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املستخلص:
أفراد  جلميع  للمعلومات  الوصول  حق  مبدأ  من  انطالقًا 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  من  أو  كانوا  أسوياء  املجتمع 
ملختلف  املعلومات  م��واد  توفري  املكتبات  عىل  وجب 
واملعرفية،  العلمية  احتياجاهتم  لتلبية  مراعاة  املستفيدين 
حيث نجد فئة املكفوفني يف مقدمتهم نظرًا ملا تتطلبه إعاقتهم 
كانت  سواء  خاصة  معلومات  مصادر  توفري  رضورة  من 
السمعية  كالكتب  حديثة  أو  الربايل  كمطبوعات  تقليدية 
والكتب الناطقة التي ظهرت كنتيجة حتمية للتطور املستمر 
إجيابية  آثار  من  هلا  وما  املعلوماتية  للتقنيات  واملتواصل 
ذوي  من  وغريهم  للمكفوفني  املعلومات  خدمات  لتطويع 
بعرص  عليه  يطلق  أصبح  عرص  يف  اخلاصة  االحتياجات 
الرقمنة. نتطرق يف هذه الدراسة إىل وضعية الطالب الكفيف 
اجلزائري وإىل معاناته يف الوصول إىل املعلومات واالستفادة 

من اخلدمات املتخصصة.

الكلامت املفتاحية:
أجلزائري،  الكفيف  الطالب  أخلاصة،  االحتياجات  ذوي   
خدمات  متخصصة،  معلومات  مصادر  احتياجات، 

معلومات متخصصة، التقنية الرقمية.

مقدمـــة

مصادر  من  بالعديد  املكتبات  تزخر   
الفكرية  املجاالت  خمتلف  يف  املعلومات 
لتحقيق  ولغات  أشكال  وبعدة  والعلمية، 
احتياجات  تلبية  أمهها  أهداف  عدة 
بدورهم حسب  يتباينون  الذين  املستفيدين 
االجتامعية،  العلمية،  منها  مستويات  عدة 
فنجد  الفردي��ة،  والفروق��ات  العمري��ة، 
ومن  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  فئة 
عدة  تواجههم  الذين  املكفوفني  بينهم 
وغريها  الكتب  مع  التعامل  يف  مشكالت 
سلبًا  ينعكس  مما  املعلومات،  مصادر  من 
مصادر  من  واستفادهتم  استخدامهم  عىل 

املعلومات التي حتوهيا املكتبات.

تلك  من  يعاين  اجلامعي  الكفيف  فنجد   
عدم  مع  خاصة  غريه  من  أكثر  املشكالت 
توفر مكتبة متخصصة، وإن توفرت فهناك 
نظرًا  احتياجاته،  تلبية  يف  صعوبات  عدة 
بإعداد  مطالب  جامعي  طالب  أي  لكون 
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بحوث ودراسات يف إطار دراسته سواء بالنسبة ملا يعينه يف استيعاب املحارضات املقررة، أو إعداد 
بحوث وعرضها يف احلصص التطبيقية، أو بالنسبة ملذكرة هناية التخرج.

 من خالل ما سبق فورقتنا هذه تلقي الضوء عىل معاناة الكفيف اجلامعي مع الكتاب سواء يف صورته 
)كتاب  امللموس  الكتاب  أمهها  املكفوفني،  كتب  ومميزات  خصائص  إبراز  مع  احلديثة،  أو  التقليدية 

الربايل( والكتاب الناطق، مع اقرتاح حلول لتفادي أو معاجلة تلك املشكالت.

 »إن عظمة كل حضارة تقاس بام توفره لألشخاص املعوقني«، انطالقًا من هذه املقولة للرئيس األمريكي 
السابق “فرونكلني روزفلت” نلتمس أمهية األشخاص املعوقني ومدى فاعليتهم يف املجتمع، ليكونون 

مع أقراهنم املبرصين جمتمع متني وقوي يؤسس حلضارته مستقباًل.

 وباعتبار املكفوفني جزءًا ال يتجزأ من صانعي حضارة جمتمعهم، نظرًا للدور الذي يقومون به بالرغم 
من إعاقتهم، وجب عىل الدول إحاطتهم بعنايتها ورعايتها منذ نشأهتم، خاصة يف املجال التعليمي، 

فامذا أعدت اجلزائر للطالب اجلامعي الكفيف؟ 

أقرانه  مثل  مثله  الكتاب  توفري  خالل  من  املعلومات  يف  الكفيف  حق  تكفل  اجلزائرية  اجلامعة  هل   
املبرصين.

 قبل اإلجابة عىل هذا التساؤل، وجب أواًل التعريف باملكفوفني ووضعهم باجلزائر، ثم التطرق لعرض 
املشكالت التي تواجههم فيام يتعلق بالكتاب، واقرتاح احللول املناسبة جلعل الكتاب يف متناول هذه 

الفئة.

 1. مفاهيم حول املكفوفني:

1.1. التعريف اللغوي:

 لقد تعددت املفردات واأللفاظ يف اللغة العربية التي تطلق عىل املعاق برصيًا، بحيث نجد األعمى، 
مكفوف  أو  كفيف  كلمة  برشح  هنا  وسنكتفي  واألكمه،  الكفيف،  أو  املكفوف  العاجز،  الرضير، 
واستعامهلا يف الدراسة، نظرًا لكثرة تداوهلا يف املجتمع، كام أن التعريف اللغوي للكفيف مستمد من 

الكف، ومعناه حجب البرص، أي بمعنى أن الكفيف هو ذلك الشخص الذي فقد برصه كليًا)1(.

النامس، أمحد فايز. اخلدمة االجتامعية الطبية. بريوت: دار النهضة العربية، 2000، ص.402.  )1(
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 2.1. التعريف القانوين:

 ونشري هنا إىل أن هذا التعريف ظهر قبل التعريف الرتبوي، حيث وضع سنة  1931م من قبل اجلمعية 
الطبية األمريكية، ثم تم اعتامده كتعريف قانوين يعمل به يف مجيع أنحاء الواليات املتحدة األمريكية، 

ومن ثمة خمتلف بلدان العامل)2(.

عن  إبصاره  حدة  تزيد  ال  الذي  الشخص  ذلك  أنه  عىل  األطباء  نظر  وجهة  من  الكفيف  ويعرف   
العدسات  أو  كالنظارات  البرصية  املعينات  باستعامل  حتى  أو  العينني،  أحسن  يف  قدم   200/ 20 
الطبية)3(ومعنى هذا أن اليشء الذي يراه الشخص العادي من عىل بعد 200  قدم ال يراه املكفوف إال 

إذا اقرتب من مسافة  20 قدم.

3.1. التعريف الرتبوي:

 ويشري هذا التعريف، إىل أن الكفيف هو ذلك الشخص الذي ال يستطيع القراءة والكتابة إال بطريقة 
برايل)4(.

4.1. التعريف االجتامعي:

قدرته عىل  يثبت عدم  الذي  الشخص  ذلك  أنه  االجتامعية، عىل  النظر  الكفيف من وجهة   ويعرف 
عديمة  اإلبصار  عىل  قدرته  كانت  من  أو  يعرفها،  ال  منطقة  أو  مكان  يف  مساعدة  دونام  طريق  إجياد 
القيمة اقتصاديًا، أو من كانت ضعف قدرة اإلبصار لديه حتول دون مراجعة العمل العادي، وكذلك 
ال يستطيع عد أصابع يديه عن قرب)5(، وبذلك فهو ذلك الشخص الذي ال يستطيع عمل أي يشء 
د عليها، والتي  دونام مساعدة من قبل أشخاص آخرين، وخاصة يف مكان آخر غري األماكن التي تعوَّ

أصبحت مألوفة بالنسبة له.

)2(  النوايسة، غالب عوض. خدمات املستفيدين من املكتبات ومراكز املعلومات. عامن: دار صفاء، 2000، ص. 271. 
((( Canuti, Thibaut. Les services aux personnes aveugles et malvoyantes en bibliothèques municipales : Etat des lieux et 

perspectives. Mémoire d’étude : Diplôme de conservateur de bibliothéque : Paris : ENSSIB : 2004, p10.
[En ligne ] : http://memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/33/48/74/PDF/mem_00000246.pdf.
Consulter le : 25/03/2010 .

)4( عبيد، ماجدة السيد. تعليم األطفال ذوي احلاجات اخلاصة: مدخل إىل الرتبية اخلاصة. عامن: دار صفاء، 2000، ص.142.
)5( النامس، أمحد فايز. املرجع السابق، ص.439.
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5.1. التعريف االصطالحي يف جمال املكتبات واملعلومات:

 انطالقًا من كل التعريفات السابقة، والتي وضعت مفاهيم للكفيف أو املكفوف من عدة جوانب، 
وجب أن نعرفه من وجهة نظرنا نحن كمختصني يف علم املكتبات واملعلومات، خاصة وأن موضوع 
بحثنا ودراستنا هذه ستسلط الضوء عىل هذه الفئة اخلاصة من املستفيدين من املكتبات واملعلومات، 
عىل  القدرة  لديه  ليست  الذي  الشخص  ذلك  هو  البرص  ضعيف  أو  الكفيف  أو  فاملكفوف  وبذلك 
قراءة أوعية املعلومات التقليدية املطبوعة، وبالتايل فهو من املستفيدين املحتملني من أوعية املعلومات 
بطريقة  املطبوعة  والكتب  التكبري،  وأجهزة  الكبرية،  باحلروف  املطبوعة  كالكتب  اخلاصة  والوسائل 

برايل، والتسجيالت السمعية، وغريها)6(.

2. تعليم القراءة والكتابة للمكفوفني وضعاف البرص:

 يعتمد تعليم القراءة والكتابة هلذه الفئة عىل توافر اإلمكانيات املناسبة ملستويات الرؤية لكل فرد، إذ 
ختتلف هذه اإلمكانيات لدى املكفوفني اختالفًا كبريًا مقارنة بام جيب أن يوفر لضعاف البرص، والذي 
طريقة  ييل  فيام  وسنستعرض  املبرصين،  لدى  والقراءة  الكتابة  لطريقة  جذري  بشكل  بدوره  خيتلف 

تعليم كل من القراءة والكتابة عىل حدة.

1.2. تعليم القراءة:

 إن احلقيقة املهمة املسلم هبا، هي أن طريقة برايل للقراءة تتطلب وقتا وجهدا أكثر من القراءة  العادية، 
مما يؤدي إىل البطء فيها نظرًا العتامدها عىل حاسة اللمس التي تتطلب تركيب اخلصائص الفردية مع 
التي متثل  البارزة  النقاط  الفردية، هي  للكلمة؛ ويقصد هنا باخلصائص  الكيل  املعنى  بعضها إلعطاء 
احلرف الواحد، وقد أشارت الدراسات إىل أن أقىص رسعة تسجل يف القراءة اللمسية لدى املكفوفني 
تصل إىل180  كلمة يف الدقيقة، يف حالة ما إذا توفرت لدى القارئ قدرة احلدس أو التنبؤ بالكلامت قبل 
االنتهاء من ملس كافة حروفها، وهناك رأي آخر يقول بأن الرسعة اجليدة واملقبولة للقراءة هي البالغة 
القراءة يعتمد عىل توفري عدة عوامل أساسية،  الدقيقة، إال أن اختالف الرسعات يف  100  كلمة يف 
نذكر منها استخدام االختصارات يف نظام برايل، قدرة القارئ عىل استخدام اإليامءات املحيطة به، 

رايث، كيث يس، ف. ديفي، جوديت. خدمات املكتبات واملعلومات للمعوقني/ ترمجة: متراز، أمحد عيل. الرياض: جامعة اإلمام حممد   )6(
بن سعود اإلسالمية، 1997، ص.73.
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حمتوى النص، توقعات القارئ، مع خزن املعلومات املقروءة؛ إذن كل هذه العوامل، من شأهنا أن تؤثر 
يف قياس رسعة قراءة املكفوفني ألي نص أمامهم)7(.

2.2. تعليم الكتابة:

للتأقلم  متهيدًا  أولية،  مرحلة  يف  نشاطات  بعدة  القيام  رضورة  برايل  بطريقة  الكتابة  عملية  تتطلب   
م اخلاص بربايل، أو  والتكيف مع التعامل مع أدوات ووسائل برايل للكتابة، كاللوحة والقلم أو املرقَّ

اآللة الكاتبة اخلاصة بربايل، والتي ختتلف عن الوسائل العادية 

املستخدمة من قبل املبرصين، وتتمثل هذه النشاطات فيام ييل:)8(

بالتعرف عىل األشياء عن طريق  السامح لألصابع  اليدين من خالل  باستخدام  تتعلق  أ. نشاطات 
حتريكها بغية معرفة شكلها وملمسها ووزهنا،... إلخ. 

ب. تعرض الطالب الستكشاف خمتلف املواد من أجل التمييز بينها وإجراء خمتلف املقارنات.
األشياء،  حتت  والزحف  األسفل،  إىل  كامليل  اجلسم،  مفهوم  لتشكيل  النشاطات  خمتلف  إجراء  ج. 

التسلق، والتعرف عىل أجزاء اجلسم وحركتها.
د. إجراء نشاطات تتطلب متييز اجتاهات حركة اجلسم كاليمني واليسار.

ه�. إجراء نشاطات تتعلق باحلركات املختلفة للجسم، كالتشقلب والقفز بغية تطوير الوعي اجلسمي 
من خالل مالمسة خمتلف األشياء.

و. إجراء متارين تتطلب بناء عالقات بني خمتلف أجزاء اجلسم، كلمس األذن اليمنى باليد اليرسى، 
وغريها.

ز. إجراء نشاطات يدوية تعتمد عىل حاسة اللمس من أجل التمييز بني التشابه واالختالف.
الشكل  حسب  األشياء  بني  والتصنيف  التوفيق  تتطلب  ومعقدة،  دقيقة  حركية  نشاطات  إجراء  ح. 

واحلجم والوظيفة.

م الكتابة بطريقة برايل، يعتمد بصفة أساسية عىل النشاطات املبدئية، واملستعملة   وخالصة القول إن تعلُّ
األشياء  بني  التمييز  أجل  من  اللمس،  حاسة  عىل  أساسًا  واملعتمدة  الكتابة،  م  لتعلُّ لتأهيله  خصيصًا 

وإجراء املقارنات بينها من خالل احلجم والشكل،... وغريها. 

احلديدي، منى صبحي. مقدمة يف اإلعاقة البرصية. عامن: دار الفكر، 1998م، ص.224-223.  )((
املرجع نفسه، ص.226.  )8(
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 أما بالنسبة لتعلم الكتابة عن طريق اآللة الكاتبة اخلاصة بربايل، فإن ذلك يتطلب توفر رشوط أساسية 
من أجل التعلم بطريقة صحيحة، وتتمثل هذه الرشوط يف النقاط التالية)9(: 

أ. معرفة اآللة ومفاتيحها األساسية.
ب. معرفة كيفية إدخال الورقة وتثبيتها بطريقة صحيحة.

ج. معرفة كيفية ترك الفراغات املناسبة عىل الورقة.
د. معرفة كيفية ترقيم الورقة، ووضع العنوان يف منتصفها.

ه�. رضورة اجللوس بشكل مستقيم ومريح.
و. وضع اآللة يف مكان الئق ومريح بالنسبة للمكفوف.

ز. رضورة دفء اليدين.
ح. استخدام األصابع املناسبة للكتابة، مع رضورة تصحيح وضعها أثناء الكتابة مبارشة.

ط. رضورة الرتكيز أواًل عىل ميكانيكية استخدام اآللة الكاتبة، ثم الرتكيز عىل كتابة احلروف 
والكلامت والعبارات واألرقام وغريها.

ي. التدرب أواًل عىل كتابة الكلامت كاملة ثم االنتقال إىل االختصارات.
ك. الرتكيز عىل الكتابة منذ الصف الثالث االبتدائي.

م الكتابة. م )القلم( يف بداية تعلُّ ل. ال ينصح باستخدام اللوحة واملرقَّ

م الكتابة وإجادهتا عن طريق اتباع اخلطوات والرشوط   من خالل ما سبق ذكره، يستطيع املكفوف تعلُّ
املذكورة أعاله وتنفيذها، مما يغنيه عن االعتامد عىل اآلخرين يف هذه املرحلة، من خالل االعتامد عىل 

نفسه وقدراته اخلاصة.

العلمية  املناهج والطرق  البرص وفق  املكفوفني وضعاف  تعليم  انطالقًا من كل هذه االعتبارات يف   
البرص، وتغنيهم عىل االعتامد عىل  الالزمة، وجب االعتامد عىل وسائل خاصة تعوضهم عن حاسة 
اآلخرين يف مجيع مراحل حياهتم الدراسية والعلمية، أمهها وسائل برايل املعتمدة عىل حاسة اللمس، 
هلم  وفرهتا  التي  األخرى  الوسائل  خمتلف  إىل  إضافة  السمع،  حاسة  عىل  املعتمدة  السمعية  الوسائل 

التكنولوجيا احلديثة.

احلديدي، منى صبحي. مقدمة يف اإلعاقة البرصية. عامن: دار الفكر، 1998م، ص.)228-22.  )9(
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3. وضع املكفوفني باجلزائر:

 بلغ عدد املكفوفني باجلزائر مع مطلع سنة 2009م: 120 ألف مكفوف حسب ترصيح من السيد 
ع  “أمحد حيونة” رئيس اجلمعية الوطنية للمكفوفني، وأن هذا العدد يف تزايد كلام سجلت والدات لرضَّ
النامجة عن احلوادث  أو  بالعمى سواء كانت إصابات طبيعية  ارتفاع حلاالت اإلصابة  أو  مكفوفني، 

املختلفة كام سبق ذكره)10(.

جهة  من  العمل  فرص  لقلة  نتيجة  اجتامعي  بؤس  يف  يعيشون  نجدهم  الكبري،  العدد  هلذا  وبالنظر   
وانعدام دخل الئق بالنسبة ملعظمهم من جهة أخرى، فبالرغم من كل الظروف التي متر هبم يوميًا، إال 
أهنم أبوا إال أن يواصلوا تعليمهم ويثبتوا قدرهتم عىل العيش واالندماج يف املجتمع – أحسن من كثري 
من املبرصين- وأصبحنا نراهم يف املدارس واجلامعات، يف املكتبات ومرافق املعلومات، يف العديد من 

املهن األخرى، هذا كله مثااًل للتحدي وإثبات الذات. 

 إن اهتامم اجلزائر بفئة املكفوفني يندرج حتت االهتامم بذوي االحتياجات اخلاصة بصفة عامة، وذلك 
ليس وليد اليوم، وإنام منذ فرتة ما بعد االستقالل مبارشة، نتيجة ما خلفته حرب التحرير من ظهور 
الكثري من ذوي اإلعاقات والعاهات املختلفة، وهذا ما زاد يف ارتفاع نسبتهم باجلزائر، مما اضطرها إىل 

وجوب االهتامم هبم ومعاجلتهم والتكفل بمصريهم كمواطنني كاميل احلقوق.

 وسنستدرج فام ييل وضع املكفوفني باجلزائر من عدة جوانب: 

1.3. الترشيعات القانونية: 

 لقد صدر أول قانون بخصوص املكفوفني كان سنة 1963م أي غداة االستقالل، وهو القانون رقم 
63/200 الصادر بتاريخ 8 جوان 1963م حول احلامية االجتامعية للمكفوفني باجلزائر، وقد نرش 
باجلريدة الرسمية رقم 39 الصادرة بتاريخ 14 جوان 1963م، ويف سنة 1964م تم اعتامد املنظمة 
الوطنية للمكفوفني، وذلك حسب املرسوم رقم 64/55 الصادر بتاريخ 31 جانفي 1964م واملنشور 

باجلريدة الرسمية رقم 16 الصادرة بتاريخ 21 فيفري 1964م.

)10(  حواس، سهام. مجعيات املكفوفني جتدد مطلبها إلدراجها ضمن فئة املعاقني. يومية احلوار، 2009، ع. 797.
/105/http://www.elhiwaronline.com/ara/content/view/14426 :متاحة عىل اخلط

)متت الزيارة يوم: 2009/10/31م(. 
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 كام نجد اجلزائر قد أنشأت وزارة متخصصة يف احلامية االجتامعية سنة 1984 - حيث كانت فيام سبق 
جمرد كتابة للدولة - مكلفة عن طريق توجيهات القيادة السياسية باختاذ إجراءات واضحة وبذل اجلهود 
الرضورية من أجل حتقيق املشاركة الكاملة والفعالية لذوي االحتياجات اخلاصة يف احلياة االقتصادية 
واالجتامعية للبالد، إضافة إىل مهام مماثلة وشبيهة كلفت هبا وزارة الصحة والشبيبة والرياضة والرتبية 
الوطنية والتكوين املهني والعمل، تطبيقًا لنص امليثاق الوطني الذي يقول: “ إن تدخل الدولة لصالح 
املصابني بعاهات جسامنية أو عقلية هتدف بصفة خاصة إىل إعادة إدماجهم االجتامعي بفضل التعليم 

والتكوين املتاميش مع وضعيتهم الوظيفية”)11(.

خالل  انعقدت  وطنية  ندوة  يف  قرار  عىل  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  أرشف  1981م  عام  ويف   
ثالثة أيام من املناقشات واملداوالت، املصادقة عىل أربع لوائح حول أنواع اإلعاقة، وكذلك احللول 
التي تلتزم اجلزائر بتحقيقها، وتأكدت إرادة الدولة من جديد يف إطار مرسوم 29 ديسمرب  العاجلة 
الرتقية واحلامية االجتامعية لألشخاص  البلديات والواليات فيام خيص  باختصاص  املتعلق  1981م 
املعوقني واملرسوم رقم 82/180 الصادر بتاريخ 15 ماي 1982م، املتعلق بالتوظيف وإعادة التأهيل 
االجتامعي واملهني لألشخاص املعوقني؛ فحصل ذوي االحتياجات اخلاصة عىل بعض املكاسب عىل 
صعيد التنمية الوطنية، كاملنح وختفيضات النقل والتأمني والسكن والشغل والتكوين الطبي والتعليم 

وجمانية العالج وما إىل ذلك. 

مواطنًا  للقانون  طبقًا  املعاق  الشخص  اليوم  أصبح  حيث  الزمن،  مرور  مع  املفاهيم  تبلورت  وقد   
الرؤية ألول مرة يف اجلزائر من  الواجبات جتاه وطنه وجمتمعه، واتضحت  كامل احلقوق وعليه كل 
 8 يف  املؤرخ   02-09 رقم  القانون  وهو  املعوقني  باألشخاص  خاص  أسايس  قانون  إصدار  خالل 
2002م بعد املصادقة  ماي 2002م، واملنشور باجلريدة الرسمية رقم 34 الصادرة بتاريخ 15 ماي 
عليه يف الربملان بفقرتيه، واملتعلق بحامية األشخاص املعوقني وترقيتهم، حيث يكرس مجيع احلقوق 
املقررة يف املواثيق الدولية - عىل رأسها منظمة األمم املتحدة التي تعكف عىل إعداد مرشوع االتفاقية 
الدولية الشاملة واملندجمة حلقوق وكرامة األشخاص املعوقني - والتي تعنى بتغطية كل جوانب الوقاية 

واخلدمات التي تستلزم التكفل واإلدماج املهني واالجتامعي ووضع آليات الرقابة والتنفيذ.
)11( ترايب، حممد. واقع املعوقني يف اجلزائر بني األمس واليوم، اليوم الوطني لألشخاص املعوقني، 14 مارس 2009م.

 http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=24101 :متاحة عىل اخلط
)متت الزيارة يوم: 2008/05/12م(. 



الطالب الكفيف بالمكتبة الجامعية الجزائرية وتحديات الرقمنة

236

 وقد تم مؤخرًا من خالل تعليمة صادرة عن وزارة التضامن الوطني بإخراج فئة املكفوفني من فئة 
للمعاقني،  املمنوحة  االمتيازات  من  االستفادة  عنهم  يسقط  مما  فقط  عجز  ذوي  واعتبارهم  املعاقني 
وهذا ما أثار حفيظة هذه الفئة وعملت عىل االحتجاج لدى الوزارة من أجل تدارك الوضع وإعادة 

األمور حلالتها الطبيعية)12(. 

2.3. التعليم والتكوين املهني: 

تأسيس مدارس خاصة هبم، تعرف بمدارس  املكفوفني من خالل  بفئة  اهتاممها  لقد أولت اجلزائر   
صغار املكفوفني، بلغ عددها 21 مدرسة، 17 منها بواليات الوسط حيث سجل هبذه األخرية 164 

تلميذًا مكفوفًا يف خمتلف أطوار التعليم، مع تطبيق نظام اإلدماج يف املرحلة الثانية من التعليم)13(.

 ويالحظ هنا عدم توافر مدارس املكفوفني بكافة الواليات خاصة باجلنوب اجلزائري الذي يفتقر هلا، 
مما يطرح مشكل بعد املسافة وحرمان الكثري من سكان هاته الواليات من حقهم يف التعليم والتعلم.

 وتضم أقسام هذه املدارس عىل األكثر 5 تالميذ فقط، لتسهيل عملية التعليم التي تتطلب متابعة خاصة 
هلم إلكساهبم مهارات الكتابة والقراءة بطريقة برايل خاصة يف املراحل األوىل من التعليم، إضافة إىل 
مع  وتكيفهم  اندماجهم  يؤثر عىل  مما  الداخيل،  الداخيل ونصف  النظام  تعتمد عىل  املدارس  أن هذه 

املجتمع اخلارجي.

 كام يالحظ كذلك نقص كبري يف الكتب التعليمية، وإن وجدت فهي غري فعالة خاصة بالنسبة للمواد 
العلمية التي تفتقر لوصف األشكال والصور، مما يؤثر عىل تلقيهم واستيعاهبم للمعلومات – هلذا نجد 
غالبية املكفوفني يتجهون لدراسة العلوم اإلنسانية واالجتامعية بداًل من العلوم الطبيعية والتطبيقية - كام 
أنه هناك جانب آخر يتعلق بكرب حجم الكتب الدراسية التي تضم عدة أجزاء مقارنة بالكتب املطبوعة 

بطباعة عادية، وذلك راجع لشكل احلروف املطبوعة بطريقة برايل والتي تتخذ أحجامًا أكرب. 

)12(  ندوة صحفية حتسيسية من تنظيم املنظمة الوطنية للمكفوفني باجلزائر بنزل السفري. اجلزائر: 2009/12/23. 
بآالت  مدرسة   40 جتهيز  يرصح..نحو  عباس"  "ولد  معوز،  طفل  ماليني  ل�3  دج  آالف   3 منحة  تقديم  أكد  فاطمة.  ش.،   )13(
http://209.85.129.1(2/ اخل��ط:  عىل  متاحة  2009م.  اجلزائرية،  ــام  سنتيم. األي مليار  ب���0)  للمكفوفني  رقمية  سمعية 

 search?q=cache:NBHBgS8V5sAJ:www.elayem-dz.com/index.php.
)متت الزيارة يوم: 2009/09/14م(.
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 وفيام خيص عميلة الدمج يف التعليم، فهي ال تزال يف مراحلها التجريبية باجلزائر إلثبات مدى نجاعتها 
السمعية  املكتبات  تأسيس  مرشوع  تنفيذ  عىل  بالعمل  التضامن  وزارة  قامت  وقد  للطلبة،  وفائدهتا 
لصغار املكفوفني، لكنه ال يزال حبيس األدراج ومل ينفذ بعد رغم توفر الوسائل واإلمكانيات املادية 

الالزمة.

املعلومات  تلقي  خالل  من  أنفسهم  عىل  لالعتامد  املكفوفني  يضطر  العايل،  التعليم  جمال  ويف   
واملحارضات باجلامعة التي ال يوجد فيها استثناء بني شخص سوي وآخر كفيف، مما يطرح ذلك عدة 
مصاعب يف تسجيل املحارضات، وهنا نشري إىل أنه هناك بعض األساتذة الذين ال يقبلون باستعامل 
اآللة الكاتبة اخلاصة بربايل وحتى جهاز التسجيل باملدرج، وفيام خيص االمتحانات – سواء باجلامعة 
وحتى امتحانات شهادة البكالوريا - يضطرون إىل إحضار مرافق يستلزم قبول اإلدارة به مسبقًا من 
أجل إمالء األسئلة وكتابة األجوبة للطالب الكفيف، ويسجل هنا غياب سياسة واضحة للتكفل هبذه 

الفئة. 

الدراسة من أجل  يوفقوا يف  الذين مل  املكفوفون  إليه  فيتوجه  املهني والتمهني،  التكوين  أما يف جمال   
اكتساب مهارات متكنهم من خوض جمال العمل، وما يالحظ يف هذا املجال أن التخصص املتاح هلم 
هو “موزع اهلاتف” الذي يتاح يف 3 واليات فقط هي اجلزائر العاصمة بالقبة ووهران وباتنة، ويالحظ 
القبة، إال أن ما يعاب عليه هو اعتامده عىل  هنا أن املركز الوحيد الذي يعمل بصفة عادية هو مركز 
النظام اخلارجي وليس الداخيل، مما حيرم كثري من املكفوفني االنتساب له، أما بالنسبة لوهران وباتنة 
مما  التقاعد  املختصني، وذلك لكرب سنهم وإحالتهم عىل  املؤطرين  فيسجال غياب  اجلزائر  وحتى يف 
يؤدي مستقباًل لزوال هذا التخصص، ناهيك عن التطور امللحوظ يف جمال االتصاالت وغزو اهلاتف 
استخدام  يغني عن  مما  اإلنرتنت  لشبكة  واخلاصة  العمومية  واإلدارات  املؤسسات  واستعامل  النقال 

اهلاتف هبا، كل هذا يزيد من تأزم الوضع لدى فئة املكفوفني. 

 3.3. العمل: 

 يكفل القانون اجلزائري حق األشخاص املعاقني بام فيهم املكفوفني يف العمل، إذ تنص املادة )2 من 
قانون رقم 02/09 اخلاص بحامية األشخاص املعوقني ومحايتهم، والصادر بتاريخ 08 ماي 2002م 
واملنشور بالعدد 34 من اجلريدة الرسمية، عىل وجوب ختصيص كل مستخدم نسبة 1٪ عىل األقل من 
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مناصب العمل لألشخاص املعوقني املعرتف هبم بصفة عامل، وعند استحالة ذلك يتعني عليه دفع 
اشرتاك مايل يرصد يف حساب صندوق خاص لتمويل نشاط محاية املعوقني وترقيتهم.

 لكن بالرغم من وجود النص القانوين الواضح والرصيح حول العمل، إال أن هذه الفئة تبقى مهمشة 
يف هذا املجال وتستبعد من التوظيف، يف حني نجد أن املادة 24 من نفس القانون تنص عىل أنه ال جيوز 
إقصاء أي مرتشح من مسابقة التوظيف أو اختبار أو امتحان مهني لاللتحاق بوظيفة عمومية أو غريها 
بسبب إعاقته، ويف املقابل الحظنا تواجد بعض املوظفني املكفوفني خاصة يف املكتبات باعتبارهم أهم 

من يمثل هذه الفئة من خالل تقديم خدمات تتناسب وإعاقتهم.

4.3. املكتبات واملعلومات: 

الوطنية للمكفوفني  املنظمة   أما يف جمال املكتبات واملعلومات، فقد أنشئت أول مكتبة سمعية بمقر 
األجنبية،  واجلمعيات  املنظامت  من  كهبة  وصلتها  التي  الكاسيت  برشائط  زودت  حيث  اجلزائريني، 
كام انه اختذت سياسة تسجيل الكتب من خالل تطوع أشخاص ذوي أصوات إذاعية – واملقصود هنا 
أصوات واضحة ومفهومة مع مراعاة الفصاحة وسالمة اللغة – ومن بني أهم املتطوعني سابقًا زوجة 
اإلمام الغزايل التي قدمت خدمة كبرية هلذه املكتبة، إال أن هذه املبادرة قلت مع مرور الزمن وأصبحت 
املكتبة يف حاجة ماسة ملتطوعني جدد، وقد نقلت هذه املكتبة يف منتصف 1993م لقرص الثقافة بعد 
التوقيع عىل اتفاقية بني املنظمة والوزارة، حيث فتحت املكتبة أبواهبا رسميا سنة 1994م حتت إسم “ 
مكتبة النور واألمل الناطقة” تعاقب عىل تسيريها مكفوفون غري خمتصني يف علم املكتبات، وما يعاب 
عليها أهنا تتوفر عىل حيز مكاين ضيق بالرغم من وجود رصيد ال بأس به من املواد السمعية، إضافة 

إىل جهاز قارئ ومسجل.)14(

– حيث  بقسنطينة سنة 1997م  منتوري  املركزية جلامعة  باملكتبة  للمكفوفني  نادي  أول  ُأنشئ   وقد 
سبق ظهور وتأسيس اجلمعية الوطنية للمكفوفني املتواجدة باجلزائر العاصمة- لتكون بذلك والية 
قسنطينة السباقة يف االهتامم باملكفوفني اجلامعيني، حيث عكف هذا النادي عىل إنشاء قاعة وخمرب براي 
باملكتبة، اعتامدًا عىل مساع وجهود فردية كللت بمباركة إدارة اجلامعة التي منحت هلم مقرًا لذلك، 
كام وفرت هلم بعض املعدات من أجهزة التسجيل ملساعدهتم يف تسجيل دروسهم وحمارضاهتم، كام 

)14(  مقابلة مع السيد عبد القادر بن زايد مسؤول مكتبة النور واألمل الناطقة بتاريخ: 2009/4/24م.
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العادية  بالطريقة  تم إصدار جملة تطبع  برايل، كام  بطابعة  إمدادهم بجهاز حاسوب مزود  تم مؤخرًا 
وبطريقة برايل، تضم مقاالت من إعدادهم حول موضوعات عامة، إضافة إىل طرح انشغاالهتم وغري 

ذلك، وقد صدر العدد األول التجريبي، وبعدها صدر العدد الثاين مؤخرًا.)15(

 أما عىل املستوى الوطني، فقد تم إنشاء قسم خاص باملكفوفني باملكتبة الوطنية اجلزائرية، بتاريخ 16 
بالطابق األول  يتواجد  باحلامة،  الوطنية  للمكتبة  للمقر اجلديد  الرسمي  االفتتاح  أبريل 1998م مع 
يتوىل مسؤوليته شخص مكفوف، متحصل عىل شهادة الليسانس يف االقتصاد، لكنه استطاع أن يثبت 
قدرته عىل إدارة هذا القسم من خالل تعلمه خدمات املكتبات واملعلومات سواء املبارشة منها وحتى 
ديوي  تصنيف  حسب  برايل  بطريقة  املطبوعة  الكتب  رصيد  صنف  املثال  سبيل  فعىل  املبارشة،  غري 
العرشي، كام قام بإعداد فهرس بطاقي بالعناوين، إضافة إىل القيام بخدمة اإلحاطة اجلارية وخمتلف 
اخلدمات األخرى خاصة بعد إدخال تكنولوجيا املعلومات للقسم، إذ يعكف عىل تدريب املستفيدين 

من استخدام التكنولوجيا والولوج لعامل اإلنرتنت.)16(

 لقد عرف رصيد هذا القسم تطورًا ملحوظًا مع مرور الزمن مقرونًا بتزايد مستمر للمستفيدين، حيث 
يبلغ عدد املنخرطون هذه السنة 240 منخرطًا، أما عن عدد الرصيد الوثائقي فيقدر بحوايل 1508 

عناوين يف 4016 جملدًا، و1775 عنوان رشيط سمعي.

 وإذا ما تطرقنا للخدمات التي يقدمها هذا القسم فتتمثل يف النقاط التالية: 

اإلعارة  املفتوحة،  الرفوف  نظام  وفق  الداخلية  اإلعارة  والتوجيه،  االستقبال  االشرتاك،  جمانية 
استعامل  اإلنرتنت،  بشبكة  االرتباط  برايل،  بخط  والعناوين  املؤلفني  فهرس  يف  البحث  اخلارجية، 
الطباعة  قراءهتا،  من  والتمكن  املطبوعة  الوثائق  مسح  املضغوطة،  واألقراص  اإللكرتونية  األوعية 

بخط برايل والطباعة العادية.

 كام تربط املكتبة الوطنية من خالل هذا القسم عالقات تعاون مع خمتلف اجلمعيات النشطة يف جمال 
اإلعاقة البرصية واملؤسسات الرتبوية للمكفوفني عىل املستوى الوطني والدويل.

)15(  مقابلة مع أعضاء نادي املكفوفني بجامعة منتوري بقسنطينة بتاريخ: 2008/4/15م.
)16(  مقابلة مع السيد مطاري دمحان مسؤول فضاء رابح بلعمري للمكفوفني وضعاف البرص باملكتبة الوطنية اجلزائرية بتاريخ: 

2009/12/21م.
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 وقد تم إنشاء العديد من األقسام ضمن املكتبات اجلامعية خلدمة هذه الفئة وحماولة تلبية احتياجاهتم، 
وذلك نظرًا لتزايد عدد املكفوفني باجلامعة سواء كانوا طلبة أو حتى أساتذة. 

 أما يف جمال تكنولوجيا املعلومات، فأبرز دليل عىل تطبيقها باجلزائر هو جتسيد مرشوع متعدد الوسائط 
الذي أطلق عليه اسم "بصيص ضوء يف أطراف األصابع" لفائدة املكفوفني، حيث أعلن الدكتور "نبيل 
بن ونيش" رئيس مجعية "أسود اجلزائر" أن هذا املرشوع يعد األول من نوعه عىل املستوى الوطني، 
حيث يوجه لفائدة املكفوفني وضعاف البرص من طلبة وباحثني ومثقفني باملكتبة الوطنية العامة، من 
أجل تسهيل استغالل أجهزة اإلعالم اآليل املزودة بلوحات التوجيه والتسجيل بتقنية برايل، إضافة 
إىل الناسخة والطابعة، بمعنى أجهزة إعالم آيل مكيفة للمعاقني برصيًا، وعىل هذا األساس تم اقتناء 
مخس أجهزة حواسيب من فرنسا بتكلفة 500 مليون سنتيم، وقد بلغت تكلفة الربنامج الذي جهزت 
به األجهزة لوحدها 2500 أورو، واملالحظ هنا ارتفاع ثمن جتهيزات مكتبات املكفوفني، مما يعني 
أن التفكري يف تعميم هذه التجربة عرب املكتبات اجلامعية املنتظر قيامها يف كل من بوزريعة واجلامعة 
املركزية، جامعة وهران وقسنطينة، وكذا املكتبات اجلهوية الكبرية، فإن ذلك حيتاج لدعم مايل كبري 
سعيًا نحو حتقيق هذا املرشوع املهم، الذي تطلب فرتة 3 سنوات كاملة للتحضري له منذ 2006م إىل 
استغالل  تسهيل  إىل  ترمي  امللتقيات،  أحد  يف  طرحها  مكفوف  ملحام  فكرة  عىل  بناء  2009م،  غاية 

أدوات وأجهزة إعالم آيل خاصة مزودة بتقنية الربايل)17(.

 ومن خالل زيارتنا هلذا الفضاء، التمسنا اهتامم فئة املكفوفني وضعاف البرص وسعيهم نحو استغالله 
واالستفادة منه قدر اإلمكان، حتت إرشاف مسؤول الفضاء الذي مل يكلف عناء يف تقديم يد املساعدة 
األجهزة هي  هبا  التي زودت  الربامج  بأن  األخري  أفادنا هذا  كام  االستخدام،  لتدريبهم عىل  والعون 
استخدامه  لصعوبة  وذلك  فقط  واحد  جهاز  يف  يتوفر  الذي  إبصار  وبرنامج   JAWS اجلاوز  برنامج 

مقارنة بالربنامج األول وذلك لعدة أسباب سيتم ذكرها يف جانب آخر من هذه الدراسة. 

5.3. كتب املكفوفني من عرص الطباعة إىل عرص الرقمنة: 

أهم  لفقداهنم  نظرًا  املتحدة  األمم  توصيف  حسب  للمعلومات  عوزًا  الفئات  أكثر  املكفوفون  يعد   
)17(  مقابلة مع مطاري دمحان مسؤول فضاء رابح بلعمري للمكفوفني وضعاف البرص باملكتبة الوطنية اجلزائرية: 2009/12/21م.
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حاسة تربطهم بالبيئة املحيطة هبم، لذلك فهم بحاجة إىل تلقي املعلومات من خالل خمتلف الوسائل 
التي متكنهم من التعامل معها واكتساب املعرفة باالعتامد عىل حاستي السمع واللمس بداًل من حاسة 
البرص التي يفتقدوهنا، هلذا فمع مرور الزمن مل يعد حتويل املعلومات وتطويع التقنيات بشكل يناسب 

إعاقتهم أمرًا صعبًا إذا ما توفر الوعي بأمهية هذه األخرية.)18(

 وكنتيجة ملا سبق قوله، فقد انعكس هذا املوضوع عىل الكتب املوجهة للمكفوفني، من خالل التطور 
املالحظ يف شكلها املادي وحتى يف امليزات التي متنحها لتسهيل استخدامها واإلفادة منها، وفيام ييل 

ندرج هذه الكتب: 

1.5.3. كتب الربايل: 

 وهي تلك الكتب التي تعتمد يف إنتاجها عىل طريقة برايل املعروفة باسم مكتشفها »لويس برايل«)19(، 
يف  املكفوفني  طرف  من  املعتمدة  املعلومات  مصادر  بني  من  األوىل  املرتبة  الكتب  هذه  حتتل  حيث 
احلصول عىل املعلومات)20(، وهذا ما تؤكده دراسة حديثة أعدهتا مجعية إبصار مفادها أن 98 % من 
املكفوفني يطالبون باعتامد تدريب برايل كعنرص مساعد للتحصيل العلمي للطلبة وكذا تعليم القراءة 

والكتابة لضعفاء البرص ضمن برامج إعادة التأهيل وحمو األمية.)21(

 وخمترص طريقة برايل أهنا تتكون من ست نقاط أساسية بارزة: ثالثة عىل اليمني وثالثة عىل اليسار، 
حيث تتشكل منها كل احلروف اهلجائية واالختصارات واألرقام وحتى الرموز، وقد تطورت هذه 
الطريقة مع استخدام احلواسيب، فأصبحت تتكون من ثامن نقاط إلعطاء املجال الستيعاب أكرب قدر 

ممكن من اإلشارات والرموز، ولكن مل يطبق هذا النظام إال يف احلاسوب)22(. 

)18( اليارسي، أروى عيسى. الفئات األكثر عوزا للمعلومات يف ظل تقنيات املعلومات. العربية.. 3000، 2003م، ع. 43، ص. 85.
)19(  لويس برايل: هو موسيقي ومعلم فرنيس )1809م - 1852م( فقد برصه يف سن الثالثة عندما كان يلعب بمثقاب اجللود اخلاص بوالده، 
ففقأ إحدى عينيه ثم ما لبث أن فقد عينه األخرى بعد أيام قليلة نتيجة العدوى وقد كان ذلك املثقاب هو نفسه الذي اكتشف به طريقة 

القراءة والكتابة التي اشتهرت بإسمه.
)20(  خلف، دعاء أمحد. قراءات الكبار املعاقني برصيًا ومدى وفاء املكتبات بها. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية للطبع والنرش والتوزيع، 

2012، ص. 225-224. 
http://www.aleqt.com/2011/01/24/ اخلط:  متاحة عىل  برايل.  تدريب  باعتامد  يطالبون  املكفوفني  دراسة: 89 % من  أمل.  احلمدي،    )21(

article_495447.html
)متت الزيارة يوم: 2011/10/09م(.

(22( http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille#L.E2.80.99alphabet_braille 
Consulté le : 10/09/2012 .
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توسع  يف  السبب  ويعود  البارزة،  للكتابة  الوحيدة  الطريقة  تكن  مل  برايل  طريقة  أن  بالذكر  واجلدير   
انتشار استخدامها لسهولتها وتوفريها لوقت وجهد املكفوفني)23( .  

2.5.3. الكتب الناطقة: 

 وتعنى بتسجيل الكتب أو الدوريات أو غريها من املعلومات عىل أرشطة تسجيل خاصة متثل أحد 
باملبرصين  االستعانة  من  بداًل  املسجلة  املادة  يسمعون  حيث  املكفوفني،  يستخدمها  التي  البدائل 
ليقرؤون له، ويمكن أن تسّجل هذه الكتب من قبل رشكات متخصصة أو من قبل مجاعات تطوعية، 
وقد تستخدم هذه الكتب ملساعدة بعض الطالب ذوي اإلعاقات اجلسمية الذين يفتقرون إىل املهارات 
احلركية الالزمة لفتح الكتاب أو محله، وبعض الطالب ذوي الصعوبات التعلمية الذين يعانون من 
عرس القراءة ومن أخرى ذات عالقة )24(، وتعترب هذه الكتب ذات أمهية كبرية للمكفوفني نظرًا ملزاياها 

العديدة، منها)25(:

أ. رسعة نقل املعلومات بالطريقة املناسبة للكفيف يف حالة تعذر طباعتها بالربايل.
ب. عدم شغل حيز كبري يف احلفظ.

ج. قلة التكلفة.
د. تسهيل وتيسري تقديم فروع املعرفة للمكفوفني الذين ال توجد لدهيم حاسة ملس مناسبة.

 وباملوازاة مع ما تم ذكره ،إذا أمكن حتويل كل كتاب يتم نرشه اليوم إىل إحدى أو عدة صيغ من 
الكتب اإللكرتونية بتكلفة ضئيلة أو معدومة ،فإن إنتاج كتاب صويت يتطلب زيادة كبرية يف التكاليف 
(تكاليف تسجيل امللف الرئيس :)سعر السوق بالنسبة لألستوديو والصوت ،فتسجيل كتاب صويت 
جتاري عىل سبيل املثال يمكن أن يكلف ما بني 10000 و 15000دوالر ،يف حني أن هذه التكلفة 

)23(  مصطفى، عصامء. مكتبات املكفوفني يف فلسطني: واقعها وأساليب تطويرها. املؤمتر الدويل حول املكتبات من منظور حقوق اإلنسان: رام 
اهلل 31 مارس – 02 أبريل 2008م.

)24( الدليل املوحد ملصطلحات اإلعاقة والرتبية والتأهيل اخلاصة.
http://www.josece.com/htdocs/pages.php?page=199 :متاح عىل اخلط

متت الزيارة بتاريخ: 20/)2011/0م.
)25(  احلمدي، أمل. دراسة: 98 % من املكفوفني يطالبون باعتامد تدريب برايل.

http://www.aleqt.com/2011/01/24/article_495447.html :متاحة عىل اخلط
)متت الزيارة يوم: 2011/10/09م(. 
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يمكن ختفيضها إىل النصف تقريبًا يف حالة وجود رشاكة بني النارشين واستوديوهات التسجيل ،أما 
بالنسبة للخواص املنتجني غري التجاريني ،واملهتمني بإنتاج الكتب الصوتية لألشخاص الذين ليس 
باستطاعتهم قراءة الكتب املطبوعة ،فإن بإمكاهنم تسجيل عنوان بتكلفة ترتاوح بني 1500 و2000 

دوالر باستخدام معدات داخلية باالعتامد عىل متطوعني لقراءة النصوص املطبوعة)26(. 

 1.2.5.3. أشكال الكتب السمعية )الصوتية(: تصدر الكتب السمعية يف عدة أشكال هي(27): 

أ. رشائط الكاسيت: فبالرغم من ختيل بعض النارشين عنها تدرجييًا، إال أهنا أظهرت استمرارًا مدها 
يف السوق االستهالكية والسوق املكتبية وذلك لسهولة استخدامها سواء يف املنازل أو السيارات، 

فضاًل عن استخدامها لقراءة الكتب الصوتية.
، والتي نالت حصة األسد يف االستخدام نظرًا للميزات  األقراص املدجمة: بام يف ذلك أقراص MP3ب. 

التي متنحها للمستهلك ومالءمتها الحتياجاته خاصة ما يتعلق بسهولة االستخدام.
من  األول  املقام  يف  تباع  حيث  السوق،  يف  نموًا  األكثر  امللفات  وهي  للتحميل:  الرقمية  ت. الصيغ 

طرف جتار التجزئة عىل اإلنرتنت.
ث. الصيغ الرقمية املسبقة: وهي الكتب التي تم حتميلها مسبقًا عىل جهاز قارئ حممول.

 وقد تطور إنتاج الكتب الناطقة عرب مرور الزمن، إىل أن وصلت أحدث التقنيات الستخدام 
نظام ديزي الرقمي، الذي يتيح السهولة واملرونة يف التسجيل واالستخدام.

:BOOKS DAISY 2.2.5.3. كتب ديزي

 وهي تلك الكتب التي نرشت باالعتامد عىل نظام ديزي، الذي يتيح إصدار كتب ناطقة من 
السهل تشغيلها عىل أجهزة خاصة، وهذا النظام يعترب من بني األنظمة القياسية العاملية املوحدة 
إلنتاج النسخ الرقمية من الكتب وخمتلف الوثائق بشكل يمكن املكفوف من قراءهتا والتنقل 
بني أجزائها بسهولة ويرس، إما كنصوص صوتية مقروءة أو كملفات نصية إلكرتونية، ومن بني 

مميزات هذه الكتب نذكر ما ييل:)28( 

(22( Riggs , Turner. Le livre sonore et l’édition de livre électronique au Canada. Canada : Bibliothèque et Archives Canada, 
2008, p. 15 . [En ligne] : http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/005002/f2/005002-2100-f.pdf
Consulté le : 15 /09/2012 .

(27( IBID, p. 24- 25.
(28( The daisy project . [En ligne] : http://www.daisy.org/history consulter le: 11/10/2012. 
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- متكن املكفوف من تصفح الكتاب والتنقل بني أجزائه وفصوله باالعتامد عىل فهرس تسلسيل 
هرمي.

- إمكانية إضافة مواضع توقف للرجوع إليها.
- تدوين املالحظات يف مواقع معينة من الكتاب سواء كتابة أو لفظًا.

- التزامن بني عرض النص عىل الشاشة وسامعه.
- التحكم يف رسعة القراءة. 

هي  املضغوطة،  األقراص  وحتى  املسموعة  الكتب  عن  ديزي  كتب  هبا  تنفرد  التي  وامليزة 
بل  املبتدئني  للقراء  فقط  ليس  إجيايب  أثر  من  هلا  ملا  وذلك  الروابط  خالل  من  املثالية  املالحة 
الذايت، فالكتاب  حتى للمحرتفني، حيث تتيح هلم احلصول عىل أكرب قدر ممكن من التحكم 
املسموع بتقنية ديزي يمنح إمكانية التنقل بني أجزاء الكتاب سواء بني الفصول أو الصفحات 

أو العناوين أو حتى الفقرات، وتصدر كتب ديزي حسب 3 أصناف هي:)29( 

•كتب ناطقة صوتية فقط: ال حتتوي عىل نص مكتوب، وال تضم من امللفات إال ملف التصفح  	
الذي يقسم الكتاب.

•كتب ناطقة كاملة النص: باإلضافة إىل ملف التصفح، وهي أفضل األنواع. 	
•كتب نصية فقط غري ناطقة: تضم ملف التصفح، وحتتاج لسامعها رضورة توفر أجهزة وبرجميات  	

خاصة لنطق الكلامت إلكرتونيًا.

أصبح  الذي  للكفيف،  وممتعة  مرحية  قراءة  تتيح  مجيعها  فهي  الكتب،  هلذه  أصناف  من  يكن  ومهام   
بإمكانه تعديل رسعة التشغيل بسهولة ويرس من خالل ترسيع أو إبطاء معدل الصوت، االنتقال بني 
فصول الكتب واملجالت، الرجوع واالستئناف يف التشغيل التلقائي بعد االنقطاع، وخالصة القول 
إن هذه التقنية أحدثت ثورة يف الكتب الناطقة مثلام أحدثها غوتنمربغ للكتب املخطوطة بعد اخرتاعه 

للطباعة.)30(
(29( Schmutz, Sophie. Rapport de stage : Bibliothèque Braille Romande et livre parlé : 17 Aout au 9 Octobre 2009 : Partie A. 

[En ligne] : http://campus.hesge.ch/labodoc/stages/doc/2009/Schmutz.pdf
Consulté le : 17/10/2012 .

((0( Projet du déploiement de la technologie DAISY en France : Une révolution pour le livre sonore. [En ligne] : http://www.
giaasudest.com/pdf/PLAQUETTE_DAISY.pdf
Consulté le : 21/10/2012 .
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6.3 . صعوبات وعراقيل استخدام الكتب من طرف املكفوفني: 

الصعوبات  خمتلف  ييل  فيام  ندرج  املكفوفني وكتبهم،  حول  معطيات  من  ذكره  سبق  مما  انطالقًا   
التمسناها من خالل  والتي  اجلامعية،  باملكتبات  الكتب  استخدام  تواجههم يف جمال  التي  والعراقيل 

مالحظاتنا الشخصية يف املكتبات، وكذا مقابالتنا العديدة معهم:

	 النقص الكبري يف الكتب التعليمية، وإن وجدت فهي غري فعالة خاصة بالنسبة للمواد العلمية 
التي تفتقر لوصف األشكال والصور، مما يؤثر عىل تلقيهم واستيعاهبم للمعلومات.

العلوم  من  بداًل  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  لدراسة  يتجهون  املكفوفني  غالبية  نجد  هلذا    	
الطبيعية والتطبيقية.

	 كرب حجم الكتب الدراسية التي تضم عدة أجزاء مقارنة بالكتب املطبوعة بطباعة عادية، وذلك 
راجع لشكل احلروف املطبوعة بطريقة برايل والتي تتخذ أحجامًا أكرب. 

	  مشكلة اللغة: فمعظم الكتب تكون بلغات أجنبية، والقلة القليلة منها باللغة العربية.
املعلومات  تلقي  خالل  من  أنفسهم  عىل  لالعتامد  املكفوفون  يضطر  العايل،  التعليم  جمال  	 ويف 
استثناء بني شخص مبرص وآخر كفيف، مما يطرح  فيها  يوجد  التي ال  باجلامعة  واملحارضات 
ذلك عدة مصاعب يف تسجيل املحارضات، وهنا نشري إىل أنه هناك بعض األساتذة الذين ال 

يقبلون باستعامل اآللة الكاتبة اخلاصة بربايل وحتى جهاز التسجيل باملدرج. 
سواء باجلامعة وحتى امتحانات شهادة البكالوريا - يضطرون إىل  وفيام خيص االمتحانات – 	 
إحضار مرافق يستلزم قبول اإلدارة به مسبقًا من أجل إمالء األسئلة وكتابة األجوبة للطالب 

الكفيف، ويسجل هنا غياب سياسة واضحة للتكفل هبذه الفئة. 
اإلسالمية  العلوم  يف  فأغلبها  املكفوفني،  لتخصصات  الكتب  موضوعات  مالئمة  	 عدم 

واألدب.
	  عدم وجود سوق لنرش الكتب اخلاصة باملكفوفني باجلزائر، خاصة كتب الربايل.

 أما بالنسبة للمشكالت التي تواجههم باملكتبة، فيمكن إمجاهلا يف النقاط التالية:
	 عدم وجود سياسة لتنمية املجموعات املكتبية اخلاصة باملكفوفني.

	 نقص يف املكتبيني املؤهلني خلدمتهم.
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	 اعتامد املكتبة بشكل كبري عىل اإلهداءات.
	  عدم توفر فهارس بالربايل: مما يؤدي إىل اضطرار الكفيف الصطحاب املرافق، الذي يقرأ له ما 

هو مكتوب بالفهرس.
	  قلة التجهيزات واإلمكانيات: والتي تتعلق بمكتبات املكفوفني.

	  ارتفاع تكلفة إنشاء مكتبات املكفوفني.
	 نقص املتطوعني الذين يقومون بمساعدة املكفوفني يف استخدام وسائل البحث باملكتبة، وكذا 
قراءة الكتب واملراجع، أو حتى فيام يتعلق بتسجيل الكتب عىل أرشطة سمعية بمخابر املكتبة 

اجلامعية.
ارتفاع أسعار كتب الربايل، وطول مدة نرشها، وإذا نرشت فهي تكون يف نسخة فريدة.	 

7.3. احللول املمكنة:

 من أجل تقديم خدمات أفضل للمكفوفني باجلامعات، وضامن حقهم يف املعلومات سواء ما يتعلق 
بالوصول إليها أو استخدامها، خاصة يف ظل املشكالت والصعوبات والعراقيل املذكورة آنفًا، ندرج 

فيام ييل جمموعة من احللول التي تساعد املكفوفني يف استخدام الكتب:

	 رضورة إنشاء مكتبات متخصصة خلدمة املكفوفني، أو أقسام أو فضاءات باملكتبات اجلامعية، 
تضم  خمابر  يف  واملحارضات  الدروس  تسجيل  إمكانية  عىل  واملساعدة  الكتاب  توفري  مهمتها 

التجهيزات الالزمة.
	 توفري الكتب املطبوعة بالربايل والكتب الناطقة.

	 توفري اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة، من أجهزة تسجيل وقراءة: برجميات ناطقة، وحواسيب 
مكيفة.

	 توفري مطابع الربايل، مهمتها طبع الكتاب اجلامعي، وحتى املحارضات.
بالتقنيات  والعارف  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  خدمة  عىل  القادر  املتخصص  املكتبي  	 توفري 

التكنولوجية اخلاصة هبم.. 
	 التعاون بني املكتبات، حول توفري الكتب وتبادهلا، وكذا االستفادة من جتارب غرينا.

	 التوعية بأمهية كتب املكفوفني يف مسارهم التعليمي.
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االحتياجات  تلبية  عن  عاجزة  اجلزائرية  اجلامعات  تبقى  ذكره،  سبق  ما  كل  من  بالرغم   
املنتهجة  السياسة  يف  أو  املحارضات،  إلقاء  طريقة  خالل  من  سواء  للمكفوفني،  التعليمية 
حاجيات  تلبية  يف  نقص  من  تعانيه  وما  باملكتبات  يتعلق  ما  حتى  أو  االمتحانات،  سري  يف 

املبرصين، فام بالك باملكفوفني.
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