النسبة 

 الصحيحة
58,9%  3,3%  21,1%  16,7%  0%    

ّمدون   64  0  7  7  10  13  التكرار

   الحظاتامل

 النسبة 
12,9%  9,9%  6,9%  6,9%  0%  63,4%  

                                                            
1. Robitaille, Suzanne.  2010 . Ibid. p. 36. 
2. Manduchi, Roberto &Kurniawan, Sri.  2013 .Ibid, p. 61. 
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    اإلجاملية

النسبة 
 الصحيحة

35,1%  27%  18,9%  18,9%  0%    

  61  0  8  8  9  15  التكرار
النسبة 
  اإلجاملية

  عارض برايل  60,4%  0%  7,9%  7,9%  8,9%  14,9%

النسبة 
 الصحيحة

37,5%  22,5%  20%  20%  0%    

  51  0  1  8  30  11  التكرار
النسبة 
  اإلجاملية

لرقمية الكتب ا  50,5%  0%  1%  7,9%  29,7%  10,9%

  الناطقة
النسبة 
 الصحيحة

22%  60%  16%  2%  0%    

  69  0  0  8  13  11  التكرار
النسبة 
  اإلجاملية

  أجهزة التكبري  68,3%  0%  0%  7,9%  12,9%  10,9%

النسبة 
 الصحيحة

39,4  40,6%  25%  0%  0%    

  45  0  0  6  14  36  التكرار
النسبة 
  اإلجاملية

35,6%  13,9%  5,9%  0%  0%  44,5%  
برامج 

قراءة 

النسبة  الشاشة
 الصحيحة

64,3%  25%  10,7%  0%  0%    

  87  0  0  0  4  10  التكرار
النسبة 
  اإلجاملية

9,9%  4%  0%  0%  0%  86,1%  

ذك
ى أ

خر
أ

ها
ر

  

املاسح 

الضويئ 

 +

OCR 
النسبة 
 الصحيحة

71,4%  28,6%  0%  0%  0%    
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 مدى قدرة أجهزة التكنولوجيا املساعدة املستخدمة يف املكتبـات عـىل  5 يتضح من الجدول 
ُتلبية احتياجات املستفيدين من ذوي اإلعاقات البرصية، وهناك من مل يجب عىل بعـض عنـارص 
هذا السؤال، وسيتم حساب النسب عىل أساس عدد من أجابوا عـىل السـؤال مـن أفـراد العينـة 

من أفراد العينة أن طابعات برايل قـادرة بشـدة عـىل % 58,9النسب الصحيحة، وقد رأى وهي 
تلبيةاحتياجاتهم من مؤسسات املعلومات من خالل خدمات املعلومات التـي تقـدم مـن خـالل 
ٍّهذه النوعية من األجهزة، وهي نسبة كبرية نسبيا تدل عىل أن هذا الجهـاز مـا يـزال يف صـدارة 

األساسية يف تقديم خدمات املعلومـات باملكتبـات ومراكـز املعلومـات الخاصـة األجهزة املهمة و
بذوي اإلعاقات البرصية خاصة مع املستفيدين من طلبة الجامعة، وذلـك عـىل الـرغم مـن بـدء 
انتشار أجهزة برايل اإللكرتوين، وظهور تأثريها يف نسب باقي االختيارات التاليـة بخصـوص جهـاز 

فقـد بلغـت " إىل حـد مـا"، أما اختيار %3,3عىل نسبة " قادر"اختيار طابعة برايل؛ حيث حصل 
، وترـجـع ـهـذه النـسـبة إىل زـيـادة %16,7كاـنـت نـسـبته " ـغـري ـقـادر"، واختـيـار %21,1نـسـبته 

استخدام أجهزة برايل اإللكرتونية والعـزوف عـن اسـتخدام طابعـات برايـل يف األعـامل البحثيـة 
عينة الدراسة يف بعـض مؤسسـات املعلومـات مثـل وخدمات املعلومات من جانب بعض أفراد 

أعضاء هيئة التدريس من مستفيدي قاعـة املكفـوفني باملكتبـة املركزيـة بحلـوان والغالبيـة مـن 
مستفيدي قسم التكنولوجيا املسـاعدة بالجامعـة األمريكيـة مـن طـالب الدراسـات العليـا، أمـا 

ِباختيـاره، ومل يجـب عـىل هـذا العـنرص فلم يقم أحد من افراد العينـة " غري قادر بشدة"اختيار  ُ
  .من أفراد عينة الدراسة% 10,9سوى 

ّمدون املالحظات وعارض برايل فكانت نسبة من مل : أما أجهزة برايل اإللكرتونية، وهام
مـن مجمـوع أفـراد عينـة الدراسـة، % 63,4ّيجيبوا عىل العنرص الخاص مبدون املالحظات 

مـن أفـراد عينـة الدراسـة؛ % 60,4خاص بعارض برايـل ونسبة من مل يجيبوا عىل العنرص ال
وذلك لنفس األسباب التي سبق ذكرها بالسؤال الخـاص مبـدى أهميـة هـذه النوعيـة مـن 

عـىل تلبيـة " قـادر بشـدة"األجهزة باملكتبات ومراكز املعلومات، وبلغت نسبة من اختاروا 
، أما جهاز %35,1ت كانت ّاحتياجهم من املكتبة أو مركز املعلومات لجهاز مدون املالحظا

ّلجهـاز مـدون املالحظـات " قـادر"، ونسبة من اختاروا %37,5عارض برايل فكانت النسبة 
ّلجهـاز مـدون " إىل حـد مـا"، أما نسبة %22,5، أما جهاز عارض برايل فكانت النسبة 27%

ٍّ، وهذه النسب تعطي كذلك مـؤرشا إيجابيـا %20، ولجهاز عارض برايل %18,9املالحظات  ً
ملدى قدرة تلك األجهزة عىل تلبية احتياجات املستفيدين من خدمات املعلومات املقدمـة 
لذوي اإلعاقات البرصية عـىل الـرغم مـن عـدم انتشـارها بالقـدر الكـايف بـني أفـراد عينـة 

  ولجهـاز % 18,9ّفكانـت نسـبته لجهـاز مـدون املالحظـات " غري قادر"الدراسة، أما اختيار 
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مـن أفـراد عينـة %  30,7؛ وذلـك يرجـع إىل أن هنـاك نسـبة %20سبة عارض برايل كانت الن
  .الدراسة ال يفضلون طريقة برايل يف تلقي املعلومات

قـادر "أما ما يخص عنرص أجهزة وأدوات الكتب الرقميـة الناطقـة؛ فكانـت نسـبة اختيـار 
ًأيضـا ، وهـذه %16" إىل حـد مـا"، ونسـبة اختيـار %60" قادر"، أما نسبة اختيار %22" بشدة

ٍّنسب إيجابية تدل عىل أن هذه الوسيلة قادرة إىل حد كبري جدا عىل تلبية احتياجات املعاقني 
ًبرصيا من املكفوفني وضعاف البرص معا من املكتبات ومراكز املعلومات، وأنـه يجـب العمـل  ٍّ

، وهـي %2نسـبته " غـري قـادر"بها واقتناء أجهزتها املشغلة لها واملنتجة لها، ونجد أن اختيـار 
، وهذا يوضح "غري قادر بشدة"ٍّنسبة ضئيلة جدا ومل يقم أحد من أفراد عينة الدراسة باختيار 

أكرث من باقي االختيارات األخرى، أمـا " قادر"أن إجابات أفراد عينة الدراسة تتجه نحو اختيار 
مـن إجـاميل أفـراد عينـة % 50,5نسبة من مل يجيبـوا عـىل هـذا العـنرص مـن السـؤال كانـت 

  .لدراسةا
" قـادر بشـدة"ويف ما يخص أجهزة التكبري الخاصة بضعاف البرص، فقد كانت نسبة اختيار 

، ومل يقم أي من أفـراد %25" ٍإىل حد ما"، ونسبة اختيار %40,6" قادر"، ونسبة اختيار 39,4%
، وهـذا مـؤرش قـوي عـىل قـدرة تلـك "غـري قـادر بشـدة"أو " غري قادر"عينة الدراسة باختيار 

ة من األجهزة عىل تلبية احتياجات ضعاف البرص من املكتبات ومراكز املعلومات، بينام النوعي
  .من مجموع أفراد عينة الدراسة% 68,3كانت نسبة من مل يقوموا باإلجابة عىل هذا السؤال 

وقامت الباحثـة بوضـع عـنرص خـاص بـاألجهزة واألدوات األخـرى التـي مل تـذكرها ضـمن 
عىل كلٍّ مـن % 70,3قرتاحات بعض األفراد من عينة الدراسة وهم عنارص السؤال؛ فاشتملت ا

، أمـا بالنسـبة لربمجيـات "OCRبرمجيـات + برمجيات قراءة الشاشة وعىل املاسـح الضـويئ "
فكانت نسـبته " قادر"، أما اختيار %64,3" قادر بشد"قراءة الشاشة فكانت نسبة من اختاروا 

غـري "أو " غـري قـادر"، ومل يقـم أحـد باختيـار %10,7كانت نسبته " إىل حد ما"، واختيار 25%
مـن مجمـوع أفـراد عينـة الدراسـة، أمـا % 55,5لهذا العنرص املقرتح من جانـب " قادر بشدة

هـي " قـادر بشـد" فكانت نسبة اختيـار OCRبالنسبة لعنرص املاسحات الضوئية وبرمجيات 
غـري "أو " ٍّإىل حـد مـا"اختيار ، ومل يقم أحد ب%28,6فكانت نسبته " قادر"، أما اختيار 71,4%
مـن مجمـوع أفـراد عينـة % 13,9لهذا العنرص املقرتح من جانـب " غري قادر بشدة"أو " قادر

  .الدراسة
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  :ٍّخدمات املعلومات للمعاقني برصيا :ًثانيا
ورد يف املعجم املوسوعي لعلوم املكتبات والتوثيق واملعلومات بأن الخدمـة املكتبيـة هـي 

، وحتى تتحقق الخدمـة  1 " تقدمها املكتبة الستخدام الكتب وبث املعلوماتالتسهيالت التي"
املكتبية يف املكتبات ومراكز املعلومات عىل الوجه األكمل البد من عدة متطلبات أو مقومات 

  :أساسية ترتكز عليها وتتمثل هذه املتطلبات يف
 .مصادر املعلومات -
 .الكادر البرشي املؤهل -
 . 2 زمة ملجتمع املستفيدين للقراءة واملطالعة والبحثالتسهيالت الال -
 .ميزانية تسمح باقتناء األدوات التكنولوجيا املساعدة الالزمة لتقديم الخدمة -

ـادة تقـدم خـدماتها املكتبيـة واملعلوماتيـة لألشـخاص األصـحاء مـن الناحيـة العقليـة  واملكتبات ع
 شاملة وتغطي احتياجات كافـة رشائـح املجتمـع والجسدية واالنفعالية ومع ذلك حتى تكون خدماتها

ـات خاصـة مـن القـراء لهـم ظـروف  ًالذي توجد فيه، ال بـد لهـا أن تقـدم جـزءا مـن خـدماتها إىل فئ
ومستويات واحتياجات خاصة، وقد أخذت املكتبات عىل عاتقها وضع برامج خاصـة لهـم يف خـدماتها 

ًئات بحاجة إىل معلومات وخدمات مكتبية متامـا  الرعاية واالهتامم ومع ذلك فإن هذه الفإعطائهمأو 
 . 3 تزيد عنه يف كثري من األحيان، كام انها ميكن ان ان السويسكحاجة اإلن

وهناك مجموعة من الخدمات منها ما يقدم بالفعل يف املكتبات ومراكز املعلومات املرصيـة 
باحثة أن يتم تقـدميها مـن التي تقدم خدماتها لذوي اإلعاقة البرصية، وهناك بعض منها تأمل ال
  :خالل أدوات خاصة من التكنولوجيا املساعدة، وهذه الخدمات هي

  : خدمات التدريب عىل التكنولوجيا املساعدة-
كام أشارت الباحثة يف كثري من الواضع سابقة الـذكر أن للتـدريب حاجـة ملحـة حيـث ال 

عدة التـي تقتنيهـا املكتبـة دون ٍّميكن للمعاق برصيا االستفادة مـن أدوات التكنولوجيـا املسـا
الـتـدريب عليـهـا ومعرـفـة جمـيـع أـشـكال اـسـتخدامها، وتـقـوم العدـيـد ـمـن املكتـبـات ومراـكـز 
  املعلومات بتقديم هذه الخدمات عىل نحو منظم يكفـل فعاليـة االسـتفادة مـام تقتنيـه مـن 

  

                                                            
: الكويـت. لومـاتاملعجم املوسـوعي لعلـوم املكتبـات والتوثيـق واملع.  1984 رشف الدين، عبد التواب . 1

  .261ص . الكاظمية للنرش
 .231ص . دار الحرية للطباعة: بغداد. املدخل إىل علم املكتبات واملعلومات.  1982 عليان، ربحي . 2
دار صـفاء : عـامن. خدمات املستفيدين من املكتبات ومراكز املعلومـات.  2000 النوايسة، غالب عوض . 3

 .271ص. للنرش والتوزيع
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ت عـىل سـبيل تكنولوجيا مساعدة لذوي اإلعاقة البرصية، ومن هذه املكتبات ومراكز املعلوما
قاعة طه حسني باملكتبة املركزية الجديدة لجامعة القاهرة؛ حيث تقوم املقاعة بتنظيم  :املثال

مجموعة مـن الـدورات التدريبيـة عـىل برمجيـات قـراءة الشاشـة التـي تقتنيهـا يك يسـتطيع 
الطالب استخدامها يف إجراء امتحانات العام الدرايس من خاللها، وهـي تفيـد الطالـب حيـث 

تطيع من خاللها االعتامد عىل ذاته يف اإلجابة عن األسئلة وقرائتهـا ومراجعـة اإلجابـة دون يس
ًالحاجة إىل متطوع أو مرافق، وعىل غرار هذه الكيفية يقدم أيضا قسم التكنولوجيا املسـاعدة 

  .بالجامعة األمريكية بالقاهرة هذه الخدمات
اين، وكـذلك وحـدة تكنولوجيـا كام يقدم قسم طه حسني مبكتبـة األسـكندرية بشـكل مجـ

  .املعلومات بكلية الحاسبات واملعلومات بجامعة القاهرة
  تخدمات تصفح اإلنرتن -

ٍّيحتاج املعاق برصيا كغريه من املستفيدين إىل تصفح اإلنرتنت ومعرفة كل ما هو جديد من 
ل االجتامعـي، معلومات، أو متابعة حسابه الخاص للربيد اإللكرتوين، أو استخدام شبكات التواص

أو البحث يف قواعد البيانات اإللكرتونية أو املستودعات الرقمية التي تشرتك بهـا املكتبـة، وهـذا 
لبيانات املختلفة أو عارض برايل إذا ستطيع التعامل مع كل هذه يتطلب برنامج قارئ للشاشة ي

  .السمعيف تلقي املعلومات أكرثمن طريقةكان يفضل املستفيد طريقة برايل 
ـمـن املكتـبـات الـتـي تـقـدم ـهـذه الـخـدمات بكـفـاءة ونـظـام قـسـم ـطـه حـسـني مبكتـبـة و

األسكندرية وذلك من خالل قارئـات الشاشـة، قاعـة طـه حسـني باملكتبـة املركزيـة الجديـدة 
ًبجامعة القاهرة وذلك من خالل برمجيات قراءة الشاشة أيضا، وقسـم التكنولوجيـا املسـاعدة 

لك من خالل قارئـات الشاشـة وأجهـزة عـرض برايـل وأجهـزة بالجامعة األمريكية بالقاهرة وذ
، وـكـذلك وـحـدة تكنولوجـيـا املعلوـمـات بكلـيـة الحاـسـبات PDAاملـسـاعد الرقـمـي الـشـخيص 
  .واملعلومات بجامعة القاهرة

  :خدمات استعارة أجهزة وبرمجيات التكنولوجيا املساعدة -
تخدامها ألكـرث مـن هناك العديد من أجهـزة التكنولوجيـا املسـاعدة التـي يصـعب اسـ

شخص يف ذات الوقت، لذلك تلجأ املكتبة أو مركـز املعلومـات القتنـاء مجموعـة متعـددة 
منها ثم تقوم بإعارتها للمستفيدين وفق نظام محكم يضمن للمكتبة او مركـز املعلومـات 
  باسرتداد الجهاز مرة أخرى محتفظ بحالته الجيدة، ومن أمثلة املكتبات ومراكز املعلومـات 
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التي تقدم مثل هذه النوعية من الخدمة هي قسم التكنولوجيا املساعدة بالجامعة األمريكية 
حيث يقوم الطالب باستعارة الجهاز عن طريق املكتبة التي بدورها تأخذ صورة مـن بطاقتـه 
الخاصة بالجامعة ويقوم أخصايئ املكتبة بتسجيل بيانات الطالب وبيانات الجهـاز عـىل نظـام 

ًخدمة ويستطيع الطالب أيضا أن يستعري الجهاز من خالل أخصـايئ التكنولوجيـا خاص بهذه ال
  .املساعدة بالقسم بنفس النظام والقواعد

  :خدمات القراءة املسموعة للنص املطبوع -
  Scannerوتكون عن طريق سحب صورة ضوئية للنص املطبوع من خالل املاسح الضـويئ 

 إىل نص إلكرتوين ميكن التعامل معـه مـن خـالل  ثم تحويلهOCRومعالجته من خالل برامج 
 ميكن سـامعه MP3أو تحويله إىل ملف " TTS "Text-To-Speechقارئات الشاشة وخاصية 

 وذلك من خالل MP3من خالل الحاسب اآليل أو الهاتف الخلوي الزيك أو من خالل مشغالت 
  .برمجيات خاصة

 هـذه الخدمـة قاعـة طـه حسـني باملكتبـة ومن املكتبات ومراكز املعلومات التي تقوم بتقـديم
 قسـم – مركـز املكفـوفني بكليـة اآلداب بجامعـة األسـكندرية - املركزية الجديدة لجامعة القـاهرة  

ـة  ـة األمريكـي ـاعدة بالجامـع ـا املـس ـبات –التكنولوجـي ـة الحاـس ـات بكلـي ـا املعلوـم ـدة تكنولوجـي  وـح
  .ملركزية بجامعة حلوان قاعة املكفوفني باملكتبة ا–واملعلومات بجامعة القاهرة 

  :خدمات تحويل النص اإللكرتوين إىل برايل مطبوع -
، وقـد الحـظـت Braille Embosserوهـذه الخـدمات تقـدم ـمـن خـالل طابعـات براـيـل 

ٍّالباحثة أن هذه الخدمات ال غنى عنها ملجتمع املعاقني برصيا مبرص؛ حيث من خـالل خربتهـا 
ن والطالب وكذلك خربتها يف العمل مبكتبـات ومراكـز يف التعامل مع هذه الفئة من املستفيدي

ـة أن ـهـذه األجـهـزة ال غـنـى عنـهـا ألي مؤسـسـة  املعلوـمـات الخاـصـة ـبـذوي اإلعاـقـة البرصـي
معلومات تنوي أن تقدم أي نوع من الخدمات املعلوماتية لذوي اإلعاقة البرصية، وذلك عـىل 

إىل حيـز مكـاين ضـخم وصـعوبة الرغم من عيوب برايل الورقي من ضخامة املنتج واحتياجـه 
التعامل معه إال أن الكفيف املرصي أو العريب مل يستغني عنه أو يستبدله بالربايـل اإللكـرتوين 

  .حتى هذه اللحظة بشكل كامل
وال داعي هنا لذكر املكتبات ومراكـز املعلومـات التـي تقـدم هـذه الخـدمات ألن جميـع 

ية تقتنـي مجموعـة متنوعـة مـن طابعـات مؤسسات املعلومات الخاصة بذوي اإلعاقة البرص
  .برايل وتقدم هذه الخدمة بشكل أسايس عىل رأس جميع ما تقدمه من خدمات أخرى
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  :خدمات تحويل النص املطبوع إىل إلكرتوين -

 وتقدم بشكل خاص للنصـوص باللغـة اإلنجليزيـة OCRوهي خدمة تقدم من خالل برمجيات 

للغة العربية بشكل يخلو من األخطاء اإلمالئيـة بنسـبة  يقوم بتحويل اOCRحيث ال يوجد برنامج 

ُمعقولة حتـى اآلن، وهـذه الخدمـة تقـدم بشـكل فعـال ومكثـف يف قسـم التكنولوجيـا املسـاعدة 
بالجامعة األمريكية، حيث أن املقررات جميعها باللغـات الآلتينيـة أواإلنجليزيـة؛ وتقـدم عـىل هـذا 

 مصور ويقوم الربنـامج بتحويلـه إىل PDFكل مطبوع أو النحو حيث يأيت الطالب ومعه املقرر يف ش

  . عىل بطاقة ذاكرةWord Fileنص إلكرتوين يتسلمه الطالب يف شكل 

  :خدمات تكبري النصوص أو الصور -

تقدم هذه الخدمة من خالل أجهزة التكبري التي تم رشحها سابًقا أو من خـالل برمجيـات 

 يرغب يف اسـتخدام مـا تبقـى لـه مـن حاسـة تكبري الشاشة، وهي خاصة بضعاف البرص وملن

اإلبصار، وتقدم هذه الخدمات يف قسم طه حسني مبكتبـة األسـكندرية حيـث تقتنـي املكتبـة 

 وتقـوم املكتبـة باسـتخدام تطبيـق التكبـري املتضـمن بنظـام CCTVثالث أجهزة مـن نوعيـة 

ت واملعلومـات ، وكذلك تقدم يف وحدة تكنولوجيا املعلومات بكلية الحاسباWidowsتشغيل 

ً أكرث تطورا من املوجـود CCTVبجامعة القاهرة حيث تقتني الوحدة جهاز واحد من نوعية 

مبكتبة األسكندرية، وكذلك تقدم بقسم التكنولوجيا املسـاعدة بالجامعـة األمريكيـة بالقـاهرة 

  .ً أيضاCCTVحيث تقتني جهاز واحد من نوعية 

  :خدمات إجراء االمتحانات الدراسية -

تقدم أيضا من خالل برمجيات قراءة الشاشة أو مـن خـالل عـارض برايـل، وهـي تقـدم وهي 

ّبشكل فعال باملكتبة املركزية الجديدة بجامعة القاهرة بقاعة طه حسني؛ حيث يأيت الطالب عـىل 

مجموعات وتوفر املكتبة لهم الحاسبات اآللية املحمل عليها برمجيات قراءة الشاشـة التـي سـبق 

 كيفية استخدامها يف بداية العام الدرايس، ويقوم الطالب بإجراء االمتحان بنفسـه وأن تدربوا عىل

دون مساعدة ويقوم بحفظ اإلجابات بعد مراجعتها عىل جهاز الحاسب بأسـمه، ويقـوم أخصـايئ 

  .املكتبة بجمع هذه اإلجابات وطباعتها وتسليمها ملرشف املادة
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  ":Digital Talking Books DAISY "خدمات -
، حيـث يوجـد  1 تقدم هذه الخدمات بشكل خاص بقسم طه حسني مبكتبـة األسـكندريةو

، وسـوف تقـوم DAISYبالقسم وحدة خاصة بإنتاج الكتب الرقمية الناطقة من خالل معيار 
وملزيـد مـن التوضـيح حـول كيفيـة . الباحثة بتقديم رشح وايف لهذه التقنية يف الفصـل التـايل

بقسـم طـه وحدة الكتب الرقميـة الناطقـة "طريقة تشغيل تقديم هذه الخدمة؛ سيتم رشح 
، وهي املكان الوحيد مبرص الذي يقوم بتقديم هذه النوعيـة مـن  2 "حسني مبكتبة األسكندرية

  .الخدمات
تتمثل املرحلـة األوىل للعمـل بالوحـدة يف اختيـار كتـب يف موضـوعات العلـوم اإلنسـانية 

  :نتقاء لهذه الكتب بثالث مراحل وهيبشكل عام باللغة العربية، ومتر عملية اال
  .يقوم رئيس الوحدة باختيار الكتاب: أوالً
 .يقوم املوظف املسئول عن التسجيل بقراءة الكتاب ثم املوافقة عىل التسجيل: ًثانيا
 .ًيقوم الراوي بقراءة الكتاب أيضا واملوافقة عىل قراءته وتسجيله: ًثالثا

التسجيل ترشيح كتاب ما ولكن بعد موافقة جميع وميكن للراوي أو املوظف املسئول عن 
  .األطراف الثالثة عىل املوضوع

ويقوم الراوي بتحضري الجزء املراد تسجيله قبل أن يأيت إىل التسجيل، ويعمل يف اليوم ملدة 
 صفحة، ويأيت إىل الوحـدة يـومني يف األسـبوع، ويتـوىل الـراوي 20 ساعات يك يقوم بتسجيل 4

 حتى نهايته، ويجب أن يكون موضوع الكتاب مفضالً لدى الراوي وأن تسجيل الكتاب بصوته
يكون الراوي عىل توافق مع وجهة نظر مؤلف الكتاب حول املوضوع ألن هذا اإلحساس يصل 

  .إىل املستمع يف النهاية، وذلك حسب رأي مسئول الوحدة
يل ثم يـأيت دور املوظـف املسـئول عـن تسـجيل الكتـاب؛ حيـث تسـتغرق عمليـة التسـج

ًللكتاب بشكل كامل أياما، وقد يتم إعادة التسجيل إذا كان هناك مشكلة يف الصـوت، ويقـوم 
املوظف يف مرحلة املونتاج بتصحيح األخطاء الخاصة بـالراوي أو اسـتبعاد املقـاطع أو الجمـل 

  .غري الصالحة، واالتصال بالراوي مرة أخرى للمجيء وإعادة تسجيلها

                                                            
واقـع أجهـزة وتقنيـات التكنولوجيـا املسـاعدة لـذوي اإلعاقـات .  2017 طمـة الزهـراء محمـد عبـده، فا. 1

.  24 مج . اإلتجاهات الحديثة يف املكتبات واملعلومات. دراسة وصفية تحليلية:البرصية مبكتبة األسكندرية 
  .489، ص 48ع 
 .122 : 120ص . مرجع سابق. عبده، فاطمة الزهراء محمد. 2
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تحرير بكتابة العناوين الرئيسية والفرعية، ثم يضع تحت كل يقوم املوظف املسئول عن ال

عنوان امللف الصويت الخاص به دون أي نص مكتوب، تشتمل امللفات الصـوتية الـنص وأرقـام 

 من خالله DAISYالصفحات وكذلك االستشهادات املرجعية، ويتوىل الربنامج الذي يتم إنتاج 

  . تسكني هذه امللفات يف املسارات الخاصة بها

بعد االنتهاء من مرحلة املونتـاج أو التحريـر تـذهب امللفـات املسـجلة إىل موظـف آخـر 

ًليقوم مبرحلة املراجعة، والبد أن يكون املسئول عن املراجعة شخصا آخر غري من قام بعمليـة 

  .التحرير والتسجيل، وذلك للتأكد من خلو امللفات املسجلة من األخطاء

جعة يتم تحويل ملفات الكتـاب مـن نوعيـة امللفـات القابلـة بعد االنتهاء من مرحلة املرا

للتعديل إىل نوعية ملفات العرض فقط، وهذه تكون أقل يف الحجم وغري قابلة للتعـديل، ثـم 

يتم وضعها عىل الجهاز الخادم املخصص لحفظ تلـك التسـجيالت، لتصـبح بعـد ذلـك متاحـة 

  .لجمهور املستفيدين من القسم

  : وهامDAISY طريقتان بالوحدة لتشغيل ملفات كتب وبخصوص التشغيل فهناك

  . املتوفر بوحدة الخدماتPlextalk Ptr2 مثل جهاز Play Backعن طريق أجهزة  -

 املقتناة يف قسم طه حسني بوحدتيه، وهي محملة DAISYأو عن طريق برامج تشغيل  -

 بوحـدة الكتـب عىل جميع أجهزة الحاسب املتاحة للجمهور، وكذلك أجهزة الحاسب الخاصـة

  .Ami و Dolphin Easy Readerالرقمية الناطقة وهام برنامجا 

ً كتابا منذ بداية العمـل بهـا وحتـى تـاريخ اإلنتهـاء مـن الدراسـة 158تم يف الوحدة إنتاج 

ً كتابا يف العام الواحد، باإلضافة إىل أن الوحـدة ال تعمـل 30م، مبعدل 2015العملية نهاية عام 

  .خالل شهر رمضان
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   خريطة تدفق لطريقة تشغيل وحدة الكتاب الرقمي الناطق 38 شكل 
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  :E- Brailleخدمات  -

وهي خدمة يتم تقدميها بشكل أسايس بقسم التكنولوجيا املساعدة بالجامعـة األمريكيـة، 

، ويـتم إعارتهـا للطـالب مـن املعـاقني Braille Sense أو Braille Noteحيث تقتنـي أجهـزة 

ٍّلجامعة، كام أن أعضاء هيئـة التـدريس بجامعـة حلـوان يقومـون باسـتخدامها أيضـا ٍّبرصيا با

بشكل شخيص مبعزل عن مكتبة الجامعة التي مل تقتنيها بعد وتقدم خدمات برايـل املطبوعـة 

بشكل تقليدي، وقد اتضح للباحثة أن أعضاء هيئة التدريس الذين يقتنون هذه النوعيـة مـن 

ًمتاما عن استخدام برايل الورقي وذلك بسبب املميزات التي مينحهـا  امتنعوا E-Brailleأجهزة 

 ملستخدمه من السهولة واليرس وتوفري الحيـز املكـاين الضـخم الـذي يولـده E- Brailleجهاز 

  .برايل الورقي
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  :الخالصة
  :قد خلصت الباحثة بهذا الفصل ملجموعة من النتائج التي تتمثل يف اآليت

ٍّن مرافق املعلومات التي تقدم خدماتها للمعاقني برصيا ليسـت لـديهم أن غالبية املستفيدين م
ـذلك فـعـىل مؤسـسـات  ـدائم، ـل ـه اـل ـاجون إىل التوجـي ـا املـسـاعدة، ويحـت ـة بالتكنولوجـي معرـفـة كافـي
املعلومات التي ينتمون إليها أن تقدم لهم التوعية الكافية، وأن تقيم الندوات واملؤمترات والـدورات 

 .ً حول كل ما هو جديد؛ ألنها املرجع الثقايف لهم أوالً وأخرياالتدريبية العلمية
أن من أهم سامت املستفيدين ذوي اإلعاقات البرصية املرتددين عىل مكتبـات ومراكـز  -1

أن معظـم املسـتفيدين مـن الـذكور وأن نسـبة اإلنـاث : معلومات التكنولوجيا املساعدة هي
ـن املـسـتفيدين ـة العظـمـى ـم ـة، وأن الغالبـي ـوفني يف معـظـم مؤسـسـات قليـل ـن املكـف  ـهـم ـم

املعلومات بعينة الدراسة، كام أن ضعاف البرص نسـبتهم ليسـت بالقليلـة وال ميكـن إغفـالهم 
عـنـد اقتـنـاء أجـهـزة التكنولوجـيـا املـسـاعدة أو التخـطـيط لـخـدمات معلوـمـات ـلـذوي اإلعاـقـة 

 .البرصية
ت البرصية بشـكل متطـور ال يوجد مكتبة أو مركز معلومات يقدم خدماته لذوي اإلعاقا - 2

أو بشكل بدايئ إال وطابعة برايل هي من أوائل أجهزة التكنولوجيا املساعدة التـي يقتنيهـا قبـل 
أن يفكر يف مـدى فعاليـة اسـتخدامها ومـدى احتيـاج املسـتفيدين املحتملـني منـه إليهـا، ويـيل 

 .الطابعة برمجيات قراءة الشاشة
التكنولوجيا املساعدة لالستخدام املبـارش مـن قبـل األماكن التي ال تتيح أجهزة وأدوات  -3

املستفيدين يقل بها نسبة اعـتامد املسـتفيدين عـىل أنفسـهم، عـىل الـرغم مـن أن هـذا هـو 
ٍّالهدف الرئيس املنشود من وجود التكنولوجيا املسـاعدة؛ حيـث تسـاعد املعـاق برصيـا عـىل 

ختار منها ما يتناسـب مـع مسـتوى االعتامد عىل النفس وزيادة الشعور باالستقاللية، وحيث ي
إعاقته، وذلك يعتمد عىل عدة عوامل إذا توافرت باملكتبـة أو مركـز املعلومـات املقـدم لهـذه 

إتاـحـة : "الـخـدمات لـهـذه الفـئـة ـمـن املـسـتفيدين زادت نـسـبة االـعـتامد ـعـىل اـلـنفس، وـهـي
حـول اسـتخدام  زيـادة عـدد الـدورات التدريبيـة –التكنولوجيا املساعدة لالستخدام املبـارش 

ٍّ زيادة نسبة الوعي لدى املعاقني برصيا بأهمية االعـتامد عـىل الـذات –التكنولوجيا املساعدة 
 ".وكرس الرهبة يف التعامل مع التكنولوجيا

من يقوم بتجربة برايل اإللكرتوين ويتوفر له الجهاز املسـاعد عـىل اسـتخدام هـذا الشـكل  - 4
  ي وأجهـزة طابعـة برايـل؛ بسـبب الحيـز املكـاين الضـخم ًميتنع متامـا عـن اسـتخدام برايـل الـورق
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ًالذي يشغله، وعىل الرغم من هذا جاءت نتيجة استخدام برايل الورقي األعىل ألنه األرخص سعرا 
ًواألكرث توفرا؛ حيث تنـترش أجهـزة طابعـات برايـل يف جميـع مؤسسـات املعلومـات التـي تقـدم 

 .نخدمات املعلومات لهذه الفئة من املستفيدي

هناك العديد من أجهزة التكنولوجيا املساعدة املستخدمة يف املكتبات بها العديـد مـن  -5

 : العيوب التي تعيق عملية استخدامها واالنتفاع بها؛ من اهمها

هناك طابعات تعمـل عـىل أنـواع خاصـة مـن الـورق ال يتـوافر باألسـواق : طابعة برايل -

 .ت استريادها من الخارجاملرصية، ويصعب عىل بعض مؤسسات املعلوما

ليس لهم مراكـز صـيانة داخـل مرص حتـى يـتم : Braille Display وNotetakerأجهزة  -

انتشارهم بني األفراد واملؤسسات، وقلة السعة التخزينية بها، باإلضافة إىل بطـئ رسعتهـا عـىل 

 .االنرتنت

DTB Tools -  : تحتاج الربمجيات الخاصـة بقـراءة ملفـاتDAISYل بكفـاءة  أن تتعامـ

 .أكرث مع اللغة العربية؛ حيث إنها مجهزة بشكل أفضل مع اللغات الالتينية

بشكل عام أظهرت نتائج الدراسـة أن الغالبيـة العظمـى مـن ذوي اإلعاقـات البرصيـة  -6

يفضلون تلقي املعلومات عن طريق حاسة السـمع، يـيل ذلـك حاسـة اللمـس أي مـن خـالل 

 .طريقة برايل

ة برايل اإللكرتونية وأجهزة الكتب الرقمية الناطقة وأجهزة التكبـري هامـة أن كًال من أجهز - 7

بصورة كبرية، وأن لها قدرة كبرية عىل تلبية احتياجـات ذوي اإلعاقـات البرصيـة مـن مؤسسـات 

 .املعلومات

الحظت الباحثة أن من لديهم خربة جيدة يف التعامل مع أجهزة التكنولوجيا املسـاعدة  -8

قدرة عىل تلبية احتياجـاتهم املعلوماتيـة يف الدراسـة والبحـث واالطـالع بشـكل ًلديهم أيضا ال

جيد، لذلك فإن خدمات التدريب عىل استخدام التكنولوجيا املساعدة مـن الخـدمات الهامـة 

جدا والتي يجب تقدميها بقوة يف املكتبات ومراكـز املعلومـات التـي تخـدم هـذه الفئـة مـن 

  .الباحثني والقراء
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 الفصل الخامس
  DAISYإنشاء مكتبة رقمية ناطقة بتقنية 

  "تصور مبديئ"  لذوي اإلعاقة البرصية
  

  متهيد
  .DAISYمميزات املكتبة الرقمية الناطقة بتقنية : أوًال
  .DAISY وظائف املكتبة الرقمية الناطقة بتقنية : ًثانيا
  .DAISY تحديات أو صعوبات إنشاء مكتبة رقمية ناطقة بتقنية : ًثالثا
  .DAISYمتطلبات إنشاء املكتبة الرقمية الناطقة بتقنية : ًرابعا

مراحل التشغيل املقرتح ملرشوع املكتبة الرقمية الناطقة لذوي اإلعاقات :اًخامس
  .البرصية

  .الخالصة
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  :متهيد
املكتبات بجميع أنواعها هي املكان األسايس الذي ميكن للمكفوفني من أن يجـدوا فيـه مـا 

ه من معلومات ميكن االطـالع عليهـا؛ وذلـك ألن السـوق التجـاري للكتـب أو أوعيـة يحتاجون
املعلومات املختلفة التي ميكنهم االستعانة بها محدود للغاية، والتحويل مـن املـواد املطبوعـة 
ٍّملواد وأشكال يسهل التعامل معها من قبل املعاقني برصيـا يحتـاج متطلبـات عاليـة ومعـدات 

ًيتناسب مع األفراد ولكن ميكن أن يكون أكرث تناسبا مع املؤسسات، والتـي متخصصة، وهذا ال 
تتمثل يف املكتبات ومراكز املعلومات التي تخدم هذه الفئة مـن املسـتفيدين، ويف ظـل تغـري 
التكنولوجيا الرقمية وتطورها تغريت معها الطريقة التي يتم بها تنظيم وتقـديم الخـدمات يف 

ال سيام مكتبات ذوي اإلعاقات البرصية، عىل الـرغم مـن أن الوضـع يف املكتبات حول العامل، و
؛ وذلـك بسـبب قـوانني حاميـة  1 مكتبات الدول النامية ال يرتقـي إىل هـذا الحـد مـن املثاليـة

امللكية الفكرية، وعدم مسايرة ومتابعة متخـذي القـرار لتطـورات التكنولوجيـة املسـاعدة يف 
نه قد قامت بالفعل مكتبة األسـكندرية بالتواصـل والتفاعـل مـع ٍّمكتبات املعاقني برصيا، إال أ

 إلنشاء وحدة إنتـاج الكتـب الرقميـة الناطقـة التـي تـم عرضـها بالتفصـيل يف DAISYاتحاد 
الفصل الثالث، وسيتم اقرتاح إنشاء مرشوع مامثل لهذه الوحدة خالل هذا الفصل عىل اعتبار 

 DAISYجـال، وقـد تواصـلت الباحثـة كـذلك مـع أنها التجربة املرصية الوحيـدة يف هـذا امل
Consortium من أجل معرفة الكيفية التي يتم من خاللها تصميم وحدة خاصة بإنتاج كتب 

DAISY مبؤسسات املعلومات، ثم متت إحالتها إىل الخرباء مبكتبة األسكندرية لالسـتعانة بهـم 
  . * يف ما يخص ذلك

جموعات املكتبات التي تخـدم ذوي اإلعاقـات  بالتحويل الرقمي ملIFLAكام يويص اتحاد 
؛ حـيـث إن قسـم مكتـبـات املكفـوفني باالتحـاد ـهـو مهـد معـيـار DAISYالبرصيـة إىل شـكل 

DAISY دولـة يف 40 منظمـة يف 70 للكتب الرقمية الناطقة، إذ تم اعتامده من قبل أكرث من 
االسـتخدام واالتاحـة جميع أنحاء العامل؛ وذلك ألن هـذا الشـكل املعيـاري يكفـل السـهولة يف 

وذلـك حسـب مـا ذكـر % 100وتوصيل الخدمة، وألنه يلبـي احتياجـات املسـتفيدين بنسـبة 
  . 2 االتحاد

  
  

                                                            
1. Brazier, Helen  2007 . The Role and Activities of the IFLA Libraries for the Blind 
Section. Library Trends, 55 4 . P. 866. 

  . 2 ملحق رقم . *
2. Brazier, Helen  2007 . Op Cit. p. 872. 
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  DAISYسيتناول هذا الفصل الوظائف التي ستقوم بهـا املكتبـة الرقميـة الناطقـة بتقنيـة
نشاء املكتبـة ، وهذا يوجب تحديد املتطلبات الالزمة إل 1 والخدمات التي ستعمل عىل تقدميها

ـة  ـة بتقنـي ـة الناطـق ـات DAISYالرقمـي ـزات، ومتطلـب ـات املوـقـع والتجهـي ـة يف متطلـب  واملتمثـل
، ومتطلبات امللكية الفكرية، والصـعوبات التـي سـتواجه إنشـاء "املجموعات"املحتوى الثقايف 

عيـنـة "ـهـذا املرشوع املـقـرتح، وتوـجـه الباحـثـة فكرتـهـا ـهـذه للمكتـبـات ومراـكـز املعلوـمـات 
طـه " قاعـة -ُقسـم التكنولوجيـا املسـاعدة والتكيـف بالجامعـة األمريكيـة : "وهـي" اسةالدر

 وحـدة تكنولوجيـا املعلومـات لـذوي -باملكتبـة املركزيـة الجديـدة لجامعـة القـاهرة " حسني
ـاهرة  ـة الـق ـات بجامـع ـبات واملعلوـم ـة الحاـس ـة والـسـمعية بكلـي ـة -االحتياـجـات البرصـي  قاـع

 مركـز الرعايـة االجتامعيـة والثقافيـة للمكفـوفني -ة بجامعة حلوان املكفوفني باملكتبة املركزي
  ".بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية

  :DAISYمميزات املكتبة الرقمية الناطقة بتقنية : أوًال
 والتـي قامـت بتحليـل Library Hi Techأكدت املراجعـة العلميـة التـي نرشت يف مجلـة 

 عـىل أنـه DAISYات محكمة بشأن استخدام كتب اثنتي عرشة دراسة تجريبية نرشت يف دوري
ًال ميكن اعتبار الكتاب الرقمي الناطق فعاالً أو مفيدا يف حد ذاته؛ بل البد مـن دراسـة كـلٍّ مـن 
ًالشخص املستخدم له، والبيئة املحيطة، والكتاب الرقمي جميعا؛ حيث تقدر مـدى الفائـدة مـن 

دمني له يف الوضع املـادي واالجتامعـي املحـيط الكتاب الرقمي الناطق عىل كيفية إدراك املستخ
بهم، وهكذا فإن الفائدة أو املميزات ال تتوقف عىل تصميم الكتـاب أو املشـغل الخـاص بـه، أو 
عىل املستخدم له ومدى كفاءته فقط، أو عىل تطور البيئة املحيطـة بـه فقـط، ولكـن البـد مـن 

  : 2  الرقمية الناطقة يف اآليتًالتفاعل بني هذه الثالثة معا، وتتمثل مميزات الكتب
أن املميزات املالحية التي متنحها كتب ديزي توفر إمكانية استخدام مل يسـبق لهـا مثيـل  -

 .من حيث النهج املستخدم يف القراءة

                                                            
 "DAISYمعيـار " تكنولوجيـا الكتـب الرقميـة الناطقـة .  2017مـارس،  عبده، فاطمة الزهراء محمـد . 1

Digital Talking Books :بحوث يف علم املكتبـات واملعلومـات. تقنية خاصة بذوي االحتياجات البرصية .
 .  18ع 

2. Lundh, A. H., Johnson, G. M., Högskolan I Borås, & Akademin för bibliotek, 
information, pedagogic och IT.  2015 . The Use of Digital Talking Books by People With 
Print Disabilities : a Literature Review. Library Hi Tech, 33 1 , 56-61. Doi: 10.1108/LHT-07-
2014-0074 
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ٍّهذه النوعية من الكتب تساعد ليس املعاقني برصيا فقط بل أصحاب صـعوبات الـتعلم  -
مات املكتبة التي تتيح هذه النوعية من الكتـب إىل أبعـد وعرس القراءة؛ أي ميكن أن متتد خد

 .من مجرد خدمة املستفيدين من ذوي اإلعاقات البرصية
تؤكد مجموعة كبرية من الدراسات عىل إمكانية استخدام الكتب الرقمية الناطقة بطريقـة  - 

DAISY أو الجامعـة  يف جميع البيئات االجتامعية؛ حيث ميكن استخدامها يف املنزل أو املدرسـة
 .أو املكتبة

 الـتـي وـضـعت ـلـذوي اإلعاـقـات DAISYأن ممـيـزات تـصـميم معـيـار الكـتـاب الـنـاطق  -
ًالبرصية قد القت إقباًال عاليا من األطفال والشباب؛ حيث تساعدهم عىل التحصـيل الـدرايس 

 .يف األساس والعديد من االحتياجات األخرى
تب الرقمية الناطقة مبـارشة عـىل أجهـزة يف بعض البلدان ميكن للمستفيدين تحميل الك -

التشغيل الخاصة بهم أو املعارة إليهم من قبل املكتبة، دون أن يتحمل املعاق مشقة االنتقـال 
 . وهذا ما تطمح إليه مكتبة األسكندرية يف املستقبل 1 وزيارة املكتبة نفسها

  :DAISY وظائف املكتبة الرقمية الناطقة بتقنية : ًثانيا
د الوظائف األساسية لهذه الخدمـة الخاصـة بالكتـب الرقميـة الناطقـة لـذوي ميكن تحدي

اإلعاقات البرصية عىل غرار ما هو متبع بوحدة الكتب الرقميـة الناطقـة مبكتبـة األسـكندرية 
مع تاليف ما بها من أوجه قصور، ومع الوضع يف االعتبار احتامليـة تطبيـق هـذا املقـرتح عـىل 

غـري املكتبـات العامـة التـي متثلهـا مكتبـة األسـكندرية، وتلـك نوعيات أخـرى مـن املكتبـات 
  :الوظائف هي

ـتهدف  - ـب املـس ـم والكـت ـة بـه ـة املحيـط ـتفيدين والبيـئ ـع املـس ـات مجتـم ـد احتياـج تحدـي
تحويلها،وألن معظم عينة الدراسية من املكتبات ومراكز املعلومات األكادميية فـيمكن اعتبـار 

 .الخاصة بهؤالء الطالبأن تلك الكتب هي املقررات الدراسية 
 مـن DAISY إىل الشكل املعياري الناطق PDFتحويل تلك املصادر من الشكل املطبوع أو  - 

الـذي سـوف يقـوم " الصـوت الـبرشي"خالل الربمجيات أو األجهزة املنتجة له، ومن خالل الراوي 
 .بتسجيل الكتاب

                                                            
1. Swedish Agency For Accessible Media, MTM  2014 , "legimus, se", RetrievedApril, 
2016, From www.mtm.se/english/about-us/legimusse/ 
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 .غوية أثناء القراءة والتسجيلمراجعة الكتاب بعد تحويله للتأكد من خلوه من األخطاء الل - 
حفظ تلك املصادر عىل قاعدة بيانات خاصة وإتاحتها للمسـتفيدين مـن ذوي اإلعاقـات  -

البرصية، وذلك من خالل وضعها عىل الخـادم الخـاص بالخدمـة باملكتبـة، وأن تكـون متاحـة 
 . بالتايل عىل املوقع اإللكرتوين للمكتبة

ت البرصيـة عـىل كيفيـة اسـتخدام ملفـات كتـب تدريب املسـتفيدين مـن ذوي اإلعاقـا -
DAISY من خـالل برمجيـات التشـغيل املختلفـة أو أجهـزة قـراءة الكتـب الرقميـة الناطقـة 
DAISYوالتي سوف يتم عرضها الحًقا بهذا الفصل .  

  :DAISYإنشاء مكتبة رقمية ناطقة بتقنية  أو صعوبات  تحديات:ًثالثا
بـدأ بتحديـد الصـعوبات والعقبـات؛ حيـث تتوقـع إن عملية إنشاء مكتبة رقمية ناطقـة ت

، DAISYالباحثة أنها ميكن أن تواجه عملية التحويل الرقمي للمجموعات مـن خـالل معيـار 
وهذا سيساعد عىل تحديد نقاط الضعف والعمل عىل وضـع الخطـط والحلـول املناسـبة مـن 

  .قبل املكتبة إلنشاء هذه الخدمة املنشودة عىل أكمل صورة
فيذ وتصـميم الخـدمات مـن خـالل التكنولوجيـا املسـاعدة عـىل املجتمـع الـذي ويعتمد تن

تخدمه املكتبة، والبيئة املحيطة، وعىل امليزانيات املطروحـة، وتتمثـل الصـعوبات يف تحديـد مـا 
،  1 التي تريدأن تقدمها للمسـتفيدين منهـا؟ التقنيات التي تحتاج املكتبة توفريها؟ وما الخدمات

  :مثل يف اآليتوهذه التحديات تت
  :باملستفيدين خاصة  تحديات-1

من التحديات التي ميكن مواجهتها يف البداية هي تلك التي تتعلق باملستخدم، بالرغم من 
ّ والتـي تـيرس اسـتخدامه؛ حيـث تتمثـل DAISYاملميزات املالحية واإلمكانات الكبرية لتقنية 

  : 2 هذه التحديات يف
 . إىل الكتب الرقمية الناطقة بخوف ورهبةأن هناك من املستفيدين من ينظر -
 .ًأيضا  من يعتقد أنها معقدة يف استخدامها بغض النظر عن جهاز التشغيل نفسه هناك - 

                                                            
1. Guder, C. S.  2012 . Making The Right Decisions about Assistive Technology in Your 
Library. Library Technology Reports, 48 7 , 14.  
2. Lundh, A. H., Johnson, G. M.  2015 . Ibid. p. 61. 
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اختالف مستويات اإلعاقة عند بعض املستفيدين؛ حيث ميكن أن يوجد باملكتبة من هم  -
عىل الرغم من نـدرة هـذه ًمزدوجو اإلعاقة، عىل سبيل املثال إعاقة برصية وسمعية معا،ذلك 

 .النوعية من اإلعاقات كام الحظت الباحثة خالل بحثها امليداين بعينة الدراسة
تحتاج املكتبة بوجه عام إىل النظر وتحديد نوع املستخدم لهذه الخدمة؛ هـل هـم مـن  -

كبار السن أم مـن األطفـال أم مـن الشـباب والـنشء أم مـن العـاملني أم طـالب الجامعـة أم 
ـا احتياـجـات مختلـفـة ـمـن مجموـعـة ـا؟ وذـلـك ألن ـكـل مجموـعـة لـه ـا ولغوـي ٍّ متنوـعـة ثقافـي ٍّ

  . واألجهزة واألدوات املشغلة للكتب الرقمية الناطقة 1 املوضوعات
  : تحديات خاصة بإدارة املكتبة-2

 بشكل عام أظهرت الدراسات وجود مؤرشات حول تغري أمناط القـراءة لـدى املسـتفيدين؛
للخـدمات التـي تقـدمها املكتبـات  ًاملستمر، وهذا يعـد تحـديا تكنولوجيالناتج عن التطور ال

فيام يتعلق بالتكلفة وكيفية الوصول ومدى توافر املحتوى، ومن الخطوات املهمة قبـل البـدء 
  اإلجابـة عـىل بعـض األسـئلةDAISYيف أخذ قرار إنشاء مكتبة رقمية ناطقة إلنتـاج وإتاحـة 

التحديات التي تواجه املكتبة كإدارة عند البـدء يف التفكـري والتي ميكن اعتبارها مجموعة من 
  : 2 يف إنشاء هذه املكتبة الرقمية

هل هذه الخدمة سيكون لها مكان وإدارة مستقلة أم ستكون وحدة تابعـة للمكتبـة أو  -
 .مركز املعلومات األم؟ كام هو الحال مبكتبة األسكندرية

 هل يتطلب هذا وجود وظائف جديدة؟ -
تسمح امليزانية بتخصيص جزء منها لهذه الخدمة الجديدة، أم أن هناك من سـيقوم هل  -

بتمويل هذا املرشوع عىل سبيل التربع؟ وهـل هـذا التـربع خـاص بتكـاليف اإلنشـاء فقـط أم 
 سيتم تجديده الستمرار تقديم الخدمة؟

 كيف سيتم التسويق لهذه الخدمة الجديدة؟ -
ني عـىل تشـغيل هـذه الوحـدة الجديـدة، وكـذلك كيف سـتتم عمليـة التـدريب للعـامل -

 املستفيدين منها؟

                                                            
1. Hoy, Susan  2009, December . What Talking Book Have To Say: Issues and Options 
for Public Libraries. Aplis. 22 4 . 170.  
2. Op cit. p. 164-165. 
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هل سيتطلب األمر رشاء مجموعات جديدة أم سيتم االشرتاك مع أحد مزودي الخدمة عـرب  - 
ٍّاإلنرتنت، أم سيتم االكتفاء بالتحويل الرقمي للمجموعات املوجودة فعليا باملكتبة؟ ولإلجابة عـىل 

 .ٍّاملستفيدين فعليا من الخدمة ملعرفة االحتياجات الفعلية لهمهذا السؤال البد من أخذ آراء 
وـسـوف ـيـتم الـحـديث ـعـن الكيفـيـة الـتـي ميـكـن ـمـن خاللـهـا التغـلـب ـعـىل بـعـض ـهـذه 

، DAISYإنشـاء املكتبـة الرقميـة الناطقـة بتقنيـة  الصعوبات  عنـد الحـديث عـن متطلبـات
  .ا يخص هذه النقاط السابقةمحاولة إيجاد حلول يف م وكذلك تجربة مكتبة األسكندرية يف

  : تحديات امللكية الفكرية -3
الكتـب الناطقـة لـذوي اإلعاقـات البرصيـة مـن  التحويل الرقمي من الشكل املطبـوع إىل

املفروض أن يتم من خالل استثناءات من قـوانني التـأليف والـنرش؛ حيـث إنهـا تختلـف عـن 
كاسـيت أو أقـراص مدمجـة، وهـذه الكتب السمعية املنتجة لالستغالل التجاري عـىل أرشطـة 

ًالتفرقة أيضا  قد عفى عليها الزمن بسبب التطورات األخرية يف تقنيات نرش الكتاب اإللكرتوين 
  . Synthesized Speech 1 وTTSليكون قابًال للقراءة يف تنسيقاته األصلية من خالل تقنيات 

 خـالل التسـاؤالت وميكن تحديد مشكالت النـارشين واملـؤلفني مـع الفئـات الخاصـة مـن
  : 2 التالية
للنرش لـذوي  هل يسمح املؤلف للنارش ضمن رشوط العقد املربم بينهام أن يتيح الكتاب -

 اإلعاقة؟
هل ميلك النارش صالحية إعطاء الكتاب أليـة مؤسسـة غـري هادفـة للـربح تقـوم بـنرشه  -

 بأشكال ميكن تعامل ذوي اإلعاقات البرصية معها؟
 كفاءة لنرش الكتاب بأشكال مختلفة تناسب ذوي اإلعاقات البرصية؟هل لدى النارشين ال - 
ٍّوهنا يرد سؤاالن مهـامن  ما الجدوى االقتصادية للنرش للمعاقني؟ وهو سؤال كل النارشين، - 
ما دور الدولة يف إتاحة املحتوى املطبوع لذوي اإلعاقات البرصية؟ وما القوانني التي ميكـن : هام

 ون يف حالة رغبتهم يف النرش لذوي اإلعاقات البرصية؟أن يستند إليها النارش

                                                            
1. Lundh, A. H., Johnson, G. M.  2015 . Ibid. p. 55. 

. لقـاهرة للتعلـيم املفتـوح، صمركز جامعـة ا: القاهرة. النرش للفئات الخاصة.  2014 عبد الهادي، زين . 2
169.  
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  :DAISY متطلبات إنشاء املكتبة الرقمية الناطقة بتقنية :ًرابعا
  : متطلبات املوقع واملبنى واملساحة-1

تصميم مساحة خاصة لتقديم خدمات إتاحة وإنتاج الكتب الرقميـة الناطقـة باملكتبـة أو 
يل لهذا املرشوع، وميكن للمكتبـة أو مركـز املعلومـات أن مركز املعلومات يعتمد املخصص املا

بإعادة تقسيم وتعديل املكـان واسـتغالل املسـاحات غـري املسـتخدمة، باإلضـافة إىل أن  تقوم
 مـام يجعـل هنـاك سـهولة يف إتاحتهـا عـىل أي USBالعديد من الحلول الربمجية تتوفر عىل 

 األجهـزة الخاصـة بـاالطالع عـىل الكتـب جهاز حاسب آيل متوفر باملكتبة، كام يجب أن تكون
، أمـا يف حالـة  1 الحتاملية احتياج املعـاق أليـة مسـاعدة  Help Diskالرقمية الناطقة بجوار 

؛ فهنـا DAISYرغبة املكتبة يف إنشاء وحدة خاصة بإنتـاج الكتـب الرقميـة الناطقـة بطريقـة 
  .ل للصوتالحاجة لتخصيص مكان يصلح ألن يكون أستوديو تسجيل صويت وعاز

  : متطلبات الكوادر البرشية-2
يعد العنرص البرشي من أهم العنارص يف عملية إتاحة وإنتاج الكتـب الرقميـة الناطقـة يف 
مؤسسات املعلومات الخاصة بذوي اإلعاقات البرصية؛ إذ البد مـن تـوفري كـادر برشي مؤهـل 

لنرش، ولديه الخربة يف التعامل وقادر عىل التعامل مع األمور القانونية والتكنولوجية الخاصة با
مع الحاسبات والربامج وشبكات االتصال وصيانتها لتاليف أي مشكلة ميكـن أن تحـدث بشـكل 

  .مفاجئ يف املستقبل
تؤكد العديد مـن الدراسـات عـىل أن أخصـايئ املكتبـات يجـب أن يكـون هـو املسـئول 

ول عن تـوفري التقنيـات واملنسق لجميع خدمات ذوي اإلعاقات البرصية أو السمعية واملسئ
ًاملساعدة، وتؤكد أيضا  هذه الدراسات عىل أنه يجب عىل أخصـايئ املكتبـات أن يكـون هـو 
املسئول عن التعامل مع قضايا اإلعاقة مبكتبته خاصـة يف حالـة املكتبـات األكادمييـة ولـيس 

  يـةاإلداريون بالجامعة، ويبقى دور إدارة الجامعـة هـو ضـامن حصـول ذوي اإلعاقـة البرص
  وقـد الحظـت  ، 2  عىل فرص متساوية يف الحصول عىل املعلومات مثل غـريهم مـن الطـالب

  

                                                            
1. Guder, C. S.  2012 . Ibid. p. 17. 
2. Green, R. A.  2009 . Assistive Technology and Academic Libraries: Legal Issues and 
Problem Resolution. Journal of Access Services, 6 1 , 36-47. Doi:10.1080 
/15367960802247809 
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الباحثة أن الغالبية العظمـى مـن مؤسسـات املعلومـات التـي تقـدم خـدمات خاصـة بـذوي 
  .اإلعاقات البرصية يف مجتمعناتحمل الصفة األكادميية

رتجاع املعلومات تؤهلـه بشـدة ترى الباحثة أن دراسة ومامرسة أخصايئ املكتبات لنظم اس
؛ DAISYٍّأساسيا للعمل يف إنتاج وتشغيل الكتب الرقميـة الناطقـة بطريقـة  ًألن يكون عنرصا

حيث يقوم هذا املعيار عىل أساس التبحر والبحث داخل الكتاب بـأكرث مـن وسـيلة للوصـول 
 مهـام الرسيع للمعلومات بداخله، ويبقـى تحديـد عـدد العـاملني وتوزيـع تخصصـاتهم عـىل

العمل هي مسئولية إدارة املكتبة وخطتها يف عدد الكتب الرقمية الناطقة املطلوب إنتاجها يف 
  .العام الواحد

يف ما يخص تدريب العاملني واملستفيدين عىل تقـديم الخدمـة أو اسـتخدامها؛ فـإن تـدريب 
قدمـة باملكتبـة؛ العاملني هو خطوة هامة يف الحفاظ عىل نجاح خدمات التكنولوجيا املساعدة امل

بحيث يكون هناك موظف واحد عىل األقـل عـىل علـم ودرايـة كاملـة بـأدوات وأجهـزة تشـغيل 
وذلك يف حالة ارتفاع تكلفة التدريب للعاملني، ثم يقوم هذا املوظف بتدريب ،  DAISY  1جوإنتا

  .ًباقي زمالئه من العاملني، وأيضا  تنظيم الربامج التدريبية الخاصة باملستفيدين
ؤكد عىل أهمية عملية التدريب النتائج التي توصلت لها بعض الدراسات حول مامرسات ي

 ؛ حيث أكدت أن العديد من القـدرات الوظيفيـة للمعيـار ال تسـتخدمDAISYالعمل مبعيار 
، وعدم وضع تدريب منظم قبل بدء العمـل بـه، DAISYٍّفعليا بسبب قلة املعرفة املنهجية بـ

  . 2  فائدة من املعيار، ويساعد يف خلق فجوة رقميةوأن هذا يعيق تحقيق أقىص
  : متطلبات البنية التحتية والتجهيزات-3

يجب أن تكون املكتبات عىل علم بالتغريات التكنولوجيـة الحديثـة، وباملعـايري واألجهـزة 
الخاصة بذوي اإلعاقات البرصية إذا كانوا من ضمن الجمهور املستهدف لها، كام يجـب عـىل 

كتبة دراسة فكرة تقديم الخدمات الصوتية الرقميـة هـذه بعنايـة شـديدة، وتحديـد إدارة امل
الصيغ التي سوف تتبناها، والتي يجـب أن يفضـلها الجمهـور الخـاص بهـا، واألشـكال األكـرث 

  ؛ حيـث يضـم السـوق اآلن العديـد مـن أجهـزة  3 ًأيضـا تداوالً عىل املستوى املحيل والعـاملي
  

                                                            
1. Op cit. p. 20. 
2. Nes, M. E. S.  2007 , "Appraising and  Evaluating the Use of DAISY",  Master's Thesis , 
Department of Informatics, university of Oslo, Retrieved  April, 2016, from: www.duo.uio.no 
/hande/10852/9653 
3. Hoy, Susan  2009, December . Ibid. p. 179. 
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ية، وكذلك العديد من الربمجيات، ويعد بعضها أكرث سـهولة مـن غـريه مشغالت الكتب اإللكرتون
  : 1 بالنسبة الستخدام ذوي اإلعاقة البرصية له، واالختيار يكون من بني اآليت

 .جهاز مشغل للكتب اإللكرتونية الناطقة أو قارئ إلكرتوين -
 .الجهاز اللوحي -
افـق مـع الصـيغ الخاصـة بـامللف تطبيق يتم تثبيتـه عـىل جهـاز القـارئ اإللكـرتوين متو -

 .اإللكرتوين للكتاب املسموع
 .برنامج خاص بتشغيل الصيغ املقتناه للكتب الرقمية الناطقة -

هناك عدة مالحظات يجب أن تؤخذ بعـني االعتبـار عنـد اقتنـاء أو اختيـار أي برنـامج أو 
  : 2 جهاز من التكنولوجيا املساعدة للمكتبة، وهي

 .نظام تختلف من منتج آلخرأن متطلبات تشغيل ال -
ليس بالرضورة أن تكون التكنولوجيا املساعدة الجديـدة املسـتخدمة يف مكتبـة ماجيـدة  -

ًأيضا عند اقتناء مكتبة أخرى لها؛ حيث يؤثر املجتمع املحيط ونوعية املستفيدين عـىل درجـة 
 .االستفادة من هذه التكنولوجيا املساعدة

 يف اعتبارها التفضيالت ومستويات الراحة ملن سيسـتخدم من املهم أن تضع إدرة املكتبة -
 .هذه التكنولوجيا املساعدة يف الواقع

ًنوعية تراخيص الربمجيات يجب أن تؤخذأيضـا  بعـني االعتبـار؛ حيـث إن بعضـها متـاح  -
لشبكة كاملة من أجهزة الحاسب اآليل، وهناك ما يجب رشاؤها لكـل حاسـب آيل عـىل حـدة، 

 وميكن نقلها من حاسب آيل إىل آخر، هـذه التفاصـيل الخاصـة USBالل وبعضها متاح من خ
 .بالرخصة قد تكون مفيدة يف تحديد املنتج املناسب بشكل أقوى ملجتمع املكتبة

تحديد نوعيـة الجهـاز الـذي سـوف تقـوم املكتبـة برشائـه بحيـث يكـون متطابًقـا مـع  -
حيـث تتـوفر أجهـزة ذات خصـائص االحتياجات الخاصة باملكتبة ومجتمع املستفيدين منهـا؛ 

 ووظائف متعددة ومتطورة قد تفوق احتياج املكتبة لها، وقد تكون مكلفـة أكـرث مـن غريهـا،
  .ِّوهذا قد يحمل املكتبة عبء تكلفة زائد عن الحاجة

                                                            
1. Junus, S. G. R.  2012 . E-Book and E-Readers For Users With Print Disabilities. 
Library Technology Reports, 48 7 , p. 24-25. 
2. Guder, C. S.  2012 . Ibid. p. 19. 
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  :DAISY DTB وسائل إنتاج كتب -
 تتمثـل يف بعـض الربمجيـات DAISYهناك العديـد مـن الوسـائل الخاصـة بإنتـاج كتـاب 

تبدأ مع الكتب املطبوعة بالفعل إىل أن وصلت DAISY ٍّوالعتاد، وتاريخيا كانت عملية إنتاج 
يف الوقت الحايل للتعامل بشكل مبارش مع امللفات اإللكرتونية التـي أصـبحت متاحـة بشـكل 
أكرب سواء كانت ملفات نصية أم صوتية، وإن مل تتوافر هذه امللفـات يـتم اإلنتـاج مـن خـالل 

 مفتوحـة DAISYطبوع، وهذه الوسائل تنقسم إىل قسـمني األول برمجيـات إنتـاج الكتاب امل
  . 1  التجاريةDAISYاملصدر، والثاين الوسائل التجارية والتي تتضمن برمجيات وأجهزة إنتاج 

  :برمجيات مفتوحة املصدر -
 بتطـوير مجموعـة مـن الربمجيـات DAISYعىل مدى السبع سنوات املاضـية قـام اتحـاد 

 مـن الوسـائط املتعـددة، وهـذه األدوات هـي DAISYحة املصدر إلنتاج محتوى كتب املفتو
، وقد Pipeline وهام برنامجان لتنظيم إنتاج الصوت، باإلضافة إىل برنامج Tobi ،Obiبرنامج 

  .ساهم هذا الربنامج يف إيصال املعلومات ألعداد متزايدة من ذوي اإلعاقات البرصية
  : التجاريةDAISYبرمجيات وأجهزة إنتاج  -
  :DAISY برمجيات إنتاج -

، عـىل DAISYالعديد من أدوات إنتاج الكتب الرقمية تم تطويرها من أجل إنتاج كتـاب 
 بشكل احرتايف مع DAISY DTBs وهو أداة إلنتاجDolphin Publisherسبيل املثال برنامج 

ميـة الناطقـة ًصوت برشي أو صوت صناعي، وهو مصمم خصيصا ملتخصيص إنتاج الكتب الرق
  : 3 ، ويف ما ييل أهم خصائص هذا الربنامج DAISY 2مبعيار 

 أو doc, docx, HTMLإنشاء الكتاب الصويت املصاحب للنص من خالل ملفات بصيغة  -
  .Dolphin Publisherمن خالل القص واللصق مبارشة بداخل برنامج 

 أو من خـالل اسـترياد مصاحبة الصوت للنص من خالل التسجيل املبارش للصوت البرشي -
 .ملف الصوت الذي تم تسجيله من قبل

                                                            
1. Manduchi, Roberto & Kurniawan, Sri.  2013 . Ibid. p. 299. 
2. Manduchi, Roberto & Kurniawan, Sri.  2013 . Ibid. p. 303. 
3.Dolphin Computer Access  2015 . Dolphin Publisher. Retrieved fromhttp://www 
.yourdolphin.com/productdetail.asp?id=12&z=1 
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إذا مل يتوفر امللف الصويت ميكن للربنامج أن يقوم بإنشاء امللف الصويت من خالل خاصية  -
 .Text-to-Speech synthesizerتحويل النص إىل صوت 

 .ورميكن التعديل يف الكتاب عن طريق تغيري نوع الخط أو أرقام الصفحات أو الص -
 .DAISY Formaميكن إنتاج الكتب الرقمية الناطقة بأحدث معايري  -

ومـثـال آـخـر ـعـىل الربمجـيـات التجارـيـة الخاـصـة بإنـتـاج الكـتـب الرقمـيـة الناطـقـة مبعـيـار 
DAISY هو برنامج Book Wizard Producerوهو املتخصص يف إنتاج    DAISY/NISO 

Z39.86 -2002 أي DAISY 3.  
  : التجاريةDAISY أجهزة إنتاج كتاب -

 Plextalkجهـاز  –Blextalk PTR2جهـاز "هناك مجموعة من األجهزة عىل سبيل املثال 
Pocket - جهاز Book Port Plus" ....   

  
  

  
  

  
  
  
  
  

   Plextalk ptr2 1 جهاز  39 شكل 
  

                                                            
1. Shinano Kenshi  2011 . Plextalk ptr2. RetrievedJuly, 2015, From http://www 
.plextalk.com/americas/top/products/ptr2/ 
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   Book Port Plus 1 جهاز  40 شكل 
  

ه خصائصها مع خصائص األجهزة السابق ذكرهـا كام توجد بعض األجهزة األخرى التي تتشاب
 Book Port، وهو من إنتاج بيت الطباعة األمرييك، ويشبه جهـاز Book Port DTمثل جهاز 

Plus إىل حد كبري، ولكن Book Port DT  ًأكرب منه حجام مام يجعله من األجهزة التي ال ميكن
  .Book Port Plusالتنقل بها ووضعها يف الجيب عىل عكس جهاز 

  :DAISY DTBنظم ووسائل تشغيل كتب  -
 تشغيل تلك امللفـات مـن خـالل DAISYميكن ملستخدمو الكتب الرقمية الناطقة مبعيار 

ً؛ فـإذا كـان الـنص مصـاحبا للصـوت أو كـان DAISYعدة طـرق عـىل حسـب نوعيـة كتـاب 
  : 2 ًالتسجيل صوتا فقط فيمكن التشغيل عن طريق

                                                            
1. American Printing House  2014 . BookPort Plus. RetrievedJuly, 2015, From 
https://shop.aph.org/webapp/wcs/stores/servlet/Product_Book%20Port%20Plus_1-071 91-
00P_10001_11051 
2. Manduchi, Roberto & Kurniawan, Sri.  2013 . Ibid. p. 304. 



205 
 

  .DAISYمشغل جهاز حاسب آيل مزود بربنامج  -
 ".محمولة أو سطح املكتب "DAISYأجهزة تشغيل كتب  -
 ".Android and Symbian Phone"جهاز التليفون املحمول  -
 ".مع خصائص محدودة يف التبحر والتنقل يف الكتاب املسموع "MP3مشغل  -
  ".iPhone – iPod Touch – iPad" مثل DAISY مع برمجيات تشغيل Apple أجهزة  - 

  : 1 لكتب النصية فقط فيكون التشغيل عن طريقأما ا
  .القراءة من خالل أجهزة عارض برايل الحديثة، أو من خالل برنامج قارئ للشاشة -
 .ميكن طباعته وقراءته يف صورة كتاب برايل -
 .ميكن تحويل الكتاب النيص إىل كتاب ناطق عن طريق اللغة الصناعية أو التزامن الصويت - 
 .ٍّرقيا يف صورة كتاب ذي أحرف كبريةميكن طباعته و -
  .ميكن قراءته عرب الحاسب اآليل من خالل برمجيات تكبري النص -
  :DAISYبرمجيات تشغيل  -

هذه الربمجيات لها العديد من املالمح والوظائف املشرتكة كام سبق وذكرت الباحثـة مـن 
ِّكام متكن املستخدم مـن أنها تقوم بعرض النص املصاحب للصوت البرشي أو اللغة الصناعية، 

إجراء التعديالت أثناء القراءة يف النص وحجمه ولونه ولون الخلفية، وكذلك ميكـن الـتحكم يف 
، وذلـك يف غالبيـة الربمجيـات، وهنـاك بعـض الربمجيـات تقـوم DAISYرسعة تشغيل جهـاز 

ل مـع ، ولكن هذه الخاصية تتوافر فقط يف الربمجيات التي تعمـText-To - Speechبعملية 
  . النص فقطDAISYأجهزة تشغيل 

  :DAISY األجهزة والعتاد الخاص بتشغيل -
، والتـي تقـوم مبسـاعدة ذوي اإلعاقـات MP3 وCDsتشبه إىل حـد كبـري مشـغالت أقـراص 

البرصية يف قراءة الكتب بشكل يشبه قراءة املـبرصين للمـواد املطبوعـة، وتجربـة قـراءة كتـب 
DAISY باستخدام جهاز قارئ PlayBack بعيدا عـن الحاسـب اآليل تختلـف بـاختالف نوعيـة ً

   وجهـاز Victor Reader Stratusالجهاز املستخدم، حيث إن بعض هـذه األجهـزة مثـل جهـاز 
  

                                                            
1. Manduchi, Roberto & Kurniawan, Sri.  2013 . Op cit. 
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PLEXTALK PTN 2 مشغالت من نوعية سطح املكتب، يسـهل معهـا التعامـل مـع مفـاتيح 
يف الكتاب، وتساعد املسـتخدم التشغيل كبرية الحجم، وجميع هذه األنواع توفر مميزات املالحة 

يف التحكم يف رسعة التشغيل، كام ميكن أن يتم توصيل سامعات خارجية بها، كام تسـاعد بعـض 
  . 1 مناذج هذه األجهزة عىل وضع املالحظات عىل هامش الكتاب

 مثـل Braille Notetakers  تكـون يف األسـاس أجهـزة Playbackوبعض هذه املشـغالت 
 Braillenote Apex BT 32 أو مثـل جهـاز HIMS مـن رشكـة Braillesense Plusجهـاز 
، وقد سبق الحديث حول هـذه املشـغالت يف النقطـة الخاصـة بـأجهزة Humanwareلرشكة 

Braille Notetakersبالفصل الثاين .  
ًأيضا تكون يف شكل صغري ميكـن حملـه، ومـن أشـهر املشـغالت  DAISY بعض مشغالت 

وجهـاز   BookPort  Plus وجهـا PLEXTALK Pocket  از وجهMilestoneاملحمولة جهاز 
BookSense XT  وجهاز  Victor Reader Stream  أو جهـاز Olympus DM-5 وجميـع ،

 USBهذه املشغالت ميكنها تشغيل امللفات الصوتية مبختلف تنسيقاتها، وجميعهـا تـأيت مـع 
فهـو مـن  BookSense DS ذات سـعة تخزينيـة كبـرية، أمـا جهـاز SDفائق الرسعة وبطاقة 

ِّمتكـن املسـتخدم مـن عـرض قامئـة  OLED املحمولة، وهو مـزود بشاشـة DAISYمشغالت 
، والرشكات املنتجة ألجهزة وبرمجيات التكنولوجيـا املسـاعدة ومنهـا  2 امللفات املخزنة بالجهاز

 تقدم أكرث من نوع واحد، وعـىل املكتبـة أن تختـار DAISYأجهزة وبرمجيات إنتاج وتشغيل 
، وـمـن ـخـالل دراـسـة  3 ن بينـهـا ـمـا يتناـسـب ـمـع مقتنياتـهـا واحتياـجـات املـسـتفيدين منـهـاـمـ

 ثبـت أن اسـتخدامها مـن خـالل DAISYاالستخدام الفعيل للكتب الرقميـة الناطقـة مبعيـار 
  . 4 الربمجيات أو األجهزة  كالهام مفيد

مقـارن،  يف شـكل DAISYويف ما ييل عرض ألهم األجهزة التي تعمل عىل تشـغيل كتـب 
، ذلـك  * كام تم االعتامد يف إجراء هذه املقارنة عىل أساس النقاط املطروحة يف قامئة املراجعـة

  :لرشح النقاط التالية
  

                                                            
1. Luceno, Varju  Abril 25, 2014 .Ibid. 
2. Luceno, Varju  Abril 25, 2014 . Op cit. 
3. Guder, C. S.  2012 . Ibid. p. 15. 
4. Lockerby, C., Breau, R. and Zuvela, B.  2007 . Enhancing Digital Access To Learning 
Materials For Canadians With Perceptual Disabilities: a Pilot Study, Journal of Visual 
Impairment & Blindness. 100 8 . P. p. 477-482. 

 . 3 امللحق رقم . *
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  .الجهة املصنعة أو املوزعة للجهاز -
 . مسجل أم قاريء فقطDAISYنوعية جهاز  -
 .إمكانية حمله -
 .املهام املكلف بها -
 .نظم التشغيل املتوافق معها -
 .نوعيات ملفات التشغيل املتوافق معها -
  .مالمح عامة أخرى -

   :DAISYأجهزة تشغيل 
   : ووجهه املقارنهاسم الجهاز

1- Book Port Plus        1  

  BlindFor The an Printing House Americ              :اسم املصنع أو املوزع
  ميكن حمله يف الجيب      : إمكانية الحمل

  : املهام
-DAISY Book Production 
-Listening to Music 
-Note taking 
-Reading Electronic Books and Other Material 
-Recording 
-Telling Time 

  : ملفات التشغيل
BRF – DAISY - Digital Books from the National Library Service, RFBD, 

Learning Ally and Bookshare  - HTML - icrosoft Word - MP3 - Ogg Vorbis 
– PDF – Text – WAV – WMA. 

                                                            
1. AFB  2014 . Book Port Plus. Retrieved July, 2015,From https://www.afb.org/ prodProfile 
.asp?ProdID=645&SourceID=67   
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  : نظام التشغيل
-Macintosh OS X 
-Windows 7 
-Windows 8 
-Windows ME 
-Windows Vista 
-Windows XP Home 
-Windows XP Pro 

  : مالحظات
 . لنطق محتويات الجهاز من امللفاتText-To-Speechتوفر به خاصية ي

 .USB أو ACميكن إعادة شحن البطارية من خالل 
 . GB 1 32 حتى SDمزود بذاكرة خارجية من خالل بطاقة 

  يتوفر بلغات متعددة منها اإلنجليزية والفرنسية واألملانية واإليطالية واإلسانية والرتكية 
  

  :هه املقارنه اسم الجهاز ووج
2 - Milestone 212 DAISY Player 2  

      Innovative Rehabilitation Technology, Inc   :اسم املصنع أو املوزع
  .ميكن حمله يف الجيب                           : إمكانية الحمل   

  : املهام
 -Listening to Music 
 -Note taking 
 -Reading Electronic Books and Other Material 
 -Recording 

 

                                                            
1. DAISY Consortium  2015 . Creating the Best Way to Read and Publish. etrievedJuly, 
2015, From http://www.daisy.org/tools/hplayback 
2. AFB  2014 . Milestone 212. Retrieved July, 2015,From https://www.afb.org/ prodProfile . 
asp?ProdID=1659&SourceID=67  
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  :  ملفات التشغيل
BRF – DAISY - Digital Books from the National Library Service – 

Microsoft Word – MP3 – WAV – WB+ - WMA – DAISY 2.02 – DAISY 3 
. 

  : نظام التشغيل
- Macintosh OS 
- Windows 7 
- Windows 8 
- Windows Vista 
- Windows XP Home 
- Windows XP Pro 

:اسم الجهاز ووجهه املقارنه  
 

3-Milestone 312 1  

 
The Chicago Lighthouse Store   اسم املصنع او املوزع:  

  مكن حمله يف الجيب        : إمكانيه الحمل
  :املهام

-Listening to Music 
-Note taking 
-Reading Electronic Books and Other Material 
-Recording 

  : ملفات التشغيل
 BRF – DAISY - Digital Books from the National Library Service – 

Microsoft Word – MP3 – WAV – WB+ - WMA – DAISY 2.02 – DAISY 3. 
 

: نظام التشغيل  
-Macintosh OS 
-Windows 7 
 

                                                            
1. AFB  2014 . Milestone 312. Retrieved July, 2015,From https://www.afb.org/ prodProfile . 
asp?ProdID=981&SourceID=67 
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-Windows 8 
-Windows Vista 
-Windows XP Home 
-Windows XP Pro 

  :مالحظات
 .صغري الحجم ويقارب حجمه حجم بطاقة االئتامن  

 .ميكن تعطيل الوظائف التي ال يرغب املستخدم يف تشغيلها أثناء القراءة
 .GB 32 حتى SD وذاكرة خارجية يف شكل بطاقة GB 1يتوفر به ذاكرة داخلية حتى 

 ...عددة منها اإلنجليزية والفرنسية واألملانية واإليطالية واإلسانية والرتكية يتوفر بلغات مت
  .USBتتوفر به خاصية االتصال عرب 

 اسم الجهاز واوجهه املقارنه
4-Plextalk Pocket PTP1  1  

 Shinano Kenshi Corporation       : املصنع او املوزعاسم
   ميكن حمله يف الجيب        :إمكانيه الحمل

    : امامله
  Listening to Music- 

  Note taking - 
  -Reading Books and Periodicals- 

  Reading Electronic Books and Other Material- 
  Recording- 

  Telling Time-  
  :غيلشملفات الت

 BRF – DAISY - Digital Books from the National Library Service – 
Microsoft Word – MP3 – WAV – WB+ - WMA – DAISY 2.02 – DAISY 3.  

                                                            
1. AFB  2014 .Plextalk Pocket PTP1. RetrievedJuly, 2015, From https://www.afb.org/ 
prodProfile.asp?ProdID=1403&SourceID=67 
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  :نظام التشغيل
  Windows 7 - 
  -Windows 8  

  Windows Vista- 
  Windows XP Home- 

  Windows XP Pro-  
  

  : مالحظات
يتوفر بلغات متعددة منها اإلنجليزية واليابانية و الفرنسية واألملانية واإليطالية واإلسـانية 

 ...والروسية والرتكية و السويدية والرنويجية 
  .يتيمز بخاصية االتصال الالسليك باإلنرتنت

:اسم الجهاز ووجه املقارنه  
5- Plextalk PTN2 1  

  :او املوزع اسم املصنع
 Shinano Kenshi Corporation 

  ال ميكن حمله يف الجيب         :إمكانيه الحمل
  :املهام

    Listening to Music 
  Reading Electronic Books and Other Material  

 : ملفات التشغيل
BRF – DAISY - Digital Books from the National Library Service – Microsoft 
Word – MP3 – WAV – WB+ - WMA – DAISY 2.02 – DAISY 3.  

  .ال يوجد  :نظام التشغيل
  

                                                            
1. AFB  2014 . Plextalk PTN2. Retrieved July, 2015, From https://www.afb.org/prod 
Profile.asp?ProdID=1662&SourceID=67 
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    :مالحظات
 من خـالل  أوCDs أو أقراص SDيقوم بقراءة الكتب الرقمية عىل أي محتوى مثل بطاقة 

 .USBكارت ذاكرة 
يتوفر بلغات متعددة منها اإلنجليزية واليابانية والفرنسية واألملانيـة واإليطاليـة واإلسـانية 

 ...والرتكية و السويدية والرنويجية والروسية 
 :اسم الجهاز

6- Plextalk PTR2  1  

 

 Shinano Kenshi Corporation       :اسم املصنع او املوزع
   ال ميكن حمله يف الجيب        :إمكانيه الحمل

  : املهام
    Calculating 

  DAISY Book Production 
  Listening to Music 

  Making Music 
  Note taking 

  Reading Books and Periodicals 
  Reading Electronic Books and Other Material 

  Recording 
                            Telling Time    

  :لتشغيلملفات ا
  DAISY 2.02- 

  WAV-  
  .ال يوجد :نظام التشغيل

                                                            
1. Shinano Kenshi  2011 . Plextalk PTR2. RetrievedJuly, 2015, From http://www. 
plextalk.com/americas/top/products/ptr2/ 
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  : مالحظات
 . الفرنسية– السويدية – الرنويجية – األملانية –اإلنجليزية : يتوفر باللغات اآلتية -
 .DAISY 2.02" الصوت فقط"ًتم إنتاجة ليكون  منتجا لكتب برايل من نوعية  -
  CFشـغيل امللفـات مـن عـىل بطاقـة ، كام ميكن تCDsميكن استخدامه كمحرك أقراص  -

 .CDsونقل امللفات منها إىل 
 .ميكن توصيله بالحاسب اآليل -
 وهي تساعد عىل التحريـر والتعـديل للكتـب Plextalk PRSيتم تزويده بحزمة برامج  -

 .الصوتية أثناء اإلنشاء وبعده
  .   1 ميكن من خالله االستامع إىل املحطات اإلذاعية

 : املقارنهاسم الجهاز ووجهه
7- Victor Reader Stratus 2  

  HumanWare              :اسم املصنع أو املوزع
  ال ميكن حمله يف الجيب                  : إمكانيه الحمل

  :املهام
    Listening to Music -  

  Reading Books and Periodicals-  
  Reading Electronic Books and Other Material-   

Telling Time-  
  :ملفات التشغيل

BRF – DAISY – HTML -  Digital Books from the National Library Service – 
Microsoft Word – MP3 -  WAV – WB+ - WMA – RTF - DAISY 2.02 – 
DAISY 2.0. 

  ال يوجد         :نظام التشغيل 

                                                            
1. DAISY Consortium  2015 . Ibid. 
2. AFB  2014 . Victor Reader Stratus. RetrievedJuly, 2015, From https://www.afb.org / 
prodProfile.asp?ProdID=1658&SourceID=67 
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  :مالحظات
 .Stratus12 و Stratus4يوجد منه إصدارتان 

Stratus12مفتاح كبري للمالحة12حة مفاتيح بها  يتميز بلو . 
 .متعدد اللغات

 .SDيوجد به بطاقة للذاكرة 
 .USBيوجد به مكان بطاقة ذاكرة 

Stratus12ميتاز بوجود مقبض ميكن حمله منه بسهولة . 
  . 1 مفاتيح صغرية تشبه التليفون املحمول

  : اسم الجهاز ووجه املقارنه
8-Victor Reader Stream 2  

    HumanWare                    :نعاسم املص
  ميكن حمله يف الجيب          : إمكانيه الحمل

  : املهام
    Listening to Music -  

  Note taking - 
  Reading Electronic Books and Other Material- 

  Recording-  
  :ملفات التشغيل

BRF – DAISY – HTML -  Digital Books from the National Library Service – 
Microsoft Word – MP3 – MP4 -  WAV – WB+ - WMA – RTF - DAISY 2.02 
– DAISY 3. 
   

                                                            
1. Human Ware  2015 . Victor Reader Stratus12 M DAISY MP3 Player. Retrieved From 
http://store.humanware.com/hus/victor-reader-stratus12-m-daisy-mp3-player .html 
2. AFB  2014 . Victor Reader Stream. RetrievedJuly, 2015, From https://www.afb.org 
/prodProfile.asp?ProdID=1347&SourceID=67 
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 : نظام التشغيل

  Windows 7 -  

  Windows 8 - 

  Windows Vista- 

  Windows XP Home- 

  Windows XP Pro-  

  :مالحظات

 .لديه القدرة عىل التعامل مع العديد من اللغات

 . محطة إذاعية عرب اإلنرتنت36000سهولة الوصول إىل أكرث من 

 .Text-To-Speechيتوفر به خاصية تحويل النص إىل صوت 

  . CD 1من املمكن أن يتم توصيل محرك خارجي  ألقراص 

                                                            
1. Human Ware  2015 . Victor Reader Stream New Generation. RetrievedJuly, 2015, 
From http://store.humanware.com/hus/victor-reader-stream-new-generation.html 
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  :DAISY متطلبات إنشاء أستوديو تسجيل -4

الحظت الباحثـة مـن خـالل زياراتهـا املتكـررة ملبـاين املكتبـات ومراكـز املعلومـات عينـة 

ٍّبها أدوارا سفلية تحت األرض أقل نسبيا يف مستوى الضوضاء، وميكـن مـع القليـل الدراسة أن  ً
من اللمسات والتجهيزات والعزل الصويت النسبي تصـلح ألن تكـون أسـتوديو تسـجيل صـويت 

  .DAISYللكتب الرقمية الناطقة مبعيار 

صـويت يف ما ييل سيتم عرض األجهزة واألدوات التـي يجـب توافرهـا يف أسـتوديو تسـجيل 

مبديئ بأقل تكلفة، كام سيتم مراعاة خيار التطـوير والتوسـع إذا تطلـب األمـر؛ حيـث قامـت 

الباحثة باألخذ يف االعتبار أن هذه الدراسة موجهة يف األسـاس للمكتبـات ومراكـز املعلومـات 

ـة  ـة، وقاـمـت الباحـث ـات البرصـي ـن ذوي اإلعاـق ـاحثني ـم ـي تـخـدم الـطـالب والـب ـة الـت األكادميـي

 بأحد العاملني يف مجال الهندسة الصوتية وتجهيز األستوديوهات الصوتية، وهو من باالستعانة

ذوي الخربة يف هذا املجال، لالسرتشاد بـه حـول معرفـة األجهـزة واألدوات املطلـوب اقتناؤهـا 

  :إلنشاء أستوديو مبديئ يديره أقل عدد من األفراد، وهي كاآليت

 قـرص صـلب مبسـاحة –I Sevenمعـالج   جهاز حاسب آيل مبواصفات جيدة ال تقل عن -

One TB.-  شاشة عىل األقلTwenty-one Inch– فأرة ويفضل أن تتميـز بإنعـدام الصـوت 

 . ً لوحة مفاتيح ويفضل أيضا أن تكون من النوعية غري املصدرة للصوت–الخاص بالنقر 

وهو عبارة عـن كـارت صـوت يـتم توصـيله بجهـاز الحاسـب : Audio Interfaceجهاز  -

تحمل العمل يف مجال التسجيل الصويت وبرمجياته، ويوجد منه العديد من األنواع املتوفر يف ل

  .األسواق املرصية، وبتكلفة يسرية

 .Microphoneاملايكروفون   -

 .Microphone Standحامل املايكروفون  -

  .Monitor Studioسامعات  -

 ". فلرت"لوح أسفنجي نصف دائري  -
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يس املستخدمة داخل األستوديو يجب أن تكون من النوعية غري املصدرة الطاوالت والكرا -
 .لألصوات

ًومن متطلبات إنشاء أستوديو التسجيل الصويت للكتب الرقمية أيضـا  هـو مـا متـت اإلشـارة 
إليه من وجوب العزل الكامل للصوت، ومتطلبات العزل تحدد عىل أساس موقع األسـتوديو مـن 

ارجية يف البيئـة املحيطـة بـه التـي ميكـن أن تصـل إليـه يف الـداخل، املبنى، ومدى الضوضاء الخ
َوهناك العديد من األجهـزة التـي ميكـن مـن خاللهـا قيـاس نسـبة الضوضـاء، ومـن ثـم تحديـد 
املتطلبات الالزمة لعزل هذه النسبة التـي تـم تحديـدها، وميكـن للمكتبـة أو مركـز املعلومـات 

ومبرص عـدة رشكـات منهـا، أو  صـوت يف األسـتوديوهات،األمر برشكات عـزل ال االستعانة يف هذا
  .األمور االستعانة مبهندس صوت لديه الخربة والخلفية العلمية يف هذه

  ":املجموعات" متطلبات املحتوى الثقايف  -5
يف ما يخص املجموعات التي سـيتم تحويلهـا مـن الشـكل املطبـوع إىل الشـكل املسـموع 

املنفذة للفكرة من املكتبات األكادميية كام هو مسـتهدف ؛ إذا كانت املكتبة DAISYبطريقة 
من هذه الدراسة، فستكون املقـررات الدراسـية هـي يف بدايـة قامئـة أولويـات الكتـب املـراد 

 باللغة العربيـة DAISYتحويلها، وهذا إذا كانت املكتبة او مركز املعلومات ينوي إنتاج كتب 
إذا كانت مؤسسة املعلومـات واملسـتفيدون منهـا وذلك وفق احتياجات املستفيدين منها، أما 
 باللغـة اإلنجليزيـة أو اللغـات الالتينيـة DAISYيرغبون يف اقتناء مجموعات سمعية مبعيـار 

ًعموما فمن األفضل االشرتاك بأخد مزودي الخدمة عن طريـق شـبكة اإلنرتنـت؛ حيـث يوجـد 
نت، منها ما هو باشرتاك نقدي،  متاحة عرب اإلنرتDAISYالعديد من املكتبات السمعية مبعيار

  :ومنها ما هو مجاين، ومنها عىل سبيل املثال
OverDrive Project-  : هـو مـن أهـم مـوزعي الكتـب اإللكرتونيـة والكتـب املسـموعة

والفيديو والدوريات بالعامل، ويحتوي عىل أكرث من ثالثـة ماليـني كتـاب رقمـي مـن أكـرث مـن 
لعديد من مكتبات املدارس املشـرتكني يف هـذه الخدمـة  نارش، ويتم توزيع الكتب عىل ا5000

 . 1 يف جميع أنحاء العامل
  
 

                                                            
1. OverDrive  2015 . Who We Are, Retrieved  19-4-2016, From: www.company. 
overdrive.com/company/who-we-are/ 
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- GUTENBERG: 
أول " غـوتنربغ"م بهدف إتاحة الكتـب بشـكل مجـاين، مرشوع 1971مرشوع تم البدء به عام 

مزود للمعلومات عىل اإلنرتنت، وهو أقدم مكتبة رقميـة عـىل اإلنرتنـت منـذ أن أصـبح اإلنرتنـت 
م، حتـى 1997بإتاحـة خمسـة آالف كتـاب عـام  ا يف منتصف التسعينات، وقد بدأ املرشوعٍّشعبي

م، أمـا اآلن فقـد بلـغ العـدد 2008وصل عدد الكتب إىل خمسة وعرشين ألـف كتـاب يف أبريـل 
ً كتابا جديدا كل شهر بلغات مختلفة تصل 340خمسامئة ألف كتاب، ومعدل اإلنتاج الحايل يبلغ  ً

سني لغة، ويبلغ عدد الكتب التي يتم تحميلها من املوقع عـرب الزائـرين لـه إىل حوايل خمس وخم
ًعرشة آالف كتاب يوميا
، والكتب املوجودة عىل املوقع منها النيص ومنها املسموع بالعديـد مـن  1 

، كام تم اآلن تطـوير الكتـب الرقميـة الناطقـة التـي تعمـل DAISYالصيغ املستخدمة يف معيار 
ً، وهنـاك أيضـا DAISY؛ وهي اإلصدار األحدث من معيـار EPUB بتقنية  لتعملDAISYبنظام 

" غـوتنربغ"مجموعة كبرية من الكتب السمعية املجانية املسجلة بأصوات برشيـة يتيحهـا مرشوع 
جموعة كبرية مـن اللغـات منهـا  ومب/https://librivox.org/pages/about-librivoxعىل موقع 

  .اللغة العربية
- Web Braille Or BARD : 

 وكان يف البداية يسـمى DAISY هو مرشوع إتاحة كتب برايل والكتب السمعية بطريقة 
Web Braille Project ثم تغري األسم لــ BARD وهـو االختصـار لــ Braille and Audio 
Reading Downloadم،  وهـو متـاح منـه اآلن أكـرث مـن 2012ام ، وكان ذلك منذ نوفمرب ع

إثنى عرشة ألف كتاب برايـل ومجلـة، كـام أن هـذه املـواد والكتـب التـي يـتم إتاحتهـا هـي 
َّمتوافرة ومتاحة أيضا من خالل الرابط الفعال يف فهرس  ًNLS/BPH أي National Library 

Service for the Blind and Physically Handicapped 2  ؛ وهـو القسـم الخـاص بـذوي
اإلعاـقـات البرصـيـة والحركـيـة مبكتـبـة الـكـونجرس الوطنـيـة، وتـقـترص الخدـمـة ـعـىل املـشـرتكني 

  . 3 باملكتبة سواء كانوا أفراد أو مؤسسات

                                                            
1. Lebert, Marie   2008 . Project Gutenberg  1971-2008 ,Retrieved From: http://www 
.gutenberg.org/cache/epub/27045/pg27045-images.html available at: 6-5-2016. 
2. NLS/BPH  2012, November . BARD Detailed Modifications Summary, Retrieved 6-5-
2016, From: https://nlsbard.loc.gov/NLS/NewBARDOverview.html 
3. NLS/BPH  2015 . BARD application instructions, Retrieved 6-5-2016, From: 
https://nlsbard.loc.gov/NLS/ApplicationInstructions.html 
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- Bookshare:  
 ولكـن تم الحديث حول نشأتها التاريخية بشكل مخترص يف الفصل األول من هذه الدراسـة،

يف الوقت الحايل هي أكرب مكتبة عىل اإلنرتنت بـل واألشـهر يف محـيط ذوي اإلعاقـات البرصيـة، 
 عنـوان ألكـرث 350.000 مشرتك من خمسني دولة، كام تتيح أكـرث مـن 360.000مشرتك بها نحو 

من خمسامئة نارش أمرييك ودويل، وهي تعمل مبوجـب قـانون إعفـاء حقـوق التـأليف والـنرش 
ات الطباعة، والذي ميـنح املـنظامت غـري الهادفـة للـربح القـدرة عـىل جعـل الكتـب لذوي إعاق

 Bookshareمتاحة لألشخاص ذوي إعاقة الطباعة دون إذن النارش، ولكن قامـت إدارة منظمـة 
بأخذ األذن من النارشين ألن هذه املواد سوف يتم اتاحتها لألفراد من خـارج الواليـات املتحـدة 

اإلعاقات البرصيـة مـن : " اإلعاقات التي تخدمها، وهيBookshareد منظمة وتحد ، 1 األمريكية
، " وصـعوبات الـتعلم– واإلعاقـات الحركيـة بشـهادة رسـمية –خالل شهادة رسمية تؤكد ذلـك 

ُوتحدد أيضا الجهات التي ميكـن أن تقبـل منهـا الشـهادات الرسـمية التـي تؤكـد اإلعاقـة ؛ أمـا  2 ً
ة مجانـيـة للطلـبـة األـمـريكيني، أـمـا ـغـري الطلـبـة أو للمؤسـسـات بالنـسـبة للتكلـفـة فـهـذه الخدـمـ

ٍّواملنظامت فتتاح مقابل تكلفة زهيدة؛ والتكلفة لألفراد خمسون دوالرا أمريكيا سنويا، وخمسـة  ٍّ ً
ًوعرشون دوالرا تكلفة االشرتاك ألول مـرة، أمـا بالنسـبة للمؤسسـات واملـنظامت فيـتم حسـاب 

لكتاب الواحد، وهناك تخفيض متاح لبعض الدول سـواء لألفـراد  دوالرات ل10 إىل 6التكلفة من 
 للحسـابات الخاصـة Bookshareأو املؤسسات، وبالنسبة الشرتاك املؤسسات فهـذا يعنـي إدارة 

بأعضاء هذه املؤسسة، وإمكانية البحث والحصول عىل الكتـب لهـؤالء األعضـاء، وكـذلك إتاحـة 
 . 3 أدوات قراءة مجانية لهؤالء األعضاء

يف حالة اشرتاك املكتبة مـع أحـد مـزودي الخدمـة عـرب اإلنرتنـت فالبـد مـن أن تضـع يف و
  :االعتبار بعض األمور املهمة وهي 

أنه من املحتمل أن يقوم املستفيد باستخدام الخدمة عـن بعـد وهـو مبنزلـه مـن خـالل  -
 .حسابه الخاص، وقد ال يحتاج الحضور إىل املكتبة

 .عامل معها املكتبة للكتب التي سوف تتاح لهاتحديد اللغات التي سوف تت -

                                                            
1. Bookshare  2016 . Who WE Are, Retrieved 6-5-2016, From: https://www.bookshare 
.org/cms/about 
2. Bookshare  2016 . Qualifications, Retrieved From: https://www.bookshare.org/cms/ 
bookshare-me/who-qualifies/qualifications  available at: 6-5-2016. 
3. Bookshare  2016 . Learn about Membership Costs, Retrieved  6-5-2016, From: 
https://www.bookshare.org/cms/bookshare-me/what-does-it-cost 
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معرفة مدى إمكانية تبادل الكتب بينها وبني مزود الخدمة يف حالة إنتاج املكتبة لكتـب  -
DAISY باللغة العربية؛ حيث يندر وجود اللغة العربيـة عنـد معظـم مـزودي الخدمـة عـرب 
 .اإلنرتنت

املكتبـة،والتي يجـب أن تتوافـق مـع التي سوف تتعامل معها  Formats  تحديد الصيغ -
 .أجهزة وبرمجيات التشغيل التي سوف تقتنيها املكتبة

تحديد سياسات االستعارة ألجهزة التشغيل إذا قررت املكتبة إعارة هذه األجهـزة ليقـوم  -
 .املستفيد باستخدامها خارج املكتبة أو باملنزل

ة فيجب أن يكون اشـرتاك املكتبـة يف يف حالة إلزام املستفيدين بالتعامل من خالل املكتب -
 .اإلنرتنت ذا رسعات عالية تسمح بتحميل هذه الكتب

االحتياج الدائم لصيانة األجهزة وتنظيفها من امللفات غري مهمة، وسياسـة املكتبـة يف هـذا  - 
  . 1 الخصوص البد أن تكون واضحة

  : متطلبات مالية-6
ثر يف ـقـرار املكتـبـة يف الـبـدء بتـقـديم ِـمـن الواـضـح أن التكلـفـة ـهـي العاـمـل اـلـرئيس اـملـؤ

الخدمات الرقمية الصوتية، والتكلفة تتغري بتغري نوعية االحتياجات والخصـائص التـي ترغـب 
َّاملكتبة يف تقديم الخدمة بها بشكل فعـال للمسـتفيدين منهـا، وعنـارص امليزانيـة أو التكلفـة 

  : 2 ميكن أن تتضمن النقاط التالية
 .يو وتصميمه بشكل عازل للصوتتكلفة إنشاء األستود -
 .DAISYتكلفة رشاء األجهزة والربمجيات املشغلة واملنتجة للكتب مبعيار  -
 .استبدال األدوات واألجهزة التالفة -
 .تكاليف االشرتاك مع موردين خارجيني أو االشرتاك يف خدمات رقمية صوتية عرب اإلنرتنت - 
 .ة تهيئته وتدريبه عىل األجهزة وتشغيل الخدمةالعنرص البرشي الذي سيدير الخدمة، وتكلف - 
  .تكاليف عمل قاعدة بيانات وجهاز خادم يتم تحميل املواد املنتجة عليه، وتكاليف صيانته - 

                                                            
1. Hoy, Susan  2009, December . Ibid. p. 173, 177. 
2. Op cit. p. 172. 
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من املهم يف هذه الجزئية عرض تجربة وحدة الكتب الرقمية الناطقة مبكتبة األسـكندرية؛ 
وع بكافـة احتياجاتـه، وتحديـد فقد قامت مكتبة األسـكندرية بعمـل دراسـة جـدوى للـمرش

املخصصات املالية له، ثم تم تقدميه لجهة مانحـة تكفلـت بقيـام املرشوع بشـكل كامـل، ثـم 
تولت املكتبة إدارته بعد ذلـك، وتـرى الباحثـة أن جميـع املكتبـات ومراكـز املعلومـات عينـة 

الجهـات الدراسة ميكنها القيام بهذه الخطوة؛ بحيـث تحصـل عـىل تربعـات مـن العديـد مـن 
املانحة، وهو كام يحدث مع املكتبة املركزية الجديدة لجامعة القاهرة ومركز املكفوفني بكلية 
اآلداب بجامعة األسكندرية، بينام البعض اآلخر له ميزانيتـه الخاصـة مثـل مركـز التكنولوجيـا 

ًاملساعدة والتكيف بالجامعـة األمريكيـة، علـام بـأن هنـاك فارقـا كبـريا بـني املسـتو ً ً ى الثقـايف ُّ
والعلـمـي اـلـدويل واإلقليـمـي ملكتـبـة األـسـكندرية وـبـني ـبـاقي عيـنـة الدراـسـة ـمـن مؤسـسـات 
ًاملعلومات؛ وهذا يؤثر أيضا يف حجم ومستوى املـنح التـي يـتم تقـدميها للمكتبـة، ويف حجـم 

  .ًانية املخصصة لها أيضاامليز
  : متطلبات امللكية الفكرية -7

نرش تقـف حـائالً دون إتاحـة الكتـب املطبوعـة يف أشـكال ال تزال قيود قوانني التأليف وال
أخرى يسهل لذوي اإلعاقات البرصيـة التعامـل معهـا والوصـول إليهـا بسـهولة كغـريهم مـن 

ـل اتفاقـيـة ـمـراكش 2013اـملـبرصين،وتم اإلـعـالن مـنـذ يونيوـعـام  لحـقـوق "م ـعـن ـبـدء تفعـي
 بهـا  21  والتـي تـنص املـادة واملعنية بإتاحة املطبوعات للمكفـوفني،" األشخاص ذوي اإلعاقة

  : 1 عىل حرية التعبري والرأي والحصول عىل معلومات، ونص املادة كام ييل
تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسـبة التـي تكفـل مامرسـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة "

فصـاح لحقهم يف حرية التعبري والرأي، مبا يف ذلك الحق يف طلب معلومات وأفكار، وتلقيهـا، واإل
عنها، عىل قـدم املسـاواة مـع اآلخـرين، وعـن طريـق جميـع وسـائل االتصـال التـي يختارونهـا 

  : من هذه االتفاقية، مبا يف ذلك ما ييل2َّبأنفسهم، عىل النحو املعرف يف املادة 
ـكال  ـتعامل األـش ـاس باـس ـة الـن ـة لعاـم ـات موجـه ـة مبعلوـم ـخاص ذوي اإلعاـق ـد األـش تزوـي

 واملالمئة ملختلف أنواع اإلعاقة يف الوقت املناسب وبـدون تحميـل والتكنولوجيات سهلة املنال
  .األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية

                                                            
-23تاريخ االطالع .  2016 اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة . حقوق اإلنسان. األمم املتحدة. 1
ـــــــــن 2016 -5 ـــــــــرتجت ـم  http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/Convention اـس

RightsPersonsWithDisabilities.aspx#21 
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قبول وتيسري قيام األشخاص ذوي اإلعاقة يف معاملتهم الرسمية باسـتعامل لغـة اإلشـارة  -أ
ى وطريقة برايل وطرق االتصال املعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال االتصـال األخـر

 .سهلة املنال التي يختارونها بأنفسهم
حث الكيانات الخاصة التي تقدم خـدمات إىل عامـة النـاس، مبـا يف ذلـك عـن طريـق شـبكة  - ب

 . واالستعاملاإلنرتنت، عىل تقديم معلومات وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بأشكال سهلة املنال
علومـات عـن طريـق شـبكة تشجيع وسائط اإلعالم الجامهريي، مبا يف ذلك مقدمي امل -ت

 .اإلنرتنت، عىل جعل خدماتها يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة
 ".االعرتاف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها -ث

مبوجب هذه االتفاقية يفرتض إزالة كل العقبات املتعلقة بحقـوق التـأليف والـنرش والتـي 
ىل املستوى العـاملي يف صـيغ أعاقت وصول النصوص املطبوعة وغريها من األعامل املنشورة ع

، والطباعـة بـأحرف "برايـل"تتيح للمكفوفني وضعاف البرص االطالع عليهـا مـن قبيـل طباعـة 
 دولة عضـوة يف 186كبرية، وامللفات الصوتية، وقام بالتوقيع عىل هذه اإلتفاقية مندوبون عن 

اقيـة غـري مفعلـة يف ، ولكن مـا تـزال هـذه االتف WIPO  1 املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
، وتـرى  2 م1975 منـذ عـام WIPOمرص عىل الرغم من أن مرص من ضمن الدول األعضاء يف 

الباحثة أن هذه االتفاقية إذا تم تفعيلها مبرص فسوف تحـل العديـد مـن املشـكالت الخاصـة 
  .بالحصول عىل املعلومات لذوي اإلعاقات البرصية

ب عـىل هـذه العقبـة يف حالـة املكتبـات ومراكـز كام ترى الباحثة أنه ميكن أن يتم التغلـ
املعلومات األكادميية باستصدار ترصيح أو قـرار مـن رئـيس الجامعـة بـأن يـتم تحويـل هـذه 
املقررات إىل أي شكل ميكن االعتامد عليه من قبل ذوي اإلعاقة، وأن يتم حامية هـذا الشـكل 

وال ميكن االطالع عليه إال مـن قبـل حيث يتم إتاحته باملكتبة فقط أو عىل موقعها اإللكرتوين، 
ذوي اإلعاقة البرصية من طلبة الجامعة عن طريق تخصيص كلمة مرور خاصـة بكـل طالـب، 

  .وميكن وضع قيود تحدد عمليات التحميل والنسخ

                                                            
 -5-23تـاريخ االطـالع . معاهدة مراكش إلتاحة املطبوعات لألشخاص املكفوفني.  2013 النابليس، محمد . 1

 http://www.almanalmagazine.com:  اسرتجعت من2016
2. World Intellectual Property Organization [WIPO]. Egypt. Retrieved 23-5-2016, from: 
 http://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_code=EG 
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  : مراحل التشغيل املقرتح ملرشوع املكتبة الرقمية الناطقة لذوي اإلعاقات البرصية:ًخامسا

عىل تحديـد اللجنـة التـي سـترشف عـىل العمـل، وتـوفري الكـادر تشتمل مراحل التشغيل 

البرشي، وتجهيـز واختيـار املجموعـات بنـاء عـىل احتياجـات املسـتفيدين، وتحديـد األجهـزة 

  .والربمجيات املطلوبة، وتخليص حقوق امللكية الفكرية

رشيـة ترى الباحثة من خالل اطالعها عىل مؤسسات املعلومات بعينة الدراسة والكوادر الب

بها بأنها مؤهلة بشكل مبديئ لتقـديم خـدمات الكتـب الرقميـة الناطقـة، ولكنهـا تحتـاج إىل 

تدريب ألن هذه النوعية من الخدمات حديثة عليها وغري متداولة، لذا تقرتح الباحثة التعاون 

  :مع وحدة الكتب الرقمية الناطقة مبكتبة األسكندرية للقيام ببعض الخطوات التالية

 .DAISYالعاملني عىل عمليات إنتاج وتشغيل الكتب الرقمية الناطقة تدريب  -1

 .DAISYاإلرشاف عىل عملية التحويل للكتب املطبوعة إىل منطوقة مبعيار  -2

 .اإلرشاف عىل عملية التجريب قبل التشغيل -3

تقديم النصح يف الخطوات األخرى التي ستحددها اللجنة املرشفة عـىل املرشوع والتـي  -4

  .عجز مؤسسة املعلومات مبفرها عن إنجازهاقد ت

والجزء اآلخر مـن املرشوع تتحملـه املكتبـة أو مركـز املعلومـات والـذي يتمثـل يف القيـام 

  :باآليت

 .حرص وتحديد املصادر األكرث أهمية التي سيتم تحويلها -1

 .رشاء األجهزة والربمجيات الالزمة لعملية التحويل -2

 .ات املزودة للخدمة واملحددة سالًفااالشرتاك بقواعد البيان -3

 .إنشاء قاعدة البيانات الالزمة للمكتبة -4

 .تحميل الكتب الرقمية الناطقة عىل قاعدة البيانات الخاصة باملكتبة -5
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إنشاء أو تعديل موقع املكتبة عـىل شـبكة اإلنرتنـت مبـا يتناسـب مـع الخدمـة الجديـدة  - 6

ًصمام بشكل يضمن لربمجيات قراءة الشاشة أن تتعامـل املقدمة، ويجب أن يكون هذا املوقع م

ًويجب أن يشمل املوقع أيضا  قامئـة بالربمجيـات والعتـاد الخـاص بهـذه الخدمـة  معه بوضوح،

والذي تقتنيه املكتبة وتتيحه للمستفيدين منهـا، كـام يجـب توضـيح مـن املسـئول عـن تقـديم 

أي معلومـات أخـرى قـد تكـون مفيـدة الخدمة من العاملني باملكتبة، وعدد سـاعات العمـل، و

 . 1 للمستفيدين من هذه الخدمة، وهذه هي الخطوات األوىل للتسويق الناجح

 .تجريب الخدمات قبل إتاحتها -7

 .صيانة األجهزة مستقبالً -8

 بإضـافة مـا يسـتجد مـن معـايري خاصـة بهـا، DAISYتطوير الكتب الرقمية الناطقـة  -9

 .سيتم اقتناؤها لتزويد املجموعات مستقبالًواختيار املواد الرقمية التي 

 

                                                            
1. Guder, C. S.  2012 . Ibid. p. 19. 
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  :الخالصة
توصلت الباحثة يف هذا الفصل إىل مجموعـة مـن النتـائج واملـؤرشات، وهـي عـىل النحـو 

  :التايل
  
 هو الحل املثايل للمكتبات التي ترغـب يف تقـديم خـدمات رقميـة DAISYأن تنسيق  -1

 .ناطقة للمستفيدين منها من ذوي اإلعاقات البرصية
ٍّ ـيـوفر ممـيـزات كـبـرية ـجـدا تـفـوق الكـتـب الـصـوتية ـعـىل أرشـطـة DAISYأن تنـسـيق  -2

 .الكاسيت واألقراص املدمجة
 يتوافر منها عدة أنواع؛ فمنها ما يقوم بعملية التسجيل وإنتاج DAISYأجهزة تشغيل  -3

DAISYومنها ما يقوم بالتشغيل فقط ،. 
صدر واملجانية والتـي ميكـن تحميلهـا  املفتوحة املDAISYهناك العديد من برمجيات  -4

 .يف املكتبة وتقديم الخدمات من خاللها دون أية تكلفة للرشاء
ً هو أكرث املعايري شيوعا يف مجال الكتب الرقمية الناطقة، وهو األكرث DAISYأن معيار  -5

 .ًاستيعابا لتغريات السوق والتطور التكنولوجي الرسيع
 وحدة الكتب الرقمية الناطقة يف أية مكتبـة أو مركـز أن أهم مرحلة من مراحل إنشاء -6

 .معلومات هي فهم احتياجات مجتمع املستفيدين الذي تخدمه بالفعل
أنه البد أن يكون العاملون بالوحدة عىل اسـتعداد تـام مـن ناحيـة املـؤهالت والخـربة  -7

 . الخدمةٍوالتدريب عىل التعامل واستخدام أجهزة وبرمجيات الوحدة بشكل كاف النجاح
أن عمل قاعدة معرفية من املستفيدين باملكتبة سوف يساعد عىل دعم الخدمة ودعم  -8

املكتبة أو مركز املعلومات يف اتخاذ القرار الصائب نحـو اقتنـاء أدوات التكنولوجيـا املسـاعدة 
 .وتوفري مجموعة ناجحة من الخدمات

لذوي اإلعاقات البرصيـة بأشـكال إلتاحة املواد املطبوعة  أهمية تفعيل اتفاقية مراكش -9
ميكنهم التعامل معها والتي وقعت عليها مرص ضمن الدول األعضاء باملنظمة العاملية للملكية 

 .الفكرية
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، وعـىل املكتبـة أن DAISYأن هناك العديد من أنواع برمجيات وأجهزة إنتاج وتشـغيل  -10

 .تنتقي منها ما يتناسب مع احتياجاتها

إذا مل تتمكن من إنشاء أستوديو مبديئ تقوم من خالله بعمليات تسجيل ميكن للمكتبة  -11

، أن تقـوم بالتعاقـد مـع وحـدة الكتـب الرقميـة DAISYالكتب الخاصة بها واملراد تحويلها إىل 

  .الناطقة بقسم طه حسني مبكتبة األسكندرية إلنتاج هذه الكتب لها
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  الخــامتــة
  

  نتائج وتوصيات الدراسة
  

  :نتائج الدراسة: أوالً
  

  :استهدفت هذه الدراسة مجموعة من النقاط هي
 .قطحرص ورشح نظم التكنولوجيا املساعدة املعتمدة عىل األجهزة وليس الربمجيات ف -
  .تقييم هذه النظم املتاحة من وجهة نظر املستفيدين منها والقامئني عىل إدارتها -
 استخالص أسس ترشيد استخدام هذه النظم للمكتبات ومؤسسـات املعلومـات املرصيـة -

  .واستبعاد غري الرضوري منها
قدمة وقد انتهت الدراسة من خالل البحث، إىل اإلجابة عىل التساؤالت التي طرحت يف امل

املنهجية وذلك خالل فصول الدراسة الخمس، ومن خالل هذه اإلجابات خلصـت الباحثـة إىل 
  :مجموعة من النتائج هي عىل النحو التايل

  : فيام يتعلق بالتكنولوجيا املساعدة بشكل عام، واملؤسسات الراعية لها-1
 : أظهرت الدراسة النتائج التالية

يا املساعدة غري هادفة للربح، هدفها التطـوير مـن  أن هناك مؤسسات راعية للتكنولوج-أ
خالل وضع املعايري والقوانني والترشيعات، ويف املقابل لـذلك هنـاك مؤسسـات ربحيـة تقـوم 
بدراسة وبحث احتياجات ذوي اإلعاقات البرصية لتطوير منتجاتها من التكنولوجيا املسـاعدة، 

 .األرباحوذلك بهدف ترويج هذه املنتجات يف األسواق وزيادة 
 أن هـنـاك نوعـيـات خاـصـة ـمـن التكنولوجـيـا املـسـاعدة ميـكـن اـسـتخدامها يف تـقـديم -ب

 .املعلومات، وإتاحتها للمستفيدين من ذوي اإلعاقات البرصية
ًأصبح استخدام التكنولوجيا املساعدة رضورة ملحة نظـرا النتشـار اسـتخدام الحاسـب  -ج

 .اآليل يف شتى مناحي الحياة
ـذوي اإلعاقــات أن معظــم مبتكــر-د ـا املســاعدة ـل   ي ومطــوري ومصــنعي التكنولوجـي

  ً البرصية يف الواليات املتحدة األمريكية عـىل وجـه التحديـد؛ وذلـك نظـرا لقيـام العديـد مـن 
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املرشوعات الحكومية واالجتامعية لخدمة ومساعدة الجنـود املصـابني بفقـدان الـبرص الكـيل 

  .والجزيئ العائدين من الحرب العاملية الثانية

 يف ما يخص أحدث نظـم التكنولوجيـا املسـاعدة يف أوروبـا وأمريكـا وأهـم الخصـائص -2

  :املميزة لها

  : أظهرت الدراسة النتائج التالية

 أنه ميكن تقسيم التكنولوجيا املساعدة املستخدمة يف مؤسسات املعلومات عـىل أسـاس -أ

  .ٍّشكل املخرج النهايئ الذي تتيحه للمعاق برصيا

هناك مجموعة من األجهزة التي تقوم بأدوار عدة كتدوين املالحظـات وعـرض برايـل  -ب

 تكنولوجيـا الكتـب الناطقـة ؛ إذ من املمكن أن تتـداخلىل ملف ناطقأو التحويل من برايل إ

وتكنولوجيا برايل وكذلك تكنولوجيا قراءة الشاشـة يف جهـاز واحـد، لـذلك كـان مـن الصـعب 

تصنيف هذه النوعية من األجهزة، ولكن تم تصنيفها عىل أساس الهدف الذي يغلب عليهـا يف 

  .االستخدام

 الغرض منهـا بحسـب   يتوافر يف األسواق العديد من أنواع طابعات برايل، والتي يتحدد-ج

االستخدام؛ إذ يتوافر النوع الذي يقوم بإنتاج كميات ضخمة مـن مطبوعـات برايـل، وهـو مـا 

يتناسب مع مؤسسات النرش، وهناك النوع الذي ميكن أن يقوم بطباعة كميات محدودة مـن 

  .برايل، وهذا يتناسب مع االستخدام الفردي واملكتبي

ًا املسـاعدة الخاصـة باإلعاقـات البرصيـة تقسـيام  كان من الصعب تقسـيم التكنولوجيـ-د

ٍّمنطقيا حسب الحاجة إليها والهدف منها، ولكن قد اجتهدت الباحثة قدر اإلمكان عىل النحـو 

املوضح يف الفصل الثاين عىل أساس الخربات التي تراكمت لديها من البحث والتحليل النظـري 

  .والعميل
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تي تم عىل أساسها إنشاء نظم التكنولوجيا املسـاعدة  فيام يتعلق باملعايري والخصائص ال-3
  :لإلعاقات البرصية

 :أظهرت الدراسة النتائج التالية
 أصبح إنتاج الدوائر التليفزيونية املغلقة قليالً لعدة عيوب سبق ذكرهـا، وظهـور بـدائل -أ

  .ًلها أخف وزنا وأكرث مرونة يف االستخدام مثل الشاشات الكبرية أو مكربات الفيديو
ِ استخدام الصوت البرشي يف التكنولوجيا املساعدة الناطقة بات االختيار املفضل من قبـل - ب

، وانتشاره، ومن العوامل التي ساعدت عىل DAISYٍّاملعاقني برصيا، وهذا ما أدى إىل ظهور معيار 
 لجميـع انتشار استخدام هذا املعيار توافر املؤسسات الراعية واملطورة له، والتـي متـد يـد العـون

الجهات الراغبة يف االنضامم إليها، والبدء يف تشغيل هذا النوع من التكنولوجيا املسـاعدة لإلعاقـة 
  .البرصية

ـا يف الحـصـول ـعـىل -4 ـاقني برصـي ـنظم ـعـىل مـسـاعدة املـع ـك اـل ـق بـقـدرة تـل ـا يتعـل ٍّ يف ـم
ملعـايري املعلومـات املرصيـة، واملكتبـات ومؤسسـات املعلومات، وقدرتها عىل العمل يف بيئـة ا

  :التي ميكن استخالصها لرتشيد استخدام واقتناء تلك النظم
  : أظهرت الدراسة النتائج التالية

ـات البرصيـة يفضـلون  - أ بشكل عام أظهرت نتائج الدراسـة أن الغالبيـة العظمـى مـن ذوي اإلعاق
 .تلقي املعلومات عن طريق حاسة السمع، ييل ذلك حاسة اللمس أي من خالل طريقة برايل

أن كل من أجهزة برايل اإللكرتونية وأجهزة الكتـب الرقميـة الناطقـة وأجهـزة التكبـري  -ب
هامة بصورة كبرية، وأن لها قـدرة كبـرية عـىل تلبيـة احتياجـات ذوي اإلعاقـات البرصيـة مـن 

  .مؤسسات املعلومات
ل من يقوم بتجربة برايل اإللكرتوين ويتوفر له الجهاز املساعد عىل استخدام هذا الشك -ج

ًفإنه ميتنع متاما عن استخدام برايل الورقي وأجهزة طابعة برايل؛ بسبب الحيز املكاين الضـخم 
الذي يشغله، وعىل الرغم من هذا جـاءت نتيجـة اسـتخدام برايـل الـورقي هـي األعـىل ألنـه 
ًاألرخص سعرا واألكرث وفرة؛ حيث تنترش أجهزة طابعات برايل يف جميع مؤسسات املعلومـات 

  . خدمات املعلومات لهذه الفئة من املستفيدينالتي تقدم
ـراءة -د ـة الـق ـاملتطوعني يف عملـي ـوي الـخـاص ـب ـتوى اللـغ ـن املـس ـة ـم ـاك ـشـكوى دامـئ   هـن

  ٍّ للمعاقني برصيا مبؤسسات املعلومات بعينة الدراسـة؛ لـذا فـإن التكنولوجيـا املسـاعدة التـي 
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ىل املعلومات قد تكـون هـي الحـل ٍّتساعد املعاق برصيا يف االعتامد عىل الذات يف الحصول ع
  .األمثل لهذه املشكلة

 مبؤسسـات DAISY هناك أهمية كبرية إلنشاء وحدة خاصة بالكتب الرقمية الناطقـة -هـ
حيث إن حاسـة السـمع هـي الحاسـة األساسـية املعلومات الخادمة لذوي اإلعاقات البرصية، 

  .التي يعتمد عليها معظم ذوي اإلعاقة البرصية
تعلق بسامت املستفيدين من ذوي اإلعاقات البرصية املرتددين عـىل مؤسسـات  يف ما ي-5

  :املعلومات بعينة الدراسة
  :أظهرت الدراسة النتائج التالية

ٍّأن الغالبية من املستفيدين من مرافق املعلومات التي تقدم خـدماتها للمعـاقني برصيـا ليسـت  - أ
ـاعدة، ويحتـ ـات لديهم معرفة كافية بالتكنولوجيا املس اجون إىل التوجيـه الـدائم، لـذلك فعـىل مؤسس

املعلومات التي ينتمون إليها أن تقدم لهم التوعية الكافيـة، وأن تقـيم النـدوات واملـؤمترات والـدورات 
 .ًالتدريبية العلمية حول كل ما هو جديد؛ ألنها املرجع الثقايف لهم أوالً وأخريا

لتعامل مـع أجهـزة التكنولوجيـا املسـاعدة الحظت الباحثة أن من لديهم خربة جيدة يف ا - ب
ًلديهم أيضا القدرة عىل تلبية احتياجاتهم املعلوماتية يف الدراسة والبحث واالطـالع بشـكل جيـد؛ 
ٍّلذلك فإن خدمات التدريب عىل استخدام التكنولوجيا املساعدة من الخدمات املهمة جدا، والتي 

  .ات التي تخدم هذه الفئة من الباحثني والقراءيجب تقدميها بقوة يف املكتبات ومراكز املعلوم
 أن من أهم سامت املستفيدين ذوي اإلعاقات البرصيـة املـرتددين عـىل مكتبـات ومراكـز - ج

أن معظم املسـتفيدين مـن الـذكور وأن نسـبة اإلنـاث : أوالً: معلومات التكنولوجيا املساعدة هي
 عـام؛ أي يف 30 عـام وحتـى 15العمريـة مـن أن معظم املستفيدين يقعون يف الفئـة : ًقليلة، ثانيا

أن معظم املسـتفيدين يـرتددون عـىل مكتبـات : ًمراحل الدراسة الجامعية والدراسات العليا، ثالثا
أخرى لتلقي خدمات التكنولوجيا املساعدة التي يحتاجونها؛ وذلك إما ألن هذه األمـاكن األخـرى 

أن : ًهـذه الخـدمات بشـكل مجـاين، رابعـاتقدم خدمة أفضل بدرجة جودة أعىل، أو ألنها تقـدم 
الغالبية العظمى مـن املسـتفيدين هـم مـن املكفـوفني يف معظـم مؤسسـات املعلومـات بعينـة 
الدراسة، كام أن ضعاف الـبرص نسـبتهم ليسـت بالقليلـة وال ميكـن إغفـالهم عنـد اقتنـاء أجهـزة 

 .برصيةالتكنولوجيا املساعدة أو التأسيس لخدمات معلومات لذوي اإلعاقة ال
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 أن ـفـرتات ـتـردد املـسـتفيدين ـعـىل املكتـبـات ومراـكـز املعلوـمـات بعيـنـة الدراـسـة ـغـري -د
منتظمة وذلك لعدة أسباب وهي؛ إما ألن هذه التكنولوجيا املقتنـاة بهـذه املكتبـات متـوفرة 
لديهم أو عىل هواتفهم املحمولة، أو ألنهـم يتعـاملون مـع مؤسسـات املعلومـات مـن خـالل 

يد اإللكرتوين يف طلب الخدمة والحصـول عليهـا، أو ألن االحتيـاج إىل املكتبـة أو اإلنرتنت والرب
مركز املعلومات يكون يف فرتة االمتحانات فقط وبداية العام الدرايس للحصول عـىل املقـررات 

  .الدراسية
 يف ما يتعلق بسامت وخصائص الخدمات املقدمة لـذوي اإلعاقـات البرصيـة املـرتددين -6

  :املعلومات بعينة الدراسة من خالل أجهزة التكنولوجيا املساعدةعىل مؤسسات 
  :أظهرت الدراسة النتائج التالية

 ال يوجد مكتبة أو مركز معلومات يقدم خدماته لذوي اإلعاقات البرصية بشكل متطور -أ
أو بشكل بدايئ إال وطابعة برايل هي من أوائل أجهزة التكنولوجيا املساعدة التي يقتنيها قبل 
أن يفكر يف مدى فعالية استخدامها ومـدى احتيـاج املسـتفيدين املحتملـني منـه إليهـا، ويـيل 

 .الطابعة برمجيات قراءة الشاشة
 العديد مـن املسـتفيدين يجهلـون وجـود بعـض أجهـزة التكنولوجيـا املسـاعدة التـي -ب

ياعها أو ًتقتنيها مؤسسات املعلومات بعينة الدراسة؛ وذلك بسبب تعمد إخفائها خوفا من ضـ
رسقتها، كام هو الحال بوحدة تكنولوجيـا املعلومـات بكليـة الحاسـبات واملعلومـات بجامعـة 
القاهرة، أو بسبب بعض الشئون القانونية الخاصة بحقـوق التـأليف والـنرش كـام هـو الحـال 

 .بقسم طه حسني مبكتبة األسكندرية
ة لالستخدام املبارش مـن قبـل  األماكن التي ال تتيح أجهزة وأدوات التكنولوجيا املساعد-ج

املستفيدين يقل بها نسبة اعـتامد املسـتفيدين عـىل أنفسـهم، عـىل الـرغم مـن أن هـذا هـو 
ٍّالهدف الرئييس املنشود من وجود التكنولوجيا املسـاعدة؛ حيـث تسـاعد املعـاق برصيـا عـىل 

ب مـع مسـتوى االعتامد عىل النفس وزيادة الشعور باالستقاللية، وحيث يختار منها ما يتناسـ
إعاقته، وذلك يعتمد عىل عدة عوامل إذا توافرت باملكتبـة أو مركـز املعلومـات املقـدم لهـذه 

إتاـحـة : "الـخـدمات لـهـذه الفـئـة ـمـن املـسـتفيدين زادت نـسـبة االـعـتامد ـعـىل اـلـنفس، وـهـي
 زيـادة عـدد الـدورات التدريبيـة حـول اسـتخدام –التكنولوجيا املساعدة لالستخدام املبـارش 

ٍّ زيادة نسبة الوعي لدى املعاقني برصيا بأهمية االعـتامد عـىل الـذات –لوجيا املساعدة التكنو
  ".وكرس الرهبة يف التعامل مع التكنولوجيا
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  : فيام يتعلق باملكتبات ومراكز املعلومات عينة الدراسة-7

 :أظهرت الدراسة النتائج التالية

مـات بعينـة الدراسـة بأنهـا أكادمييـة  تتسم الغالبية العظمى من مكتبات ومراكز املعلو-أ

  .تقوم بخدمة طلبة الكليات املختلفة والعاملني من ذوي اإلعاقات البرصية داخل الجامعة

 الحظت الباحثة أن تطوير مؤسسات املعلومات لذوي اإلعاقات البرصية يعتمـد عـىل -ب

ملسـتفيدين، ولـيس فكر القامئني عليها، وعىل مدى رؤيتهم يف كيفية تقديم الخدمات لهـؤالء ا

وفق قانون أو الئحـة تضـمن اسـتمرار هـذه املؤسسـة يف تقـديم تلـك الخـدمات وتطويرهـا 

وتنظيم العمل بها؛ مع أنه يف العادة تكون لكـل جهـة أهـداف محـددة تسـري نحـو تحقيقهـا 

 .برصف النظر عن األشخاص الذين يديرون املكان

تياجات البرصية دور كبري ال تقوم بـه  للمكتبات ومراكز املعلومات الخاصة بذوي االح -ج

عـىل الوـجـه األكمـل، وـهـو تثقـيـف وتـدريب املـسـتفيدين منـهـا عـىل التكنولوجـيـا املـسـاعدة 

َوأجهزتها، حتى يتمكنوا من معرفة أوجه استخدامها، ومن ثم توظيف هـذه االسـتخدامات يف 

املعلومات وزيـادة حياتهم العملية لتحقق هذه التكنولوجيا هدفها، وهو تيسري الحصول عىل 

  .االعتامد عىل الذات

 جميع املكتبات ومراكز املعلومات بعينـة الدراسـة، عـدا قسـم التكنولوجيـا املسـاعدة -د

بالجامعة األمريكية، ال تقوم بوضع لوائح تنظيمية تنظم إتاحة أجهـزة التكنولوجيـا املسـاعدة 

ضـياع أو الرسقـة؛ وهـذا يعـد ًللمستفيدين منها، وبدالً من ذلك تقوم بتخزينهـا خوفـا مـن ال

ًإهدارا للامل املنفق يف رشاء هذه األجهزة، وكذلك حرمان ذوي اإلعاقة البرصية منهـا وهـم يف 

 .أشد الحاجة إىل استخدامها واالستفادة منها، فضالً عن تقادمها وفقدان أهميتها مبرور الوقت
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اعدة داخـل مؤسسـات  يف ما يتعلق بالقـامئني عـىل تقـديم خـدمات التكنولوجيـا املسـ-8
  :املعلومات الخاصة بذوي اإلعاقات البرصية

 :أظهرت الدراسة النتائج التالية
 العديد من مؤسسات املعلومات عينة الدراسة بها الكثري من العاملة الزائدة عن الحـد؛ -أ

ور ٍّحيث يعمل فعليا باملكان فرد أو اثنان عىل األكرث، يف حني أن باقي العاملني ليس لهم أي د
 .حقيقي
ً الحظت الباحثة أن املسمى الوظيفي األكـرث انتشـارا بـني معظـم عينـة الدراسـة مـن -ب

مؤسسات املعلومات، والذي ال يخلو مكان منـه هـو اخصـايئ التكنولوجيـا املسـاعدة، والـذي 
ًيـقـوم ـبـدور اخـصـايئ الحاـسـب وأيـضـا اـملـدرب، وتوـجـد أـمـاكن ال يعـمـل بـهـا ـسـوى اخـصـايئ 

عدة فقط؛ مثل قسم التكنولوجيا املساعدة بالجامعة األمريكية، وقد يضـاف التكنولوجيا املسا
إليه اخصايئ مكتبات كام هو الحـال بقاعـة املكفـوفني باملكتبـة املركزيـة بجامعـة حلـوان، أو 
يضاف إليه أحد اإلداريـني كـام هـو الحـال بوحـدة التكنولوجيـا املسـاعدة بكليـة الحاسـبات 

مركز املكفوفني بكلية اآلداب بجامعة األسـكندرية، كـام يتضـح واملعلومات بجامعة القاهرة و
أن االخصايئ املساعد هو األكرث مساعدة لذوي اإلعاقـات البرصيـة املـرتددين عـىل قسـم طـه 

 عىل الـرغم مـن تـوفر جميـع 1.42، ومتوسط مرجح %41.9حسني مبكتبة األسكندرية بنسبة 
برية من العاملني بالقسم، باإلضـافة إىل التخصصات األخرى، وعىل الرغم من وجود مجموعة ك

ذلك فقد الحظت الباحثة أن اخصائيي املكتبات بقاعة طه حسني باملكتبـة املركزيـة بجامعـة 
القـاهرة هـم األـكـرث قـدرة عـىل خدـمـة الطـالب املسـتفيدين ـمـن القاعـة وسـد االحتياـجـات 

ني بالقاعة، وذلك يـدل عـىل املعلوماتية، كام أنهم األكرث رغبة يف العطاء عن غريهم من العامل
ارتفاع درجة الوعي لدى متخد القرار باملكتبة حول أهمية دور اخصايئ املكتبات لتقديم تلـك 

  .النوعية من الخدمات لتلك النوعية من املستفيدين
 الحظت الباحثة أنه ليس جميع العـاملني مـن ذوي االحتياجـات البرصيـة باملكتبـات  -ج

ة جيدة وخربة يف التعامل واستخدام التكنولوجيا املسـاعدة، وأن والوحدات الخاصة عىل مقدر
بعضهم له قدرات محدودة يف فهمها والتعامل معها، أي أنه ليس بالرضورة أن يكون اخصـايئ 
ًالتكنولوجيا املساعدة من ذوي اإلعاقات البرصية، كام أنه ليس بالرضورة أيضـا أن يكـون هـو 

 .ل معهااألكرث واألقدر عىل فهمها والتعام
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 يف ما يتعلق باملشكالت التي تواجه مؤسسات املعلومات يف استخدام وتشغيل واقتنـاء -9

  :نظم التكنولوجيا املساعدة

 :أظهرت الدراسة النتائج التالية

ً أن للدوـلـة دورا ال تـقـوم ـبـه ـعـىل النـحـو املطـلـوب يف اـلـدعم اـملـايل للمكتـبـات ومراـكـز -أ

 البرصية، كذلك هناك تباطؤ شديد يف وضع القـوانني التـي املعلومات التي تخدم ذوي اإلعاقة

تنظم وتيرس حصول ذوي اإلعاقات البرصية عىل املعلومات املطبوعة بالشكل املناسب معهم؛ 

حيث ما تزال قوانني التأليف والنرش املعمول بها يف القطـر املرصي تقـف حـائالً دون القـدرة 

  .أخرى تناسب مستوى اإلعاقة البرصيةعىل تحويل املعلومات املطبوعة إىل أشكال 

 هناك العديد من أجهزة التكنولوجيا املساعدة املستخدمة يف املكتبات بها العديد من -ب

 :  واالنتفاع بها؛ أهمها ما يتعلق بـالعيوب التي تعيق عملية استخدامها

ق هناك طابعات تعمـل عـىل أنـواع خاصـة مـن الـورق ال تتـوافر باألسـوا: طابعة برايل -

 .املرصية، ويصعب عىل بعض مؤسسات املعلومات استريادها من الخارج

ليس لهم مراكز صـاينة داخـل مرص حتـى يـتم : Braille Display وNotetakerأجهزة  -

انتشارهم بني األفراد واملؤسسات، وقلة السعة التخزينية بها، باإلضافة إىل بطـئ رسعتهـا عـىل 

 .االنرتنت

DTB Tools-  :جيـات الخاصـة بقـراءة ملفـات تحتاج الربمDAISY أن تتعامـل بكفـاءة 

 .أكرث مع اللغة العربية؛ حيث إنها مجهزة بشكل أفضل مع اللغات الالتينية

؛ يتمثـل "قسم طه حسـني"ًترى الباحثة أن هناك تقصريا من جانب مكتبة األسكندرية  -ج

كنولوجيـا املسـاعدة يف عدم إقامـة وتنظـيم الـدورات التدريبيـة الخاصـة بـأجهزة وأدوات الت

ٍبشكل كاف يتالءم مع ما تقتنيه وتنتجه من كتب رقمية ناطقة، وكذلك ملا تقتنيه من أجهـزة 

ًالتكنولوجيا املساعدة األخرى وما لديها من إمكانيات، كام ينسحب هـذا التقصـري أيضـا عـىل 

 .باقي مؤسسات املعلومات بعينة الدراسة
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 مبكتـبـات ذوي اإلعاـقـات DAISYـشـغيل تقنـيـة  يف ـمـا يتعـلـق بأهمـيـة اـسـتخدام وت- 10

 :البرصية، واإلجراءات والنتائج املرتتبة عىل ذلك

  :أظهرت الدراسة النتائج التالية

 هو الحل املثـايل للمكتبـات التـي ترغـب يف تقـديم خـدمات رقميـة DAISY أن معيار-أ

 .ناطقة للمستفيدين منها من ذوي اإلعاقات البرصية

ٍّر ممـيـزات كـبـرية ـجـدا تـفـوق الكـتـب الـصـوتية ـعـىل أرشـطـة  ـيـوفDAISYأن معـيـار -ب

 .الكاسيت واألقراص املدمجة

فمنهـا مـا يقـوم بعمليـة التسـجيل   يتـوافر منهـا عـدة أنـواع؛DAISY أجهزة تشغيل -ج

 .، ومنها ما يقوم بالتشغيل فقطDAISYوإنتاج 

كـن تحميلهـا  املفتوحة املصدر واملجانية والتـي ميDAISY هناك العديد من برمجيات -د

 .يف املكتبة وتقديم الخدمات من خاللها دون أية تكلفة للرشاء

ً هو أكرث املعايري شيوعا يف مجال الكتب الرقمية الناطقة، وهو األكرث DAISY أن معيار -ه
 .ًاستيعابا لتغريات السوق والتطور التكنولوجي الرسيع

لناطقـة بأيـة مكتبـة أو مركـز  أن أهم مرحلة من مراحل إنشاء وحدة الكتب الرقميـة ا-و

 .معلومات هي فهم احتياجات املجتمع الذي تخدمه بالفعل

 أنه البد أن يكون العاملون بالوحدة عىل اسـتعداد تـام مـن ناحيـة املـؤهالت والخـربة -ز

 .ٍوالتدريب عىل التعامل واستخدام أجهزة وبرمجيات الوحدة بشكل كاف إلنجاح الخدمة

مـن املسـتفيدين باملكتبـة سـوف يسـاعد عـىل دعـم الخدمـة  أن عمل قاعدة معرفية -ح

ودعم املكتبة أو مركـز املعلومـات يف اتخـاذ القـرار الصـائب نحـو اقتنـاء أدوات التكنولوجيـا 

 .املساعدة وتوفري مجموعة ناجحة من الخدمات

 أهمية تفعيل اتفاقيات إتاحة املواد املطبوعة لذوي اإلعاقات البرصية بأشكال ميكنهم -ط

تعامل معها، والتـي وقعـت عليهـا مرص ضـمن الـدول األعضـاء باملنظمـة الدوليـة للملكيـة ال

 .الفكرية

، وعـىل املكتبـة أن DAISY أن هناك العديد من أنواع برمجيات وأجهزة إنتـاج وتشـغيل - ي

 .تنتقي منها ما يتناسب مع احتياجاتها
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 من خالله بعمليات تسـجيل  ميكن للمكتبة إذا مل تتمكن من إنشاء أستوديو مبديئ تقوم- ك

 أن تقـوم بالتعاقـد مـع وحـدة الكتـب الرقميـة DAISYالكتب الخاصة بها واملراد تحويلها إىل 

  .الناطقة بقسم طه حسني مبكتبة األسكندرية إلنتاج هذه الكتب لها

  :توصيات الدراسة: ًثانيا

عـىل النحـو بناء عىل النتائج السابقة توصلت الباحثـة إىل مجموعـة مـن التوصـيات هـي 

  :التايل

أن تكون هناك مؤسسات مجتمع مدين وجمعيـات غـري الهادفـة للـربح تقـوم برعايـة  -1

مجال التكنولوجيا املساعدة مبرص، وتعمل عىل تطويره والتنسيق بني الجهات التـي تعمـل يف 

املجال نفسه؛ لذا تويص الباحثة بأن تكون هناك لجنة خاصة بذوي اإلعاقات البرصية أو ذوي 

الحتياجات الخاصة بشـكل عـام ضـمن اللجـان املنبثقـة مـن جمعيـة املكتبـات واملعلومـات ا

 .املرصية

املسـتخدمة " املتمثلـة يف طابعـات برايـل"أن يتم تطوير أجهزة التكنولوجيا املسـاعدة  -2

مبؤسسات املعلومات الخاصة بذوي اإلعاقة البرصية لتشمل أجهزة أخرى تساعد عىل اعـتامد 

ا عىل ذاته يف الحصول عـىل املعلومـات، وتقلـل الوقـت والجهـد والحيـز املكـاين ٍّاملعاق برصي

 .الكبري الذي ينتج عن طباعة برايل بشكل ورقي

أن تقتني املكتبة أو مركز املعلومـات ألجهـزة التكنولوجيـا املسـاعدة التـي يتـوافر لهـا  -3

د حـدوث أي عطـل أو وكالء باألسواق املرصية قدر اإلمكان؛ حتـى ميكـن التعامـل معهـم عنـ

 .مشكلة بالجهاز يف املستقبل

االتجاه نحو اقتناء أجهزة التكنولوجيا املساعدة املحمولة؛ حيث إنهـا األيرس يف االسـتخدام،  - 4

 .ًواألكرث طلبا من جانب املستفيدين

إعادة هيكلة وتوظيف املوارد البرشية لدى جميع عينات الدراسة؛ بحيث يـتم القضـاء  -5

لبطالة املقنعة املنترشة يف العديـد مـن مؤسسـات املعلومـات التـي تخـدم ذوي عىل ظاهرة ا

 .اإلعاقات البرصية
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ـدمات  -6 ـا يف ـخ ـا املســاعدة ودورـه ـاص بالتكنولوجـي ـرر درايس ـخ ـاك مـق ـون هـن أن يـك
املعلومات باملكتبات ومراكز املعلومات ضمن مقررات الدراسة بأقسام املكتبـات واملعلومـات 

 .بالجامعات املرصية
أن تكون هناك لوائح ثابتة تنظم العمل بجميع مؤسسات املعلومات التي تخـدم ذوي  -7

 .اإلعاقات البرصية ال تتغري بتغري الشخص املسئول عن املؤسسة
عىل املكتبات أن تطور من مستوى الخدمات املقدمة، وأن تهتم باقتنـاء األحـدث مـن  -8

لتطور الرسيع لها يف املجتمع الخـارجي، وحتـى أجهزة التكنولوجيا املساعدة بها؛ حتى تساير ا
 .تقوم بجذب املستفيدين إليها يك ال ينقطعوا عنها مبرور الوقت

أن تقوم مؤسسات املعلومات الخاصة بذوي اإلعاقات البرصية بـدورها يف تثقيـف وتـدريب  - 9
ه اسـتخدامها، املستفيدين منها عىل التكنولوجيا املساعدة وأجهزتها، حتى يتمكنوا مـن معرفـة أوجـ

َومن ثم توظيف هذه االستخدامات يف حيـاتهم العمليـة لتحقـق هـذه التكنولوجيـا هـدفها، وهـو 

تيسري الحصول عىل املعلومات وزيادة االعتامد عىل الذات، وأن تقيم الندوات واملؤمترات والدورات 
 .رًياالتدريبية العلمية حول كل ما هو جديد، ألنها املرجع الثقايف لهم أوالً وأخ

ـة بإتاـحـة أجـهـزة  -10 ـذوي اإلعاـقـات البرصـي أن تـقـوم مؤسـسـات املعلوـمـات الخاـصـة ـب
ًالتكنولوجيا املساعدة للمستفيدين منها، بـدالً مـن أن تقـوم بتخزينهـا خوفـا مـن الضـياع أو 

الرسـقـة، حـتـى ال تتـسـبب يف حرـمـان ذوي اإلعاـقـة البرصـيـة منـهـا وـهـم يف أـشـد الحاـجـة إىل 
 .ة منها، فضالً عن تقادمها وفقدان أهميتها مبرور الوقتاستخدامها واالستفاد

عدم تجاهل فئة ضعاف البرص ضمن املستفيدين من مؤسسـات املعلومـات الخاصـة  -11
ٍّباملعاقني برصيا؛ حيـث إن الدراسـة أثبتـت أن أعـدادهم تتقـارب مـع املكفـوفني يف الغالبيـة 

ن تقـوم مؤسسـة املعلومـات بتـوفري العظمى من الجهات بعينة الدراسة؛ لذا فمن الرضوري أ
 .التكنولوجيا املساعدة الخاصة بهم

 DAISYأن يتم تعميم فكرة إنشاء وحـدة خاصـة بالكتـب الرقميـة الناطقـة مبعيـار  -12
مبؤسسات املعلومات الخادمة لذوي اإلعاقـات البرصيـة، وذلـك ملـا يتـوافر بهـذا املعيـار مـن 

وحيث إن حاسة السمع هي الحاسة والبحث فيه، مميزات يف التصفح واإلبحار داخل الكتاب 
، وذلك من خالل االسـتعانة بالدراسـة األساسية التي يعتمد عليها معظم ذوي اإلعاقة البرصية

 .التي طرحتها الباحثة إلنشاء هذه الوحدة
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إلتاحة املواد املطبوعة لذوي اإلعاقات البرصية بأشكال  أن يتم تفعيل اتفاقية مراكش -13
لتعامـل معهـا، والتـي وقعـت عليهـا مرص ضـمن الـدول األعضـاء باملنظمـة العامليـة ميكنهم ا

 .للملكية الفكرية
أن تقوم مؤسسات املعلومات الخادمة لـذوي اإلعاقـات البرصيـة بالتعاقـد مـع وحـدة  - 14

الكتب الرقمية الناطقة بقسم طه حسني مبكتبة األسكندرية إلنتاج كتـب رقميـة ناطقـة مبعيـار 
DAISY مل يتوافر لها اإلمكانيات املالية إلنشاء أستوديو خاص بها إذا. 
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 قامئة ببليوجرافية مختارة بالدراسات األكادميية

  :بالرجوع والبحث يف الببليوجرافيات العربية، وقواعد البيانات الببليوجرافية املتمثلة يف

  . 1 قاعدة بيانات الهادي* 

  .هرةفهرس رسائل جامعة القا* 

  .قاعدة بيانات دار املنظومة* 

وكذلك البحث يف قواعد البيانات املتاحة يف مكتبة الجامعة األمريكية  وقواعد البيانـات * 

  :التي يتيحها اتحاد مكتبات الجامعات املرصية والشبكة القومية للمعلومات وهي

* ProQuest.  

* Dissertation Abstract International . 

* LISTA: Library and Information Science& Technology Abstracts. 

* ERIC : Education Resources Information Center. 

* Academic Search Premier . 

  : وقامت الباحثة باستخدام مجموعة من كلامت البحث باللغة اإلنجليزية أهمها ما ييل

"Assistive Technology–Library For Blind and Low Vision–Assistive 

Technology in The Library". 

ٍّتبني أنه ال توجد دراسة تناولت أجهزة التكنولوجيا املساعدة الخاصة باملعـاقني برصيـا  يف 
مرص، واستخدامها يف املكتبات ومراكز املعلومات لتقديم خدمات املعلومات من خاللها لتلـك 

الدراسات املثيلة وهـي مرتبـة مـن األقـدم الفئة من املستفيدين، ولكن وجدت الباحثة بعض 

  :لألحدث عىل النحو التايل

                                                            
 2016-6-27ـتـاريخ االـطـالع . قاـعـدة الـهـادي لإلنـتـاج الفـكـري. االتـحـاد الـعـريب للمكتـبـات واملعلوـمـات. 1

  http://www.arab-afli.org/mainاسرتجعت من 
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  :الدراسات العربية: أوالً
دراسة للخدمات املكتبيـة : الخدمة املكتبية للمعوقني.  1984 غطاس، أمرية عبدالسيد  -1

التي تقدمها بعض مراكز خدمة املعـوقني يف القـاهرة الكـربى ومـدى إمكانيـة النهـوض بتلـك 
كلية . جامعة القاهرة.  أطروحة ماجستري .  إرشاف عبد الستار عبد الحق الحلوجي/الخدمات

 .قسم املكتبات. اآلداب
: تناولت هذه الدراسة الخـدمات الخاصـة ملختلـف أشـكال اإلعاقـة والتـي متثلـت يف اإلعاقـة

 التي السمعية والبرصية والجسدية والذهنية، وتهدف الدراسة إىل التعرف عىل الخدمات املكتبية
تقدمها بعض مراكز خدمة املعاقني يف القاهرة الكربى، وتقييمها لتوضيح نـواحي القصـور والقـوة 
فيها، ودراسة مدى إمكانية االفادة مـن املكتبـات العامـة والجامعيـة يف تقـديم بعـض الخـدمات 

لكونها املكتبية، وشملت الدراسة خمسة عرش مكتبة وقع عليها االختيار من بني مكتبات املعاقني 
 .الوحيدة لخدمة تلك الفئات، وأتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل

الخدمات املكتبية للمعوقني مع الرتكيز عىل واقعها .  1987 لبان، هند بنت عيل محمد  - 2
أطروـحـة  .  إرشاف أحـمـد أـنـور عـمـر/والتخـطـيط لتطويرـهـا يف اململـكـة العربـيـة الـسـعودية

قسم املكتبـات . كلية العلوم االجتامعية ل.د بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام محم.  ماجستري
 .واملعلومات

تهدف الرسالة إىل التعرف عىل واقع الخدمات يف املكتبة، ومستوى التعاون بـني املكتبـات 
التي تخدم املعاقني، ومعرفـة وضـع املكتبـات مـن حيـث البنـاء ومالءمتـه للمعـاق باململكـة 

خطة لتطوير الخـدمات املعتمـدة عـىل بعـض املعـايري الغربيـة، العربية السعودية، مع وضع 
  :وخلصت تلك الدراسة إىل النتائج التالية

  . ً أن الخدمات املكتبية املعدة لهم ما تزال متدنية قياسا ببقية الخدمات-
  . جميع مباين املكتبات الخاصة باملعاقني يف اململكة غري مالمئة لهم-
 الـذي ال يناسـب ظـروفهم  العـادي ت املعاقني يعد مـن النـوع  األثاث املتوافر يف مكتبا-

  . ًواحتياجاتهم؛ حيث مل يتم اختياره بناء عىل معايري خاصة باملعاقني
  . أوعية املعلومات املتوافرة يف مكتبات املعاقني قليلة، تقترص عىل كتب برايل-
  .  يف خدمة املعاقني تفتقر املكتبات إىل مكتبيني متخصصني أو حاصلني عىل تدريب بسيط- 
  . ال يوجد أي نوع من أنواع التعاون بني مكتبات املعاقني يف اململكة-
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تخطـيط خـدمات املكتبـات للمكفـوفني يف اململكـة .  1989 صويف، سارة عبد الـرحيم  -3
. جامعة امللـك عبـد العزيـز.  أطروحة ماجستري . إرشاف نعامت مصطفى/ العربية السعودية

 .م املكتبات واملعلوماتقس. كلية اآلداب
تهدف هذه الدراسة إىل التخطـيط العلمـي الصـحيح إلنشـاء مكتبـة املكفـوفني وضـعاف 
البرص، وذلك من خالل دراسة الوضع الراهن لخدمات املكتبـات يف املؤسسـات التـي تتبعهـا، 

كة بغرض الكشف عن إمكاناتها ومجاالتها ومدى إسهامها يف تعليم املكفوفني وتأهيلهم باململ
  .العربية السعودية

/ ٍّخدمات املكتبـات واملعلومـات للمعـاقني برصيـا.  1997 اليارسي، أروى عيىس حسن  -4
 - كليـة اآلداب -الجامعـة املسـتنرصية .  أطروحـة ماجسـتري . إرشاف منى محمد عيل الشيخ

   .قسم املكتبات واملعلومات
ٍّ برصـيـا ببـغـداد، وـخـدمات تـهـدف الرـسـالة إىل دارـسـة الوـضـع اـلـراهن ملكتـبـات املـعـاقني

املعلوـمـات املقدـمـة لـهـم، واملـشـاكل الـتـي تواـجـه تـقـديم ـهـذه الـخـدمات لـهـذه الفـئـة ـمـن 
املستفيدين يف ظل الظروف السياسية التي تشهدها البالد، مع تصور للنهوض بهذه الخدمات 

  .املقدمة للمعاقني
ٍّيـا  بقطـاع وسـط وغـرب ٍّمكتبات املعوقني سمعيا وبرص.  2000 بسيوين، السيد السيد  -5
أطروحـة  إرشاف محمـد فتحـي عبـد الهـادي / دراسة ميدانية مع التخطيط ملستقبلها: الدلتا

 .قسم املكتبات واملعلومات. كلية اآلداب. جامعة املنوفية.  ماجستري
تهدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل الخدمات املكتبية املختلفـة التـي تقـدمها املكتبـات 

ٍّجامعية للمعاقني سمعيا وبرصيا ، ومن نتائج تلك الدراسةاملدرسية وال ٍّ:  
 يف تـوفري املوقـع  سواء املدرسية أو الجامعية عدم نجاح املكتبات التي عالجتها الدراسة  -

  .واملبنى واملساحة واألثاث املناسب واحتياجات هذه الفئات
 .رسيةقلة امليزانية، وعدم ثباتها واستمراريتها يف املكتبات املد -
 .ٍّعدم مالءمة العاملني كام وكيًفا لخدمة هذه الفئات -
 .قلة عدد الدورات التدريبية التي حصل عليها العاملون، وقلة فاعليتها -
 .عدم استفادة تلك املكتبات من املتطوعني يف تقديم خدمات أخرى للمستفيدين -
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ـيم الكفاية املهنية الال.  2002 أبو موتة، حلمي مصطفى حلمي  - 6 ـايئ تكنولوجيـا التعل زمـة ألخص

أطروحـة  . رىض عبـده إبـراهيم القـايض. إرشاف سمرية أبو زيـد/ للمكفوفني باملرحلة الثانوية يف مرص

 .قسم تكنولوجيا التعليم. كلية الرتبية. جامعة حلوان.  ماجستري

ـة ـة، واألدوات التكنولوجـي ـة الثانوـي ـة املكفــوفني يف املرحـل ـاول الطلـب  وهــي دراســة تتـن

املستخدمة لتقديم الدعم التعليمي لهم، وكيفية تأهيل أخصايئ تكنولوجيا التعليم السـتخدام 

 .تلك األدوات وتعليم املكفوف بها

يـا بالقـاهرة الكـربى خدمات مكتبـات املعـاقني برص.  2007 الصانع، مروة عىل حسن  -7

ر، محمـد جـالل إرشاف أحمـد بـد/ دراسة ميدانية مع التخطـيط للنهـوض بهـا: واإلسكندرية

 .قسم املكتبات. كلية اآلداب فرع بني سويف. جامعة القاهرة.  أطروحة ماجستري . غندور

وهي دراسة ميدانية هدفها التعرف عىل واقع خدمات مكتبات املكفوفني بكل أنواعهـا يف 

كل من القاهرة واألسكندرية مع إعداد دراسة مقرتحـة للنهـوض بالخـدمات املقدمـة يف تلـك 

  .اتاملكتب

اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات يف الخـدمات .  2008 عبده، فاطمـة الزهـراء محمـد  -8

أطروحـة  . إرشاف حامد الشـافعي/ دراسة ميدانية: ٍّاملكتبية املقدمة للمعاقني برصيا  يف مرص

 .قسم املكتبات والوثائق  واملعلومات. كلية اآلاب. جامعة القاهرة.  ماجستري

ٍّت التي تناولت برمجيات املعاقني برصيا واسـتخداماتها يف املكتبـات هي من أوائل الدراسا

وإنشاء خدمات معلومات جديدة من خاللهـا، وخلصـت الدراسـة إىل مجموعـة مـن النتـائج 

  :أهمها

 .اعتامد املكتبات عىل املنح والهبات التي تقدمها جهات مختلفة -

 .ستخدام برمجيات اإلعاقة البرصيةأن الكثري من املكتبات ال تقدم خدمة التدريب عىل ا - 

ال ميكن للمكتبة أن تعتمـد عـىل برنـامج واحـد فقـط يف تقـدميها لكـل الخـدمات التـي  -

 .يحتاجها املستفيدون بل البد من اشرتاك أكرث من برنامج

 ..ِقدم النسخ املوجودة من الربمجيات يف املكتبات عينة الدراسة -
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 اإلعاقـة مـع أخصـايئ الحاسـب اآليل يف تقـديم تلـك اشرتاك أخصايئ املكتبة مع أخصـايئ -

 .الخدمات لهذه الفئة من املستفيدين يخلق خدمة تكنولوجية معلوماتية عالية الجودة

برامج قـراءة الشاشـة  : تنحرص أنواع برمجيات اإلعاقة البرصية يف أربعة أنواع فقط هي -

 . طباعة برايل برامج – برامج تكبري الشاشة – برامج قراءة املستندات –

ٍّأمناط إفادة الباحثني املعاقني برصيا  للمعلومـات يف .  2009 عبد العزيز، ريهام محمد  -9
 . الــلــهإرشاف محمـد محـمـود عفيفـي، ـنـوال محمـد عبد/ دراسـة مـسـحية: القـاهرة الـكـربى

 .قسم املكتبات واملعلومات. كلية اآلداب. جامعة حلوان.  أطروحة ماجستري

اسة إىل التعرف عىل واقع املكتبات الجامعية وما تحويه من مصـادر ومـا تهدف هذه الدر

تقدـمـه ـمـن ـخـدمات إىل املكـفـوفني باإلـضـافة إىل تـقـديم حـلـول لتـطـوير وتفعـيـل املكتـبـات 

  :الجامعية التي تقدم خدماتها إىل املكفوفني، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها

 .اتها للمكفوفنيقلة الفرتة التي تفتح فيها املكتبة خدم -

ًيغلب عىل جميع مباين املكتبات أنها مل تنشأ أساسا بغرض أن تكون مكتبـة للمكفـوفني،  -
 .مع عدم وضع يف االعتبار إمكانية التوسع املستقبيل

ٍّقراءات الكبار املعاقني برصيا ومدى وفاء املكتبات .  2011 محمد، دعاء أحمد خلف  -10
 . إرشاف السيد السيد النشـار، أمـاين زكريـا الرمـادي/ ة ميدانيةدراس: مبحافظة األسكندرية بها

 .قسم املكتبات والوثائق واملعلومات. كلية اآلداب. جامعة األسكندرية.  أطروحة ماجستري

ٍّتتناول هذه الدراسة موضوع قراءات الكبار مـن املعـاقني برصيـا  ونظـرة املجتمـع إلـيهم 
م القـراءة لـديهم ومـدى أهميتهـا، واملـواد املفضـلة وكيف ميكنهم تغيري هذه النظرة، ومفهـو

ـة  ـات مبحافـظ ـدمات املكتـب ـروءة، ودور ـخ ـواد املـق ـار اـمل ـؤثرة يف اختـي ـل اـمل ـراءة والعواـم للـق

 .األسكندرية يف تنمية امليول القرائية لدى هؤالء املستفيدين من ذوي اإلعاقات البرصية

ومـات باملكتبـات الجامعيـة عـىل القـراءة أثـر تكنولوجيـا املعل.  2012 قرين، نادية محمـد  - 11

 . الـلــهإرشاف زين الدين عبد الهادي، نوال محمد عبد/ دراسة تجريبية: والبحث العلمي للمكفوفني

 .قسم املكتبات واملعلومات. كلية اآلداب. جامعة حلوان.  أطروحة ماجستري
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البرصيـة يف املكتبـات تهدف هذه الدراسة إىل رصد وتقيـيم الخـدمات املقدمـة لـذوي اإلعاقـة 
الجامعية للتعرف عىل مدى استفادة املكفوفني من التكنولوجيا الحديثة وذلك من خـالل مجموعـة 

  :تجريبية ضابطة، وقد خلصت الدراسة إىل مجموعة من النتائج أهمها
 .أغلبية عينة الدراسة اعتمدوا عىل أنفسهم أثناء عمل البحث موضوع تجربة الدراسة -
ة الدراسة يفضلون اسـتخدام املـدونات واملنتـديات أثنـاء البحـث ويفضـلون أغلبية عين -

 .محرك البحث جوجل
معظم أفراد عينـة الدراسـة يجـدون صـعوبة يف الوصـول لقواعـد البيانـات والـدوريات  -

 .اإللكرتونية وليس لديهم معرفة عن إرشاك الجامعة بها
ٍّ املـتـوفرة للمـعـاقني برصـيـا يف ـخـدمات املعلوـمـات.  2013 الـحـايس، رـجـاء حـسـني ـفـرج  -12

أطروحـة  . إرشاف حشـمت قاسـم/ دراسة للواقع وخطـة للمسـتقبل: الجامهريية العربية الليبية
 .قسم املكتبات والوثائق واملعلومات. كلية اآلداب. جامعة القاهرة .  دكتوراه

سـتوى ٍّتناولت هذه الدراسة املعاقني برصيا يف الجامهرييـة الليبيـة وخصائصـه حسـب امل
التعليمي والفئات العمرية وأسباب اإلعاقـة البرصيـة، وعـىل حسـب الحالـة االقتصـادية، ثـم 
ٍّخدمات املعلومـات للمعـاقني برصيـا يف الجامهرييـة الليبيـة، واملكتبـات ومرافـق املعلومـات 
الخاـصـة بـهـم ونـشـأتها وتطورـهـا، وـمـوارد ـخـدمات املكتـبـات ومراـفـق املعلوـمـات املـتـوافرة 

ٍّرصيا يف الجامهرييـة الليبيـة، ثـم عمليـات تنميـة املقتنيـات يف املكتبـات ومرافـق للمعاقني ب
  .ٍّاملعلومات املتوافرة للمعاقني برصيا يف الجامهريية الليبية

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات املوجهة لـذوي .  2016  صادق، شيامء أسامة مسعد   -13
إرشاف / ومقرتح للتطبيق بالجامعات املرصيـةدراسة لالتجاهات العاملية : االحتياجات الخاصة

كليـة . جامعـة بنهـا.  أطروحـة ماجسـتري . شعبان عبد العزيز خليفة، حامد معـروف الزيـات
  .قسم املكتبات واملعلومات. اآلداب

تهدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عـىل واقـع خـدمات املكتبـات ومراكـز املعلومـات 
بالجامعـات املرصيـة، ومـدى تـأثري اسـتخدام تكنولوجيـا املوجهة لذوي االحتياجات الخاصـة 

املعلومات عىل االستفادة من تلك الخدمات، باإلضافة للتعرف عىل طرق تهيئة البيئة املحيطة 
لتيسري استخدام املكتبات ومراكز املعلومات عىل أكمل وجه، وتوصلت الدراسـة لعـدة نتـائج 

  :أهمها
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 التصـميم الشـامل بـاملبنى واملوقـع واملسـاحة وجود عالقة طرديـة بـني تطبيـق معـايري -

 .واألثاث عىل املكتبات ومراكز املعلومات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة ومعدل الرتدد

 .وجود نقص يف تكنولوجيا املعلومات املوجهة لذوي االحتياجات الخاصة باملكتبات -

 .وي االحتياجات الخاصةوجود معوقات يف استخدام التكنولوجيا املساعدة بالنسبة لذ -

عدم اتباع املعايري الدولية الخاصة باختيار العاملني باملكتبات ومراكز املعلومـات، وعـدم  -

 .االهتامم بقضايا التدريب

  :الدراسات األجنبية: ثانيا 

1- Campell, Diane Marie  2000 . Views On Assistive Technology. 

PHD.University Of Massachusetts Amherst. 

تتـنـاول ـهـذه الدراـسـة يف ـبـدايتها بـعـض اإلحـصـاءات ـحـول مـشـكلة البـحـث، واألـهـداف 

واملؤرشات، والتعريفات اإلجرائية، ثم تاريخ التكنولوجيا املساعدة، واالعتبارات األخالقيـة لهـا، 

 واملوانع التي تقف دون استخدام التكنولوجيا املساعدة، وكيفية اختيار التكنولوجيا املساعدة،

واستخدامات التكنولوجيا املساعدة، واختبار البيئة املحيطة ودراستها، وكيفيـة التـدريب عـىل 

  . استخدام التكنولوجيا املساعدة

2- Yanxia, Yang  2001 . Graphical Information for Blind Users of the 

Web. PhD.Purdue University. 

الكـبـري يف إتاـحـة املعلوـمـات للمكـفـوفني تتـنـاول الدراـسـة تكنولوجـيـا املعلوـمـات ودورـهـا 

وضعاف البرص، وتتناول الدراسة عىل األخص املعلومات يف شكل صـور جرافيـك متاحـة عـىل 

  :اإلنرتنت، وهذه الرسالة تستند إىل ثالثة فروض هي

  .ٍّ استحسان املعاق برصيا للمعلومات التي يجدها عىل اإلنرتنت يف شكل مصور-

كل أكرب مـع الحاسـب اآليل الـذي يعـرض املعلومـات يف شـكل املكفوفون يتفاهمون بش -

  .صور وجرافيك

 إعطاء بعض املعلومات مبسطة عن كل صورة بحيث يسهل عىل املعاق فهمها والتعرف -

  .عىل كيفيتها ومقارنتها بغريها غري املرشوحة
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  :ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة من خالل تلك الفروض هي

 يتعاملون بكفاءة أكرث مع الصور التي تم رشحها عىل صفحات اإلنرتنـت أكـرث  املكفوفون-

  .من الصور البارزة األركان وهي الطريقة التقليدية لوصف الصور

  .ًعملية الرشح كانت أقل فاعلية عند استخدامها مع الصور األكرث تعقيدا-

 .البرصاستخدام أمثل لتلك الصور املبسطة عىل صفحات الويب من قبل ضعاف 

3- Keun, Siew Lai  2003 . Students With Visual Impairments' Perceptions 

of the Accessibility of the Internet.  EdD..  Texas Tech University. 

تتناول هذه الدراسة اإلنرتنت عىل أساس أن له إمكانية كبرية لتحسني حياة ضعاف الـبرص 

دور اإلنرتنت يف السنوات العرش األخرية مع تلك النوعية مـن وكذلك زيادة ثقتهم بأنفسهم، و

املستفيدين، كام يويص القانون الفدرايل والرسمي بأن تكون تقنية املعلومـات متاحـة لجميـع 

الفئات مبختلف إعاقاتهم؛ حيث بات من الرضوري اشرتاك حاالت العجز الكامـل يف اسـتخدام 

  .تقنية املعلومات

ًلدراسة أيضا مبا صاغته العديد من املنظامت من معايري وتعلـيامت عالوة عىل ذلك تهتم ا

ٍّإتاحة املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت لهذه الفئة من املعاقني برصيا حتى يعمل بتلك املعـايري 
مصممو ومؤلفو صفحات الويب؛ حيث يضمن املوقع استخدامه من قبل كل الجمهور املبرص 

هـور الـذي يحتـاج إىل إمكانـات خاصـة عـىل صـفحات وضعيف البرص عىل األخص ألنه الجم

 . الويب

وقامت تلك الدراسة بـالرتكيز عـىل طلبـة املرحلـة الثانويـة مـن ضـعاف الـبرص، وتجيـب 

  :الدراسة عن التساؤالت التالية

 ماذا يتوقع طالب املدارس الثانوية من ضعاف البرص عند اسـتخدامهم لشـبكة اإلنرتنـت -

  اآلن؟

  نع التي تعيق الطالب ضعاف البرص عن استخدامهم لإلنرتنت؟ ما هي أبرز املوا-

  ما هي أكرث العوامل التي تحفز هؤالء الطالب عىل استخدام اإلنرتنت؟ -
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4- Ali, Zandifar  2004 . Computer Vision for Scene Text Analysis. 

PhD.University of Maryland College Park. 

هو تطوير طـرق إتاحـة املعلومـات النصـية لضـعاف الـبرص الدافع األسايس لتلك الدراسة 

  OCR واملكفوفني، وتعالج الدراسة الكيفية التي يتم بها التصوير أو النقـل الحـريف للحـروف 

، وتركز الدراسة عىل هذه التقنية وكيفيـة  TTS وتحويله إىل صوت مسموع من خالل تقنية 

التـي يـتم نقلهـا مـن خـالل املاسـح الضـويئ تطويرها للتقليل من نسبة األخطاء يف الكلـامت 

  . OCR وبرنامج الـ 

وتستغرق الدراسة يف الكيفية التي يتم من خاللها تحويـل الـنص املطبـوع إىل صـورة، ثـم 

تحويل الصورة إىل نص إلكرتوين ميكن سامعه، وتتنـاول الخوارزميـات الخاصـة بـالربامج التـي 

  .تقوم بهذه العملية

5- Ann, Kinash Shelley  2004 . Blind Online Learners. PhD.University of 

Calgary Canada. 

ًهذه الدراسة عبارة عن مقابلة تفاعلية بني خمسـة مـن املكفـوفني متامـا ومـع اثنـني مـن 
  :ضعاف البرص لإلجابة عن األسئلة التالية 

   ماذا يفضل املكفوف يف التعلم عىل اإلنرتنت؟-

  ٍّالتي يفضلها املعاقون برصيا  يف التعلم عىل اإلنرتنت؟ما هي املواصفات والخصائص  -

  ما هو تأثري التعلم عىل اإلنرتنت عىل األشخاص املكفوفني وضعاف البرص؟ -

  :وأظهرت تلك الدراسة النتائج التالية 

  .سهولة التعلم عن طريق اإلنرتنت للمكفوفني -

ٍّرصيـا  عـىل اإلنرتنـت وهـي هناك ثالث خصائص البد مـن توافرهـا يف تعلـيم املعـاقني ب -
 ". البساطة– اإلتاحة –التفاعلية "

ٍّالبد من التدخل البرشي أثناء العملية التعليمية للمعاقني برصيا  عن طريق اإلنرتنـت أو  -
  .ًيكون هناك مستوى عاليا من الرباعة يف التقنيات املستخدمة يف العملية التعليمية
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6- Kathlene, Leonard Virginia  2005 . Universal Access to Information 
Technology for Adults with Visual Impairments. PhD. Georgia Institute of 
Technology. 

ٍّهذه الدراسة األكادميية تركز عىل إتاحة تكنولوجيا املعلومات للمعـاقني برصيـا مـن كبـار 
اتيجيات منـو االسـتخدام ملجموعـة ً عاما، وكان الرتكيز عىل قيـاس سـلوكيات واسـرت 65 السن 

ثانوية من مستخدمي الحاسب من كبار السن ذوي صحة برصية جيدة، وآخرون ذوو ضعف 
املقارنة بينهم من خالل استخدامهم لواجهات التعامـل، وقيـاس مـدى قـدرتهم  برصي، ومتت

مـن عىل التعامل مع األيقونات، وماهي مواصفات األيقونـات التـي يحتاجهـا ضـعاف الـبرص 
  .إلخ... حيث الحجم واملسافات البينية

وقامت الدراسة برسد شامل للتفاعالت عن طريق استخدام مجموعة مـن طـرق القيـاس، 
وأظهرت جميع مفردات العينة التي قامت عليها الدراسة نتائج ناجحة يف إنجاز املهمـة، كـام 

دى قـوة واجهـات كشفت نتائج الدراسـة أن كفـاءة املشـاركني أو عينـة الدراسـة ارتبطـت مبـ
ًالتعامل، وارتبطت أيضا مبستوى الضعف البرصي والعوامـل الشخصـية يف اسـتخدام الحاسـب 

  .اآليل
وتركزت نتائج هذه الدراسة عىل الشكل املثايل لواجهات التعامل التـي يسـتخدم ضـعيف 

 .البرص من خاللها الحاسب اآلىل والربامج التطبيقية عليه
7- Nes, M. E. S.  2007 . Appraising And Evaluating The Use of DAISY, 

Master's Thesis, Department of Informatics, University of OSLO. 
 يف عملـيـة DAISY مدرـسـة ـبـالرنويج تـسـتخدم نـظـام 600أجرـيـت ـهـذه الدراـسـة ـعـىل 

التدريس للطالب من ذوي اإلعاقات البرصية وعرس القـراءة، وخلصـت هـذه الدراسـة إىل أن 
ُ ال تستخدم مـن DAISY Digital Talking Booksديد من القدرات التي بنيت يف نظام الع

قبل الطالب الرنويجيني الذين شملتهم الدراسة؛ لـذلك أوصـت هـذه الدراسـة بـالتوقف عـن 
، وأن األفضـل هـو الرتكيـز عـىل قـوة DAISYإضافة املزيد مـن املالمـح والوظـائف للمعيـار 

وعـىل القـدرة عـىل تعلمـه؛ حيـث أظهـرت الدراسـة أن جميـع برمجيات التشغيل املجانيـة، 
، وهـذا يعيـق تحقيـق أقىص DAISYًاملعلمني والطالب أيضا يفتقرون إىل املعرفة املنهجية بـ 

  .فائدة من النظام، ويساعد عىل تحقيق فجوة رقمية
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  1 ملحق رقم 

  استامرة جمع بيانات

يـا املسـاعدة التـي تقتنيهـا املكتبـة لفئـة تهدف هذه االستامرة إىل معرفة طبيعـة التكنولوج

املعاقني برصيا من املستفيدين، ومدى تـوفري املكتبـة الحتياجـاتهم مـن األجهـزة الخاصـة بهـم، 

واألجهزة املستخدمة لدى املكتبة، واملشكالت التي تواجه املستفيدين يف استخدام تلـك األجهـزة 

 عىل صورة متكاملة عن تلك األجهـزة ومقرتحاتهم لتحسني تلك الخدمات، وذلك بغرض الحصول

 واملسجلة تحـت يف املكتبة، وهذه االستامرة تأيت ضمن متطلبات إعداد الباحثة لرسالة الدكتوراه

" دراسـة وصـفية تحليليـة: عاقني برصيا يف املكتبات املرصيةإتاحة تقنيات املعلومات للم"عنوان 

 جامعة - ت واملعلومات بكلية اآلداب حشمت محمد عيل قاسم أستاذ املكتبا. د. تحت إرشاف أ

أمـاين أحمـد رفعـت أسـتاذ املكتبـات واملعلومـات بكليـة . د. القاهرة، وتحـت إرشاف مشـارك أ

 جامعة القاهرة، علام بـأن كافـة البيانـات التـي سـوف - اآلداب ومدير املكتبة املركزية الجديدة 

 الرسيـة ولـن تسـتخدم إال يف تتفضلون سيادتكم بتسجيلها يف هذه االسـتامرة سـتكون غايـة يف

  .مجال البحث العلمي فقط

  ،،،مع ثقتي يف حسن تعاونكم ولكم وافر الشكر

  الباحثة

  فاطمة الزهراء محمد عبده          

  

  

  

  



268 
 

  :بيانات أساسية : القسم األول 
   اختياري  االسم 

.........................................................................................................................................  
   أنثى  ( )    ذكر  ( )      : النوع -1
  ..................................................................................................................   : السن-2
  ................................................................................................: ..... الحالة الدراسية-3
  ...............................................................................:   اسامء املكتبة التي ترتدد عليها-4
       ال     ( )    نعم ( ) هل هناك مكتبات أخرى ترتدد عليها ؟-5

  .................................. ........................يف حالة اإلجابة بنعم، أذكر هذه املكتبات األخرى
   مستوى اإلعاقة ؟ -6 

 Оضعف نظر     О كف برص  
  :بيانات خدمات املعلومات وسامت املستفيدين من املكتبة: القسم الثاين

  :املكتبة ما فرتات ترددك عىل -1
  ً يوميا    ( ) 
  ً أسبوعيا    ( ) 

  ً شهريا    ( )
  غري منتظم    ( ) 
   أي من أدوات التكنولوجيا املساعدة التالية متوفر باملكتبة التي ترتدد عليها؟ - 2
   ال أدري  ( )     غري متوفر   ( )     متوفر       ( )         طباعة برايل     ( ) 
   ال أدري ( )  غري متوفر      ( )    متوفر        ( )   Notetaker أجهزة    ( ) 
 ( )     Braille Display.   ( )       ال أدري   ( )  غري متوفر      ( )     متوفر   

   ال أدري   ( )  غري متوفر    ( )  متوفر    ( ) DTBأدوات الكتب الرقمية الناطقة      ( )
   ال أدري   ) (              غري متوفر( )       متوفر        ( )  .      CCTV أجهزة      ( )
   ال أدري  ) (          غري متوفر    ) ( متوفر        ) (.    أجهزة ماسحات ضوئية     ( )
   ال أدري  )   (             غري متوفر    ) ( متوفر        ) (.  ات قراءة الشاشة برمجي     ( )
  ....................................................................................................كرها أخرى أذ     ( )
   ما نوعية االحتياجات من املكتبة ؟-3
  . استخدام أجهزة التكنولوجيا املساعدة    ) (
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  . استخدام برمجيات التكنولوجيا املساعدة  ) ( 
  . حضور دورات تدريبية ) ( 
  . حضور مؤمترات علمية ) ( 

  . االستعانة بأحد املتطوعني   )  (
 ............................................................................... أخرى أذكرها  ) ( 
  ؟ يشرتط وجودها باملكتبة أي فئة من فئات األجهزة التالية تستخدمها باملكتبة  -4
   ) (  DTB                    ) (  Braille Display          ) (  Notetaker   ()   CCTV       
   ) (   Braille Printer      ) (  برمجيات قراءة الشاشة  )  (  أخرى أذكرها ................  
   من يقدم لك تلك الخدمة ويساعدك فيها؟ وملاذا ؟-5
  . أخصايئ املكتبة   ) (  
  . أخصايئ اجتامعي  ) (  
  . أحد اإلداريني    ) (  
  . أخصايئ التكنولوجيا املساعدة   ) (  
  .  أخصايئ مساعد   ) (  
  . استخدمها بنفيس    ) (  
  ألدوات التالية تفضل باملكتبة ؟ وملاذا؟ أي من ا-6
    ملفات إلكرتونية وصوتية– واألجهزة –برامج الحاسب  أدوات التكنولوجيا املساعدة  ( )   
        احـد املتطـوعني يقـوم بـالقراءة- كتب برايـل–أرشطة الكاسيت   األدوات التقلدية  ( )   

  .كالهام( )         
  .............................................................................................................وملاذا

   ما درجة معرفتك بأجهزة التكنولوجيا املساعدة ؟-7
   ال استخدمها   ( )   ضعيف الخربة       ( )    متوسط الخربة       ( )       خبري        ( )
  بشكل عام؟ أي من أنواع برايل التالية تفضل -8

  . ال أستخدم برايل  ( )    ورقي وإلكرتوين  ( )    برايل اإللكرتوين  ( ) برايل الورقي      ( )
   بأي شكل تفضل تلقي املعلومات أثناء االطالع أو القراءة والبحث بشكل عام؟- 9
  فقط    تكبري  ( ) من خالل طريقة برايل   ( ) سامع وبرايل    ( )  عن طريق السامع    ( ) 

 ما مدى رضائك عن الخدمات املعلوماتية املقدمة باملكتبة أو مركز املعلومات الـذي - 10
  ترتدد عليه؟
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 ٍ غـري راض بشـدة  ) (  ٍغـري راض  ) (  إىل حد ما     ) (    ٍض را   ) (    بشدةٍ راض    ) (
 وملاذا 
  :بيانات حول األجهزة: م الثالثالقس

  : ال يشرتط وجودها باملكتبة سامت وخصائص استخدام أجهزة التكنولوجيا املساعدة 
   أي من أدوات التكنولوجيا املساعدة التالية تفضل لالستخدام يف املكتبة؟ – 1
  . برمجيات قراءة الشاشة )(     
    ( )    Braille Embossers.  

    ( ) Notetaker .  
    ( )   Braille Display .  
    ( )  Digital Talking Book Tools.  
    ( )   CCTV أو أي أداة تكبري   

  ........................... أخرى أذكرها    ( )    
  ريها ؟ملاذا تختار تلك األدوات دون غ -2

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  
   ما درجة األهمية الخاصة بكل فئة من فئات األجهزة بالنسبة لالستخدام باملكتبة؟-3

Braille Embossers  
 غري مهم بشدة  ( )   غري مهم   ( )   إىل حد ما  ( )    مهم  ( ) مهم بشدة  ) (  

Notetaker  
 غري مهم بشدة  ( )    غري مهم   ( )  إىل حد ما   ( )  مهم    ( )مهم بشدة    ( )  

Braille Display  
 غري مهم بشدة    )(   غري مهم  ( )    إىل حد ما  ( )    مهم  ( )  مهم بشدة   ( ) 

Digital Talking Books Tools  
 غري مهم بشدة  ( )     غري مهم ( )       إىل حد ما( )   مهم  ( )  مهم بشدة   ( ) 

CCTV أو أي أداة تكبري   
 غري مهم بشدة( )     غري مهم ( )    إىل حد ما  ( )   مهم  ( )   مهم بشدة ( )   

  أخرى أذكرها
... ................................................................................................................  

 غري مهم بشدة( )     غري مهم  ( )     إىل حد ما  ( )        مهم( ) مهم بشدة       ( )    
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  املكتبة؟ وملاذا؟ ما بدائل التكنولوجيا املساعدة الغري هامة املوجودة ب-4
...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  
  ما قدرة الجهاز عىل تلبية  ما تحتاجه كمستفيد من املكتبة أو مركز املعلومات؟ -5

Braille Embossers  
 غري قادر بشدة  ( )غري قاد     ( )   إىل حد ما  ( )       قادر   ( )    قادر  بشدة   ( )     

Notetaker  
 غري قادر بشدة  ( ) غري قادر   ( )   إىل حد ما   ( )     قادر   ( )   قادر  بشدة  ( )     

Braille Display  
 غري قادر بشدة( )    غري قادر  ( )   حد ماإىل  ( )     قادر  ( ) قادر  بشدة    ( )    

Digital Talking Books Tools  
 غري قادر بشدة ( )   ادر غري ق  ( )    إىل حد ما  ( )       قادر ( )  قادر  بشدة    ( )    

CCTV أو أي أداة تكبري   
 غري قادر بشدة ( )  غري قادر   ( )      إىل حد ما  ( )    قادر  ( )   قادر  بشدة   ( )    

  أخرى أذكرها
 غري قادر بشدة   ( )غري قادر   ( )   إىل حد ما  ( )    قادر  ( )    قادر  بشدة  ( )     

  :2  رقمملحق
  :اقرتحاتك لتطوير األجهزة والخدمة باملكتبة: م الرابع القس
  :اقرتاحات لتطوير األجهزة التي تستخدمها -1

  االقرتاحات  فئة األجهزة
Braille Printer    

Notetaker   
Braille Display    

Magnifier Devices   
DTB Tolls    
    أخرى أذكرها
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  :.بة التي ترتدد عليهااقرتاحات لتطوير خدمات املعلومات باملكت -2
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  قامئة املحتويات
  

  الصفحة  املوضوع
  9  املقدمة املنهجية

  12  مشكلة الدراسة: أوًال
  12  أهمية الدراسة: ًثانيا
  13  مصطلحات الدراسة: ًثالثا
  14  أهداف الدراسة: ًرابعا

  15  تساؤالت الدراسة: ًخامسا
  15  حدود ومجال الدراسة: ًسادسا
  16  الدراسةمنهج : ًسابعا
  17  عينة الدراسة: ًثامنا

  17  فصول الدراسة: ًتاسعا
  19  نظرة عامة: َّالتكنولوجيا املساعدة للمعاقني برصيا: الفصل األول

 21  التكنولوجيا املساعدة:أوًال
 22  أهمية التكنولوجيا املساعدة: ًثانيا
  22  أنواع التكنولوجيا املساعدة: ًثالثا
  23  ياتية التي تحتاج للتكنولوجيا املساعدة الخاصة باإلعاقة البرصيةاألنشطة الح: ًرابعا

التطور الزمني ألنظمة التكنولوجيا املساعدة لإلعاقات البرصية والقامئني : ًخامسا
 عليها

27  

  33  مؤسسات املعلومات املعنية بالتكنولوجيا املساعدة لإلعاقات البرصية: ًسادسا
  55  الخالصة

  57  جهزة ومعدات التكنولوجيا املساعدة لإلعاقات البرصيةأ: الفصل الثاين
  59  تكنولوجيا برايل: أوًال
  98  تكنولوجيا التكبري: ًثانيا
  110  التكنولوجيا الصوتية الناطقة: ًثالثا
  Digital Talking Books -DAISY  112تكنولوجيا الكتب الرقمية الناطقة: ًرابعا

  118  الخالصة
  119 يات اإلعاقة البرصيةبرمج: الفصل الثالث
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  121  برمجيات قراءة الشاشة واملستندات-1
  140  برمجيات التكبري-2
  150  برمجيات تصفح اإلنرتنت-3
  151    برمجيات طباعة برايل-4

  159  الخالصة
  161  خدمات املعلومات ومؤرشات لذوي اإلعاقة البرصية: الفصل الرابع 

  163  ًعاقني برصيااملإحصاءات : أوًال
  180  ًخدمات املعلومات للمعاقني برصيا: ًثانيا

  188  الخالصة
 لـذوي اإلعاقـة DAISYإنشـاء مكتبـة رقميـة ناطقـة بتقنيـة : الفصل الخـامس

  "تصور مبديئ"البرصية 
191  

  DAISY.  194مميزات املكتبة الرقمية الناطقة بتقنية : أوًال
  DAISY.  195 وظائف املكتبة الرقمية الناطقة بتقنية:  ًثانيا
  DAISY.  196تحديات أو صعوبات إنشاء مكتبة رقمية ناطقة بتقنية :  ًثالثا
  DAISY.  199متطلبات إنشاء املكتبة الرقمية الناطقة بتقنية : ًرابعا

مراحل التشـغيل املقـرتح ملرشوع املكتبـة الرقميـة الناطقـة لـذوي اإلعاقـات  :ًخامسا
 البرصية

223  

  225  الخالصة
  239  صادر واملراجعقامئة امل

  257  قامئة ببليوجرافية مختارة بالدراسات األكادميية
  267   رة جمع بيانات إستام: امللحق األول
  DAISY  271خطابات اتحاد : امللحق الثاىن
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  قامئة الجداول
  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  163 عينة الدراسة من كل مكتبة ونسبتها من العدد الفعيل للمستفيدين  1
  164  البيانات األساسية للمستفيدين بعينة الدراسة  2
  166  التكرارات الخاصة بنوعية االحتياجات من املكتبة أو مركز املعلومات  3
قيم بعض املتغريات حول طرق وادوات تلقي املعلومات املفضلة لدى   4

  املستفيدين بعينة الدراسة
170  

ملستخدمة يف املكتبات عىل مدى قدرة أجهزة التكنولوجيا املساعدة ا  5
  تلبية حاجة املستفيدين منها

174  

  قامئة األشكال
  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  60  رمز برايل.1
  61  ًأدوات اللوحة والقلم لنقش برايل يدويا.2
  62  آلة كتابة برايل اليدوية.3
  63  آلة بريكنز اإللكرتونية لكتابة برايل.4
  64  وضع ملصقات برايل والحروف الكبرية املعدلة بQWERTYلوحة املفاتيح .5
  64  منوذج تخطيطي للوحة مفاتيح برايل ذات العرشة مفاتيح.6
  65  لوحة مفاتيح برايل.7
  OCR  67خطوات تحويل الوثيقة املطبوعة إىل ملف نص رقمي من خالل .8
  71   لطباعة برايل لالستخدام الفردي أو املكتبيEverest-DV4جهاز .9

  78  باعة وإنتاج مطبوعات برايل يف مؤسسات النرش لطBrailloجهاز .10
  HIMS  80ّ وهو مدون مالحظات من إنتاج رشكة Braille Senseجهاز .11
  TTB  Text-To-Braille  87  وتكنولوجياText-To-Speechتكنولوجيا .12
  Optelec  88 وهو عارض برايل من إنتاج رشكة ALVAجهاز .13
  104   املحمولCCTVجهاز .14
 املتصلة واآلخر  Tube Monitorsذو الشاشة األنبوبية CCTVجهاز .15

  املنفصل عن الشاشة
104  

  124  الشاشة الرئيسية لربنامج إبصار.16
  126  النظام التعليمي لربنامج إبصار.17
  قاموس إبصار.18

  
127  
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  128  محول برايل.19
  JAWS 131الشاشة الرئيسية لربنامج .20
  135  ه من شبكة اإلنرتنت من املوقع الخاص بتحميلNVDAتعريف برنامج .21
  136   وقوامئهKurzweil 1000شاشة برنامج .22
  Kurzweil 1000  137طريقة تحويل النص املطبوع إىل نص مقروء يف برنامج .23
  143   يف نسخته الخاصة بتكبري وقراءة الشاشةZoomtextبرنامج .24
  Zoomtext  143الجزء الخاص بتكبري الشاشة يف برنامج .25
  Zoomtext  146قراءة الشاشة يف برنامج الجزء الخاص ب.26
 152   للغة برايل بالنص العاديDuxburyمضاهاة برنامج  .27
 152   والتحكم يف النصDuxburyقوائم برنامج .28
 Winbraille  155تحويل النص اإللكرتوين إىل برايل يف برنامج .29
  Winbraille 155الوثيقة بعد تحويلها لطريقة برايل بربنامج .30
  Winbraille  156اختيار اللغة التي سيتم ترجمة برايل إليها بربنامج شاشة .31
كيفية تقسيم الشاشة للغة الطبيعية وطريقة برايل ومراجعة الحروف قبل .32

  Winbrailleالطباعة يف برنامج 
156  

  163  نسبة العينة من العدد الفعيل للمستفيدين.33
  171 الشكل املفضل لتلقي املعلومات لدى املستفيد.34
  171 أنواع برايل املفضلة لدى املستفيد.35
  171 درجة خربة املستفيد يف استخدام التكنولوجيا املساعدة.36
  171 أدوات تلقي املعلومات التي يفضلها املستفيد.37
  184  خريطة تدفق لطريقة تشغيل وحدة الكتاب الرقمي الناطق.38
  Plextalk ptr2  201جهاز .39
  Book Port Plus 202جهاز .40
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  امئة االختصارات واالستهاللياتق
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act AODA 
American with Disability Act ADA 
Association for the Education and Rehabilitation of the Blind and 
Visually Impaired 

AER 

American Foundation For the Blind AFB 
the Audio Graphing Calculator AGC 
Adaptive Multimedia Information System AMIS 
American Printing House for the Blind APH 
Assistive Technology AT  
Comprehensive Assistive Technology CAT Model 
Computerized Books for Blind CBFB 
Close Circuit Television CCTV 
the Canadian Institutions For The Blind CNIB 
Braille and Audio Reading Download BARD 
Digital Accessible Information System DAISY 
The Danish National Library for the Blind DBB 
Digital Talking Book DTB 
Document Type Definition DTD 
Electronic Publication EPUB 
Global Positioning Satellite GPS 
Human Activity Assistive Technology HAAT 
International Business Machines IBM 
International Digital Publishing Forum IDPF 
Journal of Visual Impairment & Blindness JVIB 
Kurzweil Educational Systems KES 
National Braille Press NBP 
The Navigation Control Center NCC 
Navigation Control file for XML NCX 
The National Federation of the Blind NFB 
National Institute for Health NIH 
The Norwegian Library of Talking Books and Braille NLB 
National Library Service for the Blind and Physically Impaired NLS/BPH 
National Silences Foundation NSF 
Optical Character Recognition Systems OCR 
The Open E-Book Forum OEBF 
Open Packaging Format OPF 

  

Personal Digital Assistants  
 

PDA 
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Recording For The Blind and Dyslexic RFB & D 
The Royal National Institute of the Blind RNIB 
The Royal New Zealand Foundation of the Blind  RNZFB 
Science Access Project SAP 
Synchronized Multimedia Integration Language SMIL 
speech recognition system SRS 
Swedish Library of Talking Books and Braille TPB 
Text-To-Braille TTB 
Text-To-Speech TTS 
Universal Serial Bus USB 
Verbal Emulation in Real Time VERT 
 World Wide Web Consortium W3C 
World Health Organization WHO 
World Intellectual Property Organization WIPO 
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  فاطمة الزهراء محمد عبده .  د

 2001القاهرة  - قسم املكتبات والوثائق واملعلومات  جامعة –ب ليسانس اآلدا . 

 موضـوع . 2008 كلية اآلداب جامعـة القـاهرة "تقنية املعلومات" املاجستري يف درجة
" ًبرمجيات التكنولوجيا املساعدة للمعاقني برصيا واسـتخدامها يف املكتبـات"الدراسة 

 ".تقنيات املعلومات: "التخصص الدقيق

 سم الوثائق واملكتبات واملعلومات  يف تقنية املعلومات كلية اآلداب قكتوراةدرجة الد
أجهـزة التكنولوجيـا املسـاعدة للمعـاقني "موضـوع الدراسـة . 2016 جامعة القـاهرة

 ".تقنيات املعلومات: "التخصص الدقيق" ًبرصيا واستخدامها يف املكتبات
 :الندوات واملحارضات

  ـارضة ـحـول ـات الخاـصـة يفاملكتـبـة"تـقـديم مـح  Library تنـظـيم - " خدـمـة ذوي االحتياـج
Experts -متاحة عىل الـرابط التـايل. 2016  نوفمرب :https://www.youtube.com/watch 

?v=a0lAQZUfX_s 1:10:45 يف التوقيت.  
 :األبحاث والكتابات املتخصصة

 ـات ـض الكتاـب ـدوريات بـع ـض اـل ـي نرشت يف بـع ـة الـت ـة املتخصـص ـاث العلمـي  واألبـح
  .املطبوعة واإللكرتونية عىل اإلنرتنت، واملؤمترات املحلية والدولية

 2002الكتب اإللكرتونية ومستقبل املكتبات.www.cybrarians.info     

 البحث محركات: www.cybrarians.info/journal/no2/searchengines.htm.2004      

 ــا اإلعا ــةتكنولوجـي ــات املرصـي ــة يف املكتـب ــات البرصـي ــام  - ـق  .http://www :2006ـع
cybrarians.info/journal/no9/software.htm 

  ـا املعلومـات لـذوي االحتياجـات –املشاركة مبجموعة من األبحاث  مبـؤمتر وحـدة تكنولوجي
 .2015، 2010، 2008 لألعوام - ملعلومات بجامعة القاهرة  كلية الحاسبات وا–الخاصة 

 ـذوي اإل ـاعدة ـل ـا املـس ـات التكنولوجـي ـزة وتقنـي ـع أجـه ـة واـق ـة مبكتـب ـات البرصـي عاـق
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