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اإلهــــداء

إذا كان البد من اإلهداء فإىل سيد اخللق الذي محل الرسالة وأدى األمانة سيدنا
حممد عليه أفضل الصالة والسالم
إىل كل شهيد جريح أسري ناضل من أجل وطنه
إىل منارة العلم والعلماء جامعيت محاها اهلل
إىل أساتذتي األفاضل هلم مين كل الشكر والعرفان
إىل الذين أعطوا وما زالوا يعطون طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة
إىل والدي العزيز له مين كل احلب والتقدير (أبوعبداهلل زيدان) حفظه اهلل
إىل والدتي صاحبة الفضل العظيم فكان دعائها سر جناحي أطال اهلل يف عمرها
إىل من كان يل سنداً وعوناً إخواني وأخواتي
إىل عموم أهلي وأقاربي
إىل كل من ساندني يف رحليت البحثية التعليمية زمالئي وزميالتي
إىل كل من أسهم يف إجناز هذا البحث
إىل الذين أحبهم يف اهلل وأحبوني فيه
إليكم مجيعاً أهدي هذا اجلهد

ج

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي بحمده تتم النعم والذي رزقنا من العلم ما لم نكن نعلم ،فالحمد لك

ربي حتى ترضى ،ولك الحمد بعد الرضا ،ولك الحمد دائماً وأبداً حمداً كثي اًر طيباً مباركاً فيه.
ومن قول الحق سبحانه وتعالى ﴿َلِئ ْن َش َك ْرتُ ْم ََل َِز َيدَّن ُك ْم﴾ (سورة إبراهيم ،اآليه )7

فالشكر هلل العلي القدير أوالً وأخي اًر الذي أعطاني القوة والمقدرة ما مكنني من الوصول إلى
هذا المستوى إلنهاء هذه الرسالة العلمية فلوال توفيقه عز وجل لما تحقق شئ من ذلك فأسأل

هللا أن يكون علماً ينتفع به ،وانطالقاً من هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم من ال يشكر
الناس ال يشكر هللا ،فبعده سبحانه ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان

إلى والدي ووالدتي واخواني وأخواتي اَلعزاء على تعاونهم المستمر أثناء فترة دراستي
وتشجيعهم لي فأرجو من هللا أن يحفظهم ويرعاهم.

كما أتقدم بخالص شكري لجامعتي العريقة جامعة اَلزهر بغزة ممثلة برئيسها اَلستاذ

الدكتور عبد الخالق الف ار ،وشكري موصول لكل من عمادة الدراسات العليا ،وعمادة كلية

التربية ،والعاملين فيهما على جهودهم الطيبة في خدمة طلبة الدراسات العليا.

واعترافاً مني بالفضل َلهل الفضل أتقدم بأعمق آيات الشكر والتقدير إلى كل من اَلستاذ
الدكتور عطا درويش والدكتور محمد أبو عودة اللذان تفضال باإلشراف على هذه الرسالة فقد
كان لصبرهما العظيم اَلثر الكبير في إتمام هذه الدراسة وذلك من خالل ما قدموه لي من

نصح وارشاد وتوجيه بناء فلهما مني كل التقدير واالحترام ،سائلة المولى عز وجل أن ينور

دروب العلم أمامهما ويعينهما على حمل اَلمانة العظيمة.

كما أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى اَلساتذة المناقشين اَلستاذ الدكتور محمد مقاط

واَلستاذ الدكتور علي نصار حفظهما هللا لقبولهما االشتراك في لجنة المناقشة والحكم على
هذه الرسالة لكي تخرج بهذا الشكل فجعل هللا ذلك في ميزان حسناتهم.

كما أتقدم بشكري وتقديري لألساتذة المحكمين الذين أبدوا مالحظاتهم وآراءهم فكانت

لها عظيم اَلثر في تكوين أدوات الدراسة فجزاهم هللا عني خير الجزاء.

د

كما أتقدم بفائق الشكر والعرفان للجامعة اإلسالمية بغزة لفتح أبوابها أمام طلبة ذوي

اإلعاقة البصرية وما قدمته لهم من خدمات مادية ومعنوية لمساعدة هؤالء الطلبة على إتمام

المرحلة الجامعية فأسأل هللا أن يبارك في جهودهم.

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل القائمين على مركز التقنيات المساعدة

لطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بغزة لمساعدتهم لي في إنجاز هذه

الدراسة وأخص بالذكر كل من المهندس حازم شحادة مدير مركز التقنيات المساعدة ،وزميله

اَلستاذ بهاء سرحان منسق لمركز التقنيات المساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.

وال يفوتني أن أشكر طلبة ذوي اإلعاقة البصرية أنفسهم وذلك لقبولهم تطبيق الدراسة

عليهم فأسأل هللا أن يجعلهم من سعداء الدارين الفائزين بالدنيا واآلخرة.
كما ال يفوتني أن أشكر زمالئي من طلبة الدراسات العليا وذلك لمشاركتهم مسيرتي

التعليمية البحثية وأخص بالذكر كل من زميلتي رانية المقيد ،وزميلي اَلستاذ محمد البحري

فما فارقتني آراءهم وأفكارهم ودعائهم لي بالتوفيق أسأل هللا أن يوفقهم وييسر أمرهم ويسهل

دربهم.

وأخي اًر ال يسعني إال أن أشكر كل من مد يد العون والمساعدة وساهم في إتمام هذه
الدراسة ولو بجهد بسيط ،سائلة المولى العلي العظيم أن أكون قد وفقت فيها وأن يجعل فيها
الصورة المقبولة واإلفادة المأمولة وأن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

الباحثة

إيمان إبراهيم زيدان

ه

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام برنامجي  NVDAو JAWSعلى تنمية

التحصيل لدى الطالبات ذوي اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بغزة ،كما هدفت إلى معرفة
اتجاهات ومدى تقبل هؤالء الطالبات لهذه البرامج ،حيث طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من

 10طالبات وهي تمثل كل مجتمع الدراسة من الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية
بغزة ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد الدروس الخاصة بمساق تطبيقات الحاسوب

التربوية لكي تتناسب مع الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية ،وتم تقديمها بواسطة برنامجي NVDA

و JAWSواتبعت الباحثة التصميم شبه التجريبي ذا المجموعة الواحدة بحيث خضعت طالبات
المجموعة الختبار قبلي ومن ثم خضعت نفس طالبات المجموعة للتعلم بواسطة برنامجي NVDA

و JAWSثم بعد ذلك خضعت نفس طالبات المجموعة الختبار بعدي ،كما طبقت الباحثة مقياس
اتجاه نحو البرنامجين وذلك قبل وبعد تدريس المساق ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم جمع البيانات
ومعالجتها إحصائياً من خالل حساب متوسط الرتب ومجموع الرتب ،حيث توصلت الدراسة إلى

النتائج التالية:

 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αفي اختبار التحصيل التابع
لبرنامج  NVDAبين التطبيقين القبلي والبعدي.

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αفي مقياس االتجاه التابع لبرنامج
 NVDAبين التطبيق القبلي والبعدي.

 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αبين التطبيق القبلي والبعدي في

اختبار التحصيل التابع لبرنامج  JAWSوذلك لصالح التطبيق البعدي حيث أظهر تحسناً في
مستوى أداء أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعدي وكان حجم اَلثر كبير جداً.

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αفي مقياس االتجاه التابع لبرنامج

 JAWSبين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي حيث أظهر تحسناً في مستوى
أداء أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعدي وكان حجم اَلثر كبير جداً.

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصت الباحثة باالستفادة من برنامجي الدراسة

 NVDAو JAWSوخاصة برنامج  JAWSفي تجاوز المشكالت والمعيقات التي تواجه الطلبة
ذوي اإلعاقة البصرية والمعلمين في تدريس المواد ،كما أوصت الباحثة باستخدامها في تدريس
بقية المساقات الدراسية.

و

Abstract
The study aimed to reveal the effectiveness of the use of NVDA and JAWS
programs on developing the achievement among students with visual disabilities
at the Islamic University of Gaza، also the present study aimed to know the
trends and the receptivity of those students for these programs، where this study
was applied on a sample consist of ten students that represent all study
community from students of the visual disabilities in the Islamic University of
Gaza، and to achieve the objectives of our study، the researcher built a special
lessons in computer applications to suit students of visual disabilities and
presented by NVDA and JAWs programs and the researcher followed the Soni
experimental design with the same group as the pre – test was applied on the
students group then the same students Group has learnt by NVDA and JAWS
programs then the same students Group has the posttest، The researcher applied
gauges toward the direction of the programs before and after teaching the course.
To answer questions about the study data the researcher collected and processed
statistically through calculating of the median ranks، total ranks and the value of
Wilcoxon for two linked samples to calculate the differences between the
medians of study group students’ degrees in the pre and post application of the
study tools. Well as، for two independent samples to calculate the differences
between the medians of the study group students’ degrees in the post application
of the study tools. The study found the following results :
1. There were no statistically significant differences at the level )α≤0.05) in
the achievement test which is belong to NVDA program between the
dimensional and the Tribal applications.
2. There were no statistically significant differences at the level )α≤0.05) of
the scale which is belong to NVDA program between dimensional and
tribal applications.
3. There are statistically significant differences at the level )α≤0.05) between
the pre and the post application in the achievement test that belong to
JAWS program in the favor of the post application as it was showed
applying in the performance level of the experimental sample people in the
post application.
4. There are statistically significant differences at the level )α≤0.05) of the
scale which is belong to JAWS program between the pre the post
applications.in the favor of the post application as it was showed applying
in the performance level of the experimental people in the post application.
In the light of the results of the study، the researcher recommended to
have benefit from JAWS and NVDA programs، especially JAWS program،
in order to solve problems and barriers which face the students of visual
disabilities and teachers in teaching subjects. Also، the researcher
recommended to use the two programs in teaching other materials.
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الفصل الول
خلفية الدراسة

1.1

مقدمة الدراسة:
يعتبر التعليم حق من حقوق اإلنسان فلكل فرد الحق في أن يحصل على تعليم مناسب

لخصائصه وقدراته وأن يتم هذا التعليم في بيئة قليلة القيود بما يتالءم مع االحتياجات التعليمية الفردية
لكل فرد بغض النظر عن قدراته واعاقاته ،وللتقدم العلمي الملحوظ في عصرنا الحاضر في جميع

مجاالت الحياة دور فعال في االهتمام باإلنسان وحياته بشكل عام وذوي اإلعاقة بشكل خاص ،وتماشياً

مع االتجاهات العالمية الحديثة فنحن بحاجة إلى اكتشاف ورعاية وتنمية هذه الفئة ،ووضع المناهج التي

تناسبهم والطرق التربوية السليمة للتعامل معهم ،واجراءات عالجية تهدف إلى مساعدة االشخاص ذوي
اإلعاقة في تحقيق الحد اَلدنى الممكن من الكفاية الذاتية والشخصية والنجاح اَلكاديمي وذلك مع إيضاح
حقيقة أن كل شخص يستطيع المشاركة بفعالية في مجتمعه الكبير وأن كل إنسان له الحق في أن تتوفر

له فرص النمو والتعلم .

فتعتبددر عمليددة التحدداق الطلبددة ذوو اإلعاقددة ف دي النظددام التعليمددي العددادي ،نقطددة أساسددية فددي جميددع

نظ ددم التعل دديم ف ددي الع ددالم ،ويب دددو واض ددحاً للعي ددان ه ددذه اَلي ددام أن ه ددذه القض ددية م ددن القض ددايا المحوري ددة ف ددي
السياسددات التربويددة للعديددد مددن الدددول .فمن دذ مطلددع الثمانيددات مددن القددرن الماضددي أصددبحت التش دريعات فددي
كثير من الدول تتبنى ما يعرف بالدمج الشامل الذي يعني إيجاد نظام تربدوي موحدد يخددم جميدع المتعلمدين

على قدم المساواة مهما كانت بينهم من فروق وقد ظهر مؤخ اًر توجه جديد عرف بالتربية العامة ،وبمدرسة

الجميددع أو المدرسددة التددي ال تسددتثني أحددداً ،حيددث يالحددأ أن هندداك دعددوة مددن التربددويين إلددى إلغدداء النظددام
التربد د د ددوي الثند د د ددائي (التربيد د د ددة الخاصد د د ددة ،التربيد د د ددة العامد د د ددة) ودمجهمد د د ددا فد د د ددي نظد د د ددام تربد د د ددوي واحد د د ددد شد د د ددامل

(القيروت ددي )40:2012،يه دددف إل ددى ت ددأمين ف ددرص دم ددج ذوي اإلعاق ددة ف ددي المجتم ددع ،ع ددن طري ددق التعل دديم
والتدريب وااللتحاق بالعمل الذي يتناسب مع قددراتهم ،لتحقيدق أعلدى قددر ممكدن مدن االسدتقالل االقتصدادي

واالجتمدداعي واالعتمدداد علددى الددنفس بالحيدداة اليوميددة والعمددل .وتلعددب الوسددائل السددمعية والبص درية واَلجه دزة

التعويضددية دو اًر أساسددياً فددي تدددعيم فاعليددة ب درامج التعلدديم والتدددريب خاصددة إذا أحسددن اختيددار التكنولوجيددا

المناسبة لكل نوع منها ،آخذاً في االعتبار اَلهداف التربوية لتلك البرامج (فراج وعثمان)38:2002،

وفي ظل الثورة التكنولوجية الحديثة التي شغلت كافة مناحي الحياة وبخاصة التعليم أصبح

ضرورياً على القائمين على التعليم وبرامجه ومناهجه واستراتيجياته وضع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
بكل فئاتهم عامة واَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية بصفة خاصة في بؤرة االهتمام حيث أن عدد هؤالء

الطلبة في مجتمعنا أصبح عدداً ال يستهان به باإلضافة إال أن استثمار حاجات وقدرات وامكانيات
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ومواهب هؤالء أمر ضروري َلنهم ال يعانون من إعاقات عقلية أو إعاقات أخرى تحول بينهم وبين العمل
واإلنتاج مما يساعد على زيادة تفاعلهم مع المجتمع الذي يحيون فيه(.سعد)5:2011،

كما أن تربية وتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية تعتبر بمثابة المنقذ لهم من اإلعاقة البصرية،

فالفرد المعوق بصرياً طاقة معطلة إن لم يلق الرعاية التربوية المناسبة له ،فإذا أحسن القيام بتربيته
وتعليمه تحول إلى مواطن يشارك في بناء المجتمع وتقدمه (عابدين وآخرون )1:2010،وتجدر االشارة
إلى أن الكثير من ذوي اإلعاقة البصرية يتمتعون بكل ما يتمتع به أي مبصر من قدرات عقلية وفكرية
وعملية وحركية تختلف بنسب متفاوتة بين كفيف وآخر كما هو الحال لدى المبصرين – الفارق الوحيد

المميز للمبصرين عن ذوي اإلعاقة البصرية ،هو أن المبصر بإمكانه التعامل مع جميع التقنيات الحديثة
نتيجة اعتماد هذه التقنيات على البصر بشكل شبه كامل ،إال أن هذا الفارق بدأ في التناقص واالضمحالل

إن لم نقل في التالشي بعد أن قيض هللا لذوي اإلعاقة البصرية بعض العقول المتفتحة والبصائر المتنورة
التي قلصت من دور البصر في استخدام هذه التقنيات ،وذلك من خالل تحويل المعلومات التي تعتمد

عليه بشكل كلي إلى االعتماد على اللمس والسمع ،وانطالقاً من هذه الفكرة التي تعتمد على إحالل حواس
السمع واللمس محل االعتماد على حاسة البصر تمكن الشخص ذوي اإلعاقة البصرية من التعامل مع

كثير من اَلجهزة والتقنيات الحديثة ،ال سيما الحاسب اآللي والذي تقوم أصالً التقنيات الحديثة على
أساسه(.طنطاوي وآخرون)3:2009،
حيث خدمت الثورة التكنولوجية التي نعيشها الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية بشكل كبير جداً من

جوانب متعددة ومختلفة تتمثل في توفير االستقاللية في القراءة والكتابة ،وعدم االعتماد الكلي على الغير
والحفاظ على خصوصياتهم ،واستغالل االنترنت في التواصل محلياً وعالمياً ،وكسر حاجز االنغالق

والعزلة عن المجتمع ليس ذلك فحسب ،وبل أوجدت فرصاً للعمل تناسب إمكانياتهم في استخدام

الحاسوب ،اَلمر الذي أسهم في توجيه أفكار القائمين على السياسات التعليمية نحو التغير الشامل

َلسلوب تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،ونتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي في مجال تعليم الطلبة ذوي

اإلعاقة البصرية ،ظهرت التقنيات التكنولوجية التي قدمت فرصاً كثيرة لهم على المستويين التعليمي
والمهني ،وأصبحت ركيزة أساسية في عملية التعليم والتعلم ،وتعوض التكنولوجيا التعليمية الطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية العجز الذي يسببه فقدهم لحاسة البصر إلى حد ما ،وان عدم تدريبهم على استخدام

التكنولوجيا يشكل عائقاً إضافياً في إمكانية الوصول إلى المعلومات لذلك فمن المهم تدريبهم على كيفية
التعامل مع التقنيات التكنولوجية واالستفادة التعليمية منها على الوجه المطلوب ،ويأتي من خالل الدور

الذي يمارسه المتخصصون بتكنولوجيا التعليم في معاهد وبرامج اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية فيهيئ
الطلبة والمعلمين على تقبل التكنولوجيا التعليمية والتأهيلية وتدريبهم على كيفية استخدامها ،مما يضمن

تحقيق اَلهداف التعليمية (القحطاني)3:2008،
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ونظ اًر َلهمية تعلم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية للحاسوب وبرامجه ظهرت وسيلة تسهل لهم

تعاملهم مع الحاسوب وتساعدهم على االستقاللية في أداء ما يريده على الحاسوب ولذلك اعتمدت برامج

الحاسوب الموجهة للمعاقين بصرياً على الحوار والصوت حيث كانت سبباً في قيام بعض الشركات
بصناعة البرامج الناطقة أو المعروفة ببرامج (قراءة الشاشة) التي فتحت لذوي اإلعاقة البصرية أبواباً من
الفرص التي كانت مغلقة أمامهم باَلمس فاآلن ،يمكنهم مواكبة عصر المعلوماتية بنفس اَلسلوب الذي
يسلكه المبصر ويستطيع التعامل مع جهاز الحاسب اآللي واستخدام برامج الويندوز (خليل)2:2013،

فتعد هذه البرامج أحد أهم منتجات التكنولوجيا لهم ،فهي عبارة عن تقنية لقراءة النصوص آلياً ،بمعنى أن
يتولى الحاسب قراءة النصوص المعرفية على الشاشة بصوت يشبه إلى حد كبير صوت اإلنسان

الطبيعي ،حيث تحقق تكنولوجيا قراءة النص المكتوب هدفاً أساسياً في تيسير استخدام الحاسوب لهم وذلك
َلن فكرة تطويع الحاسوب الستخدام الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية تتطلب في اَلساس تحويل مخرجاته
المرئية إلى مخرجات سمعية أو لمسية مالءمة لهم (إبراهيم)5:2008،

ولقد تعددت البرامج الناطقة فمنها ما هو قارئ للغة العربية ومنها ما هو قارئ للغة اإلنجليزية

ومنها مع هو متعدد اللغات ومن هذه البرامج برنامج هال وبرنامج إبصار وبرنامج  NVDAوبرنامج

 JAWSوجميعها تقوم بتحويل النص والصورة المعروضة على شاشة الحاسوب إلى مخرجات صوتية
وهذه البرامج ساعدت الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية على الدخول إلى عالم الحاسوب وشبكة اإلنترنت

فاقتصرت هذه الدراسة على برنامجي  NVDAو JAWSلمعرفة أثرهما على تحصيل الطالبات ذوات

اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة ،واتجاه هؤالء الطالبات نحو هذين البرنامجين.
 1.2مشكلة الدراسة:

التعليم الجامعي مرحلة أخرى من مراحل التعليم ال تقل أهميتها عن المراحل التعليمية التي تسبقها

وبخاصة َلولئك الطلبة الذين تؤهلهم قدرتهم على االلتحاق بهذه المرحلة الدراسية المهمة ،فتمثل هذه

المرحلة أول خبرة دمج حقيقية في حياة الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية والبدايات الحاسمة لتشكيل الوعي
االجتماعي لديهم فقبل المرحلة الجامعية ينخرط الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في مدارس داخلية لتلقي
تعليمهم وهذه المدارس تقوم بدور كبير في تشكيل البدايات اَلولى لمهارات الكفيف االجتماعية وفي تحديد

مستواه اَلكاديمي ومستوى توافقه االجتماعي ،فقد يفقد هؤالء الطلبة الكثير من الخدمات والعناية واالهتمام

الذي اعتادوا عليه في المراحل السابقة ،وفي ضوء ما تقدم من عرض عام عن تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية وأهمية التقنيات المساعدة في تعليمهم تبلور في ذهن الباحثة مجموعة من التساؤالت :كيف

سيتأقلم هؤالء الطلبة على هذا الجو الجديد من التعليم؟ وهل لديه القدرة على تدارك جميع المشكالت

التعليمية التي تواجهه أثناء إتمامه المرحلة الجامعية؟ وهل لديه القدرة على إنجاز جميع المهمات المطلوبة
منهم كباقي الطلبة المبصرين؟ ومن هذه التساؤالت جاءت رغبة الباحثة في التعرف على أثر التقنيات
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المساعدة على تحصيل الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية واتجاههم نحو هذه التقنيات ،فكانت البرامج الناطقة

لشاشة الحاسوب من أهم وأحدث التقنيات المساعدة لهم ،ونتيجة لعدم وجود مراكز تخدم الطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة عدا مركز التقنيات المساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية في الجامعة اإلسالمية بغزة ،ونتيجة لمحدودية الدراسات السابقة التي تناولت البرامج الناطقة التي

تساعد في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وذلك على حد علم الباحثة ،فلقد حددت الباحثة مشكلة
الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما أثر استخدام برنامجي  NVDAو JAWSعلى تنمية التحصيل واالتجاه نحوهما لدى الطالبات ذوات
اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة؟

ويتفرع من السؤال الرئيس السئلة الفرعية التالية:
 -1ما هي صورة برنامج NVDA؟
 -2ما هي صورة برنامج JAWS؟

 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات
الالتي استخدمن برنامج  NVDAفي اختبار التحصيل المعرفي قبل وبعد التطبيق؟

 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات
الالتي استخدمن برنامج  NVDAفي مقياس االتجاه قبل وبعد التطبيق؟

 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات
الالتي استخدمن برنامج  JAWSفي اختبار التحصيل المعرفي قبل وبعد التطبيق؟

 -6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات
الالتي استخدمن برنامج  JAWSفي مقياس االتجاه قبل وبعد التطبيق؟
 1.2فروض الدراسة:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد تم صياغة الفروض على النحو التالي:

 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات
الالتي استخدمن برنامج  NVDAفي اختبار التحصيل المعرفي قبل وبعد تطبيق؟

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات
الالتي استخدمن برنامج  NVDAفي مقياس االتجاه قبل وبعد التطبيق؟

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات
الالتي استخدمن برنامج  JAWSفي اختبار التحصيل المعرفي قبل وبعد التطبيق؟
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 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات
الالتي استخدمن برنامج  JAWSفي مقياس االتجاه قبل وبعد التطبيق؟

 1.3أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الهداف التالية:

 -1التعرف على صورة برنامج .NVDA
 -2التعرف على صورة برنامج .JAWS
 -3الكشف عن أثر استخدام برنامج  NVDAعلى تحصيل الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية في الجامعة
اإلسالمية.

 -4الكشف عن اتجاه الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية نحو استخدام برنامج .NVDA

 -5الكشف عن أثر استخدام برنامج  JAWSعلى تحصيل الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية في الجامعة
اإلسالمية.

 -6الكشف عن اتجاه الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية نحو استخدام برنامج .JAWS
 1.4أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة الحالية في الجوانب التالية:

 -1ندرة الدراسات التي تبحث في التعليم الجامعي لطلبة ذوي اإلعاقة وخاصة البصرية والتقنيات التي
تساعدهم على ذلك في حدود علم الباحثة.

 -2تسلط الدراسة الضوء على أهم التقنيات التي تعوض طلبة اإلعاقة البصرية عن نعمة البصر التي
حرموا منها.

 -3تعطي هذه الدراسة إشارة للجامعات الفلسطينية بضرورة قبول طلبة ذوي اإلعاقة البصرية مع توفير
ما يلزمهم من تقنيات تساعدهم على التعليم.

 -4ترشد هذه الدراسة طلبة ذوي اإلعاقة البصرية في تحديد أهم وأفضل التقنيات التي تحسن تعليمهم
الجامعي.

 -5يستفيد من نتائج هذه الدراسة القائمون على رسم السياسة التربوية لرعاية اَلشخاص ذوي اإلعاقة
البصرية ،والمؤسسات التي تعتني بهم والمشرفون على رعاية اَلشخاص ذوي اإلعاقة.

 -6تسهم في فتح المجال أمام الباحثين اآلخرين في التربية الخاصة لزيادة الدراسات حول ظاهرة اإلعاقة
في المجتمع الفلسطيني.
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 1.5حدود الدراسة:
 -1الحد المكاني :يتمثل في الجامعة اإلسالمية بغزة– مركز التقنيات المساعدة.

 -2الحد الزماني :يتمثل في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  2015/2014م.
 -3الحد البشري :يتمثل في طالبات ذوي اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية.

 -4الحد الموضوعي :يتمثل في مساق تطبيقات الحاسوب التربوية المقرر على طلبة ذوي اإلعاقة
البصرية بالجامعة اإلسالمية.

4.1

مصطلحات الدراسة:

برنامج )Non Visual Desktop Access(: NVDA

تبنت الباحثة التعريف التالي لبرنامج  :NVDAفهو عبارة عن قارئ شاشة لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية

يتيح لهم استخدام نظام التشغيل  Windwsوالتفاعل معه إلى جانب استخدام الكثير من التطبيقات العاملة

في ظل هذا النظام من خالل تزويدهم بصوت ناطق عبر إحدى آالت النطق اآللية أو عن طريق الخط

البارز دون أي تكاليف شأنه في ذلك شأن الفرد المبصر .

http://wwwalmarefa.blogspot.com

برنامج )Job Access With Speech (:JAWS
تبنت الباحثة التعريف التالي لبرنامج  :JAWSفهو برنامج ناطق لشاشة الحاسوب يمكن الطالب من

التعرف على محتويات الشاشة مثل سطح المكتب واعطاؤه تصو اًر كامالً عن محتوياته وعدد العناصر
الموجودة فيه كما يدعم العديد من البرامج الموجودة على نظام  Windwsمثل برامج تنسيق النصوص

وبرامج أخري ،كما يحتوي على العديد من المميزات في مجال استخدام االنترنت حيث يعطي للطالب ذو
اإلعاقة البصرية شرحاً مفصالً وتصو اًر كامالً عن محتويات الموقع المطلوب وعدد االرتباطات واإلطارات
الموجودة فيه( .ابوعون)62:2007،
الطالبات ذوي اإلعاقة البصرية:
هم الطالبات المسجالت لمساق تطبيقات الحاسوب التربوية بمركز التقنيات المساعدة بالجامعة اإلسالمية،

الالتي لديهن عجز كلي في الرؤية يمنعهم من القراءة والكتابة واستخدام الحاسوب.
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الفصل الثاني
اإلرــــا /النظـــري
 أنواع اإلعاقة ماهية اإلعاقة البصرية المستحدثات التكنولوجية الخاصة بذوي اإلعاقة البصريةأوالا :المستحدثات السمعية
ثانيا :مستحدثات القراءة والكتابة (برايل)

ثالث ا :المستحدثات التكنولوجية المستخدمة في تكبير النصوص والصور

رابعا :المستحدثات التكنولوجية المبنية على نظام الحاسوب

الفصل الثاني

اإلطار النظري
تهيئة:

لقد اقتضت حكمة هللا عز وجل أن يوجد من بين خلقه ما يعانون من قدرات معينة وهم ما يسمون

بالمعاقين وال يمكن النظر إلي هذه الفئة على أنهم عالة على المجتع بل هو امتحان من هللا لخلقه ،وهؤالء

الذين نراهم معاقين يعطوننا الدليل على قدرة هللا في كونه ،وأنه يخلق ما يشاء بالكيفية التي يراها وهو

قادر على تعويضهم بقدرات تجعلهم متساويين مع غيرهم من اَلسوياء.

فإن االهتمام بتلك الفئات هو مطلب ديني لجميع اَلديان ،ومطلب سياسي عمالً بمبدأ تكافؤ

الفرص والتعليم للجميع ،ومطلب اقتصادي َلنهم فئة غير قليلة واالهتمام بهم يساعد في دفع عجلة
االقتصاد وزيادة الدخل القومي ،ومطلب اجتماعي َلنهم جزء من نسيج المجتمع ،ينعكس صالحهم على

صالح المجتمع ككل ،ومطلب تربوي َلنهم أبناؤنا ومن حقهم علينا أن نحسن تربيتهم وتعليمهم .إن هؤالء

يرغبون في التعليم ،ويتمنون أن ينخرطون في المجتمع ،ليعيشون حياتهم ويمارسون أنشطتهم باحترام

وتقديرخاصة إنه إذا كان لديهم قصور في ناحية معينة فإن لديهم قوة وطاقة في نواحي أخرى ،ربما أكثر

من العاديين ،يجب علينا استثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح (خميس.)20:2003،

مفهوم اإلعاقة:

تعددت المفاهيم والتعريفات الخاصة باإلعاقة لذلك قامت الباحثة بتسليط الضوء على أبرز

تعريفاتها وايجاد تعريف لإلعاقة يمكنها االستناد عليه فيما بعد.

عرفها نتيل ( (2014هي كل قصور جسمي أو نفسي أو عقلي أو خلقي يمثل عقبة في سبيل

قيام الفرد بواجبه في المجتمع ويجعله قاص اًر عن اَلفراد اَلسوياء الذين يتمتعون بسالمة اَلعضاء وصحة
وظائفها( .نتيل.)51:2014،

وعرفها اَلغا ( )2013بأنها إصابة عضوية أو عقلية تحد أو تقلل بشكل كبير من أنشطة الفرد

في واحدة أو أكثر من المهارات الحياتية ،فالفرد الذي يعاني من إصابة تحول دون قيامه بواحدة أو أكثر
من اَلنشطة والمهارات الحياتية ،وهي في نفس الوقت بحاجة إلى أجهزة تساعده في التنقل والحركة أو إنه

يعتمد على اآلخرين لتحقيق مهارات حياته اليومية فأنه يصنف على أنه من ذوي اإلعاقة الشديدة وتشمل

اإلعاقة على تلك اإلصابات المتعلقة بالحواس أو اَلعضاء أو الجانب العقلي،وقد تكون جزئية أو بسيطة
(اَلغا)40:2013،
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كما عرفها شواهين وآخرون ( )2010بعدم القدرة على القيام بنشاط ما،سواء كان النشاط حركي

أو اجتماعي أو عقلي أو عدم اإلحساس ببعض المشاعر فينتج عن ذلك أنواع من اإلعاقة مثل اإلعاقة
االجتماعية واإلعاقة النفسية (شواهين وأخرون)31:2010،

كما عرفها سكران ( )2009بأنها إصابة بدنية أو عقلية أو نفسية يسبب ضر اًر لنمو الطفل البدني

أو العقلي أو كالهما وقدر تؤثر في حالته النفسية وفي تطور تعليمه وتدريبه وبذلك يصبح من ذوي
االحتياجات الخاصة (سكران)12:2009،

وعرفها أبو الكاس ( )2008بأنها معاناة كل فرد نتيجة عوامل وراثية أو بيئية من قصور جسمي

أو عقلي تترتب عليه أثار اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية تحول بينه وبين تعلم أو أداء بعض العمليات

العقلية أو الحسية التي يؤديها الفرد العادي بدرجة كافية من المهارة والنجاح (أبو الكاس)29:2008،

وعرفتها وافي ( )2006على أنها نقص أو قصور مزمن أو علة مزمنة تؤثر على قدرات الشخص

فيصبح معوقاً سواء كانت اإلعاقة جسمية أو حسية أو عقلية أو اجتماعية ،اَلمر الذي يحول بين الفرد

وبين االستفادة الكاملة من الخبرات التعليمية والمهنية التي يستطيع الفرد العادي االستفادة منها،كما تحول
بينه وبين المنافسة المتكافئة مع غيره من اَلفراد العاديين في المجتمع ولذلك فهو بحاجة إلى نوع خاص

من البرامج التربوية والتأهيلية واعادة تدريب وتنمية قدراته رغم فصورها ،حتى يستطيع أن يعيش ويتكيف

مع جميع العاديين بقدر المستطاع ويندمج معهم في الحياة التي هي حق طبيعي للشخص ذوي اإلعاقة

(وافي)76:2006،
وترى الباحثة أن اإلعاقة مصطلح يطلق على كل من تعوقه قدراته الخاصة سواء كانت بدنية أو

عقلية أو نفسية عن النمو السوي إال بمساعدة خاصة.

ولالقتراب أكثر من اإلعاقة جاء هذا المبحث ليعطي صورة عامة وموجزة عن بعض أنواع اإلعاقة

منها (اإلعاقة السمعية،واإلعاقة الحركية،واإلعاقة العقلية) ومن ثم يبدأ خالل ذلك بالتركيز الفعلي على كل
ما يخدم الدراسة الحالية بتناول كل ما يخص فئة ذوي اإلعاقة البصرية.
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أنواع اإلعاقة:
اإلعاقة السمعية:

تعد حاسة السمع واحدة من أهم الحواس التي يعتمد عليها الفرد في تفاعالته مع اآلخرين أثناء

مواقف الحياة المختلفة ،نظ اًر لكونها اعتمادية االستقبال المفتوح لكل المثيرات والخبرات الخارجية ،ومن
خاللها يستطيع الفرد التعايش مع اآلخرين ومن ثم تعتبر اإلعاقة السمعية من أشد وأصعب اإلعاقات

الحسية التي تصيب اإلنسان ،إذ يترتب عليها فقد القدرة على الكالم بجانب الصم الكلي ولذا يصعب على

اَلصم اكتساب اللغة والكالم أو تعلم المهارات الحياتية المختلفة ،ويضم ذوي اإلعاقة السمعية فئتين

اَلصم وضعاف السمع ويمكن تصنيف اَلفراد ذوي اإلعاقة السميعة وفقاً لدرجة ونوع اَلصم ،فهو إما أن
يكون صمماً كلياً أو جزئياً (ضعف سمعي) ،أو إرادياً أو اكتساباً ،مبك اًر أو متأخ اًر ،فهم يمثلون مجموعة
غير متجانسة من اَلفراد تتباين خصائص السمع لديهم (الحجار)41:2012،

اإلعاقة العقلية:

لقد أشار(الخطيب )17:2010،على أن اإلعاقة العقلية واحدة من اإلعاقات الرئيسية التي كانت

من أولى اإلعاقات التي عرفتها المجتمعات البشرية وقدمت لها الرعاية الخاصة ،فهي النتاج التراكمي

للحواجز والقيود التي يفرضها الضعف في القدرات العقلية والعجز في السلوك التكيفي مما يمنع الفرد من
القيام بأقصى ما تسمح به قابليته ،ولقد أكد علي ( )2011على أن اإلعاقة العقلية تظهر قبل سن 18

عاماً ،فالفرد الذي يزيد عمره عن  18سنة ويظهر َلول مرة أداء وظيفياً دون المتوسط ويفشل في التكيف
على نحو مستقل ال يصنف على إنه متخلف عقلياً ،وأن أهم ما يتميزون به ذوي اإلعاقة العقلية أنهم

يتعلمون ببطء شديد وال يستطيعون مواصلة الدراسة وفقاً للمناهج العادية ،إال أنهم يمتلكون القدرة على
التعلم إذا ما توافرت لهم خدمات تربوية خاصة ومن ثم يحتاجون إلى مدارس خاصة لتعليمهم ؛ لذا ال
يمكنهم تعلم المواد الدراسية المقررة في سنة دراسية واحدة مثل أقرانهم العاديين ،ويمكن َلفرادها الوصول

إلى الصف الثالث أو الخامس االبتدائي العادي ،كما يبدي بعضهم استعداداً للتعلم في بعض المجاالت
المهنية ربما يبلغ حد التفوق أحياناً(.علي (134:2011،وأشار فروانة ( )2004على ضرورة توفر
الشروط التالية للحكم على الحاالت بالتخلف العقلي ومن هذه الشروط ما يلي( :فروانة)122:2004،

 -1عدم الكفاية االجتماعية بشكل يجعل الفرد غير قادر على التكيف االجتماعي باإلضافة إلى عدم
الكفاءة المهنية وعدم القدرة على تدبير أموره الشخصية.

 -2أنه دون مستوى الفرد العادي من الناحية العقلية.

 -3أن تخلفه العقلي قد بدأ إما منذ الوالدة أو في سنوات عمره المبكر.
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 -4أنه سيكون متخلفاً عقلياً عند بلوغه مرحلة النضج.

 -5يعود تخلفه العقلي إلى عوامل تكوينية إما وراثية أو نتيجة مرض ما.
 -6أن حالته غير قابلة للشفاء .

اإلعاقة الحركية:

هي حاالت اَلفراد الذين يعانون من خلل ما في قدراتهم الحركية ويستدعي الحاجة إلى الرعاية

والتربية الخاصة فهم من لديهم عجز في الجهاز الحركي أو البدني بصفة عامة كالكسور والبتر والمقعدين

وشلل اَلطفال وضمور العضالت وغيرها ،وذوي اإلعاقة الحركية لديهم عائق جسدي يمنعهم من القيام

بوظائفهم الحركية بشكل طبيعي نتيجة مرض أو إصابة أدت إلى ضمور في العضالت أو فقدان القدرة

الحركية أو الحسية أو كلتيهما معاً في اَلطراف العليا والسفلى معاً أحياناً أو إلى اختالل في التوازن
الحركي أو البتر في اَلطراف ويحتاجون إلى برامج رعاية طبية ونفسية واجتماعية وتربوية ومهنية
لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم الحياتية والعيش بأكبر قدر من االستقاللية (المحسن.)97:2012،

اإلعاقة البصرية:

بما إن اإلنسان يعتمد على حواسه الخمس في الحصول على المعلومات والتعرف على البيئة

المحيطة به ،وأي اختالل أو فقدان لواحدة أو أكثر من تلك الحواس يعني اعتماداً أكبر على الحواس
اَلخرى المتبقية ،وحيث أدن حاسة البصر تلعب دو اًر مهماً جداً في عملية التفاعل التي تتم بين اإلنسان
وبيئته عالوة على أن الجزء اَلكبر من التعليم يتم عن طريق حاسة البصر ،فإن تلك الحاسة هي التي

تتولى عملية تنسيق وتنظيم االنطباعات التي يتم استقبالها عن طريق الحواس اَلخرى

(بطرس (239:2010،إال أن ذلك ال يعني أن عالم ذوي اإلعاقة البصرية عالم محدود ،فهم ليس أقل

إثارة من عالم اَلشخاص الذين يتمتعون بقدرات بصرية عادية ،فهم يتمتعون بحب االستطالع ولديهم

الرغبة في االستكشاف والعلم شأنهم في ذلك شأن الناس جميعاً ،فالشخص ذوي اإلعاقة البصرية له

شخصية متعددة الجوانب متنوعة الرغبات والحاجات (محمد والرمادي.)7:2012،

لهذا ترى الباحثة أن اإلعاقة تحد من قدرة صاحبها وتجعله في أمس الحاجة إلى عون خارجي

مرتكز على أسس علمية وتكنولوجية تعيده إلى المستوى الطبيعي أو إلى ما يقرب منه ،وال شك أن

المسئولية عن هذا العون تقع على عاتق الدولة أوالً ،وعلى عاتق اَلسرة ثانياً ،وعلى دور الرعاية ثالثاً
وعلى المحيط االجتماعي رابعاً دون أن ننسى الدور المطلوب من اَلشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم والسيما
ونحن نرى أنهم يكافحون في الغالب للتغلب على ما لديهم من نقص.
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مفهوم اإلعاقة البصرية:

لقد اختلفت وجهات النظر حول تحديد مفهوم اإلعاقة البصرية ولذلك نجد لها عدة تعريفات ومن

وجهات نظر مختلفة فيما يأتي توضيحها.
التعريف القانوني:

يشير التعريف القانوني لإلعاقة البصرية من وجهة نظر اَلطباء – والذي تأخذ به معظم

السلطات التشريعية إلى أن الشخص ذوي اإلعاقة البصرية ،هو ذلك الشخص الذي ال تزيد حدة اإلبصار

لديه عن  200/20قدم في أحسن العينين أو حتى باستعمال النظارة الطبية ،وتفسير ذلك أن الجسم الذي
يراه الشخص العادي في إبصاره على مسافة  200قدم ،يجب أن يقرب إلى مسافة  20قدم حتى يراه

الشخص الذي يعتبر معاقاً بصرياً حسب هذا التعريف ،وهذا التعريف هو التعريف المعتمد قانونياً في

الواليات المتحدة ومعظم الدول اَلوروبية (عامر ومحمد.)18:2008،
أما منظمة الصحة العالمية:

فإنها تعتمد درجة مختلفة فالشخص ذوي اإلعاقة البصرية وفق معيارها هو من تقل حدة إبصاره

عن ( )60/3ولو حاولنا ترجمة ذلك وظيفياً فإنه يعني أن ذلك الشخص ال يستطيع رؤية ما يراه اإلنسان

سليم البصر عن مسافة ( )60مت اًر إال إذا قرب له إلى المسافة ( )3أمتار ويشيع استخدام تعريف منظمة

الصحة العالمية في الدول اَلقل نمواً (بطرس.)241:2010،
التعريف التربوي:

يرى اَلخصائيون التربويون أنه نظ اًر َلن التعريف القانوني يضع التركيز بصفة أساسية على حدة

اإلبصار ،فإنه ال يتيح معلومات ثابتة حول الطريقة التي يستطيع الفرد أن يسلك بها ،أو أن يؤدي وظائفه
في اإلطار االجتماعي ،وباإلضافة إلى ذلك فإن التعريف القانوني يفشل في إيضاح درجة الكفاءة أو
الفاعلية التي يستخدم بها فرد من اَلفراد الجزء المتبقي لديه من البصر ،وكان من نتيجة ذلك أن التعريف

التربوي يفرق بين الشخص الكفيف والشخص ضعيف البصر على أساس الطريقة التي يتعلم بها كل منهم
على أفضل نحو ممكن (شحادة.)24:2012،

فالشخص ذو اإلعاقة البصرية من وجهة النظر التربوية هو الذي فقد بصره بشكل كلي ،أو الذي

يستطيع إدراك الضوء فقط ،ويكون بحاجة لالعتماد على حواسه اآلخرى من أجل عملية تعلمه
(العزة.)94:2002،
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التعريف الوظيفي:

فمن الناحية الوظيفة فإن ذوي اإلعاقة البصرية هم الذين لديهم بقايا إبصار تساعدهم على التوجه

والحركة ،ولكنها ال تساعدهم كثي اًر في القراءة والكتابة بالخط العادي ،لذلك يجب أن يتم تعليم هؤالء اَلفراد
عن طريق استخدام طريقة برايل (اليحيائي.(105:2013،

وفي ضوء ما تقدم فترى الباحثة أن اإلعاقة البصرية ناتجة عن قصور في حاسة البصر يسبب
فقدان العين القدرة على القيام بوظائفها سواء كان بشكل كلي أو جزئي.

تصنيف اإلعاقة البصرية:

يصنف اَلشخاص ذوو اإلعاقة البصرية إلى فئتين:

اَلولى :فئة المكفوفين وتنطبق على هذه الفئة التعريف القانوني والتربوي لذوي اإلعاقة البصرية.

الثانية :فئة المبصرين جزئياً وهذه الفئة تستطيع القراءة باستخدام وسيلة تكبير أو نظارة طبية وتتراوح حدة
إبصار هذه الفئة ما بين  20/70إلى  20/200قدم في العين اَلخرى حتى مع استعمال النظارة الطبية
(كوافحة وعبد العزيز.)84:2003،

مظاهر اإلعاقة البصرية:

إن مظاهر اإلعاقة البصرية قد تتأثر بشكل كبير باَلسباب التي أدت إلى وجود هذه المظاهر ومن

هذه المظاهر( :العزه)180:2001،

 -1قصر النظر :وتتمثل هذه الحالة في صعوبة رؤية الشخص لألجسام البعيدة ال القريبة َلن صور
اَلجسام تقع أمام الشبكة وذلك َلن طول العين أطول من طولها الطبيعي ويستخدم الشخص في هذه

الحالة عدسات مقعرة لتصحيح مجال الرؤية لديه لكي يسقط ضوء اَلشياء على الشبكية نفسها.

 -2طول النظر :وتتمثل هذه الحالة عند الفرد في صعوبة رؤية اَلشياء القريبة وليس البعيدة َلن
صور اَلجسام المرئية تقع خلف الشبكية وذلك الن كرة العين أقصر من طولها الطبيعي ويحتاج هذا

الشخص إلى عدسات محدبة لتصحيح مجال رؤيته.

 -3حالة صعوبة تركيز النظر :وتتمثل هذه الحالة في عدم قدرة الفرد على رؤية اَلجسام بشكل مركز
ويعود السبب إلى الوضع غير الطبيعي لقرنية العين ويحتاج صاحب هذه الحالة إلى عدسات

اسطوانية لتجميع اَلشعة الساقطة وتجميعها على الشبكية.

 -4الحول :حيث تتحكم عضالت العين في كريات العين بصعوبة ويكمن خطر العين عند بدايته،

بمعنى قد يظهر الحول أحياناً وال يظهر أحياناً أخرى ،لذلك يجب عالجه بسرعة ،إذ أن احتماالت
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الشفاء تقل كلما تأخر العالج ويكون مستحيالً لو وصل الطفل لسن السادسة مثالً دون عالج الحول

الذي يعاني منه ،وعادة تضعف العين المصابة بالحول تدريجياً وتصاب بما يسمى بالتخاذل البصري

أو الكسل( .القريطي)376:2004،

كما أضاف (.إبراهيم،الدمرداش)28:2006،

 -5التشوهات الخلقية :وأهمها تعتم العدسة الخلقي ،وهو ما يسمى المياه البيضاء أو الكتاركا
الخلقية ،حيث يحدث تعتم عدسة العين تدريجياً ،ويؤدي إلى صعوبة رؤية اَلشياء تدريجياً ،وقد يصل
إلى اإلعاقة البصرية الكلية ،وتعتبر العوامل الوراثية أو الحصبة اَللمانية أو التقدم في العمر أأشعة
الشمس الحارة أو الح اررة الشديدة من العوامل التي تؤدي إلى إصابة العين ،وتعمل العمليات الجراحية

على إزالة المياه البيضاء من العين ،ومن ثم تركيب العدسات المناسبة من العوامل التي تقي الفرد

اإلصابة باإلعاقة البصرية.

 -6الجلوكوما :أو المياه السوداء :حيث يرتفع الضغط داخل العين مما يؤدي إلى زيادة حجم المقلة

وفقد البصر .واذا لم تشخص الحالة في وقت مبكر فذلك يؤدي إلى صعوبة وصول الدم إلى العصب

البصري ،اَلمر الذي يؤدي إلى كف القدرة على اإلبصار ،وتعمل العمليات الجراحية وأشعة الليزر
على إزالة المياه السوداء من العين

كما أضاف (الوقفي )370:2004،المظاهر التالية:

 -7انفصال الشبكية :هو انفصال الشبكية عن جدار مقلة العين بسبب حدوث ثقب في الشبكية مما
يسمح للسائل بالتجمع ومن تم ينتهي بانفصال الشبكية عن اَلجزاء التي تصل بها ويشعر الفرد

المصاب بضعف في مجال الرؤية واآلم شديدة ،وقد ينشأ عمى كلي إذا لم يتغلب على هذا
االنفصال.

 -8عمى اللوان :حالة وراثية ال يستطيع الفرد فيها تمييز اَللوان وخاصة اَلحمر واَلخضر بسبب

خلل في المخاريط الموجودة في نقرة الشبكية ،وال يشترط لحدوث عمى اَللوان أن يكون ناشئاً عن
علة في العين ،فهو كثير الحدوث بين المصابين بمشكالت النظر المركزي فهو شائع بين ذوي

اإلعاقات العقلية المتوسطة أكثر مما هو شائع بين عينات اَلفراد اَلسوياء ،أو اإلعاقات العقلية

الخفيفة .

 -9البهق :يحدث نتيجة قلة أو انعدام الصبغة،مما يؤدي إلى عدم امتصاص الضوء الذي يأتي إلى

الشبكية .وسبب البهق هو خلل في البناء ،بحيث يكون جلد الشخص وشعره ابيض وعيناه زرقاوتين.
والقزحية تكون شاحبة وال تمنع الضوء الزائد من الدخول إلى العين لذلك يكون لدى الشخص حساسية

مفرطة للضوء .
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كما أضاف (الشريف )323:2011،المظاهر التالية:

 -10توسع الحدقة :ويحدث بسبب تشوه والدي،تتسع فيه الحدقة نتيجة لعدم تطور القزحية ،ويشعر
الفرد بسببها بحساسية مفرطة للضوء وضعف بصر.

 -11القرنية المخروطية :وهو مرض وراثي تكون فيه القرنية على شكل مخروط وتسبب تشويشاً في

مجال الرؤية وضعفاً في حدة البصر وهو شائع بين اإلناث أكثر من الذكور.
 -12ضمور العصب البصري :ويحدث في هذه الحالة ضمور في العصب البصري المسئول عن
نقل المرئيات إلى الدماغ مما يسبب اإلعاقة البصرية الجزئية وقد تتطور الحالة فيحدث العمى وترجع

أسباب هذه الحالة إلى عدة عوامل منها اَلورام وحاالت النزيف الناجمة عن اصطدام الدماغ.
كما أضاف (القمش،المعايطة )116:2009،المظاهر التالية:

 -13تنكس الحقيرة :خلل في الشبكية يحدث في تلف في اَلوعية الدموية في منطقة الحقيرة يسبب

صعوبة في رؤية اَلشياء البعيدة واَلشياء القريبة ،وفقدان بصري مركزي.

 -14ال أررأة :هي عبارة عن حركات الإرادية سريعة في العين ،مما يجعل من الصعب التركيز على

الموضوع المرئي ،وغالباً ما تربط هذه العالقة بوجود خلل في الدماغ.

 -15التهاب الشبكية الصباغي :يحدث تلف في العصي في الشبكية بشكل تدريجي ،وهو مرض
وراثي يصيب الذكور بنسبة أعلى من اإلناث ونتيجة ذلك يحدث لدى الفرد عمى ليلي ثم يصبح مجال

الرؤية محدوداً بالتدريج .

كما أضاف (أحمد )155:2009،المظاهر التالية:

 -16اعتالل الشبكية الناتج عن السكري :أن مرض السكري يؤثر على اَلوعية الدموية الشبكية وقد
يؤدي النزيف في تلك اَلوعية إلى العمى وقد يعالج صاحب الحالة بأشعة الليزر.

 -17ورم الخاليا الشبكية :تصيب اَلورام الخبيثة الشبكية وينتشر إلى العصب البصري ثم إلى

الدماغ ،اَلمر الذي يؤدي الستئصال العين المصابة.

 -18التهابات العين :إن التهابات العين المزمنة التي تصيب القرنية أو القزحية أو الملتحمة تؤدي

إلى اإلعاقة البصرية ومن اَلمراض التي تسبب التهابات العين الجدري والحصبة والتراكوما.
كما أضاف (.حسين )20:2003،المظاهر التالية:

 -19العين الكسولة :حالة تحدث في مرحلة الطفولة المبكرة وهي غير معروفة طبياً بشكل جيد
ويحدث الكسل في عين واحدة عادة ولكنه قد يشمل كلتا العينين .ويجب معالجة الكسل قبل بلوغ

الطفل الثامنة أو التاسعة من العمر .ويتمثل العالج بإثارة العين المصابة بصور بصرية عادية وذلك
يشمل إغالق (تغطية) العين الطبيعية ليستخدم الطفل العين الضعيفة .أن أي عامل يعيق مرور

الضوء بشكل طبيعي عبر العين قد يؤدي إلى هذه الحالةَ ،لن ذلك قد يؤثر سلباً على النمو البصري

الطبيعي ،مما يقوده إلى كسل العين.
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 -20التليف الخلف عدسي :ينتج عن التليف عن زيادة معدل اَلكسجين في الحضانات التي يوضع
في المواليد الذين وضعتهم أمهاتهم قبل الموعد الطبيعي للوالدة (الوالدة المبتسرة) مما يؤدي إلى

تكثيف غير عادي في اَلوعية الدموية وقرحة في أغشية عين الوليد ويتسبب في حدوث تليف خلف

عدسة العين مما يؤدي إلى العمى أو ضعف البصر

أسباب اإلعاقة البصرية:

أشار أبو زيد ( )2015إلى وجود مجموعة من العوامل المتشابكة التي تؤدي في النهاية إلى

حدوث اإلعاقة البصرية ،فيمكن تصنيف اَلسباب التي تؤدي إلى اإلعاقة البصرية إلى أسباب داخلية

تتعلق بإصابة العصب البصري والمراكز العصبية بالدماغ ،وأسباب خارجية وتشمل اَلمراض التي تصيب

القرنية والشبكية والعدسة ،أو قد تكون العوامل الوراثية والجينية من أهم اَلسباب التي تؤدي إلى اإلعاقة

البصرية وذلك التعرض لألمراض المعدية أو غير المعدية التي قد تصيب أجزاء الجهاز البصري نتيجة
الحوادث واإلصابات التي تؤدي إلى اختالف وظائفه ،وبالتالي إلى حدوث درجات متفاوتة وأنواع متعددة

من اإلعاقة البصرية :ولإلعاقة البصرية عدة أسباب يمكن تقسيمها على النحو التالي:

 -1أسباب ما قبل الوالدة :وتشمل العوامل الوراثية والبيئية ،والتي تتمثل في إصابة اَلم الحامل ببعض
اَلمراض المعدية مثل الحصبة اَللمانية الزهري أو تعرض اَلم الحامل لألشعة السينية أو تناولها

للعقاقير واَلدوية أو سوء التغذية.

 -2أسباب أثناء الوالدة :وتشمل نقص اَلكسجين والوالدة والعسرة والوالدة المبكرة واصابات المخ أثناء
الوالدة الناتجة من استخدام اَلجهزة واآلالت في عمليات التوليد.

 -3أسباب ما بعد الوالدة وتشمل زيادة نسبة اَلكسجين في حضانات اَلطفال أو اإلصابة باَلمراض
المعدية أو غير المعدية ،أو اإلصابات الناتجة من الحوادث(.أبو زيد)118:2015،

ولقد الحظت الباحثة ومن خالل تطبيقها َلدوات الدراسة على العينة المكونة من عشرة طالبات

من ذوي اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية في غزة ،أن المسبب اَلساسي لإلعاقة البصرية يرجع
إلى أسباب وراثية ،ومن مظاهر اإلعاقة الناتجة عن اَلسباب الوراثية مشاكل في الشبكية ،والتشوهات

الخلقية المعروفة بالمياه البيضاء ،الجلوكاما أو المياه السوداء ،والتهابات العين ،باإلضافة إلى البهق
وضمور في العصب البصري.
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خصائص ذوي اإلعاقة البصرية:

نظد د اًر لالختالف ددات ف ددي درج ددة اإلعاق ددة البصد درية ،وف ددي أنواعه ددا ومس ددبباتها وف ددي الظ ددروف البيئي ددة

المحيطددة بالمعدداق بص درياً مثددل االتجاهددات اَلس درية واالجتماعيددة والطبيعيددة والخدددمات التربويددة والتأهيليددة،
واالجتماعية والنفسية التي تقدم للمعاق بصرياً ،فإن من الصعب أن نحدد خصائص معينة يمكن ان يندرج
تحتها جميع المعاقين بصرياً بفئاتهم ودرجاتهم المختلفة ،وذلك َلنهم ليسوا مجموعة متجانسة .وهناك أربعة
من االعتبارات التي يجب أن تراعي عند تحديد خصائص المعاقين بصرياً ،وهذه االعتبارات هي:

(عبيد.)131:2011،

 -1الربط بين الخصائص والمسببات :يجب أن نربط بين الخصائص المميزة لألشخاص ذوي اإلعاقة
البصرية وبين مسببات اإلعاقة فعلى سبيل المثال فإن اإلعاقة البصرية الناتجة عن الحوادث ال يصاحبها
تخلف عقلي ،بينما نجد أن اإلعاقة البصرية الناتجة عن الحصبة اَللمانية قد يصاحبها في معظم اَلحيان
تخلف عقلي أو إعاقة سمعية.

 -2تكييف وتقنين االختبارعلى عينات من اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية :إن معظم االختبارات التي

تستخدم لقياس الشخصية أو السلوك التكيفي ،أو التحصيل الدراسي ،أو الذكاء للمعاق بصرياً إنما هي

اختبارات صممت أساساً وقننت على عينات مبصرة ،لهذا فعند استخدام االختبارات لتحديد خصائص
المعاقين بصرياً فإنه يجب مراعاة أن تكون هذه االختبارات قد صممت أو كيفت وقننت على عينات من

اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية.

 -3الربط بين الخصائص وأساليب التعامل مع اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصريةومن الخصائص المميزة

للمعاقين بصرياً ما هو ناتج أو مرتبط باإلعاقة نفسها كالكسور في الحركة أو الكسور في التعامل مع
اَلعمال البصرية ،ومنها ما هو ناتج عن أساليب تعامل المبصرين مع اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية
سواء في النطاق اَلسري أو على المستوى االجتماعي فيما يعرف باتجاهات المبصرين نحو ذوي اإلعاقة

البصري ًة حيث تؤدي االتجاهات السلبية أو القصور في أساليب التعامل سواء على المستوى التربوي أو
التأهيليأو العالجي إلى ظهور العديد من الخصائص النفسية السلبية لدى المعاقين بصرياً مثل العصاب،

القلق ،عدم الثقة بالنفس وغيرها من الخصائص والتي يمكن أن تؤثر سلبياً على تكييف المعاق بصرياً
وتقبله لإلعاقة.

 -4شمولية البحوث والدراسات في مجال اإلعاقة البصرية :أن معظم البحوث والدراسات التي تجري على

المعاقين بصرياً إنما تشمل على من يقومون منهم في المؤسسات أو المدارس الخاصة للمعاقين بصرياً،
هؤالء يعتبرون مجموعة مختارة ال تمثل جميع المعاقين بصرياً ،لهذا يجب أن تشتمل هذه البحوث على

اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في المدارس العادية وفي مراكز التدريب والتأهيل المهني وفي مواقع
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العمل ،كذلك على اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المقيمين في المستشفيات أو مراكز عالجية خاصة

وهناك العديد من الدراسات التي ألقت الضوء على بعض خصائص المعاقين بصرياً.
وفيما يلي عرض َلبرز الخصائص المميزة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية كما أظهرتها نتائج الدراسات

السابقة:

 -1الخصائص العقلية:

لقد اختلفت الدراسات حول التفريق بين ذكاء اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ومقارنتها مع ذكاء

العاديين المبصرين مثل دراسة القمش والمعايطة ( )2009وذلك بسبب وجود صعوبة في قياس ذكاء

هؤالء اَلفراد بدقة ،إذ أن معظم اختبارات الذكاء ال يمكن تطبيقها عليهم بسبب عدم مالءمتها وعدم دقتها
َلن االختبارات المتوافرة قننت واشتقت معاييرها على اَلفراد المبصرين ،بينما أشارت دراسة أبو قمر،

مصالحة ( )2007إلى أنه ال يوجد فروق كبيرة بين ذكاء اَلفراد ذوي اإلعاقة البصرية والمبصرين حيث
أن العديد من اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية كان أدائهم في اختبارات الذكاء حسناً نسبياً ،ويرجع ذلك

إلى عدة عوامل:

 ازدياد االهتمام العلمي بتربية وتأهيل اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية. التطور التكنولوجي الذي أدى إلى تطوير وسائل وأدوات االتصال والتواصل السمعية واللمسيةوالبصرية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية.

 -المبادرة بدمج ذوي اإلعاقة البصرية وتعليمهم وتعلمهم في المدارس العادية.

 التقبل اَلسري واالجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وتغيير االتجاهات اَلسرية واالجتماعيةنحوهم (أبو قمر ومصالحة.)604:2007،

وبناء على ذلك ترى الباحثة أن اإلعاقة البصرية ال تؤثر على القدرات العقلية عند ذوي اإلعاقة

البصرية وأن ذكائهم يعتمد على مستوى نمو الخبرات وتنوعها لدى ذوي اإلعاقة البصرية وعلى قدرتهم
على الحركة والتنقل بحرية وعلى مستوى الخدمات والوسائل المعينة والمناسبة إلعاقتهم.

 -2الخصائص اللغوية:

من المعروف على مستوى التطبيق والتجريب أن فقد البصر كلياً أو جزئياً ال يعتبر من قريب أو
بعيد عائقاً أمام النمو اللغوي أمام أصحاب اإلعاقة البصرية هذا برغم تأكيد العديد من الدراسات الميدانية
على وجود فروق لغوية بين المبصرين وذوي اإلعاقة البصرية تتضح في وجود الفروق بينهم في اللغة

والكالم ولعل هذا راجعاً إلى اعتمادهم اَلساسي على حاسة السمع لكي يتعلموا الكالم مع اآلخرين مما
يؤدي إلى قصور في التلفأ َلن اللغة ال تعتمد فقد على السمع واللمس بل تعتمد على البصر والتلميحات
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البصرية من المتحدث وحركات الشفاه وتعبيرات الوجه المصاحبة للكالم والتي تمكن المستمع المبصر من

مالحظتها وتقليدها بل والرد عليها ،فتلك العوامل تجتمع لكي تيسر تعلم اللغة وتوظيفها في مواقف مختلفة

لدى المبصر وصعوبتها لدى غير المبصر (عامر ومحمد.)66:2008،

حيث أشارت دراسة الوحيدي ( )2012إلى أهم اضطرابات اللغة والكالم التي يعانيها بعض

المعاقين بصرياً:

 -استبدال صوت بصوت كاستبدال (ش  -س)( ،ك – ق)

 ارتفاع الصوت الذي قد ال يتوافق مع طبيعة الحدث الذي يتكلم عنه. -عدم تغيير في طبقة الصوت بحيث يسير الكالم على نبرة واحدة.

الرس
 قصور في االتصال بالعين مع المتحدث والذي يمثل في عدم التغير أو التحويل في اتجاهات أعند متابعة االستماع لشخص ما.

 القصور في استخدام اإليماءات والتعبيرات الوصفية والجسمية المصاحبة للكالم. -اللفظية أي اإلفراط في اَللفاظ على حساب المعنى.

 يصعب عليهم فهم بعض المفاهيم مثل اللون والعرض والعمق والسرعة (الوحيدي.)81:2012،ومن هنا ترى الباحثة أن اَلفراد ذوي اإلعاقة البصرية بحاجة من البداية إلى منهجاً معالجاً يواجه
القصور اللغوي لديهم ومحاولة تشجيعهم على التحاور والمناقشة في مواقف وموضوعات مختلفة.
 -3الخصائص االنفعالية واالجتماعية:

قد تناولت بعض الدراسات والبحوث الخصائص االجتماعية واالنفعالية لألشخاص ذوي اإلعاقة

البصرية وقد أجمع بعضهما أن بعض المعاقين بصرياً يعانون من المشاكل االجتماعية واالنفعالية ،ويرجع
ذلك إلى القصور البصري من ناحية وردود فعل اآلخرين نحو هذا القصور من ناحية أخرى لهذا فمن
الطبيعي أن تختلف درجة ونوع هذه المشاكل باختالف طبيعة ودرجة القصور البصري من ناحية

واتجاهات اآلخرين من ناحية أخرى (أحمد.)159:2009،

كما أكدت اَلغا ( )2013على أن اتجاهات الناس المحيطين بأصحاب هذه اإلعاقة إذا كانت إيجابية

نحوهم ،فإن نموهم االجتماعي واالنفعالي سوف يكون أفضل مما سيكون عليه إذا كانت اتجاهات من

حولهم اتجاهات سلبية .كما أن مفهوم الشخص ذو اإلعاقة البصرية عن ذاته لذاته واتجاهاته نحو نفسه
ونحو اآلخرين مما الشك فيه سوف تتأثر بهذه االتجاهات ،وكذلك رفض وتجاهل وعقاب وحرمان هؤالء

اَلطفال من قبل ذويهم يؤثر في نموهم االجتماعي واالنفعالي ،ويقودهم إلى بعض اَلمراض النفسية

كاالكتئاب أو العدوان أو االنعزال ،أو االنغالق على الذات ،وقد تتأثر ثقتهم بأنفسهم( .اَلغا)46:2013،
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وتأكيداًعلى ذلك ترى الباحثة إنه ليس هناك خصائص انفعالية واجتماعية تميز الشخص ذوي
اإلعاقة البصرية عن الشخص المبصر ،وان التغير في بعض خصائصهم قد يكون بسبب ظروف
اجتماعية بيئية مختلفة ،أو نتيجة التجاهات اآلخرين نحوهم.
 -4الخصائص الحركية:
تشير اَلبحاث العلمية إلى أن مهارات التأزر العضلي والقوة الجسمية والمظهر الجسمي ال تتأثر
سلبياً أو ايجابياً باإلعاقة البصرية ،على الرغم من وجود حركات نمطية مثل هز الجسم وحركة اليدين
بطريقة غير هادفة 0والدوران في المكان نفسه ،وتجدر اإلشارة بأن نموهم الحركي يسير بنفس السرعة

والطريقة التي ينمو فيها اَلفراد العاديون إال أن عدم قدرتهم على اإلبصار تحول دون وصولهم إلى

اَلشياء ،وتحد من سرعتهم في االنطالق نحوها ،أو في االتجاه الصحيح ،إال من خالل استعمال

المعينات التي تساعدهم على الممارسة والتدريب المستمر على الحركة وتحديد مصادر اَلصوات سماعياً،
هذه اَلمور مجتمعة تساعد ذوي اإلعاقة البصرية على الحركة .وأن أكبر نقص قد يواجه هؤالء اَلطفال

يكمن في ضعف تصرفهم مع البيئة المحيطة بهم والتنقل والحركة (العزة.)99:2002،

وهنا قد تتفق الباحثة مع رأي العزة ( )2002في إن النمو الحركي عند اَلشخاص ذوي اإلعاقة

البصرية ال يتأثر طالما بذلت الجهود التعليمية والتدريبية الالزمة لتعويض هذا القصور وتنمية المهارات

الحركية بما يحقق فاعلية أكثر لهم في الوسط البيئي أو المحيط الخارجي الذي يعيشون فيه وذلك من
خالل تعريفهم بمكونات البيئة ،وتدريبهم على مهارات التعامل مع اَلشياء واَلماكن والعوائق بأمان.

 -5الخصائص الكاديمية:
لقد أشارت دراسة مطران ( )2012إلى أن هناك عوامل مجتمعة أو متفرقة على طبيعة

الخصائص اَلكاديمية لذوي اإلعاقة البصرية ،وطبيعة مفهوم ذوي اإلعاقة البصرية عن ذاته مثل الذكاء،
وزمن اإلصابة باإلعاقة (والدية أو طارئة) ،ودرجة اإلعاقة (كف بصري كلي ،كف بصري جزئي) وهل

هناك إعاقات أخرى ،وطبيعة االتجاهات الوالدية واالجتماعية (سالبة ،موجبة) ،وطبيعة الخدمات
االجتماعية والتعليمية والتأهيلية والنفسية والصحية التي تقدم لهم في المجتمع ،كذلك درجة تقبله لإلعاقة،

فهذه العوامل تؤثر على طبيعية وخصائص اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية اَلكاديمية وعلى درجة

نجاحه اَلكاديمي (مطران.)17:2012،
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ولقد أشارت دراسة ماهر وآدم ( )2005إلى أهم الخصائص اَلكاديمية للطلبة ذوي اإلعاقة

البصرية والتي أوردتها معظم الدراسات ما يلي:

 بطء معدل سرعة القراءة سواء بالنسبة لبرايل أو الكتابة العادية. -أخطاء في القراءة الجهرية.

 انخفاض مستوى التحصيل اَلكاديمي. صعوبات في تعليم المفاهيم (ماهر وآدم.)42:2005،وبناء على ذلك فترى الباحثة أن اإلعاقة البصرية تؤثر على الجوانب التربوية التعليمية لألفراد

المصابين بها ولكن بشكل عام ال يختلف المعوقون بصرياً كثي اًر عن أقرانهم العاديين فيما يتعلق بالقدرة
على التعلم والنجاح الدراسي ،ولكن قد يتقارب أداء الفرد ذوي اإلعاقة البصرية من أداء العادي من
الناحية التحصيلية ،إذا ما توفرت المواد التي تساعدهم على استقبال المعلومات والتعبير عنها.

وبعد الحديث والتفصيل في خصائص اإلعاقة البصرية ترى الباحثة أن اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية

في حاجة إلى تنمية بقايا حاسة البصر وتوجيهها التوجيه السليم ،وكذلك تنمية باقي الحواس ،كماإنه في

حاجة أيضاً إلى اإلحساس باَلمن والراحة في البيئة التي يعيش فيها.

البرامج التربوية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية:

يقصد بالبرامج التربوية للمعاقين بصرياً ،طرق تنظيم تعليم وتربية المعاقين بصرياً ،ويمكن أن

نميز في هذا المجال أكثر من طريقة من طرائق تنظيم البرامج التربوية منها:
 -1مراكز اإلقامة الكاملة للمعاقين بصرياً.

 -2مراكز التربية الخاصة النهارية للمعاقين بصرياً.

 -3دمج المعاقين بصرياً في صفوف خاصة ملحقة بالمدرسة العادية.

 -4دمج المعاقين بصرياً في الصفوف العادية في المدرسة العادية.
وتعتبر مراكز اإلقامة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ،ومراكز التربية الخاصة النهارية
لهم من أقدم البرامج التربوية ويميل االتجاه التربوي الحديث إلى دمج اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في
الصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية أو في الصفوف العادية في المدرسة العادية

(القمش والمعايطة.)125:2009،

- 22 -

ومهما كان شكل تنظيم البرامج التربوية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ،ومبرراته ،فالبد أن

تضمن البرامج التربوية لهم تعليمهم وتدريبهم على عدد من المهارات اَلساسية في تعليمهم مثل مهارة

الحركة والتنقل من مكان َلخر ،ومهارة القراءة والكتابة بطريقة (برايل) ،ومهارة القراءة بطريقة اَلوبتكون،
ومهارة االستماع من خالل االعتماد على الكتب الناطقة واَلشرطة المسجلة ،ومهارة استعمال الحاسوب

الذي يقوم على فكرة اللغة المنطوقة أو المكتوبة التي تشبه اللغة العادية الطبيعية (منسي.)42:2004،

حيث أكد الالال وآخرون ( )2012على أن اإلنسان ينمو ويتطور من خالل تفاعله مع بيئته
والعالم المحيط بها عن طريق المعلومات التي يتم تبادلها (استقبالها أو إرسالها) بواسطة الحواس لديه

فالشخص ذوي اإلعاقة البصرية يحدث له خلل ونقص من المعلومات الواردة إليه والقادمة عن طريق

البصر فمن الضروري القيام بتدريب الحواس اَلخرى (الشم واللمس والذوق والسمع) من أجل تقليل اَلثر
الناتج عن هذا النقص فيما يتعلق بتطور الذاكرة البصرية واإلدراك البصري للبيئة المحيطة به (الالال
وآخرون.)263: 2012،

أنواع التدريب الالزم لحواس الشخص ذوي الغعاة البصرية:
 -1التدريب اللمسي:

-

تنمية حاسة اللمس من خالل التمييز بين ملموسات مختلفة.

تنمية حركات أصابع الطفل ذو اإلعاقة البصرية (المهارات الحركية الدقيقة).

 تنمية مهارات اإلدراك والتمييز اللمسي والتمييز بين أشكال اَلشياء وأحجامها وسطوحها. تنمية مهارات إدراك العالقة بين اَلجزاء بعضها البعض والعالقة بين الجزء والكل.-

تنمية مهارات إدراك محتويات المكان باللمس وكذلك التمييز بين المحتويات الثابتة والمتحركة.

 التدريب على تنمية مهارات االهتداء إلى اَلصوات وتحديد طبيعته. -2التدريب السمعي:
 التدريب على تنمية مهارة تمييز اَلصوات. -تنمية إدراك اَلصوات وتحليلها.

 التدريب على تنمية مهارة تحديد المسافة التي يصدر منها الصوت. -3التدريب الشمي:
 -تمييز بعض الروائح المميزة في البيئة المحيطة به.

 التعرف على بعض اَلماكن من خالل تمييز الرائحة المميزة لها. التمييز بين الطعام الصالح لألكل والطعام الفاسد.- 23 -

 -4التدريب لحاسة الذوق:
-

التدريب على تمييز اَلذواق المختلفة من المواد الغذائية واَلطعمة (مر ،حلو ،حامض).

 -التدريب على تمييز نقاوة الماء وعذوبته (حسب درجة الملوحة والحالوة).

اعتبا ارت أساسية في تعليم المكفوفين كليا:

عند تعريض الكفيف كلياً للخبرات التربوية فإنه ال يجب أن يكتفي بالخبرات التي يتعرض لها
الطالب المبصرون بل البد أن يتعرض لخبرات خاصة وبوسائل وأدوات وأجهزة خاصة ،كما يجب أن

نساعده على أن يستخدم معظم حواسه في اكتساب الخبرات التربوية والتعليمية (السمع ،اللمس ،الشم،

وحتى التذوق) ولهذا فإنه يجب مراعاة االعتبارات اآلتية عند

(مصالحة.)64:2004،

تعليم المكفوفين كلياً:

-

االهتمام بمهارات العناية بالنفس والتفاعل االجتماعي وذلك باالعتماد على الحواس غير

-

إجراء تعديالت في المحتوى العام للمنهج ،فحيث يحذف منه ما ال يتناسب مع إمكانيات وقدرات

البصرية.

الكفيف ويضاف إليه بعض الموضوعات المتخصصة التي يحتاجها الكفيف في حياته االجتماعية

والمهنية.

 -توفير اَلجهزة واَلدوات السمعية واللمسية التي تيسر على الكفيف فهم الموضوعات الدراسية

والتفاعل معه.

 مراعاة الفروق الفردية ،وادراك إنه رغم اشتراك الطالب المكفوفين كلياً في درجة اإلعاقة البصريةإال أنهم يختلفون في جوانب متعددة منها درجة الذكاء ،الخبرات المنزلية واالجتماعية ،أو في المشاكل

التي تواجههم.

 -توفير النماذج والمجسمات التي تمثل المفاهيم البصرية التي ترد في موضوعات المنهج ،وذلك

لتوفير أكبر قدر من الواقعية ،وعادة ما تكون هذه النماذج تكبي اًر لبعض المفاهيم الدقيقة كالحشرات
مثالً وأن تكون هذه النماذج تكبي اًر لبعض المفاهيم البصرية كالجبال والحيوانات الضخمة ،ويجب أن
يصاحب التعليم على هذه النماذج شرحاً تفصيلياً من الدرس يتضمن العالقات النسبية بين النموذج

واَلصل.

 -إتاحة الفرص أمام الكفيف للممارسة النشاط الذاتي والقيام بأداء بعض الخدمات لنفسه بنفسه حتى

يكتسب الثقة بالنفس.

وأضاف (سالمة وأبو مغلي )127:2003،االعتبارات التالية:
 التعرض للخبرات المباشرة في البيئة حتى يكتسب تعلمه عنصر اإلثارة والتشويق.- 24 -

-

االهتمام بأنشطة التربية البدنية واَلنشطة الترويحية لما لها من دور في تنمية مهارات التطور

الجسمي وادراك العالقات المكانية ،والمساعدة على أداء مهارات التوجه والحركة ببراعة وفاعلية.

 -االهتمام باَلنشطة اَلدبية واالجتماعية والزيارات الميدانية للمراكز اَلساسية في المجتمع لما لها

من دور في اكتساب مهارات التفاعل االجتماعي.
-

يراعى أن ال يتعدى عدد طالب فصل المكفوفين عن  8طالب حتى يتمكن المدرس من التعامل

معهم بطريقة فردية.
-

يراعى عند تصميم مدارس وفصول الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية الحد من العوائق في الممرات

وداخل الفصول وارتفاع مستوى النوافذ خاصة في اَلدوار العليا ،واستخدام اَلبواب الدوارة ،ووضع

العالمات اإلرشادية اللمسية على جدران المدرسة بحيث تكون على ارتفاع يمكن للطالب ذوي اإلعاقة

البصرية أن يتحسسها بيديه.

كما أضافت الباحثة اعتبارات أخرى يجب أخذها في الحسبان عند تعليم ذوي اإلعاقة البصرية:
 التكلم بطريقة مسموعة إثناء الشرح وذكر كل ما يكتب على السبورة. -التواصل معهم بشكل متكرر ومتابعتهم.

 -تخفيف المساعدة المقدمة لهم حتى يصبحوا قادرين على أنفسهم.

المشكالت التي تواجه الشخاص ذوي اإلعاقة البصرية:

يواجه الشخص ذوي اإلعاقة البصرية مجموعة من المشكالت الناتجة عن إصابته ويمكن أن

نجملها فيما يلي ( :مصري وقطوف.)220:2012،

 -1المشكالت االجتماعية :ويقصد بتلك المشكالت تلك المواقف التي تتصف باضطراب العالقات بين
الطلبة ذوي اإلعاقة وكافة العاملين والمعنيين داخل إطار النسق الجامعي سواء أقرانه وزمالءه من
الطلبة العاديين وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين وغيرهم مما يؤدي إلى ظهور مشكالت نفسية
وانفعالية وسلوكية واجتماعية تتمثل في سوء تكيف الطالب مع بيئته ومنها المشكالت المتعلقة بالعمل

أو الوظيفة.

 -2المشكالت الطبية :يواجه الطلبة ذوي اإلعاقة كثير من المشكالت الطبية التي تؤثر على مستوى
تكيفهم الشخصي واالجتماعي واستقرارهم النفسي ومن أهم تلك المشكالت ما يلي عدم معرفة أو

المعرفة الخاطئة لبعض أنواع اإلعاقة وكذلك اَلسباب المؤدية إليها وطول فترة العالج الطبي في
بعض اَلمراض وارتفاع تكاليف ومصاريف العالج.
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 -3المشكالت النفسية :يالحأ أن اإلعاقة تفرض أثا اًر سلبية على جوانب نمو الشخصية للطلبة ذوي
اإلعاقة ،وهذه اآلثار تترتب على مشكالت في التوافق والتكيف قد تختلف من فرد آلخر حسب نوع

اإلعاقة ودرجتها ورد فعل الوالدين نحوها ومن أبرز المشكالت النفسية التي يعانون منها ذوي اإلعاقة

ضعف الدافعية والتردد واالكتئاب.
كما أضافت عبيد ( )2011بعض السمات الخاصة بنفسية ذوي اإلعاقة البصرية ومنها ما يلي:

 -الشعور الزائد بالنقص مما يعوق تكيفه االجتماعي.

 الشعور الزائد بالعجز مما يولد لديه اإلحساس بالضعف واالستسالم. عدم الشعور باَلمن مما يولد لديه القلق والخوف من المجهول. -عدم االتزان االنفعالي مما يولد لديه مخاوف وهمية مبالغ فيها.

 زيادة مظاهر السلوك الدفاعي وأبرزها اإلنكار والتعويض واإلسقاط. -4المشكالت االقتصادية :تسبب اإلعاقة في الكثير من المشكالت التي قد تدفعه إلى مقاومة العالج أو
تكون سبباً في انتكاس المرض وبالتالي فالمرض واَلطباء يكلفه الكثير وهو غير قادر على ذلك.

 -5المشكالت التعليمية :يثير عالم المعوقين مشكلة تعليمهم إذا كانوا صغا اًر أو مشكلة تأهيلهم إذا
كانوا كبا اًر ،والمشكالت التي تواجه العملية التعليمية هي:
 -عدم توفير مؤسسات تعليمية خاصة وكافية لذوي اإلعاقة.

 -اآلثار النفسية إللحاق الطفل ذوي اإلعاقة البصرية بالمؤسسات التعليمية العادية.

 شعور الرهبة والخوف الذي ينتاب التالميذ ،عند رؤية شخص ذوي إعاقة وانعكاسه على سلوكالشخص ذوي اإلعاقة نفسه الذي يكون انسحابياً أو عدوانياً كعملية تعويضية (عبيد.)1:2011،

تاريخ تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية:

لقد أثبتت الدراسات السابقة مثل دراسة شحادة ( )2012بأن ميدان اإلعاقة البصرية حظى

باهتمام مبكر سبق جميع ميادين اإلعاقات اَلخرى فيمن كان قبلهم حيث نالت اهتمام ورعاية كبيرين من

قبل المتخصصين النفسيين واالجتماعيين والتربويين واَلطباء والمعالجين على اختالف أنواعهم ،لذلك

كانت فئة ذوي اإلعاقة البصرية اَلوفر حظاً في التعليم من غيرهم من اإلعاقات ،وما ساهم في ذلك
بشكل كبير إال قدرتهم على االتصال والتعبير اللفظي– فقد استطاعت أذانهم أن تخترق العالم من حولهم
وتشق جدران الظالم التي باتت لعقود طويلة توشح حياة اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية .فقد أثبتت

العديد من الدراسات عدم اختالف الشخص ذوي اإلعاقة البصرية عن الفرد العادي من حيث قدرته على
- 26 -

التحصيل اَلكاديمي ،ومن حيث قدرته على امتالك اللغة ،ومن حيث القدرة على التكيف االجتماعي
نظر العتبار هذه الفئة من ذوي اإلعاقة فئة غير
خاصة إذا تقبله المجتمع ومنحه فرصة إلثبات قدراته .و اً
متجانسة تختلف مشكالتها وفق نوع ودرجة ومدى اإلعاقة البصرية وهذا االختالف أو عدم التجانس أدى

إلى اختالف الوسائل واَلدوات والمناهج الموجهة نحو تربيتهم وتعليمهم.

وقد اقتصرت في السابق محاوالت تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الب––صرية على الجوانب الدينية ،ودراسة
الكتب السماوية واَلدب والشعر والبالغة ،ولقد حرص اإلسالم على تعليمهم ورعايتهم ،وضرب بعلمهم

المثل وقد أشاد الرسول الكريم بعبد هللا بن أم مكتوم في علوم القرآن ،وأشار على أصحابه بأخذ علوم
القرآن عنه ،قال رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) " :من أراد أن يق أر القرآن غضاً كما أنزل ،فليأخذه عن

ابن أم عبد "(متفق عليه) (وافي.)128:2006،

حيث انطلق المجتمع اإلسالمي يضع أسساً ومبادئاً وقيماً تجاه مجموعة من أفراده ذوي اإلعاقة

والضعفاء والمرضى ،وأحق لهم حقوقاً تساندهم في حياتهم وتشعرهم بكرامتهم ،ويتضح ذلك في قوله

تعالى" :ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِريٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيالا"
(سورة اإلسراء،اآلية  )70كما يرفع المنهج اإلسالمي الحرج ومشقة التكليف عن اَلشخاص ذوي اإلعاقة
والمرضى " :لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ " (سورة الفتح،اآلية  ،)17وقال تعالى:

"إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا "(سورة اإلسراء،اآلية ( .)36زيتون.)292:2003،
ففي عام  1784افتتح فالنتين هوي ) (Valentin Hauyأول مدرسة للطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية ،ومع بداية العام  1800ظهر لويس برايل) )Louis Braillالذي عمل على تطوير نظام لقراءة
وكتابة الحروف البارزة ،وفي عام  1821افتتحت أول مدرسة لذوي اإلعاقة البصرية في الواليات المتحدة

اَلمريكية وفي العام  1960عمل فرانك هال على إقناع الناس على ضرورة إلحاق الطلبة ذوي اإلعاقة

البصرية في المدارس القريبة من منازلهم (شحادة.)30:2012،

وفي البداية كانت مدارس اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في معظم الدول تنشأ من قبل

الجمعيات الخيرية ،وما تزال هذه الجمعيات إلى الوقت الحاضر تدير بعض أفضل هذه المدارس وأكثرها

شهرة ،ولكن الحكومات في دول عديدة أصبحت تعي الحاجة إلى هذه المدارس فأخذت تتحمل مسؤوليات
التمويل وافتتاح مدارس جديدة ،ففي الواليات المتحدة اَلمريكية مثال كان هنالك أكثر من  50مدرسة

داخلية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،بحلول عام  ،1875وكانت حكومات الواليات المتحدة تتحمل
مسؤولية تمويل هذه المدارس وادارتها ،وفي بريطانيا ،تعاونت الجمعيات الخيرية مع اإلدارات المدرسية

المحلية في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في المدارس الداخلية ،وكان الغاية من ذلك تقديم برامج

تعليمية ذات نوعية جيدة على أيدي معلمين متميزين لديهم تدريب خاص في تربيتهم ،وبناء على ذلك فقد
كانت مدارسهم في بريطانيا منذ البدايات اَلولى تركز على تعليمهم الموضوعات اَلكاديمية وباإلضافة
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إليها التدريب المهني والبرامج الرياضية ،وكان القبول في هذه المدارس كما هو الوضع في الدول اَلخرى

مقصو اُر على الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،وكانت طريقة برايل هي الطريقة الوحيدة في تعليمهم .أما

الطلبة ضعاف البصر فلم تتح لهم الفرص لاللتحاق في تلك المدارس ،وكذلك كان اَلمر بالنسبة للطالب

الذين كانوا يعانون من اإلعاقة البصرية واعاقات أخرى ،حيث لم تكن المدارس تقبلهم إال في بعض

الحاالت االستثنائية (الحديدي.)13:2009،

وخالل الخمسينات من القرن الماضي فقد حدث تطور طبي ساعد على حفأ حياة اَلطفال

حديثي الوالدة من اإلصابة باإلعاقات البصرية واَلسباب المؤدية إليها مثل انفصال الشبكية الخداجي،

وفي الستينات من القرن الماضي فقد أدت الحصبة إلى العديد من اإلصابات واإلعاقات البصرية ،وقبل

الحرب العالمية الثانية فقد كانت مدارس اإلعاقة الداخلية تستقبل حوالي  %85من أطفال المدارس

المصابين باإلعاقات البصرية ،وبعد ذلك أصبح التعليم يقدم لهؤالء المدارس العامة الموجودة في مجتمعهم

المحلي وفي الوقت الحاضر فإن الغالبية العظمى من اَلطفال ذوي اإلعاقة البصرية يعيشون في المنزل

ويلتحقوا بالمدارس المحلية في بيئاتهم التي يعيشون فيها ،وقد أثر التقدم التكنولوجي على حياة اَلفراد ذوي

اإلعاقة البصرية وضعاف البصر خالل الثالثون سنة الماضية فالتطور في مجال الحاسوب وتوفر
اَلدوات والمواد المطبوعة المكبرة وغيرها ساعد على توفير نوعية حياة أفضل لهم (الزريقات)25:2006،

أما في فلسطين فقد أخذت دائرة الشئون االجتماعية في غزة على عاتقها برنامج الرعاية والتأهيل

لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ،ولقد بدأت الدائرة فعالً في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسات
دولية متخصصو في مجال إرشاد وتأهيل اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ،وقد تم افتتاح نادي لهم في
غزة عام  ،1970يشرف عليه عدد من المتخصصين الذين حصلوا على دورات مهنية متخصصة في

كيفية التعامل مع الكفيف ومساعدته في التغلب على المعوقات التي تواجه ،ويقوم هؤالء المتخصصون

ومن خالل هذا المركز بالعمل مع اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في مجال تعلم أصول الحركة بأمان

وثقة على طريقة التأهيل ،واالعتماد على النفس (أبو مصطفى.)150:2000،

وقد بدأ االهتمام في تعليم ذوي اإلعاقة البصرية في قطاع غزة تحديداً في العام  1962فأنشأ ما
يعرف بمركز تدريب لذوي اإلعاقة البصرية سابقاً وهو تابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

ويعرف اآلن بمركز النور لتأهيل ذوي اإلعاقة البصرية ليعكس حجم التغيير في الخدمات المقدمة لهم،

ويهتم هذا المركز بتأهيل الطلبة ضعاف البصر والمكفوفين كلياً في جميع الجوانب اَلكاديمية واالجتماعية
والنفسية والمهنية حيث يلتحق طلبة ذوي اإلعاقة البصرية به من سن مبكرة وينهوا فيه المرحلة االبتدائية،
ومن ثم ينتقلوا إلى مدرسة النور واَلمل التابعة لو ازرة التربية والتعليم الفلسطينية حيث ينهوا فيها المرحلتين

اإلعدادية والثانوية ،أما بالنسبة لبرنامج الدمج المطبق في مركز النور لتأهيل ذوي اإلعاقة البصرية التابع
لوكالة الغوث الدولية فقد بدأ في العام  1994بهدف مساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية لالنخراط في

برامج التعليم العام بشتى مراحله مع ضمان استمرار الخدمة لهم ،كما يعمل البرنامج على اكتشاف
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الحاالت التي تعاني من مشاكل دراسية ناتجة عن عدم القدرة على اإلبصار بشكل جيد ومن ثم مساعدة

هؤالء الطلبة في التغلب على آثار اإلعاقة والحماية من الفشل في التعلم والتسرب ومن التعليم ،وهذا

البرنامج يخدم جميع الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في أنحاء محافظات قطاع غزة ويعمل بالتنسيق مع
و ازرة التربية والتعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك وكالة الغوث الدولية وادارة الجامعات (أبوقمر

ومصالحة.)601:2007،

وبناء على ذلك تزايدت أعداد الطلبة ذوو اإلعاقات الملتحقين بالتعليم العالي في السنوات الماضية
ً
كما تزايدت مطالبات القوانين الدولية لتوفير الدعم الالزم لتمكينهم من الوصول السهل لكافة عناصر
التعليم بما يحقق الفرص المتساوية مع بقية الطلبة .وتعتبر التقنية المساعدة إحدى أبرز المتطلبات

العصرية التي طالبت بها العديد من اَلنظمة ،كالنظام البريطاني عدم التمييز على أساس اإلعاقة ،DDA

ونظام التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة اَلمريكي  ،IDEAوأخي اًر االتفاقية الدولية لحقوق اَلشخاص ذوي

اإلعاقة التي صدرت عام  2006ووقعت عليها معظم دول العالم ،فقد أسهمت تلك اَلنظمة في حفز
االهتمام الدولي لمساندة احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة(.الخشومي )301:2012،حيث أصبح المجتمع

الطالبي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يمثل المكون الرئيسي الذي يتمحور حوله مختلف البرامج
اَلكاديمية والعديد من اَلنشطة والفعاليات الثقافية واالجتماعية والرياضية والترويحية ،ويعتبر الطلبة ذوو

اإلعاقة جزءاً ال يتج أز من هذا المجتمع الطالبي ،الذي يستحق الرعاية والعناية الهادفة إلى دمجهم

واستيعابهم ،وتقديم التطلعات البشرية والمادية ،التي تحقق إنجاح تجربتهم في التعليم الجامعي بدءاً بقبولهم

ومرو اًر بالتحاقهم بالبرامج واَلنشطة وانتهاء بتخريجهم ليكونوا أعضاء صالحين ومتفتحين في مجتمعاتهم
(معاجيني وآخرون.)7:2009،
واليوم ها هي الجامعات الفلسطينية تحتفل بثلة طيبة ممن حرمهم هللا تعالى نور عيونهم ولكنهم يضربون

أمثلة فذة في كافة العلوم،رغم ما يمارس ضد الكثير منهم من محاوالت لتهميش واإلقصاء بحجة عدم

قدرتهم على مزاولة اَلعمال التي يمكن أن توكل إليهم بالشكل المناسب حتى وان اختصوا بها

علمياً(.وافي)128:2006،

ومن الجامعات الفلسطينية التي اهتمت بفئة ذوي اإلعاقة البصرية الجامعة اإلسالمية بغزة فقد

رأت أن من واجباتها العمل على توفير كافة المستلزمات التي تكفل لهذه الفئة ممارسة حياتهم الطبيعية

للقيام بواجباتهم دون شعور بالتمييز في ظل ما تواجهه اَلراضي الفلسطينية من تحديات صعبة في مجال
التنمية السكانية ومخلفات االحتالل من بطالة وفقر واحتكار لموارد الطبيعية وبالتالي فان الخدمات التي

وفرتها الجامعة لهذه الفئة من الدارسين تكمن فيما يلي :ففي عام  2000قامت الجامعة اإلسالمية بافتتاح

مركز التقنيات المساعدة الذي اعتبر في حينه اَلول على مستوى الجامعات الفلسطينية لالستفادة من

التكنولوجيا في تمكين ذوي اإلعاقة البصرية من الحصول على حقهم في التعليم الجامعي ومن ثم دمجهم
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في المجتمع واسهامهم في عملية التنمية المجتمعية ومن الخدمات التي يقدمها مركز التقنيات المساعدة

لذوي اإلعاقة البصرية ما يلي:

 -1تدريب وتمكين الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من استخدام التقنيات المساعدة مثل استخدام
الكمبيوتر وبرامجه الخاصة بذوي اإلعاقة البصرية ،والبريد الصوتي وتمكين الطلبة من استخدام
طريقة برايل من القراءة والكتابة واإلرشاد الحركي وتوفير المناهج والمواد التعليمية ومنها التراجم
واإلشارات الخاصة بذوي اإلعاقة البصرية ،والصوتيات للغة االنجليزية وخرائط الحركة البارزة.

 -2كما إن المركز يوفر مواداً تعلمية صوتية من خالل برامج الحاسوب الناطقة إذ يتم تحويل الكتب
من نسخة إلكترونية إلى نسخة ناطقة ،وترجمة الكتب والصحف والتقارير واإلعالنات للمؤسسات

التي تخدم ذوي اإلعاقة البصرية والمجتمع المحليhttp://www.iugaza.edu.ps.

المستحدثات التكنولوجية المستخدمة مع الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية:

من المعروف أن الطالب ذو اإلعاقة البصرية يستخدم لغة خاصة به يتعلم بها القراءة والكتابة

وهي سبيله للعلوم اَلخرى ،ويطلق على هذه اللغة اسم برايل نسبة إلى مخترعها ،وقد استعمل الطالب

ذوي اإلعاقة البصرية طيلة السنين الماضية عدة طرق للكتابة بهذه اللغة منها الحفر على ورق مقوى

بمسامير خاصة ،ثم طورت وصوالً إلى اَلشرطة اإللكترونية ،وبهذه التقنية أصبح باستطاعة الطالب قراءة
كتاب كامل على سطر برايل دون الحاجة إلى كتب ومجلدات ضخمة ويستطيع حمل عشرات الكتب
داخل ذاكرة شريط برايل ثم تصفحها وقراءتها عن طريق أزرار الشريط اإللكتروني.

وقد سعت مجموعة من الشركات الغربية إلى تطوير برامج لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية

تساعدهم على استخدام الحاسب اآللي مثلهم مثل المبصرين تماماً ،فيستطيع المبصر الكتابة والشخص
ذوي اإلعاقة البصرية القراءة وكذلك العكس يستطيع الشخص ذوي اإلعاقة الكتابة والمبصر القراءة وبهذا
يتمكن الشخص ذوي اإلعاقة من استخدام كافة البرامج التي يستخدمها المبصرين من أنظمة تشغيل
وبرامج تحرير ونصوص والجداول الحسابية واإلنترنت والبريد اإللكتروني وكذلك قراءة اَلقراص الممغنطة
والتي تحمل آالف الكتب في شتى العلوم والمعارف التي كانت مستحيلة أن تتوفر لألشخاص ذوي اإلعاقة

البصرية حتى على الورق ،ويستطيع الشخص ذوي اإلعاق ًة تعلم الحاسب اآللي واستخداماته دون الحاجة
إلى شخص يعرف طريقة برايل فهو يستطيع التعامل مع لغة المبصرين ،وكذلك يستطيع المبصر أن
يكتب له دون الحاجة لمعرفة طريقة برايل (سليمان.)84:2006،

وظهرت المستحدثات التكنولوجية التي قدمت فرصاً كبيرة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وأصبحت

ركيزة أساسية في عمليتي التعليم والتعلم ومن هذه المستحدثات ما يتعلق بالسمع أو القراءة والكتابة أو
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المستحدثات التكنولوجية المستخدمة في تكبير النصوص والصور أو المستحدثات التكنولوجية المبنية على

نظام الحاسوب وفيما يلي عرض لهذه المستحدثات:
أوالا :المستحدثات السمعية:
أ -جهاز كرزوبل للقراءة:

وهو عبارة عن حاسب إلكتروني يشبه آلة التصوير حيث يوضع الكتاب عليها وتمر كامي ار على

تصوير ما هو مكتوب على الصفحات ويقوم الحاسوب بقراءته بصوت مسموع ويتمتع هذا الجهاز

بإمكانيات كبيرة تتيح فرص تعلم جيدة للقارئ (تونسية ،)176:2012،ويعمل الحاسوب ذلك من خالل

االعتماد على القواعد اللغوية وقواعد الهجاء المخزونة في ذاكرته ومن الخصائص المثيرة لالهتمام بهذه

اآللة إنه باستطاعته هجاء الكلمة حرفاً حرفاً ،إذا طلب منه الشخص ذوي اإلعاقة البصرية عندما ال
يستطيع قراءة كلمة ما ،كما إن هذا الجهاز يمكنه من الوصول إلى أي كلمة في صفحة ما ،ولكن هذا

اَلمر يتطلب منه معرفة تشغيل الجهاز فهو يعتبر من التقنيات المعقدة( .مراد)354:2004،
ب -التسجيالت الصوتية:

وهي وسيلة متعددة الفوائد للحياة الفكرية للشخص ذوي اإلعاقة البصرية وتستخدم اَلشرطة في

تسجيل البرامج اإلذاعية التعليمية والثقافية من أحاديث ومناقشات وندوات ومسرحيات وتمثيليات وغير ذلك

مما يخدم مناهج المواد الدراسية المختلفة مثال ذلك تسجيالت خاصة بالتدريب على النطق وتعلم اللغات

اَلجنبية أو تمييز مصادر صوتية معينة أو تسجيالت نادرة لمؤثرات صوتية لظاهرات طبيعية أو لبيئات
أجنبية ويتسع المجال أمام المسئولين عند إعداد هذه التسجيالت في تسجيل العديد من الموضوعات التي

تساهم في خدمة اَلغراض التعليمية والثقافية والترويحية بصفة عامة وتفيد التسجيالت الصوتية في تحقيق
ما يلي:

 تقديم الحقائق والمعلومات والخبرات بطريقة سهلة وحية ومشوقة. -تبسيط وتوضيح وشرح المواد الدراسية المختلفة.

 تدريب الطلبة على تعلم اللغات اَلجنبية واجادة النطق السليم لها. -تدريب الطلبة على التمثيل والخطابة والتحدث واإللقاء.

 تحقيق مبدأ النشاط الذاتي بالنسبة للطالب إذ يمكنه بنفسه استخدام مسجل دون االعتماد على مساعدةخارجية.

 -تقديم الكتب المدرسية الثقافية وخاصة تلك الغير متوفرة بالطريقة البارزة.

 -تسجيل أوجه النشاط الثقافي واالجتماعي والترفيهي للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.

(طنطاوي وآخرون)162:2009 ،
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ولقد أضافت الباحثة مميزات أخرى للتسجيالت الصوتية منها ما يلي:

 -مساعدة الشخص ذو اإلعاقة البصرية على تمييز جميع اَلصوات المختلفة.

 يمكن أن يستخدمها الشخص ذو اإلعاقة البصرية في أي وقت مناسب له دون االرتباط في موعدمعين.

-

تراعي التسجيالت الصوتية الفروق الفردية بين الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية فيتمكنوا من تنظيم سرعة

التسجيل حسب رغبتهم وقدراتهم.
ج -اآللة الحاسبة الناطقة:
وهي عبارة عن آلة حاسبة مزودة بجهاز لتسجيل العمليات الحسابية ونطقها فو اًر وبذلك يتمكن

المعاق بصرياً من إجراء جميع العمليات الحسابية على هذه الحاسبة الناطقة التي تقوم بإعطاء النتائج

فور االنتهاء من إجراء العملية الحسابية ،وقد تزود هذه اآللة بسماعة أذنية تستخدم إذا أراد المعاق بصرياً
القيام بعمليات حسابية يسمعها هو فقد دون اآلخرين (سالمة وأبو مغلي.)145:2003،
وأضاف (الروسان )607:2000،اَلجهزة التالية .

د -جهاز نطق الصوات المسمى):)TRS –80

صمم هذا الجهاز اإللكتروني كأداة ناطقة والذي يمكن توصيله بجهاز حاسوب منزلي ،ويطلب من

مستعمل هذا الجهاز أن يدخل المعلومات المراد التعبير عنها نطقياً وبطريقة مسموعة في هذا الجهاز،
ومن ثم يقوم الجهاز بتحويلها إلى لغة مسموعة.

ه -جهاز التعبير اللفظي:
يعتبر هذا الجهاز من أجهزة االتصال المصغرة التي يمكن حملها ،ويمكن لجهاز الكمبيوتر هذا

أن يبرمج بإدخال المعلومات فيه بطرق مختلفة ،ويتميز بقدرته على تحويل هذه المعلومات إلى أشكال

مكتوبة أو منطوقة من خالل اَلجهزة المساعدة التي توصل به،ويمكن للشخص الذي يستعمل الجهاز أن

يدخل المعلومات فيه بطريقتين :اَلولى،هي طريقة تهجئة الكلمات والجمل وكتابتها،أما الثانية،فهي طريقة

إدخال لرموز الكلمات وفي كال اَلمرين يكون الناتج منطوقاً ومسموعاً.
و -قاموس فراكلين:

قاموس يقوم بإدخال واخراج الكلمات عن طريق الصوت ،ويحتوي على أكثر من ()2000.00

كلمة و( )5000.00مرادفة ومعنى ،ويعمل على أكثر من ) )200،000كلمة و( )500،000مرادفة
ومعنى ويعمل على بطارية من الحجم الصغير (مطران.)47:2012،
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ثانيا :المستحدثات للقراءة والكتابة (برايل):

أ -آلة الكتابة ( بيركنز):

 -1تسمى بآلة برايل للكتابة حيث تعمل هذه اآللة يدوياً تحتوي على ستة مفاتيح وهي تطبع الحروف
والكلمات بلغة برايل وطريقة عمل هذه اآللة تقوم على ما يلي( :الداهري.)40:2008،

 -2يضع الكفيف الورقة بين فكي مفصلة لها فرع علوي عبارة عن مسطرة معدنية مقسمة إلى خانات في
صفوف ومفرغة وكل خانة مقسمة إلى ستة أقسام تمثل أرقاناُ من  1-6والتي من خاللها يعمل
الكفيف على تكوين جميع الحروف وتحتوي المفصلة على فرع سفلي مقسم إلى خانات غير مفرغة
في المسطرة مقابل الخانات الست في المسطرة العليا ويعمل الكفيف على إقفال المفصلة على الورقة

الخاصة بالطباعة والتي تكون سميكة ومن نوع خاص بحيث تظهر الحروف عليها بشكل بارز حتى
يستطيع الكفيف أن يتلمسها وبالتالي معرفة الحروف والكلمات.

 -3تتحرك هذه المسطرة على لوحة خشبية عريضة ثم يضع الكفيف القلم في وضع رأسي مبتدءاً بالخانة

اَلولى في الصف اَلول من اليمين ثم يقوم بالضغط على الورقة بالقلم من الورقة ( )1إلى الرقم ()6
ويستمر حتى تنتهي الصفوف على المسطرة ثم يبدأ بتحريك المسطرة إلى اَلسفل ويقوم بتثبيتها وهكذا

حتى ينتهي من الكتابة على الورقة كلها ،أما إذا أراد الكفيف التأكد من صحة ما كتبه فيقوم بتمرير
أصابعه على النقاط البارزة على الورقة المطبوعة من اليسار إلى اليمين حتى يقوم بقراءة الكلمات
ب_ جهاز البتكون:

هو من اَلجهزة الحديثة التي أثبتت نجاحها في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية بما تتيحه لهم

من فرص للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لدراسة المواد المختلفة ومواكبة التطور السريع في

المعرفة ،وهو عبارة عن جهاز يمكن االحتفاظ فيه بالمعلومات ويظهرها في صورة حروف بارزة يمكن أن
يقرأها الطلبة ذوي اإلعاقة بسهولة ،حيث يتصل هذا الجهاز بكامي ار عندما يمررها الكفيف على صفحة أي

كتاب فإنها تنقلها إلى الجهاز الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى حروف بارزة ،وهو بذلك يختلف عن كل ما

أتيح للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من طرق القراءة والكتابة في أنه يتيح له قراءة كتب المبصرين في نفس

الوقت(.الزهيري)143:2003،

كما تعتبر القراءة اللمسية بواسطة جهاز اَلوبتكون أبطأ بكثير من القراءة اللمسية للنقط البارزة

(البرايل) فإن متوسط سرعة قراءة الفرد بواسطة اَلوبكتون  20كلمة في الدقيقة في حين أن المتوسط

بطريقة برايل ما بين  80-20كلمة وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الجهاز يمكن الكفيف من قراءة ما يريد

قراءته دون االعتماد على أحد من المبصرين ،كما يعين في :قراءة الصكوك،والحواالت المصرفية
والخرائط والبيانات اإلحصائية واالستبيانات ،والبحث في القاموس باإلضافة \إلى قراءة الرسائل التي تصل

إليه من اَلهل واَلصدقاء دون حاجة إلى الكشف عن خصوصياته لآلخرين (أحمد)186:2009،
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ج -فريسا برايل:

تخزن فريسا برايل النصوص المكتوبة بلغة برايل على شريط كاسيت ويقوم حاسوب خاص

بتحويل المعلومات المخزنة على الشريط إلى نص مطبوع طباعة عادية أو بلغة برايل أو يحوله إلى كالم

مسموع ويتوفر حالياً جيل جديد من فريسا برايل ) ( Versabraille +2يأتي على شكل حاسوب متنقل له
لوحة تحتوي على ستة مفاتيح تعمل على غرار النقاط البارزة المستخدمة في برايل .ويستخدم الطلبة ذوي

اإلعاقة البصرية أقراص الحاسوب لتخزين المعلومات عليها ويقوم الحاسوب بقراءة النص أو بطباعته
بطريقة مرئية أو بلغة برايل من خالل ما يعرف بالسطر اإللكتروني (الخطيب.)103:2005،
د -الكتاب الرقمي الناطق:
وتعود نشأة هذه التقنية إلى بداية التسعينات وهو على شكل إما كتاب رقمي ناطق أو كتاب

سمعي ومكتوب ،وهو تقنية عالمية لتسهيل وصول من يعانون عدم القدرة على قراءة الطباعة العادية
للمعلومات ويمكن تشغيل هذه التقنية من خالل مشغله الخاص أو من خالل جهاز الحاسوب،

ولمستخدميه الخيار في استعمال الحاسوب المجهز بعارض صوتي أو بعارض برايل (الزيون

والحديدي.)397:2013،

ثالثا :المستحدثات التكنولوجية المستخدمة في تكبير النصوص والصور:

أ -الدائرة التلفزيونية المغلقة:

هي جهاز تلفزيون مزود بكامي ار توضع تحتها المادة المطبوعة أو المكتوبة ،والمصورة على ورقة

الكتاب المراد تكبيره حيث يتم تصويرها وعرضها على شاشة التلفزيون بشكل مكبر ،ويستخدم هذا الجهاز

أيضاً للكتابة حيث يشاهد الطالب ما يكتبه على الورقة مكب اًر على شاشة التلفزيون ويمكن استخدام بعض
التجهيزات اَلخرى مع هذا الجهاز مثل اآللة الكاتبة (أبو زيتون.)183:2008،
ب -جهاز فيوسكان:
هو جهاز إلكتروني يستطيع تكبير المواد المطبوعة على الشاشة بواسطة تحويل كامي ار صغيرة

على الصفحة المطبوعة ويتميز هذا الجهاز بسهولة التنقل به ،ومن عيوبه أنه ال يعرض المادة كاملة
وظهرت منه حديثاً أنواع يمكن ربطها بجاهز الحاسب اآللي وتخزين المعلومات فيه على شرائط كاسيت

(سليمان.)87:2006،
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ج -التلفزيون الرقمي:

وتقوم فكرة عمل التلفزيون الرقمي على استخدام النظام الرقمي في بث البرامج بدالً من الموجات

اَلحادية التي تستخدم في بث البرامج اإلذاعية للراديو ،وباستخدام النظام الرقمي ساعد على زيادة جودة

الصورة والصوت ،وعرض النصوص ببنط كبير ،وخدمات أخرى داخل إشارة البث التلفزيوني ،لقد ساعد
التحول من الموجات اَلحادية إلى النظام الرقمي على تقديم أكبر عدد من الخدمات من بينها وصف

الفيديو والترجمة الفورية للغات عديدة ،حيث يتم دمج الوصف في المسار الصوتي في البرنامج دون فقدان
لخاصية صوت السترير مما يؤدي على خبرة صوتية أكثر ئراء ،ومن الجدير بالذكر أن أول برنامج
تلفزيوني رقمي مدعم بوصف الفيديو والترجمة الفورية يتم توزيعه في الواليات المتحدة اَلمريكية في ابريل

( 1999مرزوق.)144:2010،

رابعاً :المستحدثات التكنولوجيا المبنية على نظام الحاسوب:

يمكن تقسيم المستحدثات التكنولوجية المبنية على جهاز الحاسوب لألشخاص ذوي اإلعاقة

البصرية إلى فئتين كبيرتين حسب طريقة التعامل أو العمل على الجهاز ،ولكن دون فصل قاطع بينهما:

(صالح.)737:2008،

الفئة الولى :أجهزة أو برامج إلدخال المعلومات إلى جهاز الحاسوب:
ا

َلجهزة والبرامج الخاصة باَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في مجال استخدام الحاسوب وشبكة

اإلنترنت وأهم اإلنجازات التي ظهرت حالياً:

أ-أجهزة وبرامج التعامل والتمييز الصوتي :وتعتمد على الصوت إلدخال وامالء المعلومات على جهاز
الحاسوب وهذه اَلجهزة تحتاج إلى فترة تدريبية مناسبة قد تكون طويلة ،كي تستطيع المنظومة العمل
بصورة مثلى وبشكل متناسق وفعال.

ب-أجهزة وبرامج التعامل اللمسي :ومن أمثلتها لوحة مفاتيح برايل وتعتمد على اللمس بدل من الصوت
وتحتوي على تسعة مفاتيح منها ستة مخصصة إلدخال حروف برايل ،إذ أن الكفيف يحتاج عند كتابة
حرف واحد من برايل إلى القيام بالضغط على مجموعة معينة من اَلزرار الستة مرة واحدة في نفس

الوقت( .جاد)191:2010،
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ج -أجهزة وبرامج التعامل اآللي :ومنها ماسحات برايل الضوئية فهي تقوم على تحويل كتابة برايل
المدخلة إلى نص عادي ،وغالباً ما تساعد هذه البرامج المستخدم المبصر أكثر منها الكفيف في تحويل

نصوص برايل إلى نصوص حرفية يمكن للمبصر قراءتها ،ولقد تطورت الماسحات الضوئية العادية

لتتمكن من التعرف على برايل( .السلمان،الخليفة)2:2000،
الفئة الثانية :أجهزة وبرامج إلخراج المعلومات من جهاز الحاسوب ومنها:
 -1أجهزة وبرامج التعامل السمعي (قارئات الشاشة):

وقد تعرف أيضاً (بالبرامج الناطقة) وهي أحد أنواع التكنولوجيا المعينة التي تقوم بقراءة محتوى

الشاشة بصوت عالي،وتوجد بداخلها إمكانية التوجه للجزء المراد قراءته من الوثيقة ويمكن بداية وايقاف
تشغيل القراءة وفق احتياجات المستخدم ،ويتم التحكم في ذلك باستخدام لوحة المفاتيح فقط باإلضافة إلى

ذلك فهذه البرامج مصممة أيضاً لالستعراض والتجول داخل شبكة اإلنترنت بطريقة ذكية ،وتتمتع بالقدرة

الوصفية العالية للمعلومات الموجودة على شبكة االنترنت ،ولديه القدرة على تحويل النص المقروء إلى

برايل مما يسهل طباعتها على طابعة برايل (إسماعيل.)481:2012،
ومن المثلة على هذه البرامج ما يلي:
 -1برنامج إبصار:

هو قارئ للشاشة ومتصفح لإلنترنت ويعمل هذا البرنامج على مساعدة فاقدي البصر في قراءة الكتب أو
المستندات المطبوعة أو الملفات اإللكترونية باللغتين العربية واإلنجليزية بدون مساعدة من أحد كما

يساعدهم على كتابة نصوص عربية أو إنجليزية بكفاءة عالية باإلضافة إلى حفأ هذه النصوص
وطباعتها بطريقة برايلوقد تم إنتاجه في شركة صخر (صالح )736:2008،فهو يشغل حيز استخدام في

العالم العربي ،وكان أول إصدار له عام  ،2000ثم توالت بقية إصداراته حتى إصدارات اإلصدارة
الخامسة منه عام  .2005ويتميز هذا البرنامج بالعديد من المميزات مثل:
-

جميع الخطوات التي يقوم بها المستخدم تسحبها رسائل صوتية.

-

يتيح البرنامج جزءاً تعليمياً للتدريب على مواقع كل مفاتيح لوحة المفاتيح.

 سهولة التعامل حيث يتم التعامل باستخدام لوحة المفاتيح فقط.-

يتيح العديد من القوائم المساعدة لالستماع إلى شرح بعض العمليات التي يقوم البرنامج بتنفيذها.

يتيح البرنامج قاموس لترجمة بعض الكلمات من عربي إلى إنجليزي أو العكس.

(محمد والرمادي.)95:2012،
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كما أنه يقوم بقراءة النصوص ومعالجتها باستخدام معالج النطق ،ويمكن أيضاً تحويل ملفات

برايل إلى نصوص والعكس وذلك من خالل محول برايل ،كما أنه يمكننا من اختيار لغة النطق
العربية أو اإلنجليزية (عبده.)5:2006،
 -2برنامج فرجو:
يعمل هذا البرنامج بتقنية عالية حيث يقوم بوضع مراقب بين الحاسوب وما يظهر على الشاشة

ليقوم بقراءة ونسخ المعلومات الصادرة من الحاسوب إلى شاشة الحاسوب ومن ثم إرسالها إلى شريط برايل
اإللكتروني (عبارة عن خاليا ،الخلية الواحدة مكونة من  8نقاط وتظهر النقاط آلياً على حسب الحرف

على الشاشة) ليتمكن الشخص ذو اإلعاقة البصرية من قراءة كل ما يراه المبصر على الشاشة ،فهو يقوم

بمهمتين:

الولى :تحليل وقراءة المعلومات التي تظهر على الشاشة سواء كانت كتابة أم أز ار اًر أو قوائم أو أي نافذة
من نوافذ الويندوز.

الثانية :تحويل هذه المعلومة إلى برايل على الشريط اإللكتروني ليتمكن الشخص ذو اإلعاقة من قراءتها
والتنقل بين قوائم النظام واَلزرار والحقول وبالتالي يصبح التعامل مع بيئة الويندوز للشخص ذو اإلعاقة
البصرية مثل المبصر تماماً.
وتتكون منظومة فرجو من أربع برامج وهي:
 -برنامج قارئ شاشة برايل

 -برنامج ناطق للغة اإلنجليزية

 -برنامج مترجم صفحات اإلنترنت

 -برنامج مكبر الشاشة

(أبوعون)72:2007،

 -3برنامج هال:
هو برنامج قارئ للشاشة العربية أسهمت في إنتاجه مجموعة من الشركات وبدأت فكرته بالغة

العربية عام  1994وقد تم تطويره ليعمل كقارئ للشاشة سواء باستخدام آلية نطق النص أو بتحويل النص
إلى برايل مقروء على السطر اإللكتروني لمساعدة اَلشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من ضعاف

البصر،ويمكن استخدامه مع البرامج والتطبيقات القياسية مثل برنامج مايكروسوفت و  Wordو ،Exsel
حيث يقوم قارئ الشاشة هال بقراءة كافة اَلوامر والتعليمات التي تظهر على الشاشة والتي يقوم بها

المستخدم كما يقوم البرنامج بقراءة اَلشكال واَلجسام وترجمتها إلى صوت ،كما أنه يحتوي على آلة تكبير

يساعد ضعاف البصر في استخدام الحاسوب بفعالية أكثر .فهو يقدم للمستخدم قراءة وافية لكل ما يظهر
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على الشاشة في أثناء العمل على أي برنامج تطبيقي أو في اإلنترنت مما يمكن للمستخدم من التفاعل مع

البرامج والحاسوب ،وانجاز مهامه بنفسه (أبو دية.)18:2013،
 -4برنامج :NVDA

هو قارئ شاشة مجاني مفتوح المصدر لذوي اإلعاقة البصرية وضعاف البصر ال يخضع لقيود

الشركات ومطالبها فهو نظام تشغيل ويندوز والتعامل معه إلى جانب استخدام الكثير من التطبيقات

العاملة في ظل هذا النظام من خالل تزويدهم بصوت ناطق عبر إحدى آالت النطق اآللية أو عن طريق

الخط البارز دون أي تكاليف شأنه في ذلك شأن المبصرين.

/http://majles.alukah.net/t89043
فيتميز برنامج  NVDAبإمكانية إصدار صفارة تنبيه عن تحريك الشريط التقديمي فكلما اقترب
الشريط من نهايته كلما ارتفع صوت الصفارة التي تعلم المستخدم بمدى تقدم الشريط وعلى الرغم من

إسراع مطورو البرامج المماثلة بإرفاق مثل هذه الخاصية في ملحقاتهم التخصصية لبرامجهم إال أن
 NVDAهو البرنامج الوحيد العامل مع ويندوز الذي يتبنى هذه الخاصية ضمن نواته البرمجية
(وافي.)44:2009،

السمات العامة لبرنامج ftp://ms-ftp.mscc.huji.ac.il/NVDA :NVDA
 يتميز بآلة نطق مدمجة داخل البرنامج تدعم ما يزيد عن  43لغة. اإلعالن عن تنسيق النصوص كلما كان ذلك ممكن ،كاإلعالن عن اسم الخط وحجمه واَلسلوبواَلخطاء الهجائية.

 -قراءة تلقائية للنص تحت الفأرة مع إتاحة خيار صوتي لتوضيح موضع الفأرة.

 دعم العديد من اَلسطر اإللكترونية فضالً عن إظهار ما يكتب على اَلسطر اإللكترونية التي تحتويعلى لوحة المفاتيح.

 إمكانية تشغيل البرنامج دون الحاجة لتثبيته وذلك من خالل اصبع  USB Stickأو أي وسطمحمول.

 -اشتمال البرنامج على مثبت آلي ناطق سهل االستخدام.

 -إمكانية التشغيل عند شاشة الدخول لويندوز والشاشات اَلخرى.
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وهنا تضيف الباحثة بعض لمميزات برنامج  NVDAمايلي:
 ال يخضع برنامج  NVDAلقيود الشركات التجارية ومطالبها لذا فهو يتيح حرية التجربة والبحث منأجل توفير تقنيات مساعدة للمكفوفين وضعاف البصر .فهو برنامج مفتوح المصدر غير مقتصر على
شركة معينة وكل المبرمجين يستطيعون أن يعدلوا نقاط الضعف الموجودة بالبرنامج.
متطلبات نظام تشغيل برنامج :NVDA
 -أنظمة التشغيل :يعمل برنامج  NVDAمع كافة اإلصدارات من ويندوز  XPوويندوز

 ،Vistaوويندو ،7وويندوز  8من طراز  32.64بت (بما في ذلك أنظمة تشغيل الخوادم Server
.)operating systems

 سعة الذاكرة المؤقتة  RAMالمطلوبة  256ميغا بايت  MBأو أكثر. معالج التقل سرعته عن1غيفا هيرتز  ghzأو ما يزيد عن ذلك. -مساحة تجريبية فيما يوازي  50ميغا بايت .MB

كيفية بدء تشغيل برنامج http://wwwalmarefa.blogspot.com/ : NVDA
 لبدء تشغيل النسخة المثبتة من  ، NVDAيمكن أن يقوم المستخدم بأحد الخيارات التالية :الضغطعلى ctrl+alt+nأو اختيار  NVDAمن قائمة البداية  Start menu.فضالً عن إمكانية كتابة
 NVDAفي محاورة تشغيل البرامج  RUNثم الضغط على مفتاح اإلدخال.

 -ولبدء تشغيل النسخة المحمولة من  ،NVDAيذهب المستخدم إلى المجلد الذي تم به فك النسخة

المضغوطة من البرنامج ويقوم باختيار الملف المخصص لتشغيل البرنامج والمسمى د "NVDA.EXE

ثم يضغط على مفتاح اإلدخال أو ينقر عليه نقرة مزدوجة.

 حين يبدأ ، NVDAسيتم سماع نغمات تصاعدية لتنبيه المستخدم ببدء تحميل البرنامج ،وقد تطولمدة بدء تشغيل  NVDAأو تقصر حسب سرعة الحاسوب نفسه أو إذا كان المستخدم يستخدم النسخة
المحمولة من خالل وسائط أكثر بط ًء كاَلقراص المدمجة أو أي ذاكرة محمولة .إذا استغرق NVDA
فإنه سيصدر رسالة صوتية تطلب من المستخدم االنتظار.
مدة طويلة في التحميل ّ

 في حالة عدم سماع الرسائل المذكورة أو عند سماع صوت الخطأ المصاحب للويندوز أو سماعصوت نغمات تنازلية فمعنى ذلك أن هناك خطأ في تشغيل البرنامج .ففي هذه الحالة يرجى من

المستخدم أن يرسل تقري اًر بحدوث خطأ في البرنامج إلى ِ
مطوريه .
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يقوم  NVDAعند تشغيله للمرة اَلولى بعرض مربع حواري ترحيبي يزود المستخدم ببعض

المعلومات اَلساسية حول المفتاح المصاحب ل د  NVDAولقائمته ويحتوي مربع الحوار أيضا على ثالث
مربعات تحديد  checkboxes.فمربع التحديد اَلول يتيح للمستخدم الخيار في ما إذا كان NVDA

سيستعمل مفتاح التكبير  Caps Lockعلى أنه المفتاح المصاحب للبرنامج .أما المربع الثاني فيتيح

للمستخدم تحديد ما إذا كان  NVDAسيبدأ تشغيله بعد الدخول لويندوز آلياً وهذا الخيار ال يسمح به إال
مع النسخ المثبتة فقط .أما المربع الثالث واَلخير بهذه المحاورة فهو يأكد بإمكانية عرض هذه الرسالة

الترحيبية كلما يبدأ البرنامج .

المفتاح المصاحب للبرنامجhttp://arabic-nvda.org/node/6 :

أن غالبية أوامر مفتاح االختصار الخاصة بد  NVDAعادة ما تكون من الضغط على مفتاح

معين يسمى المفتاح المصاحب للبرنامج مع مفتاح آخر أو أكثر باستثناء أوامر مفاتيح االستعراض

للوحات مفاتيح الحاسوب المكتبي والتي تستخدم (مفاتيح اآللة الرقمية) ،مع وجود بعض االستثناءات

اَلخرى ،ويستخدم  NVDAمفتاح افتراضياً كل من  . numad، insert Extended insertلتكون
مفاتيح مصاحبة له .واذا أراد المستخدم أن يستعمل أي المفاتيح المعدة لكي تكون مفاتيح مصاحبة
للبرنامج فيجب أن يضغط عليه مرتين متتاليتين بسرعة.
المساعدات التي يقدمها برنامج :NVDA
-1

تشغيل خاصية المساعدة التفاعلية:
ويتضمن هذا البرنامج دليل لشرح كثير من اَلوامر الخاصة بالبرنامج لكن هناك أيضاً طريقة

سهلة للتعرف على هذه اَلوامر عن طريق تشغيل خاصية المساعدة التفاعلية فإذا قام المستخدم
بالضغط على أي اختصار ( كالضغط على أي مفتاح أو تنفيذ أي من اختصارات اللمس) سيطلعه

البرنامج على الفعل الذي قام به ووصف وظيفته (إذا كان له وظيفة) مع العلم أن االختصارات التي
تم تنفيذها لم تعمل طالما كان المستخدم موجود بالمساعدة التفاعلية.

 -1قائمة برنامج :NVDA
يرافق برنامج  NVDAقائمة تتيح للمستخدم إمكانية التحكم بإعداداته وحفظها واسترجاعها،

وللوصول إلى قائمة  NVDAمن أي مكان في الويندوز يجب الضغط على  NVDA+nبلوحة المفاتيح

أو بتنفيذ لمسة ثنائية بأصبعين على شاشة اللمس ،ويمكن أيضاً أن نصل إلى القائمة من خالل صينية

النظام بالضغط على مفتاح ويندوز +حرف  Bثم التحرك باَلسهم حتى نصل إلى أيقونة  ،NVDAومن
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ثم الضغط على مفتاح التطبيقات المتواجد في أغلب لوحة المفاتيح بالجانب اَليسر من مفتاح التحكم

اَليمن ،وعند ظهور القائمة يتم استخدام اَلسهم لتنقل بين محتوياتها ،ويمكن استخدام مفتاح اإلدخال
لتشغيل أي عنصر من عناصرها.
 -2خاصية http://www.blindtec.net/node/2185 :Remote Access
حيث يتعامل برنامج  NVDAمع  Remote Accessفهو يعمل على نظام التحكم باَلجهزة

ٍ
صديق له لمساعدته ،أو تنفيذ أمر ما يصعب عليه فعله،
عن بعد  ،أي يستطيع المستخدم التحكم بجهاز

وال يتطلب ارتباط اَلجهزة ببعض من خالل هذه الخاصية ،إال أن يكون الطرفين يستعمالن برنامج
NVDAفي قراءة الشاشة ،واالتصال باإلنترنت ،وطبعاً تثبيت إضافة . Remote Access
-5

برنامج http://www.startimes.com/f.aspx?t=18964335 :JAWS
من خالل هذا البرنامج يستطيع اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية التعامل مع جهاز الحاسب

اآللي بكل سهولة فتعتمد فكرة البرنامج على نطق كل ما يدور على الشاشة والعمليات التي تجري على
الشاشة باإلضافة إلى نطق كل ما تحت مؤشر الفأرة فسوف يتحدث اللغة العربية عند الوقوف بالفأرة على
أي كالم باللغة العربية ،ويتحدث باللغة االنجليزية عند الوقوف على أي كالم باللغة اإلنجليزية ،وهذا
يعتمد على أيقونات سطح المكتب وما تتضمنه القوائم من أوامر كقائمة ابدأ أو القوائم المختصرة لويندوز.

كما يتميز البرنامج بأنه يمكن المستخدم من التعرف على محتويات الشاشة مثل سطح المكتب

واعطاءه تصو ار كامالً عن محتوياته وعدد العناصر الموجودة فيه كما إنه يدعم العديد من البرامج
الموجودة مع نظام ويندوز مثل برنامج  Excelو Wordو .Powerpointولبرنامج  JAWSالعديد من

المميزات في مجال استخدام االنترنت حيث يعطي للطالب الكفيف شرحا مفصالً وتصو اًر كامالً عن
محتويات الموقع المطلوب وعدد االرتباطات الموجودة فيه (أبو عون.) 62:2007،
متطلبات تشغيل برنامج http://daesn.org/posts/341641 :JAWS
 أنظمة التشغيل :يعمل برنامج  JAWSمع كافة اإلصدارات من ويندوز  XPوويندوز ،Vistaوويندوز  ، 7وويندوز  8من طراز  32و 64بت.

 معالج قادر على تحمل مستلزمات نظام التشغيل إضافة إلى برامج أخرى مع .JAWs ذاكرة تكفي لتشغيل نظام التشغيل إضافة إلى برامج أخرى مع برنامج .JAWS محول عرض ذات دقة شاشة  600/200على اَلقل ،ويكون اللون  6بت.- 41 -

 مساحة إضافية لنظام التشغيل ،والبرامج اَلخرى وملفات ويندوز قد تكون أقل من .300 MBكيفية بدء تشغيل برنامج http://www.alaataa.com/pages_show.php?show :JAWS
 للوصول إلى سطح المكتب من خالل برنامج ) (JAWSنقوم بالضغط على مفتاح الويندوز مع حرف).(M

 ولكي نستطيع التجول بين ملفاته نتحرك بواسطة اَلسهم بين العناصر حتى نصل إلى الملف الخاصبالبرنامج.

 -للدخول إلى خصائص الملف الخاص بالبرنامج نضغط على مفاتيح  Alt+Shiftومفتاح الدخول.

 -بعد ذلك تظهر على شاشة الجهاز زاوية الخصائص نتحرك فيها بواسطة مفتاح  Tabحتى نصل إلى

صفحة المفتاح ) (SHORT CUT KEYثم وضع الرموز التي تود إن يشتغل البرنامج من خاللها

وهنا يتم إنشاء مفتاح لتشغيل البرنامج من خالله.
المفتاح المصاحب لبرنامج :JAWS

يعتبر مفتاح  Insertالمفتاح اَلساسي في برنامج  JAWSوبدونه ال نستطيع تشغيل البرنامج
ويعرف باسم  JAWS Keyوهنا سوف يتم توضيح المهام التي يقوم بها مفتاح  INSERtفي برنامج

:JAWS

 -1مفتاح  Insertمع مفتاح  F1يظهر مساعد الشاشة.

 -2مفتاح  Insertمع مفتاح  F2يظهر لنا مجموعة البرامج التي يحتوي عليها برنامج  JAWSكبرنامج
القاموس.

 -3مفتاح  Insertمع  F3الخاص بمساعد لوحة المفاتيح.

 -4مفتاح  Insertمع مفتاح  F9ينطق البرنامج جميع العبارات المعروضة على الشاشة.
 -5مفتاح  Insertمع مفتاح  F10تظهر لنا مجموعة البرامج الموجودة على شريط المهام.
 -6مفتاح  Insertمع مفتاح  F11تظهر لنا مجموعة البرامج المستعملة حالياً.

 -7مفتاح  Insertمع مفتاح  F12مرة واحدة ينطق البرنامج الساعة ،وعند الضغط عليه سريعاً
ينطق لنا اليوم والتاريخ.
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المساعدات التي يقدمها برنامج :JAWS
يوجدعدة مساعدات يمكن استخدامها أثناء التعامل مع برنامج  JAWSوهنا سنتناول هذه

المساعدات:

المساعد اَلول :هو مساعد الشاشة وقد يظهر على شكل رسائل مسموعة ومرئية يشرح كل ما يقوم به
المستخدم على الشاشة.

المساعد الثاني :هو مساعد لوحة المفاتيح وهذا مساعد مسموع وهو يختص بوصف كل زر على لوحة
المفاتيح.

المساعد الثالث :وهو مساعد عام يشرح عن كافة اَلوامر الموجودة في البرامج  JAWSويتم استخدامه
من خالل تعين البرنامج المراد معرفته وعن كيفية استعماله ومن ثم الضغط على مفتاح المهمة .F1

المساعد الربع :وهو القاموس الخاص بالبرنامج ويستخدم هذا القاموس لتصحيح بعض اَلخطاء اللفظية
التي يرتكبها البرنامج أثناء استعمالها ويمكن تعريف بعض التعريفات والعبارات المختصرة التي يمكن

اختصارها في كلمة واحدة ولقد تم تعريف اختصارات اللغة اإلنجليزية عليه فنجح القاموس في تعريف
بعضها وفشل في البعض اآلخر وذلك َلن رموزها غير موجودة على الحاسوب.

 -3برنامج :Kurzuail
هو برنامج قارئ شاشة باللغة االنجليزية وهذا البرنامج بدايته كانت عام  1976في صورة آلة
لتحويل النص إلى صوت أشبه بالصوت اآلدمي ثم بعد ذلك تتطور حتى وصل إلى القدرة على تلخيص

النص واضافة حواشي وهوامش أثناء استماع الكفيف إلى النص ويوجد به أيضاً قاموس للمعاني يساعد

المستخدم في تصفح اإلنترنت وايجاد الكتب والمراجع اإللكترونية (خليفة.)196:2006،

حيث يوجد مجموعة من المشكالت تقلل من فعالية برامج قراءة الشاشة وتحول دون عملها

بالشكل المطلوب في أمور عدة ومن هذه المشكالت ما أشار إليه إبراهيم( )2008ومنها أن برامج قراءة
الشاشة ال يمكنها على سبيل المثال قراءة الصور إال عن طريق قراءة النص الموجود فيها كمستند أو عند

وجود بديل نصي يوضح معنى الصورة ولذلك ال يمكن لبرامج قراءة الشاشة توضيح ماهية الصورة ،ومن

المشكالت التي تعترض هذه التكنولوجيا أيضاً هو التخطيط البصري لمواقع الويب حيث أن آلية عمل

برامج قراءة الشاشة ال تستطيع تجاوز اَلعمدة واإلعالنات بصورة ذكية ،وبشكل دائم كما أن الجداول

أيضاً ال يمكن قراءتها بواسطة هذه البرامج َلنها تق أر النصوص بشكل خطي ووجود الجداول يؤثر على
جودة القراءة بصورة منتظمة ،وكذلك هناك صعوبة في تعامل هذه البرامج مع ملفات اَلكروبات لهذا كان
الزماً على المصممين والمطورين وضع قواعد معينة لعمل المواقع اإللكترونية حتى تعمل برامج قراءة

الشاشة بصورة صحيحة (إبراهيم.)7:2008،
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 -3أجهزة التعامل اللمسي:

أ-مترجمات برايل:

تساعد هذه البرامج كل من الشخص المبصر والشخص ذو اإلعاقة البصرية فهي تعمل على

تحويل ملفات النصوص العادية (مثل مستندات وورد) إلى نص برايل لطباعتها على طابعات برايل أو
تحويل مستندات برايل المكتوبة بأحد البرامج المتخصصة (كاتبات برايل) إلى نص عادي يمكن للشخص

المبصر قراءته (السلمان،الخليفة.)4:2000،
ب_ شاشات برايل اإللكترونية:

عب ددارة ع ددن جه دداز يعتم ددد عل ددى الواس ددطة الحس ددية ويوض ددع تح ددت لوح ددة المف دداتيح وذل ددك لمس دداعدة

الشخص الكفيف على قراءة محتويات شاشة الحاسوب ولهذه اَلجهزة صف مكدون مدن  20أو  40أو 80
خلية من خاليا برايل وذلك حسب التصميم الموصول به،وتتكون كل خلية من  6أو  8مسامير تمثل نقاط
ب اريددل وهددي مصددنوعة مددن اللددذائن البالسددتيكية أو مددن المعددادن وتتحددرك هددذه المسددامير بددأوامر إلكترونيددة

بريدل هدذه
صعوداً ونزوالً دالة على الحرف أو الحروف الظاهرة على شاشدة الحاسدوب وبدالطبع فدإن شاشدة ا

ال تسد د ددتطيع إظهد د ددار أكثد د ددر مد د ددن  20أو  40أو  80حرف د د داً مد د ددن شاشد د ددة الحاسد د ددوب فد د ددي نفد د ددس الوق د د ددت

(مراد.)345:2004،
ج -طابعات برايل:

وهي تحول المادة المطبوعة بطريقة عادية إلى مادة مطبوعة بلغة برايل من خالل برامج التحويل

التي يزود بها الحاسوب (الربيش.)6:2005،

أهمية استخدام التقنيات الحديثة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية:

أن استخدام التقنيات في حياة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وخاصة اإلعاقة البصرية لها

العديد من الدوافع والفوائد التي تعود عليهم سواء من الناحية النفسية أو اَلكاديمية أو االجتماعية:

(اَلغا،خليفة)13:2014،

 -1الناحية النفسية:
كبير في خفض التوتر
أثبتت دراسات علمية عديدة أن استخدام بعض التقنيات كالحاسب اآللي مثال دو اًر اً
واالنفعاالت لذى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،حيث تتوفر برمجيات  Softwaerفيها الكثير من البرامج
المسلية واَللعاب الجميلة التي تدخل البهجة والسرور في نفوس هؤالء التالميذ وبالتالي تخفف كثي اًر من

هذا التوتر والقلق النفسي لديهم.
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 -2الناحية الكاديمية:

ال يكاد يخفى على جميع ما تؤديه التقنيات التعليمية من تسهيل توصيل وشرح المعلومات لتالميذ ذوي
االحتياجات الخاصة والمساعدة في دفع مستواهم اَلكاديمي.
 -3الناحية االجتماعية:
هناك نقطة مهمة جداً أشارت إليها كثير من الدراسات العلمية وهي أن استخدام بعض التقنيات
كالحاسوب مثالً ساعد كثي اًر في تكوين صداقات عديدة بين التالميذ عندما يعلمون كمجتمعات أو يتبادلون
الخبرات والمعلومات بينهم أي أن التقنيات ساهمت في خروجهم من العزلة واالنطوائية ونمت فيهم روح

العمل االجتماعي وحب المشاركة وعلمتهم كثي اًر من القيم االجتماعية من خالل احتكاكهم وتفاعلهم مع
غيرهم من أفراد المجتمع.
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الفصل الثالث
الد/اسات ال ابقة
 3.1دراسات تتعلق بتوظيف التكنولوجيا في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.
 3.2التعقيب على الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
يعرض هذا الفصل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والتي تهدف إلى معرفة أثر

استخدام برنامجي  NVDAو  JAWSعلى تنمية التحصيل واالتجاه نحوهما لدى الطالبات ذوات اإلعاقة
البصرية في الجامعة اإلسالمية بغزة ،لذلك قامت الباحثة باالطالع على العديد من الدراسات السابقة
وذلك للوقوف على الجهود المبذولة في دراسة هذا المجال ،واتبعت الباحثة منهجية محددة من خالل

عرض هدف الد ارسة ومنهجها وأدواتها وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع ذكر بعض التوصيات
فيها ،وقامت الباحثة بعرض هذه الدراسات في محور واحد يتعلق بتوظيف التكنولوجيا في تعليم الطلبة

ذوي اإلعاقة البصرية وقامت الباحثة بالتعقيب على هذا المحور وذلك بعد عرض الدراسات .
وفيما يلي عرض لهذه الدراسات بحسب تسلسلها الزمني من االحدث إلى القدم :

 3.1دراسات تتعلق بتوظيف التكنولوجيا في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.
 -1دراسة خليل ()2013
هدفت هذه الدراسة إلى وضع تصور مقترح لبرنامج حاسوبي ناطق لطلبة ذوي اإلعاقة البصرية

بناء على تقويم كال من البرنامج إبصار و، JAWsحيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل

تطبيق استبيان على طلبة ذوي اإلعاقة البصرية والمدربين في جامعة القاهرة على البرامج الناطقة وذلك

لتقويم فائدة البرنامجين في تلبية احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ومن ثم تصميم برنامج مقترح
ناطق يتفق مع احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،ولقد أثبتت نتائج الدراسة فعالية البرامج الناطقة

وأثبتت تفوق برنامج إبصار على برنامج  JAWSبناء على االستبيان المطبق ولكن من الناحية العملية

الواقعية فانه يفضلون برنامج  JAWSاَلكثر تداوال بينهم،وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بزيادة
االهتمام باستخدام التكنولوجيا بشكل عام والبرامج الناطقة لتعليم ذوي اإلعاقة البصرية.

 -2دراسة أبو دية ()2013
هدفت الدراسة إلى تحديد واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية

بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من حيث اإلعداد التقني لمصادر المعلومات والخدمات اإللكترونية لوحدة

التقنيات المساعدة ،ولقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي وذلك من خالل تطبيق استبانه لمعرفة
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واقع تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية،وطبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من  18طالباً وطالبة،ولقد

أثبتت نتائج هذه الدراسة أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمساعدة هذه الفئة إال انه هناك نوعاً من

القصور في توظيف تكنولوجيا المعلومات في تيسير شؤونهم وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة

بإدخال الحواسيب الناطقة والحواسيب المطورة لخط برايل إلى الكلية الجامعيةبالعدد الكافي للطلبة ذوي

اإلعاقة البصرية.

 -3دراسة قرني ()2012
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تكنولوجيا المعلومات على الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
بالمكتبات الجامعية ،وتقييم الخدمات المقدمة ،والكشف عن أحدث الوسائل التكنولوجية التي استخدمتها

الدول الرائدة في اإلعاقة البصرية،حيث اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي ،واستخدمت الدراسة قائمة

مراجعة والمقابلة الشخصية،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من  86طالباً من ذوي اإلعاقة البصرية تم
اختيارهم عشوائياً من المجتمع المحلي ،وحيث نتج عن هذه الدراسة أن عدد كبير من أفراد العينة يفضلون
استخدام التكنولوجيا وذلك لما تقدم لهم من تسهيالت أثناء عملية البحث في  ،Googleولكنهم يجدون
صعوبة في الوصول لقواعد البيانات والدوريات اإللكترونية .وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة

بضرورة توفير جميع اَلدوات والوسائل التقنية المساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية للتعامل مع المكتبات
في الجامعات واالستفادة من جميع خدماتها المعلوماتية.

 -4دراسة مطران ()2012
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر وحدة إلكترونية ناطقة مقترحة في تنمية التحصيل المعرفي

في مبحث التكنولوجيا لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية بالصف التاسع اَلساسي واتجاهاتهم نحوها
ومدى االحتفاظ بها ،وقد اتبعت الدراسة المنهج التجريبي من خالل بناء وحدة إلكترونية ناطقة لتدريس

مادة التكنولوجيا وقد طبق عليها اختبار تحصيلي ،واعداد مقياس اتجاه للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية نحو
هذه الوحدة ،كما أنه طبق أيضاً اختبار تحصيلي لوحدة الشبكات بمادة التكنولوجيا،وتم اختيار عينة

قصدية من مدرسة النور واَلمل للمكفوفين وتكونت عينة الدراسة من  15طالباً وطالبة  ،حيث كانوا 8

ذكور 7إناث  ،ولقد أثبتت نتائج الدراسة فاعلية وايجابية الوحدات اإللكترونية الناطقة في زيادة تحصيل
الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في مبحث التكنولوجيا،كما أثبتت زيادة اتجاهاتهم نحو التعامل مع هذه

الوحدات اإللكترونية الناطقة وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور التكنولوجيا للوحدة

اإللكترونية في العملية التعليمية وخاصة اَلجهزة واَلدوات اإللكترونية المستخدمة في تدريس الطلبة ذوي
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اإلعاقة البصرية لما لها من تأثير ايجابي (وجداني ،ومعرفي) يؤدي إلى تحسين أداء الطلبة بصفة عامة
والطلبة ذوي اإلعاقة البصرية بصفة خاصة.

 -5دراسة المهيري ))2012
هدفت الدراسة إلى التعرف علي مدي توظيف التقنيات الحديثة لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة،

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل تطبيق استبانه لمعرفة مدى توظيف الطالب

ذوي اإلعاقة للتقنيات الحديثة ،واشتملت عينة الدراسة على  40معلماً ومعلمة ممن يقومون بتدريس الطلبة
ذوي اإلعاقة ،حيث أثبتت نتائج الدراسة،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في توظيف التقنيات
الحديثة في تعليم الطالب ذوي اإلعاقة يرجع سببه على جنس المعلم .ووجود فروق في توظيف تقنيات

الحديثة في تعليم الطالب ذوي اإلعاقة بين الطالب ذوي اإلعاقات (الجسمية والسمعية والعقلية) من جهة
وبين اإلعاقة البصرية من جهة أخرى وذلك لصالح اإلعاقة البصرية ،وبناء على تلك النتائج أوصت

الدراسة بتوفير التقنيات التكنولوجية الحديثة القائمة على التعلم اإللكتروني لطالب ذوي اإلعاقة مثل

المقررات اإللكترونية  ،ودمج التقنيات التكنولوجية الحديثة القائمة على التعلم اإللكتروني مثل المقررات
اإللكترونية.
 -6دراسة المصري ،قطوف ()2012
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر الخدمات المساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وأسرهم
والرضا عنها من وجهة نظر المعلمين وأولياء اَلمور ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك
من خالل تطبيق مقياس يقيس مدى توفر الخدمات للطلبة ذوياإلعاقة البصرية والرضا عنها من وجهة
نظر المعلمين وأولياء اَلمور،وتكونت عينة الدراسة من  18معلم ومعلمة من معلمي المدارس الحكومية

التابعة لمديرية جنوب الخليل و 27ولي أمر طالب من الطلبة الذين يعانون من إعاقة بصرية كلية وجزئية

كما أشارت نتائج ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين وأولياء اَلمور في مستوى الرضا عن

الخدمات المساعدة للطلبةذوي اإلعاقة البصرية،حيث أن مستوى الرضا غير راضي لصالح المعلمين
وراضي بدرجة متوسطة لصالح أولياء اَلمور،وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بتوعية أسرة الطالب

المعاق بصرياً بالخدمات المساعدة ذات العالقة بإعاقة طفلها وحقوقها التي يجب عليها المطالبة بها في
المؤسسات التعليمية ،وتوعية اَلسر بأهمية االكتشاف والتدخل المبكر.
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 -7دراسة إسماعيل ()2012
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية للشبكات

االجتماعية،من حيث مدى إلمامهم باستخدام الشبكات ،وأهم الصعوبات التي يواجهونها في

استخدامها،وأهم الطرق البديلة التي يستخدموها للتغلب على الصعوبات التي تواجههم في استخدام
الشبكات االجتماعية،ولقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي من خالل أسلوب المقابلة الشخصية وعبر

التليفون كأسلوب لتجميع البيانات،حيث طبقت الدراسة على عينة مكونة من  50طالباً من المكفوفين
وضعاف البصر من المرحلة الجامعية،وكماأشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع معدل استخدام Face Book
مقارنة بباقي مواقع الشبكات االجتماعية .وأن من أهم الصعوبات التي تواجه ذوي اإلعاقة البصرية في
استخدام الشبكات االجتماعية هي مدى حاجتهم للتدريب على استخدامها ،كما إنهم يلجؤون إلى النسخ

البديلة للمواقع وذلك للتغلب على تلك الصعوبات،وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة باالهتمام بتفعيل

استخدام الشبكات االجتماعية في العملية التعليمية،وضرورة عقد دورات تدريبية بغرض إكساب ذوي
اإلعاقة البصرية مهارات التعامل مع تلك المواقع،وتوفير برامج التكنولوجيا المعينة على التعامل مع تلك

المواقع.

 -8دراسة المسلمي ()2010
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة استخدام الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية لألجهزة

التكنولوجية في تنمية مهاراتهم القرائية والكتابية في اَلردن ،كما هدفت الدراسة إلى التعرف على
الصعوبات التي تواجههم في استخدام هذه التكنولوجيا ،وأبرز الحلول المقترحة للحد من هذه الصعوبات،

ولقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي من خالل تطبيق استبانه موجهه للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية لمعرفة
درجة استخدامهم لألجهزة التكنولوجية في القراءة والكتابة ،ولقد اشتملت عينة الدراسة على جميع الطلبة

ذوي اإلعاقة البصرية في مدارس التربية الخاصة والبالغ عددهم  78طالباً ،كما أثبتت نتائج الدراسة أن

درجة استخدامهم لألجهزة التكنولوجية والبرامج التعليمية في تنمية مهارات القراءة والكتابة متوسطة ،وقد

حصلت آلة بيركنزبرايل ،وبرنامج إبصار على درجة استخدام كبيرة ،حيث أن ارتفاع تكلفة اَلجهزة
واَلدوات وصعوبة صيان تهم تعتبران من أبرز الصعوبات التي تواجه استخدام التكنولوجيا من قبل الطلبة

ذوي اإلعاقة البصرية .وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمي التربية الخاصة على
استخدام الحاسوب في عملية تدريب الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،وضرورة توفير الوسائل التكنولوجية
المستخدمة في تنمية مهارات القراءة والكتابة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.
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 -9دراسة جاد ()2010
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استفادة المعلمين في المدارس المصرية للطلبة ذوي اإلعاقة

البصرية من توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية ،ولقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،وذلك

من خالل تطبيق استمارة تقويم استفادة المعلمين بمدارس المعاقين بصرياً من توظيف تكنولوجيا التعليم
في العملية التعليمية ،ولقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من  56معلماً من معلمي مرحلة التعليم

اَلساسي في أربعة مدارس للمعاقين بصرياً ،كما أثبتت نتائج الدراسة أن العوامل المرتبطة بالمعلم
وباإلدارة المدرسية وطبيعة اَلجهزة واَلنشطة التعليمية لم تأتي بالقدر المشجع والمحقق لالستخدام المكثف

والتوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية لمدارس المعاقين بصرياً ،وبناء على تلك النتائج

أوصت هذه الدراسة بضرورة الحرص على تعيين مدرسين للمواد المختلفة بمدارس المعاقين بصرياً،ووضع
برامج تدريب في مجال استخدام تكنولوجيا التعليم بصورة دورية.

 -10دراسة الحارثي ()2010
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام المعاقين بصرياً لإلنترنت في المملكة العربية

السعودية والمعوقات التي تواجههم عند االستخدام،ولقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل
تطبق استبانتين اَلولى لمعرفة مدى استخدام المعاقين بصرياً لإلنترنت ،والثانية لمعرفة اتجاهاتهم نحو

استخدام اإلنترنت ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من  96معاقاً بصرياً يستخدم اإلنترنت ،كما أثبتت

نتائج الدراسة ايجابية اتجاهات المعاقين بصرياً نحو اإلنترنت مما شجعهم ذلك على الوصول إلى

المعلومات ذاتياً وبطريقة ممتعة وذلك على الرغم من وجود بعض المعوقات التي تواجههم مثل ارتفاع
تكلفة اَلدوات المساعدة الستخدام الحاسب واإلنترنت ،إضافة إلى ندرة التدريب المناسب .وبناء على تلك

النتائج أوصت الدراسة على تشجيع المعاقين بصرياً على استخدام اإلنترنت واالستفادة من إمكانياتها
الهائلة في تحسين حياتهم وتسهل مهامهم ،وجعل اَلدوات والبرامج المساعدة الستخدام االنترنت بأسعار

في متناول اليد.

 -11دراسة عطية ()2009
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع المواد التعليمية بمدارس المعاقين بصرياً في مصر من
حيث توافرهم ،ومالمتها لهم ،والتعرف على العقبات التي تحول دون تطوير هذه المواد التعليمية داخل

المدرسة ،وكذلك وضع أسس لتطوير المواد التعليمية المالئمة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية،ولقد اتبعت

الدراسة المنهج الوصفي ومنهج تحليل المحتوى ،وذلك من خالل تطبق استبانه على المعلمين للتعرف
على واقع المواد التعليمية ،واستبانه الستطالع رأي الخبراء في تكنولوجيا التعليم والتربية الخاصة ،وكما
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طبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية من المعلمين تضم جميع التخصصات للمواد اَلساسية بمراحل

التعليم العام ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود قصور شديد في توافر المواد التعليمية بمدارس المعاقين
بصرياً ،باإلضافة إلى عدم مالئمة معظم هذه المواد التعليمية لطبيعة المعاقين بصرياً .وبناء على تلك
النتائج أوصت الدراسة على إنشاء مركز متخصص لتطوير المواد التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة
بو ازرة التربية والتعليم.

 -12دراسة الدين ()2009
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برمجية تعليمية محوسبة مقارنة مع الطريقة االعتيادية
في تحصيل طلبة الصف الرابع اَلساسي المعاقين بصرياً في مادة العلوم في اَلردن ،ولقد اتبعت الباحثة

المنهج شبه التجريبي ،وذلك من خالل برمجية تعليمية محوسبة تضمنت الوحدة اَلولى في مادة العلوم

للصف الرابع اَلساسي على المجموعة التجريبية ،وتطبيق اختبار تحصيلي على أفراد المجموعتين ،حيث
طبقت الدراسة على عينة مكونة من  31طالباً وطالبة وقد تم توزيعهم على مجموعتين،مجموعة تجريبية

بلغ عدد طالبها  15طالباً وطالبة ،والمجموعة الضابطة والتي بلغ عدد طالبها  16طالباً وطالبة ،كما
أشارت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل طلبة الصف الرابع اَلساسي للمعاقين بصرياً

في وحدة العلوم تعزي لطريقة التدريس لصالح التعلم باستخدام البرمجية ،كما ال توجد فروق دالة إحصائياً
في تحصيل أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة تعزي َلي من الجنسين أو إلى التفاعل بين طريقة
التدريس والجنس ،وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة عمل برمجيات تعليمية في جميع
الوحدات لجميع المواد وذلك لما لها من تأثير على التحصيل.

 -13دراسة الحازمي ()2009
اإلعاقة

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام الحاسب اآللي في مراكز جمعية اَلطفال ذوي
لتنمية مهارات اَلطفال ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المديرات والمعلمات في

السعودية وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل تطبيق استبانه للتعرف على واقع استخدام

الحاسب اآللي ،حيث اشتملت عينة الدراسة على جميع مديرات ومعلمات الحاسب اآللي بمراكز جمعية

اَلطفال المعوقين وعددهم  ، 24حيث أثبتت نتائج الدراسة ايجابية دور الحاسب اآللي في تنمية المهارات

االبتكارية لدى اَلطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مراكز جمعية اَلطفال ذوي اإلعاقة ،وذلك على
الرغم من وجود بعض المعوقات الستخدام الحاسب اآللي مثل عدم مناسبة لوحة المفاتيح للفئات الخاصة

من اَلطفال ،قلة توفر أدوات إشارة بدالً من الفأرة باستخدام الرأس أو الفم ،وبناء على تلك النتائج أوصت
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الدراسة بضرورة االهتمام باستخدام الحاسب ،وضرورة توفير أجهزة الحاسب اآللي المناسبة لألطفال ذوي

االحتياجات الخاصة ومراعاة اختيار اَلجهزة المساندة لهم لتحقيق الهدف من التدريس.
 -14دراسة القحطاني ()2008

هدفت الدراسة إلى تقييم البرامج الناطقة التي يستخدمها الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ومعرفة

درجة فعالية استخدام هذه البرامج في اَلردن من حيث اَلبعاد اآلتية :بعد التشغيل واإليقاف وبعد القوائم
وبعد المحتويات وبعد الصوت وبعد المشكالت واالنترنت ،ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

وذلك من خالل استخدام مقياس تقييم البرامج الناطقة التي يستخدمها ذوي اإلعاقة البصرية في الدول

العربية ،ولقد طبقت هذه الدراسة على  605شخصاً من الذين يستخدمون البرامج الناطقة ،ولقد أثبتت
نتائج الدراسة أن هناك درجة فعالية مرتفعة في استخدام البرامج الناطقة على المقياس ككل لجميع البرامج

اآلتية :إبصار وهال و ،JAWSوبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بزيادة االهتمام باستخدام

التكنولوجيا بشكل عام والبرامج الناطقة لتعليم ذوي اإلعاقة البصرية بغية تحسين أوضاعهم للوصول بهم

إلى أقصى درجات االستقاللية.
 -15دراسة إبراهيم (2008ا)
هدفت الدراسة إلى معرفة المشكالت التي تواجه الطالب ذوي اإلعاقة البصرية لمرحلة التعليم
الجامعي في استخدام برامج التعليم اإللكتروني المتاحة عبر شبكة اإلنترنت ،ولقد اتبعت الدراسة النهج

المسحي الوصفي وذلك من خالل تطبيق استبانه لتحديد المشكالت المرتبطة باستخدام برامج قراءة الشاشة

المدعمة للغة العربية ،واستبانه أخرى لمعرفة مدى توافر اَلدوات وعناصر التصميم الالزمة إلتاحة
استخدام برامج التعليم اإللكتروني بالجامعات المصرية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،ولقد طبقت الدراسة

على عينتين :عينة الطالب الجامعيين من ذوي اإلعاقة واشتملت على  120طالباً ،والعينة الثانية اشتملت

على  22مصمماً تعليمياً لبرامج التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت ،وقد أثبتت نتائج الدراسة عدم
اهتمام الجامعات المصرية بالطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من حيث تصميم برامج التعليم اإللكترونية بالقدر

الكافي ،وبناء على ذلك أوصت الدراسة إلى االهتمام بالتعرف على المشكالت الخاصة ببرامج قراءة
الشاشة المدعمة للغة العربية والعمل على تطويرها ،وتوقير البيئة التعليمية اإللكترونية المالءمة الستخدام

الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية لتكنولوجيا الحاسوب واإلنترنت.
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 -16دراسة عبد الحميد ()2008
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع توظيف استخدام المستحدثات التكنولوجية بمدارس ذوي

االحتياجات الخاصة في السعودية ،وتحديد متطلبات مدارس ذوي االحتياجات الخاصة لتوظيف
المستحدثات التكنولوجية ،والتعرف على مدى وعي معلمي ذوي االحتياجات الخاصة لتوظيف مستحدثات
تكنولوجيا التعليم ،ولقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل تطبق استبانه مغلقة بهدف قياس

مدى وعي معلمي ذوي االحتياجات الخاصة لمستحدثات تكنولوجيا التعليم ،كما أنه أعد مقياساً لقياس
اتجاهات معلمي ذوي االحتياجات الخاصة نحو استخدام تكنولوجيا التعليم ،حيث طبقت الدراسة على
عينة مكونة من  25معلماً من معلمي ذوي االحتياجات الخاصة ،ولقد أثبتت نتائج الدراسة تدني وعي
معلمي أفراد عينة الدراسة بتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم ،وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة

على وضع منظومة متكاملة بتكنولوجيا التعليم بكل إدارة تعليمية تستهدف وعي المعلمين لماهية وأدوار

التكنولوجية ،وعمل دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة.
 -17أبو زيتون()2008

هدفت الدراسة إلى التعرف على اَلجهزة واَلدوات التكنولوجية اَلكثر استخداماً من قبل ذوي

اإلعاقة البصرية ،وضعاف البصر في مجالي القراءة والكتابة ،وكذلك التعرف على الصعوبات والعوائق
التي تواجه استخدامها ،واالستراتيجيات المقترحة لزيادة استخدامها في اَلردن ،حيث اتبعت الدراسة المنهج

المسحي وذلك من خالل استخدام أسلوب المقابلة لجمع البيانات الالزمة لتحقيق أغراض الدراسة ،وطبقت

الدراسة استبيانه لمناقشة الصعوبات التي تواجه استخدام التكنولوجيا ،وتطبيق استبيانه أخرى لمناقشة

استراتيجيات زيادة استخدام التكنولوجيا ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من  65مشاركاً من ذوي
اإلعاقة البصرية الملتحقين في ثالث مؤسسات تقدم الخدمات لهم ،كما أثبتت نتائج الدراسة عدم االهتمام
باستخدام التكنولوجيا من قبل المؤسسات التعليمية ،وقلة التدريب ،وقلة الوعي لدى اآلباء بأهمية وفائدة

استخدام التكنولوجيا من قبل المعاقين بصرياً من اَلسباب الرئيسية لقلة االستخدام ،وبناء على تلك النتائج
أوصت بإجراء المزيد من الدراسات حول توظيف التكنولوجيا ،وتوفير برامج إرشاد أخرى لتوعية ذوي
اإلعاقة البصرية باَلجهزة واَلدوات التكنولوجية.
 -18دراسة ميرفي وآخرون ( ) 2007،Marphy et al
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم التحديات التي تواجه مجتمع اَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية

عند استخدام شبكة االنترنت ،ولقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التجريبي وذلك من خالل دراسة

استراتجيات لتصفح المواقع اإللكترونية ،وطريقة عرض صفحات المواقع وتوزيعها ،واظهار الصور
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والرسومات ،وتعامل التقنيات المساعدة لذوي اإلعاقة البصرية معهم مثل برنامج قارئ الشاشة ،وطبقت

الدراسة على عينة مكونة من  30من ذوي اإلعاقة البصرية وضعيف البصر وأشارت النتائج إلى وجود

عدد من المعيقات أثناء تصفح المواقع باستخدام التقنيات المساعدة لهم والسيما عند التحليل مع الصور
والرسومات إضافة إلى بعض المشكالت في توزيع المعلومات في صفحات المواقع اإللكترونية ،وبناء

على تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة تطوير واجهات خاصة للمواقع الستخدامها من قبل اَلشخاص

ذوى اإلعاقة البصرية.

 -19دراسة أبو عون ))2007
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المهارات الحاسوبية التي يمكن إكسابها للمكفوفين والكشف عن
فاعلية استخدام برنامجي إبصار المعتمد على حاسة السمع و Virgoالمعتمد على حاسة اللمس في

اكتساب مهارة الحاسوب واإلنترنت للطالب المكفوفين بالجامعة اإلسالمية في غزة ،ولقد اعتمدت الدراسة
المنهج التجريبي وذلك من خالل استخدام بطاقة مالحظة كأداة للدراسة وقد اشتملت عينة الدراسة على

 12طالب كفيف من طالب الجامعة اإلسالمية بغزة من مجموعتين متجانستين ،كما أثبتت نتائج الدراسة

فاعلية وايجابية البرامج الناطقة (إبصار و )Virgoفي تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وفي استخدام
الحاسب اآللي بكفاءة عالية وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة باالهتمام بتطوير البرامج التي تعتمد

على المحاكاة بالصوت وتوفيرها للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية،باإلضافة إلى دعم مراكز تدريب اَلشخاص

ذوي اإلعاقة البصرية.

 -20دراسة أريجو () 2005،Arrigo
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية التعليم اإللكتروني للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية والتعرف

على مدى مراعاة احتياجاتهم عند تصميم المقررات والدروس اإللكترونية بما يتوافق مع معايير الوصول

العلمية واَلجهزة والتقنيات المساعدة الستخدام ذوي اإلعاقة البصرية للحاسب واإلنترنت ،حيث اتبعت
الدراسة المنهج التجريبي وذلك من خالل تحديد خطوات رئيسة لبناء مقررات إلكترونية تناسب احتياجات

الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في تعليمهم بواسطة التعلم اإللكتروني ،ولقد أشارت النتائج على فاعلية
وايجابية المقررات اإللكترونية في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،وبناء على تلك النتائج أوصت

الدراسة بضرورة مراعاة االحتياجات االجتماعية والفنية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية عند تصميم
المقررات والدروس اإللكترونية لتسهيل تعليمهم من خالل التعليم اإللكتروني.
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 -21دراسة ولفي () 2003،Wolffe
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم وأفضل الوسائل والبرامج واَلدوات التكنولوجية المساعدة

المستخدمة من قبل الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية،ولقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل

تطبيق استبيانات لمعرفة أهم اَلجهزة واَلدوات والبرامج التكنولوجية التي يستخدمها ذوي اإلعاقة البصرية

ويفضلون التعامل معها ،حيث طبقت الدراسة على عينة مكونة من  85طالباً وطالبة من ذوي اإلعاقة
البصرية وأشارت نتائج الدراسة على أفضلية وفاعلية البرامج الناطقة أي قارئة شاشة عند مستخدمي

الحاسب اآللي من ذوي اإلعاقة البصرية وكان أكثرها استخداما برنامج  ،JAWSكما كان لباقي اَلجهزة

واَلدوات أهمية كبيرة لديهم ،وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة العناية بتكنولوجيا اَلشخاص

ذوي اإلعاقة البصرية .

 -22دراسة جربر() 2003،Gerber
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية لتكنولوجيا الحاسوب في

العملية التعليمية وكيفية استخدام الحاسوب في القراءة والكتابة ومدى تعامل ذوي اإلعاقة البصرية مع

الشبكات االجتماعية ،حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل تطبيق استبيانات على طلبة

ذوي اإلعاقة البصرية في مجموعة من المدارس ،ولقد أثبتت نتائج الدراسة فاعلية وأثر تكنولوجيا
الحاسوب في تساوي الطلبة المعاقين بصرياً بغيرهم من المبصرين ،وأثبتت أيضاً أن  % 55من ضعاف
البصر يستخدمون البرامج الناطقة والبرامج المكبرة يومياً ،وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة
توفير حواسيب مناسبة لذوي اإلعاقة البصرية وتدريبهم على استخدامها.

 -23دراسة ايلين () 2003،Elaine
هدفت الدراسة إلى تحديد وجميع المعلومات عن العوائق البيئية التي تحد من استخدام

المستحدثات التكنولوجية المساندة ذوي اإلعاقة البصرية وتحديد فوائد استخدام الحاسوب في حياتهم .حيث

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل تطبيق استبيان لتحديد مدى استخدام ذوي اإلعاقة
البصرية لتكنولوجيا وتحديد معيقات وفوائد استخدامها ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من  41مفحوصاً
من ذوي اإلعاقة البصرية في المدارس ،وأشارت النتائج إلى أهمية استخدام ذوي اإلعاقة البصرية
المستحدثات التكنولوجية في التوظيف والحصول على المعلومات وزيادة التفاعل االجتماعي ومن

الصعوبات والعوائق التي تحد من استخدامها هي نقص التدريب وعدم توافر اَلدوات واَلجهزة المناسبة

ولقد أوصت الدراسة بضرورةتوفير اَلجهزة المناسبة لذوي اإلعاقة البصرية وضرورة تدريبهم عليها.
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 -24دراسة كلين () 2002،Klein
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية استخدام الحاسوب واالنترنت في تعليم الطلبة ذوي

اإلعاقة البصرية في مدارسهم في الصين ،حيث اعتمدت الدراسة المنهج التجريبي من خالل تدريب أطفال
المجموعة التجريبية باستخدام االنترنت وجهاز الحاسوب للتعامل مقابل مجموعة ضابطة لم تستخدم

الحاسوب واالنترنت ،وأثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذو داللة إحصائية في التعلم لصالح أطفال
المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة االهتمام

بتكنولوجية ذوي اإلعاقة البصرية.

 -25دراسة جروس وآخرون () 2002،Gross
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية استخدام اإلنترنت في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة

البصرية ،حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل تطبيق استبيانات على عينة مكونة من

1100من المديرين والمعلمين والطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في مجموعة من المدارس ،وقد أشارت نتائج

الدراسة على وجود نسبة كبيرة من الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة البصرية تصل  %64يمارسون التعليم
عن طريق االنترنت،وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة مراعاة اَلشخاص ذوي اإلعاقة

البصرية عند تصميم مواقع اإلنترنت.
 -26دراسة ايجت () 2002،Eggett
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدي التزام المكتبات العامة بتوفير المستحدثات التكنولوجية للطلبة

ذوي اإلعاقة البصرية والبالغ عددهم  493وكذلك تقييم مدى وعيهم بالخدمات المتوافرة ولقد اتبعت الدراسة

المنهج الوصفي وذلك من خالل تطبيق استبيانات لتحقيق أغراض الدراسة وأشارت النتائج إلى أن ربع

العينة أشارت على توفير الخدمات التكنولوجية في المكتبات العامة،كما بينت النتائج رغبة ذوي اإلعاقة
البصرية ب استخدام المكتبات العامة إذا توافرت فيها الخدمات التكنولوجية وبناء على تلك النتائج أوصت

الدراسة بضرورة مراعاة المكتبات عند تجهيزها المعاقين بشكل عام وخصوصاً الطلبة ذوي اإلعاقة

البصرية.

 -27دراسة أزيفيدو () 2001،Azevedo
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عوامل تأثير بعض البرامج الخاصة التي تمكن ذوي اإلعاقة

البصرية من استخدام الحاسوب في النرويج ،حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التجريبي وذلك من
خالل استخدام بطاقات مالحظة ومقابالت شخصية لمتخصصين في برامج الحاسوب ،وقد طبقت الدراسة
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على عينة مكونة من  48اختصاصي ،يستخدمون برامج الحاسوب في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة

البصرية ،ولقد أثبتت نتائج الدراسة أثر البرامج الموجهة لضعاف البصر في تلبية حاجتهم للوظيفة

والوصول السهل للمصادر وبناء على تلك النتائج ،وأوصت الدراسة بضرورة توفير صوت منطوق،

وضرورة تطوير البرامج الحاسوبية لكي يسهل على ذوي اإلعاقة البصرية استخدام الحاسوب.
 -28دراسة ويليامسونوشاودر( ) 2000،Williamason&Schaader

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على ماهية المعلومات التي يبحث عنها ذوي اإلعاقة البصرية

وضعاف البصر من خالل االنترنت ،وتركز على حياتهم الشخصية وسباقهم االجتماعي ،ولقد اتبعت
الباحثة المنهج الوصفي وذلك من خالل تطبيق استبانة واجراء مقابالت معهم لمعرفة اهتماماتهم ،وطبقت
الدراسة على عينة مكونة من 61فردا من أكثر من مدينة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أهمية االنترنت

في تلبية حاجاتهم االجتماعية وبينت المعوقات التي تحول دون استخدامهم له وبينت حاجة ذوي اإلعاقة
البصرية للمعلومات ،وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بالبحث عن الطرق التي توفر الفرصة

المناسبة لمساعدة ذوي اإلعاقة البصرية وتسهم في إنصافهم .
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 3.2التعقيب على الدراسات السابقة:
أوالا :أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 3.2.1من حيث موضوع الدراسة وأهدافها:
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على أثر البرامج الناطقة (قارئة الشاشة) في حياة وتعلم الطلبة

ذوي اإلعاقة البصرية ،ولقد اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث المضمون مثل

دراسة خليل ( ،)2013ودراسة القحطاني ( ،)2008دراسة أبو عون ( ،)2007دراسة ولفي
( )2003،Wolffeودراسة أزيفيدو (.)2001،Azevedo
 3.2.2من حيث منهج الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في إتباعها المنهج الوصفي وشبه التجريبي مثل

دراسة القرني ( ،)2012ودراسة مطران ( ،)2012ودراسة الدين ( ،)2008دراسة ميرفي وآخرون
(  ،) 2007،Marphy etalودراسة أريجو ( ،)2005،Arrigoودراسة كلين (.)2002،Klein
 3.2.3من حيث أدوات الدراسة:

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة مطران ( ،)2012ودراسة الدين

( )2008ودراسة عبد الحميد ( ،)2008وغيرها من الدراسات.
 3.2.4من حيث العينة المختارة:

اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في اتخاذ الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية كعينة

للدراسة كما في دراسة الحارثي ( ،)2010ودراسة المسلمي ( ،)2010ودراسة إبراهيم ( ،)2008ودراسة

أبو زيتون (.)2008

ثانيا :ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

اختلفت فكرة الدراسات الحالية عن الدراسات السابقة حيث أنها قامت على تعليم الطلبة ذوي

اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بغزة وكيفية التعامل مع جهاز الحاسب اآللي وتعليمهم كيفية

التعامل مع  Windwosوبرامجه مثل برنامج  Wordوبرنامج  Excelوبرنامج  ،Powerpointباإلضافة
إلى تعليمهم وتدريبهم على التعامل مع اإلنترنت وبعض المواقع اإللكترونية وذلك بمساعدة البرامج الناطقة

(قارئة الشاشة) مثل برنامج  NVDAوبرنامج  JAWSحيث أثبتت تلك البرامج فاعليتها في مساعدة
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الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية على استخدام جهاز الحاسب اآللي باستقاللية تامة مثله مثل المبصرين

تماماً .كما تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتطبيق مقياس اتجاه لمعرفة اتجاهات الطلبة نحو

هذه البرامج وتحديد مدى استفادتهم منها في الحياة اليومية.

ثالثا :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في هذا المجال على النحو التالي:

 -1بناء اإلطار النظري الخاص من بعض الدراسات مثل دراسة خليل ( ،)2013ودراسة أبو دية
( ،)2013ودراسة إسماعيل (،)2012ودراسة مطران (،)2012ودراسة جاد ( ،)2010ودراسة
إبراهيم ( ،)2008ودراسة أبو زيتون ( ،)2008ودراسة أبوعون (.)2007
 -2استخدام المنهج المناسب للدراسة وهو المنهج الوصفي وشبه التجريبي.
 -3بناء أدوات الدراسة الحالية المتمثلة في مقياس االتجاه.
 -4اختيار اَلساليب اإلحصائية المناسبة.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
منهـــــــــج الـــدراســـــــــــــــــــــــــــة
مجتمـــع الـــدراســـــــــــــــــــــــــــــة

عينـــــــــــة الـدارســــــــــــــــــــــــــــة
أدوات الـــدراســــــــــــــــــــــــــــــــــة

المعالجــــة اإلحصـائيـــــــــــــــــة

خطــــــــوات الــدراســــــــــــــــــــــــة

الفصـل الرابـع
الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل إجراءات الدراسة التي اتبعتها الباحثة الختبار فروض الدراسة حيث ثم
الحديث عن منهج الدراسة المتبع ،ووصف لمجتمع وعينة الدراسة وأسلوب اختيارها ،وبيان أدوات الدراسة،
واستخراج صدقها وثباتها واتساقها الداخلي والتصميم شبه التجريبي ،وضبط المتغيرات ،كما يحتوي الفصل

على كيفية تنفيذ الدراسة واجرائها ،والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات وفيما يلي
عرض هذه البنود:
منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي ،حيث قامت الباحثة بدراسة

أثر استخدام برنامجي ( NVDAو )JAWSعلى تنمية التحصيل واالتجاه نحوهما لدى طالبات اإلعاقة

البصرية بالجامعة اإلسالمية ،ومن أجل ذلك قامت الباحثة بإعداد الدروس الخاصة بمساق تطبيقات

الحاسوب التربوية لكي تتناسب مع الطالبات ذوي اإلعاقة البصرية وتم تقديمها بواسطة برنامجي (NVDA

و )JAWSحيث اتبعت الباحثة التصميم شبه التجريبي ذا المجموعة الواحدة بحيث تخضع طالبات

المجموعة الختبار قبلي ومن ثم تخضع نفس طالبات المجموعة للتعلم بواسطة برنامجي (NVDA

و )JAWSثم بعد ذلك تخضع نفس طالبات المجموعة الختبار بعدي.
مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من الطالبات من ذوات اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية بغزة والالتي

يدرسن مساق تطبيقات الحاسوب التربوية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  2015 -2014م
والبالغ عددهم  10طالبات.
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة قصدية مكونة من ) )10طالبات "وهي تمثل كل مجتمع الدراسة" من الطالبات ن
ذوات اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بغزة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2014
2015-م.
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أدوات الدراسة:
قامت الباحثة بتصميم أدوات الدراسة ،للتأكد من تحقيق اَلهداف المحددة ،والتي تم تطبيقها قبل

استخدام التدريس من خالل البرامج التعليمية المستخدمة ( NVDAو (JAWSوتشمل هذه اَلدوات على:
أ -اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمساق تطبيقات الحاسوب التربوية.
ب -مقياس اتجاه نحو استخدام برنامجي ( NVDAو.)JAWS
وفيما يلي عرض آللية بناء كل أداه من أدوات البحث:
أوالا :اختبار لقياس الجانب المعرفي في مساق تطبيقات الحاسوب التربوية:

تهدف االختبارات بصورة عامة لقياس ما تم تعلمه أو تحقيقه من أهداف خالل فترة زمنية محددة
وحيث أنه من أهداف الدراسة الحالية تنمية التحصيل المعرفي في مساق تطبيقات الحاسوب التربوية،

باستخدام برنامجي  NVDAو JAWSكان من الضروري إعداد اختبار ،ليستخدم كأداة قياس للجانب

المعرفي في مساق تطبيقات الحاسوب التربوية .وقد مر بناء االختبار المعرفي بالخطوات التالية:
 -1تحديد الهدف من االختبار:

هدف االختبار إلى قياس درجة التحصيل المعرفي لدى طالبات اإلعاقة البصرية بالجامعة
اإلسالمية بغزة في مساق تطبيقات الحاسوب التربوية.
 -2تحليل المحتوى:
لما كان الهدف اَلساسي من هذه الدراسة هو تنمية التحصيل في مساق تطبيقات الحاسوب

التربوية المقرر على طلبة اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية بغزة خالل الفصل الدراسي الثاني 2014

–2015م ،قامت الباحثة بتحليل محتوى مساق تطبيقات الحاسوب التربوية المدرس خالل الفصل الدراسي

الثاني وذلك لتحديد اَلهداف التعليمية المتضمنة به.

 -3تحديد الهداف التعليمية التي يقيسها االختبار:
هدف االختبار إلى قياس اَلهداف التعليمية التي يتضمنها مساق تطبيقات الحاسوب التربوية
وفق البرامج التعليمية المستخدمة ( NVDAو.)JAWS
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 -4إعداد جدول الموصفات لالختبار:
أعدت الباحثة جدول مواصفات لالختبار بهدف التحقق من عدد اَلسئلة لكل هدف رئيس حيث تم

الربط بين اَلهداف المراد تحقيقها وعدد اَلسئلة التي تغطيها كما هو موضح في جدول()1
جدول رقم ()1

جدول مواصفات االختبار المعرفي التابع لبرنامج ( NVDAو )JAWSتبع ا لتوزيع أسئلة االختبار
على الهداف العامة

الهدف العام للوحدة

الوحدة

التذكر

الفهم

التطبيق

)(%20

)(%30

)(%50

رقم السؤال
الوحدة الولى:

أن تتعرف الطالبات على المهارات

برنامج Windows

اَلساسية لبرنامج Windows

برنامج NVDA

الوحدة الثانية :برنامج
Word

1،6

أن تتعرف الطالبات على المهارات
4،7

اَلساسية لبرنامج word

الوحدة الثالثة :برنامج

أن تتعرف الطالبات على المهارات

Excel

اَلساسية لبرنامج Excel

15،16

، 10،19
3

2،14

مجموع

النسبة

السئلة

المئوية

6

%30

، 12،13
، 20،11

11

%55

17،18

-

5

8،9

3

%15

4

6

10

20

%100

التذكر

الفهم

التطبيق

الهدف العام للوحدة

)(%33

)(%33

)(%33

مجموع

النسبة

االسئلة

المئوية

الوحدة الرابعة :برنامج

أن تتعرف الطالبات على المهارات

،29

Power Point

اَلساسية لبرنامج Power Point

الوحدة الخامسة:

أن تتعرف الطالبات على المهارات

برنامجEnternet

اَلساسية لبرنامج Enternet

المجموع الكلي

الوحدة

رقم السؤال

برنامج JAWS

المجموع الكلي
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31،27

25،28

، 24،26
30

8

32

21،22

23

4

4

4

4

12

،66
%66
،33
%33
%100

 -5صياغة الصورة المبدئية لالختبار:
أ -صياغة مفردات االختبار:
تم إعداد االختبار باستخدام أسئلة االختيار من متعدد ،وذلك لما يتمتع به هذا النوع من

االختبارات من مزايا وخصائص منها :الموضوعية ،الشمولية ،الثبات ،الصدق وأيضا السهولة والسرعة في
التصحيح.
حيث يرى (اَلغا وعبد المنعم )204:1997،أن أسئلة االختيار من متعددة أكثر أنواع اَلسئلة استخداماً
في االختبارات الموضوعية المقننةَ ،لنها تستطيع قياس أهداف من مستويات مختلفة من التفكير ،ويتألف
سؤال االختيار من متعدد من سؤال أو جملة ناقصة لها أربع أو خمس إجابات ،عادة يختار المفحوص

إحداها.

وقد روعي عند صياغة عبارات االختيار من متعدد في االختبار الحالي ما يلي:
 -1وضوح العبارات أو اَلسئلة المراد اإلجابة عنها وتحديدها بدقة.
 -2تجنب استعمال صيغ النفي في مقدمات العبارات المراد اإلجابة عنها.
 -3عدد اإلجابات لكل عبارة أو سؤال ال يقل عن أربع (أ)(،ب)(،ج)(،د) ذلك لتقليل التخمين.
 -4االبتعاد عن التلميحات اللغوية الضمنية في صياغة العبارات واجاباتها.
 -5ترتيب اإلجابات ترتيبا عشوائياً.
ب -بناء االختبار:
تكون االختبار في صورته اَلولية من ( )36سؤاال موزعة بين برنامجي ( NVDAو)JAWS

بناء على اَلهداف التعليمية الخاصة بمساق تطبيقات
دوبين مجاالته المختلفة،حيث تم وضع اَلسئلة ً
الحاسوب التربوية.
ج -تعليمات االختبار ونموذج ورقة اإلجابة:
كتبت التعليمات على ورقة منفصلة في بداية كراسة االختبار وتبين التعليمات ما يأتي:
 نوع االختبار. الزمن المحدد لإلجابة. عدد اَلسئلة الكلية لالختبار ،وعدد صفحاته. تنويه الطالبات بأن لكل سؤال إجابة واحدة صحيحة فقط.- 65 -

د -تقدير الدرجات و طريقة التصحيح:
تم وضع درجة واحدة لكل سؤال من اَلسئلة وتحصل عليها الطالبات إذا أجابت إجابة صحيحة

عن جميع اَلسئلة كما تم إعداد مفتاح تصحيح االختبار وذلك لتسهيل عملية التصحيح.
 -6الصورة النهائية لالختبار:
للحصول على الصورة النهائية الختبار التحصيل المعرف يتطلب إجراء ما يلي:
أ -حساب صدق االختبار:

ويقصد به صالحية االختبار في قياس ما وضع لقياسه فعالً،فاالختبار ينبغي أن يشتمل على عينة من

اَلسئلة أو المفردات الممثلة جيداً ومتوازناً للنواتج التعليمية المحددة للمادة الدراسية في ضوء محتواها،وقد
تم حساب الصدق خالل الدراسة بطريقتين وهم:

أوالا :صدق المحكمين:
لتحديد صدق اختبار التحصيل المعرفي في مساق تطبيقات الحاسوب التربوية قامت الباحثة

بعرضه على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في المناهج وطرق تدريس الحاسوب وذلك إلبداء
آرائهم و مقترحاتهم حول ما يلي:
-

الدقة العلمية واللغوية َلسئلة االختبار.

-

شمول اَلسئلة لمحتوى البرنامج.

-

مدى مناسبة اَلسئلة لعينة البحث.

-

مدى صالحية االختبار للتطبيق.

-

مستويات اَلسئلة.

-

إبداء المالحظات والمقترحات.
علماً بأن االختبار قدم للمحكمين وباقي أدوات الدراسة وقد أبدى المحكمون آراءهم ومقترحاتهم

و مالحظاتهم حول فقرات االختبار ،وقد قامت الباحثة بأخذ هذه التعديالت بعين االعتبار ،وتم حذف

الفقرات التي طلب حذفها وتعديل الفقرات التي طلب تعديلها ،وعليه أصبحت فقرات االختبار عددها ))32

فقرة 20 ،فقرة لبرنامج  ،NVDAو  12فقرة لبرنامج  JAWSوهي عدد درجات اختبار التحصيل المعرفي

 .وملحق رقم ) )7قائمة بأسماء المحكمين.
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ثانيا :صدق االتساق الداخلي:
جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على عينة استطالعية

مكونه من ( )10طالبات من غير عينة الدراسة ،مع العلم بأن الطالبات حيث أهم قاموا بدراسة مساق

تطبيقات الحاسوب التربوية عن طريق برنامجي  NVDAو ،JAWSوتم حساب معامل ارتباط بيرسون
بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار والمحور الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام برنامج التحليل

اإلحصائي ()SPSS

والجدول رقم ( )2يوضح معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات االختبار والمحور الذي تنتمي إليه
.جدول رقم ()2
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار
NVDA

تطبيق

رقم السؤال معامل االرتباط

2

0.63

16

0.42

22

0.72

3

0.78

17

0.83

23

0.86

4

0.74

18

0.47

24

0.48

5

0.41

19

0.93

25

0.94

6

0.91

20

0.67

26

0.75

7

0.75

27

0.76

8

0.91

28

0.46

9

0.72

29

0.53

10

0.75

30

0.54

11

0.70

31

0.44

12

0.57

32

0.66

13

0.67

14

0.77

التطبيق

1

0.88

15

0.80

21

0.52

التطبيق

الفهم

السؤال

االرتباط

الفهم

التذكر

السؤال

االرتباط

رقم

معامل

المحور

التذكر

المحور

رقم

معامل

المحور

JAWS

قيمة (س) عند مستوى داللة ( )05،0ودرجة حرية (0.63=)8
قيمة (س) عند مستوى داللة  )01)،0ودرجة حرية (0.76=)8
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ويتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائية عند مستوى داللة ( )05،0ومستوى

داللة ( )01،0إال أن بعض الفقرات جاءت أقل من مستوى الداللة  0.76 ، 0.63وتعزي الباحثة
السبب في ذلك إال أن عينة الدراسة لديهم إعاقة بصرية والتي حدت من قدراتهم التحصيلية .
جدول رقم ()3

معامل ارتباط كل مجال من مجاالت االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار

NVDA

JAWS

معامل االرتباط الكلي

معامل االرتباط الكلي

تذكر

0، 83

0، 64

فهم

0.64

0، 75

تطبيق

0.90

0، 65

الدرجة الكلية

0.79

0، 68

المجال

يتض ددح م ددن الج دددول الس ددابق أن جمي ددع الفقد درات دال ددة إحص ددائياً عن ددد مس ددتوى دالل ددة ( )0.05وه ددذا

يطمئن الباحثة الستخدام مقياس اختبار التحصيل المعرفي.
ثاني ا :حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.
 - ١معامل الصعوبة:

يقصد بمعامل الصعوبة" النسبة المئوية لعدد اَلفراد الذين أجابوا عن كل سؤال من االختبار إجابة

صحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا ،حيث تمثل كل مجموعة  %50من أعداد العينة ،فيكون

عدد اَلفراد في كل مجموعة ( )10فرداً ،ويحسب المعادلة التالية( :الزيود وآخرون)170:1998،

درجة صعوبة الفقرة =

مجموع اإلجابات الخاطئة على الفقرة من المجموعتين العليا والدنيا
عدد الفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين
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%100 X

وبتطبيق لمعادلة السابقة وايجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجدت الباحثة أن

معامالت الصعوبة تراوحت ما بين ) )0.75-0.2وكان متوسط معامل الصعوبة الكلي ) ،(0.56وبهذه
النتائج تبقي الباحثة على جميع فقرات االختبار ،وذلك لمناسبة مستوى درجة صعوبة الفقرات ،حيث كانت

معامالت الصعوبة أكثر من  0.20وأقل من .0.80
- ٢معامل التمييز:

تم حساب معامالت التمييز للفقرات وفقاً للمعادلة التالية( :الزيود وعليان)171:1998،
عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا – عدد
معامل تمييز الفقرة =

اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
عدد أفراد إحدى المجموعتين

حيث تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد استخدام المعادلة السابقة بين

( )0.90-0.20للتمييز بين إجابات الفئتين العليا والدنيا ،وقد بلغ متوسط معامل التمييز الكلي ((0.35
ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من ( )0.20وبذلك تبقي الباحثة على جميع فقرات

االختبار.
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جدول رقم ()4
معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
NVDA
معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م
1.

0.20

0.20

19.

0.20

0.20

2.

0.30

0.60

20.

0.20

0.40

3.

0.40

0.40

JAWS

4.

0.20

0.40

1.

0.60

0.40

5.

0.60

0.40

2.

0.30

0.20

6.

0.50

0.40

3.

0.60

0.40

7.

0.30

0.20

4.

0.60

0.40

8.

0.30

0.60

5.

0.20

0.40

9.

0.20

0.40

6.

0.30

0.20

10.

0.30

0.60

7.

0.50

0.20

11.

0.40

0.40

8.

0.30

0.20

12.

0.60

0.40

9.

0.30

0.60

13.

0.30

0.60

10.

0.20

0.20

14.

0.50

0.60

11.

0.40

0.40

15.

0.40

0.40

12.

0.60

0.40

16.

0.20

0.20

17.

0.50

0.40

18.

0.20

0.20

معامل الصعوبة الكلي)(NVDA

0.34

معامل التمييز الكلي)(NVDA

0.40

معامل الصعوبة الكلي)(JAWS

0.41

معامل التمييز الكلي)(JAWS

0.33
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ثالثا :ثبات االختبار:
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس اَلداة في نفس الظروف

"ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة ،وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة النصفية
وكودر ريتشارد سون 21على النحو التالي:
أوالا :طريقة التجزئة النصفية:
تم استخدام درجات العينة لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ،حيث قامت الباحثة

بتجزئة االختبار إلى نصفين،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مستوى من مستويات

االختبار،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين،ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمانبروان

:

2ر
الثبات المعدل=

 +1ر

(ملحم.)263:2005،

والجدول ( )5يوضح معامالت ثبات االختبار:
جدول رقم ()5

معامالت ثبات االختبار
NVDA
المجال

عدد

معامل

JAWS
معامل

معامل

معامل

الثبات قبل

الثبات بعد

عدد الفقرات

الثبات قبل

الثبات بعد

تذكر

4

0.304

0.467

4

0.653

0.790

فهم

6

0.447

0.617

4

0.047

0.099

تطبيق

10

0.678

0.808

4

0.509

0.675

الدرجة الكلية

20

0.476

0.645

12

0.403

0.574

الفقرات

التعديل

التعديل
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التعديل

التعديل

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي لالختبار الخاص ببرنامج  NVDAفوق

 645،0بينما بلغ معامل الثبات الكلي لالختبار الخاص ببرنامج  JAWSفوق  574،0وهذا يدل على
أن مقياس االختبار يتمتع بدرجة من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقه على عينة الدراسة.
ثانيا :طريقة كودر -ريتشارد سونRichardson and Kuder :21

استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات،وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار،حيث

حصل على قيمة معامل كودر ريتشارد سون 21للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقاً للمعادلة التالية:
ر 21

=- 1

م(ك–م)
2

ع ك

حيث أن:
م :المتوسط

ك :عدد الفقرات

ع :2التباين

حيث بلغ معامل كودر ريتشارد شون  21لالختبار الخداص ببرندامج  NVDAككدل ( )0.63وهدي

قيمة تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة .كما بلغ معامل كودر ريتشارد سون لبرندامج

 JAWSككل ) )0.64وهي قيمة تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.

وبددذلك تأكدددت الباحثددة مددن صدددق و ثبددات االختبددار ،وأصددبح االختبددار فددي صددورته النهائيددة ( )32فق درة.
والملحق رقم ) )4والملحق رقم ( )5يمثالن الصدورة النهائيدة لالختبدار التحصديلي التدابع لبرندامجي NVDA
و.JAWS

ثانيا :بناء مقياس االتجاه نحو توظيف لبرنامجي ( NVDAو )JAWSفي العملية التعليمية (تطبيقات

الحاسوب التربوية):

قامت الباحثة ببناء مقياس االتجاه نحو برنامجي (  NVDAو )JAWSمتبعة الخطوات التالية:
 -1تحديد هدف مقياس االتجاه:
يهدف المقياس إلى قياس اتجاهات طالبات اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية بغزة (عينة
الدراسة) نحو برنامجي ( NVDAو )JAWSويقاس في هذه الدراسة بمجموع االستجابات التي تبديها الطالبات بالقبول

أو الرفض إزاء برنامجي ( NVDAو )JAWSويستدل عليها باستجابات الطالبات لفقرات المقياس ،كما تعبر عنه
بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة في هذا المقياس ككل.
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 -2بناء فقرات مقياس االتجاه:
تم بناء فقرات مقياس االتجاه وفقا للخطوات التالية:

 االطالع على اَلدب التربوي والبحوث والدراسات التي تناولت بناء مقاييس االتجاه. االستفادة من مقاييس االتجاه نحو البرنامجين في الدراسات اَلخرى مثل دراسة عبد الحميد (،)2008ودراسة القحطاني ).)2008
 وضعت الباحثة مجموعة من الفقرات،ووضعت استجابات لكل فقرة مكونة من  5فئات(موافق بشدة _ موافق _ محايد _ معارض _ معارض بشدة) حسب مقياس ليكرت الخماسي.
 -مراعاة أن تكون بعض فقرات المقياس موجبة وبعض الفقرات سالبة.

 -3الصورة الولية لمقياس االتجاه:
تم إعداد مقياس االتجاه في صورته اَلولية الذي اشتمل على ( )35فقرة لمعرفة اتجاهات طالبات

اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية بغزة.
 -4تحديد طريقة االستجابة:

تستجيب الطالبة لكل فقرة من فقرات مقياس االتجاه وفق مقياس متدرج من خمس فئات وفقاً

لمقياس ليكرت الخماسي لقياس االتجاهات (موافق بشدة  -موافق -محايد  -معارض -معارض بشدة)

حسب مقياس ليكرت الخماسي.

 -5التجربة االستطالعية لمقياس االتجاه:
تم تطبيق مقياس االتجاه على طالبات اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية بغزة بلغ عددهم
( )10طالبات من غير عينة الدراسة.
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 -6تصحيح مقياس االتجاه:
وزعت الباحثة مقياس االتجاه على الطالبات وقامت بقراءة كل فقرة من فقرات المقياس بدقة ثم تم
اتخاذ قرار بشأنها وذلك بوضع إشارة في المربع المقابل لكل بند تحت الخيار الذي يرونه مناسباً من

الخيارات الخمسة التالية (موافق بشدة – موافق  -محايد  -معارض  -معارض بشدة) حسب مقياس

ليكرت الخماسي ،وقد قامت الباحثة بإعطاء الطالبات مثال على طريقة االستجابة لفقرات المقياس ،وقد تم
تخصيص درجة واحدة كحد أدني وخمس درجات كحد أعلى لكل بند من بنود المقياس موزعة على النحو

التالي:

وبتصحيح المقياس يتم معرفة الدرجة الكلية للطلبة في مقياس االتجاه نحو برنامجي ( NVDAو

 )JAWSحيث تكون الدرجة العظمي للمقياس هي ( )5والدرجة الدنيا هي (.)1
 -7التحقق من صدق مقياس االتجاه:
تحققت الباحثة من صدق مقياس االتجاه بطريقتين:
أ .صدق المحكمين:

بعد كتابة فقرات المقياس ووضعه في صورته اَلولية قامت الباحثة بعرضه على مجموعة من المحكمين مكونة

من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المناهج وطرق التدريس في مجموعة من الجامعات الفلسطينية بقطاع غ ةز
والملحق رقم ( )9قائمة بأسماء المحكمين ،وذلك الستطالع آرائهم حول مدى صالحية المقياس من حيث:
 مدى كفاية الفقرات في تغطية برنامجي ( NVDAو)JAWS مدى مالئمة عبارات مقياس االتجاه لمستوى الطالبات من ذوات اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية. حذف واضافة ما يرونه مناسباً من الفقرات.وقد تفضل المحكمون مشكورين بإبداء مالحظات هامة وقيمة ،أخذتها الباحثة في االعتبار ،وقامت بإجراء عدة تعديالت

على مقياس االتجاه مثل حذف بعض فقرات المقياس لعدم مناسبتها لموضوع الدراسة ،واعادة صياغة فقرات أخرى

لتكون مناسبة لمستوى طالبات اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية بغ ةز ،وبذلك أصبح المقياس مكونا من ( )31فق ةر
في كل برنامج من البرنامجين ( NVDAو.)JAWS
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ب .صدق االتساق الداخلي:
قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من ( )10طالبات من الطالبات من
ذوات اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية بغزة ،تم اختيارهم من عينة الدراسة (وهم نفس العينة التي

طبقت عليهم الباحثة االختبار التحصيلي) ،وقامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من

فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ()6

معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المحور الول مع الدرجة الكلية للمحور الول لبرنامجي
 NVDAوJAWS
فقرات المحور الول (االتجاه نحو استخدام NVDAو JAWSفي العملية التعليمية )
NVDA

JAWS

مستوى الداللة

مستوى الداللة

م.

معامل االرتباط

1.

0.84

دالة

0.63

دالة
دالة

م.

معامل االرتباط

1.

0.63

دالة

2.

0.63

دالة

2.

3.

0.52

دالة

3.

0.63

4.

0.50

دالة

4.

0.47

دالة

5.

0.73

دالة

5.

0.83

دالة

6.

0.79

دالة

6.

0.67

دالة

7.

0.84

دالة

7.

0.49

دالة

8.

0.60

دالة

8.

0.83

دالة

9.

0.73

دالة

9.

0.91

دالة

10.

0.84

دالة

10.

0.78

دالة

11.

0.52

دالة

11.

0.77

دالة

12.

0.88

دالة

12.

0.47

دالة

13.

0.48

دالة

13.

0.79

دالة
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جدول رقم ()7

معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني مع الدرجة الكلية للمحور الثاني لبرنامجي
 NVDAوJAWS
فقرات المحور الثاني (االتجاه نحو أهمية برنامجي NVDAو JAWSفي العملية التعليمية )
NVDA

JAWS

مستوى الداللة

مستوى الداللة

م.

معامل االرتباط

1.

0.72

دالة

0.92

دالة
دالة

م.

معامل االرتباط

1.

0.50

دالة

2.

0.72

دالة

2.

3.

0.52

دالة

3.

0.67

4.

0.60

دالة

4.

0.64

دالة

5.

0.45

دالة

5.

0.48

دالة

جدول رقم ()8

معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث مع الدرجة الكلية للمحور الثالث لبرنامجي
 NVDAوJAWS
فقرات المحور الثالث (االتجاه نحو اكتساب المعرفة والمهارات من خالل برنامجي NVDAو JAWSفي العملية
التعليمية )

NVDA

JAWS

مستوى الداللة

مستوى الداللة

م.

معامل االرتباط

1.

0.61

دالة

0.72

دالة
دالة

م.

معامل االرتباط

1.

0.48

دالة

2.

0.82

دالة

2.

3.

0.87

دالة

3.

0.45

4.

0.54

دالة

4.

0.94

دالة

5.

0.74

دالة

5.

0.59

دالة

6.

0.47

دالة

6.

0.59

دالة
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جدول رقم ()9

معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع مع الدرجة الكلية للمحور الرابع لبرنامجي
 NVDAوJAWS
فقرات المحور الرابع (االتجاه نحو التفاعل واالستمتاع ببرنامجي NVDAو JAWSفي العملية التعليمية )
NVDA

JAWS

مستوى الداللة

مستوى الداللة

م.

معامل االرتباط

1.

0.83

دالة

0.46

دالة
دالة

م.

معامل االرتباط

1.

0.57

دالة

2.

0.40

دالة

2.

3.

0.71

دالة

3.

0.52

4.

0.64

دالة

4.

0.81

دالة

5.

0.52

دالة

5.

0.71

دالة

6.

0.76

دالة

6.

0.92

دالة

7.

0.34

دالة

7.

0.72

دالة

جدول رقم ()10
معامالت ارتباط كل محور من محاور المقياس مع الدرجة الكلية
NVDA

مستوى

JAWS
المحاور

معامل االرتباط

مستوى الداللة

المحور الول

0.98

دالة

0.94

دالة
دالة
دالة

المحاور

معامل االرتباط

المحور الول

0.81

دالة

المحور الثاني

0.52

دالة

المحور الثاني

المحور الثالث

0.63

دالة

المحور الثالث

0.71

المحور الرابع

0.61

دالة

المحور الرابع

0.91

الداللة

يالحأ من الجدول رقم ( )10أن معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى ( ) 05،0وهذا يطمئن

الباحثة لتطبيق المقياس على عينة الدراسة .
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 -8ثبات مقياس االتجاه نحو برنامجي  NVDAو.JAWS

طبقت الباحثة المقياس في صورته المعدلة علي مجموعة من الطالبات وقد استهدفت التجربة
االستطالعية للمقياس تحقيق ما يلي:

أ -تحديد زمن اإلجابة عن المقياس:
قامت الباحثة بتحديد الزمن المناسب لتطبيق المقياس بحساب متوسط الزمن الذي استغرقته كل

طالبة من أول طالبة انتهت من اإلجابة عن المقياس حتى آخر طالبة ذلك ضمن مجموعة الدراسة تكونت

من ( )10طالبات ،وكان الزمن المحسوب وفقاً لذلك خمسة عشر دقيقة تقريباً.
ب -ثبات المقياس:

تم تقدير ثبات المقياس علي أفراد مجموعة الدراسة وذلك باستخدام طريقة معامل ألفا

كرونباخ ).(1952

استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات ،وذلك إليجاد معامل ثبات المقياس ،حيث حصل

علي قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت المقياس وكذلك للمقياس ككل في برنامجي (NVDA

و )JAWSوالجدول ( )11يوضح ذلك.

جدول رقم ()11

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور المقياس وكذلك المقياس ككل.
JAWS

NVDA
المحاور

عدد الفقرات

معامل ألفا

المحاور

عدد الفقرات

معامل ألفا

المحور الول

13

0.74

المحور الول

13

0.92

المحور الثاني

5

0.77

المحور الثاني

5

0.72

المحور الثالث

6

0.54

المحور الثالث

6

0.71

المحور الرابع

7

0.62

المحور الرابع

7

0.82

المجموع الكلي

31

0.67

المجموع الكلي

31

0.78

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ لمحاور برنامج  NVDAفوق ( ،)0.67بينما بلغت

معامالت ألفا كرونباخ لمحاور برنامج  JAWSفوق ) )0.78وهذا يدل علي أن المقياس يتمتع بدرجة من
الثبات تطمئن الباحثة إلي تطبيقه علي مجموعة الدراسة.
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ب -الشكل النهائي لمقياس االتجاه نحو برنامجي ( NVDAو.)JAWS
أصبح المقياس في صورته النهائية مكوناً من ( )31فقرة وبذلك تكون النهاية العظمي للمقياس ()155
درجة حيث تتوقف الدرجة التي تستحقها الطالبة عن كل فقرة من الفقرات وعلى استجابتها وفق ما هو

معروف عن االستجابات في المقاييس المصوغة بطريقة "ليكرت" والتي تحتوي علي خمس استجابات هي

(موافق بشدة – موافق – محايد – معارض – معارض بشدة) بحيث أعطيت االستجابة االيجابية في الفقرة

موافق بشدة ( )5درجات واالستجابة موافق ( )4درجات واالستجابة محايد ( )3درجات واالستجابة

معارض ( )2درجة واالستجابة معارض بشدة ( )1درجة ،أما االستجابات السلبية فقد أعطيت

 )5)،4،3،2،1على التوالي حيث أعطيت موافق بشدة ) )1درجة ومعارض بشدة ( )5درجة ،وقد قامت

الباحثة بتحرير مادة المقياس وتصحيحها ثم طباعة المقياس ليصبح جاه اًز لالستخدام في تجربة الدراسة.
وقد أصبح المقياس في صورته النهائية مكوناً من واحد وثالثين بنداً موزعين علي أربعة محاور وبالتالي
يصبح قابل للتطبيق.

خطوات الدراسة :

تطبيق برنامجي ( NVDAو:)JAWS

أوالا :التطبيق القبلي لدوات الدراسة:
قبليا على مجموعة الدراسة وهي اختبار التحصيل المعرفي،
تم تطبيق كافة أدوات الدراسة ً
تمهيدا إلجراء المعالجات اإلحصائية.
ومقياس االتجاه نحو برنامجي ( NVDAو)JAWS
ً
ثانياُ :تطبيق برنامجي ( NVDAو:)JAWS

قامت الباحثة بتطبيق برنامجي ( NVDAو )JAWSفي صورته النهائية ،وقد استمرت  12أسبوعاً

من ( 2015/2/15م) حتى ( 2015/5/15م)

وقد تم تطبيق برنامجي ( NVDAو )JAWSبالخطوات التالية:
 -1الحصول على موافقة مركز التقنيات المساعدة بالجامعة اإلسالمية بغزة على تطبيق برنامجي (NVDA
و )JAWSعلى طالبات اإلعاقة البصرية في مساق تطبيقات الحاسوب التربوية.
 -2قامت الباحثة بعقد جلسة تمهيدية مع الطالبات (مجموعة الدراسة) وتم خاللها عرض موضوع التعلم
وهو أثر استخدم برنامجي( NVDAو )JAWSفي مبحث تطبيقات الحاسوب التربوية على تنمية
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التحصيل واالتجاه نحوهما لدى طالبات اإلعاقة البصرية بمركز التقنيات المساعدة بالجامعة
اإلسالمية ،حيث أوضحت لهن ماهية برنامجي ( NVDAو )JAWSالذي سوف تتبعه في دراستهن.
 -3توضيح مميزات استخدام برنامجي ( NVDAو )JAWSمن خالل مختبرات الحاسوب ،وكيفية
االستفادة منه للطالبات.
 -4توضيح طريقة السير في دراسة مساق تطبيقات الحاسوب التربوية وكيفية استخدام البرامج.
 البدء بتطبيق برنامجي ( NVDAو )JAWSعلي مراحل وخطوات.ثالث ا :التطبيق البعدي لدوات الدراسة:

تم تطبيق كافة أدوات الدراسة بعدياً علي مجموعة الدراسة ،اختبار التحصيل المعرفي ،مقياس

االتجاه نحو برنامجي ( NVDAو )JAWSبنفس الطريقة التي تمت في االختبار القبلي.
تصحيح االختبار ورصد الدرجات:

تم تصحيح اختبار التحصيل المعرفي ،ومقياس االتجاه نحو برنامجي ( NVDAو )JAWSورصد

إحصائياعن طريق برنامج التحليل والمعالجة اإلحصائية
الدرجات في كشوف خاصة ليتم معالجتها
ً
.SPSS
أساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات:
حيث تم إدخال البيانات على جهاز الحاسوب من خالل برنامج ) (SPSSإلجراء المعالجة
اإلحصائية المناسبة للتحقق من فروض البحث حيث كانت على النحو التالي:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة وللتحقق من الفروض المتعلقة بها استخدمت الساليب اإلحصائية التالية:

-

حساب متوسط الرتب ومجموع الرتب لعينتين مرتبطتين لحساب الفروق بين المتوسطات الحسابية

لدرجات طالبات مجموعة الدراسة للتطبيقين القبلي والبعدي َلدوات الدراسة.
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الفصل اخلام
نتــائج الدراســة ومناقشتــــــــــــــــــها

التوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

المقترحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
تقدم الباحثة في هذا الفصل عرضاً تفصيلياً للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق أدوات

الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة على تساؤالت
الدراسة والتحقق من فروضها:

النتائج المتعلقة بالسؤال الول ومناقشتها:
ينص السؤال اَلول من أسئلة الدراسة على":ما صورة برنامج  NVDAالمستخدم لتنمية

التحصيل واالتجاه نحوه لدى الطالبات من ذوات اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية بغزة ؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة باالطالع على اَلدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع

الدراسة الحالية ،وتمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل الفصل الثاني صفحة (.)45-8

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على":ما صورة برنامج  JAWSالمستخدم لتنمية

التحصيل واالتجاه نحوه لدى الطالبات من ذوات اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية بغزة؟

لإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة باالطالع على اَلدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضع
الدراسة الحالية ،وتمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل الفصل الثاني صفحة (.)45-8
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على":هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي

داللة ( )0.05 ≤αبين متوسطي درجات الطالبات الالتي استخدمن برنامج  NVDAفي اختبار
التحصيل المعرفي قبل وبعد التطبيق ؟

ولإلجابة عن السؤال الثالث قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات الالتي استخدمن برنامج
 NVDAفي اختبار التحصيل المعرفي قبل وبعد التطبيق.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة " "zومستوى الداللة لهما
والجدول ( )12يوضح ذلك.
جدول رقم ()12
يوضح متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة " "Zومستوى داللتهما لمستويات اختبار التحصيل المعرفي

الستخدام برنامج  NVDAفي مبحث تطبيقات الحاسوب في التطبيقين القبلي والبعدي( .ن= )10

المجموعة

توزيع الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

المجال

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

2

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

7

4.86

الرتبة متعادلة

1

5.50

34.00

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

1

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

7

4.79

الرتبة متعادلة

2

2.50

التطبيق

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

3

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

5

3.60

الرتبة متعادلة

2

6.00

الدرجة

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

3

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

7

5.64

الرتبة متعادلة

0

التذكر

الفهم

الكلية

5.17
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11.00
33.50
2.50

18.00
18.00
39.50
15.50

قيمة ""z

1.408

2.209

0.000

1.226

قيمة
الداللة

0.216

0.027

1.000

0.220

مستوى الداللة

غير دالة
احصائياً
غير دالة
احصائياً

غير دالة
احصائياً
غير دالة
احصائياً

يتضح من الجدول السابق أن قيمة " "zالمحسوبة أكبر من قيمة " "zالجدولية في مستوى الفهم

عند مستوى داللة ( ،)0.05=αوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفهم بين
التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي ،فيما يوضح الجدول السابق أن قيمة " "zالجدولية

أكبر من قيمة " "Zالمحسوبة في مستوى التذكر والتطبيق عند مستوى داللة ( ،)0.05=αوهذا يدلل
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي الفهم والتطبيق بين التطبيقين القبلي والبعدي.

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة " "zالمحوسبة أكبر من قيمة " "zالجدولية في اختبار التحصيل

المعرفي في استخدام برنامج  NVDAبمبحث تطبيقات الحاسوب التربوية ،وهذا يدل على عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في االختبار بين التطبيقين القبلي والبعدي.

ولحساب حجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " "η2باستخدام المعادلة التالية:
z2
z2 + df

=

η2

ويوضح الجدول المرجعي ( )13حجم كل من قيمة :η2
جدول رقم ()13
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير
الداة المستخدمة
η2

حجم التأثير
صغير

متوسط

كبير

0.01

0.06

0.14

كبير جدا
0.20

ولقد قامت الباحثة بحساب حجم تأثير العامل المستقل (برنامج  )NVDAعلى العامل التابع (اختبار
التحصيل المعرفي) والجدول ( )13يوضح حجم التأثير بواسطة ٍ
كل من "."η2
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جدول رقم ()14

قيمة " "zو " "η2وحجم التأثير في محاور اختبار التحصيل المعرفي
قيمة " "zبين عينة

قيمة η2

المحاور

الدراسة قبل وبعد

لعينة الدراسة قبل وبعد

حجم التأثير

التذكر

1.408

0.12

متوسط

الفهم

2.209

0.20

التطبيق

0.000

0.00

كبير جداً

اليوجد أثر

الدرجة الكلية

1.226

0.10

متوسط

التطبيق

التطبيق

داء علددى الجدددول المرجع دي ( )13يتضددح مددن الجدددول ( (14أن حجددم التددأثير كددان متوسددط فددي
وبند ً
محددور التددذكر واختبددار التحصدديل الكلددي  ،وكددان كبيددر جددداً فددي محددور الفهددم ،وهددذا يدددل علددى أن برنددامج

 NVDAله أثر على تحصيل الطالبات بشكل متوسط.

وتختلف نتائج هذه الدراسة مع كل دراسة أبودية ( ،)2013ودراسة مطران ( ،)2012ودراسة الدين

( .)2009والتي بينت أن برنامج  NVDAله دور واضح في زيادة تحصيل الطالبات ذوات اإلعاقة

البصرية ،حيث أظهرت الدراسة أن هنالك أثر في تحصيل الطالبات ولكن لم يرتقي للمستوى المطلوب،
حيث جاء بشكل متوسط.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:
ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي

داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات الالتي استخدمن برنامج  NVDAفي مقياس االتجاه
قبل وبعد التطبيق؟

ولإلجابة عن السؤال الرابع قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات الالتي استخدمن برنامج
 NVDAفي مقياس االتجاه قبل وبعد التطبيق.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة" "zومستوى الداللة لهم
والجدول ( )15يوضح ذلك.

جدول رقم ()15
يوضح متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة " "Zومستوي داللتهما لمستويات مقياس االتجاه في

استخدام برنامج ) (NVDAفي مبحث تطبيقات الحاسوب في التطبيقين القبلي والبعدي( .ن= )10
المجال

الول

الثاني

الثالث

المجموعة

توزيع الرتب

العدد

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

5

الرتبة الموجبة

4

الرتبة متعادلة

1

الرتبة السالبة

3

الرتبة الموجبة

6

الرتبة متعادلة

1

الرتبة السالبة

1

الرتبة الموجبة

9

الرتبة متعادلة

0

الرتبة السالبة

1

الرتبة الموجبة

9

الرتبة متعادلة

0

الرتبة السالبة

2

الرتبة الموجبة

8

الرتبة متعادلة

0

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي
التطبيق القبلي

التطبيق البعدي
التطبيق القبلي

التطبيق البعدي

الرابع

التطبيق القبلي

الدرجة

التطبيق البعدي

الكلية

التطبيق القبلي

متوسط الرتب

مجموع الرتب

5.50

22.00

4.60
4.58
5.83
5.78
3.00
5.72
3.50
5.44
5.75
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23.00
27.50
17.50
52.00
3.00

51.50
3.50

43.50
11.50

قيمة ""z

0.059

0.599

2.507

2.453

1.632

قيمة الداللة

0.953

0.549

0.012

0.014

0.103

مستوى الداللة

غير دالة
احصائياً

غير دالة
احصائياً

دالة احصائياً

دالة احصائياً
غير دالة
احصائياً

يتضح من الجدول السابق أن قيمة " "zالمحسوبة أكبر من قيمة " "zالجدولية في المحور الثالث

والرابع عند مستوى داللة ( ،)0.05=αوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في المحور
الثالث والرابع بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي ،فيما يوضح الجدول السابق أن

قيمة " "zالجدولية أكبر من قيمة " "Zالمحسوبة في المحور اَلول والثاني عند مستوى داللة

( ،)0.05=αوهذا يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المحور اَلول والثاني بين
التطبيقين القبلي والبعدي.
ويتضح من الجدول السابق أن قيمة " "zالجدولية أكبر من قيمة " "zالمحسوبة في مقياس االتجاه في

استخدام برنامج  NVDAبمبحث تطبيقات الحاسوب التربوية ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في االختبار بين التطبيقين القبلي والبعدي.
ولقد قامت الباحثة بحساب حجم تأثير العامل المستقل (برنامج  )NVDAعلى العامل التابع (مقياس
االتجاه) والجدول ( )16يوضح حجم التأثير بواسطة ٍ
كل من "."η2
جدول رقم ()16

قيمة " "zو " "η2وحجم التأثير في محاور مقياس االتجاه
قيمة " "zبين عينة الدراسة قبل وبعد

قيمة η2

التطبيق

لعينة الدراسة قبل وبعد التطبيق

المحور الول

0.059

0.01

صغير

المحور الثاني

0.599

0.02

صغير

المحور الثالث

2.507

0.29

كبير جدا

المحور الرابع

2.453

0.25

كبير جدا

الدرجة الكلية

1.632

0.13

متوسط

المحور

حجم التأثير

داء علددى الجدددول المرجعددي ( (13يتضددح مددن الجدددول ) (16أن حجددم التددأثير كددان صددغير فددي
وبند ً
المحور اَلول والثاني ،فيما كان كبي اًر جداً في المحور الثالث والرابع وكان متوسط فدي المقيداس ككدل وهدذا
يدل على أن برنامج  NVDAله أثر على اتجاه الطالبات بشكل متوسط.

وتختلف نتائج هذه الدراسة مع كل من دراسة الحازمي ( ،)2009ودراسة أبو زيتون ( .)2008والتي بينت

أن برنامج  NVDAله أثر واضح على اتجاهات الطالبات ذوي اإلعاقة البصرية ،حيث أظهرت الدراسة
أن هنالك أثر على اتجاه الطالبات ولكن لم يرتقي للمستوى المطلوب ،حيث جاء بشكل متوسط،
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النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها:
ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على":هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي

داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات الالتي استخدمن برنامج  JAWSفي اختبار

التحصيل المعرفي قبل وبعد التطبيق؟

ولإلجابة عن السؤال الخامس قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات الالتي استخدمن برنامج
 JAWSفي اختبار التحصيل المعرفي قبل وبعد التطبيق.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب متوسط الرتب ومجمزع الرتب وقيمة " "zومستوى الداللة لهم
والجدول ( )17يوضح ذلك.
جدول رقم ()17

يوضح متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة "  " Zومستوي داللتهما لمستويات اختبار التحصيل المعرفي في
استخدام برنامج ) (JAWSفي مبحث تطبيقات الحاسوب في التطبيقين القبلي والبعدي( .ن= )10
المجموعة

توزيع الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

المجال

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

0

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

10

5.50

الرتبة متعادلة

1

0.00

55.00

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

4

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

4

5.25

الرتبة متعادلة

2

3.75

التطبيق

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

2

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

5

4.60

الرتبة متعادلة

3

2.50

الدرجة

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

0

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

7

4.00

الرتبة متعادلة

3

التذكر

الفهم

الكلية

0.00
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0.00

21.00
15.00
23.00
5.00

28.00
0.00

قيمة ""z

2.859

0.431

1.561

2.375

قيمة الداللة

0.004

0.666

0.119

0.018

مستوى الداللة

دالة احصائياً
غير دالة
احصائياً
غير دالة
احصائياً
دالة احصائياً

يتضح من الجدول السابق أنقيمة " "zالمحسوبة أكبر من قيمة " "zالجدولية في مستوى التذكر

عند مستوى داللة ( ،)0.05=αوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التذكر بين
التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي ،فيما يوضح الجدول السابق أن قيمة " "zالجدولية

أكبر من قيمة " "Zالمحسوبة في مستوى الفهم والتطبيق عند مستوى داللة ( ،)0.05=αوهذا يدلل
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي الفهم والتطبيق بين التطبيقين القبلي والبعدي.

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة " "zالمحوسبة أكبر من قيمة " "zالجدولية في اختبار

التحصيل المعرفيفي استخدام برنامج  JAWSبمبحث تطبيقات الحاسوب التربوية ،وهذا يدل على
وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي،

حيث ظهر تحسناً في مستوي أداء أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعدي.

ولقد قامت الباحثة بحساب حجم تأثير العامل المستقل (برنامج  )JAWSعلى العامل التابع
(اختبار التحصيل المعرفي) والجدول ( )18يوضح حجم التأثير بواسطة ٍ
كل من "."η2
جدول رقم ()18

قيمة " "zو " "η2وحجم التأثير في اختبار التحصيل المعرفي الكلي
قيمة " "zبين عينة الدراسة قبل

قيمة η2

وبعد التطبيق

لعينة الدراسة قبل وبعد التطبيق

التذكر

2.859

0.31

كبير جداً

الفهم

0.431

0.01

صغير

التطبيق

1.561

0.12

متوسط

الدرجة الكلية

2.375

0.24

كبير جدًا

المحور

حجم التأثير

وبناء على الجدول المرجعي ) (13يتضح من الجدول ( )18أن حجم التدأثير كدان كبيد اًر جدداً فدي
ً
محور التذكر فيما كان صغير في محور الفهم وكان متوسط في محور التطبيق بينما كاندت الدرجدة الكليدة
كبيدرة جددداً حيددث بلغددت قيمددة مربددع ايتددا ( )24،0وهددذا يدددل علددى أن برنددامج  Jawsلدده أثددر ايجددابي واضددح
على تحصيل الطالبات بشكل كبير جداً.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع كل من دراسة خليل ( ،)2013ودراسة أبو عون ( ،)2007ودراسة

ولفي ( ،) 2003،Welffeودراسة إبراهيم ( ،)2008ودراسة المسلمي ( .)2010والتي بينت أن برنامج

 JAWSله دور واضح في زيادة تحصيل الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.
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وترجع الباحثة السبب في ذلك:
 يوفر برنامج  JAWSاالستقاللية التامة للطالبات ذوات اإلعاقة البصرية في القراءة والكتابة دوناالعتماد على أي شخص آخر وهذا ما يزيد من ثقتهم بأنفسهم ويجعلهم قادرين على تطوير ذاتهم في
جميع المجاالت العلمية والثقافية والترفيهية وذلك من خالل استخدام الحاسوب بصفة عامة وشبكات
االنترنت وجميع المواقع االجتماعية بصفة خاصة .
 امكانية برنامج  JAWSفي توفير جهد ووقت كبيرين على الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية عنداستخدام جهاز الحاسوب .
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النتائج المتعلقة بالسؤال السادس ومناقشتها:
ينص السؤال السادس من أسئلة الدراسة على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي

داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات الالتي استخدمن برنامج  JAWSفي مقياس االتجاه
قبل وبعد التطبيق؟

ولإلجابة عن السؤال السادس قامت الباحثة بصياغة الفرض التالي:ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≥αبين متوسطي درجات الطالبات الالتي استخدمن برنامج

 JAWSفي مقياس االتجاه قبل وبعد التطبيق.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة" "zومستوى الداللة لهم
.والجدول ( )19يوضح ذلك.
جدول رقم ()19

يوضح متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة "  " Zومستوي داللتهما لمستويات مقياس االتجاه في استخدام
برنامج ) (JAWSفي مبحث تطبيقات الحاسوب في التطبيقين القبلي والبعدي(.ن= )10
المجال

الول

الثاني

الثالث

المجموعة

توزيع الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

3

6.25

37.50

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

6

2.50

7.50

الرتبة متعادلة

1

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

1

5.94

53.50

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

9

1.50

1.50

الرتبة متعادلة

0

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

0

5.00

45.00

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

9

0.00

1.00

الرتبة متعادلة

1

الرابع

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

0

5.00

45.00

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

9

0.00

1.00

الرتبة متعادلة

1

الدرجة
الكلية

التطبيق البعدي

الرتبة السالبة

1

6.00

54.00

التطبيق القبلي

الرتبة الموجبة

9

1.00

1.00

الرتبة متعادلة

0
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قيمة ""z
1.78

2.66

2.67

2.67

2.71

قيمة الداللة
0.075

0.008

0.008

0.008

0.007

مستوى الداللة

غير دالة
احصائياً

دالة احصائياً
دالة احصائياً
دالة احصائياً
دالة احصائياً

يتضح من الجدول السابق أن قيمة " "zالمحسوبة أكبر من قيمة " "zالجدولية في المحور الثاني

والثالث والرابع عند مستوى داللة ( ،)0.05=αوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية
فيالمحور الثاني والثالث والرابع بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي ،فيما يوضح

الجدول السابق أن قيمة " "zالجدولية أكبر من قيمة " "Zالمحسوبة في المحور اَلول عند مستوى داللة

( ،)0.05=αوهذا يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المحور اَلول بين التطبيقين
القبلي والبعدي ،كما ويتضح من الجدول السابق أن قيمة " "zالمحوسبة أكبر من قيمة " "zالكلية
الجدولية في مقياس االتجاه في استخدام برنامج  JAWSبمبحث تطبيقات الحاسوب التربوية ،وهذا
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس االتجاه بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح

التطبيق البعدي ،حيث ظهر تحسناً في مستوي أداء أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعدي.

ولقد قامت الباحثة بحساب حجم تأثير العامل المستقل (برنامج  )JAWSعلى العامل التابع (مقياس
االتجاه) والجدول ( )20يوضح حجم التأثير بواسطة ٍ
كل من " "η2و.z
جدول رقم ()20

قيمة " "zو " "η2وحجم التأثير في مقياس االتجاه
قيمة " "zبين عينة الدراسة قبل

قيمة η2

وبعد التطبيق

لعينة الدراسة قبل وبعد التطبيق

الول

1.78

0، 15

كبير

الثاني

2.66

0، 28

الثالث

2.67

0.28

كبير جدًا

الرابع

2.67

0.28

كبير جداً

الدرجة الكلية

2.71

0.29

كبير جدًا
كبير جداً

المحور

حجم التأثير

داء عل ددى الجدددول المرجعد دي ( )13يتضددح م ددن الج دددول ) (20أن حجددم الت ددأثير كددان كبي ددر ف ددي
وبند ً
المحور اَلولوكبي اًر جداً فدي بداقي المحداور وفدي الدرجدة الكليدة وهدذا يددل علدى أن برندامج  JAWSلده أثدر
ايجابي واضح على اتجاه الطالبات بشكل كبير جداً.

يتضح من النتائج السابقة أن برنامج  JAWSله أثر واضح على اتجاهات الطالبات ذوي اإلعاقة

البصرية .وترجع الباحثة السبب في ذلك الى:

 المرونة العالية التي يمنحها برنامج ( )JAWSللطالبات في التقدم في عملية التعلم. استخدام برنامج ( )JAWSفي أي وقت وأي مكان. يزيد من فاعلية العملية التعلمية التعليمية.- 92 -

 احتواء برنامج ( )JAWSعلى مجموعة من المؤثرات السمعية واللمسية. استخدام طريقة المحاكاة التي تترك جانب من الراحة والمتعة في نفسية الطالبات.هذا كله خلق نوع من االنطباع واالتجاه االيجابي نحو استخدام برنامج  JAWsفي التدريس ،نتائج

هذه الدراسة تدعم نتائج البحوث التي ذكرت في اَلدبيات ذات الصلة والتي قيل فيها أن البرامج الحاسوبية

تعمل علي زيادة الدافعية لدي الطلبة وزيادة إرادتهم للمشاركة في التعلم علي سبيل المثال دراسة خليل

( ،)2013دراسة أبو دية ( ،)2013ودراسة قرني ( ،)2012ودراسة مطران ( )2012ودراسة الحارثي
) ،)2010ودراسة القحطاني ( ،)2008ودراسة أبو عون ) ،(2007ودراسة ولفي (،)2003،Welffe

دراسة ولفي ( ،)2003،Wolffeودراسة أزيفيود ()2001،Azeveod
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التوصيات:
في ضوء ما سبق في البحث واعتمادا على نتائج هذا البحث،فإن الباحثة توصي بما يلي:

 -1أثبتت الدراسة أثر استخدام برنامجي ( NVDAو )JAWSعلى تنمية التحصيل واالتجاه نحوه لدى
طالبات اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة ،لذا توصي الباحثة باستخدامها في تعليم
بقية المواد.
 -2االستفادة من برنامجي الدراسة ( NVDAو )JAWSوخاصة برنامج  JAWSفي تجاوز المشكالت
والمعيقات التي تواجه الطلبة والمعلمين في تدريس المواد.
 -3تخصيص مراكز للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ،وضرورة توفير
وتطوير الوسائل والتقنيات التعليمية المساعدة التي توظف المدخل السمعي واللمسي لدى ذوي اإلعاقة
البصرية.
 -4عقد ورش عمل تهدف إلي بيان أهمية استخدام البرامج الحاسوبية المساعدة في تعليم الطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية.
 -5عقد دورات تدريبية َلعضاء هيئة التدريس بالجامعات في التعامل مع البرامج الخاصة بذوي اإلعاقة
البصرية.
 -6تطوير مواقع انترنت خاصة باَلشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وتقديمها بطريقة سهلة ومناسبة لهم
إلتاحة الفرص لذوي اإلعاقة البصرية لالستفادة بالحد اَلقصى من خدمات المعلومات وحرية التعامل
مع تكنولوجيا المعلومات.
 -7تشجيع البحوث والدراسات التي تناولت فئات اإلعاقة المختلفة بالدراسة والتحليل لمشكالتهم وحاجاتهم
ومحاولة تطوير مناهجهم

المقترحات:
 -1إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية مختلفة ،مع استخدام برامج أخرى.
 -2إجراء دراسات أخرى مماثلة للدراسة الحالية على مناهج ومباحث وموضوعات أخرى.
 -3تقيم واقع استخدام التقنيات المساعدة الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في التعليم العالي.
 -4دراسة مدى احتياجات مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للمستلزمات المادية والعلمية إلنشاء مراكز
تعليمية خاصة ومناسبة لتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.
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اجصاد /واجراجع
القـــــــرآن الكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
المراجـــــــــــــــع العربيــــــــــــــــــــة

المواقـــــــع اإللكترونيـــــــــــــــــة
المراجــــــــــــع الجنبيـــــــــــــــــــة

المصادر والمراجع:
المصادر:

القرآن الكريم:

 -1سورة اإلسراء اآلية.)17( :
 -2سورة الحج اآلية.)46( :
 -3سورة اإلسراء اآلية.)70( :
 -4سورة الفتح اآلية.)30( :
 -5سورة إبراهيم اآلية.)7(:

المراجع العربية:

-1

أبو الكاس ،رائد( .)2008رعاية المعاقين في الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء المشكالت التي
يواجهونها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

-2

أبو دية ،هناء ( .)2013واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في تعليم الطلبة المعاقين بصريا
بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،بحث مقدم في المؤتمر الدولي للعلوم التطبيقية في الكلية
الجامعية ،غزة.

-3

أبو زيتون ،جمال ( .)2008مدى استخدام التكنولوجيا من قبل المعاقين بصريا في مجال
القراءة والكتابة في الردن ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد ،9العدد.1

-4

أبو زيد ،أحمد( .)2015دراسة الحالة لذوي االحتياجات الخاصة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة ،ط ،4عمان.

-5

أبو عون ،محمد ( .)2007فعالية استخدام برنامجي إبصار و Virgoفي إكساب مهارات
استخدام الحاسوب واإلنترنت لدى الطالب المكفوفين بالجامعة اإلسالمية بغزة ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

-6

أبو قمر ،باسم ومصالحة ،عبدالهادي ( .)2007اتجاهات التالميذ المعاقين وذويهم نحو برنامج
الدمج المتبع في مدارس محافظات غزة ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،مجلد ،15العد.1

-7

أبو مصطفى ،نظمي ( .)2000المدخل إلى التربية الخاصة ،ط ،1غزة.
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-8

أحمد ،عصام ( .)2009التربية الخاصة لألطفال غير العاديين ،دار الصحوة للنشر والتوزيع،
ط ، 1القاهرة.

-9

إبراهيم ،مجدي والدمرداش ،محمد ( .)2006تدريس الرياضيات للتالميذ المعوقين بصريا،عالم
الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ،ط،1القاهرة.

 -10إبراهيم ،وليد ( .)2008تحليل المشكالت التي تواجه الطالب المعاقين بصريا بمرحلة التعليم
الجامعي في استخدام برامج التعليم اإللكتروني المتاحة عبر شبكة اإلنترنت ،الجمعية المصرية
لتكنولوجيا التعليم ،المجلد  ،18العدد ،1جامعة حلوان.
 -11إسماعيل ،وئام( .)2012استخدام المكفوفين للشبكات االجتماعية ،المؤتمر العلمي التاسع -
التعليم عن بعد والتعليم المستمر أصالة التفكير وحداثة التطبيق ،دراسات عربية جامعة القاهرة،
الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.
 -12اَلغا ،إحسان وعبد المنعم ،عبدهللا ( .)1997التربية العملية وطرق التدريس ،مطبعة منصور،
ط ،4غزة.
 -13اَلغا ،نائلة وخليفة ،سميرة ( .)2014تمكين المرأة الكفيفة في المجتمع الفلسطيني ،مؤتمر في
المسؤولية االجتماعية والخالقية والقانونية اتجاه رعاية وتمكين الشخاص ذوي اإلعاقة في
المجتمع الفلسطيني.
 -14اَلغا ،هدية ( .)2013تصور مقترح لتفعيل دور اإلدارة المدرسية في رعاية الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة اَلزهر،
غزة.
 -15الحارثي ،محمد ( .)2010واقع استخدام المعاقين بصري ا لإلنترنت واتجاهاتهم نحوها ومعوقات
االستخدام ،مجلة كلية التربية ،جامعة عين شمس،المجلد ،4العدد .35
 -16الحازمي ،منال( .)2009واقع استخدام الحاسب اآللي في جمعية الطفال المعوقين لتنمية
مهارات الطفال ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المديرات والمعلمات ،رسالة ماجستير،
كلية التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية ،مكة المكرمة.
 -17الحجار ،سهير( .)2012فاعلية برنامج مقترح قائم على المثيرات البصرية الكتساب المهارات
اإللكترونية لدى طالبات الصف العاشر الساسي المعاقات سمعي ا ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 -18الحديدي ،منى ( .)2009مقدمة في اإلعاقة البصرية ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،ط،3
عمان.
 -19الخشومي ،سحر ( .)2012توظيف التقنية المساعدة  ATلدعم الطلبة ذوي اإلعاقة في
مؤسسات التعليم العالي ،ورقة مقدمة لمؤتمر التوجهات الحديثة في التربية الخاصة ،جامعة
الملك سعود ،السعودية.
 -20الخطيب ،جمال ( .)2005استخدامات التكنولوجيا في التربية الخاصة ،دار وائل للنشر
والتوزيع ،ط ،1عمان.
 -21الخطيب ،جمال ( .)2010مقدمة في اإلعاقة العقلية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط،1عمان.
 -22الداهري ،صالح ( .)2008سيكولوجية رعاية الكفيف والصم ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط،1
عمان.
 -23الدين ،هيفاء (.)2009اثر استخدام برمجية تعليمية في تحصيل طلبة الصف الرابع الساسي
المعاقين بصري ا في مادة العلوم .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة اليرموك ،اَلردن.
 -24الربيش ،عبد الكريم ( .)2005الحاسوب والمعلومات والمعاقين بصري ا ،ورقة عمل مقدمة لندوة "
التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية :مواكبة التحديث والتحديات المستقبلية "،السعودية.
 -25الروسان ،فاروق ( .)2000دراسات وأبحاث في التربية الخاصة ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط،1عمان.
 -26الزريقات ،إبراهيم ( .)2006اإلعاقة البصرية المفاهيم الساسية واالعتبارات التربوية ،دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط،1عمان.
 -27الزهيري ،إبراهيم ( .)2003تربية المعاقين الموهوبين ونظم تعليمهم (إطار فلسفي وخبرات
عالمية) ،دار الفكر العربي للنشر ،ط ،1القاهرة.
 -28الزيود ،نادر وآخرون .(1998) .مبادئ القياس والتقويم في التربية ،دار الفكر ،ط،2عمان.
 -29الزيون،إ يمان والحديدي ،منى ( .)2013تقييم الخدمات المكتبية المقدمة إلى الشخاص ذوي
اإلعاقة البصرية في الردن في ضوء المعايير الدولية ،المجلة اَلردنية في العلوم التربوية ،مجلد
 ،9العدد.4
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 -30السلمان ،عبدالملك والخليفة ،هند ( .)2000االتجاهات والتطورات الحديثة في تقنية الحاسب
واالنترنت لخدمة المعاقين بصريا ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيل،
جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.
 -31الشريف ،عبد الفتاح ( .)2011التربية الخاصة وبرامجها العالجية ،مكتبة اَلنجلو المصرية ،ط1
،القاهرة.
 -32العزة ،سعيد( .)2001التربية الخاصة لذوي اإلعاقات العقلية والبصرية والسمعية والحركية،
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط،1عمان.
 -33العزة ،سعيد ( .)2002المدخل إلى التربية الخاصة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،ط،1عمان.
 -34القحطاني ،عبدهللا ( .)2008تقييم البرامج الناطقة التي يستخدمها المكفوفين في الدول العربية
من وجهة نظر المستخدمين أنفسهم ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة اَلردنية.
 -35القريطي ،عبد المطلب ( .)2004سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم ،دار الفكر
العربي للتوزيع ،ط ،1القاهرة.
 -36القريوتي ،إبراهيم( .)2012المعوقات االجتماعية النفسية والتربوية والبيئية إللتحاق الطلبة
المعاقين بمؤسسات التعليم العالي ،ورقة مقدمة لمؤتمر التوجهات الحديثة في التربية الخاصة،
جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
 -37القمش ،مصطفى والمعايطة ،خليل( .)2009سيكولوجية الطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط،1عمان..
 -38الالال ،زياد وآخرون ( .)2012أساسيات التربية الخاصة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،
ط  ،1عمان.
 -39المحسن ،طارق ( .)2012دور جامعة تبوك في رعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة من
الموهوبين وذوي اإلعاقة الحركية مع برنامج مقترح للرعاية النفسية واالجتماعية ،مجلة الثقافة
والتنمية ،العدد .59
 -40المسلمي،علي( .)2010درجة استخدام الطلبة المعاقين بصريا للتكنولوجيا في مجال القراءة
والكتابة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك،
اَلردن.
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 -41المصري ،محمد والقطوف ،خالد( .)2012مدي توافر الخدمات المساعدة لطالب المعوقين
بصريا وأسرهم والرضا عنها من وجهة نظر المعلمين وأولياء المور ،ورقة مقدمة لمؤتمر
التوجهات الحديثة في التربية الخاصة ،و ازرة التربية والتعليم ،فلسطين.
 -42المهيري ،غوشة ( .)2012مدي توظيف التقنيات الحديثة لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة ،ورقة
مقدمة لمؤتمر التوجهات الحديثة في التربية الخاصة ،جامعة اإلمارات ،اإلمارات.
 -43الوحيدي ،لبنى( .)2012الحكم الخلقي وعالقته بأبعاد هوية النا لدى عينة من المراهقين
المبصرين والمكفوفين في محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة
اَلزهر ،غزة.
 -44الوقفي ،راضي( .)2004أساسيات التربية الخاصة ،جهينة للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان.
 -45اليحيائي ،فاطمة ( .)2013الذكاء االنفعالي وعالقته بالوحدة النفسية لدى الطلبة المكفوفين
في سلطنة عمان ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم واآلداب ،جامعة نزوي ،سلطنة
عمان.
 -46بطرس ،بطرس ( .)2010تكييف المناهج للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،ط ،1عمان.
 -47تونسية ،يونس ( .)2012تقدير الذات وعالقاته بالتحصيل الدراسي لدى المراهقين المبصرين
والمراهقين المكفوفين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،جامعة
مولود معمري ،الجزائر.
 -48جاد ،منى ( .)2010تقويم استفادة المعلمين بمدارس المعاقين بصريا بتوظيف تكنولوجيا
التعليم في العملية التعليمية ،المجلة التربوية ،المجلد ،16العدد  ،1جامعة حلون.
 -49حسين ،عبد الرحمن ( .)2003تربية المكفوفين وتعليمهم ،عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة،
ط  ،1القاهرة.
 -50خليفة ،أمل ( .)2006التعلم من بعد من وجهة نظر الطالب المعاقين بصري ا وحركي ا بمحافظة
اإلسكندرية ،مجلة كلية التربية ،المجلد  ،16العدد ،1جامعة اإلسكندرية.
 -51خليل ،إيمان ( .)2013تصور مقترح لبرنامج حاسوبي للمعاقين بصريا في ضوء برنامجي
إبصار وجوس بما يتفق مع احتياجاتهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية تكنولوجيا التعليم،
جامعة القاهرة ،مصر.
- 100 -

 -52خميس ،محمد ( .)2003متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة من تكنولوجيا التعليم ،المؤتمر
العلمي التاسع " تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،جامعة حلوان ،الجمعية المصرية
لتكنولوجيا التعليم .
 -53زيتون ،كمال ( .)2003التدريس لذوي االحتياجات الخاصة ،عالم الكتب للنشر والتوزيع
والطباعة ،ظ ،1القاهرة.
 -54سعد ،رانيا ( .)2011تصميم برنامج كمبيوتر وقياس فاعليته في تنمية بعض مهارات التفكير
الفلسفي واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف الول الثانوي المكفوفين ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية التربية ،جامعة اَلسكندرونة ،مصر.
 -55سالمة ،عبدالحافأ وسمير ،أبو مغلي ( .)2003المناهج والساليب في التربية الخاصة ،دار
البازوري العلمية للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان.
 -56سليمان ،صبحي ( .)2006مقرر مقترح في تكنولوجيا التعليم للقئات الخاصة لطالب شعبة
تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة
اَلزهر ،مصر.
 -57سكران ،عبدهللا ( .)2009التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بمركز (الضبط الداخلي _
الضبط الخارجي) للمعاقين حركي ا في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،
الجامعة اإلسالمي ،غزة.
 -58شحادة ،أسماء ( .)2012االغتراب النفسي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصريا في
محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -59شحادة ،حازم ( .)2012االستراتيجيات المقدمة لذوي اإلعاقة البصرية في مؤسسات رعاية
المكفوفين في قطاع غزة واستراتيجيات تطويرها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -60شواهين ،خير وآخرون ( .)2010استراتيجيات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ،دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط ،1عمان.
 -61صالح ،إيمان ( .)2008بناء برنامج مقترح على استخدام وتوظيف التكنولوجيا المساعدة لذوي
االحتياجات البصرية الخاصة في ضوء الكفايات التكنولوجية الالزمة لمعلمي التربية الخاصة
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ودوره في دمج ذوي االحتياجات الخاصة ،المؤتمر الدولي السادس "تأهيل ذوي االحتياجات
الخاصة"رصد الواقع واستشراق المستقبل ،جامعة حلوان
 -62طنطاوي ،أحمد وآخرون ( .)2009تواصل العميان ،مكتبة اَلنجلو المصرية ،ط ،1القاهرة.
 -63عامر ،طارق ومحمد ،ربيع ( .)2008اإلعاقة البصرية ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،ط،1
القاهرة.
 -64عابدين ،وآخرون ( .)2010دور نظام تعليم المعاقين بصري ا في تلبية االحتياجات التربوية
لطالبه ،مجلة كلية التربية بالزقازيق ،العدد  ،66مصر.
 -65عبد الحميد ،محمد ( .)2008مدى وعي معلمي ذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية
السعودية بتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحو استخدامهم ،مجلة البحوث
النفسية والتربوية ،المجلد ،23العدد.3
-66

عبده ،فاطمة الزهراء ( .)2006برمجيات المعاقين بصريا واستخدامها في المكتبات،
 ،cybrariansjornalالعدد.9

 -67عبيد ،ماجدة ( .)2011المبصرون بآذانهم (المعاقون بصري ا) ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط
 ،1عمان .
 -68عطية ،دالية ( .)2009أسس تطوير المواد التعليمية التفاعلية وغير التفاعلية للمعاقين بصري ا،
رسالة دكتو اره ،كلية التربية ،جامعة حلوان ،مصر.
 -69على ،محمد ( .)2011اللعب وتنمية الوعي الصوتي لدى الطفال ذوي اإلعاقة العقلية ،دار
صفاء للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان.
 -70فراج ،عثمان ( .)2002التكنولوجيا المتطورة لخدمة برامج التربية الخاصة وتأهيل المعوقين،
مجلة الطفولة والتنمية ،المجلد  ،2العدد .7
 -71فروانة ،أيمن ( .)2004دور مؤسسات التربية الخاصة في محافظات غزة في تنمية قدرات
وتأهيل المعاقين عقلي ا ،بصري ا ،سمعي ا ،حركي ا" في ضوء اتجاهات معاصرة ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة اَلزهر ،غزة.
 -72قرني ،نادية ( .)2012أثر تكنولوجيا المعلومات بالمكتبات الجامعية على القراءة والبحث
العلمي للمكفوفين وضعاف البصر ،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب ،جامعة حلوان ،مصر.
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 -73كوافحة ،تيسير وعبدالعزيز ،عمر ( .)2005مقدمة في التربية الخاصة ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،ط ،2عمان.
 -74ماهر ،أحمد وآدم ،أحمد ( .)2005التربية الرياضية للمكفوفين ،مكتبة اَلنجلو المصرية ،ط،1
القاهرة.
 -75محمد ،دعاء والرمادي ،أماني ( .)2012قراءات الكبار المعاقين بصريا ومدى وفاء المكتبات
بها ،دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ،ط ،1مصر.
 -76مراد ،محمد ( .)2004طريقة برايل بين النظرية والتطبيق للمكفوفين ،مكتبة زهراء الشرق للنشر،
ط  ،1القاهرة.
 -77مرزوق ،سماح ( .)2010تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،ط ،1عمان.
 -78مصالحة ،عبد الهادي ( .)2004برنامج مقترح في التربية الصحية للمعاقين بصريا في المرحلة
الساسية في ضوء احتياجاتهم ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية البنات ،جامعة عين شمي،
مصر.
 -79مطران ،دانية ( .)2012أثر وحدة إلكترونية ناطقة مقترحة في تنمية التحصيل المعرفي في
مبحث التكنولوجيا لدى الطلبة المكفوفين في الصف التاسع الساسي واتجاهاتهم نحوها ومدى
االحتفاظ بها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -80معاجيني ،أسامة وآخرون ( .)2009واقع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في جامعات
ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليج العربية ،مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،اَلمانة العامة.
 -81ملحم ،محمد ( .)2005القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ،دار المسيرة والنشر والتوزيع
والطباعة ،ط ،3عمان.
 -82منسي ،حسن ( .)2004التربية الخاصة ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،ط ،1اَلردن.
 -83نتيل ،رامي ( .(2014فعالية برنامج إرشادي لتحسين بعض المتغيرات النفسية لدى المعوقين
حركيا من مصابي حرب قطاع غزة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة طنطا،
مصر.
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 -84وافي ،شيرين ( .)2009أثر تكنولوجيا المعلومات على تقديم الخدمة المكتبية للمكفوفين
والمعاقين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة طنطا ،مصر.
 -85وافي ،ليلى ( .)2006االضطرابات السلوكية وعالقاتها بمستوى التوافق النفسي لدى الطفال
الصم والمكفوفين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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ملحق رقم ()1

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعــــــــــة الزهـــــــــــر بـغــــــــــــــــــــزة

عمـــــــــــادة الدراســــــــــات العليــــــــــا
كليــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــة
قســـــمالمناهج وطرق تدريــــــــس

السد................................... :حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع :تحكيم اختبار تحصيلي لمساق تطبيقات الحاسوب

تقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " أثر استخدام برنامجي NVDAو JAWSعلى تنمية التحصيل

واالتجاه نحوهما لدى طالبات ذوي اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة "للحصول على
درجة الماجستير في كلية التربية بجامعة اَلزهر بغزة

لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار وابداء أرائكم ومالحظاتكم في ضوء خبرتكم في هذا
المجال من حيث:

 السالمة العلمية واللغوية.
 صياغة فقرات االختبار صياغة تربوية.
 مناسبة البدائل لكل فقرة من الفقرات.
 وضوح تعليمات االختبار.
 حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى
شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم كل التقدير واالحترام
الباحثة
إيمان إبراهيم زيدان

البيانات الشخصية للمحكم:
االسم........................:

التخصص...................:

المرحلة العلمية........................... :
مكان العمل............................. :
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ملحق رقم ()2
اختبار التحصيل الخاص ببرنامج ))NVDA
تعليمات االختبار:
عزيزتي الطالبة...:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :
بين يديكي اختبار تحصيل يهدف إلى معرفة مدى إلمامك المعرفي بمبحث تطبيقات الحاسوب،
الخاص ببعض تطبيقات  Windowsوبرنامج  Wordوبرنامج ،Excelحيث صمم هذا االختبار من أجل
دراسة تجريبية تقوم بها الباحثة على عينة من طلبة ذوي اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بغزة،فقد

يتكون االختبار من  4صفحات تحتوى على  20سؤالً من نوع االختيارمن متعدد،لكل سؤال أربع بدائل

واحدة صحيحة والباقي خطأ،فأرجوا االستماع جيدا َلسئل ًة االختبار ثم اإلجابة على جميع اَلسئلة باختيار
اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اَلربعة لكل سؤال حيث أن الزمن المحدد لإلجابة عن أسئلة االختبار
هي 20دقيقة فقط علماً بأن نتائج هذا االختبار ستستخدمألغراض البحث العلمي والمعالجات اإلحصائية

فقط.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم
والمثال التالي يوضح كيفية اإلجابة على أسئلة االختبار :
18

للبحث عن نص أو كلمة داخل برنامج  MS-Wordنستخدم:

ا

استبدال

ب

بحث

ج

ملف

د

ال شيء مما ذكر
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اختر اإلجابة الصحيحة:
1
ا

يستخدم مفتاح ا ( Alt &Shiftاليسار) لتحويل الطباعة:

باللغة االنجليزية

ب

باللغة العربية

ج

بالغة االنجليزية مع قلب اتجاه الكتابة من اليسار إلي اليمين

د

باللغة العربية مع قلب اتجاه الكتابة من اليمين إلي اليسار

2

لفرز المجلدات حسب الحجم نختار:

ا

By type

ب

By Size

ج

By Name

د

By Data

3

إلدراج رقم لصفحة باستخدام  Wordنختار المر:

ا

 page numberثم Format

ب

 page numberثم View

ج

 page numberثم÷Insert

د

 page numberثم Edit

4

تأخذ الملفات المحفوظة علي برنامج وورد االمتداد التالي:

ا

XIS

ب

BMB

ج

DOCX

د

ال شيء مما ذكر

5

يعمل برنامج  Ms Excelعلى:

ا

أمكانية دمج المرسالت وطباعة المغلفات

ب

التعامل مع أصعب الصيغ الرياضية والجداول اإللكترونية

ج

إمكانية التعامل مع عرض الشرائح

د

التعامل مع جميع أنواع قواعد البيانات واظهار العالقات بين الجداول
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6

عند تخزين ملفات الصورة علي الجهاز فأن أهم االمتدادات الخاصة بها تكون:

ا

Txt – Do

ب

Gif – Jpg

ج

Dll – Exe

د

Pps – Pp

7

البرنامج الذي يستخدم للطباعة والرسائل غالبا هو:

ا

Ms power point

ب

Ms word

ج

Ms excel

د

Ms access

8

في برنامج  Ms excelتم إدخال الرقم  5في الخلية ،A1وادخال الرقم  10في الخلية ،B1وادخال الرقم 15

ا

= A1+B1+C1 / 3

ب

A1+ B1 + C1 / 3

ج

( )A1 + B1 + C1 ) / 3

د

= ) A1 + B1 + C1 (3/

في الخلية ،C1إليجاد المعدل (المتوسط الحسابي) للقيم الثالث نقوم بكتابة المعادلة التالية:

9

في برنامج Ms excelتم إدخال الرقم 10في الخلية  A1وادخال الرقم  5في الخلية  A2فإن ناتج المعادلة
التالية  = )A1-A2(*5هو:

ا

()25

ب

) (1-

ج

) (10

د

)( -0.1

10

يعمل برنامج  MS Wordعلى:

ا

دمج المراسالت وطباعة الملفات

ب

التعامل مع أصعب الصيغ الرياضة والجداول اإللكترونية

ج

إمكانية التعامل مع عرض الشرائح

د

التعامل مع جميع أنواع قواعد البيانات واظهار العالقات بين الجداول
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11

لتخزين نموذج فارغ لشهادة طالب من أجل استخدامها بشكل دائم وللجميع يجب تخزينها:

ا

كملف عادي علي سطح المكتب

ب

كقالب من القوالب الجاهزة

ج

تصميمه في كل نحتاج إليها

د

نقوم بإدخاله عن طريق الماسح الضوئي

12

إلظهار واختيار أشرطة الدوات تختار الئحة:

ا

ملف

ب

عرض

ج

تحرير

د

تنسيق

13

لتغير نوع الخط في وثيقة ما نستخدم:

ا

شريط اَلدوات القياسي

ب

شريط الحالة

ج

المسطرة

د

شريط أدوات التنسيق

14

لنسخ ملف من القرص ( )Cإلى القرص ( )Dنقوم بتحديد الملف ومن ثم:

ا

نضغط على  Applicationونختار D send to

ب

نضغط على  Ctrlونختار Send to D

ج

نضغط على  Shiftونختار محرك القرص  Dفقط

د

نضغط على  Spaceونختار Receive form

15
ا

عند حذف ملف من القرص الصلب:
يحذف مؤقتاً

ب

يوضع في مجلد My Document

ج

يحذف كليا وال يمكن استعادته

د

يحذف كليا يمكن استعادته
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16

تتم معالجة البيانات الواردة للحاسوب عن طريق:

ا

المعالج

ب

اَلجهزة الملحقة

ج

لوحة التحكم

د

ذاكرة الحاسوب

17

إلغالق برنامج  MS-Wordنختار من قائمة ملف:

ا

Close

ب

Open

ج

Exit

د

ال شيء مما ذكر

18

للبحث عن نص أو كلمة داخل برنامج  MS-Wordنستخدم:

ا

استبدال

ب

بحث

ج

ملف

د

ال شيء مما ذكر

19

أنواع البيانات التي يمكن إدخالها في برنامج :Ms- Word

ا

صور ورموز ونصوص وأرقام

ب

فيديو

ج

صور متحركة

د

ال شيء مما ذكر

20

لطباعة ملف وورد نختار أمر:

ا

Insert

ب

Edit

ج

Print

د

ال شيء مما ذكر
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ملحق رقم ()3
اختبار التحصيل الخاص ببرنامج ))JAWS
تعليمات االختبار:
عزيزتي الطالبة...:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:
بين يديكي اختبار تحصيل يهدف إلى معرفة مدى إلمامك المعرفي بمبحث تطبيقات الحاسوب،

الخاص ببعض تطبيقات اإلنترنت وبرنامج  ،Powerpointحيث صمم هذا االختبار من أجل دراسة
تجريبية تقوم بها الباحثة على عينة من طلبة ذوي اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بغزة ،فقد
يتكون االختبار من  3صفحات تحتوى على  12سؤالً من نوع االختيار من متعدد ،لكل سؤال أربع بدائل
واحدة صحيحة والباقي خطأ،فأرجوا االستماع جيدا َلسئل ًة االختبار ثم اإلجابة على جميع اَلسئلة باختيار
اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اَلربعة لكل سؤال حيث أن الزمن المحدد لإلجابة عن أسئلة االختبار
هي 20دقيقة فقط علماً بأن نتائج هذا االختبار ستستخدمل أغراض البحث العلمي والمعالجات اإلحصائية
فقط.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم
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اختاري اإلجابة الصحيحة:
1

عملية إنزال ملفات إلي جهازك عبر شبكة اإلنترنت تسمي:

ا

Load

ب

Up load

ج

Download

د

ال شئ مما ذكر

2

أي من المواقع التالية يصلح ان يكون موقع إلكتروني:

ا

www.alquds.com

ب

www.alquds.@yahoo.com

ج

www.alquds. yahoo.com

د

ال شيء مما ذكر

3

إلرسال رسالة جديدة بواسطة البريد اإللكتروني نختار المر:

ا

New

ب

Replay

ج

Check Mail

د

Forward

4

لعرض الشرائح بشكل مصغر على الشاشة نختار:

ا

عادي

ب

عرض الشرائح

ج

فارز الشرائح

د

عرض صفحة المالحظات

5
ا

في برنامج  PowerPointال يمكن أداء أيا من المهام التالية:
إدراج أزرار اإلجراءات

ب

إضافة شريحة من عرض  PowerPointآخر

ج

إنشاء قواعد للبيانات

د

طباعة شرائح مفردة
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6
ا

لبدء العرض من الشريحة  4مثالا نحدد الشريحة ثم نضغط على :

Shift+f2

ب

Shift+f3

ج

Shift+f4

د

Shift+f5

7

لحفظ  PowerPointكصورة نختار النوع:

ا

PowerPoint Presentation

ب

PowerPoint Template

ج

PowerPoint Show

د

ال شيء مما ذكر

8

عند إخفاء شريحة في العرض التقديمي:

ا

يتم حذف الشريحة من العرض

ب

تظل الشريحة بالعرض ويتم إظهارها عند التشغيل

ج

تظل الشريحة بالعرض وال تظهر عند التشغيل

د

ال شيء مما ذكر

9
ا

شريحة (عنوان) تمكن المستخدم افتراضيا من إدراج:

نصوص فقط

ب

صور وقصاصات فنية

ج

مخططات ولقطات فيديو

د

ال شيء مما ذكر

.10

لتحديد خط النص نقوم بالضغط على:

ا

زر التحكم  +حرف ي

ب

زر التحكم  +حرف س

ج

زر + Controlحرف ش

د

زر + Controlحرف س
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11

لعرض الشرائح في برنامج إعداد العروض التقديمية نضغط على زر:

ا

F9

ب

F2

ج

F5

د

F6

12

لجعل الروابط في الصفحة على شكل قائمة نضغط على:

ا

Insert+F7

ب

Insert+F5

ج
د

Ctrl+S
Insert+F9
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ملحق رقم ()4
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعــــــــــة الزهـــــــــــر بـغــــــــــــــــــــزة

عمـــــــــــادة الدراســــــــــات العليــــــــــا
كليــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــة
قســـــمالمناهج وطرق تدريــــــــس

السيد .................................. :حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع  /تحكيم مقياس اتجاه نحو برنامجي  NVDAوJAWS

تقوم الباحثة بإجراء دراسة علمية بعنوان" :أثر استخدام برنامجي NVDAو JAWSعلى تنمية التحصيل
واالتجاه نحوهما لدى طالبات ذوي اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة "للحصول على

درجة الماجستير من قسم الناهج وطرق التدريس من جامعة اَلزهر ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة صممت

هذه اَلداة،والمكونة من أربع محاور ،وهنا يمكن توضيح المقصود ببرنامجي  NVDAو JAWSبأنهما

برامج حاسوبية ناطقة تعتمد على حاسة السمع تساعد الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية على التعامل مع

جهاز الحاسوب.

وتتشرف الباحثة باختيار سعادتكم ضمن هيئة تحكيم مقياس االتجاه ،ونأمل بما لديكم من خبرة في هذا

المجال التفضل بقراءة فقرات المقياس وابداء الرأي بمدى مناسبة هذه الفقرات لموضوع الدراسة .واجراء

التعديل على الفقرة غير المناسبة مع إضافة ما ترونه مناسباً.

مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم
الباحثة

البيانات الشخصية للمحكم:

االسم.............................:

التخصص........................ :

إيمان إبراهيم زيدان
المرحلة العلمية..........................:

مكان العمل............................. :
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ملحق رقم ()5

مقياس االتجاه نحو توظيف برنامج  NVDAفي العملية التعليمية لذوي اإلعاقة البصرية
(مساق تطبيقات الحاسوب)
مستــــــوي التقـديـــــــــــر

الرقم

موافق بشدة

موافق

محايد

.1
.2
.3

استخدام برنامج  NVDAيمنحني دقة في القراءة.
استخدام برنامج  NVDAيعمل على توفير االستقاللية في القراءة
والكتابة.
استخدام برنامج  NVDAيساعد على إتقان المهارات اللمسية
الخاصة بلوحة المفاتيح.

.4

استخدام برنامج  NVDAيزيد من سرعة الكتابة على لوحة المفاتيح.

.5

استخدام برنامج  NVDAال يجعلني عبئاً على اآلخرين.

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

استخدام برنامج  NVDAيشعرني بأنني قادر على الوصول إلى أي
معلومة من شبكة اإلنترنت وفي أي وقت.
استخدام برنامج  NDVAيعطي نتائج أفضل من التعلم بطريقة
برايل.
استخدام برنامج  NVDAيساعد على انجاز اَلنشطة والتقارير
واَلبحاث المطلوبة وتسليمها في الوقت المحدد.
استخدام برنامج  NVDAيعزز الترابط االجتماعي بين الطلبة

المبصرين والطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.

استخدام برنامج  NVDAيزيد من ثقتي بقدراتي.
استخدام برنامج  NVDAفي دراسة المقررات يوفر الوقت والجهد
والمال.
استخدام برنامج  NVDAيساعد على تقوية حاسة السمع.
استخدام برنامج NVDA ،يمكنني من استخدام المواقع االجتماعية.
المحور الثاني :االتجاه نحو أهمية برنامج  NVDAفي العملية التعليمية.

.1

برنامج  NVDAغير مجدي لعرض ابتكارات الطلبة.

.2

أشعر بالمساواة بالطلبة المبصرين عند استخدامي لبرنامج .NDVA
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معارض

المحور الول :االتجاه نحو استخدام برنامج  NVDAفي العملية التعليمية.

معارض بشدة

بنود المقياس

.3

استخدام برنامج  NVDAيساعد على كسر الحاجز بيني وبين
الحاسوب.

.4

استخدام برنامج  NVDAيقلل من الشعور بالعجز نتيجة اإلعاقة.

.6

أفضل استخدام برنامج  NVDAعلى استخدام برنامج .JAWS
المحور الثالث :االتجاه نحو اكتساب المعرفة والمهارة من خالل برنامج  NVDAفي العملية التعليمية.

.1

استخدام برنامج NVDA ،ينمي القدرة علي حل المشكالت.

.2

استخدام برنامج  NVDAيدعم التفكير الناقد عند الطلبة.

.3

استخدام برنامج  NVDAيقلل من اكتساب المعرفة.

.4

استخدام برنامج  NVDAينمي مهارات البحث واالستقصاء.

.5

.6

التعلم باستخدام برنامج NVDA ،يؤدي إلي قصور في اكتساب

المهارات العملية و المتخصصة.

استخدام برنامج  NVDAينمي القدرة على االطالع على
المجالت العلمية والثقافية والترفيهية.
المحور الرابع :االتجاه نحو التفاعل واالستمتاع ببرنامج  NVDAفي العملية التعليمية.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أشعر بأن برنامج  NVDAيزيد الدافعية للتعلم.
االعتماد علي استخدام برنامج  NVDAيقلل من فاعلية العملية
التعليمية التعلمية.

يمكن برنامج  NVDAالمستخدم من التعامل مع تطبيقات Word
 Access،Excel،وما يتعلق بهم من مهارات.
استخدام برنامج  NVDAيزيد التفاعل بين الطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية وبين المحاضر.
أشعر بارتياح ومتعة بدراسة تطبيقات الحاسوب باستخدام برنامج

NVDA ،

أحب أن أعرف الكثير من مهارات وفنون برنامج . NVDA
أفضل الصمت عند حدوث مناقشة في الموضوعات المتعلقة

ببرنامج . NVDA
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ملحق رقم ()6

مقياس االتجاه نحو توظيف برنامجي  JAWSفي العملية التعليمية لذوي اإلعاقة البصرية
(مساق تطبيقات الحاسوب)
مستــــــوي التقـديـــــــــــر

الرقم

موافق بشدة

موافق

محايد

.1
.2
.3

استخدام برنامج  JAWSيمنحني دقة في القراءة.
استخدام برنامج  JAWSيعمل على توفير االستقاللية في القراءة

والكتابة.

استخدام برنامج  JAWSيساعد على إتقان المهارات اللمسية
الخاصة بلوحة المفاتيح.

.4

استخدام برنامج  JAWSيزيد من سرعة الكتابة على لوحة المفاتيح.

.5

استخدام برنامج  JAWSال يجعلني عبئاً على اآلخرين.

.6
.7
.8
.9
.10
.11

استخدام برنامج  JAWSيشعرني بأنني قادر على الوصول إلى أي
معلومة من شبكة اإلنترنت وفي أي وقت.
استخدام برنامج  JAWSيعطي نتائج أفضل من التعلم بطريقة

برايل.

استخدام برنامج  JAWSيساعد على انجاز اَلنشطة والتقارير
واَلبحاث المطلوبة وتسليمها في الوقت المحدد.
استخدام برنامج  JAWSيعزز الترابط االجتماعي بين الطلبة

المبصرين والطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.

استخدام برنامج  JAWSيزيد من ثقتي بقدراتي.
استخدام برنامجي  JAWSفي دراسة المقررات يوفر الوقت والجهد
والمال.

.12

استخدام برنامج  JAWSيساعد على تقوية حاسة السمع.

.13

استخدام برنامج  JAWSيمكنني من استخدام المواقع االجتماعية.
المحور الثاني :االتجاه نحو أهمية برنامج  JAWSفي العملية التعليمية.

.1

برنامج  JAWSغير مجدي لعرض ابتكارات الطلبة.

.2

أشعر بالمساواة بالطلبة المبصرين عند استخدامي لبرنامج .JAWS

.3

استخدام برنامج  JAWSيساعد على كسر الحاجز بيني وبين

الحاسوب.
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معارض

المحور الول :االتجاه نحو استخدام برنامجي  JAWSفي العملية التعليمية.

معارض بشدة

بنود المقياس

.4

استخدام برنامج  JAWSيقلل من الشعور بالعجز نتيجة اإلعاقة.

.5

أفضل استخدام برنامج  JAWSعلى استخدام برنامج .NVDA
المحور الثالث :االتجاه نحو اكتساب المعرفة والمهارة من خالل برنامج  JAWSفي العملية التعليمية.

.1

استخدام برنامج  JAWSينمي القدرة علي حل المشكالت.

.2

استخدام برنامج  JAWSيدعم التفكير الناقد عند الطلبة.

.3

استخدام برنامج  JAWSيقلل من اكتساب المعرفة.

.4

استخدام برنامج  JAWSينمي مهارات البحث واالستقصاء.

.5

.6

التعلم باستخدام برنامج  JAWSيؤدي إلي قصور في اكتساب
المهارات العملية والمتخصصة.

استخدام برنامج  JAWSينمي القدرة على االطالع قي
المجالت العلمية والثقافية والترفيهية.
المحور الرابع :االتجاه نحو التفاعل واالستمتاع ببرنامج  JAWSفي العملية التعليمية.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أشعر بأن برنامج  JAWSيزيد الدافعية للتعلم.
االعتماد علي استخدام برنامج  JAWSيقلل من فاعلية العملية
التعليمية التعلمية.

يمكن برنامج  JAWSالمستخدم من التعامل مع تطبيقات Word
 Access،Excel،وما يتعلق بهم من مهارات.
استخدام برنامج  JAWSيزيد التفاعل بين الطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية وبين المحاضر.
أشعر بارتياح ومتعة بدراسة تطبيقات الحاسوب باستخدام برنامج
.JAWS

أحب أن أعرف الكثير من مهارات وفنون برنامج .JAWS
أفضل الصمت عند حدوث مناقشة في الموضوعات المتعلقة

ببرنامج . JAWS
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ملحق رقم ()7

قائمة بأسماء السادة المحكمين لدوات الدراسة
االختبار

االسم

المرحلة العلمية

مكان العمل

د.محمد عسقول

أستاذ دكتور في تكنولوجيا التعليم

الجامعة اإلسالمية

×

د .محمد أبو شقير

أستاذ مشارك في تكنولوجيا التعليم

الجامعة اإلسالمية

×

د .مجدي عقل

أستاذ مساعد في تكنولوجيا التعليم

الجامعة اإلسالمية

م .حازم شحادة

مدير مركز التقنيات المساعدة للمكفوفين

الجامعة اإلسالمية

×

المقياس

×
×

رشا الخالدي

مدربة للمكفوفين

الجامعة اإلسالمية

×

×

بهاء سرحان

منسق مركز التقنيات المساعدة للمكفوفين

الجامعة اإلسالمية

×

×

عماد صباح

مدرس في مدرسة النور والمل للمكفوفين غزة

مدرسة النور والمل

×

×

د .حازم عيسى

دكتور مناهج وطرق التدريس

جامعة القدس المفتوحة

×

د .محمد مقاط

دكتور مناهج وطرق التدريس

جامعة الزهر

×

د .راشد أبو صواوين

دكتور مناهج وطرق تدريس

جامعة الزهر

×

د.محمد الغا

دكتورعلم النفس

جامعة الزهر

×
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ملحق رقم ()8
طلب تسهيل مهمة

- 123 -

ملحق رقم ()9
شهادة بالتطبيق
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ملحق رقم ()10
صور لبرنامجي الدراسة ( NVDAو)JAWS
صور لبرنامج NVDA
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صور لبرنامج JAWS
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ملحق رقم ()11
صور لطالبات ذوات اإلعاقة البصرية أثناء التطبيق

د
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