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 تصميم الكتب والقصص لألطفال

 المعاقين بصريًا وإنتاجها 

                                                                       ف لضعاف البصرذات المقاس الكبير للحرو  المطبوعات   -3

                                                            وليد يوسف محمد إبراهيم /أ.م.د                                                                

   

   

   

لســلســلة المقاالت العلمية عن كيفية تصــميم مصــادر المعلومات المختلفة للمعاقين اســتكماال   

بصـريًا وإنتاجها، تلك التى بدأت بمقالين سـابقين عن مواد برايل المكتوبة, والرسـومات والصـور 

ــوف نتناول فى هذا المقال المطبوعات ذات المقاس  ــية، وسـ الكبير للحروف الثابتة البارزة اللمسـ

 ر.                                                                      لضعاف البص

الغالبية العظمى من األطفال ضـعاف البصـر مسـتقرون بصـريًا, أو يتحسـنون بشـكل مسـتمر 

ية مع القراءة العادية للنصــوص، ولكن قراءة النصــوص بمقاســاتها المعتادة كما فى الكتب الدراـسـ 

ج من التالميذ ضــعاف البصــر مجهودًا كبيًرا؛ حيث يتطلب األمر أن تكون لألطفال العاديين تحتا

الـصفحات قريبة جدًا من وجة التلميذ مما قد يـسبب له بعض الـضيق والـصداع واإلعياء واآلالم فى 

الرقبة والظهر؛ لذلك هناك طريقتان لقراءة النصــــوص لدى ضــــعاف البصــــر، الطريقة األولى 

ــوص اـســ  ــتخدام حروف ذات مقاس كبير للنص،   تخدام أدوات تكبير النصـ ــات أو اسـ مثل: العدسـ

واستخدام أدوات تكبير النصوص بصفة عامة يمثل عائقًا نحو اإلنجاز األكاديمي لضعاف البصر؛ 

ــل  ــوص؛ لذلك تفضــ ــريعة والدقيقة للنصــ ألنـها طريـقة مرهـقة للتلميذ, وال تمكنه من القراءة الســ

انيـ  ة الـث ــتخـدام الحروف ذات الطريـق ك من خالل تعـديالت على  ة وهى اســ اس الكبير، وذـل المـق

مواـصفات النـصوص الخاـصة بـضعاف البـصر تمكنهم من قراءة النـصوص بـسرعة ودقة, وبالتالى 

 تمكنهم من اإلنجاز األكاديمى المطلوب.

وترتبط تعديالت مواصــفات النصــوص الخاصــة بالتالميذ ضــعاف البصــر بانقرائية النص" 

Read Abilityســر القراءة, وشــكل النص فى الكتاب المدرســى، وتقاس بالقدرة " وهى ترتبط بي

التى تقاس بمدى ســـرعة القراءة, وتتوقف على  Visibility"على فهم النص ووضـــوح الرؤية "

ــاقـطة على الحروف، وـتأثير الكـتاـبة من لون الخلفـية ولون  ــوء الســ عواـمل ـعدة، منـها: كمـية الضــ

 القارئ والكتاب المدرسى. الحروف، كذلك المسافة بينالحروف فى رؤية 
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 أوالً : العوامل التي تساعد علي وضوح الحروف

قد يتســـع   وهناك عالقة وثيقة بين االنقرائية ووضـــوح الرؤية، حيث إن مصـــطلح االنقرائية

ليـشتمل على الداللة على وـضوح الحروف أو وـضوح الطباعة، وهناك مجموعة من العوامل التى 

 سهل سرعة قراءتها، وتؤكد على العالقة السابقة.تساعد على وضوح الحروف, وت

 اهتمامات القارئ بموضوع النص. ❖

 مقاس الحروف الطباعة. ❖

 اتساع األسطر. ❖

 الحروف والكلمات واألسطر.المسافات المناسبة بين  ❖

تنظيم المادة العلمية، وتنسيق محتويات الكتاب وتخطيط صفحاته بما يرضى سيكولوجية   ❖

ركيزه، واالنتقال به من االتجاهات المقصودة لعرض المادة المتعلم, ويزيد من قوة ت

 العلمية دون إجهاد. 

 التباين بين لون الحروف واألرضية المكتوب عليها هذه الحروف. ❖

 توزيع أبعاد الهوامش وتناسبها. ❖

 جودة إنتاج الحروف, وذلك تبعًا لنوع برنامج الكمبيوتر المستخدم فى الكتابة. ❖

 

 مواد التعليمية المطبوعة للتالميذ ضعاف البصرثانيًا : أسس تصميم ال

 نوع الحرف  -1

كل الذى يظهر به   يعنى الحالة   (Font)يقصـد بنوع الحرف جنس الحرف أو صـورته أو الـش

التى عليها طراز الخط الذى رسم به الحرف, ويوجد عديد من المسميات ألشكال الحروف، ضمن 

 -األندلســــى   –الفارســــى  –الكوفى   –مدنى ال  –بعضــــها اســــم البلد الذى ظهر فيه مثل )المكس 

الخط باســم نوع البوص الذى يســتعمل للكتابة، مثل : )قلم النرجس, أو المصــرى(, كذلك ســمى 

 بالنسبة لمساحة الورق الذى يكتب فيه، مثل : الطومار(.

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نموذج لكتابات بالخط الكوفى
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 رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى

 تابات بالخط الديوانىنموذج لك

ويعد خط النسـخ من أنسـب الخطوط التى يمكن اسـتخدامها فى إعداد الكتب الدراسـية بصـفة 

عامة؛ لما يتميز به هذا الخط من أنه واضـــح, ســـهل القراءة؛ ألنه ال يقبل التركيب والتداخل، فهو 

ــير أفقيـًا دون ـتداـخل فى حروـفه وكلـماـته، ونحن نخـتار خط ال ــخ ـعادة فى خط  ذو حروف تســ نســ

 إذا كنا نريد وضوًحا فى الكتابة, وسهولة فى القراءة, وسالمة فى النطق. الكتابة, 

 العلماء ورثة األنبياء 

 نموذج لكتابات بخط النسخ 

ــيطة التى يمكن  ــتخدام أنواع الحروف البسـ ــل اسـ ــبهها يفضـ أما فى اللغة اإلنجليزية وما يشـ

ســتخدامها مع ضــعاف اع الخطوط التى يمكن اقراءتها بســهولة, وتشــير إلى أنه من أفضــل أنو

 ".Verduna"، أو خط" Arialالبصر وهى خط" 

كذلك من األفضــل عدم االســتعانة بأكثر من شــكل للخطوط قدر اإلمكان فى الكتب الدراســية 

الخاصــة بالتالميذ ضــعاف البصــر، ويفصــل االكتفاء بنوع واحد من الخطوط، على أن يتم تمييز 

 ام مقاسات مختلفة للحروف.المهمة فى النص باستخد العناوين والعناصر 

 كذلك يجب تجنب كتابة الحروف الكبيرة؛ ألن الحروف الصغيرة أسهل فى القراءة.

 مقاس الحرف  -2

يتحدد مقاس الحرف أو مســــاحة الحرف بطول كل حرف وعرضــــه؛ حيث تكون الحروف 

ــاحات الحروف ابتداًء  ــاحات مختلفة، وتتنوع مسـ ــة بمسـ ( إلى بنط 20من بنط )رفيعة أو عريضـ

(، مع مالحظة أن بعض أنواع الخطوط قد ال يكون بها كل المسـاحات، ووحدة قياس مسـاحة 72)

ــاوى جزء من  والبن  (Point)الحرف هى البنط   من البوصــة, فلو افترضــنا أن البوصــة   72ط يس

ــمة إلى  ــة يطلق عليه بنط )  0.5جزًءا فهذا معناه أن الحرف الذى ارتفاعه    72مقس ( أى 36بوص

(، وقد يكون ارتفاع 18بوصـة يطلق عليه بنط )  0.25، والحرف الذى ارتفاعه  72جزًءا من   36

ا زاد بنط الكتابة زادت المســاحة التى تظهر بها أى أكبر من البوصــة, وكلم  72الحرف أكبر من 

 الحروف داخل النص المكتوب, وزادت درجة الوضوح. 

ذوى الرؤية البصــرية العادية يتراوح ما بين بنط   مقاس الحروف التى تســتخدم مع المتعلمين

 ( فى اللغة اإلنجليزية وما يشبهها.11( إلى بنط )8)
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ــبة للتالميذ ضـــعاف البصـــر يج ( ويتراوح بنط 18ب أال يقل بنط الكتابة عن بنط )أما بالنسـ

 ( حسب المرحلة السنية .24( إلى بنط )18الكتابة للنصوص العادية ما بين بنط )

ـــبة للحروف العربـية وهى تختلف بطبيـعة الـحال عن الحروف اإلنجليزـية من حـيث أـما ـبالن ســ

 ميذ ضعاف البصر.فى طباعة الكتب للتال 24الشكل والمساحة فأنه يمكن استخدام بنط 

 شكل الحرف  -3

للحروف أشــكال عدة ســواء أكانت حروفًا عربية أم أجنبية، فهناك الحروف العادية وتســمى 

ألكثر اســتخداًما فى الكتابة، وهناك حروف أخرى مثل الحرف األســود الحروف البيضــاء, وهى ا

Bold"" ة ائـل ة "Italic"، أو الحروف الـم ة "" أو Shadow"، أو المظلـل  Outالحروف المجوـف

line ولكل نمط من هذه األنماط اســـتخدامه فى كتابة النصـــوص، حيث تســـتخدم بصـــفة عامة ،"

فعلى ـسبيل المثال تـستخدم تقنية ما تحته خط للتأكيد على لتأكيد تمييز العناـصر الرئيـسة فى النص، 

ا كانت الحروف العناوين ورءوس الموضـوعات, ولكنها يمكن أن تعوق قراءة النص, وبخاصـة إذ 

المكونة لهذا النص قريبة لبعض, أو ذات مسافات ضيقة بين السطور. مما يجعل ما تحته خط كأنه 

ــكل  ــطور التالية، أما الش ــابك مع الس ــًحا لبعض متش ــيف تأكيدًا واض المائل للحروف, فإنه قد يض

 بصفة عامة. الكلمات فى النص ويجذب االنتباه نحوها، ولكنه يؤدى إلى صعوبة انقرائية النص 

ــتـخدام الخطوط الـمائلة وتقنية ما تحته خط تحت الكلمات أو  وفى هذا اإلطار يـجب تجـنب اســ

تالميذ ضــعاف البصــر, وذلك نظًرا لصــعوبة الحروف المجوفة أو المظللة فى كتابة النصــوص لل

 انقرائيتها لديهم.

والحروف  كذلك يفضــل مع التالميذ ضــعاف البصــر اســتخدام المقاســات الكبيرة للحروف,

الســــوداء الملونة بلون مختلف عن لون المتن فى كتابة العناوين الرئيســــة والفرعية والعناصــــر 

 األساسية للنص.

 لون الحرف  -4

إـثارة انتـباه التلمـيذ وـجذـبه إلى الـمادة العلمـية داـخل الكـتاب، ـفأـحد الـتأثيرات تعـمل األلوان على 

رتباطات األلوان باألفكار إلى نوع من التأثير األســاســية لأللوان هو ما يميزه من أفكار، ويؤدى ا

ـــتدـعاء، وتثير دافعـية التلمـيذ،  ــاـعد على عملـية الـتذكر واالســ على اـلذاكرة؛ وذـلك ألن األلوان تســ

ده على إيجاد المعلومة، وتسـتخدم األلوان لتأكيد العناصـر األسـاسـية، ولمسـاعدة الدارسـين وتسـاع

 عة على الصفحة.على التعلم ولتخفيف كثافة المادة المطبو
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وفى ذات اإلطار هناك ضـرورة لوضـع خلفية متباينة جدًا مع لون الكتابة, وتكون بلون واحد 

حتى تجذب انتباه التلميذ وتســاعده على ســهولة قراءة مع اســتخدام ألوان قليلة وصــريحة ومتباينة  

 النص.

لكتابة كذلك ضــرورة تجنب اســتخدام الصــور والرســومات أو البصــمة الطباعية كأرضــية  

 النصوص لضعاف البصر؛ ألنها تؤثر فى كفاءة انقرائية النص.

أو ويمكن اســـتخدام الحروف ذات اللون األســـود على خلفية بيضـــاء, أو عاجى, أو كريمى,  

 أصفر يعطى تباينًا مناسبًا للتالميذ ضعاف البصر.

ون األســود وفى هذا اإلطار فإن الواقع التطبيقى واقتصــاديات الطباعة يفضــل اســتخدام الل

 الداكن للكتابة على خلفية بيضاء كأسس لطباعة الكتب الدراسية للتالميذ ضعاف البصر.

 أسس تصميم النص   -5

رائية النص ودقة قراءته من جانب ضـعاف البصـر، منها يوجد عديد من األـسس تؤثر فى انق

كذلك حروف تحديد عدد حروف الـسطر و كلماته، وتحديد المـسافة بين الكلمات بعـضها البعض، و

الكلمة الواحدة, والمســـافات فيما بين الســـطور, والفقرات. والهدف من مراعاة هذه العناصـــر من 

لدى التالميذ ضـعاف البصـر وفى هذا اإلطار جانب المصـمم هو توضـيح النص, وتيسـير قراءته 

 يجب مراعاة العناصر التالية :

 ف بعضها البعض.مراعاة كثافة الحروف، بحيث ال تضيع المسافات بين الحرو ❖

 وضع الهوامش والمسافات بشكل مناسب. ❖

 التكافؤ فى المسافة بين الفقرات والمسافة بين السطور والكلمات. ❖

حرفًا، وتجنب اسـتخدام الوصـالت واألقواس   60-50يفضـل أن يكون طول السـطر من  ❖

 والعالمات قدر اإلمكان.

طور ال تقل عن   ❖ افة بين الـس تخدام مـس م عند طباعة الكتب للتالميذ 1.25كذلك يجب اـس ـس

ضــعاف البصــر، وبصــفة عامة يتوقف تحديد مســافة الفراغ أو البياض بين الكلمات  

و أســود( ومقاس الحروف والســطور على شــكل الحروف, ولون الحروف )أبيض أ

 وطول السطر.

مدة قدر اإلمكان، ويفضـل كتابة الفقرات بنظام وكذلك يفضـل عدم تقسـيم الصـفحة إلى أع ❖

 الكتلة على أن يترك مسافة البوصة كونها فى بداية السطر األول من الفقرة.
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وبصــفة عامة أوضــحت الدراســات التى أجريت على النصــوص المطبوعة على الورق أن 

بالكلمات,   التى تحتوى على كم أكبر من الفراغات تقرأ بســـهولة أكثر من تلك المليئة النصـــوص 

ــوح الـمادة المكتوـبة,  وـقد تكون الفراـغات ـعامالً مؤثًرا فى انقرائـية النص؛ ألنـها تعـمل على وضــ

ث إن العين  ــوح النص؛ حـي أثير كبير فى وضــ اكن وجود النص، وللفراغ ـت وتركز العين على أـم

كون ية الســـطر إلى بداية الســـطر الثانى، وهذه الحركة تكون غير مدرجة عندما تتتحرك فى نها

المســافات بين الســطور صــغيرة، أو عندما تكون الســطور طويلة؛ حيث تكون زاوية الحركة من 

 السطور صغيرة، وتسمى هذه الزاوية بزاوية رجوع العين. 

 حجم الكتاب ووزنه -6

بوـصة، وأال   2.5×  9×   12ب أن يكون فى حدود أبعاد الكتاب الخاص بـضعاف البـصر يج

 . Quincesقية أو 32يزيد وزن الكتاب عن  

  الخصائص اإلنتاجية -7

يجب اـستخدام ورق أبيض مناـسب لمـستوى المتعلمين لطباعة الكتاب، على أال يقل وزنه  ❖

جراًما و أن يكون الورق غير مـصقول, وغير المع؛ ألن انعكاـسات الـضوء   80عن  

التلميذ, وأن نستخدم أيًضا حبًرا داكنًا وغير المع فى طباعة   ب ضرًرا لعينىمنه تسب

 المواد المكتوبة لضعاف البصر.

كذلك يجب أن يبدأ الكتاب بمقدمة تتضـمن األهداف, وطريقة تنظيم الموضـوعات وكيفية  ❖

 استخدامه بالشكل األمثل، يلى ذلك فهرس بقائمة المحتويات.

 ناسب حسب مواصفات التصميم.فى مكانها المأن توضع الصور والرسومات  ❖

 أن يكون تصميم الغالف بسيًطا, ومعبًرا عن موضوع الكتاب. ❖

 أن يكون الغالف متينًا يتحمل العمل الشاق، بما يتناسب ومستوى المتعلمين. ❖

 يفضل وضع صفحة بلون مختلف بين الفصول. ❖

لفصل ه, مع ربطه باأن يبدأ الفصل بصفحة توضح الموضوعات الرئيسة، يليها ملخص ل ❖

 السابق.

اطة فى عرض األفكار والمفاهيم، بحيث ال تتضـمن الصـفحة أكثر من  ❖ أن تكون هناك بـس

 عنصر, أو فكرة واحدة، حتى ال يشتت الذهن.
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