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فارلية نظام مدارد للتنقل بادتخدام وحدة إظكار حدية من وجكة نظر
المكفوفين لدى رينة من الطلبة المكفوفين في جامعة دمذق
األستاذ الدكتور حسن أبو النور
المهندس ماهر العالوي
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الملخص
هتدف ىذه الدراسة إىل معرفة مدى فاعلية نظام مساعد للمكفوفٌن يف كشف العوائق احمليطة هبم،
وكذلك قياس مدى تكيفهم معو ،والتعرف على آرائهم حول تصميمو ،لدى عينة من طلبة جامعة دمشق
ادلكفوفٌن ،وادلقيمٌن يف ادلدينة اجلامعية .تكونت عينة الدراسة من( )23طالباً ،وطالبة ،منهم ( )71طالباً
و( )71طالبةً .قام الباحث بتصميم نظام مساعدة الكتونية ،دلساعدة ادلكفوفٌن يف الكشف ادلكاين
للعوائق ،حيث قام الباحث بتدريب أفراد العينة بشكل كاف على نظام ادلساعدة .كما متّ تصميم أداة
للتعرف على مدى فاعلية نظام ادلساعدة للمكفوفٌن يف التنقل ،باستخدام وحدة اإلظهار ،واستخرج
اخلصائص السيكومتية للصدق ،والثبات .وأسفرت الدراسة عن نتائج ،من أمهها :وجود مستوى كبًن يف
فاعلية نظام مساعد للمكفوفٌن يف كشف العوائق ،و دبستوى مرتف يف مدى القدرة على الكشف ادلكاين
للعوائق بشكل عام ،لدى الطلبة ادلكفوفٌن ،أفراد عينة البحث ،وبادلثل يف مدى تكيّف الكفيف م نظام
ادلساعدة ،دبستوى جيد يف درجات تقدير تصميم وحدة اإلظهار احلسية ،من وجهة نظر ادلكفوفٌن ،أفراد
عينة البحث .كما كشفت الدراسة باإلضافة إىل ذلك ،وجود عالقة إجيابية دالّة ،بٌن مدى فاعلية نظام
ادلساعدة يف الكشف ادلكاين عن العوائق ،وتكيّف الكفيف م النظام ،لدى ادلكفوفٌن ،وكذلك األمر،
بٌن مدى فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق ،وتصميم وحدة اإلظهار احلسية ،وبيّنت النتائج وجود فروق
داّلة إحصائياً ،بٌن متوسط درجات الذكور ،ومتوسط درجات اإلناث ،لصاحل الذكور يف فاعلية نظام
مساعد للتنقل ،باستخدام وحدة إظهار حسية ،من وجهة نظر ادلكفوفٌن.

الكلمات المفتاحية:

الكشف ادلكاين للعوائق ،الكفيف ،نظام ادلساعدة ،وحدة اإلظهار ،التنقل ،احلركة.
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Impact of a mobility assistant system using a sensory display
from the perspective of the blind among a sample of blind
students at Damascus University
Prof. Dr. Hassan Abunour
Eng. Maher Ellawy
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University,
Syria

Abstract
This study aims to find out how effective assistant for the blind system
to detect their surroundings barriers, as well as measure how they adjust
with him, and get to know their opinions how well designed, among a
sample of the University of Damascus blind students, and residents of the
university student house. The study sample consisted of (32) male and
female students, including 17 students and 15 female students. The
researcher has designed an electronic system to help to assist the blind in the
spatial detection of obstacles. The researcher trained them sufficiently on
the system. as a tool was designed to identify the effectiveness of the
assistance system for the blind to navigate using the show honesty and
account transactions, the necessary stability. The study concluded in the
results, including: the presence of a high level in the extent of the ability to
spatial detection of obstacles. In general, the students are blind sample
individuals, as well as up, in the extent of adaptation of the blind with the
aid system, a good level in the ratings of module design Manifesting sensory
from the point eyes blind research sample. The study revealed as well as the
presence of a function is a positive relationship between the effectiveness of
the aid system in the spatial detection of obstacles and adapt to the blind
with the system with the blind, as well as the matter of how effective spatial
detection of obstacles and module design Manifesting sensual, and the
results showed the presence of statistically significant differences between
mean scores male, female, and the average grades, in favor of males in the
effectiveness of assistant system to navigate using the sensory show from
the perspective of the blind.
Keywords: Obstacles Spatial-detection, blind, help system, the display
unit, movement, movement.
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 -1مقدمة:
البصر ىوو احلاسوة الوس يسوتطي الفورد بواسوطتها أن يورى كول هوأث أماموو أهنواث ربركاتوو ،وانتقالوو مون
مك ووان إىل آ وور ،وللبص وور دور كب ووًن يف ربدي وود مواق و األه ووياث واذباىاهت ووا ،وتق وودير ادلس ووافات ،واألح ووام،
وك ووذلك يف إدراك العوائ ووق ،والعقب ووات ال ووس ق وود تك ووون مص وودر ط وور للش ووخص أهن وواث حركت ووو ،وانتقال ووو .و
الشوخص ادلبصور ،مون والل تاتوو البصورية ادلباهورة ،وبوًن ادلباهورة ،أن يتعورف مكونوات بيتتوو،
يستطي ّ
وأن حيدد فيها مواق األهياث ،واذباىاهتا ،وعالقاهتا ببعضوها بعضواً ،بالتواي ،يضومن لنفسوو التّحورك باموان
يف بيتتو ،سواثً يف ادلنزل ،أويف البيتة احمللية بشكل عام.
أما الشخص الكفيف ،في د صعوبة يف التنقل ،واحلركة بسالمة ،مون مكوان ر ور .ففقودان حاسوة
اإلبصووار يوويفهر يف قوودرة الفوورد علووى التعوورف ،والتنقوول ،ويقلوول تووازن البوودن ،فتميوول ادلشووية إىل أن تصووب بووًن
هابتوة ،ودييول اجلسوم عوون امسوتقامة ،وادلرونوة .كمووا م يسوتطي الكفيوف أن يتحوورك بونفل السوهولة ،واحلريووة
الس يتحرك هبا ادلبصر ،ولذا جيب أن تتسم حركتو بالكثًن من احلذر ،واليقظة حىت م يصطدم بعقبات ،أو
يق على األرض ،نتي ة تعثره بشأث ما أمامو ،لذلك فهو زلتاج إىل الرعاية الس ّتولد لديوو الثّقوة بوالنفل،
وامستقاللية ،وامستغناث عن امعتماد على الغًن يف كل أموره( .صاحلة)4 ،3002،
م هووك بووان اسووتخدام ادلكفوووفٌن دلعينووات التنقوول ،واحلركووة ،يوويفدي إىل تسووهيل مهمووات احليوواة
اليومي ووة ،وتلبي ووة احتياج وواهتم باق وول جه وود ،وعن وواث .وق وود ظه وورت العدي وود م وون معين ووات التنق وول اإللكتوني ووة
 ،Electronic Mobility Devicesوىووأ أدوات ربو ّوول ادلعلومووات الووس يسووتقبلها الشووخص
ادلبصر ،عت حاسة البصور ،إىل معلوموات يسوتقبلها الشوخص الكفيوف ،بواسوطة حاسوة السوم  ،أو حاسوة
اللموول .قوود حيموول الفوورد ىووذه األدوات بيووده ،أو يضووعها علووى رأسووو ،أو عينيووو .ومهمووا كووان نوووع األداة،
فالشخص الكفيف ،حيتاج إىل التدرب عليها دلدة زمنية كافية ،حىت جيين الفائدة ادلرجووة منهوا( .اخلطيوب،
)302 ،3002
م هك أن ذلذه التقنيات احلديثة الكثًن من الفوائد وارهار امجيابية يف احلياة اليومية للمعوق ،وقد
جاث يف ورقة تطوي  ،ونقل التكنولوجيا اجلديدة ادلخصصة للمعوقٌن ،يف ميفسبر امسكوا الل نة امقتصادية
وامجتماعية لغرب آسيا ،عام  ،7323تلخيصاً ألىم ىذه ارهار امجيابية كما يايت:
 امرتقاث بقدرة ادلعوقٌن على احلركة والتنقل. ربسٌن قدرة ادلعوقٌن على التواصل. تطوير ادلهارات الس تساعدىم يف امعتماد على أنفسهم يف مواجهة احلياة العملية.45
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 زيادة فرص العمل ادلتاحة للمعوقٌن. تطوير مهاراهتم للحفاظ على السالمة ،وصحتهم العقلية( .أبو عون)20 ، 3001،وتتوواهر كفوواثة ادلكفوووفٌن ،وقوودرهتم يف اسووتخدام األجهووزة ،ومعينووات التنقوول ،بعوودد موون العواموول منهووا:
طبيعة النظام ادلستخدم يف التنقل ،والعوامل الشخصوية الوس ذلوا دور بوارز يف قودرة الكفيوف ،وسورعة تدريبوو
على استخدام األجهزة منها دوافعو ،ورببتو للتعلم ،ومودى تقبلوو إلعاقتوو ،وقدرتوو علوى التخيول ،والتحليول
وامستنتاج ،وفهم عناصر البيتة احمليطة ،و العوامل األسورية ،وخباصوةً ادلسوتوى امقتصوادي ل،سورة ،والودعم
ادلعنوووي ،وأسوواليب ادلعاملووة ادلسووتخدمة مو الكفيووف ،وكوذلك العواموول البيتووة احمليطووة بووالكفيف ،موون حيووث
تنظيم الشوارع ،واألبنية ،ووسائل النقل.
وسعياً إىل مساعدة ادلكفوفٌن ،من أجل مواجهة مشكالت احلركة ،والتنقل ،مت تصميم نظام مساعدة
إلكتونية ،للكشف عن العوائق ،والكشف عن مدى فاعليتو ،من وجهة نظر ادلكفوفٌن.

 -2مشكلة الدراسة:

حيتاج ادلعوقون بصرياً ،جبمي مستويات الفقد البصري ،إىل العون ،وادلساعدة ،لتلبية مجي احتياجاهتم
التبوية ،والنفسية ،وامجتماعية .فهم يشكلون هرحية بًن قليلة يف اجملتم  ،حيث تشًن إحصاثات منظمة
الصووحة العادليووة عووام  3070إىل أنووو مووا يزيوود عوون ( 23مليووون) كفيف واً حووول العووا  ،و( )321مليووون موون
ضعيفأ اإلبصار ،وأن ( )%20من ادلعوقٌن بصرياً ،ىم من الدول النامية( .تقرير منظمة الصوحة العادليوة،
)1 ،3070
األدوات املكتونيو ووة باهو ووكاذلا ادلختلفو ووة ،ىو ووأ أحو وود أىو ووم أهو ووكال ادلسو وواندة ،وادلسو وواعدة الو ووس زبو وودم
ادلكفوفٌن ،وتساعدىم علوى تسوهيل مهوام حيواهتم اليوميوة ،وتلبيوة احتياجواهتم ادلتنوعوة .ومون ىوذه األدوات
أجهووزة كشووف العوائووق ،والعقبووات الووس تواجووو الكفيووف أهنوواث احلركووة ،والتنقوول يف البيتووة ،باهووكاذلا ادلتعووددة
وادلتنوعة.
التعرف على اجلوار ،والتكيف مو
وتعتمد الدراسات ادلن ّفذة يف رلال مساعدة ادلكفوفٌن على التن ّقل ،و ّ
احملوويط علووى إعطوواث أواموور لعيووة بشووكل أساسووأ ،عوودا عوون تلووك ادلعتموودة علووى اسووتخدام العصووى العاديووة
والذكية.
م ووا نظ ووام ادلس وواعدة ادلص وومم م وون قب وول الباح ووث ،يف الدراس ووة احلالي ووة ،فه ووو عب ووارة ع وون نظ ووام مس وواعدة
للمكفوووفٌن باس ووتخدام وح وودة إظه ووار حسووية ،للكش ووف ع وون العوائ ووق ،ومسوواعدة ادلكف وووفٌن عل ووى التنق وول،
واحلرك ووة ،بام ووان وس ووالمة أك ووت .فه ووو ج وووذج أوي لنظ ووام س ووهل امس ووتخدام ،وقاب وول للحم وول ،ويه وودف إىل
مسوواعدة ادلكفوووفٌن علووى احلركووة بسووهولة ،موون ووالل كشووف العوائووق ،وذبنبهووا موون مسووافة تصوول إىل عوودة
45
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أمتار .ومتّ ذبربتو عملياً على عينة من الطلبة ادلكفوفٌن ،هبدف ا تبار فاعليتوو يف كشوف العوائوق األماميوة،
واجلانبية ،يف أمواكن متنوعوة ،وتعورف مودى كفاثتوو ،وفاعليتوو ،يف مسواعدة ادلكفووفٌن ،هبودف تطووير نظوام
ادلساعدة ،وامرتقاث بو إىل أفضل مستوى شلكن ،استناداً إىل آراث ،ووجهات نظر ادلكفوفٌن بو.
يتكون نظام ادلسواعدة مون وحودة حسويّة ،توضو علوى الظهور ،وشلكون وضوعها أيضواً علوى الوبطن ،ويوتم
ربطهووا باحلاسووب ،موون ووالل دارة ربكووم ،بُنيووت صيصواً لغايووة ىووذا البحووث ،الووذي يقوووم بوودوره ،بتحليوول
اجلوار ،من الل كامًنايت مراقبة .بعد ربليل اجلوار ،وكشف العوائق الس جيب نقل معلومات عن طبيعتها
للكفيف ،سواثً عن مدى قرهبا ،وبعدىا ،وكوهنا هابتة ،أو متحركة ،يقوم احلاسب من الل دارة التحكم،
بإعطاث أوامر ربكم (تشغيل  /إطفاث) إىل الوحدة احلسية اجملهزة بعودد مون احملركوات الصوغًنة ،قيواس  2موم
متوضعة على هكل مصوفوفة بابعواد  0x70زلركوات .وعنود تشوغيل أيواً مون ىوذه احملركوات،
وعددىا ّ ،00
فإهنووا تعطووأ اىتوزازاً فيفواً ،يتنقوول إىل اجللوود ،شلووا يولسوود تنبيهواً ح سسووياً ،يووتم امسووتفادة منووو يف تنبيووو ادلكفوووف
بوجود العوائق .والشكل ( )7التاي يبٌن وحدة اإلظهار ،وتوضعها على جسم الكفيف.

الشكل ( )1وحدة اإلظهار وتوضعها على جسم الكفيف

ويف ضوث ما سبق ،ديكن صيابة مشكلة الدراسة يف سيفال رئيل ىو:

ما فاعلية نظام مساعد للتنقل ،باستخدام وحدة إظهار حسية ،من وجهة نظر المكفوفين؟
ويتفرع عن ىذا التساؤل الرئيل ،رلموعة األستلة الفرعية التالية:

 ما مستوى فاعلية نظام مساعد للتنقل ،باستخدام وحدة إظهار حسية ،من حيث الكشفادلكاين للعوائق ،من وجهة نظر ادلكفوفٌن؟
 ما مستوى فاعلية نظام مساعد للتنقل ،باستخدام وحدة إظهار حسية من حيث تكيّفالكفيف م نظام ادلساعدة من وجهة نظر ادلكفوفٌن؟
45
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 ما مستوى فاعلية نظام مساعد للتنقل ،باستخدام وحدة إظهار حسية ،من حيث مدى مالثمةتصميم وحدة اإلظهار ،من وجهة نظر ادلكفوفٌن؟

 -3أهمية الدراسة:

وتتمثل أمهية البحث احلاي يف التاي:

 تصميم نظام مساعد للمكفوفٌن الذين يعانون من صعوبات يف التنقل ،واحلركة يف البيتة احمليطة،شلا يساىم يف تقدًن العون ،وادلساعدة ذليفمث األفراد ،ويزيد قدرهتم على التنقل ،واحلركة.
 أمهية تفعيل التكنولوجيوا يف دموة ادلكفووفٌن ،دلسواعدهتم يف التحورك ،يف بيتوتهم بشوكل أفضول،وبسهولة ،من الل ذبنب ،وكشف العوائق.
 أمهية تقدًن اخلدمات ادلساندة والداعمة للمكفوفٌن ،ومن أمهها األجهزة املكتونية ،شلا يقللمن اعتمادىم على ار رين ،ويساعدىم على ربقيق ادلزيد من امستقاللية يف حياهتم اليومية.

 امستفادة من نتائج الدراسة ،حول فاعلية نظام ادلساعدة ،يف الكشف عن العوائق ،وعن دورهيف ربسٌن نظام ادلساعدة ،وتطويره ،وتاليف مشكالتو يف استناداً إىل آراث ادلكفوفٌن.

 -4فرضيات الدراسة:

 م توجد فروق ذات دملة إحصائية يف مدى فاعلية نظام مساعد للتنقل ،باستخدام وحدةإظهار حسية ،من وجهة نظر ادلكفوفٌن ،ترتبط دبتغًن اجلنل.
 توجد عالقة ارتباطية ،ذات دملة إحصائية ،بٌن مدى فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق ،وتكيّفالكفيف م نظام ادلساعدة.

 توجد عالقة ارتباطية ذات دملة إحصائية ،بٌن مدى فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق ،وتصميموحدة اإلظهار احلسية.

 -5أهداف الدراسة:
تتحدد أىداف الدراسة يف النقاط ارتية:

 الكشف عن فاعلية نظام مساعد للتنقل ،باستخدام وحدة إظهار حسية ،من وجهة نظرادلكفوفٌن.
 الكشف عن الفروق ،بٌن الطلبة ادلكفوفٌن يف فاعلية نظام مساعد للتنقل ،باستخدام وحدةإظهار حسية ،من وجهة نظرىم ،تبعاً دلتغًن اجلنل.
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 الكشف عن العالقة ،بٌن مدى فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق ،وتكيّف الكفيف م نظامادلساعدة.

 الكشف عن العالقة ،بٌن مدى فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق ،وتصميم وحدة اإلظهاراحلسية.

 -6تعريف المصطلحات :تتناول الدراسة عدة مفاهيم نوضحها كما يأتي:

فاعلية :وىأ مدى الن اح يف ربقيق األىداف ،أي مدى اإلتقان ،وىو ىدف أساسأ من أىداف

مد ل النظم" (القال؛ وناصر ،7330 ،ص.)372
ويُعسرفها الباحث إجرائياً باهنا :قدرة نظام مساعد للمكفوفٌن ،باستخدام وحدة إظهار حسية على
الكشف عن العوائق ،يف البيتة احمليطة ،لدى الطلبة ادلكفوفٌن .وتُقاس الفاعلية من الل الدرجة الس
حيصل عليها ادلكفوفون يف ادلقياس اخلاص لذلك.
نظام المساعدة باستخدام وحدة إظهار حسية :ويعرفو الباحث إجرائياً على أنو عبارة عن جهاز
الكتوين ،مت تصميمو من قبل الباحث ،يعطأ تنبيهات على اجللد ،بواسطة وحدة إظهار ،توض على
الظهر ،وشلكن وضعها أيضاً على البطن ،رلهزة بعدد من احملركات الصغًنة ،قياس  2مم ،وعددىا ،00
متوضعة على هكل مصفوفة بابعاد  .0x70وعند تشغيل أياً من احملركات ،فإهنا تعطأ اىتزازاً فيفاً،
ّ
يتنقل إىل اجللد ،شلا ي سولد تنبيهاً حسيّاً ،يتم امستفادة منو يف تنبيو ادلكفوف لوجود العوائق ،وكذلك يف
كشف اللون الغالب على ادلنظر ادلقابل للكفيف ،باإلضافة لوحدة اإلظهار ،يشمل نظام ادلساعدة ،دارة
ربكم متصلة حباسب هخصأ ،يا ذ بدوره معلومات عن اجلوار ،من الل كامًناتٌن رقميتٌن.
عرف من وجهة نظر األطباث ،بانو ذلك الشخص الذي م تزيد ح ّدة إبصاره ( Vision
الكفيف  :ويُ ّ

 )Acuityعن ( )300/30قدم يف أحسن العينٌن ،أو حىت بعد استخدامو النظارة الطبية( .القمش،
ادلعايطة،3001 ،ص )773
عرف ادلكفوفون إجرائياً يف الدراسة احلالية ،باهنم الطلبة ادلكفوفون يف جامعة دمشق ،يف بعض كليات
ويُ ّ
العلوم اإلنسانية ،الذين تتاوح أعمارىم بٌن ( )20-72سنة ،ويعانون من إعاقة بصرية كليّة.

 -7دراسات سابقة:

فيما يلأ عرض جملموعة من الدراسات العربية واألجنبية ،ذات الصلة دبوضوع الدراسة ،وستعرض حسب
التسلسل الزمين ،من األقدم إىل األحدث.
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دراسة الخياط ( ،)1991األردن
عنوان الدراسة :فاعلية جهاز امبتكون يف تعليم مهارات القراثة للكفيفات.
ىدف الدراسة :ربديد فاعلية جهاز امبتكون ،يف تعليم مهارات القراثة للكفيفات.
عينة الدراسة :تالفت من ( )72طالبة كفيفة يف ادلركز اإلقليمأ لتدريب الكفيفات يف األردن ،ومت
استخدام مقياس مهارات القراثة العربية.
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إىل إهبات فاعلية جهاز امبتكون ،يف تعليم مهارات القراثة للكفيفات.
دراسة بيجلو ،آن ( :)Bigelow, Ann.E, 1996كندا

"Blind and Sighted Children's Spatial Knowledge of Their
"Home Environments.

عنوان الدراسة :تطوير ادلعرفة ادلكانية لبيتة ادلنزل ،عند األطفال ادلعوقٌن بصرياً.
ى و و وودف الدراس و و ووة :تس و و ووعى الدراس و و ووة إىل التح و و ووري ع و و وون كيفي و و ووة تط و و ووور ال و و وووعأ ادلك و و وواين ل و و وودى هاله و و ووة
رلموعات من األطفال ،عت دراسة طولية.
عينو ووة الدراس و ووة :ضو و ّومت عين و ووة الدراسو ووة هاله و ووة رلموعو ووات م و وون األطفو ووال يف عم و ور ادلدرسو ووة ،متف و وواوتٌن
يف ق و وودراهتا البص و و ورية ،اجملموع و ووة األوىل ل و ووديها إعاق و ووة بص و و ورية كلي و ووة ،واجملموع و ووة الثاني و ووة ل و ووديها ض و ووعف
بصر ،بينما كانت اجملموعة الثالثة من األطفال ادلبصرين.
نتائج الدراسة :أسفرت الدراسة عن النتائج ارتية:
 .7أمهية حاسة اللمل يف تطور اإلدراك ادلكاين ،عند األطفال ادلعاقٌن بصرياً.
 .3منع وودام تط ووور حاس ووة اللم وول عن وود الطف وول ادلع وووق بصو ورياً ،من ووذ وق ووت مبك وور ،ل ووو نت ووائج س وويتة
علو و ووى النمو و ووو عنو و وود األطفو و ووال ادلعو و وواقٌن بص و و ورياً ،إذ تعتو و ووت حاسو و ووة اللمو و وول دبثابو و ووة نافو و ووذة علو و ووى
العا  ،لدى األطفال ادلعوقٌن بصرياً.
 .2تت و ووا ر الق و وودرة عل و ووى التنظ و وويم ادلك و وواين ،ل و وودى األطف و ووال ادلع و وووقٌن بص و وريا ،بس و ووبب ع و وودم وج و ووود
تفاعو وول م و و الكائنو ووات ،وزلدوديو ووة احلركو ووة وامستكشو وواف ،ولو وويل بسو ووبب فقو وودان البصو وور حبو وود
ذاتو.

دراسة شيميزو وأخرون ( ،)Shimizu, et. Al, 1999اليابان

System for Helping Blind children Acquire Spatial
Awareness.
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عن و و ووان الدراسو و ووة :وض و و و نظو و ووام دلسو و وواعدة األطفو و ووال ادلعو و وووقٌن بص و و ورياً علو و ووى اكتسو و وواب مهو و ووارة الو و وووعأ
ادلكاين.
Computer-assisted
ى و وودف الدراس و ووة :التحق و ووق م و وون مو و وودى فاعلي و ووة نظ و ووام ))CAI
 Instructionيف مس و وواعدة األطف و ووال ادلع و وووقٌن بصو و ورياً ال و ووذين جي و وودون ص و ووعوبة يف فه و ووم م و ووا حي و وويط
هب و و ووم ،مو و و وون و و و ووالل تنميو و و ووة مهو و و ووارة الو و و وووعأ ادلكو و و وواين ،والتعو و و وورف عل و و و وى األهو و و ووكال وربديو و و وود ادلواق و و و و ،
وامذباىات يف الفضاث.
عينو و ووة الدراسو و ووة :ضو و و ّومت عينو و ووة الدراسو و ووة رسو و ووة أطف و و ووال ،هالهو و ووة مو و وونهم لو و ووديها إعاقو و ووة بص و و ورية من و و ووذ
الومدة ،واهنٌن من األطفال ادلبصرين الذين كانوا معصويب األعٌن.
Computer-Assisted
Instruction
أدوات الدراسو و ووة :مت اس و و ووتخدام نظ و و ووام
( )CAIوىو و ووو عبو و ووارة عو و وون كمبيو و وووتر هخصو و ووأ زلمو و ووول صو و ووغًن احل و و ووم ،يتو و ووالف مو و وون هو و ووالث آمت
تص و وووير ،ويس و وواعد ى و ووذا النظ و ووام ادلع و وواق بص و ورياً عل و ووى اكتس و وواب ال و وووعأ بادلك و ووان ،والتح و وورك يف البيت و ووة،
م و وون و ووالل األوام و وور الص و وووتية ال و ووس تص و وودر ع و وون اجله و وواز ،حبي و ووث يق و وووم اجله و وواز بإص و وودار التص و ووويبات
السمعية يف أقل من هانيتٌن ،بدمً من احلصول على مساعدة ادلبصرين.
نت و ووائج الدراس و ووة :أظه و وورت نت و ووائج الدراس و ووة فاعلي و ووة اجله و وواز( )CAIيف مس و وواعدة أف و وراد الدراس و ووة عل و ووى
اكتس و و و وواب مه و و و ووارة ال و و و وووعأ ادلك و و و وواين ،والتع و و و وورف عل و و و ووى األه و و و ووكال وربدي و و و وود ادلواق و و و و وامذباى و و و ووات يف
الفضاث ،من الل األوامر الصوتية الصادرة عن اجلهاز.

دراسة القحطاني ( ،)2117السعودية

عنوان الدراسة :تقييم التامج الناطقة الس يستخدمها ادلعوقون بصرياً يف العا العريب ،من وجهة نظر
ادلستخدمٌن أنفسهم.
ىدف الدراسة :هتدف الدراسة إىل تقييم فاعلية بعض التامج الناطقة ،وىأ جوز وىال وإبصار ،من
وجهة نظر ادلكفوفٌن الذين يستخدمون ىذه األجهزة من حيث (اإليقاف ،التشغيل ،القوائم ،احملتويات،
الصوت ،ادلشكالت ،امنتنت).
عينة الدراسة :بلغت ( )131كفيفاً ،من بعض الدول العربية وىأ (السعودية ،مصر ،األردن ،البحرين،
اإلمارات العربية ادلتحدة ،الكويت) منهم ( )321كفيفاً ،يستخدمون جهاز إبصار و( )737كفيفاً،
يستخدمون برنامج ىال و( )773يستخدمون جهاز ىال.
نتائج الدراسة:
56

فاعمية نظام مساعد لمتنقل باستخدام وحدة إظهار حسية من وجهة نظر المكفوفين .............أ .د .أبو النور ،م .العالوي

إ ّن درجة الفاعلية يف استخدام مجي التامج الناطقة ككل مرتفعة ،ودرجة الفاعلية يف بعض القوائم،
ىأ األكثر ارتفاعاً ،يليو رلال اإليقاف والتشغيل ،مث رلال احملتويات مث الصوت ،مث رلال امنتنت وأ ًناً
رلال ادلشكالت.
ومن أىم ادلشكالت يف استخدام التامج ،مرتبة من األعلى إىل األقل ارتفاعاً (تكاليف التامج،
وبالتاي عدم امتالكها ،مث احلاجة للتدريب على للتامج ،وتطوير التنامج ادلكلف ،وادلبالغ ادلرتفعة للصيانة،
ارتفاع ادلبالغ ادلطلوبة للتدريب على التامج ،وتتعرض رداثة الصوت يف التنامج ،للتلف عند نقلو من
جهاز ر ر ،التعليقات حول استخدام التنامج)
دراسة بوركا ( ،)Borcaa,2010رومانيا

"Effective strategies for developing independence in
"movement and travel of blind students.

عنوان الدراسة :امستاتي يات الفعالة لتطوير مهارة التنقل ،واحلركة بامستقاللية عند األطفال ادلعوقٌن
بصرياً.
هتدف الدراسة :إىل تعرف فاعلية األنشطة التعليمية ادلسلية ،واأللعاب احلركية يف ربسٌن فاعلية
استاتي يات التنقل ،واحلركة عند األطفال ادلعوقٌن بصرياً.
عينة الدراسة :تالفت عينة الدراسة من ( )30طفالً من األطفال ادلعاقٌن بصرياً شلن تراوحت أعمارىم ما
بٌن ( )77-0سنة.
أداة الدراسة :استخدم الباحث األدوات ارتية ،لتحقيق أىداف الدراسة:
 -7ا تبار للكشف عن مهارات التنقل واحلركة.
 -3برنامج تدرييب ،حيتوي على اجملموعة من األنشطة التعليمية ادلسلية الس تتضمن رلموعة من
تعرف البيتة
األلعاب الس تعتمد على احلواس (السم  ،واللمل ،الشم) وتفيدىم يف عملية ّ
احمليطة ،والتنقل ،واحلركة فيها.
نتائج الدراسة :أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة قوية ،بٌن األنشطة التعليمية ادلسلية واأللعاب احلركية،
وبٌن استاتي يات التنقل واحلركة ،حبيث كانوا األطفال قادرين بشكل أفضل على ربديد األماكن ،ومواق
األهياث ،وتعرف البيتة ،من الل امعتماد على كل من حاسة السم واللمل والشم.
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دراسة محمس ( ،)2111السعودية
عنوان الدراسة :فاعلية برنامج إرهادي إلتقان مهارات التوجو واحلركة ،لدى الطلبة ادلكفوفٌن ،يف ادلرحلة
امبتدائية ،دبعهد النور بالرياض.
ىدف الدراسة :ىو الكشف عن فاعلية برنامج إرهادي إلتقان مهارات التوجو واحلركة ،لدى الطلبة
ادلكفوفٌن.
عينة الدراسة بلغت ( )30طالباً من الطلبة ادلكفوفٌن ،يف ادلرحلة امبتدائية ،دبعهد النور للمكفوفٌن
بالرياض.
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إىل فاعلية التنامج اإلرهادي ،يف ربسن مهارات التوجو ،واحلركة لدى
الطلبة ادلكفوفٌن ،يف ادلهارات احلسية ،وتنمية الوعأ يف اجلسم.

دراسة دوالنسكي ( ،2113 ، )Dollanskiالواليات المتحدة

عن و و ووان الدراسو و ووة :التحق و و ووق مو و وون قو و وودرة األه و و ووخاص ادلعو و وووقٌن بص و و ورياً عل و و ووى اإلحسو و وواس بو و ووالعوائق ،م و و وون
الل حاسة السم .
ىو و وودف الدراسو و ووة :التحقو و ووق مو و وون قو و وودرة األهو و ووخاص معو و وووقٌن بص و و ورياً علو و ووى اإلحسو و وواس بو و ووالعوائق ،مو و وون
الل حاسة السم .
عينة الدراسة :ضمت عينة الدراسة ( )43معوقاً بصرياً.
أدوات الدراسة :رلموعة من األىداف ادلصنوعة من مواد سلتلفة.
إج و وراثات الدارس و ووة :ق و ووام الباح و ووث بتحري و ووك األى و ووداف ذب و وواه الش و ووخص ،وى و ووو ج و ووالل يف مقع و ووده ،دون
أن يصو وودر عو وون ىو ووذه احلركو ووة أيو ووة أص و ووات ،أو تيو ووارات ىوائيو ووة ،وكانو ووت األىو ووداف ربو وورك ،إمو ووا يف اذبو وواه
مواجو ،أو باذباه جانيب ،ضلو وجهو ادلفحوص ،أو يف إحدى أذنيو.
أجري ووت الت رب ووة م و و ادلفحوص ووٌن ،رب ووت أربع ووة ظ ووروف ذبريبي ووة سلتلف ووة وى ووأ :حال ووة يك ووون فيه ووا الوج ووو
مكش و و وووفاً دون بط و و وواث ،وحال و و ووة تثبّو و و وت فيه و و ووا قطع و و ووة م و و وون ال و و ووورق ادلق و و وووى إىل ج و و ووانيب الو و و ورأس يف اذب و و وواه
عمو و ووودي ،ويف مواجهو و ووة األذنو و ووٌن ،وحالو و ووة هالثو و ووة يوجو و وود فيهو و ووا نقو و وواب مقو و وووى ،يغطو و ووأ الوجو و ووو ،واحلالو و ووة
الرابعة تكون فيها األذنان زلشوتٌن بقط من القطن.
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إىل النتائج ارتية:
 إن السم بوجو عام ،ىو العامل ادلسيفول عن اإلحساس بالعوائق.
 يو ووتم التنبو وويف بوجو ووود العوائو ووق مو وون امذبو وواه ادلواجو ووو الو ووذي جيعو وول السو ووم مسو ووتحيالً ،يف حو ووٌن
أن امذب وواه اجل ووانيب ال ووذي يس ووم بالس ووم  ،أظهو وور نف وول النت ووائج اإلجيابي ووة ال ووس ظه و ورت فيمو ووا
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ل ووو ت وورك فيه ووا الوج ووو عاريو واً دون بط وواث ،ك ووذلك حي وودث تنب وويف بوج ووود العوائ ووق فيم ووا ل ووو ك ووان
السم زل وباً.
 أن الضغط ،ودرجة احلرارة ،م ديكن أن تكون ىأ العوامل ادلسيفولة عن الظاىرة.

تعقيب على الدراسات السابقة:

بع وود امطو ووالع عل ووى رلموعو ووة مو وون الدراس ووات العربيو ووة واألجنبي ووة الو ووس اىتمو ووت بدراس ووة فاعليو ووة بعو ووض
ال و و و وتامج ،واألجه و و و ووزة اخلاص و و و ووة ب و و و ووادلكفوفٌن ،دبختل و و و ووف أنواعه و و و ووا ،وأه و و و ووكاذلا ،كوهن و و و ووا أدوات ،ووس و و و ووائل
أساس و ووية ،تزي و وود م و وون اس و ووتقاللية ادلكف و وووفٌن ،وتس و وواىم يف درله و ووم يف اجملتم و و بص و ووورة أفض و وول ،مت التوص و وول
إىل فاعلي و ووة ى و ووذه األجه و ووزة ،والو و وتامج ادلتنوع و ووة ،يف تط و وووير ،وربس و ووٌن مه و ووارات ادلكف و وووفٌن .وم و وون ى و ووذه
الدراسووات ،دراسووة ( ) Shimizu, et. Al, 1999الووس أكوودت فاعليووة اجلهوواز( )CAIيف
مس و و وواعدة ادلكف و و وووفٌن عل و و ووى اكتس و و وواب مه و و ووارة ال و و وووعأ ادلك و و وواين ،وتع و و و ّورف األه و و ووكال ،وربدي و و وود ادلواقو و و و
وامذباى و و ووات يف الفض و و وواث ،م و و وون و و ووالل األوام و و وور الص و و وووتية الص و و ووادرة ع و و وون اجله و و وواز .و أك و و وودت دراس و و ووة
 Bigelow,أمهي و ووة حاس و ووة اللم و وول يف تط و ووور اإلدراك ادلك و وواين عن و وود
Ann.E,
(1996
األطف و ووال ادلع و وواقٌن بص و و ورياً .و أك و وودت دراس و ووة ( )Borcaa,2010أمهي و ووة تط و وووير ،وربس و ووٌن مهو و ووارات
التنق و و و وول ،واحلركو و و و ووة لو و و و وودى ادلكف و و و وووفٌن ،باسو و و و ووتخدام اس و و و و وتاتي يات متنوع و و و ووة ،وكمو و و و ووا أكو و و و وودت دراسو و و و ووة
 Dollanskiالو و و ووس توصو و و وولت إىل أن السو و و ووم بوجو و و ووو عو و و ووام ىو و و ووو العامو و و وول ادلسو و و وويفول عو و و وون اإلحسو و و وواس
بالعوائق.
أما دراسة زلمل  ،3077فقد توصلت إىل أمهية ودور التامج اإلرهادية للمكفوفٌن يف ربسن مهارات
التوجو واحلركة لدى الطلبة ادلكفوفٌن يف ادلهارات احلسية ،وتنمية الوعأ باجلسم .وأما دراسة القحطاين
( ،)3001فقد توصلت إىل أن فاعلية التامج الناطقة للمكفوفٌن مرتفعة ،وأهبتت دراسة اخلياط ()7330
فاعلية جهاز امبتكون يف تعليم مهارات القراثة للكفيفات.
وبعد مراجعة األحباث العربية واألجنبية السابقة ذات الصلة دبوضوع الدراسة ،وجد الباحث أن أبلب
الدراسات تعتمد على إصدار تنبيهات صوتية للكفيف ،شلا يعيق استخدامو حلاسة السم وييفهر عليها،
تبٌن للباحث ندرة الدراسات الس اىتمت
وىأ احلاسة الس يعتمد عليها بشكل كبًن يف التعرف والتنقل ،و ّ
بتصميم أجهزة دلسية ،للكشف ادلكاين للعوائق ،شلا يعطأ الدراسة احلالية ميزة اجل ّدة واألصالة يف البيتة
السورية.
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 -8منهج الدراسة:
لإلجابة على أستلة الدراسة ،وربقيقاً ألىدافها ،مت امعتماد على ادلنهج الوصفأ التحليلأ ل،زمة،
وتناسبو م طبيعة الدراسة ،ورصد نتائ ها ،وربليلها .فادلنهج الوصفأ ،يعتمد على التحليل ،والتفسًن
العلمأ ادلنظم لوصف ظاىرة ،أو مشكلة زلددة ،وتصويرىا كمياً ،عن طريق مج ادلعلومات والبيانات عن
الظاىرة ،وربليلها ،وإ ضاعها للدراسة الدقيقة.
 -9عينة الدراسة:

أجريت الدراسة على عينة مكونة من( )23طالباًكفيفاً ،وطالبة من طالب جامعة دمشق ،يدرسون يف
بعض الكليات العلوم اإلنسانية ،ويقيمون يف ادلدينوة اجلامعيوة ، ،وقود متّ ا تيوارىم بطريقوة مقصوودة ،مونهم
( )71طالباً ،و ( )71طالبةً .م العلم أن العدد اإلمجاي للطالب ادلكفوفٌن ،وادلقيمٌن يف ادلدينة اجلامعية
الل فتة التطبيق ،يبلغ حواي ( )40طالباً وطالبةً ،أي أن عينة الدراسة تبلغ حواي ( )%10من اجملتم
األصلأ يف البيتة السورية.

 -11أداة الدراسة:
لتحقيق ما هتدف إليو الدراسة ،متّ تصميم أداة للتعرف على مدى فاعلية نظام ادلساعدة للمكفوفٌن يف
التنقل ،باستخدام وحدة إظهار حسية ،وديكن وصف طوات إعداد ادلقياس على النحو اريت:
 -7ربديد أبعاد ادلقياس ،يف ضوث فاعلية النظام ،يف هالهة أبعاد ىأ :فاعلية النظام يف الكشف ادلكاين
عن العوائق ،وتكيّف الكفيف م النظام ،وتصميم وحدة اإلظهار احلسيّة.
 -3صيابة عبارات ادلقياس ،وربديد بدائل امست ابة حيث مت صيابة ( )23عبارة يف صورهتا األولية،
كما مت ربديد بدائل امست ابة على العبارات بصيغة امست ابة ( نعم–م).
 -2حساب صدق ادلقياس ،وهباتو كما يايت:
أ -حساب صدق المقياس :مت حساب صدق ادلقياس باستخدام الطرق الثالث التالية:

 صدق المحكمين :للتاكد من صدق ادلقياس ،مت عرضو يف صورتو األولية على رلموعة مناحملكمٌن ادلتخصصٌن ،للحكم على دقة ادلقياس ،وقدرتو على قياس ما وض لقياسو .وبناث
على مالحظات احملكمٌن ،مت تعديل العبارات ،لتكون أكثر مصداقية ،كما مت حذف
العبارات الس ربظ بنسبة اتفاق  .% 20حبيث أصبحت عبارات ادلقياس ،موض هقة،
وقبول ،من قبل مجي احملكمٌن ،وبذلك أصب عدد عبارات ادلقياس ( )32عبارة.
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 صدددق االتسدداق الددداخلي :مت حسوواب معووامالت امرتبوواط ،بووٌن كوول عبووارة ،وبووٌن الدرجووةالكليووة لالسووتبانة ،فتاوحووت معووامالت امرتبوواط ،بووٌن درجووة كوول رلووال ،وبووٌن الدرجووة الكليووة
للمقياس ،بٌن ( 0603و  ) 0611وىأ معامالت ارتباط جيدة ،وذات دملة إحصائية عند
مستوى دملة (.)0.07
 الصدق التمييزي  :تقسيم نتائج ادلقياس إىل ربيعيات ،وذلك لقياس الفروق بٌن اجملموعاتيبٌن الفروق بٌن
الطرفية ،األدىن واألعلى ،للحصول على الصدق التمييزي ،واجلدول (ّ )7
اجملموعات الطرفية يف مقياس فاعلية النظام ادلساعد للتنقل لدى عينة البحث:
الجدول ()1

الفروق بين المجموعات الطرفية في مقياس فاعلية النظام المساعد للتنقل
لدى عينة من الطلبة المكفوفين بجامعة دمشق

ام تبار التائأ (ت)

ا تبار ليفٌن
ا
البعد

الت انل القيمة
 Fامحتمالية

مج .فاعلية
نظام
ادلساعدة

.084

ت
)(t

-12.031 .779

القيمة
امحتمالية
)(sig

د.ح
)(df

8

حد الثقة ()%31
فرق
ادلتوسط

اخلطا
ادلعياري احلد األدىن احلد األعلى

-5.658 -8.342 .582 -7.000
.000

5.708 -11.560

.000

-5.500 -8.500 .606 -7.000

نالحظ من اجلدول السابق أن القيمة امحتمالية  ، sig < 0.05وىذا يعين أن ىناك فروقاً بٌن
اجملموعات الطرفية ،شلا يشًن إىل الصدق التمييزي للمقياس الذي أعده الباحث.
ب – حساب ثبات المقياس :مت حساب هبات مقياس استخدام فاعلية النظوام ادلسواعد للتنقول،
بالطرق الثالث التالية:
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 ثبددات المقيدداس بطريقددة ألفددا كرونبددا  :قووام الباحووث حبسوواب هبووات ادلقيوواس ككوول ،باسووتخداممعادلة كرونباخ العامة للثبات ،فبلغ معامول الثبوات ( )0.173وىوأ قيموة جيودة ،شلوا ييفكود أن
ادلقياس يتميز بدرجة جيدة من الثبات.

 ثبددات المقيدداس بطريقددة التجزصددة النصددفية :قووام الباحووث حبسوواب معاموول امرتبوواط بووٌن ادلفوورداتالفردي و ووة والزوجي و ووة  ،فبل و ووغ قيمت و ووو ( ،)0.232مث متّ حسو و وواب معام و وول الثب و ووات ،فبل و ووغ قيمتو و ووو
( )0.121وىأ قيمة م رتفعة ،شلا ييفكد أن ادلقياس ،يتميز بدرجة عالية من الثبات.

 ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيق المقياس :قام الباحث بتطبيق ادلقياس مرة هانية على العينةادلذكورة نفسها  ،أهناث حساب هبات ادلقياس ،والس يبلغ عودد أفرادىوا ( )71كفيفواً ،بعود مورور
فتة زمنية قدرىا أسبوعان من التطبيق األول .ومت حساب معامل امرتباط ،بٌن درجات العينة
يف التطبيقووٌن ،فبل ووغ قيمت ووو ( )0.121وى ووأ قيم ووة دالووة عن وود مس ووتوى ( ،)0.07شل ووا ييفك وود أن
ادلقياس يتميز بدرجة عالية من الثبات.
 -4تصحي ادلقياس :مت ربديد اإلجابة على ادلقياس بو( نعم – م) ،ويتم تقدير الدرجات وفق التوزي
اريت (:نعم 3:درجة ،م 7 :درجة).

 -11حدود البحث:

 )1الحدود الزمانية :مت التطبيق العملأ للبحث ،يف الفتة ما بٌن الثاين من ههر سبوز ،وبٌن العاهر من
ههر آب من العام 3070م.

 )3الحدود المكانية :مت تطبيق البحث يف ادلدينة اجلامعية جبامعة دمشق يف زلافظة دمشق.

 )2الحدود البشرية :مت تطبيق البحث على عينة وح مها  /23/طالباً ،وطالبةً من الطلبة ادلكفوفٌن
ادلقيمٌن يف ادلدينة اجلامعية جبامعة دمشق.

 -12نتاصج الدراسة:
نعرض نتائج الدراسة الس مت التوصل إليها على النحو اريت:
 -1اإلجابة على أسئلة الدراسة:


نتيجددة السددوال األول :مددا مسددتوى فاعليددة نظددام مسدداعد للتنقددل باسددتخدام وحدددة إظهددار

حسية ،من وجهة نظر المكفوفين؟

لإلجابة عن السيفال األول ،متّ حساب ادلتوسطات احلسابية ،وامضلراف ادلعياري ،والنسب ادلتوية لدرجات
ادلفحوصٌن على مقياس فاعلية نظام ادلساعدة ،باستخدام التنامج اإلحصائأ  ،SPSSوصنفت درجات
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ادلقيواس إىل هالهوة مسووتويات ،مت حسواهبا ،وحسوبت بطريقووة م  -/ع (ادلتوسوط  -/امضلوراف ادلعيوواري)،
واجلدول اريت يوض مستويات فاعلية النظام ادلساعد للتنقل لدى أفراد العينة:
الجدول()2
مستوى فاعلية النظام المساعد للتنقل ،لدى الطلبة المكفوفين في جامعة دمشق

البعد

ن

الدرج ووة الكلي ووة دلقي وواس
فاعلية النظام ادلساعد

23

م

ع

مستوى مرتفع

3.311 10.34

مستوى متوسط

مستوى منخفض

ن

:

ن

:

ن

:

2

31

30

03.1

4

73.1

ع :امضلراف ادلعياري
م :ادلتوسط احلسايب
ن :عدد أفراد العينة
يتض و موون النتووائج ادلبينووة يف اجلوودول السووابق أن نسووبة ( )%03.1موون الطووالب ادلكفوووفٌن موون عينووة
الدراسووة ،أظهوورت مسووتوى متوسووط يف تقوودير بفاعليووة النظووام ادلسوواعد ،ولوودى ( )%31موون العينووة ظهوور
مسووتوى مرتف و موون فاعليووة النظووام ،يف حووٌن أن أقليووة موون الطووالب ،ويبلووغ نسووبتهم ( ) %73.1فق ووط،
أظهرت مستوى منخفض يف تقدير فاعلية النظام ادلساعد.
بشكل عام ،ديكن اعتبار أن مستوى فاعليوة النظوام ادلسواعد للتنقول ،لودى بالبيوة أفوراد العينوة ،قود بلوغ
مستوى جيداً يف األداث ادلرجو منو ،وقد دلل الباحث ذلك أهناث ذبريبو على عينة البحوث ،وديكون ربسوٌن
ً
مستوى الفاعلية ،بعد األ وذ بعوٌن امعتبوار مالحظوات ادلكفووفٌن ،أفوراد عينوة البحوث علوى تصوميم نظوام
ادلساعدة ،وبالذات ما خيص وحدة اإلظهار احلسية.
وتتفق نتائج الدراسة احلالية م دراسة ( ) Shimizu, et. Al, 1999الس أكدت فاعلية
اجلهاز( )CAIيف مساعدة ادلكفوفٌن على اكتساب مهارة الوعأ ادلكاين .ودراسة ( Bigelow,
 )Ann.E, 1996الس أكدت أمهية حاسة اللمل يف تطور اإلدراك ادلكاين ،عند األطفال ادلعاقٌن
بصرياً.


نتيجددة السددوال الثدداني :مددا مسددتوى فاعليددة نظددام مسدداعد للتنقددل ،باسددتخدام وحدددة إظهددار

حسية ،من حيث الكشف المكاني للعواصق ،من وجهة نظر المكفوفين؟

لإلجابووة عوون الس ويفال الثوواين ،متّ حسوواب ادلتوسووطات احلسووابية ،وامضل وراف ادلعيوواري ،والنسووب ادلتويووة
لوودرجات ادلفحوصووٌن ،يف فاعليووة الكشووف ادلكوواين للعوائووق (احملووور األول) باسووتخدام التنووامج اإلحصووائأ
 ،SPSSوصنفت درجات ادلقياس إىل هالهة مستويات ،مت حساهبا ،وحسبت بطريقة م  -/ع (ادلتوسط
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 -/امضل وراف ادلعيوواري) ،واجلوودول اريت يوض و مسووتويات فاعليووة الكشووف ادلكوواين للعوائووق ،لوودى أف وراد
العينة:
الجدول()3
مستوى فاعلية الكشف المكاني للعواصق لدى الطلبة المكفوفين في جامعة دمشق

البعد
فاعلي د د د د ددة الكش د د د د ددف
المكاني للعواصق

م

ن
23

مستوى مرتفع

ع

0.430 32.44

مستوى متوسط

مستوى منخفض

ن

:

ن

:

ن

:

37

01.03

4

73.1

1

37.22

ع :امضلراف ادلعياري
م :ادلتوسط احلسايب
ن :عدد أفراد العينة
يتضو موون النتووائج ادلبينوة يف اجلوودول السووابق أن نسوبة ( )%01.03موون الطووالب ادلكفووفٌن موون عينووة
الدراسة ،أظهرت مستوى مرتف يف القدرة على الكشف ادلكاين للعوائق ،باستخدام نظام ادلساعد ،ولودى
( )%73.1موون العينووة ،ظهوور مسووتوى متوسووط فاعليووة الكشووف ادلكوواين للعوائووق  ،ولوودى () %37.22
ظهر مستوى منخفض يف فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق.
كما متَّ حساب النسب ،والتكرارات ،وادلتوسطات احلسابية ،وامضلرافات ادلعيارية مست ابة أفراد
العينة ،على بنود زلور فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق ،مرتبة تنازلياً ،حسب الوسط احلسايب للفقرة ،وقد
وزعوت الوفوقرات ،ورتوبت حوسب اجملال الذي تنتمأ إليو .كما يوضحها اجلدول اريت.
جدول ()4

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية الستجابة أفراد عينة الدراسة على بنود محور فاعلية
الكشف المكاني للعواصق ،مرتبة تنازلياً ،حسب المتوسط الحسابي

المتوسط

االنحراف

األهمية

مستوى

أهعر بوجود عائق ما إىل جانيب األيسر من مسافة قريبة.

2.00

.000

%100

عال

أهعر بوجود العائق عندما يكون قريباً مين.

1.97

.177

%98

عال

أعرف أن العائق ادلوجود أمامأ ىو هخص ما.

1.97

.177

%98

عال

أعرف أن العائق ادلوجود أمامأ ىو هأث مادي مثل (
سيارة -كرسأ ).

1.97

.177

%98

عال

البن ددد

الحسابي
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أهعر بوجود عائق ما إىل جانيب األدين من مسافة بعيدة.

1.97

.177

%98

عال

أستطي الشعور بالعوائق من مسافة بعيدة.

1.94

.246

%97

عال

أهعر بوجود عائق ما إىل جانيب األدين من مسافة قريبة.

1.94

.246

%97

عال

أهعر بوجود عائق ما إىل جانيب األيسر من مسافة بعيدة.

1.94

.246

%97

عال

أدرك وجود عائق أمامأ مهما كان نوعو.

1.94

.246

%97

عال

أدرك األجسام الس م تصدر أصواتاً
إن قدريت على كشف العوائق يف األماكن اذلادئة ىأ أكثر
من األماكن ادلزدمحة.

1.94

.246

%97

عال

1.91

.296

%95

عال
كبًن

حيقق النظام إمكانية التنقل بامان يف البيتة الغريبة
%87
.440
1.75
أظهرت النتائج ادلبينة يف اجلدول السابقَّ ،
أن نسبة بنود زلور فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق الس
تعطأ مستوى أداث عال ،بلغت ضلو  ، %37أما الفقرات ،فتعطأ مستوى أداث كبًن ،بلغت حواي ،%3
وىذا يشًن إىل َّ
أن معظم أفراد عينة البحث ،استطاعوا أن يشعروا ،ودييزوا بشكل تام بالعوائق الس متّ
وضعها بطريقهم ،وىذا يعطأ نظام ادلساعدة فاعلية كبًنة جداً يف الكشف ادلكاين للعوائق ،بغض النظر
عن طبيعتها (قريبة أم بعيدة ،هابتة أم متحركة ،تصدر أصواتاً أم صامتة).
ويظهوور فاعليووة قوودرة اجله وواز يف مسوواعدة ادلكفوووفٌن عل ووى كشووف العوائووق ال ووس ت وواجههم أهنوواث التنق وول
واحلركة ،وخيفف من احتمامت التعرض لالصطدام بالعوائق ادلختلفة .


نتيجددة السددوال الثالددث :مددا مسددتوى فاعليددة نظددام مسدداعد للتنقددل ،باسددتخدام وحدددة إظهددار

حسية ،من حيث تكيّف الكفيف مع النظام ،من وجهة نظر المكفوفين؟
لإلجابووة عوون السويفال الثالووث ،متّ حسوواب ادلتوسووطات احلسووابية ،وامضلوراف ادلعيوواري ،والنسووب ادلتويووة
وصونسفت درجوات ادلقيواس إىل
لدرجات ادلفحوصٌن يف مودى تكيّوف الكفيوف مو النظوام ( احملوور الثواين)ُ ،
هالهووة مسووتويات ،مت حسوواهبا ،و ُحسووبت بطريقووة م  -/ع (ادلتوسووط  -/امضل وراف ادلعيوواري) ،واجلوودول
اريت ،يوض مستويات تكيّف الكفيف م النظام لدى أفراد العينة:
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الجدول()5

مستوى تكيف الكفيف مع النظام لدى الطلبة المكفوفين في جامعة دمشق

البعد

ن

تكيّد د ددف الكفي د د ددف

23

مع النظام

م

ع

مستوى مرتفع

مستوى متوسط

7.233 71.11

مستوى منخفض

ن

:

ن

:

ن

:

2

31

71

12.73

1

37.22

ع :امضلراف ادلعياري
م :ادلتوسط احلسايب
ن :عدد أفراد ال عينة
يتضو موون النتووائج ادلبينووة يف اجلوودول السووابق أن مووا نسووبتو ( )%31موون الطووالب ادلكفوووفٌن موون عينووة
الدراسووة ،أظهوورت مسووتوى مرتفو يف موودى تكيّووف الكفيووف مو النظووام ،ولوودى ( )%12.73موون العينووة،
ظهر مستوى متوسط يف فاعلية النظوام ،يف حوٌن أن نسوبة ( )%37.22فقوط مون العينوة أظهورت مسوتوى
منخفضاً يف مدى تكيّف الكفيف م النظام.
كما متَّ حساب النسب ،والتكرارات ،وادلتوسطات احلسابية ،وامضلرافات ادلعيارية مست ابة أفراد
العينة على بنود زلور تكيّف الكفيف م نظام ادلساعدة ،مرتبة تنازلياً حسب الوسط احلسايب للفقرة ،وقد
وزعوت الوفوقرات ،ورتوبت حوسب اجملال الذي تنتمأ إليو .كما يوضحها اجلدول اريت:
جدول ()6

المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،واألهمية النسبية الستجابة أفراد العينة على بنود محور تكيّف الكفيف
مع نظام المساعدة ،مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

المتوسط

االنحراف

األهمية

مستوى

أفضل األجهزة الس تصدر تنبيهات اللمسية على األجهزة
ّ
الصوتية

2.00

.000

%100

عال

ديكنين من توسي بيتس ومن التنقل باستقاللية

1.97

.177

%98

عال

أجد النظام مساعداً يف التآلف م البيتة احمليطة

1.94

.246

%97

عال

أهعر باألمان عند استخدام نظام كشف العوائق أهناث
التنقل.

1.91

.296

%95

عال

م تسبب وحدة اإلظهار اإلزعاج ي

1.81

.397

%90

عال

البن ددد

الحسابي
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تلمل األهياث باليد مباهرةً
أجد النظام أكثر أماناً من ّ
م أهعر خبدر وتنميل يف موض وحدة اإلظهار

1.75

.440

%87

كبًن

1.66

.483

%83

كبًن

الوقت ادلتاح للتدرب عليو كاف

1.38

.492

%69

متوسط

أهعر براحة نفسية أهناث التنقل من مكان ر ر بدون
استخدام نظام لكشف العوائق

1.34

.483

%67

متوسط

أظهرت النتائج ادلبينة يف اجلدول السابقَّ ،
أن نسبة البنود زلور تكيّف الكفيف م نظام ادلساعدة
الس تعطأ مستوى أداث عال ،بلغت حواي  ، %11أما البنود تعطأ مستوى أداث كبًن ،بلغت حواي
 ،%32يف حٌن ،بلغت نسبة البنود الس تشًن إىل مستوى أداث متوسط حواي  %33فقط ،وىذا يشًن
إىل َّ
أن بالبية أفراد عينة البحث أظهروا تكيفاً كبًناً م نظام ادلساعدة ،شلا يعين أن نظام ادلساعدة مقى
قدراً كبًناً من القبول لدى أفراد العينة.
كما يُالحظ من اجلدول السابق ،أن كل أفراد عينة البحث ،يفضلون األجهزة الس تستخدم حاسة
اللمل ،على األجهزة الس تعطأ تنبيهات صوتية ،وديكن أن يُعزى ذلك إىل أن الكفيف ،يفضل عدم
إهغال حاسة السم لديو دبنبهات إضافية ،حيث يعتمد الكفيف بشكل كبًن على حاسة السم  ،يف
كشف اجلوار ،ويف التنقل ،كما ديكن أن يوجد تفسًن أ ر لذلك ،وىو أن األجهزة الس تولّد تنبيهات
صوتية ،ك هاز راسل ،أو الدليل الصويت مثالً ،بًن متوفرة يف السوق احمللية ،و يتم استخدامها من قبل
أفراد عينة حبث من قبل.
ومن الل اجلدول السابق ،ديكن مالحظة ،أن بالبية ادلكفوفٌن ،أفراد عينة البحث ،يفضلون
تعرف األهياث ،عن بعد ،ودون دلسها بشكل
(بنسبة  )%21استخدام ىذا النظام (بعد تطويره) يف ّ
مباهر ،وديكن أن يعزى السبب إىل أن ادلكفوفٌن ديكن أن يواجهوا صعوبات ،وسلاطر يف تلمل األهياث
بشكل مباهر ،والس قد تكون حادة ،أو سا نة ،أو ميفذية بطريقة أ رى.
يتبٌن من الل اجلدول السابق أن نسبة جيدة ،وتبلغ حواي  % 10من أفراد العينة ،وجدت
كما ّ
أن زمن التدريب على اجلهاز كان كافياً ،ديكن أن يُعزى ذلك إىل سهولة استخدام نظام ادلساعدة،
وكفاثتو اجليدة يف إيصال التنبيهات إىل اجللد ،وىذا انعكل إجياباً على فتة التدريب ،والتطبيق الس
بلغت حواي  40يوماً.


نتيجة السوال الرابع :ما مستوى فاعلية نظام مساعد للتنقل ،باستخدام وحدة إظهار

حسية ،من حيث مدى مالءمة تصميم وحدة اإلظهار ،من وجهة نظر المكفوفين؟
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لإلجابووة عوون الس ويفال الراب و  ،متّ حسوواب ادلتوسووطات احلسووابية ،وامضل وراف ادلعيوواري ،والنسووب ادلتويووة
وصونسفت درجوات ادلقيواس
لدرجات ادلفحوصٌن يف مدى مالثمة تصميم وحدة اإلظهار ( احملور الثالث)ُ ،
إىل هالهة مستويات ،مت حساهبا ،وحسبت بطريقة م  -/ع (ادلتوسط  -/امضلراف ادلعياري) ،واجلدول
اريت ،يوض مستويات درجات تقدير تصميم وحدة اإلظهار ،لدى أفراد العينة:
الجدول()7

مستوى تقدير تصميم وحدة اإلظهار لدى الطلبة المكفوفين في جامعة دمشق

م

البعد

ن

تصميم وحدة اإلظهار

23

ع

مستوى مرتفع

7.012 77.11

مستوى متوسط

مستوى منخفض

ن

:

ن

:

ن

:

2

31

71

40.22

3

32.73

ع :امضلراف ادلعياري
م :ادلتوسط احلسايب
ن :عدد أفراد العينة
يتض مون النتوائج ادلبينوة يف اجلودول السوابق ،أن موا نسوبتو ( )%31مون الطوالب ادلكفووفٌن مون عينوة
الدراسة ،أظهرت مستوى مرتف يف درجات تقدير تصميم وحودة اإلظهوار ،وتبوٌن أن لودى ()%40.22
موون العينووة ،مسووتوى متوسووط يف درجووات تقوودير تصووميم وحوودة اإلظهووار ،و تبووٌن أن لوودى () %32.73
فقط ،مستوى منخفض يف درجات تقدير تصميم وحدة اإلظهار.
كما متَّ حساب النسب ،والتكرارات ،وادلتوسطات احلسابية ،وامضلرافات ادلعيارية مست ابة أفراد
العينة على بنود زلور تصميم وحدة اإلظهار مرتبة تنازلياً ،حسب الوسط احلسايب للفقرة ،وقد وزعوت
الوفوقرات ،ورتوبت حوسب اجملال الذي تنتمأ إليو .كما يوضحها اجلدول اريت.
جدول ()8
المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،واألهمية النسبية الستجابة أفراد العينة على بنود محور تصميم
وحدة اإلظهار ،مرتبة تنازلياً ،حسب المتوسط الحسابي

المتوسط

االنحراف

األهمية

مستوى

أهعر أن هدة التنبيو كافية لتحسسو

2.00

.000

%100

عال

ارتداث وحدة اإلظهار أمر سهل

1.97

.177

%98

عال

موض وحدة اإلظهار من اجلسم مناسب

1.84

.369

%92

عال

سرعة كشف اجلوار مناسبة مقارنة م سرعس بالتنقل

1.78

.420

%89

كبًن

البن ددد

الحسابي
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التعرق
ارتداث وحدة اإلظهار يزيد من ّ
ح م وحدة اإلظهار مناسب
استخدام وحدة اإلظهار لفتة طويلة م تيفدي لنقصان
الشعور بالتنبيو محقاً

1.41

.499

%70

متوسط

1.38

.492

%69

متوسط

1.37

.492

%69

متوسط

أظهرت النتائج ادلبينة يف اجلدول السابقَّ ،
أن نسبة البنود زلور تصميم وحدة اإلظهار الس تعطأ
مستوى أداث عال ،بلغت حواي  ، %42أما البنود ،فتعطأ مستوى أداث كبًن ،بلغت حواي %74
فقط ،يف حٌن ،بلغت نسبة البنود الس تشًن إىل مستوى أداث متوسط حواي  ، %42وىذا يشًن إىل َّ
أن
أفراد عينة البحث ،وجدوا تصميم وحدة اإلظهار ،جيداً إىل حد ما ،وقد أبدى البعض منهم رببة يف
تصغًن ح م وحدة اإلظهار ،وإضافة فتحات هتوية ذلا ،للتخفيف ،قدر اإلمكان ،من التعرق الذي
يسبب ارتداؤىا من قبل الكفيف ،آ ذين بعٌن امعتبار أن نظام ادلساعدة ،قد مت ا تباره يف فصل
الصيف احلار ،شلا قد يفسر سبب إحساس بعض أفراد عينة البحث بان ارتداث وحدة اإلظهار ،يزيد من
التعرق.
ّ
كما ديكن من اجلدول السابق ،مالحظة أن كل أفراد عينة البحث ،وجدت أن أدىن هدة تنبيو،
تصدرىا وحدة اإلظهار احلسية ،كافية لتحسسها من قبلهم ،ومن ادلمكن بشكل واض سبييزىا عن احلالة
الس تكون كافة احملركات ،يف حالة توقف عن احلركة.
 -2نتاصج اختبار فرضيات البحث

 -نتيجة اختبار الفرضية األولى ،ال توجد فروق ذات داللة إحصاصية ،في مدى فاعلية نظام

مساعد للتنقل ،باستخدام وحدة إظهار حسية من وجهة نظر المكفوفين ،تُعزى لمتغير الجنس.

للتحقووق موون صووحة ىووذه الفرضووية ،متّ حسوواب ادلتوسووطات احلسووابية ،وامضلرافووات ادلعياريووة لوودرجات
الطلبووة موون اجلنسووٌن ،علووى كاموول ادلقيوواس ،كمووا حسووبت قيمووة (ت) ( )t-testللكشووف عوون اذبوواه دملووة
الفروق ،بٌن ادلتوسطات احلسابية ،وامضلرافات ادلعيارية ،وكانت النتائج كما يف اجلدول اريت.
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الجدول ()9

قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات الطلبة المكفوفين على مقياس فاعلية النظام المساعد ،باستخدام
وحدة إظهار حسية ،من وجهة نظر المكفوفين تبعاً لمتغير الجنس

ع

م

البعد

الجنس

ن

الدرجة الكلية
دلقياس فاعلية
النظام ادلساعد

ذكور

71

7.133 13.34

التجانس ( )Fت()T

إناث

71

3.000 43.41

7.124

القيمة االحتمالية

4.217

الداللة

0.007

ن :عدد أفراد ال عينة م :ادلتوسط احلسايب ع :امضلراف ادلعياري (ت)ام تبار التائأ()t-test
يتض من النتائج ادلبينة يف اجلدول السابق ،أنو يوجد فرق ذو دملة إحصائية ،لصاحل الذكور يف
مدى فاعلية النظام ادلساعد ،باستخدام وحدة إظهار حسية ،من وجهة نظر ادلكفوفٌن تُعزى دلتغًن
اجلنل.
ديكن تفسًن حصول الذكور على متوسط درجات أعلى يف كامل ادلقياس ،إىل وجود ميل أكت لدى
الذكور ضلو استخدام األجهزة املكتونية ،أكت منو عند اإلناث ،وذلك حبسب ما تبٌن للباحث أهناث
قيامو بالتدريبات ،وتطبيق مقياس فاعلية نظام ادلساعدة على عينة البحث ،شلا يعين ضرورة تعزيز اذباىات
اإلناث ضلو التكنولوجيا احلديثة بشكل عام ،وتلك الس تُعىن بالتعرف ،والتنقل بشكل اص ،وذلك
لزيادة هعورىن باألمان ،والراحة النفسية أهناث التنقل واحلركة.
 نتيجة اختبار الفرضية الثانية :توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصاصية ،بين مدى فاعلية

الكشف المكاني للعواصق ،وتكيّف الكفيف مع النظام.

للتحقق من صحة ىذه الفرضية ،متّ حساب معامل امرتباط (بًنسون) ،بٌن متوسط درجات مدى
فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق ،ومتوسط درجات مدى تكيف الكفيف م النظام ،واجلدول اريت يظهر
نتي ة ىذا ام تبار.
الجدول ()11
معامل االرتباط بين مدى فاعلية الكشف المكاني للعواصق وتكيّف الكفيف مع النظام لدى طلبة جامعة دمشق المكفوفين

حجم العينة

المتوسط الحسابي

المقياس
مدى فاعلية الكشف المكاني للعواصق

23

32.44

تكيّف الكفيف مع نظام المساعدة

23

71.11
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معامل االرتباط بيرسون

القيمة

مستوى الدملة

0.02

0.043
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تشًن النتائج ادلوضحة يف اجلدول السابق إىل وجود عالقة ذات دملة إحصائية ،بٌن تكيّف الكفيف
م النظام ،وبٌن مدى فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق لدى ادلكفوفٌن ،وىأ عالقة ارتباط إجيايب وطردي،
حيث بلغت قيمة معامل امرتباط (  ،) %02دبعىن أنو كلما زاد تكيّف الكفيف م نظام ادلساعدة،
زادت لديهم فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق .
ديكن تفسًن ذلك بان زيادة فاعلية الكفيف يف الكشف ادلكاين للعوائق ،قد أدى إىل زيادة مستوى
تكيف ادلكفوفٌن و أفراد عينة البحث ،وزيادة مستوى صلاح نظام ادلساعدة يف الغاية الس متّ تصميمو
ألجلها ،من أجل ذلك جيب مراعاة أنو ،وعند تصميم أي جهاز ،أو أي نظام مساعد للمكفوفٌن ،أن
حيقق ذلم التكيف ،والتقبل اجلسدي ،والنفسأ لتحقيق اذلدف ادلطلوب .
 نتيجة الفرضية الثالثة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاصية ،بين مدى فاعلية الكشف
المكاني للعواصق ،وتصميم وحدة اإلظهار الحسية.

للتحقق من صحة ىذه الفرضية ،متّ حساب معامل امرتباط (بًنسون) ،بٌن متوسط درجات مدى
فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق ،ومتوسط درجات تصميم وحدة اإلظهار ،واجلدول اريت يوض النتائج.
الجدول ()11

معامل االرتباط ،بين متوسط درجات مدى فاعلية الكشف المكاني للعواصق ،ومتوسط درجات تصميم وحدة
اإلظهار ،لدى طلبة جامعة دمشق المكفوفين

المقياس

حجم العينة

الوسط الحسابي

مدى فاعلية الكشف المكاني للعواصق

23

32.44

تصميم وحدة اإلظهار

23

77.11

معامل االرتباط Pearson
القيمة
0.04

مستوى الدملة
0.042

تشًن النتائج يف اجلدول السابق إىل وجود عالقة ذات دملة إحصائية ،بٌن متوسط درجات تصميم
وحدة اإلظهار ،وبٌن مدى فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق لدى ادلكفوفٌن ،وىأ عالقة ارتباطيو إجيابية
طردية ،حيث بلغت قيمة معامل امرتباط (  ،) %04دبعىن أنو كلما زاد متوسط درجات الطالب يف
تصميم وحدة اإلظهار احلسية ،زادت لديهم فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق.
ديكن تفسًن ذلك بان التصميم الناج لوحدة اإلظهار ،يساعد يف زيادة فاعلية الكفيف يف
الكشف ادلكاين للعوائق ،وزيادة مستوى صلاح نظام ادلساعدة يف الغاية الس متّ تصميمو ألجلها ،حيث أن
بالبية أفراد العينة وجدت أن هدة التنبيو كافية لتحسسو ،وذلك عند أضعف هدة تصدرىا وحدة
55
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اإلظهار احلسية ،كذلك مقى موض تثبيت الوحدة احلسية على الظهر قبومً واسعاً من أفراد عينة
البحث ،دون تاهر يف ادلكفوفٌن أفراد عينة البحث باستخدام أيديهم مثالً باحلياة اليومية ،وكذلك فإن ميزة
توليد تنبيهات على اجللد الس تصدرىا وحدة اإلظهار احلسية ،دون احلاجة لتوليد تنبيهات صوتية ،كما
ىو احلال يف األجهزة ادلساعدة الصوتية ،الس تعيق استخدام حاسة السم  ،والس يعتمد عليها ادلكفوفون
بشكل واس يف التعرف والتنقل ،وىذا األمر ربدث عنو أفراد العينة بشكل متكرر للباحث ،ىذه ادليزة
ساعدت يف زيادة مدى فاعلية الكشف ادلكاين للعوائق لديهم ،واألمر نفسو يف ح م وحدة اإلظهار،
الذي وجده أفراد العينة مناسباً.

 -13مقترحات الدراسة:

 العمل على تعزيز تفعيل دور التكنولوجيا يف دمة ادلكفوفٌن ،دلساعدهتم يف التحرك يف بيتتهمبشكل أفضل ،وبسهولة ،من الل ذبنب وكشف العوائق.
 زيادة الوعأ لدى ادلكفوفٌن ،وإقامة دورات تعريفية بالتكنولوجيا ادلتوفرة يف سبيل دعم ادلكفوفٌنحركياً.
 تقدًن اخلدمات ادلساندة والداعمة للمكفوفٌن ،ومن أمهها األجهزة املكتونية شلا يقلل مناعتمادىم على ار رين ،ويساعدىم على ربقيق ادلزيد من امستقاللية يف حياهتم اليومية.

 -تدريب ادلكفوفٌن ،منذ مراحل الطفولة ،على استخدام معينات التنقل واحلركة.

 امستفادة من نتائج الدراسة حول فاعلية النظام يف الكشف عن العوائق ،ومدى مالثمتو،ومناسبتو للكفيف يف ربسٌن النظام ،وتطويره ،وجعلو قابالً للحمل ،والنقل بشكل أسهل من
قبل الكفيف ،وتاليف مشكالتو الس مت اإلهارة إليها ،من قبل أفراد عينة البحث.

 -دعم البحث العلمأ ،وتدريب الكوادر ،لالستفادة من اإلمكانات احمللية ادلتاحة.

 زيادة التواصل م ادلكفوفٌن ،والعمل على معرفة حاجاهتم يف رلال التعرف ،والتنقل ،والعملعلى تلبيتها ما أمكن.

 ضرورة تعزيز اذباىات اإلناث ضلو التكنولوجيا احلديثة بشكل عام ،وتلك الس تُعىن بالتعرفوالتنقل بشكل اص.
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أوالً :المراجع العربية

المراجع

 أبو عون ،زلمد ابراىيم ( )3001فاعلية استخدام برنامجي إبصار وفيرجو في إكساب مهاراتاستخدام الحاسوب واالنترنت لدى األطفدال المكفدوفين بالجامعدة اإلسدالمية بغدزة ،ماجسوتًن،

جامعة اإلسالمية ،بزة.

 اخليوواط ( )7330فاعلي ددة جه دداز االبتك ددون ف ددي تعل دديم مه ددارات الق ددراءة للكفيف ددات ،ماجس ووتًن،اجلامعة األردنية.

 صاحلة ،سرور " .)3002( .التعرف والتنقدل للمكفدوفين" ،ادلكتبوة املكتونيوة ،متووفر علوى موقوأطفال اخلليج على الرابطwww.gulfkids.com :

 القحطاين ،عبد اهلل بن ح اب( )3002تقييم البرامج الناطقة التي يستخدمه المعوقون بصرياًفي العالم العربي من وجهة نظر المستخدمين أنفسهم ،وزارة التبية والتعليم ،السعودية.
 القموش ،مصووطفى؛ ادلعايطوة ،ليوول( ،)3001سديكولوجيا األطفددال ذوي االحتياجددات الخاصددة،دار ادلسًنة ،عمان ،األردن.

 زلمد ،عبد اللطيف ( )3077فاعلية برنامج إرشادي إلتقان مهارات التوجه والحركة لدىالطلبة المكفوفين في المرحلة االبتداصية بمعهد النور بالرياض ،ماجستًن ،جامعة اإلمام زلمد

بن سعود اإلسالمية ،السعودية.
ثانياً :المراجع األجنبية
- Bigelow, Ann E (1996). Blind and Sighted Children's
Spatial Knowledge of Their Home Environments,
International Journal of Behavioral Development, Vol. 19
Issue 4, p797-816, 20p.
- Dolansky، Mary Shirley Moore(2013)" Systems Thinking
Scale", Case Western Reserve University, USA.
- Shimizu, Ryota. Yoneda, Takahiro. Minagawa, Hiroki.
Ohnishi, Noboru. Uchiyama, Michihito.(1999). A system for
helping blind children acquire spatial awareness.
Technology & Disability; 1999, Vol. 11 Issue 3, p143, 7p.
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"- WHO Report, "Global Data on Visual Impairments 2010
Visited at 12/10/2015, on: http://www.iapb.org/vision2020/global-facts
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