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ملخ�ص:
ب�شتى  لهم  والدعم  الرعاية  توفري  الإعاقة من خالل  بذوو  اهتماما كبريا  �شلطنة عمان  اأولت 
الو�شائل املتاحة، وتعد الإعاقة الب�شرية اأكرث اأنواع الإعاقات اإيالما ملا لها من تاأثري يفر�ض على 
املعاق نوعا من الق�شور الناجت عن غياب حا�شة الب�شر، ول�شك اإن ا�شتخدام التقنيات والو�شائل 
التقنيات  ا�شتخدام  اأن  حيث  الب�شرية،  الإعاقة  ذوو  لتدري�ض  ال�شرورية   الأم��ور  من  التعليمية 

امل�شاعدة يعترب العامل الرئي�شي لإجناح العملية التعليمية وحت�شني امل�شتوى الأكادميي لهم
تلبية  يف  امل�شاعدة  التقنيات  وحداثة  كفاءة  تقييم  �شرورة   يف  الدرا�شة  م�شكلة  تبلورت  وقد 

تقييم ا�صتخدام الطلبة ذوي الإعاقة الب�صرية 
للتقنيات امل�صاعدة
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اإىل  الدرا�شة  هدفت  وقد  قابو�ض،  ال�شلطان  جامعة  يف  الب�شرية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  احتياجات 
حماولة  اإىل  بالإ�شافة  عنها،  ر�شاهم  مدى  و  عدمه  من  امل�شاعدة  التقنيات  وجود  مدى  حتديد 
التعرف على ال�شعوبات التي تواجه املعاقني ب�شريا يف ا�شتخدامهم للتقنيات امل�شاعدة ومقرتحات 

مواجهتها.
الجتماعي  امل�شح  منهج  على  اعتمدت  التي  التقييمية  البحوث  فئة  من  الدرا�شة  هذه  وتعد 

ال�شامل لكل الطلبة املعاقني ب�شريا باجلامعة.
و قد كان من اأهم نتائج الدرا�شة وفرة التقنيات امل�شاعدة لهم �شواء ال�شخ�شية اأم يف معامل 
وخمتربات الكلية، وعدم ر�شاهم عن الو�شائل التعليمية التي ي�شتخدمها اأع�شاء الهيئة التدري�شية 

مع عدم وجود كتيب اإر�شادي ل�شتخدام هذه التقنيات. 
الكلمات املفتاحية: التقييم، الطلبة املعاقون ب�شريا، التقنيات امل�شاعدة.

اأوال: االطار املنهجي للدرا�سة
1 - م�سكلة الدرا�سة:

اأ�شبح الهتمام بتح�شني الظروف املعي�شية لالأفراد هدفًا اأ�شا�شيًا لأية خطة تنموية ت�شعى اإىل 
الوحيد  ال�شمان  هو  عامة  ب�شفة  الب�شر  تنمية  يف  فال�شتثمار  تقدمه،  وحتقيق  الإن�شان  تنمية 

لتحقيق التقدم يف املجتمع.
ومن هذا املنطلق فقد اأولت �شلطنة عمان اهتماما بالًغا بالأفراد من ذوو الإعاقة وت�شعى اإىل 
توفري الرعاية والدعم لهم ب�شتى الو�شائل املتاحة، ويتجلى ذلك يف و�شع قوانني وت�شريعات وتوقيع 
اتفاقيات تهدف اإىل منح ذوي الإعاقة �شبال �شتى نحو امل�شاركة الفاعلة يف املجتمع والندماج مع 

بقية اأفراده والتمتع بجميع الت�شهيالت الرامية اإىل حتقيق اأ�شلوب حياة مالئم لهم.
على  ال�شلطنة  كبرية متثلت يف م�شادقة  ت�شريعية  باأهمية  الإعاقة  ذوو  الأ�شخا�ض  وقد حظي 
اأحكام هذه التفاقية يف القانون  اتفاقية حقوق الأ�شخا�ض ذوو الإعاقة يف عام 2008، كما تبنت 
حيث   ،2008/63 رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  مبوجب  ال�شادر  الإعاقة  ذوو  وتاأهيل  برعاية  اخلا�ض 
اأعطى القانون احلق للمعاقني يف جملة من الأمور منها ال�شحة والتعليم وال�شكن والعمل، ومل تغفل 
الدولة هذه الفئة من املواطنني فعمدت على توفري كافة امل�شتلزمات ل�شمان تلقيهم للتعليم فلهم 

حق امل�شاواة مع اأقرانهم من غري املعاقني. 
وذوو الإعاقة فئة لبد واأن تعو�ض بالهتمام وبالرعاية واخلدمات على اختالف اأنواعها تقديرا 
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ملا يعانونه من عجز كلي اأو جزئي وهذا بالفعل ما حتقق مع مطلع الألفية الثالثة متكينا لهم للعي�ض 
يف حياة طبيعية �شمتها العمل والإنتاج.

باملر�شوم  ال�شادر  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ض  وتاأهيل  رعاية  قانون  من   )5( املادة  يف  ورد  وقد 
ال�شلطاين رقم )2008/63( »يتمتع الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة بالرعاية ال�شحية الوقائية والعالجية 
التي تقدمها الدولة مبا فيها الأجهزة التاأهيلية والتعوي�شية التي ت�شاعدهم على احلركة والتنقل 
والتعليم والتدريب وغريها«. وبناء على ذلك يجب جتنب النظر اإىل املعاق من زاوية واحدة هي 
اإعاقته واأنه متلق لل�شفقة فقط، بل يجب الإميان باأنه قادر اأي�شا على العطاء يف جوانب اأخرى ومن 
ثم فهو يحتاج اإىل التقبل والحرتام والت�شجيع، وقد تغريت النظرة للمعاق حيث حتولت من كونه 
العون  يد  تقدمي  جمرد  يف  تكمن  م�شاعدته  واأن  احلياة  مع  التكيف  على  يقوى  ل  معاقا  �شخ�شًا 
والطاقات  الإمكانيات  من  العديد  وله  قادر  �شخ�ض  اإىل  واملعنوية  املادية  �شورتها  يف  وامل�شاعدة 

والقدرات املتبقية بعد الإعاقة )ال�شنهوري، 2001: 11(.
الوطاأة، حيث  تاأثري �شديد  لها من  ملا  اإيالما  الإعاقات  اأنواع  اأكرث  الب�شرية من  الإعاقة  وتعد 
تفر�ض على الفرد نوعا من الق�شور الناجت عن غياب حا�شة الب�شر، الأمر الذي يوؤدي اإىل معاناة 
املعاق ب�شريا من م�شكالت متعددة اجتماعية ونف�شية ودرا�شية وغريها، مما يوؤثر يف النهاية على 

توافق املعاق ب�شريا )املحمدي، 2013 : 23(.
ونتيجة لالهتمام املتزايد بذوي الإعاقة الب�شرية، فقد �شهدت ال�شنوات الأخرية منوا ملحوظا 
يف اأعداد املخرجات من التعليم ما قبل اجلامعي من هذه الفئة. كما ازداد الهتمام يف موؤ�ش�شات 
عالجات  وجود  عدم  ظل  ويف  لهم.  املالئمة  اخلدمات  توفري  باأهمية  ال�شلطنة  يف  العايل  التعليم 
�شافية للكثري من حالت الإعاقة الب�شرية ت�شبح احلاجة اإىل ال�شتعانة بالتقنيات امل�شاعدة اأمرا 

بالغ الأهمية. 
اإىل جانب ذلك، فاإن مرحلة النتقال اإىل احلياة اجلامعية تتطلب وعيا واإدراكا من الفرد املعاق 
ب�شريا حول احتياجاته وما تتطلبها هذه املرحلة من التزامات، لهذا يرى )Asselin، 2014( يف 
درا�شته حول )Learning and Assistive Technologies for College Transition( باأن اإدراك 
الفرد لحتياجاته من التقنيات امل�شاعدة تعد خطوة اأ�شا�شية قبل اتخاذ القرار يف هذا ال�شاأن، ول 
التقنيات  هذه  وظيفة  تدرك  متخ�ش�شة  منظومة  وجدت  اإذا  اإل  الحتياجات  بهذه  املعرفة  تتاأتى 

وكيفية اختيار الأن�شب منها.
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وجدير بالذكر اأن ا�شتخدام التقنيات والو�شائل التعليمية من الأمور ال�شرورية  لتدري�ض ذوو الإعاقة 
الرئي�شي  العامل  يعترب  الطلبة  ه��وؤلء  تدري�ض  عند  امل�شاعدة  التقنيات  ا�شتخدام  اإن  حيث  الب�شرية، 

لإجناح العملية التعليمية وحت�شني امل�شتوى الأكادميي لهم. )�شالح، حميد، �شلح، 2014: 28(.
ولأهمية التقنيات امل�شاعدة يف حياة املعاقني عامة واملعاقني ب�شريا ب�شكل خا�ض، فقد اأجريت 
العديد من الدرا�شات العربية والأجنبية التي تناولت ذلك. فعلى �شبيل املثال درا�شة )�شالح، 2014( 
واإمكانية حتقيق  بالكليات اجلامعية  امل�شاعدة  التقنيات  اإىل معرفة واقع وتقييم كفاءة  التي هدفت 
ذلك خلدمة الطلبة ذوي الإعاقة الب�شرية. ودرا�شة )اأبو دية، 2013( التي هدفت اإىل التعرف على 
للعلوم  اجلامعية  بالكليات  ب�شريا  املعاقني  الطلبة  تعليم  يف  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  واق��ع 
التطبيقية، ودرا�شة )اإبراهيم، 2012 اأ( التي هدفت اإىل التعرف على فاعلية التقنيات التعليمية يف 
مدار�ض  يف  تطبيقية  درا�شة  وهي  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  التالميذ  لدى  التعلم  �شعوبات  تذليل 
ت�شور  و�شع  حاولت  التي   )2012 )خليل،  درا�شة  عن  ف�شال  اجلزيرة.  بولية  الأ�شا�شي  التعليم 
  )JAWS(برناجمريجو�شر من  كل  تقومي  على  بناء  ب�شريا،  للمعاقني  ناطق  حا�شوبي  لربنامج 
واإب�شار)IBSAR(. لتلبية احتياجات املعاقني ب�شريا التعليمية. واأي�شا درا�شة )اأبو العون، 2007( 
فعالية  عن  والك�شف  للمكفوفني  اإك�شابها  ميكن  التي  احلا�شوبية  املهارات  حتديد  اإىل  هدفت  والتي 
يف  اللم�ض  حا�شة  على  املعتمد   ”virgo”و ال�شمع  حا�شة  على  املعتمد  “اإب�شار”  برناجمي  ا�شتخدام 

اإك�شاب مهارة احلا�شوب والإنرتنت للطالب املكفوفني باجلامعة الإ�شالمية يف غزة.
اأما عن الدرا�شات الأجنبية، فهناك درا�شة )Craven، 2003( التي هدفت اإىل التعرف على 
قدرة �شعاف الب�شر للو�شول اإىل م�شادر املعلومات الرقمية وقد اأجريت الدرا�شة على عينة من 
50 مب�شرا و 50 من �شعيفي الب�شر. كما هدفت درا�شة )Gerber، 2003( التي تناولت الفوائد 

والتحديات مل�شتخدمي احلا�شوب الناطق من الطلبة املعاقني ب�شريا يف موؤ�ش�شاتهم التعليمية. كما 
يف  اخلا�شة  الحتياجات  ل��ذوو  اخل��دم��ات  مراكز  دور  حتديد   )Paul، 2003( درا���ش��ة  تناولت 
امل�شبقة  التهيئة  اأن  اإىل  الدار�شة  وتو�شلت  العايل،  التعليم  يف  جناحهم  على  وتاأثريها  اجلامعات 
للطالب من ذوو العاقات للجامعة قبل اللتحاق بها قد ي�شهل تكيفهم مع اجلامعة. واإعداد املباين 
وتهيئتها مبا يك�شبهم الثقة بالنف�ض ويعدهم ملواجهة التحديات التي قد تواجههم باجلامعة. واأي�شا 
املعاقني  للطالب  القراءة  املقارنة بني معدلت  اإىل  والتي هدفت   )Corn، et al.، 2002( درا�شة

ب�شريا الذين ميلكون اأجهزة للروؤية مع هوؤلء الذين ل ميلكونها.
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اأهمية  تكت�شب  وتوظيفها  احلديثة  التعليمية  التقنيات  ا�شتخدام  اأهمية  اأن  بالذكر  وجدير 
كبرية  لهذه الفئة، اإل اأن الواقع ي�شري اإىل اأن الطلبة املعاقني ب�شريا يتلقون خدمات التقنيات 
امل�شاعدة منذ �شنوات مع عدم وجود معلومات عن مدى فعالية هذه اخلدمات والتي من خاللها 
ميكن معرفة م�شتوى تاأثريها يف جناحهم الأكادميي والجتماعي، كما اأن وجود معارف خاطئة 
اأحيانا جتاه ا�شتخدام الطلبة املعاقني للتقنيات احلديثة قد يوؤثر �شلبا على حياتهم اجلامعية 
معلوماتهم  اأو  معرفتهم  عدم  عن  الناجتة  اخلاطئة  ال�شلوكيات  بع�ض  ممار�شة  عن  ف�شال 
الكافية  املعرفة  وج��ود  ع��دم  اأو  خاطئة  معارف  وج��ود  اإىل  ي�شري  ال��واق��ع  ك��ان  ومل��ا  اخلاطئة، 
بالتقنيات امل�شاعدة وال�شلوكيات اخلاطئة الناجتة عن ذلك، فاإن الدرا�شة احلالية تنطلق من 
النظرية املعرفية ال�شلوكية. حيث تعترب من املداخل العلمية التي اأثبتت فاعليتها يف التعامل مع 
فكر  ت�شحيح  ويف  اخلاطئة  وال�شلوكيات  املن�شبطة  غري  والنفعالت  املنطقية  غري  الأفكار 
العميل وم�شاعره وربطه بالواقع واحلا�شر وتدعيم م�شوؤولياته عن نف�شه وقراراته مما يجعله 
يكون  اأن  على  وم�شاعدته  الآخ��ري��ن،  على  بامل�شوؤولية  يلقي  ول  الداخلي  ال�شبط  على  ق��ادرًا 
واأفكار عقلية و�شلوك �شوي.  انفعالت ر�شيدة  باإيجابية مع الأحداث يف �شوء  �شخ�شا يتفاعل 

)ال�شيد، 2009: 704(.
كما اأنه ميثل اأحد الأ�شاليب التي  ت�شتخدم اأ�شاليبًا وطرقًا اأكرث اإيجابية عن طريق دمج  فنيات 
العالج املعريف وفنيات العالج ال�شلوكي معًا، مما يوؤدى اإىل م�شاعدة الأفراد على تطوير مها راتهم 
املعرفية واإعادة بناء اأفكارهم، وممار�شة ال�شلوكيات الإيجابية وتدعيمها حمدثة تغيريا يف كيفية 
روؤيته لذاته وللعامل وللم�شتقبل )اإبراهيم، 2012: 5 ب(. بالإ�شافة اإىل اأنه من خالل هذا العالج 
م�شاعدة  على  والرتكيز  ال�شلوك  عنها  ينتج  التي  املعرفية  وال�شطرابات  الت�شوهات  حتديد  يتم 

.)David، 2003: 50( الأفراد للتعامل مع امل�شكالت بطريقة عقالنية
وحداثة  فاعلية  لتقييم  �شرورة   هناك  وب��اأن  الدرا�شة  م�شكلة  الباحثون  ا�شت�شعر  هنا  ومن 
ال�شلطان قابو�ض  الب�شرية يف جامعة  الإعاقة  الطلبة ذوو  تلبية احتياجات  امل�شاعدة يف  التقنيات 
ووجهات  اقرتاحاتهم  خالل  من  لهم  املقدمة  اخلدمات  جودة  م�شتوي  من  �شرتفع  بدورها  والتي 

النظر املختلفة لهم.
للتقنيات  الب�شرية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  ا�شتخدام  “تقييم  احلالية  الدرا�شة  تتناول  هنا  من 

امل�شاعدة بجامعة ال�شلطان قابو�ض”.
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2 - اأهمية الدرا�سة

العملية  من  مهم  على جانب  ال�شوء  اإلقاء  اأنها حتاول  اأهميتها يف  الدرا�شة  هذه  • تكت�شب 
التعليمية، وهي التعرف على فاعلية وحداثة التقنيات امل�شاعدة يف تلبية احتياجات الطلبة 

ذوو الإعاقة الب�شرية يف اجلامعة.
• اإثراء الكتابات النظرية فيما يتعلق بالتقنيات امل�شاعدة للطلبة املعاقني ب�شريا خا�شة يف 

املرحلة اجلامعية.
الطلبة  رعاية  زي��ادة  على  القائمني  الدرا�شة  �شتقدمها  التي  النتائج  ت�شاعد  اأن  • ميكن 
و�شع  يف  وكذلك  التعليمية،  الناحية  من  قابو�ض  ال�شلطان  جامعة  يف  ب�شريا  املعاقني 
ا�شرتاتيجية وا�شحة ودقيقة من اأجل حت�شني ا�شتخدام الطلبة املعاقني ب�شريا للتقنيات 

امل�شاعدة لهم والذي �شينعك�ض اأثره على اأدائهم لأدوارهم التعليمية على النحو املطلوب. 
• ميثل الطلبة املعاقون ب�شريا قوة ب�شرية قادرة على حتقيق النجاح يف حياتهم بالو�شول 
وبالتايل  واإمكاناتهم  قدراتهم  من  ال�شتفادة  متت  ما  اإذا  العلمية  امل�شتويات  اأعلى  اإىل 

امل�شاهمة يف تقدم املجتمع ونه�شته.
• متثل فئة املعاقني ب�شريا الغالبية العظمى من عدد املعاقني امللتحقني بجامعة ال�شلطان 
قابو�ض )35( من اإجمايل )72( طالبًا بن�شبة )48.6 %( اأما الن�شبة املتبقية )51 %( 

تقريبا فموزعة ما بني الإعاقة احلركية 
• ندرة البحوث والدرا�شات التي تناولت التقنيات امل�شاعدة لفئة املعاقني ب�شريا يف املرحلة 

اجلامعية ب�شكل عام ويف �شلطنة عمان ب�شكل خا�ض.
3 - اأهداف الدرا�سة:

للتقنيات امل�شاعدة  الب�شرية  ا�شتخدام الطلبة ذوي الإعاقة  اإىل:  تقييم  الدرا�شة  ت�شعى هذه 
بالفعل،  ي�شتخدمونها  التي  التقنيات  واأي�شا مدى ر�شاهم عن  من حيث مدى وجودها من عدمه 
ا�شتخدامهم  يف  ب�شريا  املعاقني  تواجه  التي  ال�شعوبات  على  التعرف  حماولة  اإىل  بالإ�شافة 

للتقنيات امل�شاعدة ومقرتحات مواجهتها.
اأ. حتديد واقع ا�شتخدام الطلبة ذوي الإعاقة الب�شرية بجامعة ال�شلطان قابو�ض للتقنيات امل�شاعدة

التقنيات  عن  قابو�ض  ال�شلطان  بجامعة  الب�شرية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  ر�شا  مدى  قيا�ض  ب. 
امل�شاعدة
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الب�شرية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  ا�شتخدام  اأو  ا�شتفادة  دون  التى حتول  ال�شعوبات  حتديد  ج. 
بجامعة ال�شلطان قابو�ض للتقنيات امل�شاعدة

التو�شل لت�شور مقرتح لتفعيل ا�شتخدام الطلبة ذوي الإعاقة الب�شرية بجامعة ال�شلطان  د. 
قابو�ض للتقنيات امل�شاعدة

4 - ت�ساوؤالت الدرا�سة:

اأ. ما مدى توفر التقنيات امل�شاعدة املختلفة للطلبة املعاقني ب�شريا بجامعة ال�شلطان قابو�ض؟
بالفعل يف جامعة  املوجودة  امل�شاعدة  التقنيات  ب�شريا عن  املعاقني  الطلبة  ر�شا  ما مدى  ب. 

ال�شلطان قابو�ض؟
امل�شاعدة  للتقنيات  ا�شتخدامهم  يف  ب�شريا  املعاقني  الطلبة  تواجه  التي  ال�شعوبات  ما  ج. 

املوجودة يف جامعة ال�شلطان قابو�ض؟
د. ما املقرتحات التي تزيد من فاعلية ا�شتخدام الطلبة املعاقني ب�شريا للتقنيات امل�شاعدة يف 

جامعة ال�شلطان قابو�ض؟
5 - مفاهيم الدرا�سة:

اأ. مفهوم التقييم:
مبا  مقا�شًا  ن�شاط  اأو  عمل  لأي  الفعلية  للقيمة  مو�شوعي  قيا�ض  عملية  باأنه  التقييم  يعرف 
اإن�شانية وما يحقق  اإمكانات فكرية ومادية وب�شرية وما يحدثه من تغريات  اأدائه من  ي�شتخدم يف 

من نتائج واأهداف مبتغاة )ناجي، 2011 :14(، 
ويعرف الباحثون التقييم يف نطاق هذا البحث على اأنه” اإ�شدار حكم مو�شوعي على الأ�شياء 

لتحديد نقاط القوة فيها ملحاولة حت�شينها ونقاط ال�شعف ملحاولة مواجهتها بوجه عام”.
التعريف االجرائي للتقييم

هو عملية منظمة تتم وفق اإجراءات ومعايري حمددة. 1 .
يت�شمن اإ�شدار اأحكام على قيمة الأ�شياء والربامج. 2 .

يتم من خالل اأدوات متعددة. 3 .
يكون كميا ويف موا�شع اأخرى كيفيا. 4 .

يرمي اإىل بيان قيمة ال�شيء وحتديد نقاط القوة وال�شعف فيه. 5 .
حم�شلته النهائية هي حت�شني الأداء والرتقاء مب�شتوى ال�شيء املراد تقييمه. 6 .
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ب- مفهوم التقنيات امل�ساعدة
الأ�شخا�ض من  اإىل م�شاعدة  التي تهدف  الو�شائل  تلك  امل�شاعدة عن  التقنيات  يعرب م�شطلح 
اليومية  احلياة  متطلبات  مع  التعامل  على  قدرة  اأكرث  جعلهم  يف  التعلم  و�شعوبات  الإعاقة  ذوي 
ب�شكل اأف�شل، وبح�شب منظمة ال�شحة العاملية فاإن التقنيات امل�شاعدة تتمثل يف اأي اأداة اأو جهاز 
اأو نظام ميكنه م�شاعدة الأفراد يف اأداء املهام التي مل يكن با�شتطاعتهم القيام بها، بحيث جتعل 
تنفيذها اأكرث �شهولة واأمانا )WHO ،2004( ويتوقع من هذه التقنيات اأن تعمل على التقليل من 
ال�شعوبات الوظيفية الناجتة عن الإعاقة لدى الفرد، واأن توؤثر اإيجابا يف قدرة الفرد على التعامل 
مع متطلبات حياته اليومية ب�شكل اأف�شل )Burne et al. 2011(. كما اأن التفاقية الدولية حلقوق 
يقدمها  التي  اخلدمات  يف  مهما  هدفا  “ال�شتقاللية”  جعلت   )2006( الإعاقة  ذوو  الأ�شخا�ض 
هذه  اأن  كما  اجلانب.  هذا  تعزيز  يف  مهما  دورا  تلعب  امل�شاعدة  والتقنيات  الفئة،  لهذه  املجتمع 
التقنيات ت�شاهم يف تعزيز مهاراتهم ورفع املخزون املعريف لديهم من خالل متكني و�شولهم اإىل 

م�شادر املعرفة املختلفة.
ج. مفهوم الطلبة املعاقني ب�سريا

الذين  قابو�ض  ال�شلطان  جامعة  طلبة  باأنهم  الدرا�شة  هذه  يف  اإجرائيا  ب�شريا  املعاق  يعرف 
لديهم كف ب�شر كلي اأو جزئي وترتاوح اأعمارهم بني 18-28�شنة.

ثانيا :االإطار النظري للدرا�سة
تفرد  اأن  من  لبد  كان  ب�شريا  املعاقني  الطلبة  فئة  م�شاعدة  يف  التقني  اجلانب  لأهمية  نظرا 
التفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة )2006( بندا م�شتقال حول »اإمكانية الو�شول« 
اإتاحة املرافق العامة وو�شائل النقل والت�شال وتبادل املعلومات  وهو ما ميكن تلخي�شه يف كيفية 
يف  املعاقني  وتاأهيل  رعاية  قانون  اإن  بل  فح�شب  هذا  لي�ض  الأ�شخا�ض.  هوؤلء  جلميع  �شهل  ب�شكل 
�شلطنة عمان )2008(، ين�ض يف بنده اخلام�ض على اللتزام الذي توليه الدولة يف توفري التقنيات 
التنمية  )وزارة  والتدريب  والتعليم  والتنقل  احلركة  على  الإعاقة  ذوي  م�شاعدة  �شاأنها  من  التي 

الجتماعية – �شلطنة عمان، 2008(.
ومييل معظم املخت�شني يف جمال التقنيات امل�شاعدة يف احلقل التعليمي اإىل ت�شنيف التقنيات 
نوعني  اإىل  تنق�شم  التقنيات  هذه  فاإن  عام  وب�شكل  بها،  تقوم  التي  الوظيفة  على  بناء  امل�شاعدة 

رئي�شيني هما:
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تقنيات لفاقدي الب�شر ب�شكل كلي )املكفوفون(       1 .
تقنيات الأ�شخا�ض الذين يعانون من �شعف ب�شري حاد 2 .

وفيما يلي عر�ض لكل منهما تف�شيال:
1 - التقنيات امل�ساعدة للمكفوفني، وت�سمل:

العامل  حول  املكفوفني  معظم  ي�شتخدمها  التي  الطريقة  وهي    •:)Braille( برايل  تقنية 
للقراءة والكتابة، ولهذه الطريقة منهجية خا�شة يف فهم معاين ودللت كل رمز، وميكن 
الكتابة بطريقة برايل على الورق با�شتخدام طابعات خا�شة، مثل “طابعة برايل بريكنز”، 
تتميز  التي  الإلكرتونية  الأ�شطر  ا�شتخدام  املكفوفني  باإمكان  اأ�شبح  التقني  التقدم  ومع 

بخاليا برايل اإلكرتونية والتي ميكن للطالب حملها معه اإىل اأي مكان.
اأ�شبح  الآيل  احلا�شب  ا�شتخدام  اإن   • :)Screen Readers( احلا�صوبية  ال�صا�صة  قارئات 
اأحد متطلبات الع�شر الأ�شا�شية، لهذا تتيح قارئات ال�شا�شة للمكفوفني ا�شتخدام احلا�شب 
هذه  بوا�شطة  الدرا�شية  تكاليفه  اإع��داد  الطالب  باإمكان  واأ�شبح  وي�شر،  ب�شهولة  الآيل 
قنوات  اإىل  والدخول  الإنرتنت،  وت�شفح  الرقمية  الكتب  التقنية، فهي متكنهم من قراءة 
التوا�شل الجتماعي ب�شكل ي�شابه اأقرانهم من غري املعاقني ب�شريًا. ومن الأمثلة على تلك 

.HAL، NVDA، JAWS :الربامج
املا�صحات الإلكرتونية )Optical Character Recognition(:•  ميكن بوا�شطة املا�شحات 
الإلكرتونية التقاط �شور ملحتوى الكتب الدرا�شية اأو اأي مادة مكتوبة بطريقة غري رقمية، 
على  الأمثلة  ومن  �شوتية.  مادة  اإىل  ثم حتويلها  ومن  التقنية  بوا�شطة هذه  معاجلتها  ثم 

ذلك: نظام OCR الذي يدعم لغات متعددة. 
لت�شجيل  وعملية  مهمة  و�شيلة  وهي    •:)Voice Recorder( ال�صوتي  الت�صجيل  اأج��ه��زة 
يف  بطئًا  يواجهون  الذين  الأ�شخا�ض  لأولئك  بديال  حال  متثل  فهي  اليومية،  املحا�شرات 

الكتابة بطريقة برايل.
2 - تقنيات ذوو ال�سعف الب�سري احلاد، وت�سمل:

مكربات ال�صا�صة احلا�صوبية )Screen Magnification(:•  متكن هذه الربامج امل�شتخدم من 
ا�شتخدام احلا�شب الآيل مبختلف تطبيقاته، حيث ميكن تكبري حجم اخلط وال�شور والأيقونات 
األوان  تغيري  اأنها متكنه من  كما  امل�شتخدم،  لدى  الإب�شار  م�شتوى  مع  يتنا�شب  الذي  باحلجم 
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وخ�شائ�ض  الفاأرة،  موؤ�شر  �شكل  تغيري  اإىل  بالإ�شافة  ال�شور،  وتباين  �شطوع  ودرجة  ال�شا�شة 
 .)tZoomTex ، Lunar(:اأخرى لتمييز حمتويات ال�شا�شة. ومن الأمثلة على هذه الربامج

وهي عبارة عن كامريا عالية اجلودة،   • :)Larger Magnification( التكبري كامريات 
تعمل على ت�شوير الأ�شياء وتكبريها باحلجم املنا�شب للم�شتخدم، حيث ميكنه ا�شتخدامها 
قاعة  يف  اللوحة  على  املكتوب  م�شاهدة  اأو  ال��ورق،  على  الكتابة  اأو  الكتب،  ق��راءة  عند 

الدر�ض.
بع�ض  مييل    •:)Large Writing Tools( ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  اخل���ط  ح��ج��م  ت��ك��ب��ري  و���ص��ائ��ل 
اأو طباعة الن�شو�ض على الورق  امل�شتخدمني اإىل ا�شتعمال الأقالم ذات اخلط العري�ض، 

بحجم اأكرب.
عنها  غنى  ل  والتي  الدرا�شية  حياته  يف  الطالب  تعني  اأخ��رى  م�شاعدة  تقنيات  هناك  اأن  كما 

منها:
باأنواعها  البي�شاء،  الع�شا  ا�شتخدام  وتت�شمن    •:)Transition Tools( التنقل  و�صائل 
التي  الناطقة،  التجوال  اأنظمة  ا�شتخدام  اإىل  بالإ�شافة  والإلكرتونية.  التقليدية  املختلفة 

ت�شاعد املعاق ب�شريا يف التعرف على الأماكن ب�شهولة.
و�صائل املهاتفة اخللوية )Cell Phone(:•  والتي اأ�شبحت اأ�شا�شية لكل م�شتخدم، وتتميز 
قارئة  برامج  اإىل  بالإ�شافة  الب�شر،  ل�شعاف  لل�شا�شة  تكبري  برامج  بتوفر  الأجهزة  هذه 
الهاتف  اأن   )Foley & Masingita، 2015( الباحثون  يعتقد  كما  للمكفوفني.  لل�شا�شة 
على  احل�شول  يف  الأمثل  البديل  �شي�شبح  وتطبيقات  اأنظمة  من  يت�شمنه  مبا  اخلليوي 
اإعاقة  اأ�شكالها، وخا�شة لأولئك الأ�شخا�ض الذين يعانون من  امل�شادر واملراجع مبختلف 

ب�شرية )2015(.
وبناء على ذلك تعد عملية اختيار التقنية امل�شاعدة املنا�شبة اأمرا بالغ الأهمية، حيث اإن اتخاذ 
بيئة  بح�شب  فرد  لكل  الوظيفية  الحتياجات  لطبيعة  واعية  درا�شة  يتطلب  ال�شاأن  هذا  يف  القرار 
يوؤكد  كما  التقنيات.  ه��ذه  من  املتاحة  والبدائل  باخليارات  والإمل���ام  اإعاقته.  وطبيعة  ن�شاطه، 
)D`Andr، 2012( يف بحثه حول اأهمية م�شاركة املعاق ب�شريا ذاته يف عملية الختيار واأن تتاح 
له فر�شة لتجربتها وتقييم مدى مالءمتها لو�شعه، ومن ثم اختيار التقنية املنا�شبة. اإل اأنه اأي�شا 
قد توجد بع�ض التحديات التي يجب اأن توؤخذ يف العتبار عند اتخاذ القرار يف هذا اجلانب منها:
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اأن كل حالة من ذوي الإعاقة الب�شرية لها و�شعها اخلا�ض واأعرا�شها املختلفة، وغالبا ما  1 .
يجد  ل  فقد  الفردية،  الحتياجات  كل  مع  تتالءم  ل  بطريقة  التقنيات  هذه  ت�شميم  يتم 
�شمعية(  ب�شرية  اإعاقة  حركية،  ب�شرية  )اإعاقة  مزدوجة  باإعاقات  امل�شابون  الأف��راد 
التقنية التي تتالءم مع هذا النوع من احلالت، اأو اأن يعاين الفرد من �شعوبات يف التذكر، 

اأو الرتكيز، عندها لبد من اختيار التقنية التي تلبي جميع هذه الحتياجات.
لغة التقنية: نظرا لكون اللغة الجنليزية هي الأكرث ا�شتخداما حول العامل فاإن الكثري من  2 .
تزال  ل  فاإنها  متوفرة  كانت  واإن  العربية  اللغة  مثل  اأخ��رى،  لغات  تدعم  ل  التقنيات  هذه 
الفئة،  احتياجات هذه  يتوافق مع  ب�شكل  تعريبها  املتمثلة يف  الإ�شكالت  الكثري من  تعاين 
ومن الأمثلة على ذلك، املا�شحات ال�شوئية التي ت�شتخدم يف حتويل الن�شو�ض ال�شورية 
الن�شو�ض  دعم  يف  الكافية  الدقة  توفري  عن  عاجزة  زال��ت  ل  فهي  رقمية،  ن�شو�ض  اإىل 

املكتوبة باللغة العربية.
اتخاذ  يجعل  املجال  هذا  يف  املتخ�ش�شة  الكوادر  يف  الكبري  ال�شح  اإن  الب�شري:  الكادر  3 .
املنا�شبة  التقنية  اختيار  فاإن  لهذا  التقنيات،  بهذه  ال�شطحية  املعرفة  على  مبنيًا  القرار 

)D`Andrea، F. M. 2012( يتطلب خربة كافية، واإملاما دقيقا مبميزاتها وعيوبها
الأخرى،  التقنيات  مع  باملقارنة  التكاليف  باهظة  امل�شاعدة  التقنيات  معظم  اإن  التمويل:  4 .

لهذا فاإن اختيار التقنية يتطلب اإدراكا بالإمكانات املالية املتاحة لدى الفرد اأو املوؤ�ش�شة.
( من التفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ض  التدريب والدعم الفني: تن�ض املادة رقم )29. 5
ذوو الإعاقة )2006( اإىل حق ذوو الإعاقة يف التاأهيل والتدريب على ا�شتخدام الأجهزة 
والو�شائل امل�شاعدة املختلفة امل�شممة لهم. كما ين�ض البند الثامن من القانون العماين 
والتاأهيل  التدريب  على  احل�شول  يف  الفئة  هذه  حلق  الدولة  كفالة  على  املعاقني  لرعاية 
– �شلطنة عمان،  التنمية الجتماعية  امل�شاعدة )وزارة  التقنيات  ا�شتخدام  الالزمني يف 

 .)2008

 اإن ا�شتخدام التقنيات امل�شاعدة يتطلب يف كثري منها اإخ�شاع م�شتخدميها اإىل برنامج تدريبي 
اإ�شراف  حتت  التدريبي  الربنامج  يتم  اأن  ولبد  لديه.  الإعاقة  وم�شتوى  الفرد  قدرات  مع  يتوافق 
خمت�شني يف هذا املجال، فقد يوؤدي ال�شتخدام غري ال�شحيح لبع�ض اأنواع التقنيات اإىل تعر�ض 
امل�شتخدم لأ�شرار بالغة. ومن الربامج التدريبية الأ�شا�شية التي يجب اأن يخ�شع لها املعاق ب�شريا 



د. طالل بن يو�شف العو�شي / د. عبد اهلل بن خمي�ض الكندي / اأ.د.عبد الرحمن �شويف عثمان 
 د. حممد حممد ال�شربيني / اأ. معاذ بن خلفان الرقادي

158

�صوؤون اجتماعية | العدد 137، ربيع 2018 ال�صنة 35

الع�شا  ا�شتخدام  على  ب�شريا  املعاق  الطالب  تدريب  فيه  يتم  وال��ذي  احلركة”  “فن  برنامج  هو 
البي�شاء بالطريقة العلمية ال�شحيحة.

وكما يرى )Stodden et al، 2006( وزمالوؤه اأنه من اجلوانب الرئي�شية ل�شمان عمل التقنيات 
بوا�شطة  حتديثها،  اأو  ل�شيانتها،  مبا�شر  فني  دع��م  توفر  هو  منها،  املرجو  بال�شكل  امل�شاعدة 
خمت�شني مت تدريبهم ب�شكل كاف على هذا النوع من التقنيات. وذلك نظرا لكون الكثري من هذه 
التقنيات م�شممة بطريقة معقدة، وهي حتتاج اإىل معرفة دقيقة بالآلية التي ميكن اإعادة تاأهيلها 

.)Stodden، et al، 2006( اأو ت�شغيلها
�شامل  تقييم  برنامج  اإىل  بحاجة  الفني  والدعم  التدريب  فاإن  �شبق،  ما  اإىل  بالإ�شافة 
ودقيق حول مدى التقدم اأو التجاوب الذي يبديه امل�شتخدم يف هذه التقنيات، وهي يف ذات 
مع  تتوافق  بدائل  عن  البحث  اأو  ال�شتمرارية  ج��دوى  حول  وا�شحا  موؤ�شرا  تعطي  الوقت 
احتياجات تلك الإعاقة. ومن الأمثلة على ذلك، تقييم مدى جتاوب الطالب الذي يعاين من 
�شعف ب�شري حاد مع برامج تكبري ال�شا�شة احلا�شوبية، فقد يوؤدي التدهور امل�شتمر مل�شتوى 
املرحلة  هذه  عند  ال�شا�شة،  على  املكتوب  م�شاهدة  على  الطالب  قدرة  عدم  اإىل  الإب�شار 
ين�شح الطالب با�شتخدام قارئات ال�شا�شة احلا�شوبية والتي تتطلب حا�شة ال�شمع فقط دون 

الب�شر.

امل�ساندة الب�سرية:
على الرغم من الدور املهم الذي تلعبه التقنيات امل�شاعدة يف جعل املعاق ب�شريا اأكرث 
تتعر�ض  فقد  الب�شرية،  امل�شاندة  ال�شتغناء عن  يعني  ل  اأن هذا  اإل  نف�شه،  اعتمادا على 
هذه التقنيات خللل ما اأو اأن تكون قا�شرة يف اأداء كل اأو بع�ض الوظائف املتوقعة منها، 
لهذا يكون التدخل الب�شري مهما يف هذه الظروف. ومن الأمثلة على ذلك، عملية تهيئة 
امل�شح  تقنيات  توفر  الرغم من  فعلى  برايل،  لغة  اإىل  الورقية وحتويلها  الدرا�شية  الكتب 
ال�شوئي التي ميكن بوا�شطتها حتويل ال�شور اإىل ن�شو�ض رقمية، اإل اأن جودتها ل زالت 
ل توفر الدقة املطلوبة، وخا�شة يف الن�شو�ض املكتوبة باللغة العربية، والتي متثل حتديًا 
الكتب  طباعة  لإعادة  مبتطوعني  ال�شتعانة  تتم  لهذا  العملية.  هذه  على  للقائمني  كبريًا 

بطريقة رقمية ومن ثم حتويلها اإىل لغة برايل. 
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ثالثا: االإجراءات املنهجية للدرا�سة:
نوع الدرا�صة:. 1 تعد هذه الدرا�شة من فئة البحوث الو�شفية والتي تهدف اىل تقييم 
مرجعية  معلومات  توفري  و  املوؤ�ش�شات  تقدمها  التي  املختلفة  واخلدمات  الربامج 
ملو�شوع  مالئما  البحوث  من  النوع  هذا  ويعترب  الت�شاوؤل.  مو�شع  الق�شايا  حول 
بجامعة  ب�شريا  املعاقني  للطلبة  امل�شاعدة  اخل��دم��ات  لتقييم  وذل��ك  ال��درا���ش��ة 

ال�شلطان قابو�ض.  
الطلبة  لكل  ال�شامل  الجتماعي  امل�شح  منهج  على  الدرا�شة  اعتمدت  ال��درا���ص��ة:. 2  منهج 

املعاقني ب�شريا بجامعة ال�شلطان قابو�ض.
ال�شلطان  جامعة  يف  ويتمثل  الدرا�شة  عليه  اأجريت  الذي  املجتمع  وهو  الدرا�شة:  جمتمع  3 .
قابو�ض حيث مت تطبيق هذه الدرا�شة على جميع الطلبة املعاقني ب�شريا بجامعة ال�شلطان 
بكلية  و)2(  الجتماعية،  والعلوم  الآداب  بكلية   )33( منهم   )35( وعددهم  قابو�ض 

الرتبية.
 4 .Semi-structured املقننة   �شبه  املقاب�الت  على  الباحثون  اعتمد  ال��درا���ص��ة:  اأدوات 

Interviews  مع الطلبة املعاقني ب�شريا بجامعة ال�شلطان قابو�ض.

جمالت الدرا�صة: 5 .
جامعة   - الرتبية  وكلية  الجتماعية  والعلوم  الآداب  كلية  يف  ويتمثل  املكاين:•   املجال 
املعاقني  الطلبة  فئة  طالبها  بني  فقط  ت�شم  التي  الكليات  وه��ى  قابو�ض  ال�شلطان 

ب�شريا.
.) املجال الب�صري: يتكون من الطلبة املعاقني ب�شريا وعددهم )35• 

، وقد  املجال الزمني: مت اإجراء الدرا�شة يف الفرتة من01-11-2014 اىل 2015-05-01• 
مت جمع البيانات يف الفرتة من 06-02-2015 وحتى2015-04-01.

رابعا: نتائج الدرا�سة:
توزيع  يو�شح جدول رقم )1(  الدرا�شة: حيث  املعرفية ملجتمع  البيانات  و�شف  اأ. 
ملجتمع  املعرفية  البيانات  وت�شف  الدرا�شة،  منطقة  يف  امل�شتخدمة  البيانات 

الدرا�شة بالآتي: 
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جدول رقم )1(: خ�سائ�ص جمتمع الدرا�سة   ن= 35

وع
الن

%كالنوع
925.7ذكر
2674.3اأنثى

صن
ال�

%كفئات ال�صن
617.1اأقل من 20 �شنة

1645.7من 20 اإىل اأقل من 24 �شنة
1337.2من 24 �شنة فاأكرث

اق 
تح

لل
ة ا

�صن
عة

جلام
با

%ك�صنة اللتحاق باجلامعة
38.6قبل 2010

2012 -2010617.1
2014 -20121954.3

720.0بعد 2014

مي
رتاك

ل ال
عد

%كاملعدل الرتاكميامل
12.9اأقل من1

514.3من 1 اأقل من 2
2468.6من 2 اأقل من 3

3514.2 فاأكرث
2468.6اإعاقة ب�شرية كاملةنوع الإعاقة

1131.4اإعاقة ب�شرية جزئية
35100املجموع

الغالبية  اأن  اإىل   )1( رقم  اجلدول  نتائج  اأ�شارت  النوع:  حيث  من  الدرا�شة  عينة  و�شف  ب. 
ن�شبة  بلغت  بينما   )%  74.3( ن�شبتهن  بلغت  حيث  الإن��اث  من  الدرا�شة  لعينة  العظمى 
الدرا�شة  جمتمع  يف  الإن��اث  عدد  ارتفاع  ب�شبب  ذلك  تف�شري  وميكن   )%  25،7( الذكور 
ب�شكل عام، حيث متيل الإناث اإىل اللتحاق بكلية الآداب عن الذكور ف�شال عن اأن ن�شب 
تفوق الإناث على الذكور )يف دبلوم الثانوي العام( واإ�شرارهم على ال�شتمرار يف التعليم 
)حيث يالحظ اأن م�شتوى اأداء الإناث يف دبلوم التعليم الثانوي يرتفع دائما عن الذكور( ، 
ف�شال عن اأن معظم الطلبة الواقعني حتت املالحظة الأكادميية من الذكور، كما اأن الإناث 
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اأكرث ميال اإىل اللتحاق بكلية الآداب مقارنة بالذكور.
و�شف عينة الدرا�شة من حيث ال�شن: اأ�شارت نتائج اجلدول اأي�شا اإىل اأن )45.7 %(  ج. 
واأن  �شنة(،   24 من  اأقل  اإىل  من20    ( العمرية  الفئة  يف  يقعون  البحث  مفردات  من 
ا�شتمرار  على  يدل  مما  فاأكرث(  �شنة   24( من  العمرية  الفئة  يف  يقعون   )%  37.2(
الطلبة املعاقني يف الدرا�شة اجلامعية لأكرث من املعدل املتو�شط )الطبيعي( وبالتايل 
ارتفاع اأعمارهم، وكذلك)17.1( من املبحوثني يقعون يف الفئة العمرية )اأقل من 20 
�شنه(، وميكن تف�شري ذلك باأنه من الطبيعي اأن يلتحق الطلبة باجلامعة قبل �شن)20 

�شنه( ب�شكل عام.30
و�شف عينة الدرا�شة من حيث �شنة اللتحاق باجلامعة: اأ�شارت نتائج اجلدول اأي�شا اإىل اأن  د. 
الن�شبة الأكرب من مفردات البحث من املبحوثني قد التحقوا باجلامعة خالل الفرتة من 
)2012 - 2014( بن�شبة 54.3 %، ويتفق ذلك مع ما ذكر من قبل يف العن�شر الثاين )2( 
حيث اإن معظم الطلبة املعاقني ب�شريا يرتاوح �شنهم من 20 -اأقل من 24 �شنة. ثم جاء 
هذه  وت�شري   ،)2010 )قبل  واأخ��ريا   )2012  -  2010( ثم   )2014 )بعد  فئة  ذل��ك  بعد 
النتيجة اإىل �شري الطلبة –اإىل حد ما- مع اخلطة الدرا�شية ب�شكل طبيعي ما عدا خم�شة 
طالب فقط )حتت املالحظة الأكادميية( وبالتايل ل ي�شمح لهما بت�شجيل عدد ال�شاعات 
تاأخرهم عن زمالوؤهم   اإىل  اأدى  ال�شاعات الطبيعية املفرو�شة مما  اأقل من  بل  الطبيعية 

يف الدرا�شة.
و�شف عينة الدرا�شة من حيث املعدل الرتاكمي: اأو�شحت نتائج البحث اأن ن�شبة )68.6 %(  ه�. 
3( وهو معدل متو�شط  - اأقل من  من عينة الدرا�شة حا�شلني على معدل تراكمي من )2 
يعك�ض جهود اإدارة الكلية يف الهتمام بالناحية الأكادميية )حيث اإن معظم  الطلبة املعاقني 
ب�شريا كانوا حتت املالحظة الأكادميية قبل عدة �شنوات( ، كما اأن الطلبة الواقعني حتت 
وح�شولهم  بع�شهم  متيز  عن  ف�شال  الطلبة،  عدد  ربع  يتجاوزون  ل  الأكادميية  املالحظة 

على معدل 3 فاأكرث. 
العينة بن�شبة  ثلثي  اأن  نتائج البحث  اأو�شحت  و�شف عينة الدرا�شة من حيث نوع الإعاقة  و. 
)68.6 %( من ذوي الإعاقة الب�شرية الكلية بينما ثلث العينة تقريبا )31.4 %( من ذوو 

الإعاقة الب�شرية اجلزئية.
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2 - االإجابة على ت�ساوؤالت الدرا�سة

بجامعة  ب�شريا  املعاقني  للطالب  املختلفة  امل�شاعدة  التقنيات  توفر  مدى  ما  الأول:  الت�صاوؤل 
ال�شلطان قابو�ض؟

جدول )2(: يو�سح مدى توفر التقنيات امل�ساعدة املختلفة للطلبة املعاقني ب�سريا 
بجامعة ال�سلطان قابو�ص

غري اأحياناموجودةالتقنيات امل�صاعدةم
موجودة

جمموع 
التكرارات

الوزن 
املرجح

القوة 
% لن�صبية الرتتيبا

2447872.482.83اأجهزة برايل �شن�ض1

8819591.6856.27مكربات2

برايل3 2069812.3177.14طابعات 

ناطقة4 4972.7792.42-31كمبيوترات 

بالتقنيات 5 جمهزة  14912722.0568.55قاعات 

ا�شتخدام 6 لدعم  مركز  اأو  7127501.4347.612التقنياتوح��دة 

بالتقنيات7 جمهزة  4823511.4648.611ما�شحة 

ل�شتخدام 8 اإر�����ش����ادي  امل�شاعدةك���ت���اب  233371.0635.213-التقنيات 

برايل9 61019571.6354.39كتب 

بالتقنيات 10 جم���ه���زة  61217591.6856.27امل�شاعدةم��ك��ت��ب��ة 

تعلم 11 على  ي�شاعدون  امل�شاعدةاأ�شخا�ض  81611691.9765.76التقنيات 

التقنيات 12 لت�شليح  41219551.5752.410امل�شاعدةاأ���ش��خ��ا���ض 

لأداء 13 بالتقنيات  جمهز  2951982.893.31الختباراتم��ك��ان 

املعاقني  للطلبة  املختلفة  امل�شاعدة  التقنيات  توفر  اإىل مدى  ي�شري اجلدول رقم )2( 
ب�شريا بجامعة ال�شلطان قابو�ض، حيث جاء يف الرتتيب الأول بن�شبة 93.3 % اأن هناك 
مكانًا جمهزًا بالتقنيات لأداء الختبارات، وهذا يعك�ض اهتمام اإدارة الكلية ووحدة رعاية 
اإىل  التعليم  مبخرجات  واهتمامها  الختبارات  اأهمية  مبدى  اخلا�شة  الحتياجات  ذوى 
حد كبري. بينما جاء بعد ذلك توفر اأجهزة احلا�شوب الناطقة بن�شبة 92.4 %، حيث اإن 



تقييم ا�شتخدام الطلبة ذوي الإعاقة الب�شرية للتقنيات امل�شاعدة

163

  العدد 137، ربيع 2018 ال�صنة 35 | �صوؤون اجتماعية

تعني  لل�شا�شة  قارئة  حا�شوبية  بربامج  جمهز  باملعاقني  اخلا�ض  الآيل  احلا�شب  معمل 
جاء  و  الآيل،  احلا�شب  وبرامج  تطبيقات  معظم  ا�شتخدام  يف  ب�شريا  املعاقني  الطلبة 
اأي�شا توفر اأجهزة برايل �شين�ض – وهي عبارة عن مفكرة برايل اإلكرتونية لقراءة الكتب 
الوعي املجتمعي له دور  اأن  82.8 %، كما  الثالث بن�شبة  وتدوين امللحوظات- يف املركز 
ال�شركات بامل�شوؤولية الجتماعية جتاه هوؤلء الطلبة  كبري يف ذلك حيث ت�شعر كثري من 
لذا فاإن بع�ض ال�شركات قد قدمت دعما لهوؤلء الطلبة متمثال يف تزويدهم بهذه الأجهزة 

وغريها.
اإر�شادي  كتاب  وجود  عدم  جاء  فقد  باجلامعة  املتوفرة  غري  التقنيات  اأهم  عن  اأما 
ل�شتخدام التقنيات امل�شاعدة يف املركز الأخري بن�شبة 35.2 %، اأي اأن حوايل ثلثي العينة 
باأن  الإداري��ني  بع�ض  اعتقاد  تف�شري ذلك من  الكتيب، وميكن  توفر مثل هذا  يرون عدم 
الطلبة املعاقني ب�شريا ي�شتطيعون ا�شتخدام هذه التقنيات مبفردهم، حيث من املفرت�ض 
قبل  ما  مرحلة  يف  قبل  من  التقنيات  هذه  مثل  ا�شتخدموا  قد  الطلبة  ه��وؤلء  معظم  ان 
اأن هناك وحدة لرعاية ذوو الحتياجات اخلا�شة وهي ل تدخر  دخولهم اجلامعة، كما 
جهدا يف �شبيل م�شاعدة الطلبة وتقدمي امل�شورة با�شتمرار هذا ف�شال عن وجود موظف 
تقني م�شوؤول عن هذه امل�شكالت. كما اأن ن�شف العينة تقريبا من الطلبة املعاقني )47.6 %( 
اأعربوا اي�شا عن عدم معرفتهم بالوحدة التي تخت�ض مب�شاعدتهم فيما يتعلق بالتقنيات 
الوحدة وبالتايل فاإن دورها ين�شب ب�شكل كبري  ان�شاء هذه  اإىل حداثة  وقد يرجع ذلك 

على م�شاعدتهم يف الأمور الأكادميية ولي�شت الأمور التقنية. 
�شكنهم  اأن  املعاقني ب�شريا )48.6 %(  الطلبة  العينة من  اأي�شا ذكر حوايل ن�شف 
يعتقدون  ال�شكن  يف  القائمني  اأن  اىل  ذلك  يرجع  وقد  امل�شاعدة،  بالتقنيات  جمهز  غري 
باأهمية توفري مناخ مريح وهادئ لال�شتذكار اأكرث من اأهمية توفر هذه التقنية يف ال�شكن، 
ميلك  ب�شريا  معاق  طالب  كل  باأن  متاما  يعرفون  بال�شكن  وامل�شرفني  القائمني  اأن  كما 
باقي  توفر  عن  يغنيهم  ذل��ك  ف��اإن  وبالتايل  تكبري  جهاز  اأو  اإليكرتونية  برايل  مفكرة 
التقنيات امل�شاعدة يف ال�شكن خ�شو�شا مع توفرها يف املعامل والكليات، اإل اأن اآراء هوؤلء 
اإدارة اجلامعة وامل�شوؤولني  الطلبة مهم للغاية وبالتايل �شوف يتم رفع هذه التو�شية اإىل 

عن �شكن الطلبة املعاقني.
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جدول )3(: يو�سح مدى ر�سا الطلبة املعاقني ب�سريا عن التقنيات امل�ساعدة 
واالأن�سطة املرتبطة بها يف اجلامعة 

غري حمايدرا�سالتقنيات امل�صاعدةم
را�س

جمموع 
التكرارات

الوزن 
املرجح

القوة 
% الرتتيبالن�صبية 

اأجهزة برايل �شن�ض التي قامت 1
1997822.3478.12الكلية بتوزيعها 

51119561.653.316املكربات املوجودة يف خمترب الكلية2

61118581.6655.214طابعات برايل3

1979802.2976.23الكمبيوترات الناطقة يف معمل الكلية4

9818611.7458.112جتهيز القاعات بالتقنيات امل�شاعدة5

وحدة رعاية املعاقني بالكلية ودورها 6
71612651.8661.99يف دعم ا�شتخدام التقنيات

11123481.3745.718جتهيزات ال�شكن بالتقنيات7

الكتاب الإر�شادي ل�شتخدام 8
3329441.2641.919التقنيات امل�شاعدة

81017611.7458.112الكتب الدرا�شية بطريقة برايل9

41021431.234120جتهيز املكتبة بالتقنيات امل�شاعدة10

وجود الأ�شخا�ض امل�شاعدين على 11
42011631.86011تعلم التقنيات 

51218571.6354.315ت�شليح التقنيات امل�شاعدة12

20105852.43811اأماكن الختبارات املجهزة بالتقنيات13

دور وحدة املعاقني يف تاأهيل الطلبة 14
31121521.4949.517ل�شتخدام التقنيات

الأجهزة املتوفرة بالكلية كافية 15
12716661.8962.98لأعدادهم 

ا�شتخدام التقنيات امل�شاعدة يوؤخر عملية 16
101015651.8661.99اإنهاء املنهج الدرا�شي يف وقته املحدد

ي�شعب نقل التقنيات اإىل القاعات 17
121210702.466.65التدري�شية

الأجهزة والتقنيات امل�شاعدة املوجودة 18
131012712.0367.64قدمية وغري �شاحلة لال�شتخدام

111113681.9464.77قدرة املعاقني على الو�شول لهذه التقنيات19

20
ا�شتمرار ا�شتخدام خدمات 

التقنيات امل�شاعدة بعد اليوم 
الدرا�شي )توقيت ال�شتخدام(

111212691.9765.76

امل�شاعدة  التقنيات  عن  ب�شريا  املعاقني  الطلبة  ر�شا  م��دى  اإىل   )3( رق��م  اجل��دول  ي�شري 
والأن�شطة املرتبطة بها يف اجلامعة، حيث جاء يف الرتتيب الأول من حيث الر�شا بن�شبة 81 % 
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احتل  حيث   ،)2( رقم  اجلدول  مع  يتفق  وهذا  الختبارات  لأداء  بالتقنيات  جمهز  مكان  وجود 
العن�شر نف�شه الرتتيب الأول يف اجلدول رقم )3(. بينما جاء بعد ذلك )من حيث ر�شا الطلبة( 
توفري اأجهزة برايل �شن�ض لهم بن�شبة 78.1 % ويتفق ذلك اأي�شا مع اجلدول رقم )2( ويعك�ض 
والكلية يف  اإدارة اجلامعة  ال�شركات ف�شال عن جهود  بامل�شوؤولية الجتماعية من جانب  ال�شعور 
اإدارة  اإمي��ان  اأن  كما  الطلبة.  ه��وؤلء  احتياجات  توفري  على  ال�شركات  ه��ذه  وت�شجيع  خماطبة 
اأجهزة احلا�شب الآيل الناطقة يف املعامل عززت من  اإدارة الكلية على توفري  اجلامعة وحر�ض 
توفر  الرغم من  76.2 %. وعلى  بن�شبة  الثالث  املركز  الطلبة عن ذلك، حيث احتل ذلك  ر�شا 
هذه التقنيات يف املعامل اإل اأن ثلثي العينة من الطلبة تقريبا )67.6 %( يرون انها قدمية واأنها 

اأ�شبحت غري �شاحلة لال�شتخدام.
جمهزة  غري  املكتبة  اأن  فهي  ب�شريا  املعاقني  ر�شا  عدم  تو�شح  التي  العبارات  اأكرث  عن  اأما 
قلتها  اأو  املكتبة  يف  امل�شاعدة  التقنيات  توفري  عدم  عن   %  41 اأعرب  حيث  امل�شاعدة،  بالتقنيات 
وعدم ر�شاهم عنها ، وقد يرجع ذلك اإىل ارتفاع تكلفة هذه التقنيات الالزمة للمكتبة اإل ان هذه 

التقنيات متوفرة يف املكتبة الأم باجلامعة )املكتبة الرئي�شية(.
كما اأو�شحت نتائج اجلدول رقم )3( اأي�شا عدم ر�شا )ما يقرب من ن�شف العينة( من الطلبة 
كتاب  وج��ود  عدم  عن  ر�شاهم  عدم  واأي�شا   )%  45.7( ال�شكن  جتهيزات  عن  ب�شريا  املعاقني 
اإر�شادي ل�شتخدام التقنيات امل�شاعدة املوجودة يف املعامل والتي ي�شتخدمونها ب�شكل �شخ�شي وقد 
ان  تتمثل يف  �شعوبته  ان  اإل  الإر�شادي  الكتاب  مثل هذا  بتوفري  املناداة  اإىل �شرورة  ذلك  يدفعنا 
التقنيات �شريعة التطور ول ميكن مالحقتها وبالتايل �شرورة تغيري مثل هذا الكتيب من عام لآخر 

اأو كل عامني )على اأق�شى تقدير(.
كما اأن ن�شف الطلبة تقريبا )49.5 %( اأ�شاروا اإىل عدم ر�شاهم عن وحدة رعاية 
ذوى الحتياجات اخلا�شة لأنها ل توؤهلهم ب�شكل كاف ل�شتخدام التقنيات، حيث اأ�شاروا 
وم�شاعدتهم  الأكادميية  معوقاتهم  تذليل  مثل  الأكادميية  بالأمور  الوحدة  اهتمام  اإىل 
على التوافق اجلامعي وال�شتذكار وتوفري املادة العلمية اأكرث من اهتمامها بتاأهيل هوؤلء 
الطلبة ل�شتخدام التقنيات امل�شاعدة. كما اأو�شح الطلبة )53.3 %( عدم ر�شاهم عن 
املكربات املوجودة يف معمل الكلية، حيث يرون �شرورة حتديثها وحاجتهم ملكربات ذات 

دقة اأعلى.
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خام�سا: حتليل وتف�سري نتائج الدرا�سة
التي  الن�شطة،  التقنية  املجالت  من  اأ�شبح  ب�شريًا  للمعاقني  امل�شاعدة  التقنيات  جمال  اإن 
تطالعنا بني احلني والآخر بالكثري من الأجهزة والأدوات التي ا�شتطاع بها املعاق ب�شريا اأن يقوم 

مبعظم �شوؤون حياته با�شتقاللية، ولعبت هذه التقنيات دورا يف حياته اجلامعية ب�شفة خا�شة. 
املعاقني  الطلبة  ر�شا  ومدى  توفرها  ومدى  امل�شاعدة  التقنيات  احلالية  الدرا�شة  تناولت  لذا 
ب�شريا عنها، وقد جاء وجود اأماكن الختبارات املجهزة بالتقنيات يف الرتتيب الأول يف ا�شتجابات 
يحتاجه  ما  كل  توفري  اأهمية  على  الكلية  اإدارة  حر�ض  على  يوؤكد  مما  الر�شى  درجة  عن  العينة 

الطلبة املعاقون ب�شريا من تقنيات يف �شبيل اجناز الختبارات على اأكمل وجه.
اأي�شا اأ�شار الطلبة املعاقون عن عدم ر�شاهم عن جتهيزات مكتبة الكلية بالتقنيات امل�شاعدة 
من  بدل  املركزية  املكتبة  يف  التقنيات  هذه  توفر  مع  اأ�شراره  من  التقليل  وميكن  واق��ع  اأم��ر  وهو 
اأي�شا عدم وجود قواعد  مكتبات الكليات وذلك لرتفاع تكلفتها، كما ان عدم ر�شا الطلبة ي�شمل 
للبيانات املالئمة لهم وميكن تف�شري ذلك بندرة قواعد البيانات املالئمة للمعاقني ب�شريا، كما اأن 
والكتب  العلمية  الأب��ح��اث  حتميل  طريق  عن  امل�شكلة  ه��ذه  حتل  املركزية  واملكتبة  الكلية  مكتبة 
اإىل  فقط  يحتاج  �شهل  اأمر  وهو  برايل  طريقة  اإىل  حتويها  يتم  ثم   ،)PDF( ب�شيغة  اللكرتونية 

ب�شعة اأيام. 
وعلى الرغم من اأن ا�شتجابات العينة اأو�شحت وفرة التقنيات امل�شاعدة لهم �شواء ال�شخ�شية 
اإىل  ذلك  يرجع  وقد  عنها،  ير�شون  ل  نف�شه  الوقت  يف  انهم  اإل  الكلية  وخمتربات  معامل  يف  اأم 
التكنولوجيا احلديثة وثورة املعلوماتية والطفرة يف تقنيات املعاقني ب�شريا �شريعة للغاية، حيث اإنه 
ل يكاد مير عام دون الإعالن عن تقنية جديدة وبرامج حديثة مل�شاعدة املعاقني ب�شريا يف حياتهم 
عاما ويف حياتهم الأكادميية والتعليمية ب�شكل خا�ض ويتفق ذلك مع درا�شة )فروانة، 2003( التي 
اأو�شت ب�شرورة توفر الو�شائل التعليمية املتطورة لكل اإعاقة وتنا�شب امل�شتوى الفكري اخلا�ض بها.

كما اأن عدم ر�شا العينة عن عدم وجود من يقوم بتاأهيلهم ل�شتخدام التقنيات امل�شاعدة يرجع 
اإىل توقع الكلية باأن الطالب املعاق ب�شريا قد تعود على ا�شتخدام هذه التقنيات �شابقا )يف مرحلة 
الدبلوم( وبالتايل فاإنه على دراية تامة بها. كما ميكن تف�شري ذلك اأي�شا بفر�شية معرفة الطالب 
املعاق ب�شريا باأ�شا�شيات احلا�شب الآيل والتي قام الطالب بدرا�شتها يف م�شاق احلا�شب الآيل يف 
الربنامج التاأ�شي�شي )foundation level( اإل اأن الطلبة املعاقني ب�شريا يتم ا�شتثناوؤهم من هذا 
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امل�شاق لظروفهم اخلا�شة ويتفق ذلك مع درا�شة )اأبو العون، 2007(.
كما اأ�شار الطلبة املعاقون ب�شريا اإىل عدم وجود كتيب اإر�شادي ل�شتخدام التقنيات امل�شاعدة 
الأمر الذي  يوؤدي اإىل اعتمادهم على بع�شهم بع�شًا مما ي�شتغرق وقتا طويال ف�شال عن الأخطار 
الناجتة عن املحاولت الفردية لال�شتخدام والتي قد توؤدي اإىل وجود اأعطال يف هذه التقنيات، لذا 
فمن الأهمية توفري هذا الكتيب. ويتفق ذلك مع درا�شة )Craven، 2003( التي اأو�شت ب�شرورة 
املعاق  للطالب  والبحثية  التعليمية  الفاعلية  من  يرفع  ذلك  لأن  امل�شاعدة  للتقنيات  م�شدر  وجود 

ب�شريا.
الهيئة  اأع�شاء  ي�شتخدمها  التي  التعليمية  الو�شائل  مالءمة  ع��دم  الدرا�شة  اأو�شحت  كما 
تدري�ض  على  القائمني  الكادميية  الهيئة  اأع�شاء  ح�شول  بعدم  ذلك  تف�شري  وميكن  التدري�شية 
الطلبة املعاقني ب�شريا لأية ور�شة عمل اأو دورة تدريبية عن تقنيات التعليم لهذه الفئة من الطلبة، 
وهو ما يوؤكد على �شرورة توفري هذه الدورات التدريبية لهم قبل البدء يف تدري�ض هوؤلء الطلبة 
منها  ي�شتفيد  مثالية  ب�شورة  التقنيات  ا�شتخدام  من  يتمكنوا  حتى  الدرا�شي(،  العام  بداية  )يف 

الطلبة املعاقون، ويتفق ذلك مع درا�شة )اأبو دية، 2013(.
يتعلق  فيما  مب�شاعدتهم  املكلف  )التقني(  الفني  املوظف  عن  العينة  ر�شا  من  الرغم  وعلى 
بالتقنيات امل�شاعدة، اإل اأن بع�شهم يرى اأن �شخ�شا واحدا فقط ل يكفي وهنا تربز احلاجة اإىل 
اأولئك  يتمكن  ب�شريا حتى  املعاقني  للطلبة  درا�شية  برامج  تقدم  كلية  كل  فني يف  اأكرث من  وجود 
الفنيون من اإ�شالح جميع الأعطال الفنية التي قد تتعر�ض لها الأجهزة امل�شتخدمة يف التعليم. اإل 
قليال )بع�ض  الطلبة  يكون عدد  واحد عندما  ب�شخ�ض فني  الكتفاء  اأنه ميكن  يرون  الباحثني  اأن 

الكليات بها 3 طلبة معاقني ب�شريا فقط( وميكن زيادة عددهم كلما زاد عدد الطلبة. 
ويوؤكد غالبية الطلبة املعاقني ب�شريًا على اأنه ل توجد اأية اإ�شارات اأو عالمات ت�شاعدهم  ف�ي 
التنقل داخل  مباين الكلية ب�شهولة، اأو حتى الو�شول اإىل مكاتب امل�شرفني الأكادمييني، اإل اأن ثمة 
ب�شريا،  املعاقني  الطلبة  على  ال�شتبيان  تطبيق  فبعد  ال�شاأن،  هذا  يف  الكلية  يف  حدث  كلي  تغري 
برايل  بطريقة  واملكاتب  واملمرات  واملعامل  الدرا�شية  القاعات  اأبواب  جميع  بتزويد  الكلية  قامت 

وذلك ت�شهيال للطلبة يف هذا ال�شاأن. 
ميكن تف�شري بع�ض نتائج الدرا�شة من خالل النظرية املعرفية ال�شلوكية ، حيث اأ�شارت نتائج 
الدرا�شة اإىل اأن هناك بع�ض املعارف اخلاطئة )اأحيانا( اأو عدم وجود املعرفة الكافية بالتقنيات 
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اأو الغر�ض منها )من قبل العاديني( وبالتايل ممار�شة بع�ض ال�شلوكيات اخلاطئة جتاه  امل�شاعدة 
الطالب املعاقني )مثال هذا ال�شلوك اخلاطئ: عدم �شماح بع�ض الأ�شاتذة للطالب املعاقني ب�شريا 
من ا�شتخدام الربايل �شين�ض لت�شجيل املحا�شرة( الأمر الذي قد يوؤثر �شلبا على حياتهم اجلامعية 
املعرفية  وتكنيكات  اأ�شاليب  ل�شتخدام  �شرورة  فهناك  ل��ذا  الأك��ادمي��ي  توافقهم  على  وبالتايل 
ال�شلوكية يف م�شاعدة الأ�شاتذة على تطوير معارفهم واإعادة بناء اأفكارهم، وممار�شة ال�شلوكيات 

الإيجابية.
الناطقة  الكمبيوتر  اأجهزة  يف  وفرة  وجود  اأو�شحوا  قد  ب�شريا  املعاقني  الطلبة  فاإن  واأخ��ريا 
مبعامل الكلية، كما اأن الأمر مل يقت�شر على وجودها بل اأعربوا اأي�شا عن ر�شاهم عنها وهذا يدل 
متغريات  مع  ما(  حد  )اإىل  وحديث  منا�شب  عدد  توفري  على  اجلامعة  واإدارة  الكلية  حر�ض  على 
الع�شر خلدمة الطلبة املعاقني ب�شريا واإميانا باأهمية هذه التقنيات يف تعليمهم، ويتفق ذلك مع 

درا�شة )�شالح واآخرون ، 2014(.
�ساد�سا: مقرتحات الدرا�سة

التقنيات  با�شتخدام  الباحثني يو�شون مبزيد من الهتمام  الدرا�شة، فاإن  نتائج هذه  يف �شوء 
اإىل  بهم  والو�شول  التوافق اجلامعي  لتحقيق  املعاقني ب�شريا  الطلبة  لتعليم  ب�شكل عام  امل�شاعدة 
درجة عالية من ال�شتقاللية، والعتماد على النف�ض يف احلياة اجلامعية مع �شرورة الهتمام مبا 

يلي: 
• اإجراء املزيد من البحوث التي تتعلق با�شتخدام التقنيات امل�شاعدة للطلبة املعاقني عامة 

واملعاقني ب�شريا  ب�شفة خا�شة يف املجال التعليمي لندرتها.
ب�شريا  املعاقني  الطلبة  تواجه  التي  بامل�شكالت  تتعلق  التي  البحوث  من  املزيد  • اإج��راء 

با�شتخدام التقنيات احلديثة.
والعمل  واجلامعات  الكليات  بجميع  اخلا�شة  الحتياجات  لذوي  خدمات  مراكز  • تاأ�شي�ض 

على تزويدها بجميع التقنيات والتكنولوجيا احلديثة  املطلوبة.
بامل�شتلزمات  باجلامعات  القائمة  اخلا�شة  الحتياجات  ملراكز  الر�شمية  اجلهات  • دعم 

املادية والب�شرية والتقنية وعدم العتماد فقط على ال�شركات املجتمعية.
التقنيات  ا�شتخدام  على  ب�شريا  املعاقني  تدري�ض  على  القائمة  الأكادميية  الهيئة  • تدريب 
التعليمية وذلك يف  العملية  اأهداف  اأ�شا�شي يف حتقيق  التعليمية وجعلها كجزء  امل�شاعدة 
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الأ�شبوع التعريفي للطالب وقبل بدء العام الدرا�شي.
• العمل على زيادة اأعداد طابعات برايل والأجهزة ال�شوتية .

• زيادة الهتمام  باإيجاد اآليات تعمل على توفري ن�شخ رقمية من الكتب والأبحاث املعا�شرة 
يف �شتى جمالت املعرفة. 

قابو�ض   ال�شلطان  جامعة  مع  التعاون  على  لتحفيزهم  الن�شر  ل��دور  توعية  برامج  • اإقامة 
على  الالزمة  املوافقات  ومنحها  حديًثا،  املن�شورة  الكتب  من  اإلكرتونية  بن�شخ  لتزويدها 
البيانات  قواعد  يف  رائدة  قابو�ض  ال�شلطان  جامعة  اأن  وخ�شو�شا  برايل  بطريقة  ن�شرها 

العربية والأجنبية.
• و�شع اأجهزة ناطقة يف الكليات التي يدر�ض بها طلبة معاقني ب�شريا لإخبارهم عن مكان 
�شريه وحتديد طريقه متامًا يف جميع املرافق اخلا�شة والعامة ؛ ليكون كخريطة تو�شيحية 

لهم بال�شوت مبا ي�شاعدهم على ممار�شة حياتهم اجلامعية على النحو املطلوب.
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Introduction
Oman has give a great attention  to people with disabilities through provision the  

care and support to them by all and different  means.  Visual impairment is the one of 
the most painful types of disabilities thus, we have to help them as we can in all field 
specially in education field.

There is no doubt that using assistive techniques are necessary to teach the visual 
Impaired students, as using assistive technology is  considered a key factor for their 
successful  in education and to improve the academic level for them.

Study problem has crystallized the need to assess the efficiency of the assistive 
technology to meet the needs and satisfaction of visual disabled students at Sultan 
Qaboos University , the study aimed to evaluate the assistive technologies  used in 
sultan Qaboos university , as well as to try to identify the difficulties faced  the students 
in using assistance technology.

This study is considered an evaluative study that depends on social survey method 
for all blind students in the university. 

The results showed many issues about the assistive technologies used in the 
university such as The abundance of assistive technology in the university whether 
personal or in the college laboratories and labs for students themselves. Also, students 
showed dissatisfaction with the educational methods used by most staff members as 
well as there is no guidebook for the use of these assistive technologies. 
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