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ملخص:
فى السنوات القليله الماضية أحرزت نظم استخدام البرمجيات تطو ار ملموسا و بدأت كثير من
المؤسسات تاخذ األمر بكثير من االهتمام إال أن االشخاص الذين يعانون من اإلعاقة البصرية
ال زالوا يحتاجون لمزيد من الجهد فى تصميم المتطلبات خاصة عندما يتعاملون مع البرمجيات و

التطبيقات الحاسوبية الن معظم هذه النظم مصممة لألشخاص عبر العرض البصري .أعتمدت
الدراسة على أن هنالك نقص فى معايير استخدام البرمجيات عند اداء المستخدمين ذوي اإلعاقة

البصرية كما أن البرمجيات المتاحة حاليا ليست مرنة لخدمة كل أنواع اإلستخدام.

نأمل أن تحقق الدراسة عدد من االهداف أهمها تطوير معايير برمجية لتحليل أداء المستخد و

من ثم تطوير النظام اليا و توفير واجهة المستخدم المناسبة له وفقا لذلك.

مقدمة:
نال مجال اإلعاقة والمعوقين اهتماما بالغا في السنوات األخيرة ويرجع هذا االهتمام إلى االقتناع
المتزايد في المجتمعات المختلفة بان المعوقين كغيرهم من أفراد المجتمع لهم الحق في الحياة وفي

النمو بأقصى ما تمكنهم منه قدراتهم وطاقاتهم كما أن اهتمام المجتمعات بفئات المعوقين يرتبط
بتغيير النظرة المجتمعية إلى هؤالء األفراد ،والتحول من اعتبارهم عاله اقتصادية على مجتمعاتهم

إلى النظر إليهم كجزء من الثروة البشرية مما يحتم تنمية هذه الثروة واالستفادة منها إلى أقصى
حد ممكن .

وبما أن اإلنسان يعتمد على حواسه الخمس  :السمع  ،والبصر  ،والمس  ،والشم  ،والذوق  ،في

الحصول على المعلومات والتعرف على البيئة المحيطة به  ،وأي اختالل أو فقدان لواحدة أو
أكثر من تلك الحواس يعني اعتمادا أكبر على الحواس األخرى المتبقية  ،وبال شك نجد أن

1

ISSN:2090102X

© Communications of the Arab Computer Society, Vol.7, No.1, August 2014,

حاسة اإلبصار تلعب دو ار مهما جدا في عملية التفاعل التي تتم بين اإلنسان وبيئته  ،عالوة

على أن الجزء األكبر من التعليم يتم عن طريق حاسة اإلبصار .وبذلك فالمعاق بصريا يعيش
عالما ضيقا محدودا نتيجة لعجزه ويود لو استطاع التخلص منه والخروج إلى عالم المبصرين ،

فهو لديه حاجات نفسيه ال يستطيع إشباعها  ،واتجاهات اجتماعية تحاول عزله عن مجتمع
المبصرين  ،ويواجه مواقف فيها أنواع من الصراع والقلق  .كل هذا يؤدي بالمعاق بصريا إلى أن
يحيا حياه نفسيه غير سليمة  ،قد تؤدي به إلى سؤ التكيف مع البيئة المحيطة به .

يشير التعريف القانوني لإلعاقة البصرية ـ من وجهة نظر األطباء ـ والذي تأخذ به معظم

السلطات التشريعية  ،إلى أن الشخص المعاق بصرياً  :هو ذلك الشخص الذي ال تزيد حدة

األبصار  Visual Acuityعن  )60/6( 200/20قدم في احسن العينين أو حتى باستعمال
النظارة الطبية  ،وتفسير ذلك أن الجسم الذي يراه الشخص العادي في إبصاره على

مسافة  200قدم  ،يجب أن يقرب إلى مسافة  20قدم حتى يراه الشخص الذي يعتبر معاقاً
بصرياً حسب هذا التعريف  .وهذا التعريف هو التعريف المعتمد قانونياً في الواليات المتحدة
ومعظم الدول األوروبية .

أما منظمة الصحة العالمية فإنها تعتمد درجة مختلفة  .فالكفيف وفق معيارها هو من تقل حدة

إبصاره عن ( . )60/3ولو حاولنا ترجمة ذلك وظيفياً فإنه يعني أن ذلك الشخص ال يستطيع

رؤية ما يراه اإلنسان سليم البصر عن مسافة ( )60مت اًر إال إذا قرب له إلى مسافة ( )3أمتار .
ويشيع استخدام تعريف منظمة الصحة العالمية في الدول األقل نمواً.

حدة اإلبصار Visual Acuityهي قدرة العين على تمييز تفاصيل األشياء وتقدر حدة اإلبصار
العادية بأنها  ، 20/20ويشير المجال البصري إلى المنطقة البصرية الكلية التي يستطيع الفرد

أن يراها في لحظة معينة  .العين العادية تستطيع أن ترى بزاوية تبلغ ما بين  60إلى  70درجة

 ،وعندما يكون مجال اإلبصار محددا فان المنطقة البصرية تكون أقل .

أما األفراد ضعاف البصر  Partially Sightedفانهم يعرفون أيضا من جانب السلطات

القانونية بأنهم أولئك األفراد الذين يمتلكون حدة اإلبصار تتراوح من  70/20إلى  200/20في

العين األفضل بعد التصحيح الممكن.

الكلمات و العبارات الدالة :
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ضعف البصر ،الواجهات الصوتية ,الواجهات اللمسية ،معايير قياس البرمجيات ،قياس قابلية

االستخدام.

أحــرزت نظــم اســتخدام البرمجيــات تقــدماً مهم ـاً فــي الســنوات القليلــة الماضــية وذلــك بت ازيــد

أعــداد المؤسســات التــي بــدأت تأخــذ االمــر بجديــة .ولكــن وبكــل أســف ،لــم يتبنــى المطــور العــادي
للبرمجيات هذه المفاهيم الجديدة وبذلك لم يتحسن مستوى استخدام منتجات البرمجيات(.)1

نعني بإستخدام البرمجيات األتي:

 ليس فقط مظهر واجهة المستخدم ()UI

 كل ما يتعلق بكيفية تعامل النظام مع المستخدم
 كما أن إستخدام البرمجيات يشمل خمس خصائص أساسية و هي:
 oالقدرة على التعلم
 oالكفاءة

 oقدرة المستخدم على االحتفاظ بالمعلومات بمرور الوقت
 oنسبة الخطأ
 oالرضا

()2

 االســتخدام مي ـزة أساســية لــنظم التفاعــل المعاص ـرة .يعــرف االســتخدام وفق ـاً ل ــ()IEEE
بأنه السهولة التي يمكن للمستخدم عبرها أن يشغل ،يجهز مدخالت ويفسر مخرجات

أي نظام أو مكونات(.)3

 وفقاً لـ( 9241 )ISOالجزء الثاني ،االستخدام يعنى "المدى الذي يمكـن فيـه اسـتخدام

منــتن مــن قبــل مســتخدمين معينــين للحصــول علــى أهــداف معينــة بفاعليــة ،كفــاءة ,
ورضاً وفق سياق استخدام معين

()4

 يزيل تطور التقنيـة (التكنولوجيـا) العديـد مـن الحـواجز فـي الحيـاة المعاصـرة لكـن بينمـا
يــتم تصــميم التقنيــة لخدمــة المجتمــع عامــة ،تظــل قطاعــات مــن ذوي االعاقــة معطلــة
بسبب التقسيم التقني.

 بمــا أن اإلعاقــة البص ـرية واحــدة مــن أقســى أن ـواع اإلعاقــات التــي يحتملهــا الشــخص،
وبالرغم من التقدم المضطرد في التقنية ،تظل هذه االعاقة مشكلة خطيـرة حتـى يومنـا

هذا بسبب عدم تضافر الجهود لمساعدة هذه الشريحه .
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التطبيقات الحاسوبية لإلعاقة البصرية:
يحتـــاج األشـ ــخاص الـــذين يعـ ــانون مـــن العمـ ــى لمتطلبـ ــات خاص ــة عن ــدما يتعـ ــاملون مـ ــع

الخــدمات والتطبيقــات والمنتجــات المرتكـزة علــى تقنيــة المعلومــات ألن هــذه الــنظم عمومـاً مصــممة
للتداخل مع األشخاص عبر العرض البصري.

نتيجة للتقدم التقني ،تم تطوير بعض البرمجيات لألشـخاص ذوى اإلعاقـة البصـرية والتـي

تنقسم إلى نوعين هما :سطح الواجهة اللمسية وسطح الواجهة السماعية.

 السطح اللمسي :هو الجهاز الذي يمكن منه االتصال بين الشخص واآللة عن طريق
حاسة اللمس ،وفي الغالب األعم استجابة لحركات المستخدم.

 الســطح الس ــماعي :وه ــو الجهــاز ال ــذي يزي ــد ويحســن الق ــدرات الص ــوتية للحاس ــوب و
بالت ـ ــالي يك ـ ــون حلق ـ ــة االتص ـ ــال الوحي ـ ــده ب ـ ــين التطبيق ـ ــات و المس ـ ــتخدم ذو اإلعاق ـ ــة

البصريه.

لمسي قارئ برايل يقوم بقراءة النص و تحويله إلشارات برايل للمكفوفين (.)5
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نظام مجهز بسماعات وشاشة حساسة تعمل باللمس

(.)6

 -2مشكلة الدراسة:
"المشكلة الحقيقية للعمـى ليسـت فـي فقـدان البصـر ،بـل فـي سـوء الفهـم ونقـص المعلومـات
المتــوفرة وافتقارهــا العانــة الكفيــف .ف ـإذا تــوفرت للكفيــف الفــرص والتــدريب المالئــم  ،يمكــن تقليــل

العمى من مشكلة عقلية الى مجرد ازعاج وضيق جسدي.

"االتحاد القومي للمكفوفين ( :)7( ")NFB National Federation of the Blind

تترك ــز مش ــكلة ه ــذه الد ارس ــة ف ــي ع ــدم وج ــود مع ــايير مح ــددة وواض ــحة لقي ــاس اس ــتخدام

برمجيــات اإلعاقــة البصـرية .وعنــد مراجعتنــا ألدبيــات البرمجيــات لــم نقــف علــى د ارســات وافيــة فــي
المقارنة بين السطحين المحددين.

ويمكن تلخيص المشكلة في النقاط التالية:
 نقص معـايير اسـتخدام البرمجيـات للكشـف اآللـي عنـد أداء المسـتخدمين ذوي اإلعاقـة
البصرية.

 برمجيـ ــات اإلعاقـ ــة البص ـ ـرية المتاحـ ــة حالي ـ ـاً ليسـ ــت مرنـ ــة لخدمـ ــة أن ـ ـواع االسـ ــتخدام
المختلفة.
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 -3أهمية الدراسة:
 يعمل األعمي وذوو اإلعاقة البصرية في كل قطاعات االقتصـاد تقريبـاً ويجـب وضـع
نسبتهم المئوية في االعتبار وبشكل جدي (الجدول .)1

 ويمكن للباحثين تقديم المساعدة القيمة عبر دراسة مشكالتهم وتقديم الحلول .ونحـاول
بهـذا البحــص تصـميم نظــام ذكـي لرفــع الكفــاءة ًليـاً لتطبيقــات السـطح بالنســبة للمعــاقين

بصرياً.

التعداد السكاني

أ .العمي

6,737.50

39.365

مليون

جدول رقم ()1

ب .ذوو البصررررررررررررررررررررررر أ +ب األشررررخا

مليون

الضعيف

الذين يعانون مرن

 246.024مليون

285.389

إعتالل البصر
مليون

 :إحصائية تقديريه لعدد االشخاص الذين يعانون من إعتالل

البصر حول العالم.

المصدر :إحصائية منظمة الصحة العالميه بالرقم  ,282يونيو .2012

))8

حقائق هامه-:

 285 مليون شخص فى العالم معتل بصريا منهم  39مليون عمي و  246ضعاف
البصر.

 تقريبا  %90من ذوو إعتالل البصر يعيشون فى الدول النامية.

 عدم تصحيح األخطاء االنكسارية هي السبب الرئيسي لضعف البصر؛ عتامة عدسة
العين يظل السبب الرئيسي للعمى في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.
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الشكل رقم ( :)1تقدير لتوزيع ذوو اإلعاقة البصريه حول العالم حسب منظمة الصحه العالمية.

المصدرwww.allcountries.org :

 -4أهداف الدراسة:
يزمع فى هذه الدراسه تحقيق األهداف اآلتية:

 -1تطوير معايير برمجية للكشف ًلياً عن اداء المستخدم فيما يتعلق باالستخدام.

 -2تطـ ــوير نظـ ــام ذكـ ــي لألشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة البص ـ ـرية مـ ــن شـ ــأنه الكشـ ــف عـ ــن اداء
المستخدم وتوفير السطح المالئم وفقاً لذلك.
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الدراسات السابقة:
هنالك العديد من الدراسات السابقة فى هذا المجال و لكن هنا اشرنا كأمثلة فقط لالتي-:
قام الزار وًخرون

()9

باجراء دراسة على مئة كفيف يستخدمون الشبكة العنكبوتية

(االنترنت)  .وقد قام الباحثون بالتسجيل اليومي والزمني لمشاعر االستياء والضيق لديهم .وجدوا
أن أهم أسباب االستياء والضيق هي:

أ -االطار العام للصفحة والذي يتسبب في ارتجاع مشوش لقارئ الشاشة.

ب -التضارب بين قارئ الشاشة والتطبيق

ج -أشكال سيئة التصميم أو غير مؤطرة بعالمات
د -ال يوجد نص بديل للصورة

ه -مستندات محمولة  PDFال يمكن الوصول إليها وشاشة مزدحمة للقارئ.
اقتــرح تكــاجي وًخــرون

()10

تقنيــة لهــا قــدرات تصــوير االســتخدام للمســتخدمين ذوي اإلعاقــة

البصرية باستخدام األلوان والتدرجات .تتكون الطريقة من ثالص مالمح :

أ -عرض زمن "الوصول" لكل جزء من الصفحة باستخدام ألوان الخلفية.

ب -اإلشــارة "المنــاطق" التــي يمكــن الوصــول إليهــا وتلــك التــي ال يمكــن الوصــول إليهــا بتعبئــة
اللون.

ج -ع ــرض معلوم ــات ال ــنص المس ــتخرجة من ــه أو ناتج ــة ع ــن باحث ــات ص ــوتية نمطي ــة ،م ــع
االحتفاظ باألوضاع البصرية األساسية.
المنهجية المقترحه للدراسة:

 -1دراسة قياسات االستخدام الحالية مثل ،المعايير الجارية لقياس االستخدام عبر الواجهات
المختلفة.

 -2د ارسـة أداء المســتخدمين بالنســبة للتطبيقــات المتاحــة وتصــنيف حركاتهــا لمجموعــات وفقـاً
الستخدام البرمجيات.

 -3تطــوير قياســات برمجيــات الواجهــة للبحــص اآللــي ألداء المســتخدم مرتك ـ اًز علــى "االثنتــي
عشرة خطوة لتصميم قياسات البرمجيات"(.)11

 -4تنسيب كل مستخدم للمجموعة المالئمة .توصيف الواجهة المناسبة لكل مجموعة.

الطرق المقترحه لجمع البيانات:
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 لجمــع المعلومــات المطلوبــة ســوف يســتخدم البحــص المــنهن الكمــي والكيفــي معـاً لجمــع

ًراء المســتخدمين المختلفــة حــول موضــوع البحــص .وســوف يســتخدم المــنهن التجريب ـي

لمالحظ ــة االس ــتخدام ف ــي تطبيقـ ـات ذوي اإلعاق ــة البصـ ـرية والمقارن ــة ب ــين الـ ـواجهتين
المتاحتين والمستخدمتين اللمسية والسماعية.

 سوف يستخدم طريقة المقابلة كأحدى طرق البحص لتوسيع دائرة الفهم حول متطلبـات
المستخدم والشكاوى واحتياجاتهم في المستقبل.

 ســوف يســتخدم االســتبيان كأحــد طــرق الد ارســة فــي هــذا البحــص لجمــع البيانــات الكميــة
مــن المســتخدمين .وســيتم اج ـراء مســح علــى شــبكة االنترنــت ،حتــى ال نحصــر أنفســنا
عل ــى منطق ــة معين ــة ،وت ــتمكن أع ــداد كبيـ ـرة م ــن المش ــاركة في ــه .وس ــوف ي ــتم توزي ــع
االستبيان على مؤسسات المكفوفين في البلدان المختلفة.

 باالضافة إلى هذه المناهن سوف يتم جمع واستعراض شـامل للد ارسـات السـابقة حـول
أجهزة اإلعاقة البصرية الشائعة والمتاحة للتعرف على المزايا والعيوب.

إسهام الدراسة:
ستســهم هــذه الد ارســة بــإذن ا فــي تصــميم نظــام ذكــي لتعزيــز واجهــة التطبيــق الســتخدام

المعــاقين بصـرياً بحيــص نأمــل فــى تصــميم نظــام يمكــن المســتخدم الكفيــف علــى التحــول مــن واجهــة

مستخدم ألخرى بمرونة حسب ما تتطلبه الضرورة و بعد قياس قابليتة لإلستمرار فـى اإلسـتخدام .

و مــن المتوقــع أن تعــين نتــائن البحــص مصــممي شــبكة االنترنــت ومطــوري البرمجيــات علــى فهــم

أفضل لتطبيقات المستخدمين من ذوي اإلعاقة البصرية ،حتـى يـتمكن أولئـك مـن خلـق التصـاميم
التي يسهل استخدامها و الوصول إليها.
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