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تقييم الخدمات املكتبية املقدمة إلى ألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في األردن 
  في ضوء املعايري الدولية

  

  ** منى الحديدي   * إيمان الزبون
  

 5/9/2013 تاريخ قبوله                   25/3/2013 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى تقيـيم واقـع الخـدمات المكتبيـة المقدمـة إلـى        :ملخص
ــام   ا ــي األردن للعـــ ــرية فـــ ــة البصـــ ــخاص ذوي اإلعاقـــ ــا 2012ألشـــ ، ومقارنتهـــ

وقــد تكّونــت عينــة   . بالممارســات والمعــايير المتبعــة دوليــا فــي هــذا المجــال      
والخاصة والمكتبـات العامـة،    ةلرسمّيامكتبة تابعة للجامعات ) 32(الدراسة من 
قـــدم إلـــى مقيـــاس المعـــايير الدوليـــة للخـــدمات المكتبيـــة التـــي ت  روتـــّم تطـــوي

) 55(األشخاص ذوي اإلعاقـة البصـرية، تكـّون مـن سـتة معـايير رئيسـة تغطـي         
، تــال اســتخرجت لــه دالالت صــدق وثبــات مقبولــة ألغــراض الدراســة ومؤشــًرا، 

وأشـارت  . ثـم أجـري تحليـل النتـائج    عينـة الدراسـة   ذلك تطبيق المقيـاس علـى   
ليــة للخــدمات نتــائج الدراســة إلــى مســتوى تــوافر ضــعيف جــدا للمعــايير الدو  

المكتبيـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة البصـــرية كدرجـــة كليـــة؛ إذ بلـــغ متوســـط  
مســـتوى التـــوافر فيهـــا وأن خمســـة أبعـــاد كـــان ، )0,1329(الـــدرجات الكليـــة 

ــعيًفا جـــًدا، هـــي   ــدمات رّواد المكتبـــة  : ضـ ، والمـــوارد البشـــرية  )0,1055(خـ
، واألدوات 0,125، ومصادر المعلومات 0,1000، والعالقات العامة )0,0508(

كــان  ا واحــًدافــي حــين أن بعــدً  . 0,0889والمعــدات والتكنولوجيــا الحديثــة   
. )0,304(التــوافر فيــه ضــعيًفا، وهــو مبنــى المكتبــة وبمتوســط قــدره   مســتوى

مكتبـات، الخـدمات المكتبيـة للمكفـوفين، األشـخاص ذوو      : الكلمات المفتاحيـة (
  ).اإلعاقة البصرية

الخـــدمات المكتبيـــة  ةقضـــيم باالهتمـــا ايـــد مـــؤخًرازت :مقدمـــة
 أعـــــداديجـــــة لتزايـــــد تن ذوي اإلعاقـــــة البصـــــرية المتـــــوافرة لألفـــــراد
، ونتيجــة للحركــات الداعمــة الكليــات والجامعــات الملتحقــين مــنهم فــي

ويسـتخدم  . (Carter, 2004)لـدمجهم وتمكيـنهم وإعطـائهم حقـوقهم     
مكتبــــات المكفــــوفين لإلشــــارة إلــــى األنــــواع المختلفــــة مــــن   مصــــطلح

ؤسســات التـــي تســتجيب لتنـــوع حاجــات المســـتخدمين مــن طـــرق     الم
، التــي تســاعد األشــخاص ذوي   )Roos, 2007(القــراءة واختالفهــا  

ــي         ــولين ف ــانهم الصــحيح كأعضــاء مقب ــى أخــذ مك ــة البصــرية عل اإلعاق
  ).(Bruhn, 1991مجتمعاتهم 

المكتبيــة لألشــخاص  تويشــير األدب التربــوي المتعلــق بالخــدما
ة إلــى أن التوجهــات الحديثــة تســعى إلــى تمكــين   ذوي اإلعاقــة البصــري

األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية مـن الوصـول للخـدمات المكتبيـة مـن      
خــالل المكتبــات العامــة، وهــذا يــتالءم مــع التوجــه الحــديث فــي مجــال    
التربيــة الخاصــة علــى نحــو عــام؛ وهــو الــدمج االجتمــاعي لألشــخاص     

  ؛)Moisey, 2007; Brazier, 2007( اإلعاقة ويذ
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Abstract: The purpose of this study was to evaluate the current status 
of the library services provided to people with visual disability in 
Jordan for the year (2012) and compare them to international practices 
and standards. The study sample consisted of (32) public and private 
libraries in public and private universities and major public libraries. 
A scale of international standards for the library services provided to 
people with visual disability was developed. The scale consisted of six 
key standards covering (55) indicators and acceptable connotations of 
validity and reliability for the purposes of this study were derived, 
before being applied to study sample, and then data were analyzed. 
The results of the study indicated that the availability of international 
standards for services for people with visual disability was very low 
level as a total score (with a mean of = 0.1329) and in the domains of: 
Services of library patrons (with a mean of 0.1055), library building 
(with a mean of 0.304), human resources (with a mean of 0.0508), 
public relations (with a mean of 0.1000), sources of information (with 
a mean of 0.1250), tools and equipment and new technology (with a 
mean of 0.0889). In the domains of the library building, the level was 
low (with a mean of 0.304). (Keywords: libraries, library services for 
visually impaired people, people with visual impairment). 

  

من خالل تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية من الوصول إلى 
المواقع االلكترونية المختلفة، بتوفير بعض المعايير الخاصة بتلك 
المواقع لتسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية إلى 

ويؤكد ذلك الكاتب جيم في مقالة ). Brazier,2007(المعلومات 
، الذي يشير (Digital Discrimination)بعنوان التمييز الرقمي 

فيه إلى أهمية تسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية إلى 
المواقع اإللكترونية المختلفة، واإلبحار بها من خالل استعمال 

   .Jim, 2008)(ديثة برمجيات قارئة الشاشة وغيرها من التقنيات الح

عندما  1858عام  المكتبية للمكفوفين إلى اتتاريخ الخدم ويرجع
حيث  ؛والية كنتاكيفي دار الطباعة األمريكية للمكفوفين أنشئت 

وسطن بعملت على توفير الكتب بالحروف النافرة، وأنشأت مكتبة 
لتقديم  اا خاًصقسًم 1868العامة بالواليات المتحدة األمريكية عام 

 ,Wright & Danie( البصرية اإلعاقةالخدمات لألشخاص ذوي 

1989.(  

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 378

عملت األوروبية التي  الدولمن أوائل  المملكة المتحدة عّدوُت
 وفر إذ ألشخاص ذوي اإلعاقة؛توفير خدمات مكتبية متطورة ل على

بعض الكتب المطبوعة  1862أحد فروع مكتبة مانشستر العامة عام 
دأ المعهد القومي الملكي للمكفوفين بنشر وبعد ذلك ب. بطريقة مون

وحالّيا يصدر ). 1987لبان، (  الكتب المطبوعة بطريقة برايل
كتاًبا ناطًقا إضافة ) 13000(المعهد القومي الملكي للمكفوفين 

شريط سمعي، بينما تنتج ) 700(إلى المكتبة السمعية التي تنتج 
  .) (Kivihal, 2008كتاب بطريقة برايل) 42000(المكتبة الوطنية 

ــا 5629يصــدر ســنوّيا وفــي الســويد  ا مــن جديــًدرقميــا  كتاًب
ــا إلـــــــى كتـــــــاب رقمـــــــي    8875و) DAISY(نـــــــوع  ــا محوًلـــــ كتاًبـــــ

)DAISY(كتاًبا ناطًقـا   13021، وCylke, el al., 2007)(.  وفـي 
 Association six(تركيا أنشـئت مؤسسـة النقـاط السـتة للمكفـوفين      

points for the blind ( التــي أصــدرت أول جريــدة  1905عــام ،
ــام   ــة عـ ــة ناطقـ ــام  ،1989تركّيـ ــدايات تقـــديم   1950وفـــي عـ كانـــت بـ

خــدمات مكتبيــة للمكفــوفين بإنشــاء قســم خــاص مــن المكتبــة الوطنيــة   
اتحــاد المكفــوفين  كمــا تأســس. يعنــى بالخــدمات المكتبيــة للمكفــوفين 

Federation For The Blind   وهـو عضـو ناشـط فـي      ،1976عـام
ومـن أهـداف    .كفوفين العالمي، واتحاد المكفـوفين األوروبـي  حاد المات

هــذا االتحــاد تحســين أوضــاع األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصــرية عــن    
وفـــي عـــام . طريـــق تمكيـــنهم مـــن التعلـــيم والوصـــول إلـــى المعلومـــات  

ُأنشـــــئت المكتبـــــة الناطقـــــة فـــــي المكتبـــــة الوطنيـــــة التركيـــــة        1986
)Subasioglu, 2001( .  

تعلقة بموضوع الخدمات المكتبية تشير األدبيات الم
اإلعاقة البصرية إلى ضرورة توافر مجموعة من  لألشخاص ذوي
في المكتبات، منها مواصفات تتعلق بمبنى  المعاييرالمواصفات و

المكتبة، وأخرى تتعلق باإلجراءات الفنية والمعدات واألدوات 
كما  .التقليدية والحديثة، وكذلك مواصفات تتعلق بالكوادر العاملة

يجب أن يتصف مبنى المكتبة بمواصفات تسهل وصول األشخاص 
ذوي  اإلعاقة البصرية إلى خدماتها ومن هذه المواصفات توافر 
األلوان المتغايرة التي تعطي عالمات تساعد األشخاص ذوي 

خلو الممرات اإلعاقة البصرية على التنقل داخل المكتبة، وكذلك 
، ,München) (2001جوانبها  ، وتوافر المقابض علىمن العوائق

باإلضافة إلى توافر عالمات لمسية كافية ليقتفي الكفيف أثرها في 
شارات على األبواب الزجاجية وعلى إأثناء تجّوله في المكتبة، و

لتحذير األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، وكذا توافر  ألدراجا
مصعد جيد اإلضاءة ومكيف بلغة برايل أو بنظام صوتي، إضافة 
إلى توافر اإلضاءة المناسبة لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة 

أما بالنسبة  ).Iravel & Nielson, 2005(البصرية على القراءة 
لألثاث داخل المكتبة، فيجب توافر الكراسي المريحة والمتحركة، 
كما يجب أن تكون األرض مغطاة بالسجاد أو األرضيات التي تمنع 

  . ), München (2001ثر الكفيف من االنزالق أو التع

وأما بالنسبة لموقف السيارات، فيجب أن يكون قريًبا من باب 
المكتبة، وله مساحة كافية، وخاليا من العوائق، وتتوافر فيه 

اإلشارات التي تدل على وجود أشخاص ذوي إعاقة، ومن 
) متعلقة بمرافق المكتبة وخدماتها(الضروري وجود تعليمات 

أو بخط كبير وبجمل واضحة ومختصرة مع  مكتوبة بلغة برايل
فراغات كبيرة بين الفقرات، واستخدام كتابة سوداء على خلفية 

وتوفير مكان مناسب للمطالعة بغرض خدمة األشخاص . بيضاء
ذوي اإلعاقة البصرية الذين يرغبون في اإلفادة من المقتنيات 

على  في المكتبة، وكذا ضرورة أن يصمم مبنى المكتبة ) العادية(
نحو يسّهل على ذوي اإلعاقة البصرية التّجول والتحرك بسهولة 

)Iravel & Nielson, 2005.(  

يراعـى فـي المكتبـات تـوفير مجموعـة مـن العـاملين للقيـام         كما 
بالعمليــات واألنشــطة والخــدمات؛ لتســهيل وصــول األشــخاص ذوي   

ات اإلعاقة البصرية إليها واإلفـادة مـن خـدماتها؛ فتعيـين أمنـاء مكتبـ      
ــي        ــر ف ــة البصــرية أم ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ــي خدم متخصصــين ف

تنظــيم بــرامج تدريبيــة لألمنــاء غيــر   لغايــة األهميــة، فهنــاك ضــرورة   
المــؤهلين للتعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصــرية، وتعيــين       
موظــف واحــد علــى األقــل تنحصــر مهمتــه فــي مســاعدة األشــخاص     

ــادر ال    ــى المصــ ــول علــ ــي الحصــ ــوفين فــ ــاتهم    المكفــ ــي حاجــ ــي تلبــ تــ
، وكيفيــــة المعلوماتيــــة، وتقــــديم خــــدمات اإلرشــــاد والتــــدريب لهــــم

وكـذلك تعيـين   .  (Carter, 2004)التعامـل مـع المصـادر االلكترونيـة    
أخصــــائي حاســــوب للتعامــــل مــــع التقنيــــات الحديثــــة فــــي المكتبــــة،  

مسـتعدين لطبـع األشـرطة علـى النحـو       نباإلضافة إلى وجـود مـوظفي  
أمــا  ). (München, 2001مــن المكفــوفين فيدالــذي يطلبــه المســت

بخصوص المعدات واألدوات التي يجب توافرها داخل المكتبة، فان 
مراجــع مختلفــة تتفــق علــى ضــرورة تــوافر بعــض المعــدات، ومنهــا        

ــر   ــوفير أدوات التكبي ضــعاف البصــر،   الســتخدامات optical aidsت
لهـذه   طبع أشرطة الكاسيت ومسحها، وأستوديو خاص ةتوافر أجهزو

أشــــرطة تســــجيل عاديــــة بغــــرض تســــجيل المــــواد  روتــــواف المهمــــة،
آلـة طباعـة واحـدة علـى األقـل، وآلـة تسـجيل        المطبوعة طباعـة عاديـة، و  

جهــاز : الكتابــة والقــراءة الخاصــة بــالمكفوفين، مثــل ةوأجهــزصــوتي، 
 ;Valenza, 2001) التلفزيونيــة المغلقــة ةالــدائروبرايــل واإلبتكــون 

Irvall & Nielsen, 2005;  Kivihal, 2008; Subasioglu, 
2000)  

" م 1963وقــــد أصــــدرت الجمعيــــة األمريكيــــة للمكتبــــات عــــام 
، التـي تضـمنت   State Library Standards" معـايير مكتبـة الواليـة    

معايير تنظم عملية تقديم خـدمات المعلومـات لـذوي اإلعاقـة فـي كـل       
 The)  وعملـت لجنـة مواصـفات واعتمـاد خـدمات المكفـوفين      . والية

Commission on Standards and Accreditation of  
Services for the Blind)  كومسـتاك  :" المعروفة بــ "Comastac 

على إصدار مواصفات في مختلـف المجـاالت اإلداريـة والتنظيميـة بمـا      
وأكـــدت هـــذه المواصـــفات  . فـــي ذلـــك مواصـــفات خـــدمات المكفـــوفين 

ــرا  ــة المكتبيــــة لألفــ ــرية ضــــرورة تحقيــــق الخدمــ د ذوي اإلعاقــــة البصــ
  . )(Wright&Danie,1989األهداف نفسها التي تحققها للمبصرين 

ويتوجـــه االهتمـــام الـــدوليُّ حالًيـــا إلـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا       
الحديثة في المكتبات على نحو عام ومكتبات األشخاص ذوي اإلعاقـة  
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ويقصـد بالتكنولوجيـا الحديثـة لألشـخاص     . على نحـو خـاص   البصرية
 المعـدات مـن التجهيـزات أو    قطعـة أيـة مـادة أو   اإلعاقة البصـرية   ذوي
 اتكييفهـ  تـم أو  ،سوقكما تم شراؤها من ال استخدامهاتم  البرامجأو 
لزيـادة القـدرات الوظيفيـة لألفـراد أو تعزيزهـا أو تحسـينها        تستخدمو
)Ted, 2002 .( ـــا فـــيومـــن التقنيـــات الحديثـــة التـــي تســـتخدم حالي

مكتبــات العامــة أو الخاصــة بــالمكفوفين مــا يســّمى    المكتبــات، ســواء ال
خاصـة  الطابعـات  ، والمشّغل أقـراص ليـزر   :، مثلhardwareبالمعدات 

ماسـحات  ، وBraille printer or embossers طباعـة أوراق برايـل  ب
 ,München)(الكتـب االلكترونيـة   ضوئية لمسـح النصـوص المكتوبـة و   

2001; Irvall & Nielsen.2005 ،  فر األدوات الالزمـة  اتـو  إضـافة إلـى
 من المواقـع التـي تقـدم هـذه الخدمـة     Web-Braile للتحميل بلغة برايل 

Cylke, el al., 2007)(،  والتــي تمثــل خــدمات مكتبيــة علــى شــبكة
ــي، تشــــمل كتــــب برايــــل وتســــجيالت     اإلنترنــــت علــــى شــــكل إلكترونــ
موسيقية ومجالت، باستطاعة مستخدمها إمـا قـراءة الملفـات مباشـرة     

 ,.Cylke, el al( زيلهــا بلغــة برايــل باســتعمال أدوات خاصــة أو تن

2007.(  

أجهزة الحاسوب الحديثة ومن المعدات التكنولوجية الحديثة أيًضا 
ــذه       ــف هـ ــرية، وتتصـ ــة البصـ ــخاص ذوي  اإلعاقـ ــب األشـ ــة لتناسـ والمكيفـ

المكتوب علـى الشاشـة بنظـام     قراءةببأنها تسمح للمستفيدين الحواسيب 
المدخالت  بين المستخدم ولوحة المفاتيح جهاز يقبليوجد ؛ حيث برايل

ــاتيح    ــل  (مــن لوحــة المف ــاتيح براي ــة بنظــام     ،)لوحــة مف ــى كتاب ويترجمــه إل
 يــلاوراق بطريقــة براألاســتخدام طابعــات خاصــة لطباعــة  ويمكــن، برايــل

(Rouse,1999).   ــأرة  وهنالـك أيًضـا ال حيـث   ؛تعــمل بنظــام برايـل   التـي  ف
فتتحـرك األشــارة  ا، ويمينـً  ًرا طح منبسـط يسـا  يـتم تحريـك الفـأرة علـى سـ     

وعلــى  ،يــلاعلـى الشاشــة مــن حــرف إلــى حــرف محولـة إيــاه إلــى حــرف بر  
فيقرأ بأصابعه ما  الكفيف،نقاط ترتفع وتنخفض تحت أصابع القارئ  الفأرة

المكيفـة بأنهـا   لـوحة المفاتيح   فالحاسوب، وتتصشاشة  هو مكتوب على
ومـــن المعـــدات ، Mates, 1991)( رةمكّبـــذات أحـــرف لوحـــة مفـــاتيح 

 & Valenza, 2001; Irvall شاشـة العـرض كبيـرة الحجـم    األخـرى  

Nielsen, 2005; Kivihal, 2008) .(  

ومـــن أحـــداث التقنيـــات الحديثـــة فـــي مجـــال الخـــدمات المكتبيـــة         
، وهـو   DAISYالكتاب الرقمي النـاطق  لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية

وتعــود  ،)Digital Accessible Information System( اختصــار
نشأة هذه التقنية إلى بداية التسعينيات  وهو على شكل إما كتـاب رقمـي   
نـــاطق أو كتـــاب رقمـــي أو كتـــاب ســـمعي ومكتـــوب، وهـــو تقنيـــة عالميـــة   
ــدرة علــى قــراءة الطباعــة العاديــة           لتســهيل وصــول مــن يعــانون عــدم الق

ة أو صـعوبات  للمعلومات بسبب إمـا اإلعاقـة البصـرية أو اإلعاقـة الجسـمي     
التعلم، ويمكن تشغيل هذه التقنية من خالل مشّغله الخاص أو من خالل 
ــوتر المجهــز       ــار فــي اســتعمال الكمبي ــوتر، ولمســتخدمه الخي جهــاز الكمبي

ــل    ــارض  برايـ ــوتي أو بعـ ــارض صـ ــة     . بعـ ــّد مكتبـ ــي ُتعـ ــالم العربـ ــي العـ وفـ
ــة        ــلطة الوطنيـ ــي السـ ــيم فـ ــة والتعلـ ــر ووزارة التربيـ ــي مصـ ــكندرية فـ اإلسـ

 ,DAISY(لفلســـطينية مـــن األعضـــاء المشـــاركين فـــي هـــذه الخدمـــة ا

2009.(  

ــات      ــن البرمجيــ ــر مــ ــك الكثيــ ــدات هنالــ ــذه المعــ ــى هــ ــافة إلــ وباإلضــ
المستخدمة في تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية من الوصول إلى 
المعلومــات وإلــى الخــدمات المكتبيــة، ومــن بــين هــذه البرمجيــات برمجيــة    

والتـي يمكـن بوسـاطتها     ،(screen readers software)قارئـة الشاشـة   
تحويــل الــنص المكتــوب إلــى نــص منطــوق للوصــول إلــى فهــرس المكتبــة     

يمكـن تحويـل مـا هـو مكتـوب      ، كمـا  اإلنترنت بالبث المباشر أو عن طريق
 ويمكــن،  (Jaws)جــوز أو مرســوم إلــى عــرض نــاطق باســتخدام برنــامج 

 ة علــى المســح القــدر الــذي يمتلــك   (Omni1000)استخـــدام برنــامج 

الضــــوئي مــــن الكتــــب والصــــحف والمجــــالت وقراءتهــــا بصــــوت واضــــح  
(Lisiecki, 1999) .ركنستونأ قارئ وُيعّد (Arkenstone Reader)  

ــلومات فـي المكتبـة     لألشـخاص ذوي   حجز الـزاوية في تطويع تقنيـات المع
 ن مـن ماســح ضـوئي ومعـدات ترجمـة الرمـوز واألحـرف       إذ يتكّو اإلعاقة؛

ويعمل هذا القارئ مع قارئ صوتي رقمي  ،اإلضافة إلى البرامجالبصرية ب
قادرين على اسـتخدام  الغير  فضًال عن أن الطلبة. الشاشة وبرامج لقراءة

تعليميــــة  الحركيــــة أو  ال بصــــرية أو اإلعاقــــة ال  ت الطابعــــة بســــبب  الاآل
المواد  يستخدمون الماسح الضوئي ونظام القراءة البصرية اآللية لتحويل

ثــم يــتم تحويــل هــذه المــواد إلــى بــرامج ، إلــى الصــورة الرقميــة المطبوعــة
.  (Jax & Muraski, 1993)الرقميـة الشاشـة ومولـدات الصـوت     لقراءة

برنــامج : ، مثــل(speech bar)وهنــاك برنــامج قــارئ صــفحات االنترنــت  
 screenتكبيـر الشاشـة   باإلضـافة إلـى    ، (read for me)اقـرأ مـن أجلـي   

magnification software)( Ted, 2002)( ، وتـقـريـــــــــب
طلـب   يـر حجـم األحـرف حسـب    بوهــو يقـوم بتك   ، (Zoom Text)النــص 

ــخص  ــعدسة مكبــــرة   الشــ ــأنه يمســــك بـــ وكــــذلك عدســــة الحاســــب   ، وكـــ
  يقدمـه برنـامج وينـدوز   ّمـا  م اإلفـادة ويمكـن   . (PC Lens)الشخصـي 

(Windows)ــة العمــل  لســماح للمســتخدمين بتعــديل ل كــي تناســب   ؛بيئ
باإلضـافة إلـى    ،غييـر الموقـع وحجـم النوافـذ ولـون الخلفيـة      مـن ت  حاجاتهم

خيارات أخرى كالقدرة على عكس الشاشة بحيث تصـبح األحـرف بيضـاء    
  (Gliner & York , 1992).  سوداء مثًال على خلفية

وقد كثر الحديث في اآلونة األخيـرة عّمـا يسـمى بالمكتبـة العالميـة      
)Global Library(نهــا شــبكة إنترنــت عالميــة ، وتعــرف هــذه المكتبــة بأ

لمصادر المعلومات مصممة بطريقة رقمية، وتتصـف بسـهولة االسـتخدام    
األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصــرية حــول العــالم، كمــا تتصــف بأنهــا        مــن 

والـدافع  . مترابطة ومستمرة و تصـمم علـى نحـو تتعـاون فيـه دول العـالم      
معــوق  مليــون شــخص 161لنشــوء هــذه المكتبــة هــو وجــود مــا يقــارب   

مــن المـــواد  % 5بصــريا فــي العــالم، يســـتطيعون اإلفــادة مــن أقـــل مــن       
مــــن المواقــــع % 20، وأقــــل مــــن )مثــــل الكتــــب وغيرهــــا ( المنشــــورة 
وبذا، ال تستطيع أي دولة منفردة ضمان وصـول األشـخاص   . اإللكترونية

وفـي المـؤتمر   . اإلعاقة البصرية  فيها إلـى المعلومـة التـي يريـدونها    وي ذ
تـم توقيـع اتفـاق     2004في واشنطن عـام   تافته مايكروسوفالذي استض
ــركة  ــين شـ ــاد الـــدولي للمنظمـــات والمؤسســـات ذات   DAISYبـ واالتحـ

حيــث  ، ويــنص علــى فكــرة المكتبــة العالميــة؛ (IFLA)العالقــة بالمكتبــات 
يســتطيع الشــخص الكفيــف الوصــول إلــى إي كتــاب يريــده حــول العـــالم         

)Rae, 2009 .( قـــوق الطبـــع والنشـــر  وســـّبب ذلـــك ظهـــور قضـــية ح
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لمصــــادر المعلومــــات التــــي تــــم تعــــديلها لمصــــلحة األشــــخاص ذوي   
  .)Roos, 2007(اإلعاقة البصرية 

ومن المكتبات العالمية ذات الشـهرة الواسـعة فـي مجـال مكتبـات      
المكفــــوفين المكتبــــة الوطنيــــة لألشــــخاص المكفــــوفين وذوي اإلعاقــــة 

، وتقـّدم  (LC)ريكيـة  التابعـة لمكتبـة الكـونغرس األم    )(NLSالجسدية 
هذه المكتبة خـدمات مكتبيـة وطنيـة مجانيـة لألشـخاص غيـر القـادرين        
علــى قــراءة الطباعــة العاديــة إمــا بســبب محــددات بصــرية أو جســمية، 

وتنـــتج المكتبـــة وتـــوزع الكتـــب    . ســـواء أمحـــّددات دائمـــة أو مؤقتـــة   
 Cylke, el( أو بطريقـة مسـجلة  / والمجـالت المكيفـة بلغـة برايـل و    

al., 2007.(  

ومــن المنظمــات العالميــة النشــطة فــي مجــال الخــدمات المكتبيــة   
 Print(الخــدمات المكتبيــة  ذوي اإلعاقــة البصــرية قســملألشــخاص 

disability (   ــاد الـــدولي لجمعيـــات المكتبـــات ــابع لالتحـ  ).(IFLAالتـ
لهــذا القســم تشــجيع التعــاون الــدولي فــي مجــال        يوالهــدف األساســ 

ألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وأي إعاقة أخـرى  الخدمات المكتبية ل
تســـّبب عـــدم القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع مصـــادر المعلومـــات المكتوبـــة 

  ).IFLA, 2007(كصعوبات التعلم وغيرها 

بعد االطالع على أدب الموضوع، واستقرائه، ومسح الدراسات 
، البصــرية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة  الخــدمات المكتبيــة الســابقة حــول  

دراســة : د دراســات عــّدة تعرضــت لهــذا الموضــوع، منهــا     تبــّين وجــو 
اســـتهدفت تقيـــيم الخـــدمات المكتبيـــة التـــي   التـــي 1984غطـــاس عـــام 

تقدمها بعض مراكز خدمة ذوي اإلعاقة في القاهرة، واشـتملت العينـة   
وكـان مـن أبـرز    . مكتبـة تقـدم خـدماتها لألفـراد ذوي اإلعاقـة      15على 

لمكتبــات التــي شــملتها الدراســة نتائجهــا أنــه ال يوجــد أيــة مكتبــة مــن ا
تطبق معايير الخدمة المكتبية للمكفوفين، إضافة إلى ضـعف الميزانيـة   
المخصصـــة لشـــراء المـــواد المكتبيـــة للمكفـــوفين؛ حيـــث إن االعتمـــاد   
ــة،         ــة وأجنبي ــات عربي ــداة مــن هيئ ــى األشــرطة المه ــا عل ينحصــر أساًس

الكتـب  وترتب على ضعف الميزانية عدم وجود استوديوهات لتسجيل 
الناطقة بغرض بيعها، كما أّن استخدام الطلبـة ضـعاف البصـر للمكتبـة     
يكاد يكون معدوًما نتيجة لعـدم وجـود كتـب بـالبنط الكبيـر أو معينـات       

  . قرائية للحفاظ على البقية المتبقية من اإلبصار لهؤالء الطلبة

، حول الخـدمات  1987ومن الدراسات األخرى دراسة  لبان عام 
وي اإلعاقــة، مــع التركيــز علــى واقعهــا والتخطــيط لتطويرهــا  المكتبيــة لــذ

وكـان  . مكتبـة ) 20(وبلـغ حجـم عينتهـا    في المملكة العربية السـعودية،  
أن الخدمات المكتبية ما تـزال  من أبرز ما توصلت إليه الباحثة من نتائج 

كمــا أن جميــع مبــاني المكتبــات الخاصــة  متدنيــة قياًســا ببقيــة الخــدمات،  
اإلعاقة في المملكة غير مالئمة لهم، ولـم يـراع عنـد     باألشخاص ذوي

إنشـــائها حاجــــات هــــذه الفئــــة، فضــــًال عــــن أّن األثــــاث المتــــوافر فــــي  
المكتبات ال يناسب ظروف األشخاص ذوي اإلعاقـة وحاجـاتهم؛ حيـث    

وتفتقــر المكتبــات إلــى . لــم يــتم اختيــاره بنــاء علــى معــايير خاصــة بهــم 
ى تـدريب بسـيط فـي خدمـة     مكتبيين متخصصين أو حتى حاصـلين علـ  

 ).                                   1987،لبان ( األشخاص ذوي اإلعاقة 

دراسة هدفت إلى تقييم )  (Curry, 1991وأجرى كيري 
الخدمات المكتبية المتوفراة للطلبة ذوي اإلعاقة في المكتبات 

 120الجامعية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وتكّونت عينتها من 
وأشارت نتائج المسح إلى تدني نسبة الخدمات المكتبية . لًباطا

تدريب الكادر في منهم إلى أهمية  %85المتوافرة لهم، كما أشار 
، مصادر المعلومات في المكتبةإلى صول والمساعدتهم على 
  .وتوعيتهم بخدماتها

التـي  ) Eggett, 2002( إيجـت  ومـن الدراسـات األخـرى دراسـة    
ولوجيــا المكيفــة المتــوافرة لــذوي اإلعاقــة فــي   هــدفت إلــى تعــرف التكن 

ــاه         ــة أوتـ ــة واليـ ــة جامعـ ــر رّواد مكتبـ ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ ــات العامـ المكتبـ
ــددهم     ــالغ عـ ــة والبـ ــوفين وذوي اإلعاقـ ــيم  4,939للمكفـ ــذلك تقيـ ، وكـ

وقــــد ُصــــّمم اســــتبيان خــــاص . مــــدى وعــــيهم بالخــــدمات المتــــوافرة
البريـــد ألغـــراض الدراســـة، ثـــم إرســـل إلـــى أفـــراد العينـــة عـــن طريـــق  

ــاتف     ــن طريــــق الهــ ــتبيانات عــ ــا ُعّبئــــت بعــــض االســ ــي، كمــ . االلكترونــ
وتوصــــلت الدراســــة إلــــى أن أقــــل مــــن ربــــع العينــــة أشــــاروا إلــــى أن    
التكنولوجيا المكيفة متوافرة في المكتبات العامة، كما ذكـرت أيًضـا أن   
 االنســبة األكبــر مــن أفــراد العينــة األصــغر ســنًّا يرغبــون فــي اســتخدامه

  .في المكتبات العامةإذا توافرت 

إلى تقييم الوضع (Moisey, 2007) مويسي  هدفت دراسةو
لوجيا تكنوو لمكتبات العامةل ستخدام األفراد ذوي اإلعاقةالالحالي 

مبادرة المكتبة الشاملة "والتي طبقت  المعلومات المتوافرة فيها،
المقابلة شبه  واستخدم الباحث". المدعمة بالتكنولوجيا المكيفة

وأشارت . مكتبة أمين )17( البالغ عددهم العينة مع أفرادننة المق
النتائج إلى فعالية هذه المبادرة في جذب األفراد ذوي اإلعاقة 

 اددز، وااد حماسهم الستخدام المكتبةدزات لهم، كما اخدمتقديم الو
  . هاعدد مستخدمي أيًضا

 & Gilson, Dymond) أما دراسة جيلسون وآخرين

Chadsey, 2007)تعّرف تقييم مسح وطني ل ، فهدفت إلى إجراء
ذوي اإلعاقة  اتلبة الجامعالخدمات المكتبية من وجهة نظر ط

ومعيقات  ،لكتبإلى ا الوصول من خالل تقييمهم لسهولةبصرية ال
 وبينت. إعاقة بصرية اذ اطالًب 119الدراسة من  عينةوتكّونت . ذلك

الوصول إلى الكتب،  فيمن الطلبة إلى نجاحهم % 27أشارة النتائج 
، وأشار أحيانانجاح الإلى %  44و، نجاح معتدلمنهم إلى % 20و
كما . الفشل لدرجة كبيرةإلى % 1و ،حجانإلى عدم المنهم % 8

وصول الطلبة الجامعيين إلى معيقات  إلى أنأشارت النتائج 
 المعدلة دم الكتبِقوالوقت، المعلومات تتمثل في معيقات تتعلق ب

عداد إ أوي التعامل معهم فعداد الكادر إالمكتبة، وعدم  المتوافرة في
  .حاجاتهم تالئممصادر معلومات 

وأّما الدراسـة التـي أجراهـا االتحـاد الـدولي لجمعيـات المكتبـات        
IFLA)(  فهدفت إلى مقارنة المعايير التي تتبعهـا الـدول   2007عام ،

 11 لمكتبات األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، واشتملت عينتها علـى 
دولة، وصمم ألغراض الدراسـة مقيـاس خـاص مـن قبـل مجموعـة مـن        

وأشــارت النتــائج إلــى أنــه ال توجــد معــايير  . الخبــراء فــي هــذا المجــال
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موحدة لمكتبات األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية بـين عينـة الدراسـة،    
وأن هذه المعايير تختلف مـن دولـة ألخـرى حسـب تطورهـا التـاريخي       

كمــا أشــارت إلــى أن التقــدم التكنولــوجي  . نهــاوإطارهــا الــوطني وقواني
ــخاص ذوي      ــات األشـ ــال مكتبـ ــي مجـ ــوير فـ ــر والتطـ ــاس التغييـ ــو أسـ هـ

  ).        IFLA, 2007(اإلعاقة البصرية 

تقييم الخدمات المكتبية (Hill, 2012) ت دراسة هيل تهدفواس
مستوى تقدير المكتبين ل المتوافرة للطلبة ذوي اإلعاقة من خالل

بة ذوي اإلعاقة، والمصادر لخدمة الطالمتعلقة ب علوماتمامتالكهم لل
التكيفات والتعديالت ومدى توافر وفرها المكتبة لخدمتهم، تالتي 

النتائج  وبينت. تبةأمين مك) 157(وتكونت العينة من  المالئمة لهم،
العينة أشاروا إلى امتالكهم مستوى مقبول من أفراد معظم  أن

إلى % 25اإلعاقة، بينما أشار لبة ذوي المعرفة للتعامل مع الط
مستوى % 9، ومستوى متدن% 11مستوى متوسط، و امتالكهم

 غير )%93( معظم مصادر المعلومات المتوافرةكما أن . مرتفع
المكتبة  أن مبنىإلى  منهم% 74أشار و. للطلبة ذوي اإلعاقةمالئمة 

ي تعديالت غير كافية للسماح بحرية الحركة لألفراد ذوشمل ي
   .اإلعاقة

ــا دراســـة    ــا ســـبق أن الدراســـات الســـابقة حاولـــت إمـ يتضـــح ممـ
ــا او ذوي    ــا عمومـ الخـــدمات المكتبيـــة لألفـــراد ذوي اإلعاقـــة وتقييمهـ
اإلعاقة البصرية خصوًصا، وحاولـت بعضـها تقيـيم هـذه الخـدمات مـن       
وجهــة نظــر األفــراد ذوي اإلعاقــة أنفســهم أو مــن وجهــة نظــر الكــادر     

واســتهدفت دراســات أخــرى التخطــيط لتأســيس . العامــل فــي المكتبــات
مكتبــة وطنيــة، واعتمــد بعضــها فــي تقيــيم هــذه الخــدمات علــى مــدى     
توافر مصادر المعلومات، والتمويل والمبنى، وسهولة الوصـول إليهـا،   
بينمــا لــم تســتهدف أي منهــا تقيــيم الوضــع الــراهن للخــدمات المكتبيــة 

الدوليـة فـي جوانـب     لألفراد ذوي اإلعاقة البصـرية فـي ضـوء المعـايير    
أكثر شموًال، فضًال عن أن البحوث التي استقصـت الخـدمات المكتبيـة    
ــون       ــاد تكــ ــا تكــ ــرية محليــ ــة البصــ ــخاص ذوي اإلعاقــ ــوافرة لألشــ المتــ

        .    معدومة، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة

    :مشكلة الدراسة

يلحظ المتتبع لواقع الخدمات المكتبية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
البصرية في األردن نقًصا واضًحا في تلك الخدمات، سواء تلك 

العامة أو في مكتبات الجامعات، وكذلك عدم  تالمقدمة في المكتبا
توافر معايير لتقييم الخدمات المكتبية المقدمة إليهم بالرغم من 
وجود اهتمام دولي كبير الشتقاق المعايير واالعتماد عليها التخاذ 

ة المستوى؛ حيث أن اشتقاق المعايير يساعد في قرارات مهنية عالي
ضمان جودة الخدمات وضمان كفاءة العاملين في هذه الخدمات 

ويشير األدب التربوي إلى دور . وتحديد الحاجات والنواقص
اإلعاقة البصرية إلى  يالمكتبات في تيسير إمكانية وصول الشخص ذ

قافية والمهنية مصادر المعرفة التي تساعده على تطوير قدراته الث
وإنجاز البحوث والدراسات والوصول إلى أقصى الدرجات العلمية، 
كما تساعده على االندماج في الحياة االجتماعية والثقافية، وعلى أن 

يكون عضًوا فعاًال في المجتمع؛ لضمان تحقيقه لالعتماد على الذات 
  .واالستقاللية والوصول إلى أقصى ما تسمح به قدراته

وجدت الباحثتان أهمية إجراء هذه الدراسة لبحث  ومن هنا،
واقع الخدمات المكتبية المقدمة إلى ذوي اإلعاقة البصرية في األردن 
ومقارنتها بالممارسات والمعايير المّتبعة دوليا في مجال الخدمات 
المكتبية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية؛ حيث لم تجر أية دراسة 

تناولت هذا الموضوع  -الباحثتين في حدود علم -محلية أصيلة
  .محليا

   :هدف الدراسة

الخدمات المكتبية المقدمة  واقعهدفت هذه الدراسة إلى تقييم 
في األردن في ضوء المعايير  إلى األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية

  .الدولية في هذا المجال

  : أسئلة الدراسة

:                    اآلتيتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال البحثي 

ما  الوضع الراهن للخدمات المكتبية المتوافرة لألفراد   -1
ذوي اإلعاقة البصرية في األردن، في ضوء المعايير الدولية المتبعة 

  في هذا المجال؟

  :    أهمية الدراسة

نظري،  األول: في جانبينتّتضح أهمية الدراسة الحالية 
أما بالنسبة لألهمية النظرية، فإنه يتوقع أن تسهم . والثاني تطبيقي

هذه الدراسة في تقييم مجال حيوي من مجاالت الخدمات المقدمة 
إلى ذوي اإلعاقة البصرية، أال وهو الخدمات المكتبية، كما يتوقع أن 
يتم بناء أداة قياس موضوعية، تمتاز بخصائص سيكومترية 

ة تشتمل على المعايير والممارسات المتبعة دوليا في ومصداقية عالي
قطاع الخدمات المكتبية المقدمة إليهم الستخدامها في تعّرف واقع 

أما . هذه الخدمات في األردن وتقييمها في ضوء المعايير الدولية
 تربوية وأهمية لهذا المقياس قيمة األهمية التطبيقية، فستصبح نع

الخدمات تضع بين يدي المسؤولين عن  أداة قياس سيكون خاصة؛ إذ
األشخاص ذوي اإلعاقة حقائق صادقة ترمي إلى وضع المقدمة إلى 

الخدمات المكتبية المقدمة إلى  الخطط المالئمة للعمل على تطوير
بإتباع الممارسات التي تتفق ذوي اإلعاقة البصرية في األردن، 

علومات دقيقة للدارسين توفر الدراسة م عايير الدولية، كماوالم
 المتوافرةوالباحثين والمطلعين؛ وذلك بهدف تحسين الخدمات 

تفتح الدراسة الباب ، كما لألشخاص ذوي اإلعاقة في األردن
  .قةالعالذات للدراسات الالحقة 

  :ومحدداتهاحدود الدراسة 

 مكتبـات نتهـا؛ حيـث إنهـا اقتصـرت علـى      تتحّدد هذه الدراسة بعّي
 ؛كمـا تتحـّدد بزمانهـا   . ة والخاصة والمكتبات العامةالجامعات الحكومي

وتتمثـــل محـــّددات الدراســـة فـــي ).  2012(إذ اقتصـــرت علـــى العـــام 
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ــا  ــي   وبخصائصــها الســيكومترية  األداة المســتخدمة فيه ــة ف ــي الدق ، وف
  .جمع البيانات

  :مصطلحات الدراسة

ويقصد بهم األشخاص : األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية
ا، الذين يعتمدون في الوصول إلى فاقدو البصر كليا أو جزئي

المعرفة على استخدام حواّسهم األخرى، باإلضافة إلى البصر 
 .المتبقي إن ُوجد

التي توّجه  مواصفات أو المقاييسهي مجموعة ال :المعايير الدولية
تطوير الخدمات المكتبية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، التي 

ي المكتبات العريقة لتسهيل وصول تمثل الممارسات المتبعة ف
األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية إلى المعلومات بناء على ما ورد في 

األدبيات ذات العالقة بالخدمات المكتبية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
  . البصرية وبعض النماذج المكتبية المعروفة

هي الخدمات التي تقدمها المكتبات لرّوادها؛  :الخدمات المكتبية
ير خدمات رّواد المكتبة، وتكييف مبنى المكتبة، وتوفير كوادر كتوف

بشرية، وبناء عالقات عامة، وتوفير مصادر المعلومات، واألدوات 

التي تسهل وصول األفراد إلى  والمعدات والتكنولوجيا الحديثة
  .مصادر المعلومات

          :                                          منهجية البحث وإجراءاته

  :منهج الدراسة

تقييم إلى  الدراسة الحالية هي دراسة وصفية مسحية هدفت
الخدمات المكتبية المقدمة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في 

  .األردن

  : مجتمع الدراسة

ــع     ــن جميـ ــة مـ ــة الحاليـ ــع الدراسـ ــألف مجتمـ ــة  يتـ ــات التابعـ المكتبـ
والخاصـة والمكتبـات العامـة فـي األردن، وعـددها      للجامعات الحكوميـة  

  . مكتبة) 32(

  :عينة الدراسة

تــم تطبيــق الدراســة علــى عينــة قصــدية تكّونــت مــن المكتبــات         
ــة   ــة للجامعـــــــات الحكوميـــــ ــة )10=ن(التابعـــــ ، والجامعـــــــات الخاصـــــ

ــة  )16=ن( ــات العامـ ــذا )6= ن(، والمكتبـ ــة تألفـــت ، وهكـ ــنالعينـ  مـ
  .عينة الدراسة توزيع يوضح )1(جدول الو. مكتبة) 32(

  توزيع عينة الدراسة حسب نوع المكتبة  :1جدول 
 نوع المكتبة العدد  اسم الجهة

   جامعة مؤتة
   جامعة آل البيت
   التقنية لطفيلةجامعة اجامعة                  التطبيقية جامعة البلقاء

  الجامعة األردنية                  جامعة الحسين بن طالل
  جامعة اليرموك 

  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
  الجامعة الهاشمية 

  الجامعة األلمانية األردنية

 كوميةتابعة لجامعة ح 10

 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة

  جامعة عمان األهلية 
  فيالدلفيا 

  اإلسراء الخاصة 
  الزيتونة األردنية الخاصة 

  البترا 
  جرش 

  الزرقاء الخاصة 
  اربد األهلية 

  األميرة سمية للتكنولوجيا 
  كلية العلوم التربوية الجامعية
  األكاديمية األردنية للموسيقا

  سات العليا عمان العربية للدرا
  كلية األردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي 

 تابعة لجامعة خاصة 16
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  جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا 
  جامعة جدارا للدراسات العليا

  مكتبة عبد الحميد شومان 
  المكتبة الرئيسة/مكتبة أمانة عمان الكبرى
  مكتبة مركز زها الثقافي 

  لملكة رانيا مكتبة حدائق ا
  مكتبة أم نوارة 

  مكتبة مركز االشرفية لتكنولوجيا المعلومات

  مكتبة عامة 6

  المجموع الكلي 32  

  :أداة الدراسة

المعايير الدولية  مقياس طّورلتحقيق أغراض هذه الدراسة، 
، الذي يهدف إلى للخدمات المكتبية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية

، وهو معايير على المكتبات في األردنال هذه تعرُّف مدى انطباق
رئيسة، لكّل منها  معايير ستةمقياس يتكّون في صورته النهائية من 

وبلغ عدد هذه ، المكتباتمؤشرات يتم فحص مدى انطباقها على 
مبنى المكتبة  :هيالمعايير الرئيسة، وهذه . مؤشًرا )50( المؤشرات

ارد البشرية ، والمو)18- 13(، وخدمات رواد المكتبة )1-12(
، )43-26(، واألدوات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة )25- 19(

علًما  ).55-51(، والعالقات العامة )50-44(ومصادر المعلومات 
بأّن عملية بناء هذا المقياس وتطويره قد مّرت بعدد من المراحل، 

  :هي

لمراجعة وتحليل وتلخيص المعايير مراجعة األدب التربوي  .1
المكتبات والمنظمات العريقة في هذا المجال  التي تتبناها

وصممت قائمة بأفضل المعايير والممارسات الدولية الحالية 
في مجال الخدمات المكتبية المقدمة إلى األشخاص ذوي 

وخصوًصا المعايير التي تتبناها المكتبات  اإلعاقة البصرية،
والمنظمات العريقة في هذا المجال، وعلى رأسها المكتبة 

التابعة )  (NLSطنية للمكفوفين وذوي اإلعاقة الجسديةالو
لمكتبة الكونغرس، والمكتبة السويدية للكتاب الناطق وبرايل، 
والمكتبة المركزية للمكفوفين في إسرائيل، ومكتبة طه حسين 

  (CELIAL)للمكفوفين التابعة لمكتبة اإلسكندرية، ومكتبة
الدولي لجمعيات لذوي اإلعاقة البصرية في فنلندا، واالتحاد 

، والجمعية اليابانية لتأهيل ذوو اإلعاقة )(IFLAالمكتبات 
)JSRPD(مثل ،، باإلضافة إلى العديد من الدوريات العلمية :

 Journal of Visual (مجلة اإلعاقة البصرية وكف البصر 

Impairment & Blindness( ومجلة آسيا والمحيط الهادئ ،
 Asia Pacific Disability)لتأهيل ذوي اإلعاقة   

Rehabilitation Journal) وغيرها من المجالت ذات ،
العالقة، باإلضافة إلى المواقع اإللكترونية ذات العالقة 
بالتكنولوجيا المكيفة والمساعدة لذوي اإلعاقة البصرية،  مثل 

(DAISY)  و(NISO) . حصر علًما بأنه قد تبع ذلك ُكّله
اهذه األبعاد وتعريفها إجرائي. 

، الخدمات المكتبيةمراجعة عدد من الدراسات التي تناولت  .2
  .وتحديد المؤشرات التي وردت في األدب ذي العالقة

ت موضع مؤشرات لكل بعد من األبعاد الرئيسة، بحيث ت .3
: وضع مستويات اإلجابة كما يأتيو. مؤشًرا) 55(صياغة 
أي أن هذا المعيار موجود ومستخدم في المكتبة : متوافر
أي أن هذا : وغير متوافر. ا أو من ضمن خطة المكتبةحالي

  .المعيار غير موجود وليس من أولويات الخطة

) 13(األولية على  اومؤشراتها في صورته المعاييرَعرض  .4
ًما؛ للحكم على مناسبة المؤشرات ومدى توافقها مع حّكُم

التي وضعت لها، ومراجعة صياغة المؤشرات،  المعايير الرئيسة
 .علًما بأنه قد تم األخذ بملحوظاتهم. روئيتهاومدى مق

واشتمل الُمحّكمين على عدد من أعضاء هيئة التدريس في 
كلية / قسم اإلرشاد والتربية الخاصة وقسم علم المكتبات

العلوم التربوية في الجامعة األردنية، والعاملين في مكتبة 
ة الجامعة األردنية، ومكتبة عبد الحميد شومان، ومديرة وحد

أمانة عمان الكبرى، ومستشارة شؤون / ذوي اإلعاقة 
األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في المجلس األعلى لشوؤن 

باإلضافة إلى مسؤول المكتبات  األشخاص ذوي اإلعاقة،  
  .المدرسية في مديرية تابعة لوزارة التربية والتعليم

بعد األخذ  المعايير الرئيسةصياغة المؤشرات مع  .5
  .بملحوظاتهم

؛ للتحقق ثالث من المكتبات في األردنتجريب المقياس على  .6
. ، ثم تعديل بعض الفقرات بإعادة صياغتهاهمن مدى وضوح

 .وبذا، فقد تّم اعتماد المقياس بصورته النهائية

مقياس تم استخدام طريقة الللتحقق من صدق   :صدق المقياس
ُمحّكما، وقد أسفر ) 13(بحيث ُعرض على صدق المحتوى، 

معامل االتفاق ( عن االتفاق باإلجماع على مالئمة الفقراتحكيم تال
والنحوية مع إجراء بعض التعديالت لألخطاء اللغوية %) 100

توضيح بعض المؤشرات، وإعادة وفصل بعض الفقرات المزدوجة، و
كما أن طريقة بناء المقياس وإجراءاته والمصادر التي تم  .صياغتها

كما تم . منها ُتعدُّ دليًال آخر على صدق المقياساشتقاق الفقرات 
صدق البناء؛ بحيث اسُتخرج التحقق من صدق المقياس باستخدام 
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بين أبعاد " بيرسون" صدق البناء من خالل مصفوفة ارتباط
يبين ) 2(المقياس، وقد كانت دالة إحصائيا،  والجدول رقم 

مع مالحظة أن ارتباط البعد األول مع كل من األبعاد . النتائج
  .كانت دون المطلوب) 4،5،6(

 بين أبعاد المقياس"بيرسون "مصفوفة معامالت ارتباط  :2جدول 
مصادر  العالقات العامة

 المعلومات

األدوات والمعدات التقليدية 
 التكنولوجيا الحديثة

الموارد
 البشرية

خدمات رواد
 لمكتبةا

  مبنى المكتبة

 مبنى المكتبة      

     0.40*  خدمات رّواد المكتبة

    0.60* 0.41*  الموارد البشرية

  0.67* 077* 0.61* 0.31  األدوات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة

 0.86* 0.69* 0.60* 0.61* 0.14  مصادر المعلومات
0.41* 0.56* 0.40* 0.68* 0.52* 0.60*  العالقات العامة

  )α ≥0.05(دالة عند مستوى داللة *

تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس باستخدام  :ثبات المقياس
ويبّين . (92.)كان و لجميع أفراد العينة، ألفا - معادلة كرونباخ 

؛ حيث إنها كانت معامالت الثبات ألبعاد المقياس) 3(الجدول 
  .مناسبة ألغراض الدراسة

 ألداة الدراسة) كرونباخ ألفا(قيم معامل الثبات  :3جدول 
عدد

 الفقرات

قيمة معامل
 الثبات

 م أبعاد أداة الدراسة

 1 مبنى المكتبة 0.76 12

 2 خدمات رواد المكتبة 0.64 6

 3 الموارد البشرية 0.61 7

األدوات والمعدات  0.85 18
 والتكنولوجيا الحديثة

4 

 5 مصادر المعلومات 0.81 7

 6 العالقات العامة 0.79 5
   الدرجة الكلية 0,92 55

  :إجراءات الدراسة

لتحقيق هدف الدراسة الحالية واإلجابة عن تساؤلها، تم اتخـاذ  
  :اآلتية اإلجراءات

  . مقياس الدراسة لجمع البيانات من عينة الدراسة تانالباحث تأعّد  -

في األردن، من خالل  بالمكتباتان على إحصائية تالباحث تحصل -
؛ وذلك لتحديد حجم وزارة الثقافةالرجوع إلى إحصائيات 
تم أخذ الموافقة من الجهات الرسمية و. مجتمع الدراسة وعينته

  .المكتباتعلى هذه  المشرفة

تم تطبيق مقياس الدراسة على عينة الدراسة بطريقة المقابلة  -
 ، باإلضافة إلى الملحوظات الميدانيةأمناء المكتباتالفردية مع 
  . للباحثتين

بعد االنتهاء من تطبيق المقياس، تم تفريغ بيانات أفراد العينة،  -
وإجراء التحليل اإلحصائي لها من خالل استخدام الرزم 

إلجراء التحليل الوصفي، ؛ SPSSحصائية للعلوم االجتماعية  اإل
  . الدراسة لواإلجابة عن سؤا

 :النتائج

تقييم الخدمات المكتبية المقدمة هدفت الدراسة الحالية إلى 
إلى األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في األردن في ضوء المعايير 

هذه  وفي ما يأتي تقديم للنتائج التي توصلت إليها. الدولية
  :الدراسة

ما  الوضع الراهن للخدمات : اإلجابة عن السؤال األول، وهو
المكتبية المتوافرة لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية في األردن في ضوء 

  المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال؟

تحديد مدى تحقق كل معيار، فقد لإلجابة عن هذا السؤال و
االنحرافات المعيارية لمدى تم استخراج المتوسطات الحسابية و

الدولية كدرجة كلية ولكل ُبعد من أبعاد المعايير  رتوافر المعايي
الدولية، وتم ترتيبها تنازليا حسب أهميتها النسبية استناًدا إلى 

وقد تم تحديد درجة انطباق المعايير . المتوسط الحسابي للدرجات
البصرية في الدولية للخدمات المكتبية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

  :األردن على النحو اآلتي

، تشير إلى درجة انطباق ضعيفة 0,3المتوسطات التي تقل عن 
  .جدا

، تشير إلى درجة انطباق 0,49-0,3المتوسطات التي تتراوح بين 
  .ضعيفة

، تشير إلى درجة انطباق 0,69-0,5المتوسطات التي تتراوح بين 
  .متوسطة

، تشير إلى درجة انطباق 0,89-0,7المتوسطات التي تتراوح بين 
  .كبيرة

، تشير إلى درجة انطباق كبيرة 0,9المتوسطات التي تزيد على 
  .جدا

يبّين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 4(والجدول 
المعيارية ألبعاد المعايير الدولية للخدمات المكتبية المقدمة إلى 

 .األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في األردن
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لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد ا :4جدول 
الدولية للخدمات المكتبية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية  رالمعايي

  في األردن
االنحراف الرتبة االنطباق

 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

المعيار 
 المحوري

 الرقم

 1 مبنى المكتبة 0,304 0,1709 1 ضعيفة
دمات رواد خ 0,1055 0,1009 3 ضعيفة جدا

 المكتبة

2 

الموارد  0,0508 0,9969 6 ضعيفة جدا
 البشرية

3 

األدوات  0,0889 0,1612 5 ضعيفة جدا
والمعدات 

والتكنولوجيا 
 الحديثة

4 

مصادر  0,1250 0,1805 2 ضعيفة جدا
 المعلومات

5 

العالقات  0,1000 0,2214 4 ضعيفة جدا
 العامة

6 

   المجموع 0,1329 0,1115 - ضعيفة جدا

أن مستوى توافر المعايير الدولية ) 4(يتضح من الجدول 
للخدمات المكتبية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية كدرجة كلية 

وأن ). 0,1329(كانت ضعيفة جدا؛ إذ بلغ متوسط الدرجات الكلية 
ضعيًفا جًدا، فيها المعايير الدولية  مستوى توافرخمسة أبعاد كان 

والموارد البشرية، والعالقات العامة، خدمات رواد المكتبة، : هي
في . والتكنولوجيا الحديثة ومصادر المعلومات، واألدوات والمعدات

ُبعد مبنى المكتبة كان مستوى التوافر فيه ضعيًفا، وجاء حين أن 
، يليه ُبعد مصادر )0,304(بالمرتبة األولى وبمتوسط قدره 

رواد  ، يليه ُبعد خدمات0,125المعلومات وبمتوسط قدره 
، يليه ُبعد العالقات العامة 0,1055المكتبة وبمتوسط قدره 

، يليه ُبعد األدوات والمعدات 0,1000وبمتوسط مقداره 
، وجاء ُبعد 0,0889والتكنولوجيا الحديثة وبمتوسط قدره 

الموارد البشرية في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قدره 
)0,0508                  .(  

  :المناقشة

تشير نتائج الدراسة  :ناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األولم
إلى أن مستوى توافر المعايير الدولية للخدمات المكتبية المقدمة 

وتتفق . إلى األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية كدرجة كلية كان ضعيًفا
، التي أشارت إلى )(Curry, 1991هذه النتيجة مع دراسة كيري 

مكتبية المتوافرة لهم، كما تتفق هذه تدني مستوى الخدمات ال
التي أشارت إلى أن الخدمات ) 1987لبان، ( النتيجة مع نتائج دراسة

ويمكن تفسير ذلك . المكتبية المتوافرة لألفراد ذوي اإلعاقة متدنية
بقلة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ هذه المعايير في المكتبات العامة 

ص ذوي اإلعاقة البصرية قليل عدد األشخا في األردن، كما أن
نسبيا؛ لذا يصعب على جميع المكتبات العامة تطبيق هذه المعايير 

إضافة إلى أن توفير الخدمات المكتبية  لتقديم خدمات خاصة لهم،
لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ليست من أولويات االستراتيجية 

في  ؛ إذ لم يرد)2015-2007(الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقات 
هذه االستراتيجية سوى بند واحد ذي عالقة بالخدمات المكتبية 
المقدمة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، وهو توفير طريقة 

إضافة إلى تدني مستوى الوعي بمتطلبات  برايل في المكتبات العامة،
  . توفير مواصفات تتالءم وطبيعة حاجات هذه الفئة في المكتبات

 في ُبعدالمعايير الدولية  مستوى توافر أن وأشارت النتائج إلى
وتتفق هذه النتيجة ، )0.304(المبنى كان ضعيًفا وبمتوسط قدره 

المكتبة  أن مبنىإلى التي أشارت (Hill, 2012) مع دراسة هيل 
كما  .تعديالت غير كافية لحرية الحركة لألفراد ذوي اإلعاقةشمل ي

التي أشارت إلى أن  )1987لبان، (  تتفق هذه النتيجة مع دراسة
ويمكن تفسير هذه النتيجة . مباني مكتبات المكفوفين غير مالئمة

المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن لم  بأن
يعتمد لآلن أية معايير تتعلق بتكييف مباني المكتبات لتالئم 
األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، ومن َثّم فإنه ال يوجد ما تستند 

المكتبات التي تخطط لتقديم خدمات إلى األشخاص ذوي  إليه
  . اإلعاقة البصرية

 مستوى توافر أنكما أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى 
 كان ضعيًفا جًدا خدمات رواد المكتبةفي المعايير الدولية 

، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )0,1055المتوسط الحسابي (
التي أشارت إلى عدم  (Gilson, et.al. 2007) جيلسون وآخرين

قدرة العديد من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية على اإلفادة من 
التي  )(Curry, 1991كما تتفق مع دراسة كيري . خدمات المكتبة

أشارت إلى تدني نسبة الخدمات المكتبية المتوافرة للطلبة ذوي 
 ويمكن تفسير عدم وجود خدمات مكتبية. اإلعاقة في الجامعات

خاصة برواد المكتبات من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية بأن هذه 
الخدمات ليست من أولويات المكتبات في األردن، وربما ألن عدد 
األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية قليل نسبيا، ومن َثّم يصعب على 
جميع المكتبات العامة تقديم خدمات خاصة بهم، إضافة إلى تدني 

ذوي اإلعاقة البصرية للمكتبات، مما ال يشعر نسبة ارتياد األشخاص 
كما . المكتبات بالحاجة الملحة إلى توفير خدمات رواد المكتبة لهم

المكتبات العامة ال تؤدي الدور  أن) 1984(ورد في  دراسة غطاس 
  .الكافي اتجاه خدمة المكفوفين وضعاف البصر

دراسة فقد أشارت نتائج الأما بالنسبة لبعد الموارد البشرية، 
فيها كان ضعيًفا جًدا المعايير الدولية  مستوى توافر أنالحالية إلى 

، وأحتل هذا البعد المرتبة األخيرة، )0,0508المتوسط الحسابي ( 
وتشير هذه النتيجة إلى عدم االهتمام بتعيين أشخاص ذوي خبره 

األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، وعدم تدريب أمناء للتعامل مع 
وتتفق هذه . تعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة البصريةالمكتبات لل

التي  ،(Gilson, et.al. 2007) النتيجة مع دراسة جيلسون وآخرين
الطلبة ذوي اإلعاقة  لتعامل معالمكتبة ل عداد كادرإعدم أشارت إلى 

الذي   (Carter, 2004) البصرية، كما تتفق مع ما أشار إليه كارتر
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عامل في المكتبات، وينسجم ذلك مع أكد أهمية تدريب الكادر ال
من األفراد  %85التي أظهرت أن  )(Curry, 1991دراسة  كيري 

مساعدتهم على تدريب الكادر في ذوي اإلعاقة أشاروا إلى أهمية 
، وتوعيتهم بخدمات مصادر المعلومات في المكتبةإلى صول وال

كما تتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه بيولسون  .المكتبة
(Poulson, 1994) المكتبات بحاجة إلى زيادة جهودها ؛ إذ ذكر أن

لتدريب العاملين فيها تدريبا عمليا متخصًصا للتعامل مع 
 هيل  وتختلف هذه النتيحة مع دراسة. ذوي اإلعاقة األشخاص

(Hill, 2012) أشاروا إلى  أمناء المكتباتمعظم  أنإلى التي توصلت
عرفة للتعامل مع الطلبة ذوي امتالكهم مستوى مقبول من الم

  . اإلعاقة

أشارت  وفي بعد األدوات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة
فيها المعايير الدولية  مستوى توافر أننتائج الدراسة الحالية إلى 

ويتفق ذلك مع ). 0,0889المتوسط الحسابي ( كان ضعيًفا جًدا 
تي أشارت ال Bertot & McClure, 2000)(دراسة بيرتوت ومككلير 

إلى أن المكتبات العامة عموًما ال تقدم البرمجيات والمعدات الخاصة 
من المكتبات العامة ليس %  71,2باألشخاص ذوي اإلعاقة، وأن 

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية . لديها تكنولوجيا مكيفة لذوي اإلعاقة
التي أشارت إلى أن أقل ) Eggett, 2002(مع نتيجة دراسة إيجيت 

ع عينة الدراسة أفادت بتوافر التكنولوجيا المكيفة في المكتبات من رب
التي ) 1989قشقري، (كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة . العامة

أشارت إلى عدم وجود المطابع الخاصة بإنتاج أوعية المعلومات 
إال أن . للمكفوفين، واألجهزة والمعدات المطورة إلنتاج هذه األوعية

مع ما توصلت إليه دراسة يرتاي وآخرين هذه النتيجة تختلف 
(Yurtay, et. al., 2011)  التي أشارت إلى استخدام بعض المكتبات

. التركية لبرمجيات تكنولوجية لخدمة الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
ويمكن تفسير هذا المستوى الضعيف جدا من توافر المعايير 

ت التكنولوجية، وهي األدوامعيقات استخدام الدولية في هذا الُبعد ب
، دواتواأل جهزةالتمويل، ونقص التدريب، وتعقيد األ قلةلتكلفة أو ا

  (Moisey, 2007). ها بفوائد وتدني الوعي

 مستوى توافر أنكما أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى 
في بعد مصادر المعلومات  كان ضعيًفا جًداالمعايير الدولية 

بطريقة  كتٌب يتوافر في المكتبات فال ؛)0,1250المتوسط الحسابي (
برايل، أو بالخط الكبير، وال تتوافر المصادر السمعية والبصرية 
واللمسية للتعلم، وكذلك ال تتوافر  أشرطة أو أسطوانات، أو صحف 

وتتفق هذه . يستطيع الشخص المعوق بصريا الوصول اليها ومجالت
التي ، (Gilson, et.al. 2007) النتيجة مع دراسة جيلسون وآخرين

مصادر  قلة، واتالمتوافرة في المكتب المعدلة دم الكتبِقأشارت إلى 
كما تتفق . األفراد ذوي اإلعاقة البصرية حاجاتالمالئمة ل معلوماتال

التي أوضحت أن (Hill, 2012)  هذه النتيجة مع نتائج دراسة هيل
ئمة غير مال )%93(في المكتبات  معظم مصادر المعلومات المتوافرة

) 1988، رجب والرواس (وتنسجم ونتائج دراسة . ذوي اإلعاقة لألفراد
في محافظة نينوى يشير إلى  التي أشارت إلى أن واقع المكتبات العامة

لبان، ( وكذلك تتماشى مع دراسة. انعدام المواد السمعية والبصرية
أوعية المعلومات المتوافرة في مكتبات  التي أشارت إلى أن) 1987
إلعاقة قليلة، وتكاد تقتصر على الكتب المطبوعة باألحرف ذوي ا

  . النافرة والكتب الناطقة

ُبعد العالقات  فيالمعايير الدولية  أما بالنسبة لمستوى توافر
؛ إذ أن )0,1000المتوسط الحسابي ( كان ضعيًفا جًدا العامة فقد

أو لبناء عالقات مع المجتمع المحلي المكتبات ال تقوم بجهود كافيه 
إصدار كتيبات ونشرات تعريفية توضح خدماتها لألشخاص ذوي 
اإلعاقة البصرية، وتختلف هذه النتيجة مع ما خُلصت إليه دراسة 

من توفير المكتبات لبرامج توعية بالخدمات (Carter,  2004) كارتر 
وكما ورد لدى هولت . التي تقدمها إلى األشخاص ذوي اإلعاقة

فإنه من الضروري اهتمام   (Holt & Hole,1995; 1998)وهول
المكتبات بتوفير الشراكة المجتمعية لتعّرف الحاجات المتغيرة 

نشر الوعي الكافي بالخدمات و لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية،
   .المتوافرة فيها

  :االستنتاجات والتوصيات

الخدمات المكتبية المتوافرة لألشخاص مما سلف، نستنتج بأن 
ة في األردن متدنية جدا وأن توافرها ُوفق ذوي اإلعاقة البصري

لذا، فمن الضروري . المعايير الدولية جاء ضعيًفا إلى ضعيًفا جدا
التفكير جّديا بطرق متعددة لتسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة 
البصرية إلى المعلومات من خالل تكييف المكتبات العامة لهم، أو 

كبيرة، أو إنشاء مكتبة وطنية إنشاء أقسام خاصة في المكتبات ال
خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية تتوافر فيها المعايير التي 
تمّكن من وصولهم إليها، وكذلك االهتمام بتوفير التكنولوجيا المكيفة 

 . والبرمجيات الخاصة المالئمة لحاجاتهم في تلك المكتبات

احثتان ، توصي البالتي توصلت إليها الدراسة في ضوء النتائج
  :بما يأتي

المعايير الدولية للخدمات المكتبية ضرورة تبني المسؤولين  -1
المقدمة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية لتكيف المكتبات 
العامة في األردن، أو إلنشاء مكتبة وطنية خاصة باألشخاص 

 .ذوي اإلعاقة البصرية

ة وصناع ن كافوعقد ندوات ومؤتمرات علمية يلتقي فيها المعني -2
الخدمات المكتبية لألشخاص ذوي اإلعاقة  القرار لمناقشة

 .البصرية وسبل تطويرها

إصدار تشريعات وقوانين خاصة بالخدمات المكتبية المقدمة إلى  -3
األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، وجعل تطبيق هذه القوانين 

زمة لتطبيق هذه القوانين الإلزاميا، مع توفير كل المتطلبات ال
المعايير الدولية، وتفعيل كودات البناء الخاصة المتعلقة  وفق

 .بالمباني العامة



  الزبون والحديدي

 387

من  المكتبات، تخصص إجراء دراسة لتقييم البرامج الجامعية في -4
تدريب طلبتها على التعامل مع األشخاص ذوي حيث اهتمامهما ب
  .اإلعاقة البصرية

كتبات للعاملين في الم توفير البرامج التدريبية في أثناء الخدمة -5
البصرية وطرق تسهيل  ذوي اإلعاقة باألشخاصتتعلق  العامة،

 .وصولهم إلى المعلومات

باتجاهات المسؤولين والعاملين في اجراء دراسات علمية تتعلق  -6
المكتبات نحو تقديم خدمات مكتبية إلى األشخاص ذوي اإلعاقة 
البصرية، ودراسات أخرى لتقييم هذه الخدمات من وجهة نظر 

 .ذوي اإلعاقة البصرية أنفسهماألشخاص 
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