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 ملخص
شخاص محدودو القدرات الذهنية التطورية صعوبات في حياتهم اليومية في مجاالت التعليم، أليعاني ا

والتكنولوجيا  تطور التكنولوجيا عامة،ولكن  الدراسة، التواصل مع االخرين، العمل، وكذلك في أوقات الفراغ.
شخاص في سعيهم نحو االستقالل من جهة، أللئك او فرصا وإمكانيات جديدة ألخلق المساعدة خاصة، 

 تلفة للحياة االجتماعية الحديثة من جهة أخرى.خلقدرة على االشتراك واالندماج في المجاالت الماو 
تطور حقل التكنولوجيا المساِعدة تطورا كبيرا وغطى الفجوة الكامنة بين قدرات األشخاص ذوي اإلعاقات 

طريقة  ةلقيام بمهام كثيرة لم يكن بإمكانهم تنفيذها بأيامما وّفر لهم امكانية  ،وبين احتياجات الحياة العصرية
 نفسهم.ألالذاتي  همتصور رفع تحسين نوعية حياتهم و ، وأّدى في نفس الوقت إلى أخرى

مجال تخصص لدى العديد من لألشخاص ذوي االحتياجات تشكل عملية مالئمة التكنولوجيا المساِعدة 
عالج ، اللتواصلالوظيفي، عالج اضطرابات اوبالذات متخصصي العالج  ، المهنيين العاملين في هذا الحقل

داخلها الحاجة لتقييم وتحليل ميزات في مل بة تشعملية مركّ  ةعمليولكن هذه ال الطبيعي والتعليم الخاص.
ها. فيالبيئة التي يعيش بالنسبة للشخص ذي االحتياجات، مهامه الوظيفية، و ومميزات مختلفة ومتنوعة 

استعمالها، االت توفرة ومجالتكنولوجية العديدة الم ألجهزةا خبرة فيعملية المالئمة هذه تستوجب 



 

 

 

 

 

يجمع وتفتقر إلى بنك معلومات يركزها ويوّحدها، التكنولوجيا المساِعدة مبعثرة  ههذالمتعلقة بلمعلومات فا
 سوق.الاألجهزة الموجودة في تلك معينة من بين  ةدتكنولوجيا مساعِ لمالئمة  المعطيات والتوصيات

 همعظمهم على معرفتويرتكز لتكنولوجيا المساِعدة محدود جدا ان عدد المعاِلجين المتخصصين في مجال إ
أغلب المعلومات حول وتصل في اتخاذ القرار الختيار التكنولوجيا المساِعدة.  ةالذاتي ةالمهني هوتجربت

ائل وسمن خالل و أ ،نترنتإلالتكنولوجيا المساِعدة المتخصصين في هذا المجال عن طريق مواقع في شبكة ا
مصلحة الشخص المادي أكثر من  هدفها التسويق والربح ةتجاريامين على مضغالبا ما تحتوي خرى أدعائية 

في عملية المالءمة أهمية كبرى بالرغم  العالج الوظيفيولذلك، لدخول أخصائيي  االحتياجات الخاصة. يذ
مالئمة التكنولوجيا المساِعدة بشكل من أن عدد العاملين فيها الذين وصلوا إلى درجة تخصص كافية تضمن 

كبيرين عند محاولتهم اختيار التكنولوجيا المساِعدة   اارتباكو  ةحير محدود جدا، حيث أنهم يواجهون  ناجح
قاعدة ة جديدة. كذلك فإن جهز أتاج وتطوير إننتيجة مستمرة تغييرات وهنالك ، ةمعلومات مبعثر اللمناسبة، فا
 ةمهني ةوجود وسيلمما يؤدي إلى عدم تجارية ا الهتصبغالمتوفرة تفتقر إلى الموضوعية بسبب معلومات ال

عدد نتاج وعرض إلمنصرم اخالل العقد . لقد تم توحيد وتسهيل عملية مالئمة التكنولوجيا المساِعدةتضمن 
بي بلي فقط، الطار عام نماذج أو اأُلطر لتحقيق هذا الهدف إال أن مساهمتها كانت في توفير إالمحدد من 

 ن ثلث  تظهر أحصائيات أن اإلة. ولتوضيح المشكلة القائمة نشير محددهم أداة حاجة المعاِلجين عند اختيار 
مما يدل على عدم  ،وجيزة من االستعانة بها ةلهم التكنولوجيا المساِعدة يقومون بتركها بعد فتر  تصفمن وُ 

االهتمام لفحص نجاع عملية انتقاء . وقد أدى هذا الوضع إلى تكنولوجيا المساِعدةة للمالءمالنجاع عملية 
 ومالءمة التكنولوجيا المساِعدة.

ناجعة عند  ةطريقفي تذويت المعاِلجين  ةساعدلمجديدة  ةم منهجييبني ويقيّ و  يخططالبحث الحالي و  يقترح
( OSCAR) يحمل اسم  CDSSحاسوب. تدمج المنهجية منظومة دعم القرار العالجي  ةاختيار فأر 

Ontology Supported Computerized Assistive Technology 
Recommender . تحاكي  ،األخرى دعم القرارأنظمة كما في و OSCAR  التفكير العالجي لدى

، عاقتهإحسب بللشخص  بةالحاسوب المناسِ  ةد توصيات باختيار فأر المعاِلجين المختصين بالمجال وتزوّ 
سوة أ ةنهم من مالئمة أجهز مكّ تواسعة  ةمعلومات مهنيالمعاِلجين المبتدئين بزود المنظومة وبالتالي، ت
في ن البديل للمعاِلج تكو لن  OSCARن منظومة أ هالمجال. من المهم ذكر في المتخصصين  بالمعاِلجين



 

 

 

 

 

أخطاء في عملية المالءمة.هنالك باتخاذ القرار لكي يتجنب الوقوع في ه ساعد، بل أنها تلنهائيااتخاذ القرار 
 الصحة.مجال في  التكاليف نجاعو جودة التحسين فائدة إضافية من استعمال المنظومة وهي 

 هداف البحث:أ
التكنولوجيا هدف البحث الرئيسي هو تطوير وإنتاج وتقديم منهجية جديدة مرتكزة على المعلومات لمالئمة 

 المساِعدة ألشخاص ذوي احتياجات خاصة. 
ار التكنولوجيا المساعدة يعملية اختوتحسين  منظومة دعم قرارلالرئيسي هو: كيف يمكن لالبحث سؤال 
عندما تتم المالئمة من  ،لحاسوباو بدائل لفأرة أ ،عملية اختيار فأرة الحاسوب OSCAR حسنتسوكيف 

     قبل معاِلجين مبتدئين بالمهنة؟
 :ةالمحددالبحث هداف أ

  ألنطولوجيالتطوير بناء وتثبيت معيار علمي ontology  في مجال مالئمة فأرة حاسوب لذوي
 .Delphi ديلفي ةاالحتياجات الخاصة باستعمال طريق

 

 

 

   

 ( والتي تحاكي طريقة اذ  إ-سلوب )إذاأعلى  ةمستند التكنولوجيا المساِعدةقوانين لمالءمة  ةبناء سلسل
  في هذا المجال.التي يتبعها األخصائيون  (clinical reasoning)التحليلي العالجي تفكير ال
  لمنظومة دعم القرار لي وّ ذج أمو نبناء وهندسةCDSS. 
  تقييم وتدريج مدى سهولة استعمالOSCAR ،كذالك موقف و ، نجاعتها وسهولة تعلم استخدامها

 استخدامها. يةاستمرار من المعاِلجين 

 :ة البحثطريق 
 ثالث مراحل:البحث على تم تطوير 

 مأخوذة من أخصائيين في هذا المجال.وافرة على معلومات  ة. بناء أنطولوجيا معتمد1
لعملية انتقاء فأرة حاسوب مناسبة الحتياجات  تحليلي العالجيوالتي تقلد التفكير ال ةمالءم. بناء قوانين 2

 .ذي االحتياجات الشخص



 

 

 

 

 

دراج المعلومات والمعطيات لداخل المنظومة من إ هنمكّ ت( للمعاِلج interface) واجهة وّديّة  . بناء 3
 .ذي االحتياجات والحصول على توصيات مالءمة الحتياجات الشخص

 خال قوانين مالءمة جديدة.وإدمعطيات ومعلومات جديدة  بإضافة OSCARمنظومة تسمح 
شاركت في البحث ست . دراسة ألشخاص ذوي احتياجات خاصةتم استخدام ثالث حاالت لتفعيل المنظومة 

من قُ ، وقد مجال التكنولوجيا المساِعدةفي مد ألطويلة ا ةالعالج الوظيفي ذوات خبر في ات أخصائي
ة أخصائياستعنا بعشرين فقد منظومة أما لتقييم المه. ء  لمساهمة الفعالة ببناء األنطولوجيا وتعريف قوانين المالبا

 عالج وظيفي.
 ربع مجموعات:أمت األخصائيات بالعالج الوظيفي إلى سّ قُ 

 .بناء األنطولوجيا والقوانين، وهن اللواتي ساهمن في وعددهن ستّ  ،ولىأل. المجموعة ا1
 .بناء األنطولوجيا والقوانينتساهمن في لم ، وعددهن تسع ،. المجموعة الثانيه2
مجال مالءمة التكنولوجيا في خبرة ات مبتدئات بدون أخصائي ،وعددهن عشرون ،. المجموعة الثالثه3

 ة.للمالئم OSCARمنظومة  ملن المساِعدة استع
مجال مالءمة التكنولوجيا في خبرة ات مبتدئات بدون أخصائي، عددهن عشرون،. المجموعة الرابعه4

 .ةالتقليدي ةمءطرق المالن المساِعدة استعمل
لب في كل جولة من حيث طُ  ،ثالث جوالتعلى  ،تم بواسطة طريقة ديلفي ألنطولوجياا التحقق من سالمة

حاسوب لألشخاص األخصائيات اإلجابة على سلسلة أسئلة لتعريف المصطلحات المتعلقة بمالءمة فأرة ال
 Intraclass اة طريقة االحصائيات المسمّ  لتذوي االحتياجات الخاصة. في كل جولة استعم

Correlation Coefficient (ICC ) كذلك تم الست مشتركاتاللفحص مدى التوافق بين .
 عملية بناء القوانين.التحقق من سالمة 

 مجموعتين:  من قبلم يّ ق ُ  OSCARقياس سهولة استخدام منظومة 
بناء ن في ساهماللواتي متخصصات في مجال التكنولوجيا المساِعدة ال ،وعددهن ستّ  ،. المجموعة االولى1

 .األنطولوجيا والقوانين
مجال مالءمة التكنولوجيا في خبرة ات مبتدئات بدون أخصائي ،وعددهن عشرون نية،. المجموعة الثا3

 ة.للمالئم OSCARمنظومة ملن المساِعدة استع



 

 

 

 

 

  .System Usability Scale (SUS)تم قياس سهولة االستخدام بواسطة استمارة  
دراسة  كثر مناسبة لحالتيألعن طريق مقارنة النتائج الختيار فأرة الحاسوب ا تم OSCARقياس فاعلية 

)المجموعة التي استعملت  المبتدئات لمتخصصاتاغير  تيبين مجموعتي الخبيرات وبين مجموع
OSCAR  .والمجموعة التي استعملت طرق المالءمة التقليدية( كذلك بين مجموعتي غير المتخصصات

الحاسوب وذلك  فأرةعلى عملية تعلم مالءمة  OSCARتم فحص تأثير منظومة  ،ضافة إلى ذلكإ
 عدت خصيصا لهذا الغرض.أباالستعانة باستمارة 

 النتائج األساسية للبحث:
  التحقق من بناء و ، عن طريق استعمال طريقة ديلفي ،ممكنال أنه منالنتائج األساسية للبحث دّلت

بين   ICCدة بوفاق كامل لألخصائيين في هذا المجال. نتائج أنطولوجيا للتكنولوجيا المساعِ  سالمة
ما في الجولة الثانية فتحسن . أ9.00 إلى 9.10صات في الجولة االولى كان في مجال المتخصّ 

 مة تامة. ءمالهناك في الجولة الثالثة كانت . 1.9.حتى  9.02الوضع وكان في مجال 
 عند طريقة التفكير الحقلي حاكي ذا ( والتي تإ-نجاح استعمال طريقة قوانين المالئمة من نوع )إذا

ما في االقوانين جزءا ه ههذشّكلت  ، وقداختيار فأرة الحاسوب للشخص ذي االحتياجات الخاصة
، ست مجموعات رئيسية ت إلىمسّ قُ  ،قانونا عاما 22البحث أنتج . OSCARبناء منظومة 

 يمكانيات الواردة والرابطة ما بين مميزات االنسان ذإلكل ا  تقانونا ثانويا شمل 4339باإلضافة إلى 
 االحتياجات الخاصة وبين مميزات فأرة الحاسوب الخاصة. 

  فحص منظومةOSCAR  على عملية التعلم الذاتي   هاوتأثير  هاسهولة االستخدام، فاعليت حيثمن
مع االنحراف  ،39.38كان   (SUSكانت كما يلي: معدل نتائج استمارة سهولة االستخدام )

عل معدل  تحصل OSCARن منظومة على أالنتيجة تدل  .32.2ومتوسط  ،19.82المعياري 
 "جيد جدا" من حيث سهولة االستعمال. 

 من  ننهالعالج الوظيفي المبتدئات  مكّ  اتأخصائي ها من قبلن استعمالفإ من ناحية فاعلية المنظومة
خبرة طويلة االمد. الاألخصائيات ذوات  هلما اختارت بشكل مواز   ةاختيار فأرة الحاسوب المالئم

العالج الوظيفي المبتدئات  اتأخصائيبين فرق شاسع في اختيار فأرة الحاسوب هناك ، كان ولكن



 

 

 

 

 

كان هناك فرق  خبرة طويلة االمد. كذلك  الاألخصائيات ذوات ن بياللواتي استعملن الطريقة التقليدية و 
 بين مجموعتي أخصائيات العالج الوظيفي المبتدئات.كبير 

  مدى التعّلم بمساعدة استمارة لفحصlearnability حصلنا على  ،المبتدئاتات لدى المعاِلج
منظومة أن مدى التعلم باستعمال هذا يدل على و ، (SD =74.0، 2من  4.2)متوسط  4.4معدل 

OSCAR .عال جدا 

 ص:ملخّ 
تطوير أنطولوجيا وبناء سلسلة قوانين مالءمة تمكن العاملين  أن OSCARثبتت نتائج تقييم منظومة أ
رة أالحقل عند اختيار الففي مبتدئين في هذا الحقل من الوصول إلى مستوى مهني يوازي المتخصصين ال

خرى من أنواع أ المنظومة علىه ن يكون تطبيق هذأمن المحتمل . االحتياجات الخاصةذوي المناسبة ل
 .كذلك عند مالءمتها لتلك األجهزةناجعا   ةداألجهزة المساعِ 

نتنا من تجميع وتحويل  ن استعمال طريقة ديلفي قد مكّ أاألنطولوجيا ألجهزة فأرة الحاسوب  ءثبتت عملية بناأ
 ،األنطولوجيا ههذيمكن لد ومقبول على الجميع. حدّ ي هذا المجال إلى ما هو مُ كل ما هو مبعثر وبال وفاق ف

خرى في حقل أجهزة ألتة تكون مثاال لتنظيم وترتيب معلومات مشتّ  ، أنالتي نجمت من هذا البحثو 
 التكنولوجيا المساِعدة وتحويلها إلى معلومات منظمة ذات مقاييس موحدة تساعد بمشاركة المعلومات.

طريقة تفكير الخبراء في ظروف محاكاة ذا ( هي طريقة عملية مقبولة جدا  لإ-استعمال قوانين من نوع )إذاإن 
والتي من خاللها نستطيع استعمال  ،د حاالت مختلفة لمالءمة فأرة الحاسوبفتقد فيها لبنك معلومات يزوّ يُ 

ذا ( من حيث إ-من نوع )إذان سهولة استعمال قوانين إ(.  Machine learningاآللة )لقين طريقة ت
 .OSCARجعلها مناسبة لبناء منظومة  الليونة، سهولة تطبيقها وقدرتها التعبيرية العاليه ،لتفكيرا

تقليص الفجوة الكامنة ل اناجع انموذج هامن الناحية العملية نجد في OSCARحين ننظر إلى منظومة  ،اإذ  
ساعد ت هانإدرة مالئمة التكنولوجيا المساِعدة. كذلك فما بين العاملين المبتدئين والمتخصصين من حيث ق

باإلضافة إلى  لعالجي،االتحليلي للتفكير نظم طار مإزيادة معلوماتهم وإيجاد ذوي الخبرة على ن ياألخصائي
 عملية االختيار الفورية.



 

 

 

 

 

المالءمة وتتم عملية من نتيجة ن حسّ ها تنّ أحيث ى همية كبر أالمنظومة  ههذلفبالنسبة لذوي االحتياجات، 
 .سريع وبسيطبشكل 

بشكل محدد لنوع واحد من التكنولوجيا المساِعدة، إال ان المعطيات كلها هذا البحث بالرغم من تطرق 
نواع اخرى من أ ىطبق المنظومة علتنتائج مماثلة حين ه من الممكن الحصول على نأتدعم الفكرة القائلة ب

، بالتوازي دةن عملية بناء األنطولوجيا الشاملة للتكنولوجيا المساعِ إف ،التكنولوجيا المساِعدة. عالوة على ذلك
تؤدي إلى من الممكن أن عالية ذات قيمة تمثل فكرة  ،CDSSتطبيق منظومة دعم القرار العالجي مع 

 مجهود عالمي مشترك يربط ما بين المعاِلجين المتخصصين في هذا المجال في جميع انحاء العالم.
والذي يشكل  CDSSمنظومة دعم القرار العالجي ساسي لهذا البحث هو تطوير وتقييم ألسهام اإلن اإ

ر الفجوة الكائنة ما بين الطرق التقليدية والعامة الختيار فأرة الحاسوب ويوصل المعاِلج إلى يصغّ  متيناجسرا 
المبتدئين ين دة تسهل العمل وتزيد من معرفة ونجاع عمل المعاِلجطريقة اختيار عصرية ناجحة وموحّ 

 .كذلكوالمتخصصين  

 

 

 

                                                  `    
 للبحث الكامل 

 למחקר המלא  

  شلم قرنلبيانات أالبحاث في 

  למאגר המחקרים של קרן שלם 

 لبيانات اليات البحث في قرن شلم 

 שלם למאגר כלי המחקר של קרן 
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