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Rezumat. Tehnicile informatice şi de comunicare condiţionează din ce în ce mai mult 
formarea relaţiilor sociale, constituind un domeniu de cercetare în plină dezvoltare. 
Progresul în domeniul tehnologic a permis dezvoltarea de noi servicii, sisteme, produse şi 
aplicaţii destinate persoanelor dependente. Întrucât dezvoltarea sistemelor tehnologice 
poate fi considerată o componentă esenţială a vieţii cotidiene, un interes deosebit trebuie 
acordat rolului pe care acestea îl au în procesul de creştere a autonomiei personale. În cazul 
persoanelor cu handicap, calculatoarele pot fi accesate mai uşor, prin proiectarea unor 
programe speciale, adaptate pentru o categorie cât mai largă de utilizatori. Tehnologia 
informatică adaptată (TIA) permite persoanelor cu handicap să utilizeze un calculator 
reducând sau eliminând obstacolele generate de interfeţele pentru utilizatorii comuni. TIA 
facilitează accesul la resurse informatice prin compensarea unei deficienţe. Scopul 
aplicaţiilor TIA este de a veni în ajutorul persoanelor cu dizabilităţi a căror angajare 
presupune utilizarea unui calculator şi de a sprijini integrarea lor pe piaţa muncii, prin 
acordarea unui suport tehnologic. Obiectivul acestui articol este de a prezenta importanţa 
unor tehnologii/ dispozitive destinate persoanelor cu dizabilităţi, în scopul integrării lor în 
societate.  

Cuvinte cheie: tehnologii informatice, suport tehnologic, persoane dependente/ persoane cu 
dizabilităţi 

1. Introducere 
Tehnologia informaţiei (TI), termen generic pentru totalitatea proceselor 
informaţionale computerizate, este tehnologia necesară pentru procesarea 
informaţiilor (în particular, folosirea calculatoarelor pentru a converti, 
procesa şi a transmite informaţii). În cazul persoanelor cu dizabilităţi, 
calculatoarele pot fi accesate mai uşor, prin proiectarea unor programe 
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speciale, accesibile şi adaptate pentru o categorie cât mai largă de utilizatori. 
O simplă opţiune poate mări în mod semnificativ numărul de persoane  
ce pot utiliza o aplicaţie (Les TIC au service des personnes handicapées, 
2008) [11].  

Termenul de tehnologii asistive se referă la serviciile şi echipamentele 
hardware şi aplicaţiile software cu ajutorul cărora o persoană cu deficienţă, 
de exemplu cu deficienţă de vedere, poate utiliza tehnologia informaţională, 
adică computerul, cu tot ceea ce ţine de acesta, inclusiv internetul şi 
serviciile de comunicare aferente  

3.1 Obiective şi ipoteze 
Obiectivele cercetării 

O1. Identificarea nevoilor de sprijin care facilitează o abordare pozitivă a 
persoanei cu handicap. O2. Identificarea nevoilor specifice de suport 
tehnologic ale tinerilor cu deficienţe vizuale, în scopul integrării lor pe piaţa 
muncii. O3. Evidenţierea potenţialului tinerilor cu handicap de vedere, a 
domeniilor în care se pot afirma şi pot avea competenţe distincte. 

Ipotezele cercetării 

H1. Se prezumă că interesul pentru tehnologiile informaţionale este explicit 
afirmat de tinerii cu handicap vizual. H2. Se prezumă că o serie de fenomene 
psihice legate de componenta dinamico-energetică a personalităţii - 
trebuinţe, interese, motivaţii, emoţii dobândesc la tinerii cu handicap vizual 
valenţe diversificate, exprimate prin caracterul specific al nevoilor de 
sprijin. H 3. Se presupune că efectul compensator al unor tehnologii asisitive 
- cum ar fi utilizarea componentelor informatice, se exprimă la nivelul 
personalităţii tinerilor cu handicap vizual, prin ameliorarea imaginii de sine 
şi a unor trăsături de personalitate (toleranţă la frustrare, sociabilitate, 
capacitate de relaţionare interpersonală).  

3.2 Alcătuirea loturilor cercetării 
În România sunt 93.458 de persoane cu handicap vizual, dintre care 89.560 
adulţi cu handicap grav. Numărul utilizatorilor de tehnologie informatică 
adaptată (ex: calculator accesibilizat), din rândul persoanelor cu handicap de 
vedere este de aproximativ 1.000 de persoane la nivelul României, iar dintre 



Rolul şi importanţa tehnologiei informatice adaptate (TIA) în procesul de 
integrare socială a persoanelor cu handicap 

135 

 
aceştia 200 sunt în Bucureşti (sursa: Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor 
din România)1.  

Ţinând cont că două din obiectivele cercetării au vizat identificarea unor  
nevoi specifice de suport tehnologic ale tinerilor cu deficienţe vizuale, 
precum identificarea domeniilor în care se pot afirma şi pot avea competenţe 
distincte în scopul integrării pe piaţa muncii, grupul ţintă a fost alcătuit din 
elevi şi tineri cu handicap vizual. Grupa de vârstă este cuprinsă între 16-25 
de ani, deoarece coincide  cu perioada finalizării studiilor şi a intrării de 
piaţa muncii. Ca metodă de eşantionare s-a aplicat: randomizarea 
stratificată. Cercetarea s-a efectuat pe două loturi.  

Lotul 1 este alcătuit din 18 persoane cu deficienţă de vedere, utilizatoare 
de computer, cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, din Bucureşti şi Focşani. 
Distribuţia pe sexe: 13 băieţi şi 5 fete. După natura deficienţei, distribuţia 
subiecţilor este următoarea: din naştere – 9, dobândită – 9. În ceea ce 
priveşte gradul de dependenţă, 4 subiecţi au nevoie de o persoană de sprijin, 
iar 14 sunt fără persoană de sprijin.  

Lotul 2 este alcătuit din 20 elevi de la Centrul Şcolar „ Regina Elisabeta”, 
Vatra Luminoasă, Bucureşti. Cei 20 de subiecţi sunt elevi din clasele 
terminale de liceu (XI-XII) şi elevi ai şcolii postliceale. Distribuţie pe sexe: 
11 băieţi şi 9 fete.  

3.3 Rezultatele cercetării şi interpretarea lor 
În prezentul articol, ne vom limita să expunem doar câteva din rezultatele 
obţinute de cele două loturi, la unele probe administrate, în vederea 
argumentării ipotezelor cercetării. Instrumentele psihologice administrate 
celor două eşantioane au fost chestionarul şi testul. Chestionarul Tehnologie 

                                                 

 

 

 

 
1 Cercetarea a fost realizată cu sprijinul domnilor Iulian Lesneanu şi Vasile Ioniţa, profesori de 
informatică la Colegiul pentru Deficienţi de Vedere, „Regina Elisabeta” - Vatra Luminoasă, din 
Bucureşti, care ne-au pus la dispoziţie o serie de date statistice.  
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de acces pentru persoanele cu handicap de vedere utilizatoare de computer 
(M. Pădure, 2004), a fost aplicat persoanelor nevăzătoare sub formă de 
interviu şi conversaţie participativă. Evaluarea se înscrie în categoria 
evaluare prin raportare la nevoi (needs-referenced evaluation/needs based), 
cu elemente de evaluare receptivă (responsive evaluation), consacrată de  
R. Stake (1975) [8].  

 
 

Figura 1. Tipuri de dispozitive TIA cunocute de subiecţi 

Pentru realizarea profilului de personalitate al deficientului de vedere a 
fost aplicată bateria de teste Cognitrom Assessment System (CAS), 
Cognitrom, Cluj-Napoca. Din bateria de teste CAS au fost selectate o serie 
de probe, considerate semnificative pentru obiectivele cercetării, şi anume: 
1. testul de transfer analogic verbal; 2. testul memorie de lucru; 3. scala de 
atitudini disfuncţionale, forma A (DAS); 4. chestionarul de acceptare 
necondiţionată a propriei persoane (USAQ); 5. chestionarul de evaluare a 
intereselor (CEI). Rezultatele obţinute în urma aplicării probelor psihologice 
mai sus menţionate, au fost prelucrate şi interpretate prin intermediul 
programului de evaluare CAS.  

Vom prezenta succint, doar rezultatele primului lot, la chestionarul 
Tehnologie de acces, şi rezultatele celui de-al doilea lot, la probele 3 şi 4, 
ale bateriei CAS, rezulate care ni s-au părut relevante în raport cu 
obiectivele şi ipotezele cercetării.  

După cum se observă în Figura 1, subiecţii primului lot manifestă un 
interes deosebit pentru utilizarea intensivă a tehnologiilor informaţionale şi 
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de comunicare, în diferite scopuri, fapt confirmat de procentul ridicat în care 
sunt la curent cu diverse tipuri de dispozitive de tehnologie informatică 
adaptată. Astfel, au cunoştinţe despre: 1. amplificatorul de ecran – 78%;  
2. cititorul de ecran – 11% şi; 3. display Braille – 11%.  

 

 
Figura 2. Scopul în care se utilizează TIA 

Relativ la scopul în care apelează la tehnologia informatică adaptată, 
acelaşi chestionar evidenţiază că subiecţii din acest eşantion utilizează 
calculatorul în următoarele situaţii: comunicare - 88,9%; informare/ recreere 
- 88,9%; continuarea studiilor - 83,3%; găsirea unui loc de muncă - 44,4% 
şi; îmbunătăţirea performanţei la locul de muncă - 5,6% (Figura 2).  

Procentele obţinute la acest item demonstrează că subiecţii folosesc în 
mare măsură calculatorul pentru comunicare, informare sau activităţi de 
loisir şi mai puţin pentru dezvoltarea competenţelor personale. Cu alte 
cuvinte, este conştientizat mai ales caracterul „utilitar” al tehnologiilor 
informaţionale şi mai puţin cel care se referă la caracterul formativ, educativ 
sau la creşterea performanţei profesionale.  

În plus, se constată că noile tehnologii informaţionale, satisfac o gamă 
largă de trebuinţe pozitive ale persoanei cu handicap vizual.  
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Răspunsurile subiecţilor din primul eşantion, la întrebarea 9 a 

chestionarului Tehnologie de acces, care vizează frecvenţa utilizării 
serviciilor internet (Figura 3), relevă că aceştia accesează zilnic site-urile 
web, într-un procent destul de ridicat (61%).  

 
Figura 3. Frecvenţa utilizării Internetului 

 În ceea ce priveşte accesibilitatea siturilor web din România 
(întrebarea 11 a chestionarului), respondenţii le găsesc: 1. puţin accesibile – 
22,20%; 2. destul de accesibile – 61,10%; 3. foarte accesibile – 16,70% 
(Figura 4).  

 În accesarea siturilor web, utilizatorii nevăzători întâmpină dificultăţi 
atunci când: 1. pagina conţine imagini ce nu sunt descrise şi prin text 
(situaţia este mai dificilă în cazul în care imaginile în sine, conţin informaţii 
esenţiale); 2. nu există criterii coerente de structurare a link-urilor (de 
exemplu: informaţia este disipată, aceasta necesitând un efort deosebit de 
concentrare a utilizatorului). 

 

Progresul de intergrare socială se bazează pe dezvoltarea relaţiilor 
interumane. Relaţiile interumane sunt relaţii de tip „faţă în faţă” definite ca 
„ansamblu cu autoreglare internă, datorită interacţiunii dintre efectele 
produse de încrederea în sine, care se sprijină pe experienţa şi competenţa 
subiectului şi efectele produse de stima de sine, care se constituie prin 
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intermediul imaginii de sine şi se consolidează prin respectarea valorilor 
fundamentale” (R. Chappuis, 1986, pp. 53-57) [3].  

Stima de sine este reprezentarea propriei persoane, exprimată în termeni 
de judecăţi de valoare şi constituie o componentă a schemei cognitive a 
personalităţii. 

Stima de sine, rezultată din integrarea progresivă a valorilor esenţiale 
care fundamentează unitatea şi coerenţa interioară a personalităţii, este 
întotdeauna prezentă în conştiinţa de sine, mai ales în relaţiile interumane, 
influenţând în mod pozitiv sau negativ comportamentul, în funcţie de natura 
schimbului interuman. Stima de sine este o forţă integratoare şi unificatoare 
a personalităţii, ce rezultă progresiv din satisfacţiile imediate şi din evitarea 
frustrărilor.      

 
Figura 4. Gradul de accesibilitate a siturilor româneşti 

Nivelul stimei de sine este estimat printr-un proces de evaluare globală a 
propriei persoane, proces care, în general, este iraţional şi dezadaptativ. 

Stima de sine, fie prea ridicată, fie prea scăzută, are consecinţe negative 
asupra funcţionării psihice a individului. Ea se reflectă şi în dimensiunea 
emoţională a personalităţii, care include, printre altele, atitudinile 
disfuncţionale şi acceptarea necondiţionată a propriei persoane.  

Scala de atitudini disfuncţionale, forma A (DAS), pe care am aplicat-o în 
cercetarea noastră, evaluează atitudinile ce pot constitui o predispoziţie 
pentru instalarea depresiei. 
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Chestionarul de acceptare necondiţionată a propriei persoane (USAQ), 

măsoară acceptarea de sine necondiţionată. 
Conform literaturii de specialitate acceptarea necondiţionată a propriei 

persoane poate constitui un factor protector care previne declanşarea 
anumitor manifestări psihopatologice, la contactul cu situaţiile negative de 
viaţă. Totodată acceptarea necondiţionată a propriei persoane se asociază 
pozitiv cu credinţele raţionale. Conform teoriei raţional–emotive şi 
comportamentale, acceptarea necondiţionată este un concept care se referă 
atât la aspectul funcţional al evaluării globale negative, cât şi la o atitudine 
generală faţă de sine, lume şi viaţă. Acceptarea necondiţionată a propriei 
persoane corelează cu credinţele dezadaptative şi cu emoţiile disfuncţionale. 

Chestionarul, conceput în 2001 de către Chamberlain şi Haaga, cuprinde 
20 de itemi şi se bazează pe teoria lui Albert Ellis asupra acceptării 
necondiţionate de sine. Un număr de 9 itemi sunt astfel formulaţi, încât 
reflectă nivelele crescute de acceptare necondiţionată a propriei persoane, 
iar 11 itemi sunt formulaţi încât să reflecte un nivel redus al acceptării 
necondiţionate de sine. Cotarea pentru 9 itemi se face direct, iar pentru 11 
itemi invers. Scorul total se obţine însumând răspunsurile la fiecare dintre 
cei 20 de itemi, alocându-se de la 1 la 7 puncte. Scorul total reflectă nivelul 
de acceptare necondiţionată a propriei persoane. Scorurile mari indică un 
nivel ridicat al acceptării necondiţionate a propriei persoane, în timp ce 
scorurile scăzute indică o „slabă” acceptare de sine. 

Aplicarea probelor psihologice, în cel de-al doilea lot, ne-a condus la 
următoarele concluzii: scorul mediu obţinut de subiecţi (139.2) la scala 
atitudini disfuncţionale, reflectă un mod optim de a găsi soluţii la probleme 
socio-profesionale, aceştia putând să se concentreze suficient de bine în 
rezolvarea unor sarcini dificile care pot apărea în viaţa cotidiană. 
Perturbarea nivelului emoţional al personalităţii este dat cu precădere de 
„atitudinile disfuncţionale” (exprimate în special prin depresie) şi mai puţin 
de „acceptarea necondiţionată de sine”(Figura 5).  

Altfel spus, chiar dacă subiecţii îşi „acceptă necondiţionat propria 
persoană”, imaginea de sine are anumite valenţe negative (acceptarea 
necondiţionată se exprimă printr-un nivel ridicat al depresiei, anxietăţii).  

Analiza corelaţiilor dintre variabilele de studiu demonstrează că valoarea 
coeficientului de corelaţie dintre interesele realiste şi atitudinile 
disfuncţionale este semnificativă din punct de vedere statistic: r = -0.497*  

(p = 0.05).  
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     Figura 5. Evaluarea dimensiunii emoţionale a personalităţii 
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Relaţia dintre acceptarea necondiţionată de sine şi interesele realiste, 

relevă că subiecţii care au un nivel ridicat al interesului cu privire la 
investigarea realistă a lumii, prezintă un nivel favorabil (pozitiv) al 
acceptării necondiţionate a propriei persoane. Replierea asupra propriei 
persoane, „închiderea în sine”, determină reducerea interesului pentru 
evenimentele lumii reale. Se constă că la persoanele cu deficienţe vizuale, 
folosirea computerului creşte interesul pentru evenimentele lumii reale. 
Drept urmare, acestea sunt mult mai „ancorate” în realitate şi mai bine 
adaptate la fenomenele vieţii cotidiene. O serie de interese, motivaţii 
dobândesc la tinerii cu handicap vizual valenţe diversificate, exprimate prin 
caracterul specific al nevoilor de sprijin ca, de exemplu, utilizarea 
tehnologiilor informaţionale (ipoteza 2). 

Referitor la relaţia emoţii - interese sociale, s-a constat că subiecţii cu 
interese sociale ridicate, prezintă un nivel mediu al atitudinilor funcţionale. 
În ceea ce priveşte relaţia dintre interesele sociale şi acceptarea 
necondiţionată a propriei persoane (şi, implicit, a imaginii de sine!), se poate 
conchide că o pondere mare a subiecţilor cu interese sociale ridicate, 
prezintă un nivel considerabil al acceptării necondiţionate de sine. Altfel 
spus, interesul social peste medie este şi o consecinţă a unei imagini de sine 
favorabile. Deci, se poate afirma că, utilizarea unor tehnologii asistive, de 
către tinerii cu handicap vizual are un efect compensator exprimat prin 
ameliorarea imaginii de sine şi a unor trăsături de personalitate, cum ar fi, 
sociabilitatea şi capacitatea de relaţionare interpersonală (ipoteza 3). Merită 
evidenţiat faptul că, persoanele cu handicap vizual care folosesc 
calculatorul, manifestă un grad mai ridicat de sociabilitate, decât cele care 
nu utilizează o astfel de tehnologie, întrucât transferă mai rapid interacţiunea 
„primară”: om-calculator, din plan individual în plan social.  

4. Concluzii 
Interesul pentru noile tehnologii informaţionale adaptate este exprimat 
manifest de toţi subiecţii celor două eşantioane, majoritatea lor având un 
computer personal (se validează astfel, prima ipoteză de lucru). Prezenţa 
tehnologiilor informaţionale a generat şi menţine interesul pentru 
dezvoltarea personală în această arie. De asemenea, utilizatorii de computer 
care manifestă competenţe şi abilităţi superioare, îşi exprimă interesul 
pentru participarea la cursuri avansate de perfecţionare în domeniu. Se poate 
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conchide că obiectivele 2 şi 3 ale cercetării sunt îndeplinite. Mai mult, 
cercetarea evidenţiază că tehnologiile de asistare şi acces satisfac o gamă 
largă de trebuinţe pozitive ale persoanei cu handicap vizual (se confirmă 
obiectivul 1).  

Considerăm că meritul principal al acestei lucrări contă în faptul că 
reuşeşte să reliefeze rolul şi importanţa tehnologiei informatice adaptate  
în procesul de integrare socială a persoanelor cu handicap, cu particularizare 
la handicapul vizual. 

Ca limită a cercetării trebuie menţionat faptul că, datorită 
particularităţilor psihoindividuale ale subiecţilor („persoane cu handicap 
vizual utilizatoare de computer”), numărul subiecţilor din eşantioane este 
relativ limitat. Este motivul pentru care rezultatele obţinute pentru cele două 
loturi nu pot fi extrapolate pentru o categorie largă de subiecţi. De aceea, 
pentru a extinde si generaliza rezultatele, este dezirabil ca studiul să 
cuprindă un volum mai mare de subiecţi, cu diverse tipuri de hadicap vizual, 
din regiuni diferite ale ţării.  

Ca un corolar, subliniem că trebuinţele în domeniul tehnologiilor 
informaţionale, ale persoanei cu handicap vizual, se înscriu în categoria 
trebuinţelor cultivate social şi interiorizate treptat de aceasta. Trebuinţele 
identificate ale persoanei cu handicap vizual, în domeniul tehnologiei de 
acces - a căror satisfacere asigură respectarea drepturilor fundamentale ale 
acesteia şi asigurarea şanselor egale -, pot fi definite drept nevoi  
speciale [5]. Pentru satisfacerea nevoilor speciale este nevoie de intervenţia 
societăţii, a cercetării, a serviciilor sociale specializate. 
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