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: حالة من المملكة  لذوي اإلعاقة البصریة  لتطبیقات التوصیلتقییم قابلیة االستخدام  
 العربیة السعودیة 

 

 ھند آل خلیفة وبیان البطاطي 

 جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 

 الملخص

على سبیل المثال، فكلیًا العدید من مھامنا الیومیة.  تعتمد علیھاأصبحت التكنولوجیا جزًءا أساسیًا من حیاتنا 
تتم األعمال الروتینیة مثل التسوق لشراء الضروریات المنزلیة وحجز تذاكر السفر والذھاب إلى األماكن 
باستخدام جمیع أنواع وسائل النقل المختلفة وما إلى ذلك بسرعة من خالل الھواتف المحمولة. وبسبب سھولة 

مث اآلخرین  أن  ننسى  فقد  المحمولة  الھواتف  البصریة  ل  استخدام  اإلعاقات  من  ذوي  العدید  یواجھون  قد 
 الصعوبات عند استخدامھا.

في ھذا البحث، تمت دراسة وتقییم اثنین من أكثر تطبیقات التوصیل استخداًما في المملكة العربیة السعودیة  و
لالستخدام    "مرسول"و"  رستیشنجھن"وھما   قابلیتھما  تقییم  أجل  امن  قبل  اإلعاقات ألشخاص  من  ذوي 

قابلیة االستخدام. ومع ذلك، أظھرت من حیث  تظھر نتائج التقییم أن كال التطبیقین بھما مشاكل  و.  لبصریةا
أكثر قابلیة لالستخدام    "رستیشنجھن"(الفعالیة والكفاءة والرضا) أن    (ISO)منظمة المعاییر الدولیة  نتائج  

 ."مرسول"من 

البصریة  المفتاحیة:الكلمات   اإلعاقات  تطبیقات  ذوي  االستخدام،  مقاییس  التطبیقات،  استخدام  قابلیة   ،
 .التوصیل

 

 المقدمة

كان تطویر األجھزة المحمولة على مدى السنوات الماضیة  مصحوبًا بالعدید من األدوات والتطبیقات التي  
البصریةتساعد   استخدامھا.    ذوي اإلعاقات  الیوم   المكفوفینیمكن لألشخاص  وعلى  التكنولوجیا  استخدام 

اإلنترنت وإجراء عملیات شراء  اإللكتروني وتصفح  البرید  بالعدید من األشیاء مثل إرسال رسائل  للقیام 
سمحت لھم تطبیقات مثل قارئات الشاشة ولوحات المفاتیح بطریقة برایل باستخدام فقد  وغیر ذلك الكثیر.  

اإللكترونیة إمكانیة    األجھزة  العدید من عقبات  إلى حل  أدى  لألشخاص    النفاذالمختلفة بشكل مستقل مما 
 المكفوفین.

، وسیعاني  2020في جمیع أنحاء العالم في عام    مكفوفاً ملیون    43  ھناك  ]، تشیر التقدیرات إلى أن1وفقًا لـ [
أما ف  295حوالي   الشدید.  إلى  المعتدل  البصر  المستقبل من ضعف  العربیة ملیون شخص في  المملكة  ي 

 ].2السعودیة فإن قرابة ملیون شخص في المملكة یعانون من إعاقة بصریة [
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بصریة في المملكة العربیة السعودیة فإن ھدفنا في ھذا  العاقات  اإل  ذوي  نظًرا الرتفاع نسبة األشخاص من و
واس نطاق  على  ومستخدمین  شائعین  محلیین  تطبیقین  استخدام  قابلیة  تقییم  ھو  وھما:  البحث  ع 

و https://hungerstation.com("رستیشنجھن"  (" ) ھذان  إن  ).  https://mrsool.coمرسول 
التطبیقان متخصصان في توصیل الطعام من المطاعم والمقاھي ومحالت البقالة باإلضافة إلى أنواع أخرى 

 من التوصیل مثل توصیل الضروریات من مكان إلى آخر.

استھداف  وقد   التطبیقیاستند  المبصرین    نھذین  األشخاص  قبل  من  شعبیتھما  قبلإلى  من  ذوي    وكذلك 
لذلك یھدف ھذا البحث إلى قیاس قابلیة استخدام  واستنادًا إلى المقابالت التي أجریناھا.    اإلعاقات البصریة

والعثور على المشكالت في كل تطبیق وأخیراً   ذوي اإلعاقات البصریةمن قبل  المختارة    التوصیلتطبیقات  
ذوي  األشخاص  قبل  من  بفعالیة  الستخدامھا  التطبیقات  استخدام  قابلیة  لتحسین  التوصیات  بعض  تقدیم 

 اإلعاقات البصریة.

 

 المنھجیة

 مر بحثنا بعدة مراحل من جمع البیانات وتحلیلھا على النحو التالي: 

) توزیع استبیان على األشخاص ذوي اإلعاقات البصریة الكتشاف 1(تتكون من خطوتین:    المرحلة األولیة:
) إجراء مقابالت مع خمسة مكفوفین للعثور على 2التطبیقات والمواقع اإللكترونیة األكثر استخداًما. ثم (

 تطبیقات التوصیل األكثر استخداًما. 

 

في االختبار  وقد اختبرنا  ) اختبار المستخدم.  2) اختبار تجریبي و (1تتكون من خطوتین: (  مرحلة االختبار:
اختبرنا ورستیشن ومرسول وجاھز) مع أربعة من ضعاف البصر.  جالتجریبي ثالثة تطبیقات توصیل (ھن

لكن تم و لفئة المأكوالت والمشروبات. Appleمتجر  التطبیقات تقییماً فيألنھ كان من بین أعلى  "جاھز"
 . ألن قابلیتھ لالستخدام سیئة للغایةاستبعاده من الدراسة 

ذكور) كال التطبیقین  أثناء خطوة اختبار المستخدم   5إناث و    5ستخدم عشرة أشخاص ضعاف البصر ( ا
بأكملھا وتسجیلھا.  وذلك   التجربة  أثناء مراقبة  بنا  الخاص  الجدول  وباتباع بروتوكول االختبار    1یلخص 

 السكانیة للمشاركین. التركیبة 

 : معلومات المشاركین. 1الجدول 

   
 

المستوى   الجنس  العمر 
 التعلیمي 

ھل سبق لك  
استخدام تطبیق  

 للتوصیل؟

بأي لغة  
تستخدم 
 التطبیق؟

مستوى اللغة  
 اإلنجلیزیة 

مستوى المعرفة  
 التكنولوجیة

وأنت  كم سنة منذ 
تستخدم السارد  

  الصوتي في أیفون؟ 

P1 28  وأكثر  5 متقدم مبتدئ  العربیة  نعم الماجستیر  ذكر  
P2 28  وأكثر  5 متوسط مبتدئ  العربیة  نعم الماجستیر  ذكر  
P3 24  وأكثر  5 متوسط مبتدئ  العربیة  نعم الماجستیر  أنثى  
P4 22  وأكثر  5 متوسط متوسط العربیة  نعم البكالوریوس  ذكر  
P5 23  وأكثر  5 متوسط مبتدئ  العربیة  نعم البكالوریوس  ذكر  
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P6 20  وأكثر  5 متقدم متوسط العربیة  نعم البكالوریوس  أنثى  
P7 22  وأكثر  5 متوسط متوسط العربیة  نعم البكالوریوس  أنثى  
P8 28  سنوات  5- 1 متوسط متوسط اإلنجلیزیة  نعم البكالوریوس  ذكر  
P9 20  وأكثر  5 متوسط مبتدئ  العربیة  ال البكالوریوس  أنثى  
P10 30  وأكثر  5 متوسط مبتدئ  العربیة  ال البكالوریوس  أنثى  

 

 إلى iPhone 6 أیفون  من طرز مختلفة من iOS كان جمیع المشاركین في الدراسة من مستخدمي أجھزة
تم إعطاء لمحة عامة عن المھام المطلوبة لكل منھم قبل بدء عملیة االختبار. . كما   iPhone 12 pro أیفون  

تم اختبار إجمالي عدد اثنتي عشرة مھمة تم تقسیمھا إلى األنواع التالیة: عملیة البحث واالختیار وتشمل وقد  
المطعم   المطلوبة)  و(اختیار  المنتجات  الدواختیار  في ذلك (اختیار طریقة  بما  الخروج  فع، إضافة  عملیة 

تم ترتیب المھام لتتوافق مع تسلسل ظھورھا في كال  والمالحظات، اختیار موقع التسلیم، وأخیراً الطلب).  
الخاص   VoiceOver السارد الصوتي  بالكامل اعتمادًا فقط على  باإلضافة إلى إجراء ھذه المھامالتطبیقین  

 األیفون. بجھاز

 

قابلیة االستخدام  تم استخدام األسالیب الكمیة في ھذا البحث ] وھي:  ISO  ]3  من خالل استخدام مقاییس 
یتم تعریف الفعالیة على أنھا قدرة المستخدم على تنفیذ مھمة محددة في بیئة  والفعالیة والكفاءة والرضا.  

ھي قدرة  فالكفاءة  أما  یمكن حسابھا عن طریق قیاس معدل إتمام المھمة أو مرحلة إكمال المھمة.  و  معینة
یمكن حساب الكفاءة من والمستخدم على إكمال مھمة معینة بسرعة وبدقة أو في الوقت المحدد للمھمة.  

ءة في بیئة معملیة أو  یمكن حساب كل من الفعالیة والكفاكما  خالل المدة التي تستغرقھا كل مھمة إلكمالھا.  
الذي یتم اختباره أو القدرة على قبول التوقعات   والمتعةعن طریق المالحظة. بینما یُشار إلى مستوى الراحة  

لرضا ھو مفھوم شخصي یمكن قیاسھ من خالل  فاوالمتطلبات من قبل المستخدم على أنھ رضا المستخدم،  
 ]. 4االستبیان، مثل تصنیف مقیاس لیكرت [

 

 والمناقشة  النتائج

أظھرت نتائج تقییم قابلیة االستخدام أن تطبیقات التوصیل المحلیة األكثر شیوًعا تحتاج إلى تحسین، حیث  
بصریة. العاقات  اإل  ذويألشخاص  من قبل اتم العثور على بعض المشكالت التي تعیق قابلیة االستخدام  

ل وبعد طرح التطبیقات للمستخدمین المحتملین یجب إجراء اختبار قابلیة االستخدام بواسطة المكفوفین قب  كما
 لتجنب أي مشاكل مستقبلیة.

والكفاءة  وبھدف   الفعالیة  التالیة:  االستخدام  قابلیة  مقاییس  استخدام  تم  التطبیقین،  استخدام  قابلیة  لقیاس 
قابلیة لالستخدام من مرسول، حیث بلغ معدلجأظھرت المقاییس السابقة أن ھنووالرضا.    رستیشن أكثر 

 .81.95رضا یساوي وبدرجة دقیقة،  1:03الوقت لكل مھمة ٪، ومتوسط 92.27الفعالیة اإلجمالي 

  1:13الوقت لكل مھمة  ٪، ومتوسط  90.83بینما حصل تطبیق مرسول على معدل فعالیة إجمالي یساوي  
 .50.25دقیقة ودرجة رضا تساوي 

بعض االقتراحات لتحسین  واستنباطكل تطبیق سمحت لنا دراسة ھذه التطبیقات بمعرفة المشكالت في لقد 
. كما نأمل أن یصبح  من ذوي اإلعاقات البصریةقابلیة استخدام تطبیقات التوصیل التي یستخدمھا األشخاص  

 بحثنا بدایة إلجراء بحث مماثل على تطبیقات محلیة أخرى على اختالف أنواعھا. 
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 التطبیقات  تصمیم ل اتتوصی

 بناًء على نتائج بحثنا:  التوصیلفیما یلي بعض االقتراحات لتحسین إمكانیة استخدام تطبیقات 

محتوى    فيواإلیماءة: یعتمد الشخص الكفیف على حركة یده / یدھا للتنقل    الصوتيالسرد  . التنقل باستخدام  1
الذي یجب أخذه في  من التطبیق، األمر  لفھم موقع كل عنصر  تعلیمات وسرد صوتيالصفحة أثناء سماع  

 االعتبار عند تصمیم تخطیط الصفحة.

، مثل وضع زر الرجوع أعلى یسار    Androidو   iOS. التقید بتوصیات التصمیم القیاسیة المقدمة من  2
 الصفحة في الواجھة اإلنجلیزیة وأعلى یمینھا في الواجھة العربیة.

ن عدم  أوصف عناصر الصفحة وتسمیتھا من أھم النقاط التي یجب مراعاتھا أثناء التصمیم حیث  إن  .  3
 أمًرا مستحیًال.لھ وجود تسمیة لزر أو خیار یجعل استخدام المكفوفین 

ألن المكفوفین ال یمكنھم معرفة ما  ، إذا لزم األمر  ظھورھااإلخطارات وربطھا بصوت یدل على . تقلیل 4
 إذا كان ھناك إشعار یظھر على الشاشة.

. استخدم المصطلحات الصحیحة لألزرار. على سبیل المثال، استخدم كلمة "إغالق" بدالً من "موافق"  5
العودة للتنقل عبر الصفحة. لوحظ ھذا الخطأ في صفحة  لإلشارة إلى الحاجة إلى إغالق إشعار معین قبل  

 ."مرسول"اختیار 

. ال تستخدم الطبقات فإن ظھور أجزاء من صفحة أخرى أو خیار كطبقة فوق الصفحة الرئیسیة یعد عامالً  6
 محتویات الطبقتین في نفس الوقت. السارد الصوتيسیئًا ومشتتًا للمكفوفین، حیث یقرأ 

ئم المنسدلة ألن المستخدم الكفیف ال یمكنھ تخمین نوع القائمة وغالبًا ما ینقر علیھا لیقرأھا . ال تستخدم القوا7
 مما یؤدي إلى إغالقھا. عبر السرد الصوتي

قد یؤدي عدم وجود ترجمة لمحتوى  .  )UI. ترجمة جمیع األزرار ومحتویات الصفحة لواجھة المستخدم (8
 المكفوفین إلى العدید من الخیارات والمیزات. الشاشة إلى إعاقة وصول 

. افصل بین الخیارات التي یجب أن تسمح للمكفوفین بإجراء عملیات علیھا، مثل حذف وتعدیل منتج معین  9
في تطبیق   المنتج  تقلیل كمیة  العربة. نظًرا ألن  البحث ألن   "ھنجرستیشن"في  في ھذا  اختباره  ال یمكن 

استخدام إیماءات الید لإلشارة   كما لم یمكنع المنتجات معًا وال یفصل بینھا،  كان یقرأ جمی  السارد الصوتي
 وسھولة االستخدام الرئیسیة. النفاذواختیار منتج واحد فقط لحذفھ  وھو ما یشیر إلى مشاكل 

. ال تفصل حقالً عن وصفھ، مثل حقل الكتابة، حیث یقوم الكفیف بالضغط على وصف الحقل بشكل  10
 ا أن لوحة المفاتیح ستظھر كما حدث أثناء اختبار تطبیق مرسول. متكرر معتقدً 

التوصیل    . من الضروري أیًضا إضافة حقل بحث إلى صفحة الخریطة إذا أراد الشخص الكفیف طلب11
 موقع آخر غیر موقعھ الحالي.  إلى

قابلیة استخدام التطبیق  12 ا  فقد. تأكد من أن تحدیث التطبیق ال یغیر  لتجارب في ھذا لوحظ عند إجراء 
 البحث أن بعض التحدیثات القدیمة كان لھا مستوى قابلیة استخدام أعلى من التحدیثات الجدیدة.
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