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ABSTRACT 

The research aims to identify smartphone applications for people with visual disabilities 

in Benghazi. In addition to the most prominent applications they use, and to achieve the 

objectives of the research, the descriptive analytical approach was used to obtain data that 

identifies the smartphone applications used by the target group in the research through a 

questionnaire that was distributed to a number of people with visual disabilities via websites on 

the Internet. Global, social media, and using the google form program in the building and 

distributing the questionnaire, then analyzing the collected data, and the research concluded 

with several results, including The most prominent types of smartphones that most people with 

disabilities want to have the iPhone, and the reason is that it includes more applications and is 

easier to use for them, and due to its high price, people with visual disabilities have used another 

type, which is Samsung. In addition, the most prominent applications used by people with visual 

disabilities in Smartphones are screen readers by (84.2%) of the respondents, and (3.5%) use 

screen magnification applications, while (12.3%) use both. As for the recommendations and 

proposals that will enhance the use of smartphone applications by persons with visual 

disabilities, they must provide continuous courses so that persons with visual disabilities can 

keep pace with technological development. Urging the use of technology in educational 

institutions that include some visually impaired persons 
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 دراسة ميدانية البصرية:اتف الذكية لألشخاص ذوي اإلعاقة هو تطبيقات ال
 

 د. رجاء حسين فرج الحاسي
 ليبيا-جامعة بنغازي  -كلية اآلداب-عضو هيئة تدريس قسم المكتبات والمعلومات - أستاذ مشارك

Ragaelhasi@yahoo.com 

 .المستخلص
 ، فضلا ليبيا فيألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية لإلى التعرف على تطبيقات الهواتف الذكية  بحثهدف الي

التحليلي  الوصفي المنهج استخدام تم   ،بحثال ألهداف عن أبرز التطبيقات التي يستخدمونها، وتحقيقاا 
 ، وذلكالمستخدمة من الفئة المستهدفة في البحث الذكي ة الهواتف تطبيقات التي تحد د البيانات على للحصول
 عن طريق المواقع على على عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية تم توزيعهاالتي  اإلستبانة من خلل

بناء االستبانة في  Google formsببرنامج  وباالستعانة، العنكبوتية العالمية، ووسائل التواصل االجتماعي
تف الذكية أبرز أنواع الهواومنها:إلى عدد من النتائج  بحثال صخل  و ، تحليل البيانات المجمعةوتوزيعها، ثم 

الذي يرغب أغلب األشخاص من ذوي اإلعاقة اقتناؤه هو األيفون وسبب أنه يتضمن تطبيقات أكثر وأسهل 
خاص ذوي اإلعاقة البصرية بنوع أخر هو استخدام بالنسبة لهم، ونظراا لغلء سعره استعان األش

 أبرز التطبيقات المستخدمة من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في الهواتف الذكيةفضل عن أن .جسامسون
( يستخدمون تطبيقات تكبير الشاشة ، بينما %5.3( من أفراد العينة ، و )%8..2) تهنسبب قارئات الشاشة

ز التي والمقترحات التوصياتأما ( يستخدمون االثنين معاا. 38.5%) األشخاص ذوي اإلعاقة  استخدامات ستعز 
ضرورة تقديم الدورات المستمرة حتى يتمكن األشخاص ذوي  تمثلت في: الذكي ة تطبيقات الهواتفلالبصرية 

ي تضم عدد المؤسسات التعليمية الت الحث على استخدام التقنية في اإلعاقة البصرية من مواكبة التطور التقني.
 من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية

 البصرية.الهواتف الذكية _التطبيقات _ اإلعاقة  المفتاحية:الكلمات 

 

 :مقدمةال
يتمثل في التغلب على ضعف أو فقد البصر في  عاقة البصرية تحدياا إلشخاص ذوي األيواجه ا

محيطهم بالرؤية، كما أن صعوبة التنقل والحركة واالستقللية يحدث في  عمافراد فيه ألا يعبر أغلبوسط 
بشكل  رتتغي تطورات تقنيةما يشهده العالم من و  عاقة البصرية من األداء المهني واالجتماعي.إلشخاص ذوي األاتحرم 

 االستشهاد المرجعي:

، المجلة الدولية للعلوم "البصريةاتف الذكية لألشخاص ذوي اإلعاقة هو " تطبيقات ال (8088) رجاء حسين فرج الحاسي 
 .337-3.3ص  (،8088سنة ) (،08(، عدد )03مجلد ) واإلنسانية،االجتماعية 
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ساعد على توفير عدد من التقنيات بمواصفات ت راعي خصوصيات تلك الفئة وتكسر  سريع في كل لحظة
 وتيسر لها االتصال مع غيرها. لك الصعوبات والتحديات،حاجز ت

غي لومن التقنيات الحديثة ظهور الهواتف الذكية، التي سعت الشركات والمؤسسات في تطويره و 
المبصرين على اعتبار أنه أداة للجميع الحق في االستفادة منه دون استثناء، وحكره على  هفوارق استخدام

لبصرية، اوبناءا عليه أصبحت تلك الهواتف البصر الذي يعكس كل ما يدور حول األشخاص ذوي اإلعاقة 
نجاز المتطلباتوسهلت التطبيقات التي يتم تحميلها على الهواتف الذكية التعامل   فئة.اليومية لهذه ال وا 

  المنهجياإلطار 
 :البحث مشكلة

أحدثت "الهواتف الذكية نقلة نوعية كبيرة في مجال االتصاالت والتواصل مع األخرين، لما لها من مميزات 
كثيرة تفتقر إليها الهواتف النقالة القديمة والتقليدية، والتي كان يقتصر استخدامها على التحدث فقط، في 

وعافية، بالهواتف الذكية متعددة االستخدامات، فقد فتحت آفاق واسعة جداا في مجال االتصاالت" )حين أن 
تطبيقات الهواتف الذكية  مشكلة البحث تهدف إلى التعرف على(. بناء عليه فإن 22:8080.دالسعي

متها ئلخدمة، وموما أبرز أنواع الهواتف الذكية المست البصرية،عاقة إلشخاص ذوي األالمستخدمة من قبل ا
 لهم.

 في:أهمية البحث: تتمثل أهمية البحث 
، عاقة البصرية ودورها الهام في المجتمعإليستمد الموضوع أهميته من طبيعة فئة األشخاص ذوي ا1. 

 .فهذه الفئة ت عد طاقة بشرية مؤثرة في كيان المجتمع إذا ما وفر لها العناية الكافية
 اإلعاقة البصرية على تطبيقات الهواتف الذكية في التواصل. الكشف على مقدار اعتماد ذوي 2. 
ى عاقة البصرية ، والبحث المستمر علإلالتعرف استخدام تطبيقات الهواتف الذكية من قبل ذوي ا 3.

 االندماج في المجتمع.
 ا البحث إلى:هدف هذي: البحثأهداف 

 عاقة البصرية.إلشخاص ذوي امعرفة أبرز أنواع الهواتف الذكية التي تلبي احتياجات األ1 .
 رية.احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة البصتلبي  على أبرز أنواع تطبيقات الهواتف الذكية التيلتعرف ا2. 

ع عاقة البصرية في التعامل مإلعلى أكثر أنواع النظم استخداماا من ِقبل األشخاص ذوي االتعرف . 3
 .الهواتف الذكية

 لذكية. ا همهواتف فيعاقة البصرية إلشخاص ذوي األا التي يستخدمها قارئات الشاشةالتعرف على  4.

 ية.عاقة البصر إلاص ذوي االهواتف الذكية من قبل األشخ على دوافع استخدام تطبيقاتالتعرف  5.
عاقة إلا شخاص ذوي ألمعرفة ايجابيات وسلبيات استخدام تطبيقات الهواتف الذكية من وجهة نظر ا. 6

  .البصرية
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 في:البحث تساؤالت كمن : تالبحثتساؤالت 
 ما أبرز أنواع الهواتف الذكية التي يقتنيها األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية؟ .3
 ما أبرز التطبيقات المستخدمة من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في الهواتف الذكية؟ .8
 الذكية؟عاقة البصرية في هواتفهم إلما نوع النظام الذي يعتمد علية األشخاص ذوي ا .5
 عاقة البصرية في هواتفهم الذكية؟إلما نوع قارئ الشاشة الذي يستخدمه األشخاص ذوي ا ..
 عاقة البصرية للهواتف الذكية؟إلشخاص ذوي األما دوافع استخدام ا .3
 عاقة البصرية؟ إلذوي ا شخاصألالذكية من وجهة نظر ا استخدام تطبيقات الهواتفما ايجابيات  .6
 عاقة البصرية؟ إلذوي ا شخاصألالذكية من وجهة نظر ا تطبيقات الهواتفسلبيات استخدام ما  .7
 ما العلقة بين الفئة العمرية واستخدام الهواتف الذكية؟ .2
 ؟لهاتف الذكينوع اما العلقة بين الحالة االجتماعية و  .9

 :البحثمنهج 
بتشخيص م هتي الذيالتحليلي ألهدافه فقد اعتمد على المنهج الوصفي  هذا البحثفي سبيل تحقيق   

النتائج لى إ على تساؤالت البحث والوصول على تساؤالت البحث والوصول جابةإلبهدف ا ،وتحليلهاالظواهر 
 تساعد في تقديم التوصيات المناسبة لتطوير الواقع المدروس.

رئيسية لجمع المعلومات من عينة البحث، وتطبق  االستبانة كأداةالبحث على  يعتمدالبيانات: أدوات جمع 
رسالها للمبحوثين Google forms))االلكترونية  االستبانةطريق  االستبانة عن مواقع التواصل االجتماعي عبر وا 

والمنظمة  اإلعاقة على مستوى ليبيا، وملتقى األمل لألشخاص ذوي ، Libyan Blindكموقع شبكة الكفيف الليبي
ثم م. 8083/ 50/38م إلى 8039/./3من االلكتروني في الفترةالبريد ، و ذوي اإلعاقة البصريةالليبية لحقوق 
 .تلقي الردود

 :بحثمجتمع ال
وفقاا  وهذه فرداا  33067 والبالغ عددهم، ليبيا فييتمثل مجتمع البحث في األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية 

  (..803الهيئة العامة لصندوق التضامن،) م.2014إلحصائية الهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي 
 بحث.عينة ال
 تاستخدمو  الذكية.اختيار عينة عشوائية بسيطة من األشخاص ذوي إلعاقة البصرية ممن يستخدمون الهواتف       

 (32، وذلك نظراا للوضع الذي كانت تمر به الدولة بسبب كورونا، أجاب عدد )google formsاستبانة إلكترونية 
 دقالذكية. و عاماا فما فوق ألن هذه الفئة هى أكثر استخداماا للهواتف  37العينة من عمر اختيرت، كما فرداا 

من خلل تحكيمها وعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في  االستمارةتم التأكد من صدق 
 مجال البحث العلمي واإلحصاء.

 تتمثل في: البحث:حدود 
 تتمثل في تطبيقات الهواتف الذكية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية. :الموضوعيةالحدود 
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 ية.للهواتف الذك البصرية المستخدمين: يقتصر البحث على األشخاص ذوي اإلعاقة الحدود البشرية
 : يمثل البحث الواقع الحالي لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في مدينة بنغازي.مكانيةلالحدود ا
 :الهواتف الذكية 
 النصوص وقارئ  Voice over كالمساعد الصوتي ،ةإجرائيا بأنه الهاتف المزود بتطبيقات متطور  

Enteringtext  التكبير خدمة و zoom استخدام سهلت التي التقنيات المتطورة و الخدمات من غيرها و 
 .عاقة البصريةإلشخاص ذوي األسهولة من قبل ا بكل الجهاز هذا

 األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية: 
 :الكفيف  
 .3/60تقل حدة البصر عن  وهو من، قدمت منظمة الصحة العالمية تعريفاا للكفيف وفق معيارها 

الشخص كفيفاا إذا كانت قوة إبصاره المركزية مع استخدام العدسات  ي عد كما .(منظمة الصحة العالمية)
 دال تزيمصحوبة بتحديد مجال الرؤية، ليقابل أوسع قطر زاوية  ، وتكون 20/200المصححة ال يتجاوز 

  .(43. ص1984: ،أميرهة. )غطاسدرج 20عن
 ضعيف البصر:

 ى ممارسةعل الذي يؤثر جيد، وبالشكلضعف البصر هو الخلل الذي يحرم صاحبه من الرؤية بشكل       
هم األفراد الذين  وضعاف البصر ،(ص215، 2011:يوسف فراويلة،) والقيادةاألنشطة اليومية كالقراءة 
ويعرف تربوياا بأنهم أولئك الذين  بعد استعمال النظارة الطبية.  0.1إلى  0.28 تتراوح درجة إبصارهم من

كبير لحجم بعض التعديل كالتمن  يستطيعون قراءة المادة المطبوعة على الرغم مما قد تتطلبه هذه المادة أحياناا 
 (.10هـ. ص 1420:عبد اللطيف ،)الجعفري  .رةمكباستخدام عدسات  الخط أو

 :الدراسات السابقة  
 األشخاصمجال تمكين  اعتمدت الدراسة على مراجعة مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية في

ذوي اإلعاقة البصرية من استخدامات الهواتف الذكية وتطبيقاتها المقدمة إليهم، كي يتم إجراء دراسة علمية 
تستند إلى المنطق العلمي في جمع البيانات وتحليل النتائج، وأتضح أن الدراسات العربية فيما يتعلق 

ستفادت اة قليلة نسبياا، وبالرغم من ذلك ذوي اإلعاقة البصري واستخدامها منبتطبيقات الهواتف الذكية 
 .مما توافر من أدبيات في هذا المجال وفيما يلي استعراض لبعضها الدراسة
ي الهاتف الخليو ببحث عن  سنيها ميتهاري ديفير، مين، مينالأبيالش تقدم كل  (2018ففي عام ) 

 على ناء  باإلعاقة البصرية  ألشخاص ذويل إضافي بديل توفير، بهدف لألشخاص ضعاف البصر

فإن  .أنفسهمب وتفسيرها المعلومات الستشعار واالهتزاز اللمس ميزة تستخدم التي برايل طريقة

لألشخاص  GSM (Global System for Mobile)توفر الهواتف المحمولة التي تعتمد على تقنية 
على لوحة مفاتيح برايل مزودة  GSMضعاف البصر في السوق في الماضي القريب. تحتوي هواتف 

على فهم األرقام كما أن وجود استجابة صوتية  ةبصريال األشخاص ذوي اإلعاقةبمفاتيح كبيرة تساعد 
 ةبصريلا األشخاص ذوي اإلعاقةالحالية  قنيةللضغط على المفتاح يساعدهم على فهم األرقام. وقد مكنت الت

http://www.mespj.com/


 

148 
 

MESP Journals   www.mespj.com  
ISSN:2961-3167 

International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) Volume 01, Issue 02 

 

IJSSH 

لتصال الصوتي وكذلك كمراسلة. الممارسة الحالية المتمثلة من استخدام الهواتف المحمولة بسهولة أكبر ل
ت ستخدم ال التي و  القوالب،تتضمن عموماا تصنيع  برايل،في إنشاء معلومات لضعاف البصر في شكل طريقة 
ا إلنشاء مواد تشكيل لكل نقاط برايل. ومع  دقة أقل  إنتاج القالب هو ؤفإن العيب الرئيسي في ذلك،أيضا

ا لتصنيع الهواتف المحمولة بتكلفة منخفضة باستخدام وليست اقتصاد ية. يقدم هذا المشروع تصميماا جديدا
والتي تمكن المستخدم األعمى من قراءة الرسائل النصية  المستمر،محركات صغيرة الحجم تعمل بالتيار 

 (.Men،Abhilash  &Meenal Devhare  ,Sneha Mithare:2018, PP1463-1464 ) الواردة.
ديفندر ر. باندا ، بول م. أجوين ، بدراسة "استقصائية  شيرلي،تقدم نورا جريفين  (2017عام )وفي 

ة إلى تهدف الدراس عن استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لألشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية". 
ستبانة اعتمدت على توزيع ا وقد  عاقة.إلاشخاص ذوي ألاستكشاف استخدام تطبيقات الهاتف المحمولة ل

عاقة البصرية عبر اإلنترنت. واستخدمت إحصائيات وصفية إلشخاص ذوي األمشاركا من ا 259على 
واختبارات ثنائية المتغير لفحص االرتباطات بين الخصائص الديموغرافية واستخدام تطبيقات الجوال. 

كل متكرر التطبيقات المصممة وتوضح النتائج أن األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية يستخدمون بش
ا لهم إلنجاز األنشطة اليومية. وعلوة على  فإنهم راضون عن تطبيقات األجهزة المحمولة  ذلك،خصيصا

بارها وتوصي الدراسة بضرورة تحسين التطبيقات واخت ويرغبون في رؤية التحسينات والتطبيقات الجديدة.
ة . يجب أن يكون الممارسون العاملون مع األفراد ذوي بشكل أفضل لألفراد الذين يعانون من إعاقات بصري

اإلعاقات البصرية على دراية بالتطبيقات الجديدة عند إنشائها وكفاءتهم في استخدامها حتى يتمكنوا من 
يفية أن يركز التعليم األولي على تعليم الطلب ك لطلبهم. يجبتوفير تعليم فعال في هذه التطبيقات 

عندما يصف الممارسون أجهزة ضعف  ذلك،ة الشاشة وتطبيقات التنقل. علوة على استخدام برامج قراء
من المهم أن يأخذوا في االعتبار ما إذا كانت التكنولوجيا الموصوفة متوافقة مع األجهزة المحمولة  البصر،

 .Nora Griffin-Shirley, Devender R) .شخاص الذين يعانون من ضعف البصرألالتي يستخدمها ا
Banda, Paul M. Ajuwon, 2017, PP 307-323). 

 التواصل لتطبيقات البصرية اإلعاقة ذوي  استخدامات برزت دراسة عنوانها "( 2017وفي نفس عام )
 تهدف هذه" و غزة محافظات في ميدانية دراسة: المتحققة شباعاتإلوا الذكية الهواتف في االجتماعي

في الهواتف  االجتماعيلتطبيقات التواصل  ةيالبصر  اإلعاقةاستخدامات ذوي  التعرف على إلى سةاالدر 
الذكية واالشباعات المتحققة منها، ومعرفة أبرز التطبيقات التي يستخدمونها ، ومدى موائمتها لهم، وتأتي 
هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، مستخدمة منهج المسح اإلعلمي، ومن خلله أسلوب مسح جمهور 

طة بلغ ، وتم اختيار عينة عشوائية بسيصحيفة االستقصاءم جمع البيانات باستخدام أداة ، وتوسائل اإلعلم
عام من محافظات  17مبحوثا ممن لهم إعاقة بصرية سواء كانت كلية أو جزئية، فوق سن  250قوامها

خانيونس، رفح(، موزعين نسبياا حسب آخر إحصائية لوزارة التنمية  غزة)شمال غزة/ غزة، الوسطى،
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من  م.20/10/2017-20/8/2017خلل الفترة الزمنية من  االجتماعية،

يستخدمون تطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية. .وثينالمبحن م 61.1%النتائج أبرزها: أن

http://www.mespj.com/


 

149 
 

MESP Journals   www.mespj.com  
ISSN:2961-3167 

International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) Volume 01, Issue 02 

 

IJSSH 

، %79.7نسبة ب الفيس بوك من أكثر التطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية استخداماا  وتطبيق
. وأن أهم دوافع استخدام تطبيقات %61.0.تس أب بنسبة ا، ثم الو %72.0تله تطبيق اليوتيوب بنسبة 

بة البيئة . كذلك اشباعات مراقوالتسليةقضاء وقت الفراغ  دافع، ثم ومتوفرةالتواصل االجتماعي أنها متاحة 
اعي. هذا وتوجد علقة ذات داللة إحصائية عند أهم االشباعات المتحققة، تلها اشباعات التواصل االجتم

( بين درجة مواءمة تطبيقات التواصل االجتماعي. ومن 0.05)داللة مستوى داللة إحصائية عند مستوى 
تواجه ذوي اإلعاقة البصرية عند استخدامهم    يتال تقنيةال لكشاالم لح ل علىالعم الدراسة:أهم توصيات 

 الهواتف في االجتماعي التواصل تطبيقات. استغلل الذكية الهواتف في االجتماعي التواصل تطبيقات
لدى ذوي اإلعاقة البصرية. كذلك تعزيز التعاون المشترك بين مصممي  والنفسيةلتنمية الجوانب  الذكية

 (.2017:سامي غوله، أبو)وبين القائمين على تقنيات ذوي اإلعاقة البصرية.  الذكية الهواتف تطبيقات
تزايد شعبية األجهزة القابلة للرتداء، وأهمية تقييم اآلثار المترتبة على  إمكانية الوصول إلى مع و 

هاتف يحتاجون دائماا إلى العرض المرئي لل بالنسبة لألشخاص ذوي إعاقات بصرية، والذين ال هذه التقنيات
ام  ... و أخرون في ع مالو هانلو يي، ميتوتقدم  ،قنيةالستكشاف اآلثار المحتملة لهذه التو  المحمول،

واسطة باستخدام األجهزة المحمولة الحالية والمستقبلية التي يمكن ارتداؤها  (  بدراسة عنوانها "2014)
ا  114استطلعاا عبر اإلنترنت شمل  "، وقد قسمت إلى: أوالا األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية مشاركا

ا م بصراا ؛ قارنا المجموعتين من حيث استخدام الجهاز الحالي.  101يعانون من إعاقات بصرية و  مشاركا
وكانت النتائج التي توصلت   .البصرية اإلعاقة ذوي  مشاركين 10 مع التحقيق تصميم ودراسة مقابلةثانياا و 

إليها تحدد مجموعة من االتجاهات في استخدام الهواتف الذكية وقضايا إمكانية الوصول إليها. واستجاب 
المشاركون ذوي اإلعاقات البصرية بشكل إيجابي لسيناريوهات جهاز يمكن ارتداؤه بدون أي عيون: سوار 

ي يمكن لألجهزة التالمناقشات حول االستخدام المتوقع لمعصمه أو خاتم وجهاز يستند إلى نظارات. تشير 
ارتداؤها بأنها تؤثر بشكل إيجابي على قدرة األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية وعلى الوصول إلى المعلومات 

 Hanlu Ye,Meethu, Malu ,  Uran Oh) . أثناء التنقل والمشاركة في تفاعلت اجتماعية معينة
,Leah Findlater:2014). 

تحدي إدخال النص غير المرئي على األجهزة بحاث والدراسات الحديثة ألهرت الكثير من اأظ
 لكلم.مختلفة: اإال أنه ظهرت دراسة تبرز طريقة حاول الباحثون حل هذه المشكلة باإليماءات، و المحمولة. 

ستكشاف ا عنوانها "ه مختبريية مسح بدراسة ب .لي & نيكولشيري أزنكوت ( تقدم الباحثان 2013قي عام )ف
أنماط وتحديات إدخال الكلم ، عن "استخدام إدخال الكلم من قبل المكفوفين على األجهزة المحمولة

إدخال الكلم هو بديل شائع للوحة المفاتيح على الشاشة ، فأن لمكفوفينللمستخدمي األجهزة المحمولة 
راجعة وتعديل مخرجات أداة التعرف على ، ومع ذلك يواجه األشخاص تحديات عند مVoiceOverباستخدام 

ا مكفوفاا و  369لعدد أ رسلت استبانة  الكلم ، واللجوء غالباا إلى استخدام لوحة المفاتيح. ، عن صراامبمشاركا
أسئلة كجد أقصى،  9 طريق البريد االلكتروني للجامعات والمنظمات المكفوفين، وتضمنت االستبانة عدد

لتالية ا االسئلةو . ، واإلعاقةالجنسو  العمر: ديموغرافية معلومات على للحصول أسئلة ثلثة طرح األول تم
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كانت و لتحقيق في عدد المرات، ولماذا يستخدم المكفوفون الكلم إلدخاله على أجهزتهم المحمولة. بهدف ا
 تالمكفوفين استخدموا الكلم أكثر من مرة وأدخلوا رسائل أطول من األشخاص المبصرين. ثم أجري النتائج أن
مقارنة بلوحة المفاتيح على  iPodمكفوفين لملحظة كيفية استخدام إدخال الكلم على جهاز  8دراسة مع 
يح. بينما كان . وجد أن الكلم كان أسرع بخمس مرات من لوحة المفاتVoiceOver باستخدامالشاشة 

 اتمخرج وتعديل مراجعة عند تحديات إال أنهم يواجهون المشاركون راضين في الغالب عن إدخال الكلم، 
طاا. كان تحرير أخطاء التعرف محب .المفاتيح لوحة استخدام إلى الغالب في واللجوء الكلم، على التعرف أداة
وتقدم الباحثين بتوصيات تمثلت في أن هذا من وقتهم في التحرير.  ٪80.3قضى المشاركون ما معدله و 

 أفضل، لبشك الحالي المرئي غير النص إدخال وتحديات أنماط فهم من النص إدخال البحث قد ي مك ن باحثي
 Shiri Azenkot, Nicole B. Lee, October). المرئي غير الكلم إدخال في البحث من المزيد وتحفيز

21 - 23 .2013). 
األشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية اعتادوا أن يواجهوا صعوبة في قراءة شاشات الهواتف       

المحمولة الصغيرة. حيث تم تخفيف هذه المشكلة إلى حد كبير من خلل النماذج "المصممة عالمياا، والتي 
 دة، إال أنه ال تزال هناكتتميز بأحجام الخطوط الكبيرة، ومخرجات الكلم، وغيرها من التقنيات المساع

و  ا واتانابيتيتسويمشاكل تتعلق بإمكانية الوصول المحدود واختيار النماذج. وبناء عليه فقد تقدم كل من 
لة من قبل ( بدراسة استقصائية عن استخدام الهواتف المحمو 2008) وأخرون ( في عام ) منابي مياجي

في اليابان بهدف إجراء مسحا إحصائي للكشف عن الحالة الحالية واالحتياجات ر األشخاص ضعيفي البص
المستقبلية لمستخدمي الهواتف المحمولة ذوي اإلعاقات البصرية، وتم توزيع عدد من االستبانات بأربع 

( توزيع أوراق 2بشكل رئيسي ،)نشر القوائم البريدية التي يشترك فيها األشخاص ضعاف البصر  (1طرق:
 3برايل وصحائف االستبيان المطبوعة الكبيرة في أربعة مرافق لألشخاص ضعاف البصر، مثل مكتبة برايل،

( طلب 4( تشغيل اإلعلنات على قناة إذاعية مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة وفي صحيفة برايل،
 413ا. وكان إجمالي عدد المستجيبين مشاركة الطلب ضعاف البصر من جامعة تسوكوبا للتكنولوجي

أظهرت النتائج أن العديد من المستخدمين ضعاف البصر، عاماا، و  80و14بين مستجيب. تراوحت أعمارهم 
حتى األشخاص الذين لديهم إمكانية طباعة، كانوا يستخدمون مخرجات الكلم للبريد اإللكتروني والوصول 

باإلضافة  وبالتالي، كان التوصيات بضرورة التحسينات في مخرجات الكلمإلى الشبكة العنكبوتية العالمية، 
ا في قائمة طلبات األولوية القصوى   GPSإلى ذلك، كان نظام الملحة  .مدرجا

(Tetsuya Watanabe ,Manabi Miyagi, Kazunori Minatani ,Hideji Nagaoka. 2008) 
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 اإلطار النظري 
 الذكي:تعريف الهاتف 

دد وتتع والنقال، عدة تسميات منها: الجوال، المتحرك وهاتف الجيب المحمول،للهاتف الذكي 
كما أنه ي عد أداة للتذكرة  ،( SMS)( والنصية الرقميةالمكالماتاستخداماته بين تبادل الملفات الصوتية )

في ر من هاتف آلخه يختلف غير أن دليل الهاتف، جدول المواعيد والمهام،، و حفظ البيانات الشخصية ك
جة الشركات المنت، و أو الجيل الذي ينتمي إليهتبعا لعدة اعتبارات منها: نوع الهاتف المميزات وذلك 

 على للجواالت المصنعة الشركات بين االتفاق يجري  ولم ،(63ص ، 2015سعيد:.)إخلص.لهواتفل
 فيعر التعريفات ومنها ت، وبالرغم من ذلك ظهرت عدد من Smartphone الذكي للهاتف موحد تعريف
تحتوي  على بعض  الجوال أو الهاتف الخلوي،  مثل الهاتف  أنها الهواتف الذكية  oxford كسفورإ قاموس

 Wi-Fiوظائف جهاز الحاسب ، ويمكن استخدامها للوصول إلى الشبكة العنكبوتية ، وهى تدعم شبكة 
(Oxford Advanced American Dictionary)هرف. وع The free dictionary لهواتف بأنها تلك ا

 ،ما يؤديه الحاسب الشخصي، فهي مزيج من الهواتف المحمولة والحاسب الشخصي أن تؤدي كافة التي يمكن
، GPSومشغل الموسيقى واألفلم، والكاميرا، وكاميرا الفيديو، ونظام الملحة  والويب،والبريد اإللكتروني 

وساعة منبه ، ومصباح يدوي، وألبوم صور، ودفتر عناوين، عموماا في متناول اليد في  صوت،ومسجل 
 ( The free dictionary). جميع األوقات

 النشأة والتطور  الذكي:الهاتف 
من فكرة عمل الراديو، فقد وجد الباحثون أنه من  Mobile Phoneفكرة الهاتف النقال انبثقت 
رسال البيانات عبر مجموعة من الترددات التي يمكن استخدامها  قنياتالممكن تطوير ت جديدة الستقبال وا 

رسالها عبر وحدات زمنية  مجموعة من المكالمات  إلجراءقصيرة عدة مرات عن طريق ضغط البيانات، وا 
من  اا ءز على وحدة أساسية تسمى الخلية، التي تعتبر بدورها ج قنيةالهاتفية فى الوقت نفسه، وتعتمد هذه الت

 العام إلى الذي يرجع الهاتف اختراع (. من تلك الفكرة كان2006 سالم:)أحمد محمد  النظام المتنقل للشبكة
 شركة تأسيه أول عن فضل نظام الهواتف، أنشأ من أول  "بل جراهام الكسندر" األمريكي م، ويعتبر 1860

، 8030العزيز :  عبد حامد سمير )الجمال م 1877في العام "للتليفونات بل شركة" مسمى تحت للتليفونات
نقل  خلل من وذلك ،"ماركون " اإليطالي طرف من للسلكي اختراع أول م 1896 العام ، وشهد(809ص 

 أول "بل" شركة طرحت م 1971 العام أسلك، وفي إلى الحاجة دون  نسبيا بعيدة مسافات على الصوت
 "كونيكتيكت" بوالية "نيوهافن" مدينة في م 1978 عام للهواتف مركز أول افتتاح وتم النقال، للهاتف نظام

 استخدام بدأ م 1992 سنة وفي  .(209، صمصدر سابقالعزيز :  عبد حامد سمير )الجمال األمريكية،
 سيمون  الذكية الهواتف ر أول هاتفظه األمريكية، بالواليات المتحدة النقالة للهواتف الرقمي النظام

Simon أنتاج من( شركةIBM .)Mukherjee, S. 2015, December 06)  ) ولم يقتصر دوره على
 وضع الجداول الزمنية والتوقيت العالمي ودفتر العناوين والمفكرة والبريد اإللكتروني،إنما تلقي المكالمات 

قد قدمت مجموعة من الهواتف التي ت عد خليط بين الهاتف والمساعد الرقمي  نوكيا م كانت 1996عام وفي
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PDA  ثم توالت التطورات على هواتف نوكيا ليظهر أول الهواتف التي  استخدمت نظام تشغيل مفتوحة ،
من شركة اريكسون  Penelopeكان في الواقع أول هاتف ذكي ويدعى بينلوب  م1997المصدر، وفي عام 

Ericssonأول هاتف ذكي يجمع بين االتصال الصوتي ووظائف   2000لتي طورته وأطلقت في عام ، ا
. وتوالت Symbian OSالمساعد الرقمي واستخدام شاشة اللمس ، وكان يعمل على نظام التشغيل سيمبيان 

مشغل  ضافات التي ت ضفي ميزات جديدة لسوق الهواتف الذكية ، بما في ذلكإلا عوام التطورات وألخلل ا
MP3 آيفون من شركة أبل  جهاز 2007عام ملونة. وظهر في وشاشة لمسiPhoneApple ،  الذي

ارية اللمحدودة سواء التج مما جعل شركة أبل تنشئ متجر لتطبيقاته المتنوعة و العالم،أحدث ضجة في 
عام في  Androidاالندرويد  وصولو ح مستخدمي االيفون يتزايدون ويقدرون بالمليين. صبأأو المجانية، و 

نتل ،HTCو Googleمن قبل  ومدعوم مفتوح المصدر وقد وضع كمنتج2008 وعدد من  وا 
أول  وكان الذكي، التشغيل ألنظمة بالمستقبل Android كما ي صف المؤثرة، األخرى  الشركات
 70000 هناك بالفعل أكثر من أن ويعتقد HTC النظام هو هذا التشغيل الجديدنظام  الستخدام هاتف

ة الخاص التطبيقات بإنشاء مخازن  العديد من الشركات قامت 2009عام متاح يعمل بهذا النظام. في تطبيقات
من نوكيا، ومتجر ويندوز لشراء تطبيقات الهواتف والبلك  Oviمتجر  العنكبوتية، ومنهابها على شبكة 

أعلنت 2010 عام وفي .G3لى الجيل الثالث إوتطور في هذا العام أجيال االتصاالت حتى وصلت  بيري،
خي )التطور التاري صدار الرابعإلا يفون حتى وصل الىآلشركة أبل عن ظهور إصدارات عديدة من جهاز ا

وماتزال مجموعة  .Galaxy Sأول هاتف ذكي من  Samsungأطلقت شركة  و .(2012للهواتف الذكية :
Samsung Galaxy S  شيوعاا لنظام العلمة التجارية األكثرAndrocid.History of mobile 

phones.2020).) تمثل مستقبل الهواتف الذكية حيث تزاد الشاشات حجماا   2012و  2011عامي وفي
لذكية: ا. )التطور التاريخي للهواتف الوظائف والتطبيقات الشركات المصنعةوالمعالجات سرعة وتتعدد 

 سابق(. مصدر
رات حيث شهد تطو دي والعشرون، احلجازات القرن انيشكل إحدى أهم امما سبق يتضح أن الهاتف 

بل توالت عبر حقبه من الزمن، حدث فيها العديد من اإلضافات في الشكل  ،معينةتوقف عند مرحلة تم ل
 ير فيبثل رأس مال كمجارية تتمة علوالمحتوى في االستخدام ليتناسب مع مختلف األشخاص، وليصبح  

مات لجاز أهم العنل من أجل ااجلمهذا ا يي تتسابق فتعديد الشركات ال للمية، وذلك من خلسواق العاألا
 .صداراتإلوا

 خصائص الهواتف الذكية
 (.2016.16زهر: سبتمبرسوزان محمد بدر ) ما يلي:الهواتف الذكية في بعض الخصائص وهي ك تفقت
 البارزة. حيث يتم استخدام الهواتف باللمس، بدال من األزرار اللمس:1. 
وهي البرامج التي يتم تشغيل الهواتف من خللها، وتكون أداة التحكم بالجهاز من حيث الذاكرة  التشغيل:نظم  2.

سوف  وكل المميزات والخدمات التي األوامر، كما أنها العامل المؤثر في برامج الهاتف و تطبيقاته، و التخزين و
 يقدمها للمستفيد.
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جهزة اللوحية، األو  الذكية الهواتف أجهزة على للستخدام خصيصاا  هصممم   اتبرمجي تطبيق هيو  :تطبيقاتال. 3
على التطبيقات المختلطة ، تجمع بين عناصر  وفكرتها قائمةتحصى  تعد وال ال الهواتف الذكية وتطبيقات

 (.What is mobile app? :2020 )الويب. التطبيقات األصلية وتطبيقات 
 لمستفيد منها،ة مميزات مهمة لتيتصال بالشبكة العنكبو العة ااإلتصال بشبكة العنكبوتية العالمية: ي عد سر . 4

الشبكة اللسلكية المتوافرة  (WI-FI)، فضل عن 4G، ومن بعده الجيل الرابع 3Gوظهور الجيل الثالث 
 في الهواتف الذكية قد عزز تلك الميزة.

 .QWERTYلوحة المفاتيح: بحيث تكون األحرف مرتبة بطريقة 5. 
ية، اإلستقبال للرسائل النصية، والصور، والتسجيلت الصوت رسال وإلالتي تتمحور في ا الفورية:المراسلة . 6

 خر، فضل عن البريد االلكتروني وشبكات التواصل االجتماعي. آلفي نفس الوقت مع الشخص ا
 نظم التشغيل للهواتف الذكية 

 الذكية في إنجاز العديد من اإلجراءاتيل التي تعتمد عليها الهواتف غتتوافر عدد من أنظمة التش
ير مكان تحميلها من المتجر ومنها بلك بإلمن خلل التطبيقات التي تقدمها الشركات بأنواعها، وبا اموالمه

 يل هي :غالخاص لشركة نوكيا إال أن أبرز أنظمة التش  Symbianونظام  RIMالمملوك لشركة 
 االندرو (  (Android 

تحت   ) (Silicon Vallyفاليهو نظام تشغيل مجاني ومفتوح المصدر، طورته شركة سيليكون 
لتتناسب مع (. وتديره شركة جوجل التي صممته 2013 :Android)(Android Ink) .اسم أندرويد إنك 

التي توفر؛ مشغلٌت للعرض والكاميرا  (Linux)نواة لينكس ويعتمد نظام التشغيل أندرويد على توجهاتها،
 (Linux)يعمل لينكس ولوحة المفاتيح والواي فاي والصوت، كما  (Flash Memory) والذاكرة الوميضية

، وقد ال تتوافر تطبيقات (2020 على الفصل بين أجزاء الهاتف والتطبيقات المحملة عليه، )ريم أبو عجيب:
 . (Marziah Karch 2018) جوجل في بعض األجهزة التي تستخدم نظام التشغيل اإلندرويد.

 IOS 
 Apple دمتمريكا( واستخأتشغيل للهواتف الذكية تم تطويره وتصميمه من شركة ابل في ) هي نظام

 Phoneiيفون لـ )آلتشغيل ا لكلمة نظام اختصار يه( iOSو) نظمتها.أجهزتها و أنظام التسمية هذا مع كل 
peratingO ystemS  (في بداية ظهور النظام كان يسمى بـ ،)(OS ول جهاز أصدار إ، وذلك عند
iPhone آ( يفون للعامة، ولكن تم تغيير االسم الىiOS  في يونيو )ونظام 2009 ،iOS) حالياا يشتغل )

  iOSيستخدم نظام متطور نظام تشغيل وكأي.  iPodيبود أل، اiPad، االيباد  ,iPhoneعلى االيفون 
تم تصميمه بشكل كامل حتى يعمل بنظام اللمس  وقد GUI و ما يعرف بالـأ هسوميو واجهات المستخدم الر 
عن  يل التطبيقاتغ، وتشفي الشاشةداخل النظام نفسه  (لوحة المفاتيح والفأرة) دخالإمن خلل مصدر 

 (تطبيقاتالمدونة . iosما هو نظام  (طريق اللمس.
 Windows Phone 
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أعلنت شركة  2010هو نظام تشغيل للهواتف الذكية من إنتاج شركة مايكروسوفت، ففي عام 
مايكروسوفت عن تصميم نظام التشغيل ويندوزفون ليحل محلَّ نظام التشغيل ويندوز موبايل الذي تستخدمه 
في أجهزتها، وأول ما انتشر في أوروبا وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا والواليات المتحدة األمريكية وكندا 

التي   Metroتخدم النظام واجهته  عن واجهة مترويسهذا و  م 2011والمكسيك ليصل إلى قارة آسيا عام
ا إلى حٍد كبيٍر واجهة البداية ألنظمة تشغيل الحواسيب ويندوز ، كما وتشبه Windows تتخذ شعاراا مشابها

وبإمكان مستخدمي ويندوز .قائمة إبدأ الموجودة في أجهزة الحاسوب Home الشاشة الرئيسية في الهاتف
تحميل التطبيقات والموسيقى ومقاطع الفيديو والمدونات من خلل متجر ويندوز   Windows Phone فون 
 (.2020)سعيد عطا هللا :ن.فو 

 :الذكية الهواتف تطبيقات أنواع
سوزان محمد  :(هي للتطبيقات وبسيطة معروفة أنواع ثلثة أكثرإال أن  التطبيقات، من مختلفة أنواع هنالك
 (17سابق: زهر: مصدربدر 
 األصلي التطبيق Native Apps: 

تناسب  صممت، و الذكي هاتفه على وتثبيتها تحميلها المستخدم من تتطلب التي التطبيقات وهي
 .التشغيل أنظمةجميع 
 الويب تطبيق Web Apps: 

 الهاتف على وتثبيتها تنزيلهاالمستفيد تتطلب من  وال اإللكتروني، الموقع على المتوفرة التطبيقات وهي
 ، مثال تطبيق المواقع الجغرافية.به الخاص الذكي
 الهجين التطبيق Hybrid Apps: 
 متاح ويكون  ،جميعها المحمولة األجهزة ليلئم ويتم إعداده ،الويب وتطبيق األصلي التطبيق من مزيج 
 .للخدمة اإللكتروني الموقع خلل من

 : خصائص التطبيقات
 .(18سابق: مصدر ،زهرسوزان محمد بدر (وهي: هناك عدد من الخصائص المشتركة بين التطبيقات

 لشبكة با االت صال بمجر د التحديثات تحميل يتم   حيث الفورية: والتحديثات االستخدام سهولة
 بين وانتشارها ،والتحديثات يعني استمرارية التطبيقات .الذكي الهاتفخلل العنكبوتية العالمية من 

 لمحدثيها. إفادة عنصر يشك ل مام فيدينالمست
 مثل  الذ كي ة، المحمولة الهواتف تشغيل أنظمة مع بالتوافق التطبيقات هذه تتمي ز :والتوافق المالءمة

Android بهواتف الخاص Samsung. 
 بمختلف فيدينالمست مع تتناسب لكي وذلك ،العالم لغات ةبمختلف التطبيقات تتوف ر :اللغات تعدد 

 .واحتياجاتهم لغاتهم
 الحماية: Security التطبيقات من المستفيد بعض البيانات الشخصية، التي يتم حمايتها  تتطلب

 مشفرة ال يمكن اختراقها . ( Servers)من خلل  تخزينها في خوادم 
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 أو التخصيصCustomizationبأن تخضع محتواها لرغبات المستفيد  التطبيقات تلك : تتصف
 مكني GPS ( Geographic Position system) أو ارئطر الخ تطبيق :المثال سبيل على

 . إيقافه ويمكن تشغيلهللمستفيد 
 :الذكية واتفلها مع التعامل في عاقة البصريةإلشخاص ذوي األالمساعدة ل التطبيقات

دماج عاقة البصرية في االنإلشخاص ذوي األتطورت تقنيات الهواتف الذكية لتصبح أداة تساعد ا
ستخدامهم في ا ن عاقة البصرية يعتمدو إلشخاص ذوي افاألفي الحياة المجتمعة وتيسير أمورهم الحياتية، 

للهواتف الذكي على حاسة اللمس والسمع لكل ما يقع عليه أصابعهم، ومن خلل خدمة مدمجة تأتي مع 
عاقة البصرية عند استخدامهم للجهاز ونطق ما يلمس إلشخاص ذوي األتعمل على توجيه ا نظام التشغيل،
 على الشاشة. 

 :الناطقة امجر الب -أ
 ( Talk Back: ) باك التوك 1.

إمكانية الوصول التي تساعد المستفيدين األشخاص ذوي  خدمات أحد Talk Backي عد تطبيق 
نه يسمح أفضل عن  ،Androidاإلعاقة البصرية على التفاعل مع أجهزتهم، ويتم تثبيتها على معظم أجهزة 

 مجموعة)      والكتابة باستخدام لوحة مفاتيح برايل على الشاشة.والملحظات بصوٍت عاٍل بقراءة التعليقات 
 Android.2020 ) استخدام.تمكين 

 (Voice Over): اوفر الفويس. 2
النطق والتكبير لما يعرض على الشاشة لألشخاص المكفوفين  وهو عبارة عن قارئ للشاشة يوفر

صبح أ حيث واستخدامها مع التطبيق.  Braille بريل كما يمكن وصل شاشات وذوي اإلبصار الضعيف.
فما  ،والكتابةتي: القراءة باآلوتية العالمية، ويقوم بالشبكة العنك صفَّح  يت نأ لمبصرِ ل فاقد لِ  ك   األن يإمكانِ 

 (.2018العمايرة، أياد.)العمل. وسوف يبدأ  فقط،على الكفيف إال تفعيلة 
 : (Shine Plus) صلب شاين 3 . 

عن  Shine Plusيمتاز هو قارئ شاشة لألندرويد، سريع التحديثات، ومواكباا للتطور المستمرـ 
Talkback  ضافة المميزات إليه، بابتحدي صافة إلى إلثاته المستمرة وتجاوب المطور إلصلح المشاكل وا 

 .(2015مميزات كثيرة جداا، ويتوافق مع أغلب أنواع الهواتف الذكية.)محمد محمود.أنه يحتوي على 
 :المكبرة امجر الب - ب

ال يستطيعون رؤية محتويات شاشة الهاتف الذكي، حيث تكبر هذه  البرامج منيعتمد على هذه 
 البرامج محتويات الشاشة حسب درجة الضعف عند المستفيد.

 :المكبرة الشاشة. 1
هناك عدة و يناسب المستفيد،  الحجم الذيتساعد في تكبير الصور المعروضة على الشاشة بحسب 

مما يضمن قراءة الكتب االلكترونية  إلى ضخم وهو أكبرها حجما أصغرها،حجام تمتد من ضئيل وهو أ
حتويات شاشة م وتصفح العنكبوتية العالمية أو مشاهدة األفلم أو مقاطع الفيديو، وتقوم هذه الشاشة بتكبير
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قيقة. دمر الذي يقدم صوراا واضحة وحادة وذات تفاصيل ألالهاتف دون تقسيم بكسل الصور أو المحتويات، ا
 (2017.58مسعود: )الح سين

 :التكبير إيماءات .2
ر من ثلثة أضعاف، ويتم عروض على الشاشة مهما كان إلى أكثبتكبير ما هو م سمحت الميزة هذه

يماءات إالرؤية ثم إشارات أو  إمكانية الوصول، ثمثم  ،الضبطتفعيلها بسهولة عن طريق الدخول إلى 
 سابق( رمسعود: مصدالتكبير. )الح سين 

 الذكية:لهواتف األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ل ُأخرى الستخدام تطبيقات
ساهم وبشكل فعال في تسهيل  ذوي اإلعاقة البصرية األشخاص حياة إلى الذكية الهواتف دخولإن 

ز به تلك لهم، فإن ما تتمي المتطورة التي قدمتالتطبيقات عن طريق االستفادة من  العلمية والعمليةالحياة 
 اجز العزلة،حللتواصل مع العالم وكسر األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية أمل منح لعدد كبير من التطبيقات 

 .بشكل اا  استادامها شاا  ذوي اإلعاقة البصريةات التي يمكن لألهذه بعض التطبيقو
 تطبيق VizWiz  

سلمية إلى العمل التطوعي في كل مجاالت الحياة التي تحقق التنمية الشاملة إلدعت الشريعة ا
لى اآلخرين يكون نفعه متعدياا إ ما ها، ومنون نفعة قاصراا على المتطوع نفسهفمن التطوع ما يك للمجتمعات،

 ومن أمثلتها   (13، ص2007يوسف الشطي: )خالد للحياةكقضاء حاجات الناس، وتيسير الخدمات العامة 
على رؤية  األشخاص ذوي اإلعاقة البصريةساعد الذي ي VizWizفي الهواتف الذكية ما يوفره التطبيق 

صورة  . ويتم ذلك بإلتقاطلهم عن بعد ما يواجههم باالستعانة بجهود المتطوعين الذين يصفون  م،محيطه
لتطبيق ثم إرسالها باستخدام ا البصرية لمتجر أو الفته في الشارع اإلعاقةالشخص ذوي  هاتفمن بكاميرا 
وصف ما يرونه في يعملوا على  نالذي .المتطوعينلتصل إلى شبكة من  الشبكة العنكبوتية العالميةعبر 

خرى ليستمع الكفيف إليها وتتوقف سرعة وصول الرد إلى المستخدم على استجابة الصورة ثم إرسالها مرة أ
 (2020تميم عبيد: ) .طوعينالمت

 تطبيق  VisionHunt 
بهذا التطبيق يستطيع األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية معرفة األلوان من خلل تصوير أي شيء. 

قاط بشرط أن تكون إضاءة المكان كافية لتلك العملية. ويتميز التطبيق بالت ،مباشرةبإعطاء لون يقوم التطبيق 
الضوء في المكان لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية على معرفة ما إذا كان هناك ضوء يعمل أم 

 ( 2013تطبيقات أيفون خاصة بالمكفوفين.) .ال
 ( قارئ العمالتLookTel Money Reader ) 

وذلك بتوجيه كاميرا الهاتف آيفون على العملة والتطبيق يعمل على  العملت،التطبيق يصور 
تحليلها وقراءتها والتعرف على قيمتها بشكل سريع ونطق القيمة صوتياا، عندها يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة 
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وما  ios 4.0البصرية معرفة القيمة ، وهذا التطبيق يعمل على اجهزة آيفون و آيبودتتش العاملة بنظام 
 (.2013) قارئ العملت للمكفوفين فوق.
 ( تطبيق لوحة المفاتيحSwift Braille ) 

عمل التي ت، مصمم للعمل على األجهزة الذكية أندرويدهو عبارة عن لوحة مفاتيح خاصة ألجهزة 
لى الطباعة عبر لغة برايل، ليس بالضغط ع لألشخاص ذوي اإلعاقة البصريةبنظام تشغيل آندرويد ليوفر 

نما بتوصيل النقاط للخروج بالحرف/الرمز/الرقم وما يمثله في لغة برايل بأصبع واحد على  النقاط وحسب وا 
 ( 2018محمد البنا:)األقل. 

 (76: مصدر سابق: ص غوله أبو عطا هللا سامي) ايجابيات استخدام الهواتف الذكية
 والتنقل.سهولة الحمل 1 .

 . توفير الوقت والجهد.2
 . توفير المال من خلل إجراء مكالمات مجانية.3
 خرين.آل. إمكانية تكوين مجموعات لألفراد ويسهل من خللها التواصل مع ا4
نهم مسافات الذين بي جتماعي المختلفة، خصوصاا األفرادالجتماعي من خلل تطبيقات التواصل اال. التواصل ا5

 بعيدة.
تعدى الهاتف الذكي من جهاز يستخدم للتصال والتواصل مع اآلخرين إلى مكتباا متنقلا تنجز من خلله . 6

بن )ها. بالمهام وتتابع، فضلا عن سجل يحف أسرار الفرد، ووسيلة لحفظ المعلومات وتسجيل المواعيد والتذكير 
 ص( 33: 2016غوثي حفصة:

 (77: مصدر سابق: ص غوله أبو عطا هللا سامي) سلبيات الهواتف الذكية:
 . التعرض لبعض األمراض الصحية نتيجة االستخدام لساعات طويلة.1
 . تفكك العلقات األسرية بين أفراد األسرة واألصدقاء.2
 . التعرض لحوادث سير الستخدامها أثناء قيادة السيارة.3
 ى بعض األشخاص.د. تحدث نوعاا من العزلة ل4

 اإلطار التطبيقي

بظهور التقنيات المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، والتي حولت المعلومات التي تعتمد على 
البصر بشكل رئيسي إلى االعتماد على الحواس األخرى كاللمس والسمع، أصبح بإمكان األشخاص ذوي اإلعاقة 

ف الذكية مثلا يتعاملوا مع الهواتالبصرية من االعتماد على أنفسهم في ج ل أمورهم الحياتية والعملية، وأصبحوا 
بصر/  و)ضعاف قسم إلى) ذكر/أنثى ( البصرية فقدوألن البحث مرتكز على األشخاص ذوي اإلعاقة بكفاءة. 

حسب ب تقسيم فئات المستفيدين من تطبيقات الهواتف الذكيةيوضحان ( 3( والشكل )3)وكفيف كلي (، والجدول 
 النوع ونوع اإلعاقة البصرية.
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 . النوع ونوع اإلعاقة( : توزيع أفراد العينة مجال البحث بحسب  1جدول )
 التكرارات اإلعاقة

 النسبة المجموع
 %النسبة إنثى % النسبة ذكر  %

 %3..8 .3 %36.7 5 %87.3 33 ضعيف بصر
 %73.9 .. %25.5 33 %78.3 89 كفيف كلي
 المجموع

.0 
300 

32 
300% 

32 300% 
 %53.0 %69.0 النسبة %

 

 

 ( : توزيع أفراد العينة مجال البحث بحسب النوع ونوع اإلعاقة 1شكل )

من المجموع  (%69.0ناث من أفراد العينة حيث بلغت نسبة الذكور )اإلبين الذكور و  باعديتضح أن هناك ت      
ضعف استخدام اإلناث يرجع لقد وهذا  ،من المجموع الكلي ألفراد العينة( %53.0ناث )إلأما ا ،الكلي ألفراد العينة

( %73.9نسبة األشخاص من الكفيف الكلي بنسبة ) أنه ارتفعتفي حين  .للشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت(
إلى أن الكفيف أصبح يرغب وبقوة في كسروا حاجز  ويرجع(. %3..8عن األشخاص ضعاف البصر بنسبة )
 ( يبين نوع اإلعاقة والوظيفة.8( والشكل )8والجدول ) العزلة واالندماج في المجتمع مع أقرانه.

  

ذكر
27.5%

ذكر
72.5%

أُنثى
16.7%

%83.3إنثى 

كفيف كليضعيف بصر
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 (: توزيع أفراد العينة مجال البحث بحسب نوع اإلعاقة والوظيفة.2جدول )

 التكرارات  
موع

مج
ال

ة% 
نسب

ال
 

 إناث ذكور النوع

 نوع اإلعاقة               

صر
ف ب

ضعي
 

كلي
ف 

كفي
صر 

ف ب
ضعي

 

كلي
ف 

كفي
 

     % ع % ع % ع % ع الوظيفة

 35 6 85 5 0 0 38.3 5 0 0 طالب

 ..50 .3 52.3 3 0 0 36.7 . 33.6 3 موظف 
 86.3 38 52.3 3 0 0 83 6 33.3 3 مدرس المرحلة قبل الجامعة 

 ... 8 0 0 0 0 2.5 8 0 0 مدرس المرحلة الجامعية

 2.7 . 0 0 0 0 38.3 5 33.3 3 عامل

 ..37 2 0 0 0 0 83 6 88.8 8 أخرى 

 300 6. 300 35 0 0 300 .8 300 9 المجموع
 

 
( %..50تظهر بيانات العينة أن المستفيدين من الهواتف الذكية أغلبهم من الموظفين حيث بلغت النسبة )

، وقد يرجع السبب في هذه الزيادة في (%86.3موظف من مجموع العينة، يليها مدرسين المرحلة ما قبل الجامعي)
ارس والجامعات، )كورونا( و إغلق المد يالتي تم توزيع االستبانة، والتي كانت فترة الحظر الصحتلك الفئات للفترة 

( من %..37وتتبعهم لما يستجد من أحداث عبر مواقع الشبكة، وتلت تلك النسب نسبة أ خرى والتي تصل إلى )
مدرس المرحلة الجامعية تمثل أما ( %2.7، %35.0مجموع العينة ، وكان نصيب الطالب و العامل على التوالي )
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( يتضح توزيع أفراد العينة بحسب 5( والشكل )5ومن الجدول ).( من مجموع العينة%...في أقل نسبة بلغت )
 نوع اإلعاقة والمؤهل العلمي.

 والمؤهل العلمي نوع اإلعاقة(: توزيع أفراد العينة مجال البحث بحسب 3جدول )
 

 النوع
 التكرارات

موع
مج

ال
 

سبة
الن

 إناث ذكور %
 نوع اإلعاقة       
 المؤهل

 كفيف كلي ضعيف بصر كفيف كلي ضعيف بصر
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 %8.5 3 0 0 0 0 3 3 0 0 اإلعدادية 
 %7.. 8 0 0 0 0 3 3 %9.3 3 دبلوم متوسط 

 %36.5 7 0 0 0 0 53 7 0 0 الثانوية  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معهد عالي

 %..67 89 300 33 300 3 0. 2 %23.2 9 المرحلة الجامعية
 %9.5 . 0 0 0 0 33 5 %9.3 3 ماجستير 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الدكتوراه
 %300 5. 300 33 300 3 300 80 %300 33 المجموع

 

 

( من مجموع %..67( بنسبة تصل )89أكبر عدد من أفراد العينة وهم ) المرحلة الجامعيةاحتلت 
( من مجموع أفراد %36.5( من الذكور المكفوفين كلياا بنسبة)7أفراد العينة، تلتها المرحلة الثانوية بعدد )

( بنسب 8،3،.العينة، وعلى التوالي كل من مرحلة الماجستير، والدبلوم المتوسط، واإلعدادية، بعدد)
 لم يكن معهد عاليال( من مجموع أفراد العينة، أما كل من مرحلة الدكتوراه و %8.5،%7..،%9.5الية)متت

 %83.9( من أفراد العينة وبنسبة ) 33هناك منتسبين من أفراد العينة، كما أهمل اإلجابة عن السؤال عدد )
 ( من المجموع الكلي ألفراد العينة.

2.3%

4.7%

16.3%

0

67.4%

9.3%

0

اإلعدادية

دبلوم متوسط 

الثانوية 

معهد عالي

المرحلة الجامعية

ماجستير 

الدكتوراه

لميتوزيع أفراد العينة مجال البحث بحسب نوع اإلعاقة والمؤهل الع(: 3) شكل 
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معرفة وال ةوالترفيهيمن وسائل في التواصل االجتماعي  الهواتف الذكية وما تقدمه انتشارإن 
( .وتسهيلت أخرى، جعل اقتناؤها واستخدامها من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ضرورة. والجدول )

 الهاتف الذكي.  واستخدام( يبين العلقة بين الفئة العمرية .والشكل )

 ذ=ذكر .  أُ = أُنثى

 

 أن:يتبين  (.( والشكل ).) الجدولمن 
هم الفئة العمرية و ب السؤال الخاص البصرية لم يتم اإلجابة من الذكور عناألشخاص ذوي اإلعاقة 

( ضعاف بصر، 5( مكفوفين كلياا، و)6) العينة منهم( من مجموع %33.3( وبنسبة تصل إلى )9بعدد )
فئة اإلناث ضعاف البصر لم تحدد الفئة  العينة،( من مجموع أفراد %3.7( بنسبة )3في المقابل عدد )

 ا.العمرية له
العلقة بين الفئة العمرية واستخدام الهاتف الذكي فإن جميع أفراد العينة يستخدمون ومن خلل 

( من المجموع الكلي ألفراد العينة، هذا % 23.0( من أفراد العينة وبنسبة )7.وهم بعدد )الهاتف الذكي 
تمع ندماج في المجلوا ليسعيدلل على أهمية هذه الهواتف عند األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية،  ألنهم 

إال أن هناك من رفض استخدام الهاتف الذكي من المكفوفين كليا من الذكور  يسهل ذلك، الذكي والهاتف

أكبر-2829 -2425 -2021 -17

12.5%نعم 6.25%نعم %6.25
نعم 

نعم 72.9

2.1%
ال

استخدام للهاتف الذكيالعالقة بين الفئة العمرية و ( 4)شكل 

 للهاتف الذكياستخدام (:  العالقة بين الفئة العمرية و 4)جدول 
 
 

 نوع اإلعاقة

 التكرارات

موع
لمج

ا
 % 

سبة
الن

 ال نعم  
 كفيف كلي ضعيف بصر كفيف كلي ضعيف بصر

 النوع
 العمر

 % ا % ذ % ا % ذ % أ   % ذ % أ   % ذ

17- 20 0 0 0 0 8 9.3 3 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6.83 
21- 24 0 0 0 0 0 0 5 83.. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6.83 
25- 28 5 55.5 0 0 3 ..3 8 3..5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 38.3 
 8 66.7 6 أكبر -29

300 
39 26.. 2 37.8 0 0 0 0 3 

300 
0 0 56 73 

 300 2. 0 0 3 0 0 0 0 300 .3 300 88 8 300 9 المجموع
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( من المجموع الكلي ألفراد العينة، وذلك ألن لم يتعلم آلية االستخدام %3.7( بنسبة تصل إلى )3وهم بعدد )
 . ن األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية من مواكبة التطور التقنيلهذا يتطلب تقديم الدورات المستمرة حتى يتمك

( وهم بنسبة 56عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ) أكبر -89العمرية الفئة  احتلت 
( من %38.3( وهم بنسبة )6) 28 -25( من المجموع الكلي ألفراد العينة. وتلتها الفئة العمرية 73%)

( على التوالي 5) بعدد 24 -21، 20 -17واحتلت أقل عدد الفئة العمرية المجموع الكلي ألفراد العينة. 
من المجموع الكلي ألفراد العينة. تؤثر الحالة االجتماعية على نوع الهاتف الذي تم اقتناؤه  (%6.83بنسبة )

 ( يبينان العلقة بين الحالة االجتماعية ونوع الهاتف الذكي.3( والشكل )3والجدول )
جدول )

3
العلقة بين (: 
الحالة 

االجتماعية 
ونوع الهاتف 

الذكي
 

الحالة 

االجتماعية
التكرارات 
 

المجموع
النسبة % 
 

أعزب 
متزوج 
 

نوع 

اإلعاقة
ضعيف  
صر

ب
كفيف  
كلي

ضعيف  
صر

ب
كفيف  
كلي

 

النوع
 

ؤ%  % ا % ذ % ا % ذ % إ % ذ % إ % ذ
 

أيفون 
 

5 73
% 0 0 3 36.70

% 
30

 73..0
% 

8 66.70
% 

3 30
% 3 53.83

% 
3 300

 
85

 
30

% 

سامسونج
 

0 0 0 0 3 25.50
% 

. 82.60
% 

0 0 3 30
% 30
 68.30

% 
0 0 80

 .5.30
% 

هواوي 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 55.50
% 

0 0 3 6.83
% 

0 0 8 ..50
% 

Vivo
 

3 83
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8.80
% 

المجم

وع
 
. 300% 0 0 6 300% 3.

 300% 5 300% 8 300% 36
 300% 3 300% .6
 300% 
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 نوع الهاتف الذكي( العالقة بين الحالة االجتماعية و 6شكل )

ت شير النتائج إلى أنه ليس هناك تأثير كبير للحالة االجتماعية ونوع الهاتف الذكي، فقد سجلت فئة األعزب 
 ( من المجموع الكلي ألفراد العينة.%42.2( من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وهم بنسبة )42عدد )

المجموع الكلي ألفراد العينة مجال البحث. أما  ن( م%3..9( تصل نسبتهم )44)المتزوجين فهم بعدد  اأم
( وبنسبة 49عن نوع الهاتف الذي يرغب أغلب األشخاص من ذوي اإلعاقة أن اقتناؤه هو األيفون وعددهم )

( سبب أنه يتضمن تطبيقات أكثر وأسهل استخدام بالنسبة لهم، ونظراا لغلء سعره استعان %05تصل إلى )
( من %29.0( بنسبة تصل )45وسجل عدد ) جية بنوع أخر هو سامسوناألشخاص ذوي اإلعاقة البصر 

( من مجموع العينة، تله نوع %5..( بنسبة )8وعددهم ) هواوي مجموع العينة، وتدنى عدد المسجلين لنوع 
 من مجموع العينة الذين أجابوا على االستبانة. vivo(8.8%)حديث قد يكون أقل في السعر أيضاا 

كأجهزة دم تجعله ليس وسيلة اتصال صوتي فقط، إنما يستخ بالكثير من المواصفات التيالذكي  يتمتع الهاتف     
اميرات البريد الصوتي، وتصفح الشبكة العنكبوتية العالمية والتصوير بوضوح كالك سب ألي يتم من خلله استقبالاح

 للهاتف الذكي. ( يبين مدة استخدام األشخاص من ذوي اإلعاقة البصرية6)الرقمية، والجدول 
  

أعزب

0متزوج

5

10

15

أيفون
سمسونج

هواوي
Vivo
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 للهاتف الذكي. همحسب مدة استخدم توزيع أفراد العينة مجال البحث (:6جدول )

 المدة
 التكرارات

 ضعيف البصر كفيف كلي النسبة المجموع
 النسبة العدد النسبة العدد

 %88.2 35 ..83 5 23.2 30 سنوات 6
 % 39.5 33 ..83 5 32.6 2 سنتين

 %0..3 2 ...3 8 35.9 6 سنوات4
 %0..3 2 82.6 . 9.5 . سنوات 8
 %2.2 3 7.3 3 9.5 . سنوات 9

 % 7.0 . 0 0 9.5 . سنة
 %3.5 5 7.3 3 7.. 8 سنوات 30

 %5.3 3 0 0 8.5 3 سنة 12
 %5.3 8 0 0 7.. 8 سنة14
 %3.2 8 0 0 7.. 8 سنة36

 300 37 300 .3 300 5. المجموع
 

 
( من أفراد العينة يستخدمون الهاتف %88.2تشير النتائج  الواردة في الجدول والشكل السابق إلى أن )

، أما من مجموع أفراد العينة( 39.5سنتين )سنوات، بينما بلغت نسبة الذين المستخدمون منذ  6الذكي من 
، أما من فترة اد العينة( من مجموع أفر %0..3سنوات بلغت بنسبة ) 2سنوات، و  4من يستخدمونه منذ  

، وتدنت النسبة على التوالي من فترة سنة، من مجموع أفراد العينة( %2.2سنوات  بلغت النسبة ) 9
( %3.2،%5.3، %3.5، %7.0سنة، بلغت النسبة على التوالي ) 36سنة، و .3و 38سنوات، و30و

طبيقات ذكية تشتمل على الكثير من الت، هذه النتيجة يمكن نعززها إلى أن الهواتف المن مجموع أفراد العينة
 التي تشبع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة  البصرية  وتساعدهم في الولوج إلى مختلف زوايا العالم. 

سنة

سنتين

سنوات4

سنوات6

سنوات8

سنوات9

سنوات10

سنة12

سنة14

سنة16

7.0%

19.3%

14.0%

22.8%

14.0%

8.8%

5.3%

3.5%

3.5%

1.8%

.حسب مدة استخدم للهاتف الذكيتوزيع أفراد العينة مجال البحث( : 6)شكل 
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 رآي أفراد العينة مجال البحثحسب  لهاتف الذكياأسباب استخدام  (:7جدول )
 الترتيب %النسبة التكرارات األسباب

 3 %3..7 5. .خرينآلشخاص األطبيعي مثل اممارسة حياتي بشكل .3
 8 %68.3 56 .الذكيستفاده من المميزات المتوافرة في الهاتف .اإل8
 5 %..35 53 الحديثة.مواكبة التطورات في التقنية .5
 . %30 89 استخدامه في أداء المهام الوظيفية أو الواجبات الدراسية...
 3 %56.8 83 برامج ناطقة.إمكانية تكبير الشاشة ويحتوي على .3
 6 %35.2 2 حملة.سهولة .6

 

 

 حسب رآي أفراد العينة مجال البحث أسباب استخدام للهاتف الذكي( : 7شكل )
ي مثل ممارسة حياتي بشكل طبيعنلحظ أن السبب األساسي في استخدام أفراد العينة للهواتف الذكية هو 

من المميزات المتوافرة في الهاتف الذكي بنسبة  االستفادة(، يليها %3..7األشخاص اآلخرين بنسبة )
( حيث %..35( بينما كان السبب الثالث مواكبة التطورات في التقنية الحديثة بلغت بنسبة )68.3%)

أصبحت الهواتف الذكية مهمة لكل أفراد المجتمع ومنهم ذوي اإلعاقة البصرية، بينما سبب استخدامه في 
(، إمكانية تكبير الشاشة ويحتوي على برامج ناطقة بنسبة %30أو الواجبات الدراسية ) أداء المهام الوظيفية

الهواتف الذكية من تقنيات تساعد في  تحتويهإن ما  .(%35.2.سهولة حملة بنسبة )(، بينما 56.8%)
نيات قهو موجود على شاشة الهاتف الذكي أو ت االستخدام، مثل قارئات الشاشة التي تترجم بالصوت كل ما

بصر لاتسهل لألشخاص ممن لديهم إعاقة كلية أو ضعاف  مصاحبة، جميعهاتكبير النص أو تقنيات أخرى 
 ذلك.( يظهران 2( والشكل )2)عملية االستخدام. والجدول 

  

ممارسة 
ل حياتي بشك

طبيعي مثل 
األشخاص 

.اآلخرين

اإلستفاده من
المميزات 
ي المتوافرة ف

الهاتف الذكي
.

مواكبة 
التطورات في

التقنية 
.الحديثة 

استخدامه في
أداء المهام 
الوظيفية أو
الواجبات 
.الدراسية

ير إمكانية تكب
الشاشة 

ويحتوي على
.برامج ناطقة

سهولة حملة 
.

أسباب أُخرى

74.10%
62.10%

53.40%50%
36.20%

13.80%
0
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 .حثأفراد العينة مجال البمن قبل  في الهاتف الذكي ستخدمي التطبيق الذينوع  (:2جدول )

 النسبة% التكرارات التطبيقنوع 
 %8..2 2. الشاشة قارئاتتطبيق 

 %5.3 8 تطبيق تكبير الشاشة
 %38.5 7 االثنين معاا 
 %300 37 المجموع

 

 

( من أفراد العينة يستخدمون تطبيقات قارئات الشاشة، %8..2) تهالجدول والشكل السابق أن ما نسب يبين
( يستخدمون االثنين معاا. هذه النتيجة قد %38.5بينما ) الشاشة،( يستخدمون تطبيقات تكبير %5.3و )

تكون بسبب أن النسبة األكبر من أفراد العينة كانت من ذوي اإلعاقة البصرية الكلية التي تحتاج إلى قارئات 
كون هذه وقد ت الشاشة. إلى قارئاتما ضعاف البصر يحتاجوا إلى تكبير الشاشة وقد يلجئون أالشاشة، 

لة من الشركة المصنعة للهواتف الذكية، ومنها ما هو تطبيق يتم تنزيله من الشبكة العنكبوتية البرامج ومدخ
( 9( والشكل )9العالمية على أي من األجهزة بحسب نظام المشغل  الذي يعمل به الجهاز والجدول )

 يوضحان نظام التشغيل المستخدم من أفراد العينة في الهاتف الذكي.
 من أفراد العينة مجال البحث. ستخدم في الهاتف الذكيالمُ  شغيلنظام الت:  (9جدول )

 النسبة% التكرارات نظام التشغيل
Android   56 6..5% 

Ios 80 53.7% 
Windows Phone 0 0 

 %300 36 المجموع
 

اشةتطبيق قارئات الش
84.2%

اشةتطبيق تكبير الش
3.5%

االثنين معا  
12.3%

.من قبل أفراد العينة مجال البحثستخدم في الهاتف الذكيينوع التطبيق الذي ( : 8)شكل 
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 الذي الُمستخدم في الهاتف الذكي من أفراد العينة مجال البحث. ( نظام التشغيل9شكل )

وذلك  Android يداألندرو من أفراد العينة يستخدمون نظام  (%5..6الجدول والشكل يتبين أن )بتحليل 
لتحديثاته المستمرة وسهولة استخدامه كما أنه يتوافق مع معظم التطبيقات التي تخدم ذوي اإلعاقة البصرية.، 

هذا والجدول  ،ال استخدام له Windows Phone(، بينما كان نظام %53.7بنسبة ) Iosيليه  نظام 
 من قبل أفراد العينة. في الهاتف الذكي ستخدمالم   نوع قارئ الشاشة ( يوضحان30والشكل)

 

 من قبل أفراد العينة مجال البحث. ستخدم في الهاتف الذكيالمُ  نوع قارئ الشاشة( : 11جدول )
 النسبة التكرارات قارئ ال نوع

 %33.9 87 توك باك
 %8... 85 فويس أوفر

 %5.9 8 بلصشاين 
 %300 38 المجموع

 

 
 ( نوع قارئ الشاشة الُمستخدم في الهاتف الذكي من قبل أفراد العينة مجال البحث.11) شكل

 

Android

Ios

Windows Phone

%64.3

%35.7

0

شاين بلصفويس أوفرتوك باك

51.90%44.20%

3.90%
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يرتبط نوع التطبيق بحسب درجة اإلعاقة ألفراد العينة ما بين كلية وضعاف بصر، فإن من لديهم إعاقة 
(، كما %33.9شار الجدول إلى أعلى نسبة من أفراد العينة )أالذي  توك باككلية يعتمدون على قارئ 

، وجميع هذه األنواع  (%5.9(، ثم شاين بلص بنسبة )%8...بنسبة ) فويس أوفرنهم يستخدمون أ
 .تعتمد على نوع الهاتف الذكي الذي يستخدمونه األشخاص ذوي اإلعاقة، وحسب نوع نظام التشغيل

التطبيقات التي تسهل لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية استخدامها، يوفر الهاتف الذكي العديد من 
( 33( والشكل )33وامكانية انجاز ما يحتاجونه من متطلبات في احتياجاتهم اليومية. والجدول )

 يوضحان أنواع التطبيقات التي يقبل عليها أفراد العينة مجال البحث.
 (: التطبيقات غير األساسية الُمستخدمه في الهاتف الذكي من قبل أفراد العينة مجال البحث.11جدول )

 الترتيب النسبة% التكرارات التطبيقات غير األساسية
 3 %58.70 39 إلى ملفات نصية.  pdfتطبيق تحويل 

 Be my eyes 37 89.50% 8تطبيق   . 
 5 %87.30 36 تطبيقات الوصف.
 . %83.20 33 تطبيقات األلعاب.

 3 %0..88 35 تطبيق قارئ العملت.
 33 32.90% 6 (. Swift Brailleتطبيق لوحة المفاتيح )

 7 %37.80 30 تطبيق الحركة والتنقل.
 2 %38.00 7 )األلوان(. VisionHuntتطبيق  
 9 %2.60 3 المتطوعين. VizWizتطبيق 

 
 

 

 لبحثا( التطبيقات غير األساسية الُمستخدمه في الهاتف الذكي من قبل أفراد العينة مجال 11) شكل
    تطبيقيليها في الرتبة  ( .%85.7إلى ملفات نصية  أعلى مرتبة بنسبة  )  pdfتحويل  أحتل تطبيق

.Be my eyes ( أما المرتبة الثالثة %89.5بنسبة ،)(، بينما كانت %87.3ات الوصف بنسبة )تطبيق
 تطبيق قارئ العملت(، كما تركز الترتيب الخامس في %83.2بالمرتبة الرابعة وبنسبة ) األلعاب قاتتطبي

الحركة والتنقل،  تطبيق، و (Swift Brailleتطبيق لوحة المفاتيح )(، وتوالت التطبيقات األخرى ..88بنسبة )
، وبنسب متتالية المتطوعينVizWiz تطبيق)األلوان(. و VisionHunt تطبيقو 

%32.7%29.3%27.5%25.8
%22.4

%18.9%17.2
%12.0

8.6%
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(. هذه النتائج تشير إلى أن االشخاص ذوي اإلعاقة البصرية لديهم 2.6%،38.0%،37.8%،32.9%)
 ( دليل على تلك النتيجة.38( والشكل )38دوافع الستخدام التطبيقات والجدول )

 

 .لتطبيقات الهاتف الذكيأفراد العينة مجال البحث  دوافع استخدام( 12جدول )
 الترتيب النسبة % التكرارات دوافع االستخدام

 3 %3..7 5. .ة العنكبوتية العالميةكشبال استخدام
 8 %..78 8. .واألصدقاء باألهل االتصال
 5 %63.3 52 الكريم. القرآن سماع

 . %68.3 56 .التطبيقات تحميل
 3 %36.9 55 .اإللكترونية الكتب قراءة

 %30 89 بالصوت. التسجيل
6 

 %30 89 .الحصول على خدمات ومساعدات
 7 %2.5. 82 .المنبه استخدام

 2 %2... 86 .الموسيقى سماع
 9 %3..8 .3 .الفيديو ومقاطع الصور اللتقاط

 30 %32.9 33 .األلعاب تحميل
 

 

 ( دوافع استخدام أفراد العينة مجال البحث لتطبيقات الهاتف الذكي38شكل )
ة كشبال استخدامدوافع استخدام الهاتف الذكي كان دافع  نإلى أ( 38( والشكل )38تشير نتائج الجدول )
 باألهل االتصالوالمرتبة الثانية كانت  (،%3..7بنسبة )جاءت في المرتبة األولى  العنكبوتية العالمية

(، بينما %63.3الكريم بنسبة) القرآن سماع(،كما كان في المرتبة الثالثة %..78بنسبة ) واألصدقاء
 الكتب قراءة (، وفي المرتبة الخامسة%68.3بعة تحميل التطبيقات بنسبة )جاء في المرتبة الرا

الحصول على خدمات  و بالصوت لتسجيل(، بينما احتل المرتبة السادسة ا%36.9بنسبة ) اإللكترونية
(، أما %2.5.بنسبة ) المنبه استخدامجاءت  (، أما المرتبة السابعة%30كانت بنسبة ) ومساعدات

%74.1%72.4%65.5%62.1%56.9
%50%50%48.3%44.8

%24.1
%18.9

.
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 الصور اللتقاطبينما المرتبة التاسعة كانت  (،%2...بنسبة ) الموسيقى سماعالمرتبة الثامنة فكانت ل
(. جميع تلك %32.9بنسبة ) األلعاب تحميلوفي المرتبة األخيرة  (،%3..8بنسبة ) الفيديو ومقاطع

صرية ندماج األشخاص من ذوي اإلعاقة البالدوافع وتفاوت النسبة والرتب بينها تنصب في أنها دوافع ال
وذلك من خلل لجوئهم إلى الوسائل التي تساعدهم على قضاء حاجاتهم وشعورهم كغيرهم من أفراد 
المجتمع من خلل الشبكة العنكبوتية العالمية التي تساعدهم على ايجاد متنفس لهم يتسلون به ويقضون 

 متطلباتهم الحياتية من خلله.
 .الذكية الهواتف لتطبيقات مجال البحث أفراد العينة استخدامايجابيات ( 13جدول )

 الترتيب النسبة التكرارات ايجابيات
تواصل االجتماعية ل قع ا تواصل مع موا ل ة ا  3 %3..2 9. .سهول

  %62.9 0. .لكترونيةإلا الرسائل لتبادل
 %62.9 0. .الزملء مع النصية الرسائل لتبادل 8

 5 %67.8 59 على العالم من خلل العنكبوتية العالميةنافذة مطلة 
 . %33.3 58 الشبكة العنكبوتية العالمية. لىالبحث ع

 3 %..35 53 .الرقمية والمكتبات البحث محركاتإلى  وصولال
 6 %30 89 .حل مشكلة اللغة )الترجمة(

 7 %58.2 39 .الفيديو ومقاطع الصور اللتقاط
 

 

 مجال البحث  لتطبيقات الهواتف الذكية  أفراد العينةاستخدام ( ايجابيات 13شكل )
اصل سهولة التو برز االيجابيات من وجهة نظر أفراد العينة أنها من الجدول والشكل أن أ نتبين

( هذه تعطي الفرد قدرة على االندماج في المجتمع %3..2بنسبة ) مع مواقع التواصل االجتماعية
 الرسائل اإللكترونية ، ولتبادل الرسائل وأكثر انفتاحاا ومشاركة في األنشطة، بينما أحتلت كل من لتبادل

(، وكانت المرتبة الثالثة  نافذة مطلة على العالم من %62.9الزملء المرتبة الثانية بنسبة ) مع النصية
ما المرتبة الرابعة فهي البحث على الشبكة العنكبوتية العالمية أ(، %67.8ل العنكبوتية العالمية بنسبة )خل

سهولة التواصل مع مواقع التواصل االجتماعية

.  لتبادل الرسائل اإللكترونية

.لتبادل الرسائل النصية مع الزمالء

نافذة مطلة على العالم من خالل العنكبوتية العالمية

. البحث على الشبكة العنكبوتية العالمية 

.الوصول إلى محركات البحث والمكتبات الرقمية

(.الترجمة)حل مشكلة اللغة 

.  اللتقاط الصور ومقاطع الفيديو

84.5%
%68.9
%68.9
%67.2

55.1%
%53.4

51%
32.8%
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الرقمية بنسبة  والمكتبات البحث إلى محركات (، بينما جاءت المرتبة الخامسة الوصول%33.3بنسبة )
خيرة كانت ألوفي المرتبة ا (،%30حل مشكلة اللغة )الترجمة( بنسبة )خير أل(، والمرتبة  قبل ا%..35)

 (.%58.2بنسبة ) الفيديو ومقاطع الصور اللتقاط
البصرية العديد من السلبيات عند استخدامهم لتطبيقات الهاتف الذكي، منها  يواجه أفراد العينة من ذوي اإلعاقة

صعوبة تمييز  والخطوط، أو نعلقة التطبيقات كتوفر اإلعلنات التي تشتت تركيزهم، وأخرى تقنية مثل األلواما له 
 .الذكية الهواتف لتطبيقات مجال البحث أفراد العينة استخدام ( يجسدان سلبيات.3الصورة. وجدول والشكل )

 الذكية. الهواتف لتطبيقات مجال البحثأفراد العينة  استخدام ( سلبيات14جدول )
 الترتيب النسبة التكرارات السلبيات

 3 %68.3 56 عبر الهاتف. يمكنه قراءة الصورة عدم توافر تطبيق مباشر
 8 %57.9 88 توافر دعم فني للتطبيق.عدم 

 5 %..88 35 عدم توافر تحديث إلصدار للتطبيقات.
 . %38.3 7 .لقارئ الشاشة رداءة الصوت

 3 %30.5 6 .ال يساعد على التصفح في العنكبوتية العالمية
 7 %3.7 3 من داخل ليبيا التطبيقات الضروريةعدم إمكانية شراء سليبات أ خرى:

 

 

 مجال البحث  لتطبيقات الهواتف الذكية .أفراد العينة  استخدام( : سلبيات 14شكل )

، كان في المرتبة لذكيةا لتطبيقات الهواتف  مجال البحثأفراد العينة  استخدامتشير النتائج إلى أن من سلبيات 
عدم  (، وفي المرتبة الثانية%68.3عبر الهاتف بنسبة ) يمكنه قراءة الصورة عدم توافر تطبيق مباشراألولى 

 ةعدم توافر تحديث إلصدار للتطبيقات بنسب(، بينما المرتبة الثالثة %57.9بنسبة )  توافر دعم فني للتطبيق
وجاء في المرتبة  (،%38.3المرتبة الرابعة بنسبة )  رداءة الصوت لقارئ الشاشةكما كان ل (،%..88)

عدم إمكانية (، أما أخيراا كانت %30.5بنسبة ) ال يساعد على التصفح في العنكبوتية العالميةالخامسة 
 .(%3.7بنسبة  ) من داخل ليبيا شراء التطبيقات الضرورية

 النتائج 

62.10%
37.90%

22.40%

12.10%10.30%
1.70%

عدم توافر تطبيق 
مباشر يمكنه قراءة

الصورة عبر 
.الهاتف

عدم توافر دعم فني
.  للتطبيق

عدم توافر تحديث 
.إلصدار للتطبيقات

رداءة الصوت لقارئ
.الشاشة

ال يساعد على 
التصفح في 
.يةالعنكبوتية العالم

م عد:سليبات أُخرى
إمكانية شراء 
رية التطبيقات الضرو

من داخل ليبيا 
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ب أنه ن وسبالذي يرغب أغلب األشخاص من ذوي اإلعاقة اقتناؤه هو األيفو أبرز أنواع الهواتف الذكية .3
يتضمن تطبيقات أكثر وأسهل استخدام بالنسبة لهم، ونظراا لغلء سعره استعان األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .جالبصرية بنوع أخر هو سامسون
 اشةقارئات الش أبرز التطبيقات المستخدمة من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في الهواتف الذكية.8
( %38.5بينما ) الشاشة،( يستخدمون تطبيقات تكبير %5.3و ) العينة،( من أفراد %8..2) تهنسبب

 يستخدمون االثنين معاا. 
 طبيقت.هناك تطبيقات غير أساسية في الهواتف الذكية يستخدمها األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ومنها 5

  ( .%85.7أعلى مرتبة بنسبة  ) الذي إحتل  إلى ملفات نصية   pdfتحويل 
وذلك لتحديثاته  Android يداألندرو نظام  علىعاقة البصرية في هواتفهم الذكية إلذوي األشخاص ايعتمد ..

المستمرة وسهولة استخدامه كما أنه يتوافق مع معظم التطبيقات التي تخدم ذوي اإلعاقة البصرية، يليه نظام 
Ios (%53.7) بنسبة. 
بحسب درجة اإلعاقة ألفراد العينة ما بين كلية وضعاف بصر، فإن من لديهم نوع قارئ الشاشة .يرتبط 3

(، %33.9شار الجدول إلى أعلى نسبة من أفراد العينة )أالذي  توك باكإعاقة كلية يعتمدون على قارئ 
، وجميع هذه األنواع (%5.9(، ثم شاين بلص بنسبة )%8...بنسبة ) فويس أوفرنهم يستخدمون أكما 

 .نوع الهاتف الذكي الذي يستخدمونه األشخاص ذوي اإلعاقة، وحسب نوع نظام التشغيل تعتمد على
وتلتها الدوافع أخرى  (،%3..7بنسبة ) ة العنكبوتية العالميةكشبال استخدامالمرتبة األولى دافع  .احتل6
وي اإلعاقة ذ جميع تلك الدوافع وتفاوت النسبة والرتب بينها تنصب في أنها دوافع الندماج األشخاص منو 

البصرية وذلك من خلل لجوئهم إلى الوسائل التي تساعدهم على قضاء حاجاتهم وشعورهم كغيرهم من 
أفراد المجتمع من خلل الشبكة العنكبوتية العالمية التي تساعدهم على ايجاد متنفس لهم يتسلون به ويقضون 

 متطلباتهم الحياتية من خلله.
ماعية االجتسهولة التواصل مع مواقع التواصل  يه ة نظر أفراد العينةمن وجهبيات برز االيجاأن أ.7

 .( هذه تعطي الفرد قدرة على االندماج في المجتمع وأكثر انفتاحاا ومشاركة في األنشطة%3..2بنسبة )
تصدرت سلبيات استخدام تطبيقات الهواتف الذكية من وجهة نظر األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في .2

 (.%68.3عبر الهاتف بنسبة ) يمكنه قراءة الصورة تطبيق مباشرعدم توافر 
شخاص ذوي عند األ الذكية أهمية الهواتفتشير إلى العلقة بين الفئة العمرية واستخدام الهاتف الذكي . 9

 .يسهل ذلك الذكي ندماج في المجتمع والهاتفليسعوا لاإلعاقة البصرية، ألنهم 
 هناك تأثير كبير للحالة االجتماعية ونوع الهاتف الذكي..ت شير النتائج إلى أنه ليس 45

 التوصيات 
 ضرورة تقديم الدورات المستمرة حتى يتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية من مواكبة التطور التقني. .3
 المؤسسات التعليمية التي تضم عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية. الحث على استخدام التقنية في.8
 العمل على إيجاد تطبيقات قارئة للصور والملفات.. 5
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 .داخلالمن  ئهاشرا.دعم الدولة وتوفير التطبيقات الضرورية ل.
 المراجع والمصادر

رؤية جديدة للتعلم باستخدام  : Mobile Learning. التعلـم الجـوال (2006)أحمد محمد ، سالم (3
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق  .اللسلكية لتقنيات
 . استرجعت من 8006يوليو  86 -83الفترة من  يف التدريس

http://www.khayma.com/education-technology/newL.htm. ]20-6-2020 تم االطلع [ 
(. لخدمة المكتبية للمعوقين: دراسة للخدمات المكتبية التي تقدمها 1984أميرة عبد السيد )، غطاس 2)

بعض مراكز خدمة    المعاقين في القاهرة الكبرى ومدى إمكانية النهوض بتلك الخدمات/ إشراف عبد الستار 
 .ص 278 كلية اآلداب. قسم المكتبات. عبد الحق الحلوجي. أطروحة ماجستير(. جامعة القاهرة.

( في الجزائر: دراسة  3G(. واقع استخدام الطلبة الجامعيين لتكنولوجيا ال )2015)إخلص. ، ( سعيد3
ميدانية لعينة من طلبة اإلعلم و االتصال بجامعة المسيلة )مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علوم 
اإلعلم واإلتصال( . إشراف هدى عكوشي. جامعة محمد بوضياف بالمسيلة. كلية العلوم اإلنسانية 

 .181قسم علوم اإلعلم واإلتصال. ص واالجتماعية.
المكفوفون يستخدمون الهواتف  ..VoiceOver بواسطة برنامج (.2018يناير 2.) إياد ،العمايرة  4)  

 [.17/4/2020تم االطلع] /https://www.ultrasawt.com.صوت الترا. أ سترجعت من الذكية ببراعة
(. استخدام الشباب الجزائري للهواتف الذكية: دراسة ميدانية على عينة من 2016( بن غوثي، حفصة. )5

ة . جامعة القاصدي مرباح ورقلة. كلية العلوم اإلنسانيشباب دائرة المقارين.)ماستر(. إشراف بوكرموش عيسى
 واالجتماعية. الجزائر

كيف يستخدم الكفيف ..تطبيقات تمكنه من رؤية ما حوله بعيون اآلخرين 2020)). تميمعبيد،  (6
. أ سترجعت من 210)بلدي. ) بن(.ع2016فبراير 28)الهواتف الذكية؟ 

https://www.enabbaladi.net/archives/66927 [ 6/6/2020تم االطلع] 
 البوابة العربية لألخبار العربية أ سترجعت من : aitnews(.2013)تطبيقات أيفون خاصة بالمكفوفين.  (7

https://aitnews.com/2013/01/04/ [ 22/5/2020تم االطلع] 
أ سترجعت (. الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية في التعليم. 2012( التطور التاريخي للهواتف الذكية )8

  .   [9/6/2020] تاريخ االطلع. /https://edu577.wordpress.com/2012/05/07 من:
(. إلى ضعاف البصر إليك طريقة تكبير الشاشة والخط في هواتف االندرويد 2017) .مسعود، الح سين (9

-ttp://www.igli5.com/2017/11/blog. حوحو معلوميات.أ سترجعت من بدون تطبيقات
post_21.html [ 8/6/2020تم االطلع] 

 مجلة النقال، الهاتف الستخدام القانونية المشكلت (.يوليو2010) حامد سمير الجمال،العزيز عبد( 10
 .pdf 202-284ص ص  .بنها جامعة ،2 العدد ،1 المجلد واالقتصادي، القانوني الفكر
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(. دراسة توثيقية للعمل التطوعي في دولة الكويت: مدخل شرعي ورصد 2007خالد يوسف )، ( الشطي11
والعلقات الخارجية .األمانة العامة لألوقاف )سلسلة الرسائل تاريخي.الكويت: إدارة الدراسات 

 .ص342(. 6الجامعية؛
 أسترجعت من .Androidأندرويد.هو نظام التشغيل  (.  ما2020أبريل،4. )ريم، أبو عجيب( 12

https://www.arageek.com/l/   [.4/2/2020)م االطلع ]ت   
 التواصل االجتماعي لتطبيقات البصرية اإلعاقة ذوي  ت(. استخداما2017) عطاهللا سامي، غوله أبو( 13
 إشراف أمين (ماجستير). محافظات غزة في ميدانية دراسة المتحققة: واإلشباعات الذكية الهواتف في

 ص.158.  غزة – اإلسلمية اآلداب. الجامعة كلية الصحافة.. وافي منصور
أغراضها،  ( . تطبيقات الهواتف الذكية لذوي االحتياجات الخاصة:8080)السعيد. ، بوعافية( .3

 (.8)استخداماتها، أنواعها وآفاقها المستقبلية.مجلة المقدمة للدراسات االنسانية واالجتماعية. جامعة بسكرة. 
 . أ سترجعت من  Windows Phone. ما هو ويندوز فون  2020 )سعيد )، عطا هللا ( 15

%D9%88-%D9%87%D9%88-https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7
-D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2 

.  phone-windows]4/2020/  23تم االطلع[ 
(. مهارات الطلب في استخدام الهواتف الذكية للوصول إلى 2016)سبتمبربدر. سوزان محمد ، زهر( 16

 Cybrarianمصادر المعلومات: دراسة مقارنة بين كليتي الطب واآلداب في جامعة بيروت العربية.
Journacl( ص ص 43. ع .)1-41. 

ة المملك -بصريًّا. هـ(. التوجية واإلرشاد للمعاقين  1420)الرحمن. عبد اللطيف محمد عبد ، الجعفري ( 17
 ص.87بمحافظة األحساء.  إدارة التعليمالسعودية: 

 (.مجلة المغرب اليوم .أ سترجعت من  2013مايو14.) Money Readerقارئ العملت للمكفوفين( 18
reader-https://www.almaghribtoday.net/235/money [ 22/6/2020تم االطلع] 
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