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استخدام املراهقني املكفوفني وضعاف البصر لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال ... 

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 3778

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن كثافــة اســتخدام املراهقــن املكفوفــن وضعــاف البصــر لبرامــج وتطبيقــات 
ــة  ــات، ومعرفــة مــدى قبــول عين ــك الفئ ــا االتصــال عنــد تصفــح اإلنترنــت، ودورهــا يف التمكــن الثقــايف لتل تكنولوجي
الدراســة ملحــددات وخصائــص انتشــار املبتكــرات مــن خــال اســتخدامهم لتكنولوجيــا االتصــال، إضافــة إلــى التحقــق 
مــن العاقــة بــن اســتخدام برامــج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال احلديثــة ومســتوى التمكــن الثقــايف لعينــة الدراســة. 
تعــد مــن الدراســات الوصفيــة، وطبقــت علــى عينــة مكونــة مــن )188( مبحوًثــا مــن مســتخدمي اإلنترنــت مــن املكفوفن 
وضعــاف البصــر باملرحلــة العمريــة مــن 12 إلــى 21 ســنة مــن املشــاركن بصفحــات ومجموعــات ذوي اإلعاقــة 
واملكفوفــن وضعــاف البصــر مــن مســتخدمي الفيســبوك مبحافظــات مصــر، باســتخدام أداة االســتبيان اإللكترونــي. 

أهــم النتائــج: التأثيــر الواضــح لبعــض املتغيــرات الدميوغرافيــة، خاصــة )درجــة اإلعاقــة، والســن، واملســتوى 
االجتماعــي االقتصــادي( علــى مقاييــس )كثافــة اســتخدامهم لبرامــج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال، وانتشــار برامــج 

وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال كمبتكــرات لديهــم، والتمكــن الثقــايف لديهــم(.

- وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــن املســتوى االجتماعــي االقتصــادي )املرتفع – املتوســط – املنخفض( للمراهقن 
املكفوفــن وضعــاف البصــر ومــدى احلــرص على اســتخدام برامــج وتطبيقــات تكنولوجيا االتصال.

الكلمــات املفتاحيــة: اســتخدام- املراهقــن املكفوفــن وضعــاف البصــر- برامــج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال- 
التمكــن الثقافــى.

 The study aimed to reveal the intensity of the blind and visually impaired 
adolescents’ use of communication technology programs and applications when 
browsing the Internet, and its role in the cultural empowerment of these groups, 
and to know the extent to which the study sample accepts the determinants and 
characteristics of the spread of innovations through their use of communication 
technology in addition to verifying the relationship between the use of programs 
and applications OF Modern technology communication and the level of cultural em-
powerment of the study sample. The study is a descriptive study and was applied to 
a sample of (188) from blind and visually impaired of internet users in the age from 
12 to 21 years of the participants with pages and groups of people with disabilities, 
the blind and visually impaired users of Facebook in the governorates of Egypt. Using 
the electronic survey questionair.

Main results: There is clear influence of some demographic variables, especial-
ly (degree of disability, age, socio-economic level) on measures of (the intensity of 
their use of communication technology programs and applications, the spread of 
communication technology programs and applications as their innovators, and their 
cultural empowerment).

- There is a statistically significant relationship between the socio-economic level 
of blind and visually impaired adolescents and the extent of diligence in using appli-
cations and communication technology programs.

Key words: Use- Blindly and Visually Impaired Adolescents- Communication Tech-
nology Programs and Applications- Cultural Empowerment

ملخص الدراسة
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الكمبيوتر يستخدم  احلالي  الوقت  يف  العالم  من   أصبح  عديد  يف  واإلنترنت 
أصبح  التكنولوجي  التطور  فمع  فقط،  املبصر  اإلنسان  عند  ذلك  يتوقف  فلم  املجاالت؛ 

  بإمكان غير املبصرين أن يتصفحوا اإلنترنت مثل العاديني.
وتتيح شبكة اإلنترنت املشاركة الفّعالة يف عصر املعلومات، وتقوم بدور مهما يف  

؛ فهي تخفف العزلة التي  )1( ئل املساعدة لتنمية قدراتهمتزويد املكفوفني بعديد من الوسا
االستقاللية  وتشجيع  االجتماعية  الشبكات  عبر  اتصالهم  بتقوية  املكفوفون  بها  يشعر 

  . )2(والقيادة بالوصول للمعلومات
؟ يوجد حالًيا عديد من شركات  ولكن كيف يستطيع الكفيف استخدام الكمبيوتر

الكمبيوتر تسوق برامج ُمتكن املكفوفني من استخدامه، تسمى بقارئات الشاشة، مهمتها  
    .القراءة للكفيف عبر السماعات املوجودة بالكمبيوتر

لكن  الرفاهية؛  من  التكنولوجيا  على  احلصول  أن  الناس  بعض  يتصور  وقد 
حت ضرورة ال ميكن االستغناء عنها، كونها توفر  بالنسبة للمكفوفني فإن التكنولوجيا أصب

الكاملة  املسئولية  يعطيه  الذي  للكفيف،  التمكني  أهمية  من  وتزيد  لهم،  االستقاللية 
املختلفة  املشكالت  مع  التعامل  يف  أقرب  ،  )3( واحلرية  ألنهم  اإلعاقة؛  بنوع  املتعلقة  خاصة 

  الناس للمشكلة، وأكثرهم احتكاًكا وتأثًرا بها.
وبناًء على ما سبق، ونتيجة لألهمية العالية واالنتشار املتزايد لبرامج وتطبيقات 
تكنولوجيا االتصال، تأتي احلاجة إلجراء الدراسة احلالية؛ لتسليط الضوء على اجلوانب  
يلي   وفيما  الفئات،  لتلك  الثقايف  بالتمكني  وعالقتها  والتطبيقات،  البرامج  لهذه  املختلفة 

  :  يسية للدراسةاخلطوات الرئعرض 
  الدراسات السابقة:    -أوًال 

أمكن للباحثة تناول الدراسات السابقة املرتبطة بالدراسة احلالية وفًقا ملحورين   
  كاآلتي: 

  



 

 
3780 3780 

  استخدام املراهقني لتكنولوجيا االتصال عبر اإلنترنت، ويشمل:   –املحور األول 
 ) Leevke Wilkens and   Gregor Renner ،2020")4دراسة "جريجور رينر وويلكنز  .1

التواصل   وسائل  استخدام  أمناط  عن  الكشف  قبل استهدفت  من  واإلنترنت  االجتماعي 
التواصل   وسائل  توفره  ما  بحث  مع  لالتصال،  املعقدة  االحتياجات  ذوي  املراهقني 
االجتماعي من فرص املشاركة، إلى جانب العوائق التي حتول دون االستخدام وميسراته،  

املعوقني، ومت مسح   غير  أقرانهم  مع  استخدامها  املدارس   24ومقارنة  من طالب  طالًبا 
ومت  ال احلركية،  والصعوبات  االتصاالت  يف  املعقدة  االحتياجات  ذوي  من  األملانية  ثانوية 

  .جمع البيانات باستخدام استمارة االستبيان
  وكان   اإلنترنت،  استخدموا  املشاركني   من)  ٪75أن الغالبية (وخلصت النتائج إلى  

مقاطع   منها  الترفيهية،  لألنشطة  غالًبا  االستخدام ومشاهدة  املوسيقى،  إلى  (االستماع 
عن   للبحث  وأخيًرا  الدردشة،  أو  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  االتصال  يليها  الفيديو)، 
اإلنترنت   إلى  الوصول  التقنية واالجتماعية يف  الصعوبات  النتائج  املعلومات، كما أظهرت 

واملهارا والكتابة  القراءة  مهارات  أن  إلى  وتشير  على  واستخدامها،  تؤثر  احلركية  ت 
 .استخدام اإلنترنت 

العزيز،  "دراسة   . 2 الرازق عبد  التي هدفت إلى معرفة مهارات  ،  )5(  "2018مروى عبد 
الشفوى باستخدام   التعبير  املكفوفني،  الطالب  لدى  تنميتها  املراد  االجنليزية  باللغة 

والبعدي)  (القبلي  التحدث  مهارات  قياس  اختبار  وتطبيق  والتجريبي  الوصفي  املنهجني 
البيانات،   إلى جلمع  النتائج  متوسطي    وتوصلت  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

الطريق استخدمت  التي  الضابطة  املجموعة  املدرسي درجات  بالكتاب  التقليدية  ة 
تضمن   الذي  الرقمي  الصوتي  الكتاب  استخدمت  التي  األولى  التجريبية  واملجموعة 
املؤثرات الصوتية يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التحدث لصالح املجموعة التجريبية  

  األولى.
أندرياس    دراسة .3 إمكانية    ")Andreas ,Savva    ،2017  )6"سافا،  استهدفت 

الوصول لشبكة اإلنترنت، وفهم املشكالت التي يعاني منها املكفوفون املستخدمون للويب،  
املستخدمني  جتربة  من  السائدة  للمشكالت  التصميم  حلول  من  االستفادة  واختبار 
وآخرين من   املكفوفني  لعينة من  البيانات  استبيان جلمع  استمارة  واستخدمت  املكفوفني، 

حتليل    املبصرين واستمارة  الويب،  على  منهما  لكل  االستخدام  مشكالت  بني  واملقارنة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية  توصلت نتائجها إلى:  املضمون لبعض مواقع اإلنترنت، و

يستطيع  وال  اإلنترنت،  عبر  التصفح  يف  واملبصرين  املكفوفني  املستخدمني  مشكالت  بني 
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بشبك الويب  محتوى  إلى  الوصول  من  اجلميع  عدًدا  ميثل  مما  مرئي،  بشكل  اإلنترنت  ة 
 املشكالت تتعلق مبميزات البحث والتصفح للمواقع اإللكترونية.  

ــة  .4 ــوة، دراسـ ــد عجـ ــة محمـ ــتهدفت  )7( "2017"عائشـ ــا اسـ ــادر تكنولوجيـ ــد مصـ حتديـ
باســتخدام املعلومــات املســتخدمة مــن قبــل الطلبــة ذوي اإلعاقــة البصــرية وأهــم املعيقــات، 

 .من ضعاف البصر) 10مكفوًفا و 14املنهج الوصفي والتطبيق على عينة مكونة من (
النتائج   املعلومات    أنوأكدت  تكنولوجيا  ملصادر  البصر  ضعاف  الطلبة  استخدام 

الطلب من  اإلعاقة  أعلى  ذوي  الطلبة  تواجه  التي  االستخدام  معيقات  وأن  املكفوفني،  ة 
البصرية أعلى من ضعاف البصر، وأشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على  
  درجات مقياس معيقات االستخدام الكلي وجلميع أبعاده وفًقا ملتغيري نوع اإلعاقة والنوع.  

لتســهيل اســتقاللية أجريــت  )Dustin ,Adams ،2016" )8"آدمــس، داســتني  دراســة .5
املكفوفني باعتمادهم على أنفسهم يف التقاط وتصفح الصور الفوتوغرافيـة وتخزينهـا علـى 

) مــن املكفــوفني، باســتخدام مــنهج املســح واســتمارة 13الهواتــف الذكيــة، وشــملت العينــة (
بـــرامج ألن لـــيس كـــل إلـــى عـــدم كفايـــة هـــذه الوخلصـــت النتـــائج املقابلــة جلمـــع البيانـــات، 

األشخاص علـى نفـس مسـتوى اإلمكانيـات املهاريـة والعقليـة للتعامـل مـع هـذه التكنولوجيـا 
  املعقدة. 

 أثــر اســتخدام برنــامجي بحثــت )9( "2016، "إميــان إبــراهيم عبــد اهللا زيــداندراســة  .6
NVDA وJAWS  ،معرفــة وعلــى تنميــة التحصــيل لــدى الطالبــات ذوي اإلعاقــة البصــرية

 10اجتاهات ومدى تقبل هؤالء الطالبات لهذه البرامج، بالتطبيق علـى عينـة مكونـة مـن (
طالبــات باجلامعــة اإلســالمية بغــزة، واســتخدام التصــميم شــبه التجريبــي ذا املجموعــة )

  ريس املساق وبعده.الواحدة، ومقياس اجتاه نحو البرنامجني قبل تد
ــار التحصــيل أثبتــت النتــائج و ــة إحصــائية يف كــل مــن (اختب  -عــدم وجــود فــروق ذات دالل

بـني التطبيقـني القبلـي والبعـدي، ووجـود فـروق  NVDA مقيـاس االجتـاه) التـابع لبرنـامج
ــامج  ــابع لبرن ــار التحصــيل الت ــي والبعــدي يف اختب ــة إحصــائية بــني التطبيــق القبل ذات دالل

JAWS  التطبيق البعدي.   لصالح 
هدفت الكشـف عـن درجـة اسـتخدام  )10( "2016"لني حكم وصفي احلطاب، دراسة   .7

التكنولوجيــا املســاندة وأثرهــا علــى دافعيــة الــتعلم لــدى الطــالب املكفــوفني باختيــار عينــة 
ا يف الفئــة العمريــة (60مكونــة مــن ( ا مبؤسســات التعلــيم اخلاصــة 11- 9) مبحوثــً ) عامــً

ــاملكفوفني، ومت  ــر مســتخدمي التكنولوجيــا) ب ــى مجمــوعتني (مســتخدمي وغي تقســيمهم إل
  بإجراء املقابلة معهم.  
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ــارت النتـــائج إلـــى  ــا أن وأشـ ــرطة التكنولوجيـ ــت يف األشـ ــتخداما متثلـ ــر اسـ ــمعية األكثـ السـ
واملسجالت، ثم الكتب الناطقة وبرنامج إبصار، كما أكدت وجـود فـروق دالـة إحصـائًيا يف 

  دافعية التعلم للطالب مستخدمي وغير مستخدمي التكنولوجيا لصالح املستخدمني.  
ا العوامل املؤثرة سلب رصدت )11( "2015"شرين ماجد صابر محمد، دراسة   .8 ا وإيجابـً

علـــــى اســـــتخدامات ذوي االحتياجـــــات اخلاصـــــة لإلنترنـــــت، واالحتياجـــــــات املعرفيـــــــة 
واإلعالميــــة والثقافيــــة لعينــة الدراســة عنــد اســتخدامهم لإلنترنــت، وتعــد مــن الدراســات 
الوصــفية، واعتمــدت علــى مــنهج املســح، ومت جمــع البيانــات باســتخدام أداة االستقصــاء 

ــالتطبيق  ــة، بـ ــا باملقابلـ ــة قوامهـ ــى عينـ ــرية  ٣٠٠علـ ــاقتني البصـ ــدي اإلعـ ــن متحـ ــردة مـ مفـ
  .واحلركية

أن   إلى  النتائج  من دوافع استخدام اإلنترنت متابعة األخبار واألحداث، وتوصلت 
والتواصل مع اآلخرين، إضافة إلى البحث عن صداقات جديدة وإقامة عالقات، وأن أكثر  

لهذه   اإلنترنت  تقدمها  التي  التواصل اخلدمات  ومواقع  اإللكتروني،  البريد  هي  الفئات 
أن  لإلنترنت  استخدامهم  عند  الدراسة  عينة  تواجه  التي  الصعوبات  ومن  االجتماعي، 

  الصفحات ال تعمل باستخدام لوحة املفاتيح.
بحثت استخدام املكفوفني لإلنترنت  )12( "2014"رحاب أحمد لطفي محمــد ،دراسة   .9

لتعليمية، بهدف تعرف طبيعـة االسـتخدام واملضـامني واملواقـع وعالقته بتلبية احتياجاتهم ا
املفضلة لديهم، وتعد من الدراسات الوصفية، باستخدام مـنهج املسـح لعينـة مـن املكفـوفني 

مفــردة) مــن مســتخدمي اإلنترنــت مبحــافظتى القــاهرة واجليــزة، واســتخدم جلمــع  120(
 البيانات أداة االستبيان باملقابلة.  

ــبة (أن وأكـــدت النتـــائج  ــة يســـتخدمون 85, 8نسـ %) مـــن املكفـــوفني عينـــة الدراسـ
%) مبشاركة مشـريف جمعيـات ودور رعايـة 25اإلنترنت مبساعدة أحد البرامج الناطقة، و(

ــوفني، ثــم مســاعدة األهــل واألقــارب واألصــدقاء، ومــن أســباب  اإلنترنــت اســتخدام املكف
ــة إكســاب معلومــات حــول الدراســة، وإعــداد البحــو ــة، وإقامــة عالقــات اجتماعي ث العلمي

عدم تـوافر بـرامج متكـن   املشكالتوالصداقة، وأخيًرا حتميل األغاني والبرامج، ومن أهم  
مـن قـراءة النصــوص املتحركـة، وقلــة الـدعم الفنــي الـذي ميكــن املكفـوفني مــن التعامـل مــع 

، وارتفـــاع اإلنترنـــت، وبـــطء عمليـــة الـــدخول إلـــى بعـــض املواقـــع، ورداءة الصـــوت املنطـــوق
  التكاليف املادية.
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اسـتهدفت الكشـف عـن االسـتفادة   )13(  "2013"إينــاس محمــود حامــد أحمــد،  دراسة   .10
من التقنية املستخدمة يف العناصر البنائية األساسية بالصحيفة اإللكترونية املقدمة لذوي 

  االحتياجات اخلاصة، مع معرفة العناصر التفاعلية املعلوماتية املقدمة لهم.  
ت، واستخدم منهج املسح لعينـة حتليليـة مـن الصـحف اإللكترونيـة املقدمـة لهـذه الفئـا

ــة رســالة بلغــت ( ــى جمعي ــرددين عل ــة عشــوائية مــن املت ) مفــردة، باســتخدام أداة 53وعين
  املقابلة، وحتليل الشكل ولغة املصدر جلمع البيانات.

ــًدا مــن التطــورات التقنيــة التــي ميكــن بهــا إثــراء وتوصــلت النتــائج إلــى أن  هنــاك عدي
الــذي يــنص علــى أن  الصــحف اإللكترونيــة املقدمــة لعينــة الدراســة، وثبــت صــحة الفــرض

تقــدمي عناصــر تفاعليــة معلوماتيــة يف الصــحيفة اإللكترونيــة املقدمــة لــذوي االحتياجــات 
  اخلاصة يصاحبه ثراء يف تلك الصحف.

استعرضـت اآلثـار املعرفيـة  )Eugenia A.Ives ،2012" )14"ايجينا الــيفس دراسة  .11
واالجتماعية للتكنولوجيا الرقمية على املراهقني، بهدف إيجاد فهم أوضح لتلك التأثيرات، 

) 46(وحتقيــق مزيــد مــن التــوازن للتكنولوجيــا الرقميــة، بــالتطبيق علــى عينــة مكونــة مــن 
  .سنة 15-13مفردة من طالب املدارس الثانوية تتراوح أعمارهم من 

اآلثـار اإليجابيـة للتكنولوجيـا الرقميـة علـى التعلـيم، منهـا محـو األميـة   النتــائجرصدت  
التعليمية بني األفراد، ومتثلت التـأثيرات   الرقمية، والقدرة على حتقيق التوازن يف النواحيا

    باستخدام اإلنترنت.  السلبية يف قلة تفاعل الناس مع بعضهم بعًضا، واإلدمان املرتبط
هدفت إلى التعرف على اسـتخدام  )15("  2012"وئام محمد السيد إسماعيل،  دراسة   .12

املكفوفني للشبكات االجتماعية، والصعوبات التي تواجههم وطرق التغلب عليهـا، باالعتمـاد 
) من الطالب املكفوفني وضعاف البصر مـن 50على املنهج الوصفي، والتطبيق على عينة (

 فون.سنة، واستخدم جلمع البيانات أسلوب املقابلة الشخصية وعبر التلي 25:  18
أهم الشبكات االجتماعية التى يفضل املكفوفون استخدامها موقـع وخلصت النتائج إلى أن 

facebook  يليه ،skype  ثم ،messenger  Live وأخيًرا ،twitter ومتثلـت األغـراض ،
التي تدفع املكفوفني الستخدام الشبكات االجتماعيـة: (ليكونـوا علـى اتصـال بأصـدقائهم، 

دد، ومتابعــة التغيــرات التــي حتــدث، وممارســة األلعــاب)، أمــا والتعــرف علــى أصــدقاء جــ
الصــعوبات فظهــرت يف: (احلاجــة للتــدريب، وبــطء التصــفح باســتخدام قارئــات الشاشــة، 
وعدم وجود نص بديل لوصـف الصـور، والبحـث عـن أصـدقاء جـدد، وصـعوبة التعامـل مـع 

  األلعاب والتطبيقات). 



 

 
3784 3784 

ــة  .13 ــارتوز وجدنســـــكي دراســـ  )ojdynskiBartosz Wojtek W ،2011" )16"بـــ
ــى معاجلــة املعلومــات، مــع  ــت والقــدرة عل ــر اإلنترن ــأثيرات التفاعــل عب ــيم ت اســتهدفت تقي

ا، 150إمكانية التنقل بني املواقع، واعتمدت الدراسة على املنهج التجريبي لعينة ( ) مبحوثـً
  باستخدام مقياس مستوى التفاعل.

ــني املووأثبتــت النتــائج  ــل ب ــات تنق ــذين تعرضــوا إلمكاني ــل أن املشــاركني ال ــع أق اق
ــة  ــائج أهمي ــع، وأكــدت النت ــوى، مــع ســهولة التصــفح للمواق ــذكر املحت وجــدوا صــعوبة يف ت

  مناقشة إشراك نتائجها يف فهم عملية تأثير بناء املوقع على املحتوى والتفاعل معه.
 )ndor BRASSAI & Others áS ،2011" )17"ســاندور بارســا وآخــروندراســة  .14

التقنيات املساعدة لألشخاص ضعيفي البصر، وتوضـيح أنـواع األدوات التكنولوجيـة بحثت  
املساعدة للمعاقني بصرًيا، والكشف عن العقبات التي تواجهم، مع تقدمي حلول للتكيف مع 

ــة املحيطــة، ــى النتــائج إلــى وخلصــت  البيئ ــاقني بصــرًيا عل ضــرورة حصــول األشــخاص املع
التقنيـــات احلديثـــة، منهـــا: النســـخ الســـمعي للمعلومـــات املطبوعـــة، املعلومـــات باســـتخدام 

ــس  ــق اللمـ ــن طريـ ــول عـ ــيقى، والوصـ ــرامج املوسـ ــب، وبـ ــتندات والكتـ ــى املسـ ــول إلـ والوصـ
 للمعلومات، إضافة إلى استخدام طريقة برايل لتحويل الكالم لنص.

 )Rouis,Limayem,Sangary,2011 ")18"ســــــانغاري والميــــــام ورويــــــس دراســــــة  .15
ر اســـتخدام اإلنترنـــت علـــى الطـــالب اجلـــامعيني بالســـويد، ومعرفـــة أثـــر هـــذا بحثـــت آثـــا

ــت الدراســة  ــى الصــفحات الشخصــية والثقــة يف إجنــازات الطــالب، وتناول االســتخدام عل
ا الختبـــار أثـــر االســـتخدام علـــى الصـــفات الشخصـــية والثقـــة وإجنـــازات  ا مقترحـــً منوذجـــً

 ) طالًبا.239الطالب، وطبقت على عينة قوامها (
إلى أن الوقت الذي ميضـيه الفـرد علـى الفيسـبوك يحـدد بضـبط ت النتائج  خلص

النفس ومميزات الشخصية، كما أن الثقة بالنفس ال تـؤثر علـى تفـاعلهم عنـد االسـتخدام، 
 ومستوى رضا الطالب باحلياة هبط نتيجة استخدامهم للفيسبوك.

استهدفت تصميم موقـع إخبـاري   )19(  "2011"يوسف الرفاعي أحمد فراويلة،  دراسة   .16
 يجمع بني معايير جودة التصميم ويسر االستخدام والتفاعل للمكفوفني.

ــة قوامهــا ( ــى عين ــي، بــالتطبيق عل ــنهج التجريب ــى امل ــدت الدراســة عل ) 60واعتم
مفردة من الطالب والطالبات باملرحلة اجلامعية، باستخدام اسـتمارة االسـتبيان، ومقيـاس 

  البيانات.حتليل املهام جلمع  
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وجود عالقة بني جودة تصميم املواقع اإلخبارية ويسر وصـول املكفـوفني لهـا، وتوصلت إلى  
والتـأثير اإليجــابي جلــودة التصـميم علــى عــدد محــاوالت إجنـاز املهــام، وزمــن إجنازهــا، يف 

  حني لم يثبت وجود عالقة بني جودة تصميم املواقع اإلخبارية وتفاعل املكفوفني معها.
مـدى اسـتخدام  بحثت )20(  "2010ضل اهللا واشتياق أبا يزيد عبد الرحمن،  "فدراسة   .17

احلاسب اآللـي يف تعلـيم ذوي اإلعاقـة البصـرية وأثـره علـى التحصـيل األكـادميي، ودراسـة 
ــي والوصــفي،  ــل إبصــار وجــوس، باســتخدام املنهجــني التجريب ــة مث ــرامج الناطق بعــض الب

الًبا يف مركـز تأهيـل املكفـوفني بالسـودان، ) ط30بالتطبيق على عينة من الطالب قوامها (
 قسمت إلى مجموعتني، جتريبية وضابطة.  

وجود بعض القصور يف برنامجي إبصار وجـوس، منـه اعتمـاد خلصت النتائج إلى  
، إضـافة إلـى عـدم تـوافر البـرامج الناطقـة املسـاعدة يف تعلـيم الكفيف على لوحة املفاتيح

ــات ــة البصــرية، أمــا املعوق ــدريس  ذوي اإلعاق ــت يف عــدم وجــود (الكــادر املؤهــل لت فتمثل
  غرف مصادر التعلم اخلاصة بذوي اإلعاقة البصرية).  -املكفوفني بالتقنيات احلديثة

ــة  .18 ــان، ديبــــرا دراســ ــة تناولــــت  )Debra Mann ،2010" )21"مــ ــات التكيفيــ التقنيــ
لألشخاص املعاقني بصرًيا من وجهة نظر أكادميية واقتصادية، بهـدف بيـان أنـواع األدوات 

 وخلصــت إلــىالتكنولوجية احلديثة املتوافرة للمكفـوفني يف كنـدا والتحـديات التـي تـواجهم، 
جيـة بيان أهم املشكالت التي تواجه املكفوفني يف كنـدا عنـد اسـتخدامهم لـألدوات التكنولو

التكيفية احلديثة يف حياتهم االجتماعية اليومية وبيئة العمل وتقدمي بعض احللول العمليـة 
  لتلك املشكالت.

 Nicholas Giudice & Gordonجايــديس، نيكــوالس ولــيج، جــوردون "دراســة  . 19
Legge،2008" )22(  بحثــت يف دور التكنولوجيــا يف فــن احلركــة والتنقــل للمكفــوفني بإلقــاء

د من الوسـائل واألدوات التكنولوجيـة احلديثـة التـي يسـتخدمها املكفوفـون، الضوء على عد
إلـى بيـان دور تلـك األدوات يف تسـهيل حركـة   وخلصت الدراســةمما يزيد من استقالليتهم،  

ا، ومــدى مســاهمة تلــك األدوات يف متكــني املكفــوفني مــن  ا وخارجيــً وتنقــل املكفــوفني داخليــً
ــم ــة عمله ــرهم يف أمكن ــة ممــا يعظــم فــرص  التواصــل مــع غي ــة اليومي ــاتهم االجتماعي وحي

    دمجهم اجتماعًيا واقتصادًيا ومهنًيا.

ــرامج واألدوات  )23( "2008"جمــال عبــداهللا ســالمة، دراســة  .20 ــزة والب ــت يف األجه بحث
التكنولوجيــة األكثــر اســتخداًما مــن قبــل املكفــوفني وضــعاف البصــر يف مجــالي القــراءة 
ــتخدام  ــادة اســ ــة لزيــ ــتراتيجيات املقترحــ ــواجههم، واالســ ــي تــ ــعوبات التــ ــة، والصــ والكتابــ

) 80هـا (التكنولوجيا للمكفوفني، واستخدم جلمع البيانات أسلوب املقابلـة علـى عينـة قوام
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ا بصـــرًيا، إضـــافة إلـــى اســـتخدام اســـتبانة الصـــعوبات التـــي تـــواجههم واســـتبانة  معاقـــً
  استراتيجيات زيادة استخدام التكنولوجيا.

ــل املكفــوفني هــي: توصــلت النتــائج إلــى  ــر اســتخداًما مــن قب ــا األكث أن التكنولوجي
(األشرطة واملسجالت، ثم آلة بيرل بيركنـز، واملخـرز، واللـوح)، ومتثلـت العوائـق يف: ارتفـاع 
ــى هــذه  ــة للمعــاقني بصــرًيا وعــائالتهم، وصــعوبة احلصــول عل ــة املــوارد املالي التكلفــة، وقل

  األجهزة.
اسـتهدفت التعـرف علـى املشـكالت   )24("2008"وليد يوسف محمــد إبــراهيم،  دراسة   .21

املرتبطــة باســتخدام بــرامج قــراءة الشاشــة املدعمــة للغــة العربيــة مــن وجهــة نظــر طــالب 
) طالًبا جامعًيا معاًقا بصرًيا، وعينة من مصـممي 112التعليم اجلامعي، وتضمنت العينة (

) 22املصـرية، وعـددهم (برامج التعليم اإللكتروني املتاحة عبر شبكة اإلنترنت باجلامعات  
  مصمًما تعليمًيا، واستخدم منهج املسح الوصفي، وأداة االستبانة جلمع البيانات.   

% مــن الطــالب املعــاقني بصــرًيا عينــة الدراســة يســتخدمون 65أن بينــت النتــائج 
ــار، و ــامج إبصـ ــامج 35برنـ ــتخدمون برنـ ــوافر  JAWS% يسـ ــدت تـ ا، وأكـ ــً ــامجني معـ والبرنـ

اإلمكانيات والوظائف األساسية للبرامج التي تدل على الكفاءة العالية، وتوافر اإلمكانيـات 
  ى، والوظائف الصوتية بالبرامج.والوظائف املرتبطة بالتعامل مع القوائم، واملحتو

اســــتهدفت الكشــــف عــــن فاعليــــة  )25(" 2007محمــــد إبــــراهيم أبــــو عــــون، دراســــة " .22
املعتمـد علـى  Virgoاستخدام برنامج نظـام إبصـار املعتمـد علـى حاسـة السـمع، وبرنـامج 

حاســة اللمــس، يف إكســاب مهــارة اســتخدام احلاســوب واإلنترنــت للطــالب املكفــوفني، مــع 
ات احلاســوبية التــي ميكــن إكســابها لهــم، وذلــك باســتخدام املــنهج التجريبــي حتديــد املهــار

لعينة من الطالب املكفوفني باجلامعة اإلسالمية بغزة، واستخدمت بطاقة املالحظة جلمـع 
  البيانات.

قبـل وبعـد اسـتخدام   وجود فروق يف أداء الطـالب املكمفـوفنيخلصت النتائج إلى  
برنامج إبصار، وفاعلية هذا البرنامج، وأن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية يف التطبيقـني 
ــوب  ــتخدام احلاسـ ــارات اسـ ــاب مهـ ــو يف إكسـ ــامج فيرجـ ــتخدام برنـ ــدي باسـ ــي والبعـ القبلـ

  واإلنترنت للمكفوفني، وعدم فاعلية هذا البرنامج.
  حتياجات اخلاصة:  التمكني الثقايف وذوي اال  -املحور الثاني

الثقايف عامة ولذوي اإلعاقة خاصة،   التمكني  تناولت  نظًرا ألنه ال توجد دراسة 
فقد أمكن للباحثة البحث فيما يتعلق بالتمكني بشكل عام والتثقيف سواء للعاديني أو ذوي  

  االحتياجات اخلاصة كاآلتي:  
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دور القائمني على  ، أجريت لتحديد ")26(2020"بدر نادر اخلضري وآخرون، دراسة  .23
) اإللكتروني  لذوي   E-Learning)التعليم  واإلتاحة  واملشاركة  والتمكني  الدمج  يف 

الكويتي،   املجتمع  داخل  للقائمني على    بالتعرف االحتياجات اخلاصة  الراهن  الواقع  على 
العنكبوتية،  الشبكة  على  املعلومات  إلتاحة  جهود  من  بذله  مت  وما  اإللكتروني  التعليم 
وبالتحديد: الكفيف، واألصم، واألبكم، ومعرفة املطلوب من املؤسسات واحلكومات لوضع  

  حلول عملية من أجل الدمج والتمكني لذوي االحتياجات اخلاصة. 
البح الوصفية،  ينتمي  الدراسات  إلى  النتائجث  التعليم    وتوصلت  فاعلية  إلى 

داخل  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  واإلتاحة  واملشاركة  والتمكني  الدمج  يف  اإللكتروني 
  املجتمع الكويتي.   

عارف  "  دراسة .24 ومحمود  ليشيا،   Zulkipli Lessya andزالكيبلي 
Mahmud Arif،  2020")27(،    وظيفة بحثت  مع التي  حوله،  النظر  ووجهات  التمكني 

من   جزئًيا  إسالمية ممولة  مدارس  ثالث  على  بالتطبيق  وآثارها،  التمكني  أساليب  رصد 
الدولة ومختلطة، واحدة تقع يف إندونيسيا، واثنتان يف سيدني بأستراليا، واستخدم منهج  

املعلمني واملوظفني وأولياء   بالتطبيق على عينة من  النوعية  األمور يف هذه دراسة احلالة 
املختارة   الوثائق  ومراجعة  املركزة  املجموعة  ومناقشات  املقابالت  واستخدمت  املدارس، 

و البيانات،  النتائج جلمع  باملعرفة    توصلت  الناس  تزويد  هي  التمكني  وظيفة  أن  إلى 
واملجتمعية  الشخصية  الرفاهية  على  حتافظ  أن  ميكن  التي  النظر  ووجهات  واملهارات 

إضافة البرامج   وحتسنها،  خالل  من  وكذلك  التعليم،  طريق  عن  يحدث  التمكني  أن  إلى 
الداعمة يف املجتمع، ويجب أن تركز هذه البرامج بشكل جيد على أساليب بناء القدرات  
االحتياجات   حتقيق  نحو  للطالب  ومتكني  املجتمعية  املشاركة  وتعزيز  الطويل  املدى  على 

  الروحية واالقتصادية واالجتماعية. 
الشيخ،  دراسة   .25 محمد  فوزي  وزارة  ،  )28(  "2018"داليا  أنشطة  دور  تناولت  التي 

الثقافة املصرية يف تلبية احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة، وتنتمي إلى الدراسات الوصفية  
) مبحوًثا من القائمني  25باستخدام منهج املسح اإلعالمي، وطبقت على عينة مكونة من (

ا بالقطاعات  الثقايف  النشاط  مجال على  فى  والعاملني  املصرية  الثقافة  لوزارة  لتابعة 
اإلعاقة، إضافة لعينة من األطفال املعاقني ذهنًيا املتابعني ألنشطة وزارة الثقافة وعددهم  

 ) مبحوث، واستخدمت استمارة االستبيان جلمع البيانات. 100(
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النتائج     الثقافة    أكدت  بوزارة  اإلعاقة  لذوي  املقدمة  الثقافية  األنشطة  تنوع 
املصرية، مع ترتيب االحتياجات التي تلبيها هذه األنشطة، وهي: اكتساب عادات النظام 
 والترتيب، وتفريغ الطاقة بشكل مفيد، وتنمية روح التعاون، وتكوين صداقات مع اآلخرين. 

ــابر،  .26 ــابر حمــــد جــ ــة "صــ ــة ، )29( "2018دراســ ــزام الثقافيــ ــات األقــ رصــــدت احتياجــ
واإلعالميــة، ومتطلبــاتهم االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصــادية مــن خــالل مقابلــة ومناقشــة 
متعمقة ملجموعة من األقزام مبركز شباب اجلزيرة، ومسـح شـامل للموضـوعات الصـحفية 

وبر إلــى أكتــ 2013التــي تناولــت احتياجــاتهم وقضــاياهم وســماتهم يف الفتــرة مــن أكتــوبر 
2018. 

لألقــزام العديــد مــن االحتياجــات الثقافيــة منهــا تشــجيع وتوصــلت النتــائج إلــى أن 
ــمن  ــات تتضـ ــب وقصـــص وروايـ ــن كتـ ــة مـ ــداعات ثقافيـ ــأليف إبـ ــى تـ ــاب علـ ــاء والكتـ األدبـ
شخصيات من األقـزام، مـع إقامـة دورات تأهيليـة وتثقيفيـة لتعـريفهم بثقافـة التعامـل مـع 

افة إلــى عقــد دورات تدريبيــة للقــائمني باالتصــال يف أعــراض القزامــة للتــأقلم معهــا، إضــ
  برامج ذوي القدرات اخلاصة عن ثقافة التعامل معهم.

اســــتهدفت معرفــــة دور ) 30( "2017محمــــد حســــني أبــــو ملحــــم وآخــــرون، " دراســــة .27
الوســائل احلديثــة واملتاحــة للمكفــوفني يف متكيــنهم مــن أداء أدوارهــم االجتماعيــة لتحقيــق 

االجتماعي لهم، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصـفي باسـتخدام أسـلوب املسـح التكيف  
عضو من األعضاء كافة املسـجلني يف نـادي الشـعلة   200االجتماعي على عينة مكونة من  

  للمكفوفني، باستخدام استمارة املقابلة جلمع البيانات.
النتائج   والتقأظهرت  الناطقة،  لألجهزة  إحصائًيا  دال  دور  التكيفية وجود  نيات 

أنفسهم،   املكفوفني  نظر  وجهة  من  األردني  املجتمع  يف  ومتكينهم  دمجهم  يف  احلديثة 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف دور التقنيات التكيفية احلديثة اخلاصة باملكفوفني  

االجتماعي   (النوع  ملتغيرات  تبًعا  املجتمع  يف  ومتكينهم  دمجهم  اإلقامة    -يف   - مكان 
  لتعليمي). املستوى ا

، FATIH YILDIRIM, CANANNUR KARABEY"فــاحت وكانــانوردراســة  .28
، تناولت الدور الوظيفي للتمكني وتأثيره يف الثقافة التنظيمية لالبتكـار، بهـدف )31("2016

متكني املوظف مما يـؤدي إلـى إيجـاد العمـال الـذين لـديهم هـذه اخلصـائص التنظيميـة مـع 
  ر معرفة.تفضيل العمال األكثر تعليًما وأكث
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من العاملني يف الشـركات العاملـة يف قطـاع إدارة الفنـادق   419طبق البحث على  
فنــــادق) يف محافظــــة أرضــــروم، واســــتخدم جلمــــع البيانــــات اســــتمارة  10الســــياحية (

  االستبيان.
أن   النتائج  له دورًا يف  وأكدت  وأن  االبتكار،  أنواع  إيجابي على جميع  يؤثر بشكل  التمكني 

  التي تقلل من اآلثار السلبية لثقافة التسلسل الهرمي على جميع أنواع االبتكار. الطريقة 
الكشـف عـن مـدى االرتبـاط ، استهدفت )32(  "2008"منال طلعت محمــود،  دراسة   .29

ا  بـــني بـــرامج التمكـــني االجتمـــاعي واالقتصـــادي واملهنـــي ملؤسســـات رعايـــة املعـــاقني ذهنيـــً
ــي إلــى الدراســ ــة حيــاتهم، وتنتم ــة، واســتخدم جلمــع وحتســني نوعي ات الوصــفية التحليلي

ا،  البيانات دليل مقابلة األخصائيني االجتمـاعيني ومـديري مؤسسـات رعايـة املعـاقني ذهنيـً
 ومقياس التمكني وحتسني نوعية احلياة للمعاقني ذهنًيا.

وجود عالقة دالـة إحصـائًيا بـني بـرامج التمكـني االجتمـاعي وتوصلت النتائج إلــى  
واالقتصادي واملهنى واجلانب املوضـوعي كأحـد مؤشـرات حتسـني نوعيـة احليـاة للمعـاقني 
ــني املتوســطات احلســابية الســتجابات  ــة إحصــائية ب ا، وعــدم وجــود فــروق ذات دالل ــً عقلي

املهني) يف ضوء متغيـرات   –دي  االقتصا  –املبحوثني تعزى إلى متغير التمكني (االجتماعي  
  النوع والسن. 

تناولـت التمكـني االجتمـاعي لـذوي ،  )33("  2005"مهدي محمــد القصــاص،  دراسة   .30
االحتياجات اخلاصة، بهدف دمجهم داخـل املجتمـع وتغييـر الثقافـة السـائدة عـن اإلعاقـة، 

) 15وطبق البحث يف مدينة كوم حمادة مبحافظة البحيـرة علـى عينـة عمديـة مكونـة مـن (
 حالة، واستخدمت املقابالت اجلماعية املفتوحة جلمع البيانات. 

ذوي االحتياجـات اخلاصـة مـن حيـث طريقـة معـاملتهم ومـا معاناة    وأكدت النتــائج
يرتبط بها من أفكار مجتمعية خاطئة سائدة يف املجتمع، منهـا: أنـه انطـوائي، وعـدم الثقـة 
يف نفسه أو يف اآلخرين، وأيًضا أشارت النتائج إلى أنـه يجـب املسـاعدة علـى تقبـل إعاقتـه 

أن نظرة املجتمع لهم تقوم على جتنبهم وعـدم   بشكل طبيعي وواقعي، كما أكد أفراد العينة
تقــبلهم خاصــة يف حــاالت اإلعاقــة الشــديدة، والعــزل مــن جانــب أســرهم، وأكــدت النتــائج 
العجز املادي وفقر الرعاية الصحية لهم، وينعكس ذلك على تـدني مشـاركتهم يف األنشـطة 

  املجتمعية املختلفة وميلهم للعزلة.  
ــة  .31 ــد ادراسـ ــالق، "حـــامت محمـــد عـــاطف عبـ ــوع  )34( “2004خلـ ــة نـ ــتهدفت معرفـ اسـ

العالقة بني استخدام اإلنترنت وتشكيل الهوية الثقافية للمراهقني يف ضوء نظريـة الغـرس 
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ــة  ــى عين ــنهج املســح، وطبقــت عل ــى الدراســات الوصــفية باســتخدام م ــايف، وتنتمــي إل الثق
  مفردة من طلبة املرحلة الثانوية.  ) 494(عشوائية طبقية قوامها  

وجـــود عالقـــة ســـلبية بـــني اســـتخدام املـــراهقني لإلنترنـــت إلـــى وتوصـــلت النتـــائج 
ــني امل ــائية بـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــع وجـ ــة، مـ ــويتهم الثقافيـ ــادي وهـ ــتوى االقتصـ سـ

واستخدام املراهقني لإلنترنت لصالح املستوى املرتفع، إضافة إلى وجود فروق ذات داللـة 
إحصـــائية بـــني مجموعـــة الطـــالب يف املـــدارس احلكوميـــة يف مقابـــل املـــدارس اخلاصـــة 

  وتشكيل هويتهم الثقافية لصالح املجموعة األولى.
 ة منها يف الدراسة احلالية:  التعليق على الدراسات السابقة وأوجه االستفاد 

ــة  - ــة بدراسـ ــة واألجنبيـ ــات العربيـ ــل الدراسـ ــن قبـ ــد مـ ــام املتزايـ ــة االهتمـ تبـــني للباحثـ
ا ذوي  تكنولوجيــا االتصــال، وتأثيراتهــا املعرفيــة والنفســية لألفــراد بشــكل عــام، وأيضــً
ــة  ــى أهمي ــة، ممــا يشــير إل ــواحي الثقافي ــى الن االحتياجــات اخلاصــة دون التطــرق إل

حلاليــة يف بحــث أهميــة بــرامج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال واالعتمــاد الدراســة ا
  عليها من جانب املراهقني املكفوفني وضعاف البصر الكتساب املعلومات.

تركز االهتمام يف مجمل الدراسات على بحث طبيعة وأمناط االسـتخدام، واجتاهـات  -
لتفاعــل واحلصــول ذوي االحتياجــات اخلاصــة نحــو اإلنترنــت، وفاعليتهــا يف حتقيــق ا

على املعلومات، والعقبات التي تواجهم، كما اهتمت بعض الدراسات ببحـث اسـتخدام 
أجهزة قراءة الشاشة واألجهـزة املسـاعدة للمكفـوفني؛ األمـر الـذي يتطلـب مزيـًدا مـن 
البحث حول طبيعة وأهمية البرامج والتطبيقات التكنولوجية املستخدمة لهذه الفئات 

 ملعلومات واملعرفة والتثقيف.ودورها يف زيادة ا
لــوحظ قلــة عــدد الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت اجلانــب الثقــايف لــذوي  -

اإلعاقة؛ فال توجد دراسات تناولت التمكني الثقايف، وهذا ما مييـز الدراسـة احلاليـة 
ــه باســتخدامهم  ــوفني وضــعاف البصــر وعالقت ــى دراســته للمــراهقني املكف ــدعو إل وي

  لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال.
تعــددت املنــاهج العلميــة التــي اعتمــدت يف دراســات التكنولوجيــا واملكفــوفني العربيــة  -

واألجنبية يف إطارها، حيث ركـزت يف مجملهـا علـى اسـتخدام مـنهج املسـح، أو املـنهج 
 التجريبي، أو املنهج شبه التجريبي.

دى حاجـة الدراسـات العربيـة إلـى بحـث السابقة تبـني للباحثـة مـ  للمؤشراتووفًقا  
مزيـــد مـــن اجلوانـــب املهمـــة املرتبطـــة باســـتخدام بـــرامج وتطبيقـــات تكنولوجيـــا االتصـــال 
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للمراهقني املكفوفني وضعاف البصـر، ودوافـع هـذا االسـتخدام، والعقبـات التـي تـواجههم، 
 خاصة يف سياق دراسات وبحوث اإلعالم وثقافة األطفال.

  لدراسة:حتديد مشكلة ا -ثانًيا
يعتمد املكفوفون وضعاف البصر على عديد من املساعدات التكنولوجية للحصول على     

الدور  يعكس  مما  اإلنترنت،  شبكة  عبر  تقدم  التي  والتطبيقات  البرامج  منها  املعلومات 
العالم،   دول  بثقافات  وإملامهم  الفئات  لهذه  واملعرفة  الوعي  بزيادة  به  تقوم  الذي  الثقايف 

ا يعزز  العاملية  مما  الثقافات  يضم  دولًيا  حضارًيا  تراًثا  ويخلق  احلضاري  لتواصل 
  .)35( املختلفة

وتكنولوجيا  وسائل  مع  بالتفاعل  البصر  وضعاف  املكفوفون  املراهقون  يتصف 
احلالية  الدراسة  تسعى  التي  واملعرفية،  الثقافية  احتياجاتهم  وتعدد  احلديثة،  االتصال 

العقبات   ورصد  عنها  مهمة  للبحث  كوسيلة  اإلنترنت  شبكة  تظهر  وهنا  تقابلهم،  التي 
مواكبة للعصر تؤدي دورًا مهًما يف توفير املعلومات واملعارف، وإشباع االحتياجات وحتقيق 

  وظائف التثقيف واملعرفة ملستخدميها خاصة من املراهقني املكفوفني وضعاف البصر. 
  لدراسة يف التساؤل الرئيس اآلتي:حتديد مشكلة ابلورة و ما سبق، ميكن  إلىواستناًدا 

و برامج  دور  املراهقني  ما  لدى  الثقايف  التمكني  يف  االتصال  تكنولوجيا  تطبيقات 
  املكفوفني وضعاف البصر؟   

  أهمية الدراسة:  -ثالًثا
  تتمثل أهمية الدراسة يف اجلانبني النظري والتطبيقي، وذلك على النحو اآلتي:

  (أ) األهمية النظرية: 
اإلعاقة  .1 ذوي  لتمكني  وتطبيقاتها  ببرامجها  االتصال  تكنولوجيا  استخدام  أهمية 

من   مزيًدا  لهم  وتتيح  املجتمع  أفراد  مع  والتوافق  املعلومات  اكتساب  من  البصرية 
واالستقاللية  بالثقة  الشعور  وضمان  املجتمع،  داخل  والشمولية  والعدالة  املشاركة 

اإل خالل  من  يف لهم  املبصرين  مثل  فاعلية  أكثر  ليصبحوا  التكنولوجية  تاحة 
   .احلصول على املعرفة، ومشاركة االهتمامات واالحتياجات بني األفراد 

سنة، التي   21- 12همية املرحلة العمرية ملجتمع الدراسة، وهم فئة املراهقني من  أ . 2
ءه ويعبر عنها  تعد من أخطر املراحل التي مير بها اإلنسان؛ حيث يبني املراهق آرا

اجتاهاته،   يف  وتؤثر  املراهق  لها  يتعرض  التي  املشكالت  بعض  وبها  تامة،  بحرية 
ولذلك يرى علماء النفس والتربية أن الصحة اجلسمية والنفسية لإلنسان تتوقف  

 .)36( على اجتياز فترة املراهقة بأمان
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التكنولوجيا  .3 وتطبيقات  برامج  أنواع  عن  للباحثني  املعلومات  من  قدرًا  توفر 
االستفادة من   لهم وضمان  الثقايف  املستوى  ودورها يف رفع  للمكفوفني  املستخدمة 
واجتاهات   آراء  حتويل  على  القدرة  لها  فهي  خدمتهم،  يف  احلديثة  التكنولوجيا 

 يف طرح وتبادل اآلراء واألفكار املراهقني من مجرد مستهلكني سلبيني إلى مشاركني
 واملوضوعات مع املحيطني بهم.  

تعد من الدراسات املهمة التي تربط بني دراسات مجالي التربية اخلاصة واإلعالم   .4
شبكة   أهمية  االعتبار  يف  األخذ  مع  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  األطفال  وثقافة 

العوامل املساع الفئات بعّدها توفر لهم  دة والبديلة لفقد حاسة من  اإلنترنت لهذه 
التفاعل   فرص  للمكفوفني  توفر  الشبكات  هذه  أن  إلى  إضافة  املهمة،  احلواس 

 .)37(االجتماعي
 (ب) األهمية التطبيقية: 

الدراسة احلالية تسلط الضوء على أهم البرامج والتطبيقات احلديثة التي تعوض   .1
ألهم   وتوجههم  البصر،  نعمة  عن  البصرية  اإلعاقة  التي  ذوي  التقنيات  وأفضل 

  .حتسن تعليمهم وتزيد من ثقافتهم
املكفوفني   .2 للمراهقني  املساعدة  األدوات  لبحث  جديدة  آفاق  لفتح  الدراسة  تسعى 

يؤدي   مما  احللول،  اقتراح  ملحاولة  تواجههم  التي  العقبات  وأهم  البصر  وضعاف 
مثل وجتنب  لزيادة استخدامها من قبل تلك الفئات، لالستفادة منها على النحو األ

 مخاطرها. 
للباحثني   .3 واسًعا  املجال  تفتح  كونها  ونتائجها يف  الدراسة  االستفادة من هذه  ميكن 

احلديثة   التقنيات  بني  العالقة  يف  والبحث  الدراسات  من  مزيد  إجراء  أجل  من 
 باإلنترنت وحرية التعبير. 

  محاولة لصياغة رؤى مستقبلية تسهم يف إصدار قوانني وتشريعات خاصة بحرية .4
وعلى  عامة،  بصفة  اإلنترنت  على  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  والرأي  التعبير 
تلك  وضوح  على  احلفاظ  بشرط  خاصة،  بصفة  االجتماعي  التواصل  شبكات 
املجتمع  داخل  باالندماج  ومساعدتهم  الفئات  تلك  لتمكني  وشفافيتها،  القوانني 

 ولضمان حرية التعبير إلى أقصى حد ممكن.
  تسعى الدراسة احلالية إلى:   سة:أهداف الدرا -رابًعا
الكشــف عــن كثافــة اســتخدام املــراهقني املكفــوفني عينــة الدراســة لبــرامج وتطبيقــات  -

  تكنولوجيا االتصال عند تصفح اإلنترنت.
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التعرف على أوجه اسـتفادة املـراهقني املكفـوفني وضـعاف البصـر عينـة الدراسـة مـن  -
 احلديثة.  استخدامهم برامج وتطبيقات لتكنولوجيا االتصال  

رصــد أهــم البــرامج والتطبيقــات التكنولوجيــة املســتخدمة مــن جانــب عينــة الدراســة  -
 للحصول على املعلومات باستخدام شبكة اإلنترنت.  

معرفـــة إلـــى أي درجـــة تســـاعد بـــرامج وتطبيقـــات تكنولوجيـــا االتصـــال اخلاصـــة  -
 باملكفوفني على متكينهم الثقايف يف املجتمع من وجهة نظرهم.

ى مــدى قبــول املــراهقني املكفــوفني وضــعاف البصــر ملحــددات وخصــائص التعــرف علــ -
 انتشار املبتكرات من خالل استخدامهم لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال.

التحقــق مـــن العالقــة بـــني اســـتخدام عينــة الدراســـة لبــرامج وتطبيقـــات تكنولوجيـــا  -
 االتصال احلديثة ومستوى التمكني الثقايف لديهم.

 الدراسة:حدود   -خامًسا
ــوفني : احلـــدود املوضـــوعية - ــراهقني املكفـ ــتخدام املـ ــث اسـ ــة ببحـ ــة احلاليـ ــتم الدراسـ تهـ

  وضعاف البصر لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال وعالقتها بالتمكني الثقايف لديهم.
بالتطبيق على املراهقني املكفوفني وضـعاف البصـر مـن املشـتركني احلدود اجلغرافيــة:   -

بالصفحات واجلروبات اخلاصة بذوي اإلعاقة واملكفوفني من مستخدمي اإلنترنـت داخـل 
  جمهورية مصر العربية.   

إلــى نهايــة  2020مت تطبيــق الدراســة خــالل الفتــرة مــن أول أبريــل احلــدود الزمنيــة:  -
  .2020يونيو  
   :ر النظري للدراسة (نظرية انتشار املبتكرات املستحدثة)اإلطا –سادًسا  
عام     وشوميكر  1970يف  روجرز  قّدم  منوذًجا    Rogers and Shoamakerم 

يحتوي على وجهة نظر مركبة النتشار املبتكرات يف النظام االجتماعي، التي أسهمت فى  
االتصالية الرسائل  تأثير  نحو  الفهم  من    زيادة  تنتقل  معينة  فكرة  طريق  عن  وانتشارها 

نقطة األصل إلى املناطق اجلغرافية املحيطة بها، أو من شخص إلى آخر خالل منطقة  
  .)38(واحدة

   " معينة  روجرز"  عّرف  قنوات  ابتكار  خاللها  من  يتم  التي  العملية  بأنه:  االنتشار 
تكنولوجيا بأنها: تصميم  ، كما عّرف الشاملة مبرور الوقت بني أعضاء النظام االجتماعي

للعمل األداتي الذي يقلل من عدم اليقني يف العالقات بني السبب والنتيجة التي تتطلب  
 . )39( وتتكون من األجهزة والبرمجياتها حتقيق

  : تشتمل على  - املكونات الرئيسية لنشر االبتكارات 
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واالبتكار .1 مثل    :التجديد  االجتماعي  النظام  تدخل  جديدة  فكرة  استخدام أي 
  اإلنترنت. 

 .)40( عبر قنوات االتصال أو االتصال الشخصي االتصال:  .2
لها  الوقت: .3 الناس  وتبني  املبتكرات  النتشار  الفشل ،  )41(ضروري  أو  النجاح  ويرتبط 

لهذه املبتكرات والظروف واألسباب املصاحبة لهما بالوقت، كما تقاس مدى حداثة الفكرة  
م ألول  فيه  استخدمت  الذي  الزمني  مهم  رة،  بالبعد  عامل  الوقت  عنصر  أن  يؤكد  وهذا 

  النتشار املبتكرات.
للفكرة       تبنيهم  فيه  يتم  الذي  الوقت  أساس  على  األفراد  الباحثون  قّسم  وقد 

الغالبية   - الغالبية املتقدمة    -املتبنون األوائل    -املستحدثة إلى عدة فئات هي: (املبتكرون  
 .)42( المتأخرة)

االجتماعي: .4 وميثل   التنسيق  معني،  اجتماعي  نسق  داخل  تدور  االنتشار  عملية 
؛ )43(األفراد أعضاء هذا النسق كما ميثلون فيه جماعات غير رسمية ومؤسسات ومنظمات

  .  )44(فاملبتكرات موجهة إلى أفراد يف مجتمع ما تربطهم مجموعة من العالقات
 مراحل عملية انتشار املبتكرات:

بالفكرة: .1 الوعي  معلومات  هى    مرحلة  على  للحصول  واحلاجة  بالفكرة  الفرد  شعور 
عنها املعلومات )45( كافية  على  للحصول  االبتكار  نوعية  معرفة  على  املرحلة  هذه  وتؤكد   ،

  حول الفكرة اجلديدة.  
ويتفق العلماء على أهمية هذه املرحلة، وأنها بداية سلسلة تمر باملراحل الالحقة      

 . )46(، ففيها يسمح للفرد بتعلم اجلديد عفوًيا أو مقصوًدايف عملية التبني
يصبح الفرد راغًبا يف التعرف على اجلديد بشكل أكثر دقة، ويسعى   مرحلة االهتمام: .2

حولها،   معلوماته  تنمية  اجلديدة إلى  بالفكرة  النفسية  الناحية  من  ارتباًطا  أكثر  ويصبح 
هادًفا سلوكه  معارًضا  )47(فيصبح  أو  مؤيًدا  موقًفا  ويحدد  اإلقناع  على  قدرة  وأكثر   ،

  لالبتكار.
التقييم: .3 يطبق الفرد الفكرة املبتكرة تطبيًقا عقلًيا على موقفه الراهن الذي   مرحلة 

يتوقعه مستقبًال، وبعدها يقرر إذا كان عليه أن يجرب الفكرة أم ال، وتخضع هذه املرحلة  
وتوصف هذه املرحلة  ،  )48(فهو يحتاج إلى التشجيع القويإلى تردد كبير من املتبني لذلك  

يمارس فيها الفرد أنشطة تدفعه إما تبني االبتكار وإخضاعه للتجريب العلمي أو    بالقرار،
  رفضه. 
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التجريب: .4 نطاق    مرحلة  على  املستحدثة  الفكرة  الفرد  يحدد   ضيقيستخدم  لكي 
الفكرة،   لتطبيق  متهيًدا  اخلاصة  ظروفه  نطاق  يف  أن  فائدتها  يقرر  بفائدتها  اقتنع  فإذا 

 . )49( يطبقها، وإذا لم يقتنع بها يرفضها
يسعى فيها الفرد إلى تدعيم قراره حول االبتكار، وقد يتخلى عن إحدى   مرحلة التبني: .5

تتميز هذه املرحلة بالثبات النسبي،  ، و)50( وسائل االتصال السابقة إذا تعرض لوسائل جديدة
ميكنه   لكن  بفوائدها؛  االقتناع  بعد  املستحدثة  الفكرة  بتبني  القرار  لديه  الفرد  ويصبح 

ومختلفة عديدة  ألسباب  الفكرة  تارًكا  كل )51( التراجع  يف  ضرورًيا  الوقت  عنصر  ويكون   ،
 مرحلة من املراحل السابقة.  

 ة انتشار املبتكرات املستحدثة أوجه استفادة الدراسة احلالية من نظري
قياس محددات وخصائص       النظرية يف  من  احلالية  بالدراسة  الباحثة  استفادت 

وعقبات  فوائد  ملعرفة  البصر؛  وضعاف  املكفوفني  املراهقني  على  بالتطبيق  النظرية 
التمكني   أبعاد  وحتديد  االتصال،  تكنولوجيا  وتطبيقات  لبرامج  الدراسة  عينة  استخدام 

) للدراسة احلالية، 14،  13يان يف التساؤلني (الثقايف لهم، الذي تضمنته استمارة االستب
  وتتضح هذه املحددات من خالل النقاط اآلتية:  

على  .1 تعود  التي  احلديثة  األفكار  تبني  درجة  تعني  التي  النسبية،  امليزة  مدى حتقيق 
أو   مكلفة،  غير  والتطبيقات  البرامج  هذه  ألن  نظًرا  االقتصادية  بالفائدة  الدراسة  عينة 

  العكس. 
تو .2 بذلك، درجة  الدراسة وجتاربهم اخلاصة  لدى عينة  السائدة  القيم  الفكرة مع  افق 

وهذا التوافق من شأنه أن يزودهم بالطمأنينة، كما يجعل الفكرة أسهل فهًما بالنسبة لهم  
بالكشف عن مدى املالءمة السليمة وتوافق األفكار مع قيم املجتمع، مما يكسب املراهقني  

 الدراسة الشعور بالطمأنينة واألمان.  املكفوفني وضعاف البصر عينة
حتديد درجة الصعوبة النسبية للفكرة وقدرة عينة الدراسة على الفهم واالستخدام،  .3

أكثر وضوًحا وأيسر استعماًال من بعض األفكار  وقد لوحظ أن بعض األفكار املستحدثة 
 ها بينهم. األخرى، وأن هذا االستخدام يرتبط بدرجة قبول قرار املجتمع لها وانتشار

االستفادة من انتشار البرامج والتطبيقات احلديثة التي متكن عينة الدراسة من الفهم   .4
والتغلب على الصعوبات التي تواجهم يف احلصول على املعلومات، وإمكانية التجزئة لبعض 
األفكار واألساليب املستحدثة والتأكيد أنه كلما جنح الفرد يف جتربة جزء ينتقل بسهولة  

أ ما إلى  وهذا  للتجزئة،  قابلة  غير  تكون  األخرى  واألساليب  األفكار  وبعض  أخرى،  جزاء 
 أكدته النظرية. 
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وإمكانية   .5 الدراسة،  عينة  بني  املستخدمة  والتطبيقات  البرامج  وتداول  نشر  سهولة 
املعلومة   تبني  إلى  تؤدي  التي  النتائج  ألفضل  والوصول  املفيدة  املعلومات  على  احلصول 

 .ساعد تلك الفئات على تعويض حاسة البصر يف التعامل مع اآلخرين األشمل، التي ت
 اإلطار املعريف للدراسة: -سابًعا

  أهمية التكنولوجيا يف حياة املكفوفني وضعاف البصر:   .أ
بل   املجاالت؛  من  عديد  يف  للمكفوفني  عون  خير  احلديثة  التكنولوجيا  أصبحت 

  . )52(إنها جعلتهم أكثر اندماًجا يف املجتمع من ذي قبل للحصول على املعلومات
وبتدريبهم   بهم،  باملحيطني  ويتأثرون  يؤثرون  املجتمع،  فاملكفوفون جزء من نسيج 

يصبحون   بأنفسهم  أعمالهم  قضاء  املجتمع على  يف  إيجابيني  يحتاجون ؛  )53(  أفراًدا  فهم 
  . )54( للشعور بالرضا واالستقرار النفسي

بصرًيا،   املعاقني  ملساعدة  إلكترونية  معدات  إنشاء  التكنولوجي  التقدم  أتاح  وقد 
وبظهور تلك األدوات تغيرت حياتهم جذرًيا؛ حيث متكن الكفيف من التفاعل معتمًدا على  

احليا أموره  بذلك نفسه يف  باستقاللية،  عالية  بقدرة  أعماله اخلاصة  يتم  وأن  كافة،  تية 
  مكّنت التكنولوجيا الكفيف من البحث بسهولة يف مصادر املعرفة باإلنترنت. 

يف    املكفوفني  ملعاونة  تهدف  التي  البرمجية  احللول  هي  التعويضية  التكنولوجيا 
احلاسب  شاشة  على  الواردة  والنصوص  الرسائل  ينطق  برنامج  فهذا  أهدافهم،  حتقيق 
اآللي، وذاك برنامج يكبر الشاشة ليعني ضعاف البصر على رؤية املحتوى املوجود عليها،  

ئي على شاشة احلاسب اآللي إلى خط مطبوع بارز  وتلك طباعة تقوم بترجمة اخلط املر
يقوم  ضوئي  ماسح  وهناك  املطبوعة،  املواد  قراءة  على  تعينهم  لكي  املثقول  الورق  على 

  بإدخال النصوص املطبوعة باحلبر إلى احلاسب اآللي لييسر قراءتها.  
القدرات    جنحت من  العديد  البصر  وضعاف  املكفوفني  إكساب  فى  التكنولوجيا 

  :                   )55( ات منهاواملهار
 مهارات استخدام أجهزة االتصال عن بعد وبرامج "السوفت وير" املعدة لتناسبهم.  -1
استعمال   -2 على  والتدريب  البصرية،  واألدوات  "برايل"  باستخدام  والكتابة  القراءة 

  فّعال للبقايا البصرية. 
التنقل   -3 مهارات  بإكسابهم  واالستقاللية  اآلمن  األساليب  التنقل  باستخدام 

 املستخدمة، مثل العصي الطويلة وغيرها من أدوات التنقل.
 التفاعل االجتماعي الذي يتضمن استخدام لغة اجلسم واملفاهيم البصرية األخرى. -4



                3797 

الضبط الشخصي ومهارات العيش املستقل، حيث يتعلم املكفوفون أساليب خاصة   -5
ة، مثل إعداد الطعام وإدارة النقود  تساعدهم على القيام باألنشطة احلياتية املستقل

 وغيرها من املهارات. 
أهم البرامج والتطبيقات األكثر استخداما لدى املكفوفني وضعاف البصر من خالل   .ب

 شبكة اإلنترنت بالدراسة احلالية 
قارئ الشاشة هو تطبيق يقوم بتحويل أي نص ظاهر على شاشة اجلهاز، سواء 

ل، أو جهاز الصرف اآللي، على سبيل املثال، إلى حاسوب، أو جهاز لوحي، أو هاتف جوا
على   يوجد  ما  معرفة  من  وميكنه  عليه،  التعرف  للمستخدم  ميكن  وواضح  مسموع  كالم 

 .)56(الشاشة والتعامل معه
 :أهم قارئات الشاشة

  ): NVDA )NonVisual Desktop Accessبرنامج  . 1
البصر   وضعاف  للمكفوفني  ُيتيح  مجاني،  شاشة  قارئ  احلاسوب  هو  استخدام 

ما  كل  املستخدم  يسمع  بحيث  بالصوت،  مقروء  إلى نص  الشاشة  على  يظهر  ما  بتحويل 
قراءة محتويات الشاشة باخلط البارز   مير حتت املؤشر من محتويات الشاشة، كما يتيح 

  على أجهزٍة تعرف بعارضات "برايل" اإللكترونية. 
فكلما   التقدميي،  الشريط  حتريك  عن  تنبيه  صفارة  إصدار  بإمكانية  ويتميز 
اقترب الشريط من نهايته ارتفع صوت الصفارة التي تعلم املستخدم مبدى تقدم الشريط،  
بإرفاق مثل هذه اخلاصية يف ملحقاتهم   املماثلة  البرامج  الرغم من إسراع مطورو  وعلى 

البرنامج الوحيد العامل مع ويندوز الذي يتبنى  يعد    NVDAالتخصصية لبرامجهم إال أن  
  . )57(هذه اخلاصية ضمن أدواته البرمجية

  : JAWS (Job Access With Speech)برنامج  . 2
هو برنامج ناطق لشاشة احلاسوب يعطي للمستخدم تصورًا كامًال عن محتويات  

نظام على  املوجودة  البرامج  من  عدًدا  يدعم  كما  تنسيق  Windws الشاشة،    مثل 
البرمجة  )58( النصوص إمكانية  ويدعم  التطبيقات،  من  لعديد  الوصول  يتيح  فهو   ،

 .للمكفوفني
والرسومات،    jawsويعد   والصور  النصوص  القدرة على قراءة  له  قوًيا  برنامًجا 

خالله   من  للمكفوفني  ميكن  واإلجنليزية  العربية  باللغة  ناطق  متكامل  برنامج  أول  وهو 
استخدام الكمبيوتر مبهارة، ويتكون من قارئ للشاشة مزود بعدد من األدوات األساسية 

  .)59( باللغة العربية واإلجنليزية
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  : TalkBackقارئ الشاشة  برنامج  . 3
النظام  يف  األساسية  الوظائف  تنفيذ  املكفوفني  للمستخدمني  يتيح  مجاني  قارئ  هو 
تساعدهم  التي  الوصول  إمكانية  إحدى خدمات  اخلاصية  هذه  وتعد  األندرويد،  بأجهزة 
على التفاعل مع أجهزتهم، وتتيح لهم قراءة األشياء املعروضة على الشاشة بكل سهولة،  

  .وميكن للشركات التعديل عليه وحتسينه بحيث يتوافق مع األجهزة التي يصدرونها
  برنامج إبصار:  . 4

اإللكتروني  البريد  وقراءة  واإلجنليزية  العربية  باللغتني  النصوص  كتابة  على  يساعد 
املكتبات  يف  ويستخدم  املكتوب،  للنص  املنطوقة  القراءة  تقنيات  أبرز  من  وهو  وكتابته، 

املعل  أيًضا  ومراكز  وميكنه  العربي،  والعالم  مصر  يف  واسع  استخدام  حيز  ويشغل  ومات، 
 . )60( حتويل ملفات "برايل" إلى نصوص والعكس، وذلك من خالل محول "برايل" 

مساعدة فاقدي البصـر يف قـراءة الكتـب واملسـتندات املطبوعـة   لىعويعمل "إبصار"    
وكتابة وحفظ هذه النصوص بكفاءة عالية، إضافة إلـى طباعتهـا بطريقـة "برايـل"، وقـد مت 

م، ثـم توالـت بقيـة إصـداراته 2000، وكـان أول إصـدار لـه عـام  )61(إنتاجه يف شركة صـخر
  .2005حتى اإلصدار اخلامس منه عام 

، جميع اخلطوات التي يقوم بها املستخدم تصـحبها رسـائل صـوتيةن  أومن مميزاته    
ســهولة التعامــل باســتخدام لوحــة املفــاتيح، ويتــيح عــدًدا مــن القــوائم املســاعدة لالســتماع و

ا للترجمـة  لشرح بعض العمليات التي يقوم البرنامج بتنفيذها، إضافة إلى أنه يتيح قاموسـً
  .)62(من (عربي) إلى (إجنليزي)، أو العكس

  برنامج هال: . 5
يعد أول برنامج قارئ شاشة باللغة العربية (نطق وبرايل)، ويعمل مع جميع إصدارات 
األحرف   ويتهجى  يقرأ  وهو  اإلنترنت،  مواقع  تصفح  بسهولة  وميتاز  التشغيل،  أنظمة 
والنصوص واألشكال والقوائم والبريد اإللكتروني والرموز املرسومة والصور، ويحدد نوع  

 .  )63( ومميزاته، ويقوم بالنطق أثناء الكتابةاخلط ومقاسه 
حيث   من  الضوئي  كاملاسح  تعمل  وهي  االفتراضية،  البؤرة  بخاصية  البرنامج  يتميز 
يضم   كما  املفاتيح،  لوحة  باستخدام  إليها  الوصول  يصعب  التي  الشاشة،  أجزاء  قراءة 

  .  )64(البرنامج خاصية التكبير التي تعمل على تكبير الشاشة إلى عشرات األضعاف
  وضعاف البصر  التمكني الثقايف للمراهقني املكفوفني  .ج

على   القدرة  لها  ليس  التي  واجلماعات  األفراد  مساعدة  عملية  هو  التمكني 
التي ميكن   أو  بالفعل  املوجودة  القدرات  تدعيم  من خالل  القرارات  املشاركة يف صناعة 
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وعي   على  يكونوا  أن  الفئات  لهذه  بّد  وال  لهم،  املتاحة  الفرص  على  للحصول  إيجادها 
من ذلك حتويل الناس الذين تنقصهم القوة    الهدف، و)65( نفسهمباهتمامهم وإدراك وفهم أ 

  .  )66( لكي يحصلوا على تأثير مباشر على حياتهم وبيئاتهم االجتماعية
مواجهة   تستطيع  التي  البشرية  الطاقات  بناء  على  ترّكز  منظمة  عملية  ويعد 
الثقة   ومنح  واملعارف،  باملعلومات  التزود  خالل  من  ذلك  ويتم  املحيطة،  البيئية  التغيرات 

  . )67(واحلرية والتشجيع على اإلبداع
التمكني بأنه ممارسة ثقافية تشجع األفراد على حتمل املسئولية   إلى  كما يشار 

، وتنبع أهميته يف  )68(الشخصية يف اتخاذ القرارات إلى املستويات األدنى كلما أمكن ذلك
إعطاء اإلنسان األقرب للمشكلة مسئولية كاملة وحرية للتعرف على طبيعة مشكلته ألنه  

  . )69(أقرب الناس لها وأكثرهم احتكاًكا وتأثيًرا بها
  : أبعاد التمكني الثقايف للمكفوفني وضعاف البصر

  :)70(التمكني مفهوم فسيولوجي يتجسد يف أربعة أبعاد    
: يشعر الفرد املمكن بامتالكه احلرية واالستقاللية وحرية التصرف جتاه تقرير الذات  -

  النشاطات التي يتضمنها العمل الذي يقوم به. 
 : يهتم الفرد املتمكن ويؤمن بأن ما يقوم به مهًما. املعنى -
األفراد  املقدرة  - يثق  كما ميتلكون :  وجه،  بأحسن  العمل  إجناز  على  بقدرتهم  املتمكنون 

 القابلية ملواجهة التحديات اجلديدة.
أن األثر - أي  املنظمة،  يف  فاعلني  مشاركني  أنهم  على  أنفسهم  املمكنون  األفراد  يرى   :

 قراراتهم وتصرفاتهم لها تأثير يف جناح املنظمة.  
 راسة ومفاهيمها:الدالتعريفات اإلجرائية ملصطلحات  -ثامًنا

  توضح الباحثة التعريفات اإلجرائية التي استخدمتها الدراسة فيما يلي:
  :Useاستخدام  . 1

وضعاف      املكفوفني  للمراهقني  والتفاعل  واملشاركة  املتابعة  مدى  إجرائًيا:  به  يقصد 
 البصر عينة الدراسة للبرامج والتطبيقات التكنولوجية املتاحة لديهم. 

البصر .2 وضعاف  املكفوفون   Blind and visually impaired  املراهقون 
adolescents  

 :Adolescentsاملراهقون  -
سنة، أي   21إلى    12هم املكفوفون وضعاف البصر يف املرحلة العمرية من    إجرائًيا:    

  مراحل املراهقة املبكرة والوسطى واملتأخرة.  
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  :  The blindاملكفوفون  -
يستطيعون   إجرائًيا:     ال  الذين  للبصر،  الكلي  الفقد  من  يعانون  الذين  األشخاص  هم 

  ئات الشاشة. رؤية أي شيء على اإلطالق، ويعتمدون على برامج قار
عن  الكفيف     إبصاره  حدة  تزيد  ال  الذي  الشخص  هو  إحدى    200/  20:  يف  قدم 

 . )71(العينني حتى باستعمال النظارة الطبية
  : The visually impairedضعاف البصر  -

بصر،   إجرائًيا:     بقايا  لديهم  للنظر،  جزئي  فقد  من  يعانون  الذين  األشخاص  هم 
أو   الشاشة،  تكبير  من  متكنهم  برامج  يستخدمون  لذلك  النصوص،  متييز  يف  وصعوبة 

   يعتمدون على قارئات الشاشات.
البصر  من  ضعيف  أحسن  بصر  لديه  الذي  الشخص  هو  من 200/  20:  أقل  ولكن   ،

 .)72(جراء التصحيح الالزم) يف العني األقوى بعد إ70/ 20(
  :  برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال .3

Communication technology programs and applications   
بها       الشاشة  إجرائًيا:املقصود  بقارئات  تسمى  التي  للمكفوفني  الناطقة   أو البرامج 

قارئ املستندات، وهي من الوسائل التكنولوجية املستحدثة التي حتول النص املكتوب إلى  
منطوق يستطيع من خالله املتعلم قراءة محتوى الشاشة عن طريق حاسة السمع، والتنقل  
بني محتوياتها، وميكن بداية وإيقاف تشغيل القراءة وفق احتياجات املستخدم، وتستخدم 

لكفيف من التجول داخل شبكة اإلنترنت، ولديه القدرة على حتويل  هذه البرامج لتمكن ا
يسهل  كما  "برايل"،  إلى  املقروء  "برايل"،  النص  طابعة  على  قارئ  منها:    طباعتها  برنامج 

 . JAWSو -برنامج الهال  - NVDA -إبصار – Talk Backالشاشة 
عليه من جانب    أما التطبيقات فهي األدوات الالزمة لوضع وتنفيذ املطلوب احلصول    

وتطبيق   -تيليجرام    -فايبر    -الفيسبوك    -انستجرام    -واتساب  الكفيف، منها: تطبيق  
zoom  .  

االتصال بتكنولوجيا  املقصود  التي إجرائًيا  التكنولوجية  والبرامج  التطبيقات   :
يستخدمها املراهقون املكفوفون وضعاف البصر كعوامل مساعدة لقراءة الشاشات وفهم  

ولكي يتمكن الكفيف من التعامل مع محتوى الصور والرسوم مثلهم مثل أقرانهم العاديني،  
توجد  حيث  الشاشة  قارئ  برنامج  حتميل  يجب  تليفونه  أو  الكمبيوتر  تطبيقات   جهاز 

  .  خاصة لقراءة الكتب وامللفات وطباعة النصوص بطريقة "برايل" وبرامج لتصفح اإلنترنت
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  : Cultural Empowermentالتمكني الثقايف  . 4
التمكني     املسئولية مفهوم  حتمل  على  األفراد  تشجع  ثقافية  ممارسة  إلى  يشير   :

كلما   األدنى  املستويات  إلى  القرارات  اتخاذ  يف  املسئولية  تفويض  خالل  من  الشخصية 
 .  )73( أمكن ذلك

التمكني هو: حالة ذهنية داخلية حتتاج تٍنب لهذه احلالة من جانب الفرد لكس تتوافر      
قراراته   اتخاذ  فس  تساعده  معرفية  قدرات  من  ميتلك  مبا  والقناعة  بالنفس  الثقة  له 

  .)74( واختيار النتائج التس يريد أن يصل إليها
املكفيشير    إجرائًيا     المراهقني  امتالك  إلى:  الثقايف  البصر  التمكني  وضعاف  وفني 

القدرة على اكتساب املعرفة والتغيير يف اآلخر الذي قد يكون فرًدا أو جماعة، وبناء على  
واملشاركة   االتصال  هي:  أبعاد  بعدة  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  التمكني  مفهوم  فإن  ذلك 

  القوة والقيادة.  -دافعية اإلجناز  -االستقاللية وحرية التصرف   - باملعلومات 
 تساؤالت الدراسة:  –تاسًعا 

تكنولوجيا  .1 وتطبيقات  لبرامج  الدراسة  عينة  املكفوفني  املراهقني  استخدام  كثافة  ما 
  االتصال عند تصفح اإلنترنت؟ 

شبكة  .2 عبر  تصفحها  الدراسة  عينة  املراهقون  يفضل  التي  املوضوعات  أهم  ما 
 اإلنترنت؟  

وضعاف   .3 املكفوفني  املراهقني  استخدام  أهمية  لبرامج ما  الدراسة  عينة  البصر 
 وتطبيقات تكنولوجيا االتصال احلديثة؟ 

ما أوجه استفادة املراهقني املكفوفني وضعاف البصر عينة الدراسة من استخدامهم  .4
 برامج وتطبيقات لتكنولوجيا االتصال احلديثة؟  

تكنولوجيا   .5 وتطبيقات  لبرامج  الدراسة  عينة  املراهقني  استخدام  عدم  أسباب  ما 
 ل احلديثة؟  االتصا

عينة  .6 املراهقني  جانب  من  املستخدمة  التكنولوجية  والتطبيقات  البرامج  أهم  ما 
 الدراسة للحصول على املعلومات باستخدام شبكة اإلنترنت؟ 

إلى أي درجة تساعد برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال اخلاصة باملكفوفني على   .7
 متكينهم الثقايف يف املجتمع من وجهة نظرهم؟ 

م العقبات التي تواجه املراهقني املكفوفني وضعاف البصر عينة الدراسة عند ما أه .8
 استخدامهم لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال احلديثة؟   
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انتشار   .9 وخصائص  ملحددات  البصر  وضعاف  املكفوفني  املراهقني  قبول  مدى  ما 
 املبتكرات من خالل استخدامهم لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال؟

تكنولوجيا    ما .10 وتطبيقات  لبرامج  الدراسة  عينة  املراهقني  استخدام  بني  العالقة 
 االتصال احلديثة ومستوى التمكني الثقايف لديهم؟ 

يف   .11 االتصال  تكنولوجيا  وتطبيقات  برامج  تقدمها  التي  الثقايف  التمكني  أبعاد  ما 
 رأي املكفوفني وضعاف البصر عينة الدراسة؟

 فروض الدراسة:  -عاشًرا 
خالل اإلطار العام ملشكلة الدراسة، استطاعت الباحثة حتديد بعض الفروض  من    

  التي تثيرها الدراسة فيما يلي:
األول املراهقني    : الفرض  استخدام  كثافة  بني  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  توجد عالقة 

  لديهم. املكفوفني وضعاف البصر لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال والتمكني الثقايف 
الثانى املراهقني :  الفرض  كثافة استخدام  إيجابية ذات داللة إحصائية بني  توجد عالقة 

  املكفوفني وضعاف البصر لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال وانتشار املبتكرات لديهم. 
الثالث وتطبيقات :  الفرض  برامج  انتشار  بني  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  توجد عالقة 
تصال كمبتكرات لدى املراهقني املكفوفني وضعاف البصر والتمكني الثقايف تكنولوجيا اال

 لديهم. 
الرابع  عينة  :  الفرض  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

(السن   الدميوغرافية  للمتغيرات  وفًقا  اإلعاقة    –الدراسة  االجتماعي   –درجة  املستوى 
 ستخدامهم لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال. االقتصادي) على مقياس كثافة ا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املبحوثني عينة  :  الفرض اخلامس
(السن   الدميوغرافية  للمتغيرات  وفًقا  اإلعاقة    –الدراسة  االجتماعي   –درجة  املستوى 

 ل كمبتكرات لديهم. االقتصادي) على مقياس انتشار برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املبحوثني عينة  :  الفرض السادس

(السن   الدميوغرافية  للمتغيرات  وفًقا  اإلعاقة    –الدراسة  االجتماعي   –درجة  املستوى 
  االقتصادي) على مقياس التمكني الثقايف لديهم. 
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 متغيرات الدراسة:   -حادي عشر 
التي تضمنتها فروض  تسعى     املتغيرات  العالقة بني عدد من  إلى اختبار  الدراسة 

  الدراسة:
يتمثل يف دوافع وكثافة استخدام املكفوفني وضعاف البصر لبرامج   املتغير املستقل: .1

  وتطبيقات تكنولوجيا االتصال.
الوسيطة: .2 "املكفوفني  (تشمل    املتغيرات  اإلعاقة  والسن،   –درجة  البصر"،  ضعاف 

  . االجتماعي االقتصادي لألسرة)وى واملست
التابع: . 3 املكفوفني ي  املتغير  املراهقني  لدى  الثقايف  التمكني  مستوى  متغير  يف  تمثل 

  .هم برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصالوضعاف البصر عينة الدراسة نتيجة استخدام
  نوع الدراسة ومنهجها:  -ثاني عشر

  ) الوصفية  الدراسات  من  منهج  Descriptive Studyتعد  على  تعتمد  التي   (
امليداني  املسح   املكفوفني    (Survey)اإلعالمي  املراهقني  من  عينة  مسح  خالل  من 

  ) عاًما (ذكور وإناث).  21-12وضعاف البصر من (
  مجتمـع الدراسة وعينتها:  -ثالث عشر

لعمريــة يتمثـل مجتمــع الدراســة يف املــراهقني املكفـوفني وضــعاف البصــر باملرحلــة ا  
سنة من املشاركني بصفحات وجروبات ذوي اإلعاقة واملكفـوفني وضـعاف   21إلى    12من  

أندوريـــد  -البصـــر مـــن مســـتخدمي اإلنترنـــت مبحافظـــات مصـــر، وهـــي: (كفيـــف مصـــر 
تقنيــات الكفيــف  –رابطــة مكفــويف مصــر  –رابطــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة  –للمكفــوفني 

  العربي).  
ــا (   ــة قوامه ــة عمدي ــى عين ــق عل ــروا مــن صــفحات 200ومت التطبي ) مبحــوث اختي

وجروبــات ذوي اإلعاقــة البصــرية بالفيســبوك، وبعــد مراجعــة االســتجابات واســتبعاد غيــر 
ا، أصــبح العــدد النهــائى للعينــة (12الصــاحلة للمرحلــة العمريــة وعــددها ( ) 188) مبحوثــً

سـنة ومت   21إلـى    12ه بـااللتزام بالسـن مـن  مبحوًثا، وروعي أثناء التطبيق ضـرورة التنبيـ
استبعاد ما دون ذلك، ومت رصد جهة العمل أو الدراسة لهم ومتثلت يف مـدارس (حمامـات 

طـه  -الشـهيد محمـد جمـال عبـد الكـرمي الثـان–نور األمـل للمكفـوفني  –القبة للمكفوفني 
األكادمييـة   –ني  املركز النموذجي للمكفوفني مبدرسة طـه حسـ  -حسني الثانوية للمكفوفني

ــا  ــوم والتكنولوجي ــور للمكفــوفني)، وكليــات (اآلداب  –العربيــة للعل ــة  –اإلعــالم  –الن التربي
  التابع لها املبحوثون.    النوعية قسم اإلعالم التربوي)، وبعد التطبيق مت رصد املحافظات
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  وفيما يلي جدول توصيف عينة الدراسة:  
  ) 1جدول (

 توزيع عينة الدراسة

  %  ن (العدد)   لدراسةمتغيرات ا

  النوع 
  42.6  80  ذكور
  57.4  108  إناث

  100  188  اإلجمالي 

  السن 

  21.3  40  سنة)   15: أقل من 12األصغر سًنا (من  
  38.3  72  سنة)  18: أقل من 15السن املتوسط (من 

  40.4  76  سنة)  18:21األكبر سًنا (من 
  100  188  اإلجمالي 

محل 
  اإلقامة 

  36.2  68  القاهرة 
  8.5  16  اجليزة 

  10.6  20  القليوبية
  4.2  8  املنوفية

  6.4  12  السويس 
  4.2  8  دمياط 
  2.1  4  أسوان 

  4.2  8  الدقهلية
  6.4  12  أسيوط 
  4.2  8  البحيرة

  4.2  8  قنا 
  8.5  16  اإلسكندرية 
  100  188  اإلجمالي 

درجة  
  اإلعاقة 

  78.7  148  مكفوفني 
  21.3  40  ضعاف بصر 

  100  188  اإلجمالي 

املستوى  
االجتماعي 
  االقتصادي 

  %34.6 65  ) درجة 8-4منخفض (

  %36.2 68  ) درجة 12-9متوسط (

  %29.3 55  ) درجة 16-13مرتفع (

  100  188  اإلجمالي 

  مبررات اختيار العينة:
تزايد إقبـال املـراهقني املكفـوفني وضـعاف البصـر علـى اسـتخدام اإلنترنـت، وهـذا مـا  .1

أكدته بعض الدراسات السابقة، ومييلـون يف هـذه املرحلـة العمريـة الستكشـاف كـل مـا هـو 
  جديد، واالنفتاح على الثقافات املختلفة.  
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ت املشــــاركني بصــــفحات ومجموعــــاعينــــة الدراســــة اإللكترونيــــة مت اختيـــــارها مــــن  .2
(جروبات) ذوي اإلعاقة واملكفوفني وضعاف البصر من مستخدمي الفيسـبوك مبحافظـات 

ــا تعليـــق أنشـــطة مصـــر ، وقـــد جلـــأت الباحثـــة للتطبيـــق اإللكترونـــي لعـــدة أســـباب أبرزهـ
املؤسسات واملراكز اخلاصة باملكفوفني، وتعليق الدراسة باملدارس واجلامعات أثناء جائحـة 

بيق امليدانى للدراسة، أيًضا ارتباط موضـوع الدراسـة بـالبرامج كورونا تزامًنا مع فترة التط
والتطبيقات التكنولوجية، وعليه استجابة املبحوثني لالستمارة اإللكترونية يعد مؤشًرا قوًيا 

  الستخدام عينة الدراسة لهذه األدوات.
  أدوات الدراسة ومقاييسها:  -رابع عشر

استخدمت الباحثة استمارة االسـتبيان اإللكترونـي (إعـداد الباحثـة) كـأداة رئيسـة 
، ) مـن األسـئلة واملقـاييس14وتضمنت عـدد (جلمع املعلومات من عينة الدراسة امليدانية،  

) املتاحـة ضـمن خـدمات Google Formsالتي مت إعدادها من خالل إمكانية/ ميزة الــ (
google  ـــ ا عبــر صــفحات gmailاملتــوفرة علــى ال ــً ، وقــد مت تطبيقهــا بإرســالها إلكتروني

ومجموعــات ذوي اإلعاقــة البصــرية، املتاحــة علــى مواقــع وتطبيقــات التواصــل االجتمــاعي 
ــوك  ــيس بـ ــاب  – facebook(فـ ــنجر - watsapواتسـ ــن Messengerماسـ ــك مـ )، وذلـ

-https://docs.google.com/forms/d/1S29ZA_YD( -خــــــــالل الــــــــرابط:
kDlwPr1yITpOiS_5Exv8ELG82VBwhp_rNE/edit وقد أتـيح للمبحـوثني ،(

اإلجابــــة علــــى أســــئلة االســــتبيان اإللكترونــــي ملــــدة بلغــــت شــــهرين خــــالل الفتــــرة مــــن 
  م.30/6/2020م حتى 1/4/2020
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  واجلدول اآلتي يوضح توزيع عينة البحث وفق درجاتهم على مقاييس الدراسة:
  درجاتهم على مقاييس الدراسةتوزيع العينة وفق  )2جدول (

  العدد اإلجمالي
 قياس متغيرات الدراسة  عدد العبارات مستويات القياس

 ك  % ك %

100  188  

 ) 7 - 4منخفض ( 12 6.4

  4+س3+س2+س1س
  عبارة)  13(

كثافة استخدام املراهقني 
املكفوفني عينة الدراسة  

لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا 
االتصال عند تصفح 

 اإلنترنت
  درجة)  13حتى  4(من 

 ) 10 - 8متوسط ( 36 19.1

 ) 13 - 11مرتفع ( 140 74.5

100 188  

 ) 10 - 6منخفض ( 8 4.3
 13س

 عبارات) 6(
 قياس انتشار املبتكرات 

  درجة)  18حتى  6(من 
 )14 - 11متوسط ( 60 31.9

 ) 18 -15مرتفع ( 120 63.8

100 188  

 )58 - 35منخفض ( 4 2.1
 14س 

 عبارة)  35(

قياس التمكني الثقايف 
للمراهقني املكفوفني وضعاف  

 البصر عينة الدراسة 
  درجة)  105حتى  35(من 

 )82 - 59متوسط ( 64 34

 )105 - 83مرتفع ( 120 63.9

 اختبار صدق أدوات الدراسة وثباتها:  -خامس عشر
  مت التحقق من ثبات االستمارة وصدقها كأداة للدراسة من خالل اإلجراءات اآلتية:

  Validity   الصدقأ . 
اختبــرت الباحثــة صــدق االســتمارة بعرضــها علــى  بعــد االنتهــاء مــن إعــداد االســتبيان

ــوم التربيــة اخلاصــة  )75( مجموعــة مــن األســاتذة املتخصصــني واُخلبــراء (املحكمــني) يف عل
ــى مــدى كفــاءة  ا، والوقــوف عل ــً ا وعلمي ــً واإلعــالم وثقافــة األطفــال وذلــك ملراجعتهــا منهجي

رأى املتخصصـون   التـي، ثـم إجـراء التعـديالت الالزمـة  األسئلة يف حتقيق أهداف الدراسة
، وحتديـد النسـبة العامـة لالتفـاق بيـنهم التـي تشـير إلـى مـدى تـوافر الصـدق يف ضرورتها
  .االستمارة
     Reliability  الثباتب . 

عبـر فتـرة زمنيـة   Re-testمت إجراء اختبار الثبات عن طريق إعادة تطبيق االستمارة  
نــة الدراســة، وذلــك بعــد مــرور % مــن عي10مــن إجابــاتهم عليهــا، وذلــك علــى عينــة متثــل 

ا مـن تطبيـق االختبـار القبلـي لالسـتمارة، ومت حسـاب نسـبة االتفـاق بـني  خمسة عشر يومـً
%)، وهــو 93إجابــات املبحــوثني يف التطبيقــني األول والثــاني، وكانــت قيمــة معامــل الثبــات (

  معامل ثبات مرتفع يدل على صالحية االستبيان للتطبيق. 
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  اجلة اإلحصائية املستخدمة: أساليب املع -سادس عشر
اإلحصائي   التحليل  برنامج  باستخدام  الدراسة  نتائج  إلى  الباحثة  توصلت 

)IBM.SPSS, v.23 وطبيعة تتالءم  التي  اإلحصائية  األساليب  استخدم  يتيح  الذي   ،(
  الدراسة والبيانات املطلوبة. 

  نتائج الدراسة:  -سابع عشر
ا لعــدة محــاور أولهــا اإلجابــة عــن  فيمــا يلــي عــرض لنتــائج تطبيــق االســتبيان، وفقــً
تساؤالت الدراسة، ثم عرض لنتائج اختبار صـحة الفـروض، يعقبهـا مناقشـة مجمـل نتـائج 

  الدراسة امليدانية. 

  اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:    -أوًال     

دراســــــة لبــــــرامج مــــــدى اســــــتخدام املــــــراهقني املكفــــــوفني وضــــــعاف البصــــــر عينــــــة ال )1
  وتطبيقات تكنولوجيا االتصال. 

 )  3جدول (
  توزيع استخدام املراهقني عينة الدراسة لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال 

املستوى االجتماعي  
  االقتصادي 

  مدى االستخدام

  املنخفض  املتوسط  املرتفع
  اإلجمالي 

  %  ك  %  ك  %  ك

  76.6  144  90.8  59  82.4  56  52.7  29  دائًما

  23.4  44  9.2  6  17.6  12  47.3  26  أحياًنا 

  0  0  0  0  0  0  0  0  ال 

  100  188  100  188  100  68  100  55  اإلجمالــي 

  01.0مستوى املعنوية =  0.349معامل التوافق =   2درجة احلرية =  26.020=  2قيمة كا
تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى توزيــع تكــرارات ونســب مــدى اســتخدام املــراهقني 
ا للمســــتوى االجتمــــاعي  عينــــة الدراســــة لبــــرامج وتطبيقــــات تكنولوجيــــا االتصــــال وفقــــً

ــتخدام ــاء االسـ ــادي، وجـ ــبة  االقتصـ ــب األول بنسـ ا" يف الترتيـ ــً ــاء 76.6"دائمـ ــا جـ %، بينمـ
  % من إجمالي عينة الدراسة.23.4االستخدام "أحياًنا" بنسبة 

باجلدول السابق اتضح وجود عالقـة دالـة إحصـائًيا بـني املسـتوى   2وبحساب قيمة كا
املنخفض) ومدى حرص عينة الدراسة علـى   –املتوسط    –االجتماعي االقتصادي (املرتفع  

  ستخدام برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال.ا
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منذ متى بدأ املبحوثون عينــة الدراســة اســتخدام بــرامج وتطبيقــات التكنولوجيــا يف  )2
  التصفح عبر اإلنترنت؟

  ) 4جدول (
  توزيع تكرارات ونسب بداية استخدام املراهقني عينة الدراسة لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال 

  االجتماعي االقتصادي املستوى 
  بداية االستخدام

  املنخفض  املتوسط  املرتفع
  اإلجمالي 

  %  ك  %  ك  %  ك

  74.5  140  72.3  47  76.5  52  74.5  41  منذ أكثر من ثالث سنوات 

  25.5  48  27.7  18  23.5  16  25.5  14  منذ سنتني 

  0  0  0  0  0  0  0  0  أقل من سنة 

  100  188  100  65  100  68  100  55  اإلجمالــي 

  05.0مستوى املعنوية =  0.859معامل التوافق =   2درجة احلرية =  0.303= 2قيمة كا
ــرامج  ــة لبـ ــة الدراسـ ــراهقني عينـ ــتخدام املـ ــة اسـ ــع بدايـ ــابق توزيـ ــدول السـ ــني اجلـ يبـ
ا للمسـتوى االجتمـاعي االقتصـادي،  وتطبيقات التكنولوجيا يف التصفح عبـر اإلنترنـت وفقـً
ــى  ــالث ســنوات" جــاء أعل ــر مــن ث ــذ أكث ــة الدراســة "من ــة االســتخدام لعين ويتضــح أن بداي

% مـن 25.5االستخدام "منذ سنتني" بنسبة بلغـت %، ثم جاء 74.5التكرارات بنسبة بلغت  
  إجمالي املراهقني عينة الدراسة.  

تبـــني وجـــود عالقـــة دالـــة إحصـــائًيا بـــني املســـتوى االجتمـــاعي  2وبحســـاب قيمـــة كـــا
املــنخفض) وبدايــة اســتخدام املــراهقني عينــة الدراســة  –املتوســط  –االقتصــادي (املرتفــع 

  لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال.
  عينة الدراسة لبرامج وتطبيقات التكنولوجيا يف التصفح عبر اإلنترنت.  عدل استخدامم )3

  )  5جدول (
  لبرامج وتطبيقات التكنولوجيا يف التصفح عبر اإلنترنت  توزيع معدل استخدام عينة الدراسة

  املستوى االجتماعي االقتصادي 
  معدل االستخدام

  املنخفض  املتوسط  املرتفع
  اإلجمالي 

  %  ك  %  ك  %  ك
  74.5  140  73.8  48  76.5  52  72.7  40  عدة مرات يف اليوم الواحد 

  4.3  8  0  0  11.8  8  0  0 مرة واحدة يومًيا
  21.3  40  26.2  17  11.8 8  27.3  15  ليس لدي مواعيد محددة 

  100  188 100  65  100  68  100  55  اإلجمالــي 

  01.0مستوى املعنوية =  0.301معامل التوافق =   4درجة احلرية =  18.728= 2قيمة كا
ــة الدراســة لبــرامج وتطبيقــات  توضــح بيانــات اجلــدول الســابق معــدل اســتخدام عين
التكنولوجيا يف التصفح عبر اإلنترنت، حيث جاء االستخدام "عدة مرات يف اليوم الواحـد" 

%، بينمـا جـاء "لـيس لـدي مواعيـد محـددة" بالترتيـب 74.5األول بنسـبة بلغـت  يف الترتيب  
ــاني بنســبة بلغــت  ا" بنســبة بلغــت 21.3الث ــً ــًرا جــاء االســتخدام "مــرة واحــدة يومي %، وأخي

  % من إجمالي عينة الدراسة.4.3
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ثبـــت وجـــود عالقـــة دالـــة إحصـــائًيا بـــني املســـتوى االجتمـــاعي  2وبحســـاب قيمـــة كـــا
ــ ــادي (املرتفـ ــات  –املتوســـط  –ع االقتصـ ــتخدام لبـــرامج وتطبيقـ ــنخفض) ومعـــدل االسـ املـ

  التكنولوجيا يف التصفح عبر اإلنترنت.
متوســط عــدد الســاعات (يف اليــوم الواحــد) التــي يقضــيها املبحوثــون يف تصــفح اإلنترنــت  )4

  باستخدام برامج وتطبيقات التكنولوجيا.
 )  6جدول (

  متوسط عدد الساعات التي يقضيها املبحوثون يف تصفح اإلنترنت باستخدام برامج وتطبيقات التكنولوجيا
  املستوى االجتماعي االقتصادي 

  عدد الساعات 
  املنخفض  املتوسط  املرتفع

  اإلجمالي 
  %  ك  %  ك  %  ك

  21.3  40  9.2  6  5.9  4  54.5  30  من ساعة إلى ساعتني
  12.8  24  6.2  4  23.5  16  7.3  4 من ساعتني إلى ثالث ساعات 

  66  124  84.6  55  70.6 48  38.2  21  أكثر من ثالث ساعات
  100  188 100  65  100  68  100  55 اإلجمالــي 

  0.01مستوى املعنوية = 0.493معامل التوافق =   4درجة احلرية =  60.400= 2قيمة كا
يوضح اجلدول السابق عدد السـاعات التـي تقضـيها عينـة الدراسـة يف اليـوم الواحـد 
ا للمســتوى االجتمــاعي االقتصــادي، الــذي  باســتخدام بــرامج وتطبيقــات التكنولوجيــا وفقــً

%، يليـه 66يؤكد أن االستخدام "أكثر من ثالث سـاعات" جـاء بالترتيـب األول بنسـبة بلغـت 
%، وأخيـًرا االسـتخدام "مـن 21.3الثـاني بنسـبة بلغـت    "من سـاعة إلـى سـاعتني" بالترتيـب
  % من إجمالي العينة. 12.8ساعتني إلى ثالث ساعات" بنسبة  

تبـــني وجـــود عالقـــة دالـــة إحصـــائًيا بـــني املســـتوى االجتمـــاعي  2وبحســـاب قيمـــة كـــا
املنخفض) وعدد الساعات التي تقضـيها عينـة الدراسـة  –املتوسط  –االقتصادي (املرتفع 

  الواحد باستخدام برامج وتطبيقات التكنولوجيا. يف اليوم

  أهم املوضوعات التي يفضل املبحوثون عينة الدراسة تصفحها عبر اإلنترنت. )5
  توزيع تكرارات ونسب املوضوعات التي يفضل عينة الدراسة تصفحها عبر اإلنترنت   )7جدول (

املستوى االجتماعي  
  االقتصادي 

  أهم املوضوعات

 2كاقيمة   اإلجمالى   املنخفض  املتوسط  املرتفع
عند د.ح  

=2  
  الداللة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
 0.365  2.017  27.7 52  21.5 14  29.4 20  32.7  18  املوضوعات السياسية 

 0.01 22.872  25.5 48  4.6 3 35.3 24  38.2  21  املوضوعات الفنية 
 0.01  21.642  55.3 104  32.3 21  64.7 44  70.9  39  املوضوعات الثقافية 

 0.413  1.769  21.3 40  20 13  17.6 12  27.3  15  املوضوعات االقتصادية 
 0.691  0.740  48.9 92  47.7 31  52.9 36  45.5  25  املوضوعات الدينية 
  0.484 1.452  57.4 108  61.5 40  58.8 40  50.9  28  املوضوعات العلمية 

 0.01  9.852  23.4 44  12.3 8  35.3 24  21.8  12  املوضوعات الرياضية 
موضوعات ذوي االحتياجات 

 0.01 17.252  44.7 84  32.3 21  64.7 44  34.5  19 اخلاصة بشكل عام 

     188ن =   65ن =   68ن =   55ن =  جملة من سئلوا
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يوضح اجلدول السابق املوضوعات التي يفضل عينة الدراسة تصفحها عبر اإلنترنـت 
وفًقا للمستوى االجتماعي االقتصادي، وجاءت "املوضوعات العلمية" بالترتيب األول بنسبة 

%، ثـــم 55.3%، ويف الترتيـــب الثـــاني جـــاءت "املوضـــوعات الثقافيـــة" بنســـبة 57.4بلغـــت 
%، ويف الترتيــب الرابــع جــاءت 48.9الثالــث بنســبة بلغــت "املوضــوعات الدينيــة" بالترتيــب 

ــام" بنســـبة  %، ثـــم "املوضـــوعات 44.7"موضـــوعات ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة بشـــكل عـ
%، ثـــم "املوضـــوعات 25.5%، يليهـــا املوضـــوعات الفنيـــة بنســـبة 27.7السياســـية" بنســـبة 

% مـــن 21.3%، وأخيـــًرا املوضـــوعات االقتصـــادية بنســـبة 23.4الرياضـــية" بنســـبة بلغـــت 
  إجمالي املبحوثني عينة الدراسة.      

ــني املســتوى االجتمــاعي  ــة إحصــائًيا ب ــة دال ــد اجلــدول الســابق وجــود عالق ــا يؤك كم
 –املـــنخفض) لعينـــة الدراســـة واملوضـــوعات (الفنيـــة  –املتوســـط  –االقتصـــادي (املرتفـــع 

فضـلونها موضوعات ذوي االحتياجات اخلاصة بشـكل عـام) التـي ي  -الرياضية    –الثقافية  
  .  0.01أثناء التصفح عبر اإلنترنت عند مستوى داللة  

أوجــه اســتفادة عينــة الدراســة مــن بــرامج وتطبيقــات التكنولوجيــا املســتخدمة عبــر   )6
   اإلنترنت.

  ) 8جدول (
توزيع أوجه استفادة املراهقني عينة الدراسة من برامج وتطبيقات التكنولوجيا املستخدمة أثناء التصفح عبر  

  اإلنترنت 
املستوى االجتماعي  
  االقتصادي 

  أوجه االستفادة 

 2كاقيمة   اإلجمالى   املنخفض  املتوسط  املرتفع
عند د.ح  

=2  
  الداللة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
التواصل    - على  القدرة 

بفاعلية مع اآلخرين وسرعة  
  تبادل املعلومات.

36  65.5  56 82.4  48 73.8  140 74.5  4.563  0.102  

على    - قدرة  أكثر  يجعلني 
املهمة   املعلومات  توثيق 

  ملراجعتها واالستفادة منها. 
39  70.9  36 52.9 33 50.8  108 57.4  5.797 0.055 

اكتساب   - على  تساعدني 
القراءة   مهارات  من  مزيد 
على   والتدريب  والكتابة 
للبقايا  فّعال  استعمال 

  البصرية. 

7  12.7  32 47.1  17 26.2  56 29.8  17.669  0.01 

التفاعل    - مهارات  تكسبني 
خالل   من  االجتماعي 
مع   واحلوار  املحادثة 

  اآلخرين. 
14  25.5  28 41.2  10 15.4  52 27.7  11.178  0.01 

من   - كبيًرا  قدرًا  توفر 
واالستقاللية   اخلصوصية 

  لي. 
4  7.3  8 11.8  4 6.2  16 8.5  1.489  0.475 

التقنيات   - هذه  استخدام 
ويزيد   تنظيًما  أكثر  يجعلني 

  من ثقتي بنفسي.
8  14.5  8 11.8  0 0  16 8.5  9.493 0.01  

جيًدا    - متابًعا   0.01  11.071  21.3 40  12.3 8  17.6 12  36.4  20جتعلني 
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واألخبار  لألحداث 
السائدة   والتطورات 

  مبجتمعي يف املجاالت كافة.
يزيد من الترفيه واستغالل    -

من   يعزز  مما  فراغي  أوقات 
 شخصيتي. 

0  0  8 11.8  8 12.3  16 8.5  7.206  0.05  

 0.05  8.482  6.4 12  7.7 5  0 0  12.7  7  نقل امللفات. -
والفهم   - االستخدام  سهلة 

 0.01  9.830  2.1 4  0 0  0 0  7.3  4  بالنسبة لي. 

جديدة    - أساليب  أتعلم 
القيام  على  تساعدني 
احلياتية   باألنشطة 

  املختلفة.
4  7.3  0 0  4 6.2  8 4.3  4.801  0.091 

فقدان   - عن  تعوضني 
 0.01  10.717  6.4 12  6.2 4  0 0  14.5  8  البصر. 

     188ن =   65ن =   68ن =   55ن =   جملة من سئلوا

تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى توزيــع أوجــه اســتفادة عينــة الدراســة مــن بــرامج 
ا للمسـتوى االجتمـاعي  وتطبيقات التكنولوجيا املستخدمة أثناء التصفح عبر اإلنترنـت وفقـً
االقتصادي، وجاءت "القدرة على التواصل بفاعليـة مـع اآلخـرين وسـرعة تبـادل املعلومـات" 

%، ثم "يجعلني أكثر قدرة على توثيق املعلومـات املهمـة 74.5غت  يف الترتيب األول بنسبة بل
%، يليهـــا "تســـاعدني علـــى 57.4ملراجعتهــا واالســـتفادة منهـــا" يف الترتيـــب الثــاني بنســـبة 

اكتساب مزيد من مهارات القراءة والكتابة والتدريب على استعمال فّعال للبقايـا البصـرية" 
بني مهــارات التفاعــل االجتمــاعي مــن خــالل %، ثــم "تكســ29.8يف الترتيــب الثالــث بنســبة 

ا 27.7املحادثــة واحلــوار مــع اآلخــرين" بالترتيــب الرابــع بنســبة بلغــت  %، و"جتعلنــي متابعــً
جيــًدا لألحــداث واألخبــار والتطــورات الســائدة مبجتمعــي يف املجــاالت كافــة" يف الترتيــب 

اخلصوصــية % ، وتســاوي كــل مــن" تــوفر قــدرًا كبيــًرا مــن 21.3اخلــامس بنســبة بلغــت 
واالستقاللية لي"، و"استخدام هذه التقنيات يجعلني أكثر تنظيًما ويزيد من ثقتي بنفسي"، 
و"يزيد من الترفيه واستغالل أوقات فراغي مما يعزز من شخصيتي" يف الترتيب السـادس 

% لكل منها، ثم جاء كل من "نقل امللفات"، و"تعوضني عـن فقـدان البصـر" 8.5بنسبة بلغت  
ــام باألنشــطة 6.4بنســبة  ــى القي ــدة تســاعدني عل ــم أســاليب جدي ــم "أتعل ــا، ث % لكــل منهم

%، وأخيًرا جاءت "سهلة االستخدام والفهم بالنسبة لـي" 4.3احلياتية املختلفة" بنسبة بلغت
  % من إجمالي عينة الدراسة.   2.1بنسبة  

عي وتؤكد بيانـات اجلـدول السـابق وجـود عالقـة دالـة إحصـائًيا بـني املسـتوى االجتمـا
املنخفض ) للمراهقني عينـة الدراسـة وأوجـه االسـتفادة   –املتوسط    –االقتصادي (املرتفع  

ــة يف  ــت متمثل ــر اإلنترن ــاء التصــفح عب ــا املســتخدمة أثن ــات التكنولوجي ــرامج وتطبيق ــن ب م
ال  (تساعدني على اكتساب مزيد من مهارات القراءة والكتابة والتـدريب علـى اسـتعمال فعـّ
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تكسـبني مهـارات التفاعـل االجتمـاعي مـن خـالل املحادثـة واحلـوار مـع   -للبقايا البصـرية  
جتعلنـى  -استخدام هذه التقنيات يجعلني أكثر تنظيًما ويزيد من ثقتي بنفسـي   -اآلخرين  

ا جيـــًدا لألحـــداث واألخبـــار والتطـــورات الســـائدة مبجتمعـــي يف املجـــاالت كافـــة  ــً  -متابعـ
الفهـم بالنسـبة لـي)، و(يزيـد مـن الترفيـه سهلة االسـتخدام و  -تعوضني عن فقدان البصر  

ــة  -واســتغالل أوقــات فراغــي ممــا يعــزز مــن شخصــيتي  نقــل امللفــات) عنــد مســتوى دالل
  على الترتيب.   0.05، 0.01

بينمـــا ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني املســـتوى االجتمـــاعي االقتصـــادي 
ــتفادة مـــن بـــرامج املـــنخفض) لعينـــة الدراســـة وبقيـــة أوجـــ –املتوســـط  –(املرتفـــع  ه االسـ

  وتطبيقات التكنولوجيا املستخدمة أثناء التصفح عبر اإلنترنت.
أسباب عدم استخدام بعض عينــة الدراســة لبــرامج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال   )7

  احلديثة أثناء تصفح اإلنترنت. 
  ) 9جدول (

توزيع أسباب عدم استخدام بعض عينة الدراسة لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال احلديثة أثناء تصفح  
  اإلنترنت 

املستوى االجتماعي  
  االقتصادي 

  االستخدام أسباب عدم 

 2كاقيمة   اإلجمالى   املنخفض  املتوسط  املرتفع
عند د.ح  

=2  
  الداللة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
التعامل    -  أجيد  ال 

 0.718  0.663  14.9 28  13.8 9  17.6 12  12.7  7  معها. 

  0.091  4.801  4.3 8  6.2 4  0 0  7.3  4 ال أستطيع حتميلها. -
 0.378  1.946  27.7 52  26.2 17  23.5 16  34.5  19  بعضها مكلف جًدا. -
 0.386  1.905  8.5 16  12.3 8  5.9 4  7.3  4  غير آمنة.  -
مضيعة    - أنها  أظن 

 0.628  0.932  10.6 20  12.3 8  11.8 8  7.3  4  للوقت.

اهتمامات   - لدي 
 0.01  12.341  14.9 28 3.1 2  17.6 12  25.5  14  أخرى. 

عند    - لها  أحتاج  ال 
 0.475  1.489  8.5 16  6.2 4  11.8 8  7.3  4  تصفح اإلنترنت. 

 0.01 9.830  2.1 4  0 0  0 0  7.3  4  أسباب أخرى. 
     188ن =   65ن =   68ن =   55ن =  جملة من سئلوا

توضــح بيانــات اجلــدول الســابق أســباب عــدم اســتخدام بعــض عينــة الدراســة لبــرامج 
ا للمسـتوى االجتمـاعي  وتطبيقات تكنولوجيا االتصـال احلديثـة أثنـاء تصـفح اإلنترنـت وفقـً

%، ثــم 27.7االقتصــادي، وتؤكــد أن الســبب األول جــاء "بعضــها مكلــف جــًدا" بنســبة بلغــت 
التعامـل معهـا"، و"لـدي اهتمامـات أخـرى" بنسـبة   تساوى السـبب الثـاني لكـل مـن "ال أجيـد

%، ثـم 10.6%، ثم جاء السبب الثالث "أظن أنها مضـيعة للوقـت" بنسـبة بلغـت 14.9بلغت  
تسـاوى الســبب الرابـع لكــل مـن "غيــر آمنـة"، و"ال أحتــاج لهـا عنــد تصـفح اإلنترنــت" بنســبة 

  جمالي عينة الدراسة.     % من إ4.3%، وأخيًرا "ال أستطيع حتميلها" بنسبة بلغت  8.5بلغت  
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وتؤكد بيانـات اجلـدول السـابق وجـود عالقـة دالـة إحصـائًيا بـني املسـتوى االجتمـاعي 
ــة الدراســة وأســباب عــدم  –املتوســط  –االقتصــادي (املرتفــع  املــنخفض) للمــراهقني عين

استخدام بعض عينة الدراسة لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال احلديثـة أثنـاء تصـفح 
  . 0.01ات أخرى) عند مستوى داللة اإلنترنت متمثلة يف (لدي اهتمام

أكثر األماكن التي تستخدم فيها برامج وتطبيقات التكنولوجيا يف التصفح عبر   )8
  اإلنترنت. 

  ) 10جدول (
  توزيع أكثر األماكن التي يستخدم فيها عينة الدراسة برامج وتطبيقات التكنولوجيا فى التصفح عبر اإلنترنت 

املستوى االجتماعي  
  االقتصادي 

  األماكنأكثر 

 2كاقيمة   اإلجمالى   املنخفض  املتوسط  املرتفع
عند د.ح  

=2  
  الداللة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 0.01  13.796  89.4 168  86.2 56  100 68  80  44  يف املنزل 
يف مراكز ومؤسسات  

 0.01  24.585  19.1 36  38.5 25  11.8 8  5.5  3 الرعاية 

 0.01  18.474  17 32  3.1 2  17.6 12  32.7  18  نوادي اإلنترنت

 0.05 7.759  6.4 12  0 0  11.8 8  7.3  4  أخرى تذكر 

     188ن =   65ن =   68ن =   55ن =  جملة من سئلوا

تشــير البيانــات التفصــيلية للجــدول الســابق توزيــع أكثــر األمــاكن التــي يســتخدم فيهــا 
املراهقون عينـة الدراسـة بـرامج وتطبيقـات التكنولوجيـا يف التصـفح عبـر اإلنترنـت، وجـاء 

ــت  ــبة بلغـ ــب األول بنسـ ــزل" بالترتيـ ــز 89.4"يف املنـ ــاني "يف مراكـ ــب الثـ ــه يف الترتيـ %، يليـ
% مــن إجمــالي 17% ثــم جــاء "نــوادي اإلنترنــت" بنســبة 19.1ومؤسســات الرعايــة" بنســبة 

  عينة الدراسة. 
كما تؤكد بيانات اجلدول السابق وجود عالقة دالة إحصائًيا بني املسـتوى االجتمـاعي 

املنخفض) وأكثر األماكن التـي يسـتخدم فيهـا املبحوثـون  –املتوسط  –االقتصادي (املرتفع 
وجيا يف التصفح عبـر اإلنترنـت عنـد مسـتوى داللـة عينة الدراسة برامج وتطبيقات التكنول

 =0.01.  
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  مع من تتصفح برامج وتطبيقات التكنولوجيا باإلنترنت؟  )9
  ) 11جدول (

  توزيع مع من يتصفح عينة الدراسة برامج وتطبيقات التكنولوجيا باإلنترنت 

  املستوى االجتماعي 
  االقتصادي 

  مع من يتصفح 

 2كاقيمة   اإلجمالى   املنخفض  املتوسط  املرتفع
عند د.ح  

=2  
  الداللة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 0.01  12.512  87.2 164  75.4 49  94.1 64  92.7  51  مبفردي 
 0.164  3.620  8.5 16  13.8 9  5.9 4  5.5  3 مع األب واألم باملنزل 

 0.105  4.517  12.8 24  16.9 11  5.9 4  16.4  9  مع اإلخوة باملنزل 
مع األصدقاء مبراكز 

 0.01  11.767  21.3 40  26.2 17  29.4 20  5.5  3  ومؤسسات الرعاية 

 0.01  15.727  4.3 8  12.3 8  0 0  0  0  مع اجليران 
 0.229 2.947  27.7 52  35.4 23  23.5 16  23.6  13  مع من يتصادف وجودك معه 

 0.05 7.174  2.1 4  0 0  5.9 4  0  0  أخرى تذكر 

     188ن =   65ن =   68ن =   55ن =  جملة من سئلوا

تشـــير بيانـــات اجلـــدول الســـابق إلـــى توزيـــع مـــع مـــن يتصـــفح عينـــة الدراســـة بـــرامج 
ــاء  ــادي، وجـ ــاعي االقتصـ ــتوى االجتمـ ا للمسـ ــً ــر اإلنترنـــت وفقـ ــا عبـ ــات التكنولوجيـ وتطبيقـ

%، يليـــه "مـــع مـــن يتصـــادف وجـــودك معـــه" يف 87.2"مبفـــردي" يف الترتيـــب األول بنســـبة 
ــب الثــاني بنســبة بلغــت  ــز ومؤسســات الرعايــة" %. ثــم "مــع األ27.7الترتي صــدقاء مبراك

%، ثـم" مـع األب 12.8%، ثم "مع اإلخوة باملنزل" بنسبة 21.3بالترتيب الثالث بنسبة بلغت 
% مـن إجمـالي 4.3%، وأخيـًرا "مـع اجليـران" بنسـبة بلغـت  8.5واألم باملنزل" بنسـبة بلغـت  

  العينة.  
املسـتوى االجتمـاعي ويوضح اجلـدول السـابق وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني 

املــنخفض) ومــع مــن يتصــفح عينــة الدراســة بــرامج  –املتوســط  –االقتصــادي (املرتفــع 
ــردي ــت يف (مبف ــر اإلنترن ــا عب ــز ومؤسســات  -وتطبيقــات التكنولوجي مــع األصــدقاء مبراك

  .0.01مع اجليران) عند مستوى داللة   -الرعاية
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  أكثر التطبيقات استخداًما باإلنترنت.   )10
  ) 12جدول (

  توزيع أكثر التطبيقات استخداًما باإلنترنت من جانب عينة الدراسة 
  املستوى االجتماعي  
  االقتصادي 

  أكثر التطبيقات
  استخداًما   

 2كاقيمة   اإلجمالي   املنخفض  املتوسط  املرتفع
عند د.ح  

=2  
  الداللة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 AipolY  3 5.5  4 5.9  1 1.5  8 4.3  1.804  0.406تطبيق 
 0.05  *7.556  93.6 176  87.7 57  94.1 64  100  55 واتساب 

 0.144  3.882  80.9 152  75.4 49  88.2 60  78.2  43  فيسبوك ماسنجر 
 0.27  7.233  19.1 36  13.8 9  29.4 20  12.7  7  انستجرام 

 0.109  4.426  27.7 52  27.7 18  35.3 24  18.2  10  سكايب
 0.164  3.620  8.5 16  13.8 9  5.9 4  5.5  3  فايبر

 0.05  6.346  36.2 68  33.8 22  47.1 32  25.5  14  تيليجرام
 zoom  21 38.2  40 58.8  19 29.2  80 42.6  12.447 0.01تطبيق 

 0.230 2.942  12.8 24  12.3 8  17.6 12  7.3  4  أخرى 
     188ن =   65ن =   68ن =   55ن =   جملة من سئلوا

توضح بيانات اجلدول السابق أكثر التطبيقـات اسـتخداًما باإلنترنـت مـن جانـب عينـة 
%، يليــه يف الترتيــب 93.6الدراســة، وجــاء تطبيــق "واتســاب" بالترتيــب األول بنســبة بلغــت 

" بالترتيــب zoom%، ثــم تطبيــق "80.9بلغــت الثــاني تطبيــق "فيســبوك ماســنجر" بنســبة 
%، يليـه 36.2%، واحتل "تيليجرام" الترتيـب الرابـع بنسـبة بلغـت  42.6الثالث بنسبة بلغت  

%، ويف الترتيــب الســادس جــاء 27.7تطبيــق "ســكايب" بالترتيــب اخلــامس بنســبة بلغــت 
ومنهـا  %12.8%، يلي ذلك تطبيقـات "أخـرى" بنسـبة بلغـت  19.1"انستجرام" بنسبة بلغت  

وي تشات)، ثم تطبيـق "فـايبر" بنسـبة بلغـت  -جوجل دو  -الين  zello -يوتيوب  –(تويتر  
  % من إجمالي عينة الدراسة.4.3" بنسبة  AipolY%، وأخيًرا جاء "تطبيق  8.5

وتؤكد بيانـات اجلـدول السـابق وجـود عالقـة دالـة إحصـائًيا بـني املسـتوى االجتمـاعي 
ــع  ــادي (املرتفـ ــط  –االقتصـ ــات  –املتوسـ ــة وتطبيقـ ــة الدراسـ ــوثني عينـ ــنخفض) للمبحـ املـ

  زووم) األكثر استخداًما لديهم.   -تيليجرام   –انستجرام   –(واتساب  
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اإلنترنـــــت لتســـــاعد علـــــى قـــــراءة أبـــــرز بـــــرامج التكنولوجيـــــا املســـــتخدمة يف تصـــــفح  )11
  الشاشة وتعويض حاسة البصر.  

  ) 13جدول (
   توزيع أبرز برامج التكنولوجيا املستخدمة يف تصفح اإلنترنت لتساعد على قراءة الشاشة وتعويض حاسة البصر

  املستوى االجتماعي  
  االقتصادي 

  أبرز البرامج املستخدمة  

 2كاقيمة   اإلجمالى   املنخفض  املتوسط  املرتفع
عند د.ح  

=2  
  الداللة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 Talkبرنامج قارئ الشاشة  
Back  32 58.2  48 70.6  52 80  132 70.2  6.752  0.05 

التابع  "إبصار"  برنامج 
 0.05  7.174  2.1 4  0 0  5.9 4  0  0 لشركة صخر 

الذكي“  Owenالهاتف 
phone ”  19  34.5  8 11.8  9 13.8  36 19.1  11.933  0.01 

 NVDA  24 43.6  52 76.5  32 49.2  108 57.4  16.067  0.01برنامج 
 0.060  5.632  10.6 20  7.7 5  17.6 12  5.5  3  برنامج قارئ األلوان الناطق

 0.01  10.532  6.4 12  0 0  5.9 4  14.5  8  برنامج الهال
 0.892  0.229  12.8 24  12.3 8  11.8 8  14.5  8  برنامج جاوس 

 Talk Back  32 58.2  48  70.6  48  73.8  128  68.1  3.652  0.161برنامج 
 0.05 7.556  6.4 12  12.3 8  5.9 4  0  0  برنامج فويس اوفر

     188ن =   65ن =   68ن =   55ن =  جملة من سئلوا

توضح بيانات اجلدول السابق أبرز برامج التكنولوجيا التي يستخدمها عينة الدراسـة 
يف تصــفح اإلنترنــت لتســاعدهم علــى قــراءة الشاشــة وتعــويض حاســة البصــر، حيــث جــاء 

%، 70.2" كأبرز البرامج بالترتيـب األول بنسـبة بلغـت Talk Back"برنامج قارئ الشاشة 
ــامج  ــه "برنـ ــبة بلغـــت " يف الترتيـــب الNVDAيليـ ــاني بنسـ ــاتف الـــذكي 57.4ثـ ــم "الهـ %، ثـ

Owen phone وتساوى كل من "برنامج قـارئ األلـوان 19.1" بالترتيب الثالث بنسبة ،%
%، يليهمـا "برنـامج فـويس 10.6الناطق"، و"برنـامج جـاوس" بالترتيـب الرابـع بنسـبة بلغـت  

تـابع لشـركة صـخر" %، وأخيًرا برنامج "إبصـار ال6.4أوفر" بالترتيب اخلامس بنسبة بلغت  
  % من إجمالي عينة الدراسة.2.1بنسبة بلغت  

وتؤكد بيانـات اجلـدول السـابق وجـود عالقـة دالـة إحصـائًيا بـني املسـتوى االجتمـاعي 
املــنخفض) للمبحــوثني عينــة الدراســة وبــرامج (قــارئ  –املتوســط  –االقتصــادي (املرتفــع 

ــذكي  –إبصــار – Talk Backالشاشــة  فــويس أوفــر)  –هــال ال – NVDA –الهــاتف ال
  األكثر استخداًما لديهم.  
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أهــم العقبــات التــي تواجهــك عنــد اســتخدام لبــرامج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال   )12
  احلديثة.  

  ) 14جدول (
  توزيع أهم العقبات التي تواجه عينة الدراسة عند استخدام برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال احلديثة 

  املستوى االجتماعي  
  االقتصادي 

  أهم العقبات  

قيمة    اإلجمالى   املنخفض  املتوسط  املرتفع
عند   2كا

  2د.ح =
  الداللة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

بعضها غير مترجم إلى اللغة  
 0.615  0.972  21.3 40  24.6 16  17.6 12  21.8  12  العربية.

حتتاج إلى سرعة عالية يف  
اإلنترنت عند حتميلها وهذا 

 غير متوافر لدي. 
7  12.7  16 23.5  5 7.7  28 14.9  6.827  0.05 

 0.313  2.326  19.1 36  20 13  23.5 16  12.7  7  كثير منها معقد للغاية.
عالي التكلفة نظًرا ألن  

 0.060  5.637  40.4 76  44.6 29  47.1 32  27.3  15  بعضها مدفوع األجر.

بعضها غير مالئم وال يخدم  
 0.179  3.443  4.3 8  6.2 4  5.9 4  0  0  مجتمعاتنا العربية.

 0.05  7.693  2.1 4  6.2 4  0 0  0  0  غير مناسبة ملستوى تعليمنا.
بها خلل تقني يؤثر سلًبا على  

الفهم ويؤثر على املعلومات  
  التي تصل إلينا. 

11 20  4  5.9  9  13.8  24  12.8  5.517  0.063 

 0.472 1.503  21.3 40  26.2 17  17.6 12  20 11  عقبات أخرى. 
     188ن =   65ن =   68ن =   55ن =  جملة من سئلوا

ــد  ــة الدراســة عن ــي تواجــه عين ــات الت ــى أهــم العقب ــات اجلــدول الســابق إل تشــير بيان
استخدام برامج وتطبيقـات تكنولوجيـا االتصـال احلديثـة، حيـث جـاء "عـالي التكلفـة نظـًرا 

%، ثـــم 38.3ألن بعضـــها مـــدفوع األجـــر" كـــأهم العقبـــات يف الترتيـــب األول بنســـبة بلغـــت 
مترجم إلى اللغة العربيـة"، و"عقبـات أخـرى" بنسـبة   تساوى يف الترتيب الثاني "بعضها غير

% لكـل منهمـا، ومتثلـت العقبـات األخـرى يف (التـداخل بـني الصـور والنصـوص 21.3بلغت  
بعضها غيـر متوافـق   –عدم الصراحة يف كثير من املواقف    -باملوضوعات التى يتم قراءتها

 –عــض املنصــات عــدم التوافــق مــع ب –ضــعف شــبكات اإلنترنــت  –مــع قارئــات الشاشــة 
صعوبة قراءة الصور وامللفات)، ثم جاءت "كثير منها معقـد للغايـة" بالترتيـب الثالـث بنسـبة 

%، ثم "حتتاج إلى سرعة عاليـة يف اإلنترنـت عنـد حتميلهـا وهـذا غيـر متـوافر لـدي" 19.1
%، يليها "بها خلل تقني يؤثر سلًبا على الفهم ويؤثر على املعلومات التي تصـل 14.9بنسبة  

%، ثـم "بعضـها غيـر مالئـم وال يخـدم مجتمعاتنـا العربيـة" بنسـبة 12.8إلينا" بنسـبة بلغـت  
% مـن إجمـالي عينـة 2.1%، وأخيًرا "غير مناسبة ملسـتوى تعليمنـا" بنسـبة بلغـت  4.3بلغت  

  الدراسة.
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  استخدامي لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال عبر اإلنترنت متكني من اآلتي:  )13
  ) 15جدول (

  توزيع ما متكنه تكنولوجيا االتصال عبر اإلنترنت لعينة الدراسة وفقا للمستوى االجتماعي االقتصادي 

االنحراف   املتوسط  االجتاه
  املعياري 

املستوى االجتماعي    املرتفع  املتوسط  املنخفض  اإلجمالى 
  االقتصادي               

  
  ما متكنه تكنولوجيا االتصال 

  ك  %  ك  %  ك  %  ك %

موافق إلى 
  0.602  2.26  حد ما

التي  تبني األفكار احلديثة  موافق 15  27.3 24  35.3  25  38.5 64  34
تعود علّي بالفائدة  

االقتصادية نظًرا ألن هذه  
البرامج والتطبيقات غير  

 مكلفة. 

57.4 108 49.2  32  58.8  40 65.5  36 
موافق 

إلى حد  
 ما

غير    4  7.3  4  5.9  8  12.3  16  8.5
  موافق

موافق إلى 
  0.651 2.30  حد ما

 موافق 11  20 28  41.2  37  56.9 76  40.4
املالءمة السليمة  حتقق لدي 

وتوافق أفكاري مع القيم  
السائدة باملجتمع مما 

 يكسبني الطمأنينة واألمان.

48.9  92 36.9  24 47.1  32 65.5  36 
موافق 

إلى حد  
  ما

غير   8 14.5 8 11.8 4 6.2 20  10.6
 موافق

  0.612 2.57  موافق

  موافق  18  32.7  48  70.6  54  83.1  120  63.8

واألفكار اكتساب املعلومات 
البسيطة واألسهل فهًما  

 بالنسبة لي. 
29.8  56  7.7  5  29.4  20  56.4  31  

موافق 
إلى حد  

  ما

غير    6  10.9  0  0  6  9.2  12  6.4
  موافق

  0.511 2.68  موافق

استخدام البرامج    موافق  28  50.9  52  76.5  52  80  132  70.2
والتطبيقات متكنني من 

الفهم والتغلب على  
الصعوبات التي تواجهني يف  

 احلصول على املعلومات.

27.7  52  20  13  17.6  12  49.1  27  
موافق 

إلى حد  
  ما

غير    0  0  4  5.9  0  0  4  2.1
  موافق

  0.534 2.60  موافق

احلصول على املعلومات   موافق  22  40  48  70.6  46  70.8  116  61.7
املفيدة وعند جناحي يف 

والوصول  التعامل معها 
ألفضل النتائج أنتقل إلى  

 تبني املعلومة األشمل.

36.2  68  29.2  19  23.5  16  60  33  
موافق 

إلى حد  
  ما

غير    0  0  4  5.9  0  0  4  2.1
  موافق

  0.564  2.64  موافق

وتداول األفكار سهولة نشر   موافق  21  38.2  56  82.4  51  78.5  128  68.1
واملعلومات باستخدام هذه  
األساليب املستحدثة التي  

تساعدنا على تعويض حاسة  
البصر يف التعامل مع  

 اآلخرين. 

27.7  52  21.5  14  11.8  8  54.5  30  
موافق 

إلى حد  
  ما

غير    4  7.3  4  5.9  0  0  8  4.3
  موافق

  جملة من سئلوا  55  68  65  188      

تشير بيانات اجلدول السابق إلى توزيـع مـا متكنـه تكنولوجيـا االتصـال عبـر اإلنترنـت 
ملستخدميها وفًقا للمستوى االجتماعي االقتصادي، حيث جاءت عبـارة "اسـتخدام البـرامج 
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والتطبيقات متكنني مـن الفهـم والتغلـب علـى الصـعوبات التـي تـواجهني يف احلصـول علـى 
) باجتاه اسـتجابة مييـل نحـو "موافـق"، 2.68ت" بالترتيب األول مبتوسط حسابي (املعلوما

وجاءت عبارة "سهولة نشر وتداول األفكار واملعلومات باستخدام هذه األساليب املستحدثة 
التــي تســاعدنا علــى تعــويض حاســة البصــر يف التعامــل مــع اآلخــرين" يف الترتيــب الثــاني 

تجابة مييـــل نحـــو "موافـــق"، بينمـــا جـــاءت عبـــارة ) باجتـــاه اســـ2.64مبتوســـط حســـابي (
"احلصول على املعلومات املفيدة وعند جناحي يف التعامـل معهـا والوصـول ألفضـل النتـائج 

) باجتــاه 2.60أنتقــل إلــى تبنــي املعلومــة األشــمل" يف الترتيــب الثالــث مبتوســط حســابي (
ات واألفكـار البسـيطة استجابة مييل نحو "موافق"، يف حـني جـاءت عبـارة "اكتسـاب املعلومـ

ا بالنســبة لــي" بالترتيــب الرابــع مبتوســط حســابي ( ) باجتــاه اســتجابة 2.57واألســهل فهمــً
  مييل نحو "موافق".

وجــاءت عبــارة "حتقــق لـــدي املالءمــة الســليمة وتوافــق أفكـــاري مــع القــيم الســـائدة 
) 2.30باملجتمع مما يكسـبني الطمأنينـة واألمـان" بالترتيـب اخلـامس مبتوسـط حسـابي (

باجتاه استجابة مييل نحو "موافق إلى حد ما"، وجاءت عبارة "تبنـي األفكـار احلديثـة التـى 
تعود علّي بالفائدة االقتصادية نظـًرا ألن هـذه البـرامج والتطبيقـات غيـر مكلفـة" بالترتيـب 

) باجتاه استجابة مييل نحو "موافق إلى حد مـا"، وذلـك 2.26السادس مبتوسط حسابي (
  نة الدراسة.  من إجمالي عي

وخصائص   محددات  قياس  من  التحقق  إلى  السابق  اجلدول  نتائج  تشير  كما 

  نظرية انتشار املبتكرات املستحدثة.   
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  حدد درجة موافقتك على العبارات اآلتية وفًقا ألبعاد التمكني الثقايف. )14
 االتصال واملشاركة باملعلومات:  .أ

  ) 16جدول (
  الدراسة الستخدام البرامج والتطبيقات لبعد االتصال واملشاركة باملعلومات. توزيع عينة 

  املتوسط  االجتاه
االنحراف  

  املعياري

املستوى االجتماعي    املرتفع   املتوسط  املنخفض  اإلجمالى 
  االقتصادي               

  
  االتصال واملشاركة باملعلومات 

  ك  %  ك  %  ك  %  ك %

  0.484  2.74  موافق

76.6 ــرامج  1 موافق 29  52.7 56  82.4  59  90.8 144 اســـــــــــــــــــــــتخدام بـــــــــــــــــــــ
ــا  ــات تكنولوجيـــــــــــــــ وتطبيقـــــــــــــــ
االتصـــــــال جتعلنـــــــي أكتســـــــب 
معلومــــــــــــات ومعــــــــــــارف مــــــــــــن 

 اآلخرين.

21.3 موافق إلى  23  41.8 12  17.6  5  7.7 40
 حد ما

  غير موافق  3  5.5  0  0  1  1.5  4  2.1

  0.437 2.74  موافق

74.5  موافق 29  52.7 52  76.5  59  90.8 140
تزيد مـن الرغبـة يف تبـادل  2

 وجتاربنا.أفكارنا وآرائنا 
25.5 موافق إلى  26  47.3 16  23.5 6  9.2 48

  حد ما

  غير موافق 0 0 0 0 0 0 0  0

  0.576 2.43  موافق

46.8   موافق  17  30.9  32  47.1  39  60  88
البــــــــــــرامج والتطبيقــــــــــــات  3

متكننــــــي مــــــن التحــــــدث عــــــن 
 نفسي.

48.9 موافق إلى   38  69.1  32  47.1  22  33.8  92
  حد ما

  غير موافق  0  0  4  5.9  4  6.2  8  4.3

  0.680 2.45  موافق

55.3   موافق  14  25.5  44  64.7  46  70.8  104
ــاول زيـــــادة معلومـــــاتي  4 أحـــ

األحــــداث املختلفــــة ممــــا عــــن 
 يزيد من تقبل اآلخرين لي.

موافق إلى   30  54.5  24  35.3  10  15.4  64  34
  ماحد 

10.6   غير موافق  11  20  0  0  9  13.8  20

  0.540 2.55  موافق

57.4   موافق  14  25.5  52  76.5  42  64.6  108
تبنـــــــي لـــــــي جمهـــــــورًا مـــــــن  5

متكننــي مــن األشــخاص التــي 
 التعارف معهم.

40.4 موافق إلى   38  69.1  16  23.5  22  33.8  76
  حد ما

  غير موافق  3  5.5  0  0  1  1.5  4  2.1

  0.615 2.53  موافق

أســتطيع معرفــة مــا يفكــر  6  موافق  10  18.2  60  88.2  42  64.6  112  59.6
فيــــــــــــــه اآلخــــــــــــــرون وتكــــــــــــــوين 
ــة  ــات اإليجابيــــــــــــــ االنطباعــــــــــــــ

 عنهم.

موافق إلى   37  67.3  4  5.9  23  35.4  64  34
  حد ما

  غير موافق  8  14.5  4  5.9  0  0  12  6.4

  0.706 2.40  موافق

53.2   موافق  17  30.9  52  76.5  31  47.7  100
ــا مــــــــــــع  7 تشـــــــــــكل عالقاتنـــــــــ

اآلخـــرين، وتقاســـم العواطـــف 
 يجعلنا أقرب إليهم.

موافق إلى   26  47.3  16  23.5  22  33.8  64  34
  حد ما

12.8   غير موافق  12  21.8  0  0  12  18.5  24

  0.576 2.57  موافق

61.7 تزيــــد مــــن التفاعــــل بينــــي  8  موافق  21  38.2  44  64.7  51  78.5  116
بــــــالتعليق أو وبـــــني اآلخـــــرين 

ــاب أو مشــــــــــــــــــــــاركة  اإلعجــــــــــــــــــــ
 املحتوى.

موافق إلى   34  61.8  20  29.4  10  15.4  64  34
  حد ما

  غير موافق  0  0  4  5.9  4  6.2  8  4.3

  0.425 2.77  موافق
76.6   موافق  29  52.7  60  88.2  55  84.6  144

ــاركة  9 ــي املشــــــــــــ ــيح لــــــــــــ يتــــــــــــ
ــالفكر والـــــــرأي  ــة بـــــ 23.4اإليجابيـــــ موافق إلى   26  47.3  8  11.8  10  15.4  44

  احد م
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 واملعلومة.  غير موافق  0  0  0  0  0  0  0  0

  0.482 2.64  موافق

63.8   موافق  18  32.7  56  82.4  46  70.8  120
أستطيع ممارسة  10

بعــــض األنشــــطة ذات القيمــــة 
 العالية.

36.2 موافق إلى   37  67.3  12  17.6  19  29.2  68
  حد ما

  غير موافق  0  0  0  0  0  0  0  0

  جملة من سئلوا   55  68  65  188      

تشير بيانات اجلدول السـابق إلـى توزيـع عينـة الدراسـة السـتخدام بـرامج وتطبيقـات 
االتصال وفًقا لبعد االتصال واملشـاركة باملعلومـات، حيـث جـاءت عبـارة "يتـيح لـي املشـاركة 

) باجتـــاه 2.77اإليجابيـــة بـــالفكر والـــرأي واملعلومـــة" بالترتيـــب األول مبتوســـط حســـابي (
ــا  ــات تكنولوجي ــرامج وتطبيق ــا "اســتخدام ب ــق"، وتســاوت عبارت ــل نحــو "مواف اســتجابة ميي

لومــات ومعــارف مــن اآلخــرين"، و"تزيــد مــن الرغبــة يف تبــادل االتصــال جتعلنــي أكتســب مع
) باجتــاه اســتجابة 2.74أفكارنــا وآرائنــا وجتاربنــا" يف الترتيــب الثــاني مبتوســط حســابي (

مييــل نحــو "موافــق"، بينمــا جــاءت عبــارة "أســتطيع ممارســة بعــض األنشــطة ذات القيمــة 
ه استجابة مييل نحـو "موافـق"، ) باجتا2.64العالية" يف الترتيب الثالث مبتوسط حسابي (

ــالتعليق أو اإلعجــاب أو  ــني اآلخــرين ب ــي وب ــد مــن التفاعــل بين ــارة "تزي يف حــني جــاءت عب
) باجتـاه اسـتجابة مييـل نحـو 2.57مشاركة املحتوى" بالترتيـب الرابـع مبتوسـط حسـابي (

" "موافق"، وجاءت عبارة "تبني لي جمهورًا من األشخاص التـي متكننـي مـن التعـارف معهـم
) باجتاه استجابة مييل نحـو "موافـق"، وجـاءت 2.55بالترتيب اخلامس مبتوسط حسابي (

عبـــارة "أســـتطيع معرفـــة مـــا يفكـــر فيـــه اآلخـــرون وتكـــوين االنطباعـــات اإليجابيـــة عـــنهم" 
) باجتـاه اسـتجابة مييـل نحـو "موافـق"، بينمـا 2.53بالترتيب السادس مبتوسـط حسـابي (

تي عـن األحـداث املختلفـة ممـا يزيـد مـن تقبـل اآلخـرين جاءت عبارة "أحاول زيـادة معلومـا
ــب الســابع مبتوســط حســابي ( ــي" بالترتي ــل نحــو "موافــق"، 2.45ل ) باجتــاه اســتجابة ميي

وجــاءت عبــارة "البــرامج والتطبيقــات متكننــي مــن التحــدث عــن نفســي" بالترتيــب الثــامن 
ــًرا 2.43مبتوســط حســابي ( ــق"، وأخي ــل نحــو "مواف ــارة ) باجتــاه اســتجابة ميي جــاءت عب

"تشــكل عالقاتنــا مــع اآلخــرين، وتقاســم العواطــف يجعلنــا أقــرب إلــيهم" بالترتيــب التاســع 
  ) باجتاه استجابة مييل نحو "موافق".2.40مبتوسط حسابي (
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  االستقاللية وحرية التصرف.      .ب
  ) 17جدول (

  االستقاللية وحرية التصرف توزيع عينة الدراسة الستخدام برامج وتطبيقات االتصال لبعد 

  املتوسط  االجتاه
االنحراف  

  املعياري

املستوى االجتماعي    املرتفع   املتوسط  املنخفض  اإلجمالى 
  االقتصادي               

  
  االستقاللية وحرية التصرف 

  ك  %  ك  %  ك  %  ك %

  0.649  2.47  موافق

ــرامج وأدوات  1 موافق 11  20 48  70.6  45  69.2 104  55.3 ــتخدام بــــــ اســــــ
التكنولوجيــــا عبـــــر اإلنترنـــــت 
تزيـــــــــد لـــــــــدي القـــــــــدرة علـــــــــى 
 التصرف يف املواقف الصعبة.

موافق إلى  37  67.3 16  23.5  15  23.1 68 36.2
 حد ما

  غير موافق  7  12.7  4  5.9  5  7.7  16  8.5

  0.578 2.55  موافق

 موافق 22  40 44  64.7  46  70.8 112  59.6
أجيــــــــــــد التحــــــــــــدث أمــــــــــــام  2

 اآلخرين.
موافق إلى  29  52.7 20  29.4 19  29.2 68  36.2

  حد ما

  غير موافق 4 7.3 4 5.9 0 0 8  4.3

  0.609 2.60  موافق

  موافق  22  40  52  76.5  50  76.9  124  66
ــداقات  3 ــوين صـ ــتطيع تكـ أسـ

موافق إلى   26  47.3  12  17.6  14  21.5  52  27.7 جديدة بسهولة.
  حد ما

  غير موافق  7  12.7  4  5.9  1  1.5  12  6.4

  0.482 2.64  موافق

تساعدني على تبني وجهـة  4  موافق  18  32.7  52  76.5  50  76.9  120  63.8
كافـــــــــة نظـــــــــر خاصـــــــــة حـــــــــول 

القضـــــايا احلياتيـــــة املحيطـــــة 
ــن قـــــــــوة  ــد مـــــــ ــا يزيـــــــ ــي ممـــــــ بـــــــ

 شخصيتي.

ق إلى مواف  37  67.3  16  23.5  15  23.1  68  36.2
  حد ما

  غير موافق                

موافق إلى 
  حد ما

2.09 0.849  

  موافق  11  20  28  41.2  37  56.9  76  40.4
ــاذ  5 ــى اتخـــــــ ــاعدني علـــــــ تســـــــ

 القرار يف األمور الشخصية.
موافق إلى   25  45.5  16  23.5  11  16.9  52  27.7

  حد ما

  غير موافق  19  34.5  24  35.3  17  26.2  60  31.9

  0.616 2.49  موافق

أمتلك القدرة علـى خـوض  6  موافق  21  38.2  40  58.8  43  66.2  104  55.3
ــا  النقـــــاش مـــــع املحيطـــــني ممـــ
يزيـــد مـــن معرفتـــى باألحـــداث 

 املختلفة.

إلى موافق   26  47.3  24  35.3  22  33.8  72  38.3
  حد ما

  غير موافق  8  14.5  4  5.9  0  0  12  6.4

  0.639 2.38  موافق

  موافق  11  20  36  52.9  41  63.1  88  46.8
الـــــــــتخلص مـــــــــن اخلـــــــــوف  7

 واخلجل الزائد.
موافق إلى   37  67.3  24  35.3  23  35.4  84  44.7

  حد ما

  غير موافق  7  12.7  8  11.8  1  1.5  16  8.5

  0.537 2.57  موافق

  موافق  19  34.5  44  64.7  49  75.4  112  59.6
ــرف  8 ــى التعــــ ــاعدني علــــ تســــ

علــــــــــــى مشــــــــــــكالت املجتمــــــــــــع 
 واملساهمة يف حلها.

موافق إلى   36  65.5  24  35.3  12  18.5  72  38.3
  حد ما

  غير موافق  0  0  0  0  4  6.2  4  2.1

  0.649 2.53  موافق
  موافق  14  25.5  52  76.5  50  76.9  116  61.7

ــيتي  9 ــد مــــــــن خصوصــــــ تزيــــــ
ــا  ــى نفســــي، ممــ ــادي علــ موافق إلى   37  67.3  8  11.8  11  16.9  56  29.8واعتمــ

  حد ما
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يجعلنـــي أشـــعر باالســـتقاللية   غير موافق  4  7.3  8  11.8  4  6.2  16  8.5
 والقوة واالحترام.

  جملة من سئلوا   55  68  65  188      

تشير بيانات اجلدول السـابق إلـى توزيـع عينـة الدراسـة السـتخدام بـرامج وتطبيقـات 
لبعد االستقاللية وحرية التصرف، حيث جاءت عبارة "تساعدني علـى تبنـي االتصال وفًقا  

وجهة نظر خاصة حول كافة القضايا احلياتية املحيطة بي ممـا يزيـد مـن قـوة شخصـيتي" 
) باجتــاه اســتجابة مييــل نحــو "موافــق"، وجــاءت 2.64بالترتيــب األول مبتوســط حســابي (

 الترتيــب الثــاني مبتوســط حســابي " يف أســتطيع تكــوين صــداقات جديــدة بســهولةعبــارة "
تسـاعدني علـى التعـرف علـى ) باجتاه استجابة مييل نحو "موافق"، وجاءت عبـارة "2.60(

) 2.57يف الترتيـــب الثالـــث مبتوســـط حســـابي (مشـــكالت املجتمـــع واملســـاهمة يف حلهـــا" 
 أجيـد التحـدث أمـام اآلخـرين"باجتاه استجابة مييل نحو "موافـق"، يف حـني جـاءت عبـارة "

) باجتــاه اســتجابة مييــل نحــو "موافــق"، بينمــا 2.55بالترتيــب الرابــع مبتوســط حســابي (
ــارة  ــاءت عبـ ــي أشـــعر جـ ــا يجعلنـ ــي، ممـ ــى نفسـ ــادي علـ ــيتي واعتمـ ــن خصوصـ ــد مـ " تزيـ

) باجتـــاه 2.53بالترتيـــب اخلـــامس مبتوســـط حســـابي ( باالســـتقاللية والقـــوة واالحتـــرام"
ك القــدرة علــى خــوض النقــاش مــع وجــاءت عبــارة "أمتلــ اســتجابة مييــل نحــو "موافــق"،

مبتوسط حسابي املحيطني مما يزيد من معرفتي باألحداث املختلفة" يف الترتيب السادس  
ــارة 2.49( ــل نحــو "موافــق"، وجــاءت عب ــرامج وأدوات ) باجتــاه اســتجابة ميي "اســتخدام ب

رتيب التكنولوجيا عبر اإلنترنت يزيد لدي القدرة على التصرف يف املواقف الصعبة" يف الت
بينمـا جـاءت عبـارة   ) باجتاه استجابة مييل نحو "موافـق"،2.47مبتوسط حسابي (السابع  

ــب الثــامن  ــن اخلــوف واخلجــل الزائــد" يف الترتي ــتخلص م ) 2.38مبتوســط حســابي ("ال
وأخيًرا جاءت عبارة "تسـاعدني علـى اتخـاذ القـرار يف   باجتاه استجابة مييل نحو "موافق"،

) باجتـاه اسـتجابة مييـل نحـو 2.09مبتوسط حسابي (ب التاسع األمور الشخصية" بالترتي
  . "موافق إلى حد ما"
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     دافعية اإلجناز:   .ج
  ) 18جدول (

توزيع عينة الدراسة الستخدام برامج وتطبيقات االتصال لبعد دافعية اإلجناز وفًقا للمستوى االجتماعي  
  االقتصادي 

  املتوسط  االجتاه
االنحراف  

  املعياري

املستوى االجتماعي    املرتفع   املتوسط  املنخفض  اإلجمالى 
  االقتصادي               

  
  دافعية اإلجناز 

  ك  %  ك  %  ك  %  ك %

  0.492  2.60  موافق

59.6 ــرامج  1 موافق 17  30.9 44  64.7  51  78.5 112 ــتخدام بـــــــــــــــــــــ اســـــــــــــــــــــ
ــا  ــات التكنولوجيـــ وتطبيقـــ
عبــــر اإلنترنــــت يســــاعدني 
علـــــــــــى إجنـــــــــــاز أي عمـــــــــــل 

 يطلب مني.

40.4 موافق إلى  38  69.1 24  35.3  14  21.5 76
 حد ما

  غير موافق  0  0  0  0  0  0  0  0

  0.680 2.45  موافق

55.3  موافق 17  30.9 44  64.7  43  66.2 104
أمتكــــــــــــن مــــــــــــن مشــــــــــــاركة  2

إجنازاتي املهمة مما يزيد من 
 الرضا الشخصي.

موافق إلى  31  56.4 16  23.5 17  26.2 64  34
  حد ما

10.6   غير موافق 7 12.7 8 11.8 5 7.7 20

  0.494 2.72  موافق

74.5   موافق  28  50.9  56  82.4  56  86.2  140
أســتطيع اســتذكار دروســي  3

23.4 وفهمها. موافق إلى   23  41.8  12  17.6  9  13.8  44
  حد ما

  غير موافق  4  7.3  0  0  0  0  4  2.1

موافق إلى 
  0.793 2.28  حد ما

48.9   موافق  10  18.2  40  58.8  42  64.6  92
الشـــــــــــــــعور بالســـــــــــــــعادة يف  4

جميــــع األوقــــات األمــــر الــــذي 
 يدفعني للعمل.

29.8 موافق إلى   34  61.8  8  11.8  14  21.5  56
  حد ما

21.3   غير موافق  11  20  20  29.4  9  13.8  40

  0.475 2.66  موافق 

  موافق  19  34.5  56  82.4  49  75.4  124  66
ــد أننــــــــي أســــــــتطيع  5 أعتقــــــ

املحـاوالت حتقيق أهـدايف مـع 
 املستمرة.

موافق إلى   36  65.5  12  17.6  16  24.6  64  34
  حد ما

  غير موافق  0  0  0  0  0  0  0  0

  0.529 2.62  موافق

  موافق  17  30.9  52  76.5  51  78.5  120  63.8
ال أتســــرع يف احلكــــم علــــى  6

 اآلخرين.
موافق إلى   34  61.8  16  23.5  14  21.5  64 34

  حد ما

  غير موافق  4  7.3  0  0  0  0  4  2.1

  0.578 2.55  موافق

59.6   موافق  21  38.2  40  58.8  51  78.5  112

36.2 أكون صادًقا مع اآلخرين. 7 موافق إلى   34  61.8  24  35.3  10  15.4  68
  حد ما

  غير موافق  0  0  4  5.9  4  6.2  8  4.3

  0.580 2.49  موافق

53.2   موافق  14  25.5  48  70.6  38  58.5  100
أعتقـــد أن رأيـــي مهـــم عنـــد  8

 اآلخرين.
42.6 موافق إلى   33  60  20  29.4  27  41.5  80

  حد ما

  غير موافق  8  14.5  0  0  0  0  8  4.3

  جملة من سئلوا   55  68  65  188      
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تشير بيانات اجلدول السـابق إلـى توزيـع عينـة الدراسـة السـتخدام بـرامج وتطبيقـات 
وفًقا لبعد دافعية اإلجناز، حيث جاءت عبارة "أستطيع استذكار دروسـي وفهمهـا" االتصال  

) باجتــاه اســتجابة مييــل نحــو "موافــق"، وجــاءت 2.72بالترتيــب األول مبتوســط حســابي (
عبــارة "أعتقــد أننــي أســتطيع حتقيــق أهــدايف مــع املحــاوالت املســتمرة" يف الترتيــب الثــاني 

ابة مييل نحو "موافق"، وجاءت عبارة "ال أتسرع يف ) باجتاه استج2.66مبتوسط حسابي (
) باجتـاه اسـتجابة مييـل 2.62احلكم على اآلخرين" يف الترتيب الثالث مبتوسط حسـابي (

نحو "موافق"، يف حني جاءت عبارة "استخدام برامج وتطبيقات التكنولوجيا عبـر اإلنترنـت 
) 2.60مبتوسـط حسـابي ( يساعدني على إجناز أي عمـل يطلـب منـي" يف الترتيـب الرابـع

باجتاه استجابة مييل نحو "موافق"، وجاءت عبارة "أكـون صـادًقا مـع اآلخـرين" يف الترتيـب 
) باجتــاه اســتجابة مييــل نحــو "موافــق"، وجــاءت عبــارة 2.55اخلــامس مبتوســط حســابي (

) باجتاه 2.49"أعتقد أن رأيي مهم عند اآلخرين" يف الترتيب السادس مبتوسط حسابي (
بة مييل نحو "موافق"، وجاءت عبارة "أمتكن من مشاركة إجنـازاتي املهمـة ممـا يزيـد استجا

) باجتاه استجابة مييل 2.45من الرضا الشخصي" يف الترتيب السابع مبتوسط حسابي (
ــذي  ــر ال ــات األم ــع األوق ــارة "الشــعور بالســعادة يف جمي ــًرا جــاءت عب ــق"، وأخي نحــو "مواف

) باجتـاه اسـتجابة مييـل نحـو 2.28مبتوسـط حسـابي (يف الترتيب الثـامن    يدفعني للعمل"
  "موافق إلى حد ما".
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  القوة والقيادة.     د.
  ) 19جدول (

  توزيع عينة الدراسة الستخدام برامج وتطبيقات االتصال لبعد القوة والقيادة 

  املتوسط  االجتاه
االنحراف  

  املعياري

املستوى االجتماعي    املرتفع   املتوسط  املنخفض  اإلجمالى 
  االقتصادي               

  
  القوة والقيادة  

  ك  %  ك  %  ك  %  ك %

  0.672  2.38  موافق

48.9 ــرامج  1 موافق 10  18.2 44  64.7  38  58.5 92 اســـــــــــــــــــــــتخدام بـــــــــــــــــــــ
وتطبيقــــــــــــــــات تكنولوجيــــــــــــــــا 
االتصــــــــــال عبــــــــــر اإلنترنــــــــــت 
ــى  ــول علـ ــن احلصـ ــي مـ متكننـ

واالحترام مـن أفـراد التقدير  
 املجتمع.

40.4 موافق إلى  33  60 24  35.3  19  29.2 76
 حد ما

10.6   غير موافق  12  21.8  0  0  8  12.3  20

  0.648 2.55  موافق

63.8  موافق 20  36.4 56  82.4  44  67.7 120
اســـــــــتخدامها يســـــــــاعد يف  2

املحافظـــــــــة علـــــــــى الــــــــــروابط 
 االجتماعية اإليجابية.

27.7 موافق إلى  23  41.8 8  11.8 21  32.3 52
  حد ما

  غير موافق 12 21.8 4 5.9 0 0 16  8.5

  0.616 2.49  موافق

55.3   موافق  10  18.2  44  64.7  50  76.9  104
استخدامها يكسبني قدرًا  3

 بالنفس.كبيًرا من الثقة 
38.3 موافق إلى   38  69.1  20  29.4  14  21.5  72

  حد ما

  غير موافق  7  12.7  4  5.9  1  1.5  12  6.4

  0.580 2.51  موافق

55.3   موافق  14  25.5  40  58.8  50  76.9  104
ــن اإلحســــــــــاس  4 ــد مــــــــ يزيــــــــ

ــايا  ــاه قضــــــــ ــئولية جتــــــــ باملســــــــ
 ومشكالت املجتمع.

40.4 موافق إلى   37  67.3  28  41.2  11  16.9  76
  حد ما

  غير موافق  4  7.3  0  0  4  6.2  8  4.3

  0.529 2.62  موافق

63.8 ــاب  5  موافق  18  32.7  48  70.6  54  83.1  120 تســــــــــــاعدني يف اكتســــــــــ
اآلخــرين متكننــي خبــرات مــن 

ــة  ــارات القويـ ــتالك املهـ ــن امـ مـ
 لصنع القرارات.

إلى موافق   37  67.3  16  23.5  11  16.9  64  34
  حد ما

  غير موافق  0  0  4  5.9  0  0  4  2.1

  0.534 2.60  موافق

  موافق  17  30.9  48  70.6  51  78.5  116  61.7
ــاركة يف  6 متكننـــــي مـــــن املشـــ

وضـــــــــع حلـــــــــول لكثيـــــــــر مـــــــــن 
 املشكالت املتعلقة بدراستي.

موافق إلى   34  61.8  20  29.4  14  21.5  68 36.2
  حد ما

  غير موافق  4  7.3  0  0  0  0  4  2.1

  0.572 2.60  موافق

63.8 اســـــــــــــــــــتخدام البـــــــــــــــــــرامج  7  موافق  22  40  52  76.5  46  70.8  120
التكنولوجيــة مينحنــي القــوة 
والثقــــــــة واملقــــــــدرة علــــــــى أداء 

 األدوار الصعبة.

31.9 موافق إلى   30  54.5  12  17.6  18  27.7  60
  حد ما

  غير موافق  3  5.5  4  5.9  1  1.5  8  4.3

  0.580 2.53  موافق

57.4   موافق  14  25.5  44  64.7  50  76.9  108
أشـــعر بـــأنني أرى األشـــياء  8

ــل  ــي مثــــــ ــي مثلــــــ ــة بــــــ املحيطــــــ
 الشخص العادي املبصر.

38.3 موافق إلى   33  60  24  35.3  15  23.1  72
  حد ما

  غير موافق  8  14.5  0  0  0  0  8  4.3

  جملة من سئلوا   55  68  65  188      
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ــرامج وتطبيقــات  ــة الدراســة الســتخدام ب ــع عين ــات اجلــدول الســابق توزي توضــح بيان
االتصال وفًقا لبعد القوة والقيادة، حيث جـاءت عبـارة "تسـاعدني يف اكتسـاب خبـرات مـن 
اآلخــرين متكننــي مــن امــتالك املهــارات القويــة لصــنع القــرارات" بالترتيــب األول مبتوســط 

) باجتـــاه اســـتجابة مييـــل نحـــو "موافـــق"، وتســـاوى كـــل مـــن" متكننـــي مـــن 2.62حســابي (
ــر مــن  ــول لكثي ــرامج املشــاركة يف وضــع حل ــة بدراســتي"، و"اســتخدام الب املشــكالت املتعلق

التكنولوجية مينحني القـوة والثقـة واملقـدرة علـى أداء األدوار الصـعبة"، يف الترتيـب الثـاني 
) باجتاه استجابة مييل نحو "موافق"، وجاءت عبـارة "اسـتخدامها 2.60مبتوسط حسابي (

ة" يف الترتيــب الثالــث مبتوســط يســاعد يف املحافظــة علــى الــروابط االجتماعيــة اإليجابيــ
) باجتاه استجابة مييل نحـو "موافـق"، يف حـني جـاءت عبـارة "أشـعر بـأنني 2.55حسابي (

أرى األشياء املحيطة بي مثلي مثـل الشـخص العـادي املبصـر" يف الترتيـب الرابـع مبتوسـط 
 ) باجتاه استجابة مييل نحو "موافـق"، وجـاءت عبـارة "يزيـد مـن اإلحسـاس2.53حسابي (

ــع" ــايا ومشـــكالت املجتمـ ــاه قضـ ــئولية جتـ ــامس  باملسـ ــابي يف الترتيـــب اخلـ مبتوســـط حسـ
) باجتاه استجابة مييل نحـو "موافـق"، ثـم عبـارة "اسـتخدامها يكسـبني قـدرًا كبيـًرا 2.51(

) باجتـاه اسـتجابة مييـل 2.49مبتوسـط حسـابي (يف الترتيب السـادس    من الثقة بالنفس"
بــرامج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال عبــر اإلنترنــت  نحــو "موافــق"، ثــم عبــارة "اســتخدام

ــع"  ــراد املجتم ــرام مــن أف ــدير واالحت ــى التق ــي مــن احلصــول عل ــب الســابع متكنن يف الترتي
  ) باجتاه استجابة مييل نحو "موافق".  2.38مبتوسط حسابي (

  :التحقق من صحة الفروض -ثانًيا

األول  داللة  الفرض  ذات  إيجابية  عالقة  توجد  استخدام  :  كثافة  بني  إحصائية 
والتمكني   االتصال  تكنولوجيا  وتطبيقات  لبرامج  البصر  وضعاف  املكفوفني  املراهقني 

  الثقايف لديهم.
  )  20جدول (

نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بني كثافة استخدام عينة الدراسة لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال والتمكني  
  الثقايف لديهم  

  التمكني الثقايف لديهم  املتغيرات

استخدام عينة الدراسة لبرامج وتطبيقات كثافة 
  تكنولوجيا االتصال 

 ** R  0.360قيمة 

 N  188العدد 

 0.01القيمة املحسوبة دالة عند مستوى   signالداللة 

  موجب   اجتاه العالقة 

تشير نتائج اختبار "بيرسـون" يف اجلـدول السـابق إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة 
ــا  ــرامج وتطبيقــات تكنولوجي ــة الدراســة لب ــني كثافــة اســتخدام عين ــة إحصــائية ب ذات دالل
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ــديهم، حيــث بلغــت قيمــة " ــة R) ="0.360االتصــال والتمكــني الثقــايف ل )، وهــي قيمــة دال
  لى ذلك ميكن القبول بصحة الفرض السابق.، وع0.01إحصائًيا عند مستوى داللة  

الثاني: استخدام    الفرض  كثافة  بني  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  عالقة  توجد 
وانتشار   االتصال  تكنولوجيا  وتطبيقات  لبرامج  البصر  وضعاف  املكفوفني  املراهقني 

  املبتكرات لديهم. 
 )  21جدول (

وانتشار  نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بني كثافة استخدام عينة الدراسة لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال
  املبتكرات لديهم 

  انتشار املبتكرات   املتغيرات

استخدام املراهقني عينة الدراسة لبرامج كثافة 
  وتطبيقات تكنولوجيا االتصال

 ** R  0.234قيمة 

  N  188العدد 

القيمة املحسوبة دالة عند مستوى    signالداللة 
0.01 

  موجب   اجتاه العالقة 

"بيرسـون" يف اجلـدول السـابق إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة تشير نتائج اختبار  
ــا  ــرامج وتطبيقــات تكنولوجي ــة الدراســة لب ــني كثافــة اســتخدام عين ــة إحصــائية ب ذات دالل

)، وهــي قيمــة دالــة R) ="0.234االتصــال وانتشــار املبتكــرات لــديهم، حيــث بلغــت قيمــة "
  القبول بصحة الفرض السابق.، وعلى ذلك ميكن  0.01إحصائًيا عند مستوى داللة  

الثالث: برامج    الفرض  انتشار  بني  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  عالقة  توجد 
البصر   وضعاف  املكفوفني  املراهقني  لدى  كمبتكرات  االتصال  تكنولوجيا  وتطبيقات 

  والتمكني الثقايف لديهم. 
 )  22جدول (

يقات تكنولوجيا االتصال كمبتكرات لدى عينة الدراسة والتمكني نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بني انتشار برامج وتطب 
  الثقايف لديهم 

  التمكني الثقايف   املتغيرات

انتشار برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال  
كمبتكرات لدى املراهقني املكفوفني وضعاف 

  البصر. 
 

 ** R  0.835قيمة 

  N  188العدد 

 0.01عند مستوى القيمة املحسوبة دالة   signالداللة 

  موجب   اجتاه العالقة 

تشير نتائج اختبار "بيرسـون" يف اجلـدول السـابق إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة 
ذات داللــة إحصــائية بــني انتشــار بــرامج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال كمبتكــرات لــدى 

)، وهـي R  =")0.835املراهقني عينة الدراسة والتمكني الثقايف لديهم، حيث بلغـت قيمـة "
، وعلـى ذلـك ميكـن القبـول بصـحة الفـرض 0.01قيمة دالة إحصـائًيا عنـد مسـتوى داللـة  

  السابق.



                3829 

كمـــا تظهـــر نتـــائج اجلـــدول الســـابق االرتبـــاط الـــدال بـــني انتشـــار بـــرامج وتطبيقـــات 
تكنولوجيا االتصال كمبتكرات لدى املراهقني عينة الدراسة والتمكني الثقايف لـديهم، ويعـد 

ؤشــرات التــي تبــني مــدى اتســاق موضــوع الدراســة احلاليــة مــع نظريــة انتشــار هــذا مــن امل
  .  املبتكرات املستحدثة

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املبحوثني الفرض الرابع 
املستوى االجتماعي   -السن    -عينة الدراسة وفًقا للمتغيرات الدميوغرافية (درجة اإلعاقة  

 االقتصادي) على مقياس كثافة استخدامهم لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال. 
  وفًقا ملتغير درجة اإلعاقة.  .أ

 ) 23جدول (
  ضعاف بصر)   –) لداللة الفروق بني متوسطي درجات املبحوثني وفق متغير درجة اإلعاقة (مكفوفني T-testنتائج اختبار (ت 

  وتطبيقات تكنولوجيا االتصالعلى مقياس كثافة استخدامهم لبرامج 

االنحراف   املتوسط  العدد   املجموعات    املقياس 
  قيمة ت   املعياري 

درجة  
  الداللة   احلرية 

كثافة استخدام  
املبحوثني لبرامج  

وتطبيقات تكنولوجيا  
  االتصال 

 3.409 1.784  11.84  148  مكفوفني 
* * 186  

دالة 
عند  

  2.174  10.70  40 ضعاف بصر   0.01

ــني تشــير  ــة إحصــائًيا ب ــروق دال ــى وجــود ف ــار "ت" يف اجلــدول الســابق إل ــائج اختب نت
متوســــط درجــــات املبحــــوثني املكفــــوفني ومتوســــط درجــــات ضــــعاف البصــــر يف كثافــــة 
اســتخدامهم لبــرامج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال لصــالح املكفــوفني، حيــث بلغــت قيمــة 

، وبـذلك تثبـت صـحة 0.01لة  )، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى دال3,409"ت"= (
 .الفرض الرابع للدراسة وفًقا ملتغير درجة اإلعاقة

  وفًقا ملتغير السن.  .ب
  )24جدول رقم (

  لبيان الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني  ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه 
  على مقياس كثافة استخدامهم لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال نتيجة الختالفهم يف السن  

متوسط    مجموع املربعات مصدر التباين  متغير املقارنة (السن)
  املربعات 

درجة  
  الداللة   قيمة ف   احلرية 

كثافة استخدام  
املبحوثني لبرامج  

وتطبيقات تكنولوجيا  
  االتصال 

 2 24.037  48.074  املجوعاتبني 

دالة عند  * 6.892
0.01  

داخل 
 185 3.488  645.202 املجموعات

 187   693.277 املجموع 

تشير بيانـات اجلـدول السـابق إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات 
درجات املبحوثني علـى مقيـاس كثافـة اسـتخدامهم لبـرامج وتطبيقـات تكنولوجيـا االتصـال 

، وهذه 187) بدرجة حرية =  6.892نتيجة الختالفهم يف السن، حيث بلغت قيمة ف = (
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، وهو ما يثبت صحة هذا الفـرض 0.01داللة =  القيمة جاءت دالة إحصائًيا عند مستوى  
 وفًقا ملتغير السن.
واجتاه الفـروق بـني املتوسـطات احلسـابية ملجموعـات املبحـوثني   مصدر  وللتعرف على

) L.S.Dاختبــار محــل املقارنــة، مت اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة أقــل فــرق معنــوي (
  كاآلتي:

  ) 25جدول (
  ملعرفة اجتاه الفروق بني املجموعات  L.S.Dنتائج حتليل 

  على مقياس كثافة استخدامهم لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال نتيجة الختالفهم وفًقا ملتغير السن 

  متغير املقارنة
  املجموعات  (السن)

مستوى    متوسط االنحرافات
: أقل  12من   الداللة 

  سنة  15من 
: أقل  15من 
  سنة  18من 

 21 : 18من 
  سنة 

مقياس كثافة استخدام  
املبحوثني لبرامج  

وتطبيقات تكنولوجيا  
  االتصال 

 15: أقل من 12من 
  0.05  0.295  * 0.822 -  -  سنة 

 18: أقل من 15من 
  0.05  * 1.117  - * 0.822 سنة 

  0.05  -  * 1.117 -  0.295 - سنة  21: 18من 

للمجموعــات التــي متثــل متغيــر يبــني اجلــدول الســابق اخــتالف املتوســطات احلســابية 
السن للمبحوثني علـى مقيـاس كثافـة اسـتخدامهم لبـرامج وتطبيقـات تكنولوجيـا االتصـال، 

سـنة)   15: أقـل مـن  12حيث اتضح أن هناك فرًقا بني متوسطي درجـات املبحـوثني (مـن  
 18: أقـل مـن 15*) لصـالح (مـن 0.822-سـنة) بلغـت قيمتـه (  18: أقـل مـن  15و(من  

ــائًيا عنـــد مســـتوى داللـــة = ســـنة)، وهـــو فـــر ــاء الفـــرق بـــني 0.05ق دال إحصـ ، بينمـــا جـ
سنة)   21:  18سنة)، واملبحوثني (من    15: أقل من  12متوسطات درجات املبحوثني (من  

  ) غير دال إحصائًيا عند جميع مستويات الداللة املقبولة إحصائًيا.0.295وقيمته = (
سـنة) و(مـن   18: أقـل مـن  15ن  متوسطي درجـات املبحـوثني (مـ  وأن هناك فرًقا بني

سـنة) وهـو فـرق   21:  18*) لصالح املبحوثني (مـن  1.117) بلغت قيمته (سنة  21:  18
  .0.05دال إحصائًيا عند مستوى داللة =  

ا ملتغيـر السـن بصـيغته  وبناء على مـا سـبق ميكـن القبـول بصـحة الفـرض السـابق وفقـً
: "توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات املبحــوثني عينــة الدراســة كــاآلتي

ا ملتغيــر الســن علــى مقيــاس كثافــة اســتخدامهم لبــرامج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال  وفقــً
  ) سنة". 18: 15لصالح املبحوثني من (
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  وفًقا ملتغير املستوى االجتماعي االقتصادي.   .ج
 )26جدول رقم (

  لبيان الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني  ANOVAحتليل التباين أحادى االجتاه 
على مقياس كثافة استخدامهم لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال نتيجة الختالفهم وفًقا ملتغير املستوى االجتماعي 

  االقتصادي 

  متغير املقارنة 
 مجموع  مصدر التباين  (املستوى االجتماعي االقتصادي) 

  املربعات
متوسط  
  املربعات 

درجة  
  الداللة   قيمة ف   احلرية 

كثافة استخدام املبحوثني لبرامج 
  وتطبيقات تكنولوجيا االتصال

 2 13.069  26.138  بني املجوعات

3.624 * 
دالة 
عند 

0.05  
داخل 

 185 3.606  667.138 املجموعات

 187   693.277 املجموع 

إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات تشير بيانـات اجلـدول السـابق  
درجـــات املـــراهقني عينـــة الدراســـة علـــى مقيـــاس كثافـــة اســـتخدامهم لبـــرامج وتطبيقـــات 
ــادي  ــاعي االقتصـ ــتوى االجتمـ ــر املسـ ا ملتغيـ ــً ــتالفهم وفقـ ــة الخـ ــال نتيجـ ــا االتصـ تكنولوجيـ

ة جــاءت )، وهــذه القيمــ3.624املــنخفض)، حيــث بلغــت قيمــة ف = ( -املتوســط -(املرتفــع
ا للمسـتوى 0.05دالة إحصائًيا عنـد مسـتوى داللـة =   ، وهـو مـا يثبـت صـحة الفـرض وفقـً

 االجتماعي االقتصادي.
وللتعرف على مصدر واجتاه الفـروق بـني املتوسـطات احلسـابية ملجموعـات املبحـوثني 

  محل املقارنة، مت استخدام االختبار البعدي بطريقة أقل فرق معنوي كاآلتي:
  ) 27(جدول 

  ملعرفة اجتاه الفروق بني املجموعات  L.S.Dنتائج حتليل 
على مقياس كثافة استخدامهم لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال نتيجة الختالفهم وفًقا للمستوى االجتماعي  

  االقتصادي  

  متغير املقارنة
  املجموعات  (املستوى االجتماعي االقتصادي) 

مستوى    متوسط االنحرافات
  منخفض   متوسط   مرتفع   الداللة 

املبحوثني  مقياس كثافة استخدام 
  لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال 

  0.05  * 0.905 -  0.671 -  -  املرتفع
  0.05  0.233  - *  0.905 املتوسط 

  غير دالة   - 0.233 -  0.671 املنخفض

اجلــدول الســابق اخــتالف املتوســطات احلســابية للمجموعــات التــي متثــل متغيــر  يبــني
املـنخفض) للمبحـوثني علـى مقيـاس   -املتوسـط  -املستوى االجتمـاعي االقتصـادي (املرتفـع

كثافة استخدامهم لبرامج وتطبيقـات تكنولوجيـا االتصـال، حيـث اتضـح عـدم وجـود فـروق 
حوثني ذوي املسـتوى االجتمـاعي االقتصـادي ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات املب

)، 0.671-(املرتفع) وذوي املستوى االجتماعي االقتصادي (املتوسط) الذي بلغت قيمتـه (
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ا بــني متوســطي درجــات املبحــوثني ذوي املســتوى االجتمــاعي االقتصــادي  وأن هنــاك فرقــً
عي االقتصـادي ) لصالح ذوي املستوى االجتما0.905(املرتفع) و(املنخفض) بلغت قيمته (

  . 0.05(املنخفض)، وهو فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة = 
بينمـــا جـــاء الفـــرق بـــني متوســـطات درجـــات املبحـــوثني ذوي املســـتوى االجتمـــاعي 

ــه ( ــنخفض) الـــذي بلغـــت قيمتـ ــتوى (املـ ــادي (املتوســـط)، وذوي املسـ ) دال 0.233االقتصـ
االجتمــــاعي االقتصــــادي لصــــالح ذوي املســــتوى  0.05إحصــــائًيا عنــــد مســــتوى داللــــة 

  (املتوسط).
ا ملتغيـــر املســـتوى  وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق ميكـــن القبـــول بصـــحة الفـــرض الســـابق وفقـــً

فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني  توجــداالجتمــاعي االقتصــادي بعــد تعــديل صــيغته كــاآلتي: "
ا ملتغيـــر املســـتوى االجتمـــاعي االقتصـــادي  متوســـطات درجـــات املبحـــوثني عينـــة الدراســـة وفقـــً
علــى مقيــاس كثافــة اســتخدامهم لبــرامج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال لصــالح املبحــوثني 

  املنحفض)".  –ذوي املستوى االجتماعي االقتصادي (املتوسط  
اخلامس: درجات  توجد    الفرض  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

املستوى    –السن    –املبحوثني عينة الدراسة وفًقا للمتغيرات الدميوغرافية (درجة اإلعاقة  
االتصال   تكنولوجيا  وتطبيقات  برامج  انتشار  مقياس  على  االقتصادي)  االجتماعي 

  كمبتكرات لديهم. 
 وفًقا ملتغير درجة اإلعاقة.  .أ

 ) 28جدول (
ضعاف  –) لداللة الفروق بني متوسطى درجات املبحوثني وفًقا لدرجة اإلعاقة (مكفوفني T-testنتائج اختبار (ت 

  على مقياس انتشار برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال كمبتكرات لديهم.   بصر)

االنحراف   املتوسط  العدد   املجموعات    املقياس 
درجة    قيمة ت   املعياري 

  الداللة   احلرية 

انتشار برامج  
وتطبيقات تكنولوجيا  

االتصال كمبتكرات  
  لديهم.

 2.131  15.41  148  مكفوفني 
دالة عند    186 * *4.135

  2.902  13.70  40 ضعاف بصر   0.01

ــني  ــة إحصــائًيا ب ــروق دال ــى وجــود ف ــار "ت" يف اجلــدول الســابق إل ــائج اختب تشــير نت
البصــر علــى مقيــاس انتشــار بــرامج متوسـط درجــات املكفــوفني ومتوســط درجــات ضـعاف 

وتطبيقات تكنولوجيا االتصال كمبتكرات لديهم لصالح املكفـوفني، حيـث بلغـت قيمـة "ت"= 
ــة 4,135( ــد مســتوى دالل ــة إحصــائًيا عن ــة دال ــت صــحة 0.01)، وهــي قيم ــذلك تثب ، وب

  الفرض الرابع للدراسة وفًقا ملتغير درجة اإلعاقة.
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  وفًقا ملتغير السن.  .ب
  )29رقم (جدول 

  لبيان الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني  ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه 
  على مقياس انتشار برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال كمبتكرات لديهم نتيجة الختالفهم يف السن 

متوسط    مجموع املربعات مصدر التباين  متغير املقارنة (السن)
  املربعات 

درجة  
  الداللة   قيمة ف   احلرية 

انتشار برامج وتطبيقات 
تكنولوجيا االتصال  

  كمبتكرات.  

 2 59.619  119.239  بني املجوعات

11.389 * * 
دالة 
عند 

0.01  
داخل 

 185 5.235  968.421 املجموعات

 187   1087.660 املجموع 

متوسـطات تشير بيانـات اجلـدول السـابق إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني  
درجــات املبحــوثني علــى مقيــاس انتشــار بــرامج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال كمبتكــرات 

) بدرجــة حريــة = 11.389لــديهم نتيجــة الخــتالفهم يف الســن، حيــث بلغــت قيمــة ف = (
، وهـو مـا يثبـت صـحة هـذا 0.01، وهذه القيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة =  187

 الفرض وفًقا ملتغير السن.
وللتعرف على مصدر واجتاه الفـروق بـني املتوسـطات احلسـابية ملجموعـات املبحـوثني 

)  L.S.Dمحل املقارنـة، مت اسـتخدام االختبـار البعـدي بطريقـة أقـل فـرق معنـوي (اختبـار 
  كاآلتي:

  ملعرفة اجتاه الفروق بني املجموعات  L.S.Dنتائج حتليل  )30جدول (

  على مقياس انتشار برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال كمبتكرات لديهم نتيجة الختالفهم وفًقا ملتغير السن 

  متغير املقارنة
  املجموعات  (السن)

مستوى    متوسط االنحرافات
: أقل  12من   الداللة 

  سنة  15من 
: أقل  15من 
  سنة  18من 

 21:  18من 
  سنة 

انتشار برامج وتطبيقات 
تكنولوجيا االتصال  

  كمبتكرات. 

  0.05  0.684 -  * 2.001 -  -  سنة  15: أقل من 12من 
  0.05  * 1.316  - * 2.001 سنة  18: أقل من  15من 

  0.05  -  * 1.316 -  0.684 سنة  21:  18من 

يبــني اجلــدول الســابق اخــتالف املتوســطات احلســابية للمجموعــات التــي متثــل متغيــر 
مقيــاس انتشــار بــرامج وتطبيقــات تكنولوجيــا االتصــال كمبتكــرات الســن للمبحــوثني علــى 

 15: أقـل مـن 12لديهم، حيث اتضح أن هناك فرًقا بني متوسطي درجات املبحوثني (مـن 
: أقـل مـن 15) لصـالح (مـن 2.001-سـنة) بلغـت قيمتـه (  18: أقل مـن  15سنة)، و(من  

نمــا جــاء الفــرق بــني ، بي0.05ســنة) وهــو فــرق دال إحصــائًيا عنــد مســتوى داللــة =  18
سنة)   21:  18سنة)، واملبحوثني (من    15: أقل من  12متوسطات درجات املبحوثني (من  

  ) غير دال إحصائًيا عند جميع مستويات الداللة املقبولة إحصائًيا.0.684وقيمته = (
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سـنة) و(مـن   18: أقـل مـن  15وأن هناك فرًقا بني متوسطي درجـات املبحـوثني (مـن  
ســنة) وهـو فــرق  18: 15) لصـالح املبحــوثني (مـن 1.316ت قيمتــه (سـنة) بلغـ 21: 18

  .0.05دال إحصائًيا عند مستوى داللة =  
ا ملتغيـر السـن بصـيغته  وبناء على مـا سـبق ميكـن القبـول بصـحة الفـرض السـابق وفقـً

: "توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات املبحــوثني عينــة الدراســة كــاآلتي
ا ملتغيـــر الســـن علـــى مقيـــاس انتشـــار بـــرامج وتطبيقـــات تكنولوجيـــا االتصـــال كمبتكـــرات  ــً وفقـ

  ) سنة". 18: 15لديهم لصالح املبحوثني من (
  وفًقا ملتغير املستوى االجتماعي االقتصادي.   .ج

  لبيان الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني ANOVAاين أحادي االجتاه حتليل التب )31جدول رقم (
  على مقياس انتشار برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال كمبتكرات لديهم نتيجة الختالفهم باملستوى االجتماعي االقتصادي 

متغير املقارنة (املستوى  
متوسط    مجموع املربعات  مصدر التباين  االجتماعي االقتصادي)

  ربعات امل
درجة  
  الداللة   قيمة ف   احلرية 

انتشار برامج وتطبيقات 
تكنولوجيا االتصال  

  كمبتكرات  

 2 73.522  147.044  بني املجوعات

دالة عند  ** 14.460
0.01  

داخل 
  185 5.084  940.616 املجموعات

 187   1087.660 املجموع 

داللـة إحصـائية بـني متوسـطات تشير بيانـات اجلـدول السـابق إلـى وجـود فـروق ذات  
درجات املبحوثني عينة الدراسة على مقياس انتشار برامج وتطبيقات تكنولوجيـا االتصـال 

 -املتوسـط  -كمبتكرات لديهم نتيجة الخـتالفهم باملسـتوى االجتمـاعي االقتصـادي (املرتفـع
)، وهــي قيمــة دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى 14.460املــنخفض) حيــث بلغــت قيمــة ف = (

ا ملتغيـــر املســـتوى االجتمـــاعي 0.01لـــة = دال ، وهـــو مـــا يثبـــت صـــحة هـــذا الفـــرض وفقـــً
 االقتصادي.

وللتعرف على مصدر واجتاه الفـروق بـني املتوسـطات احلسـابية ملجموعـات املبحـوثني 
  محل املقارنة، مت استخدام االختبار البعدي بطريقة أقل فرق معنوي كاآلتي:

  ) 32جدول (
  ملعرفة اجتاه الفروق بني املجموعات  L.S.Dنتائج حتليل 

  على مقياس انتشار برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال كمبتكرات لديهم نتيجة الختالفهم باملستوى االجتماعي االقتصادي  

  متغير املقارنة
  املجموعات  (املستوى االجتماعي االقتصادي) 

مستوى    متوسط االنحرافات
  منخفض   متوسط   مرتفع   الداللة 

انتشار برامج وتطبيقات تكنولوجيا  
  االتصال كمبتكرات.  

  0.05  * 2.109 -  * 1.721 -  -  املرتفع
  0.05  0.388 -  - *  1.721 املتوسط 

  0.05  - 0.388  * 2.109 املنخفض
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يبــني اجلــدول الســابق اخــتالف املتوســطات احلســابية للمجموعــات التــي متثــل متغيــر 
املـنخفض) للمبحـوثني علـى مقيـاس   -املتوسـط  -املستوى االجتمـاعي االقتصـادي (املرتفـع

انتشار برامج وتطبيقات تكنولوجيـا االتصـال كمبتكـرات لـديهم، حيـث اتضـح وجـود فـروق 
املبحوثني ذوي املسـتوى االجتمـاعي االقتصـادي   ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات

ــه ( ــت قيمتـ ــط) بلغـ ــادي (املتوسـ ــاعي االقتصـ ــتوى االجتمـ ــع) وذوي املسـ ) 1.721-(املرتفـ
ــد  لصــالح ذوي املســتوى االجتمــاعي االقتصــادي (املتوســط)، وهــو فــرق دال إحصــائًيا عن

ا بــني متوســطي درجــات املبحــوثني ذوي0.05مســتوى داللــة =  املســتوى  .، وأن هنــاك فرقــً
) لصالح ذوي املسـتوى 2.109االجتماعي االقتصادي (املرتفع) و(املنخفض) بلغت قيمته (

  . 0.05االجتماعي االقتصادي (املنخفض)، وهو فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة = 
بينمـــا جـــاء الفـــرق بـــني متوســـطات درجـــات املبحـــوثني ذوي املســـتوى االجتمـــاعي 

) غيـــر دال 0.388 -املســـتوى (املــنخفض) بلغـــت قيمتــه (االقتصــادي (املتوســط)، وذوي 
  إحصائًيا عند أي مستوى داللة. 

ا للمسـتوى االجتمـاعي  وبناء على ما سـبق ميكـن القبـول بصـحة الفـرض السـابق وفقـً
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات االقتصــادي بعــد تعــديل صــيغته كــاآلتي: "

ا ملتغيــر املســتوى االجتمــاعي االقتصــادي علــى مقيــاس  درجــات املبحــوثني عينــة الدراســة وفقــً
انتشــــار بــــرامج وتطبيقــــات تكنولوجيــــا االتصــــال كمبتكــــرات لــــديهم لصــــالح املبحــــوثني ذوي 

  املنحفض)". –املستوى االجتماعي االقتصادي (املتوسط  
للدراسة إلى التأثير الواضـح للمتغيـرات الدميوغرافيـة   اخلامسوتشير نتائج الفرض  

ــرات  ــال كمبتكــ ــا االتصــ ــات تكنولوجيــ ــرامج وتطبيقــ ــة لبــ ــة الدراســ ــول عينــ ــدى قبــ يف مــ
ــة انتشــار  ــب املهمــة املرتبطــة بنظري ــر أحــد اجلوان املبتكــرات ومســتحدثات، وهــو مــا يظه

  .املستحدثة
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روق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املبحوثني عينة : توجد فالفرض السادس
اإلعاقة   (درجة  الدميوغرافية  للمتغيرات  وفًقا  االجتماعي   –السن    - الدراسة  املستوى 

 االقتصادي) على مقياس التمكني الثقايف لديهم.
 وفًقا ملتغير درجة اإلعاقة.  .أ

 ) 33جدول (
  ضعاف بصر)   –الفروق بني متوسطي درجات املبحوثني وفق متغير درجة اإلعاقة (مكفوفني ) لداللة T-testنتائج اختبار (ت 

  على مقياس التمكني الثقايف لديهم

  الداللة   درجة احلرية   قيمة ت   االنحراف املعياري   املتوسط  العدد   املجموعات    املقياس 

التمكني  
  الثقايف

 13.443  90.89  148  مكفوفني 
دالة عند    186 ** 4.144

  13.212  81.00  40 ضعاف بصر   0.01

ــني  ــة إحصــائًيا ب ــروق دال ــى وجــود ف ــار "ت" يف اجلــدول الســابق إل ــائج اختب تشــير نت
متوســط درجــات املكفــوفني ومتوســط درجــات ضــعاف البصــر يف قيــاس التمكــني الثقــايف 

)، وهـي قيمـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة 4,144لصالح املكفوفني، حيث بلغـت قيمـة "ت"= (
 ة وفًقا ملتغير درجة اإلعاقة. ، وبذلك تثبت صحة الفرض السادس للدراس0.01

  وفًقا ملتغير السن.  .ب
  )34جدول رقم (

  لبيان الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني   ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه 
  على مقياس التمكني الثقايف نتيجة الختالفهم يف السن  

متوسط    مجموع املربعات مصدر التباين  متغير املقارنة (السن)
  املربعات 

درجة  
  الداللة   قيمة ف   احلرية 

  التمكني الثقايف 

 2 1682.936  3365.873  بني املجوعات

9.409 * * 
دالة 
عند 

0.01  
داخل 

 185 178.863  33089.616 املجموعات

 187   36455.489 املجموع 

تشير بيانـات اجلـدول السـابق إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات 
علــى مقيــاس التمكــني الثقــايف نتيجــة الخــتالفهم يف الســن، حيــث بلغــت درجــات املبحــوثني 

، وهــذه القيمــة دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى 187) بدرجــة حريــة = 9.409قيمــة ف = (
 وفًقا ملتغير السن.  ، وهو ما يثبت صحة هذا الفرض0.01داللة = 

وللتعرف على مصدر واجتاه الفـروق بـني املتوسـطات احلسـابية ملجموعـات املبحـوثني 
)  L.S.Dاختبـار االختبـار البعـدي بطريقـة أقـل فـرق معنـوي ( محل املقارنـة، مت اسـتخدام

  كاآلتي:
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  ) 35جدول (
  ملعرفة اجتاه الفروق بني املجموعات على مقياس التمكني الثقايف وفًقا ملتغير السن  L.S.Dنتائج حتليل 

  متغير املقارنة
  املجموعات  (السن)

مستوى    متوسط االنحرافات
: أقل  12من   الداللة 

  سنة  15من 
: أقل  15من 
  سنة  18من 

 21:  18من 
  سنة 

  التمكني الثقايف 

  0.05  3.542 -  * 10.589 -  -  سنة  15: أقل من 12من 
  0.05  * 7.047  - * 10.589 سنة  18: أقل من   15من 

  0.05  -  * 7.047 -  3.542 سنة  21:  18من 

يتبــني مــن اجلــدول الســابق اخــتالف املتوســطات احلســابية للمجموعــات التــي متثــل 
ا متغير السن للمبحوثني على مقيـاس التمكـني الثقـايف لـديهم، حيـث اتضـح أن هنـاك   فرقـً

 18: أقــل مــن 15ســنة)، و(مــن  15: أقــل مــن 12بــني متوســطي درجــات املبحــوثني (مــن 
ــه ( ــل مــن 15) لصــالح (مــن 10.589-ســنة) بلغــت قيمت ســنة)، وهــو فــرق دال  18: أق

، بينما جاء الفـرق بـني متوسـطات درجـات املبحـوثني 0.05إحصائًيا عند مستوى داللة =  
) غيـر 3.542سـنة) وقيمتـه = (  21:  18(مـن  سـنة)، واملبحـوثني    15: أقـل مـن  12(من  

  دال إحصائًيا عند جميع مستويات الداللة املقبولة إحصائًيا.
سـنة)، و(مـن   18: أقـل مـن  15وأن هناك فرًقا بني متوسطى درجات املبحوثني (مـن  

سـنة) وهـو فـرق   18:  15*) لصالح املبحوثني (مـن  7.047سنة) بلغت قيمته (  21:  18
ــد مســ ــة = دال إحصــائًيا عن ــول بصــحة 0.05توى دالل ــى مــا ســبق ميكــن القب ــاء عل .، وبن

ا ملتغيــر الســن بصــيغته كــاآلتي : "توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني الفــرض الســابق وفقــً
ا ملتغيــر الســن علــى مقيــاس التمكــني الثقــايف  متوسطات درجات املبحوثني عينة الدراسة وفقــً

  ) سنة". 18: 15لديهم لصالح املبحوثني من (
  وفًقا ملتغير املستوى االجتماعي االقتصادي.   . ج

  )36جدول رقم (
  لبيان الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني  ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه 

  على مقياس التمكني الثقايف نتيجة الختالفهم باملستوى االجتماعي االقتصادي
متغير املقارنة (املستوى  
متوسط    مجموع املربعات  التباينمصدر   االجتماعي االقتصادي)

  املربعات 
درجة  
  الداللة   قيمة ف   احلرية 

  التمكني الثقايف  

 2 4575.491  9150.983  بني املجوعات

31.001 ** 
دالة 
عند 

0.01  
داخل 

  185 147.592  27304.506 املجموعات

 187   36455.489 املجموع 

تشير بيانـات اجلـدول السـابق إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات 
درجـات املبحـوثني عينـة الدراسـة علـى مقيــاس التمكـني الثقـايف نتيجـة الخـتالفهم مبتغيــر 
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املــنخفض)، حيــث بلغــت قيمــة ف =  -املتوســط -املســتوى االجتمــاعي االقتصــادي (املرتفــع
، وهو ما يثبت 0.01حصائًيا عند مستوى داللة =  )، وهذه القيمة جاءت دالة إ31.001(

 صحة هذا الفرض وفًقا للمستوى االجتماعي االقتصادي.
وللتعرف على مصدر واجتاه الفـروق بـني املتوسـطات احلسـابية ملجموعـات املبحـوثني 

  محل املقارنة، مت استخدام االختبار البعدي بطريقة أقل فرق معنوي كاآلتي:
  ) 37جدول (

  ملعرفة اجتاه الفروق بني املجموعات   L.S.Dنتائج حتليل 
  على مقياس التمكني الثقايف نتيجة الختالفهم وفًقا ملتغير املستوى االجتماعي االقتصادي 

  متغير املقارنة
  املجموعات   (املستوى االجتماعي االقتصادي) 

  متوسط االنحرافات
مستوى  
  منخفض   متوسط   مرتفع   الداللة 

  التمكني الثقايف  

  0.05  * 15.883 -  * 14.742 -  -  املرتفع

  0.05  1.140 -  - * 14.742 املتوسط

  0.05  - 1.140  *15.883 املنخفض

يتبــني مــن اجلــدول الســابق اخــتالف املتوســطات احلســابية للمجموعــات التــي متثــل 
للمبحــوثني علــى املــنخفض)  -املتوســط -متغيــر املســتوى االجتمــاعي االقتصــادي (املرتفــع

مقياس التمكني الثقايف لديهم، حيث اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي 
درجات املبحوثني ذوي املستوى االجتماعي االقتصادي (املرتفع) وذوي املستوى االجتماعي 

) لصــــالح املبحــــوثني ذوي املســــتوى 14.742-االقتصــــادي (املتوســــط)، بلغــــت قيمتــــه (
، وأن هنــاك 0.05تصــادي املتوســط، وهــى قيمــة دالــة عنــد مســتوى داللــة االجتمــاعي االق

ا بــني متوســطي درجــات املبحــوثني ذوي املســتوى االجتمــاعي االقتصــادي (املرتفــع)  فرقــً
ــه ( ــت قيمتـ ــنخفض) بلغـ ــادي 15.883و(املـ ــاعي االقتصـ ــتوى االجتمـ ــالح ذوي املسـ ) لصـ

  .0.05(املنخفض)، وهو فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة = 
بينمـــا جـــاء الفـــرق بـــني متوســـطات درجـــات املبحـــوثني ذوي املســـتوى االجتمـــاعي 

) غيـر 1.140االقتصادي (املتوسط)، واملبحوثني ذوي املستوى (املنخفض)، بلغـت قيمتـه (
  دال إحصائًيا.  

ا ملتغيـــر املســـتوى  وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق ميكـــن القبـــول بصـــحة الفـــرض الســـابق وفقـــً
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني االقتصــادي بعــد تعــديل صــيغته كــاآلتي: "االجتمــاعي 

ا ملتغيـــر املســـتوى االجتمـــاعي االقتصـــادي  متوســـطات درجـــات املبحـــوثني عينـــة الدراســـة وفقـــً
علـــــــى مقيـــــــاس التمكـــــــني الثقـــــــايف لـــــــديهم لصـــــــالح املبحـــــــوثني ذوي املســـــــتوى االجتمـــــــاعي 

  املنحفض)". –االقتصادي (املتوسط  
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  : ناقشة النتائجم -ثالًثا
أظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائًيا بني املستوى االجتماعي االقتصادي (املرتفع  -
وتطبيقات   –املتوسط    – برامج  استخدام  على  الدراسة  عينة  حرص  ومدى  املنخفض) 

منها   السابقة،  الدراسات  بعض  نتائج  تدعمه  ما  وهو  باإلنترنت،  االتصال  تكنولوجيا 
 -   2015شرين ماجد صابر محمد،    -2018الرازق عبد العزيز،    دراسات (مروى عبد

)، بينما اختلفت مع  Sándor BRASSAI & Others    ،2011ساندور بارسا وآخرون
داستني (آدمس،  منها  الدراسات  بعض  سانغاري    -  Adams, Dustin  ،2016نتائج 

ورويس   سمير،    -  Sangary,Limayem,Rouis,2011والميام   -  2008أحمد 
ال يقوم بدور مهم يف أداء   )، التي أظهرت أن الفيسبوك2005حمد القصاص،  مهدي م

  الطالب، ومستوى الرضا. 
أكدت النتائج وجود عالقة دالة إحصائًيا بني املستوى االجتماعي االقتصادي (املرتفع  -
الواحد   –املتوسط    – اليوم  يف  الدراسة  عينة  تقضيها  التي  الساعات  وعدد  املنخفض) 

برام عساف، باستخدام  (دينا  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتسق  التكنولوجيا،  وتطبيقات  ج 
2008.( 

 رصدت النتائج حصول املوضوعات العلمية والثقافية على مرتبة متقدمة ضمن ترتيب  -
مع  النتيجة  هذه  وتتفق  اإلنترنت،  عبر  تصفحها  الدراسة  عينة  تفضل  التي  املوضوعات 

الشيخ،   محمد  فوزي  (داليا  دراسة  الثقافية 2018نتائج  األنشطة  تنوع  أكدت  التي   ،(
املقدمة لذوي اإلعاقة بوزارة الثقافة املصرية، بينما اختلف ترتيب املوضوعات مع دراسة  

محمد،   لطفي  أحمد  والدينية  2014(رحاب  التعليمية  املضامني  تصدرت  حيث   (
 واإلخبارية تفضيل عينة الدراسة.

كشفت النتائج وجود عالقة دالة إحصائًيا بني املستوى االجتماعي االقتصادي (املرتفع  -
املنخفض) للمبحوثني عينة الدراسة وأوجه االستفادة من برامج وتطبيقات   –املتوسط    –

أثن املستخدمة  البرامج التكنولوجيا  هذه  أهمية  من  يزيد  اإلنترنت، مما  عبر  التصفح  اء 
والتفاعل  والكتابة،  القراءة  مهارات  واكتساب  املعلومات  على  احلصول  يف  للمكفوفني 
بعض   مع  هذا  ويتفق  البصرية،  للبقايا  فّعال  استعمال  على  والتدريب  االجتماعي، 

ساندور بارسا وآخرون    -  2012الدراسات السابقة منها (وئام محمد السيد إسماعيل،  
Sándor BRASSAI & Others ،2011  .(  

وتطبيقات  - لبرامج  الدراسة  عينة  بعض  استخدام  عدم  أسباب  النتائج  أوضحت 
أجيد  وال  جًدا،  مكلف  (بعضها  منها  اإلنترنت،  تصفح  أثناء  احلديثة  االتصال  تكنولوجيا 
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و للوقت)،  أنها مضيعة  وأظن  اهتمامات أخرى  ولدي  النتيجة  التعامل معها،  اتسقت هذه 
سالمة،   عبداهللا  (جمال  دراسة  نتائج  يف  2008مع  متثلت  العوائق  أن  أكدت  حيث   ،(

  ارتفاع تكلفة األجهزة وقلة املوارد املالية مع صعوبة احلصول على هذه األجهزة. 
االقتصادي  - االجتماعي  املستوى  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  وجود  إلى  النتائج  أشارت 

(واتساب    –سط  املتو  –(املرتفع   وتطبيقات  الدراسة  لعينة    –انستجرام    –املنخفض) 
باستخدام   -تيليجرام   االهتمامات  ترتيب  واختلف  لديهم،  استخداما  األكثر  زووم) 

حيث متثلت املواقع املفضلة    )2012اإلنترنت مع دراسة (وئام محمد السيد إسماعيل،  
  . twitterًرا وأخي facebook  ،skype ،messenger Liveللمكفوفني يف  

يف  - الدراسة  عينة  تستخدمها  التي  التكنولوجيا  برامج  أبرز  النتائج  رصدت  حني  يف 
أبرزها   اإلنترنت  حكم  NVDAو  Talk Backتصفح  (لني  دراسة  مع  اختلفت  التي   ،

احلطاب،   ثم  2016وصفي  الناطقة  والكتب  واملسجالت،  األشرطة  تصدرت  حيث   (
 برنامج إبصار. 

احلالية - الدراسة  التي    اتفقت  العقبات  أهم  حتديد  يف  السابقة  الدراسات  بعض  مع 
منها   االتصال احلديثة،  تكنولوجيا  وتطبيقات  برامج  الدراسة عند استخدام  تواجه عينة 

أندرياسدراسة   مع  )  Andreas ,Savva  ،2017(سافا،  العقبات  اختلفت  حني  يف   ،
إسماعيل،   السيد  محمد  (وئام  التي  2012دراسة  وصعوبة  )،  للتدريب  احلاجة  متثلت 

  التعامل مع األلعاب والتطبيقات.
لعينة   - اإلنترنت  عبر  االتصال  تكنولوجيا  وتطبيقات  برامج  متكنه  ما  النتائج  رصدت 

وسه البسيطة،  واألفكار  املعلومات  اكتساب  منها  األفكار الدراسة،  وتداول  نشر  ولة 
يف   البصر  حاسة  تعويض  على  تساعد  التي  املستحدثة  األساليب  باستخدام  واملعلومات 

 ) دراسات  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  اآلخرين،  مع  وآخرون،  التعامل  اخلضري  نادر  بدر 
وجدنسكي    -  2020 تشير  Bartosz Wojtek Wojdynski  ،2011بارتوز  كما   ،(

التحقق إلى  النتائج  املبتكرات    هذه  انتشار  نظرية  وخصائص  محددات  قياس  من 
  املستحدثة.   

أكــدت النتــائج اتفــاق بعــض املبحــوثني يف عديــد مــن عبــارات أبعــاد التمكــني الثقــايف  -
القـوة  -دافعيـة اإلجنـاز -االسـتقاللية وحريـة التصـرف  -(االتصال واملشـاركة باملعلومـات 

بعض العبــارات منهــا (يتــيح لــي املشــاركة والقيــادة) حيــث جــاء اجتــاه االســتجابة "موافــق" لــ
اإليجابيــة بــالفكر والــرأي واملعلومــة، وتســاعدني علــى تبنــي وجهــة نظــر خاصــة حــول كافــة 
القضايا احلياتية املحيطـة بـي ممـا يزيـد مـن قـوة شخصـيتي، وأسـتطيع اسـتذكار دروسـي 
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القويـة وفهمها، وتساعدني يف اكتساب خبرات مـن اآلخـرين متكننـي مـن امـتالك املهـارات 
بــدر نــادر اخلضــري لصــنع القــرارات)، ويتفــق ذلــك مــع بعــض الدراســات الســابقة، منهــا (

ــا  - 2016لـــــــني حكـــــــم وصـــــــفي احلطـــــــاب،  - 2020وآخـــــــرون،  ــاندور بارســـــ ســـــ
جايديس، نيكوالس وليج، جوردون  - Sándor BRASSAI & Others  ،2011وآخرون

Nicholas Giudice & Gordon Legge ،2008سـات (آدمـس، ) وتختلـف مـع درا
ســـــــــــانغاري والميـــــــــــام ورويـــــــــــس  - Adams, Dustin ،2016داســـــــــــتني 

Sangary,Limayem,Rouis,2011 -  ،ــاص ــد القصــ ــدي محمــ ــث 2005مهــ )، حيــ
عـدم كفايـة مـع  أن الثقة بالنفس ال ثؤثر علـى التفاعـل عنـد اسـتخدام الفيسـبوك،  أظهرت  

هاريــة والعقليــة هــذه البــرامج ألن لــيس كــل األشــخاص علــى نفــس مســتوى اإلمكانيــات امل
  للتعامل مع هذه التكنولوجيا املعقدة.  

(درجة   - خاصة  الدميوغرافية،  املتغيرات  لبعض  الواضح  التأثير  إلى  النتائج  أشارت 
والثقايف لألسرة) على مقاييس (كثافة استخدامهم    اإلعاقة، والسن، واملستوى اجلتماعى

االتصال تكنولوجيا  وتطبيقات  االتصال    -لبرامج  تكنولوجيا  وتطبيقات  برامج  انتشار 
الثقايف لديهم)، حيث تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية    -كمبتكرات لديهم   التمكني 

درج ملتغير  وفًقا  الدراسة  عينة  املبحوثني  درجات  متوسطات  مقياس بني  على  اإلعاقة  ة 
برامج  انتشار  ومقياس  االتصال،  تكنولوجيا  وتطبيقات  لبرامج  استخدامهم  كثافة 
ذات   فروق  ووجدت  املكفوفني،  لصالح  لديهم  كمبتكرات  االتصال  تكنولوجيا  وتطبيقات 
على   السن  ملتغير  وفًقا  الدراسة  عينة  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة 

اس كثافة  برامج مقياس  انتشار  ومقياس  االتصال  تكنولوجيا  وتطبيقات  لبرامج  تخدامهم 
لصالح   الثقايف  التمكني  ومقياس  لديهم،  كمبتكرات  االتصال  تكنولوجيا  وتطبيقات 

) من  متوسطات 18:  15املبحوثني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجدت  كما  سنة،   (
الجتماعي االقتصادي على مقياس درجات املبحوثني عينة الدراسة وفًقا ملتغير املستوى ا

برامج  انتشار  ومقياس  االتصال،  تكنولوجيا  وتطبيقات  لبرامج  استخدامهم  كثافة 
لصالح   الثقايف  التمكني  ومقياس  لديهم،  كمبتكرات  االتصال  تكنولوجيا  وتطبيقات 

(املتوسط   االقتصادي  االجتماعي  املستوى  ذوي  توجد    –املبحوثني  ال  بينما  املنحفض)، 
ذا ملتغير  فروق  وفًقا  الدراسة  عينة  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ت 

درجة اإلعاقة على مقياس التمكني الثقايف لديهم، وتتسق هذه النتائج مع ما قدمته بعض  
محمد حسني أبو ملحم وآخرون،    -   2020الدراسات منها (بدر نادر اخلضري وآخرون،  

احلطاب،    -  2017 وصفي  حكم  فوزي  )2016لني  (داليا  دراسة  مع  تختلف  بينما   ،
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الشيخ،   أكدت2018محمد  التي  متوسطات   )،  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
اإلعاقة   ذوي  مع  الثقايف  العمل  مقياس حتديات  على  الثقايف  بالنشاط  القائمني  درجات 

والسن، النوع،  من  كل  الختالف  دراسة  تبًعا  مع  أيًضا  عجوة،    واختلفت  محمد  (عائشة 
أكدت  2017 التي  املعلومات )،  تكنولوجيا  ملصادر  البصر  ضعاف  الطلبة  استخدام  أن 

  أعلى من الطلبة املكفوفني. 
الدميوغرافية يف مدى  - للمتغيرات  الواضح  التأثير  إلى  الدراسة  نتائج  كما تشير 

تكنولوجيا وتطبيقات  لبرامج  الدراسة  عينة  ومستحدثات،    قبول  كمبتكرات  االتصال 
 . املبتكرات املستحدثةوهو ما يظهر أحد اجلوانب املهمة املرتبطة بنظرية انتشار 

االتصال   - تكنولوجيا  وتطبيقات  برامج  انتشار  بني  الدال  االرتباط  النتائج  أثبتت 
من  يعد  الذي  لديهم،  الثقايف  والتمكني  الدراسة  عينة  املراهقني  لدى  كمبتكرات 

املبتكرات  ت التي تبني مدى اتساق موضوع الدراسة احلالية مع نظرية انتشار  املؤشرا
 . املستحدثة

 توصيات الدراسة 
  ميكن للباحثة اقتراح عدد من التوصيات يف إطار استراتيجية محددة كاآلتي:  

إجراء مزيد من البحوث إللقاء الضوء علـى ضـرورة توظيـف تطبيقـات التكنولوجيـا  -1
عامـة، واملكفـوفني وضـعاف البصـر علـى وجـه اخلصـوص، خلدمة الفئات اخلاصـة  

مـــع التركيـــز علـــى التوعيـــة بأهميـــة تقـــدمي املعلومـــات املختلفـــة التـــي متكـــنهم مـــن 
  استخدامها بالشكل الصحيح.

ــى  -2 ــة إلـ ــاته كافـ ــع مبؤسسـ ــوة املجتمـ ــام دعـ ــتخدام االهتمـ ــدريب باسـ ــة والتـ بالتوعيـ
ــتوى  ــع مسـ ــتخدامها لرفـ ــن اسـ ــة مـ ــني ذوي اإلعاقـ ــة، ومتكـ ــا املتخصصـ التكنولوجيـ

 تطلعاتهم وحتقيق أهدافهم وآمالهم واالستفادة منهم باملجتمع.  
العمــل علــى تــوفير التكنولوجيــا املســاندة مــن جانــب اجلهــات املعنيــة بهــذه الفئــات  -3

ــراهقني املكفــوفني مبــدارس التربيــة  اخلاصــة وأثرهــا علــى نشــر الثقافــة لــدى امل
اخلاصـــة ومراكزهـــا، والعمـــل علـــى تأهيـــل القـــائمني بالعمـــل يف هـــذه املـــدارس 
ملساعدتهم يف كيفية التعامل مع التكنولوجيا ملا لها مـن قيمـة فارقـة بـني املـراهقني 

  .املكفوفني مستخدمي التكنولوجيا وغير مستخدميها
ــات -4 ــرامج والتطبيقـ ــن البـ ــتفادة مـ ــاوز  االسـ ــة يف جتـ ــة احلاليـ ــتخدمة بالدراسـ املسـ

املشـــكالت والعقبـــات التـــي تواجـــه املـــراهقني ذوي اإلعاقـــة البصـــرية يف اكتســـاب 
  املعلومات املختلفة.  
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ضرورة دمـج املـراهقني ذوي اإلعاقـة البصـرية يف املـدارس العاديـة بتجهيـز فصـول  -5
لتعـويض فقـد  لهـم باالسـتفادة باسـتخدام التكنولوجيـا املسـاندة خاصـة لهـم تسـمح

 حاسة البصر.
تطوير مواقع اإلنترنت وتقدميها بسهولة وغير مكلفة للمكفوفني، مع إتاحة الفرص  -6

  التدريبية لهم.
ضرورة الدعم الشامل من اجلهات املعنية بالدولة بتـوفير كافـة الوسـائل والتقنيـات  -7

  التكنولوجية املساعدة للمكفوفني نظًرا الرتفاع أسعارها.
  مستقبلية مقترحة:بحوث 

  يف ضوء ما توصلت إليه الباحثة من نتائج، ميكن طرح بعض البحوث املقترحة كما يلي:  
حتليل العقبات التي تواجه ذوي اإلعاقة بشكل عام يف استخدام برامج وتطبيقات  -

  التكنولوجيا.
تقييم فاعلية برنامج لقراءة الشاشة يف ضوء التطورات احلديثة يف تنمية الثقة   -

 نفس لذوي اإلعاقة.بال
املكفوفني   - اكساب  يف  املساندة  التكنولوجيا  على  قائم  اتصالي  برنامج  تأثير 

 وضعاف البصر القدرة على التفاعل االجتماعي.
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  .  7، صمرجع سابقعطیة حسن أفندي. "تمكین العاملین، مدخل للتحسین والتطویر والتقدیر المستمر"،  (73)
المنظمــة العربیـة للتنمیــة اإلداریــة، بحــوث "، (القــاھرة: التنمیــة كمفھــوم إداري معاصــریحیـى ســلیم ملحــم. " (74)

  .846)، ص 2006ودراسات، جامعة الدول العربیة، 
 السادة األساتذة المحكمون، تم ترتیبھم أبجدیًا كاآلتي: (75)

  أ.د/ اعتماد خلف معبد. أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال، كلیة الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس.   -
. أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسیة لألطفال، كلیة الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین أ.د/ جمال شفیق -

  شمس. 
  أ.د/ سامیة سامي عزیز. أستاذ صحة الطفل، كلیة الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس.  -
  الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس. أ.د/ محمود حسن إسماعیل. أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال، كلیة  -
  أ.د/ منى الدھان. أستاذ ورئیس قسم التربیة الخاصة، كلیة التربیة النوعیة، جامعة عین شمس. -
  أ.د/ ھویدا مصطفى. أستاذ اإلذاعة والتلیفزیون وعمید كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.  -
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