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مركز “مدى“ هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام تأسست في عام 2010 كمبادرة لتوطيد معاني 
الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي القيود الوظيفية - ذوي اإلعاقة 

والمتقدمين في السن. وقد أصبح مدى اليوم مركز االمتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية 
في العالم.

يعمل المركز عبر شراكات استراتيجية على تمكين قطاع التعليم لضمان التعليم الشامل 
وقطاع الثقافة والمجتمع ليصبح أكثر شمواًل من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ويحقق المركز ذلك من خالل بناء قدرات الشركاء ودعم تطوير واعتماد المنصات الرقمية وفق 
المعايير الدولية للنفاذ الرقمي وتقديم االستشارات ورفع الوعي وزيادة عدد حلول التكنولوجيا 

المساعدة باللغة العربية عبر برنامج مدى لالبتكار، وذلك لتمكين تكافؤ الفرص لمشاركة  
األشخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السن في المجتمع الرقمي.

حقق مركز مدى على الصعيد الوطني نسبة نفاذ 94% إلى المواقع اإللكترونية الحكومية، 
أما على الصعيد العالمي فقد حققت قطر المركز الخامس وفق مؤشر تقييم حقوق النفاذ 

الرقمي. 

الرؤية
“تحسين إمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطر والعالم“.

الرسالة
“إطالق اإلمكانات الكامنة لدى جميع األشخاص ذوي القيود الوظيفية - ذوي اإلعاقة 

والمتقدمين في السن - من خالل بناء القدرات ودعم تطوير المنصات الرقمية القابلة للنفاذ“. 

مركز 
“مدى“



حول نفاذ

 "نفاذ" هي مجلة دورية يصدرها مركز مدى باللغتين العربية واإلنجليزية 
 كل ثالثة أشهر تهدف لتكون مصدر المعلومات الرئيسي حول أحدث ا

لتوجهات واالبتكارات في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
وانطالقًا من دورها كنافذة للمعلومات عبر العالم تسلط المجلة الضوء على 
العمل الرائد الذي تم في مجال تلبية الطلبات المتزايدة على حلول وخدمات 

نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا المساعدة في  قطر 
والمنطقة العربية والعالم.
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تحدد استراتيجية مركز مدى 2019-2021 قطاعين استراتيجيين 
لدعم نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أال وهما التعليم 
والثقافة. ويشمل قطاع الثقافة العديد من المجاالت الفرعية 

بما في ذلك الترفيه والثقافة. كما يضطلع برنامج مدى لالبتكار 
بمهمة دعم االبتكارات التكنولوجية الجديدة باللغة العربية 

ومتابعة آخر التطورات العلمية وأفضل الممارسات في هذا 
المجال والتي تبرز بينها الروبوتات وحلول الذكاء االصطناعي.

استخدام 
الروبوتات لتقديم 

خدمات العمالء 
القابلة للنفاذ 

تزداد أهمية الروبوتات الخدمية القابلة للنفاذ مع ازدياد 
الطلب على خدمات العمالء السريعة وقليلة التكلفة 
والعملية مع مرور الوقت. وقد مهد إدخال الروبوتات 

الخدمية االحترافية التي تتفاعل مباشرة مع العمالء إلى 
السوق الطريق الستخدام األنظمة اآللية الشبيه بالبشر 

وغير الشبيهة بالبشر لتكون جزًءا ال يتجزأ من قطاع 
خدمة العمالء. لم يعد هناك حدود إلمكانيات التشغيل 
اآللي في تحسين عملية تقديم خدمات فعالة من حيث 

التكلفة والجودة والسرعة والدقة في هذا القطاع.

استمرت حصة العمالء من منتجات الذكاء االصطناعي 
)AI( بالنمو بشكل مطرد خالل العقد الماضي. كما 

أن للشعبية المتزايدة لحلول مثل )Siri( و )Alexa( و 
)Google Home( تأثير كبير على األشخاص ذوي القيود 
الوظيفية )PFL(  حيث تساهم هذه الحلول بشكل كبير 
في تعزيز العيش المستقل عبر أتمتة اإلجراءات العملية 

من خالل األوامر الصوتية. وقد توسع انتشار هذه 
التقنيات مؤخًرا نحو تطوير روبوتات لخدمة العمالء ألداء 
مهام التعامل مع العميل. وتأتي هذه الروبوتات بأشكال 

بشرية وغير بشرية ويمكنها تنظيم معظم المهام 
األساسية في مجال خدمة العمالء.

نفاذ 
العدد ٩
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+=:)

نظًرا ألن العالم يركز على تحسين إمكانية النفاذ 
واستقاللية وجودة حياة األشخاص ذوي القيود 

الوظيفية، فإن دور الروبوتات القابلة للنفاذ والذكاء 
االصطناعي كان له أهمية كبيرة. يتم إنشاء حلول قائمة 

على الروبوت لتعزيز تجارب العمالء من ذوي القيود 
الوظيفية من خالل السماح لهذه الحلول بالمساعدة 

في معظم المهام األساسية مثل مساعدة العمالء في 
العثور على غرض ما أو إكمال مهمة معينة أو توجيههم 

نحو خدمة متوفرة. ويمكن للقوى العاملة اآللية زيادة 
اإلنتاجية في البنوك ومراكز التسوق والمراكز الترفيهية 

والفعاليات والمطارات ومحالت البيع بالتجزئة والبيع 
بالجملة والعديد من األماكن األخرى حيث تكون أنواع 

العمالء موحدة بطبيعتها.

المجاالت الرئيسية المحتملة لعمل الروبوتات القابلة 
للنفاذ في تقديم خدمات العمالء هي:

لغة اإلشارة اآللية 
يمكن للروبوتات القابلة للنفاذ توفير ترجمة لغة اإلشارة 

والتي يمكن دمجها في نظامهم. فمن خالل نظام 
أساسي قائم على الذكاء االصطناعي، يمكن أن تتم 

هذه العملية تلقائًيا، مما سيكون ذا فائدة كبيرة 
لألشخاص ذوي اإلعاقات السمعية.

أوضاع التفاعل المتعددة 
إن أوضاع التفاعل المتعددة المتناسقة والمدمجة في 
تطبيقات مختلفة مثل الصوت والنص والرؤية والعمل  

تجعل تجربة األشخاص ذوي القيود الوظيفية معها 
أكثر عفوية وتشابهًا مع البشر، مما يعزز بشكل كبير من 

تجربة المستخدم.

الترجمة اآللية والتعليق 
يمكن للروبوتات توفير خدمات الترجمة والتعليقات 

التوضيحية لألشخاص ذوي اإلعاقات السمعية. 
وسيؤدي هذا األمر أيًضا إلى كسر حاجز اللغة حيث 

سيتمكن هؤالء األشخاص ذوي اللغات المختلفة من 
التحدث مباشرة إلى الجهاز ويمكنهم الحصول على 

نة حسب الطلب. خدمة ُمحسَّ

التعرف على الصور واللكام 
توفر الروبوتات نظام التعرف التلقائي على الصور وميزة 
النص البديل للكالم لألشخاص ذوي اإلعاقات البصرية. 
حيث أن واحدة من أكثر المشكالت شيوًعا فيما يتعلق 
بإمكانية النفاذ هي عدم وجود نص بديل يقدم لفظيًا 

مع الصور ، مما يؤدي إلى عدم وصول المعلومات ذات 
القيمة لهؤالء األشخاص.

معلومات يمكن الوصول إليها 
يمكن للروبوتات المساعدة في جعل المعلومات أكثر 

نفاذًا لألشخاص الذين يعانون من صعوبات في القراءة. 
فمع وجود نظام متكامل للغاية، يمكن توفير النفاذ 

إلى المعلومات للمستخدمين مع الحفاظ على بساطة 
المعلومات المقدمة.

 البحث عن مسارات التنقل 
والمالحة الموجهة

سيكون تخطيط مسار التنقل المستقل مع تجنب 
العوائق في البيئات المزدحمة ممكًنا باستخدام 

الروبوتات التي يمكن أن توفر إمكانية التنقل الداخلي 
والخارجي بسهولة.

يمكن استخدام روبوتات خدمة العمالء بعدة طرق 
ولتأدية مهام مختلفة. ومن المتوقع أن يتطور هذا 

المجال تدريجيًا مع تسارع مسيرة التقدم التكنولوجي 
مع مرور الوقت. ونظًرا لقدرتها على التفاعل مع العمالء 

وجمع البيانات، فمن المتوقع أن تصبح الروبوتات جزًءا 
شائعًا من عملية خدمة العمالء اليومية.

على الرغم من أن الحلول اآللية يمكن أن تشكل خياًرا 
ذكًيا وفعااًل وكفًؤا، ال يزال الكثيرون يفضلون العنصر 
البشري للقيام بعملية خدمة العمالء ويعتقدون أنه 

بداًل من استبدال البشر بروبوتات في صناعة الخدمات، 
ينبغي أن تركز الشركات على التقنيات األخرى لدعم 

ممثلي خدمة العمالء لديهم في تقديم أفضل تجربة 
خدمة للمستخدمين.

نفاذ 
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6 مايكروسوفت 
أوفيس 

للفصول الدراسية والمناهج 
الدراسية الشاملة لتعليم 

رقمي شامل
يستهدف مركز مدى في استراتيجيته للفترة 2019-2021 بشكل رئيسي قطاعين 
استراتيجيين أال وهما التعليم والثقافة. وبالتالي،يقدم المركز أفضل الممارسات 

الدولية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم لضمان 
التعليم الشامل للجميع. وفي هذه المقالة ،سوف نستعرض استخدام حزمة برامج 

مايكروسوفت أوفيس )Microsoft Office 365 365( لضمان إمكانية النفاذ إلى 
المناهج والفصول الدراسية.

توفر لنا حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس 365 األدوات الالزمة إلنشاء منصات 
تعليمية عبر اإلنترنت للمدارس التي تتيح النفاذ المتساوي لجميع الطالب في 

أي وقت. حيث يحصل الطالب على الواجبات واإلعالنات والدرجات عبر اإلنترنت 
ويمكنهم المشاركة في المناقشات والمحادثات بالسرعة التي تناسبهم. ويمتلك 

المعلمون بفضل هذه الحزمة وسائل مبسطة إلنشاء وإدارة خطط الدروس 
ووحدات التعلم والواجبات. وعالوة على ذلك،يمكن إنشاء الواجبات وتصحيحها 

على اإلنترنت مما يتيح للطالب تتبع درجاتهم بسهولة.

نفاذ 
العدد ٩
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مدى يراجع
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 وتتضمن حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس 365 المخصصة للتعليم 
(Education 365 Office(،من بين أمور أخرى،برامج Word(( و )Excel( و 

 )Skype( و )Microsoft Teams( و )Sway( و )OneNote( و )PowerPoint) 
و )Minecraft(،اإلصدار التعليمي من بين أشياء أخرى.

الفصول الدراسية التعاونية
 يمكننا من خالل حزمة أوفيس 365 إدارة سير عمل الفصل الدراسي بسهولة 

 Class مع إشراك جميع الطالب. كما يمكن الحصول على كل ما نحتاجه من خالل
Notebook(( وتطبيقات أوفيس والتطبيقات التعليمية والملفات المدمجة في 

كل فصل. أصبح بإمكانك اآلن كمعلم تمكين دور الطالب ودعم اختياراته من خالل 
المحادثات والفيديو والمحتوى الممتع.

أما )OneNote( فيساعد المعلم في تنظيم المواد الصفية والتعاون بسهولة 
مع الطالب والزمالء،كما أنه مجاني ويمكن استخدامه على أي جهاز. 

ويسّهل)OneNote Class Notebook( إنشاء المواد التدريبية أو كتابة المالحظات 
 وإرسال أو أداء الواجبات المنزلية أو مشاركة عمل الطالب مع المعلمين اآلخرين 

أو أولياء أمور الطالب.

تعليم شامل لجميع الطالب
تتيح التنسيقات التي يمكن النفاذ إليها عبر اإلنترنت للطالب على اختالف قدراتهم 

وإعاقاتهم النفاذ إلى التعلم بغض النظر عن طريقة النفاذ الخاصة بهم. فهذه 
الحزمة توفر مساحة للتفاعل وتنمية المهارات للجميع. ويمكن للطالب النفاذ إلى 

المواد الدراسية والواجبات حتى إذا كان خارج المدرسة ألي سبب من األسباب.

نفاذ 
العدد ٩
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إعداد الطالب لتحقيق النجاح اآلن وفي المستقبل
عند استخدام حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس 365 المخصصة للتعليم في 

الفصل الدراسي،سيتعلم الطالب مجموعة من المهارات والتطبيقات التي يقدرها 
أصحاب العمل أكثر من غيرهم. فسواء كان عبر استخدام برنامج إرسال واستقبال 

البريد اإللكتروني ) ) Outlook أو برنامج تحرير المستندات النصية )Word( أو برنامج 
العروض التقديمية )PowerPoint(،يمكنك اليوم إعداد الطالب لمستقبلهم. 

 وبالنسبة للمشاريع الجماعية،يمكن للطالب الذين يعملون على نفس المستند 
أو الصورة أو جدول البيانات إنشاء التغييرات ومشاركتها ومعرفة التغييرات التي 

 يتم إجراؤها في الوقت الفعلي. ويمكن للمعلمين تتبع ما يساهم به الطالب 
في المشروع ويكونوا قادرين على رؤية كيفية تفاعل الطالب في هذه المشاريع.

 كما يمكن للمعلمين ومسؤولي المدارس االستفادة من هذه الحزمة للعمل
 على المشاريع اإلدارية،لذا فهي مفيدة أيًضا في دعم ميزانيات المدارس والفصول 

الدراسية.

الخدمات السحابية إلنشاء الفصول الدراسية الحديثة
يمكن للمعلم عبر حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس 365 المخصصة للتعليم 

إنشاء فصول دراسية تعاونية،والتواصل مع اآلخرين في منصات التعلم 
االحترافية،والتواصل مع موظفي المدرسة عبر خدمة التخزين السحابي 

(OneDrive( و برنامج العمل الجماعي )Teams( وبرنامج )Skype( للتواصل الفوري 
والدروس عبر الفيديو وغير ذلك.

العروض التقديمية االحترافية
سواء كان ذلك في الفصل الدراسي أو في المكتب،فإن برنامج )Sway( يجعل 

من السهل إنشاء تقارير تفاعلية وعروض تقديمية ومقابالت ومشاركة العمل مع 
اآلخرين للحصول على التعليقات واالقتراحات. مع )Sway(،يمكن ألي شخص في 

المجموعة معرفة كيف يقوم اآلخرون بتحرير مشروع ما. ويتوفر )Sway( أيًضا 
على اإلنترنت،وعلى أجهزة )iPhone( و )iPad( مما يجعله حاًل جيًدا للفرق متعددة 

المنصات. باختصار،إن )Sway( هو أداة رائعة يمكن استخدامها من قبل المعلمين و 
الطالب الستعراض العروض التقديمية.

الدعم العربي
توفر حزمة أوفيس 365 دعم اللغة العربية ألدواتها وتطبيقاتها المختلفة. 

وسيسهم توفر دعم اللغة العربية في تعزيز نوعية دعم الطالب ذوي اإلعاقة في 
الفصول الدراسية من خالل تقديم مجموعة واسعة من الميزات بتنسيق ثنائي 
اللغة. يوضح ما سبق كيف تشكل الحلول الشاملة مثل مايكروسوفت أوفيس 
365 حجر األساس في عملية دعم االحتياجات التعليمية للطالب ذوي القدرات 

المختلفة في قطر والمنطقة العربية.
 

وفي الختام يرى خبراء مركز مدى أن حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس 365 توفر 
عدد كبير من األدوات والموارد للمعلمين والطالب للتعلم والتعاون والتفاعل 
مع اآلخرين في جميع أنحاء البالد وعبر العالم. وتضيف مايكروسوفت باستمرار 

ميزات جديدة إلى برامج )OneNote( و )Sway( و )OneDrive( و )Skype( لتسهيل 
التواصل والتعاون للجميع على اختالف قدراتهم وقيودهم الوظيفية.
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 الجوالت االفتراضية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة الجسدية
يهــدف مركــز مــدى  فــي اســتراتيجيته للفتــرة 2021-2019 لتعزيــز نفــاذ األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن 
فــي الســن إلــى األنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة عبــر تمكيــن نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.  منــذ فتــرة 
ــا.  طويلــة، يتــم اســتخدام تطبيقــات الخرائــط منــذ تطويرهــا الســتعراض أي مــكان نريــده ونحــن نجلــس فــي منازلن
حيــث يمكننــا عــرض منطقتنــا المحليــة أو تخطيــط رحــالت بعيــدة المــدى بــدءًا مــن تخطيــط الرحــالت إلــى مشــاهدة 
المعاهــد الثقافيــة الهامــة لمســاعدتنا فــي تحديــد األولويــات والتنســيق. وتســاعدنا هــذه التطبيقــات بوقــت قصيــر 
علــى الحصــول علــى أكبــر فائــدة مــن الرحــالت الباهظــة الثمــن، ولكــن بالنســبة ألولئــك الذيــن يعانــون مــن إعاقــة 
جســدية، فــإن منافعهــا تتعــدى ذلــك بكثيــر. تفتــح هــذه الحلــول التكنولوجية أبواب المؤسســات الثقافية ليتمتع بها 
األشــخاص ذوو اإلعاقــة. إنهــا تســمح ألولئــك ذوي اإلعاقــة الجســدية باالستكشــاف والســفر أو الوصــول المــادي 

إلــى هــذه المواقــع.

توفــر جــوالت الواقــع االفتراضــي والجــوالت ثالثيــة األبعــاد الجديــدة تجــارب واقعبــة وتفاعليــة تســمح لنــا بمشــاهدة 
مســاحة كاملة والحصول على إحســاس حقيقي بالمكان باإلضافة إلى االقتراب من القطع والتحف الفردية. حيث 
يمكنــك مــن منزلــك القيــام بجولــة افتراضيــة لؤيــة المناظــر الطبيعيــة ومشــاهدة التفاصيــل الداخليــة لكولوســيوم 
رومــا وأن تتنقــل فــي طريقــك عبــر األقــواس الحجريــة القديمــة أو تتنــزه فــي الطــرق التــي تصطــف علــى جانبيهــا 
األشــجار وتقتــرب مــن حمامــات كاراكاال. ويمكنــك أن تشــاهد كل رومــا مــن ارتفــاع فــوق البياتــزا فينيســيا والــدرج 

اإلســباني لتحظــى برؤيــة بانوراميــة كاملــة أللــق المدينــة وعظمتهــا.

يحتــوي متحــف اللوفــر فــي فرنســا علــى برنامــج قابــل للتنزيــل يتيــح لــك االســتماع إلــى الدليــل الصوتــي للمتحــف. 
كمــا يمكنــك التحكــم فــي األلعــاب باســتخدام جهــاز تحكــم، ويمكنــك القيــام بجولــة افتراضيــة فــي متحــف باريــس 
واالســتمتاع بأكثــر مــن 600 صــورة فوتوغرافيــة لألعمــال الفنيــة المختلفــة و 400 صــورة مــن قاعــات المتحــف 

واالســتماع إلــى 30 ســاعة مــن التعليقــات الصوتيــة.

ومن جهة أخرى، يتيح مشــروع )° )Met 360  للمشــاهدين زيارة المجموعات الفنية ومشــاهدة الميزات المعمارية 
ــز والتــي تتكــون مــن 6  ــزة علــى جوائ لمتحــف متروبوليتــان فــي نيويــورك، ويمكــن مشــاهدة هــذه السلســلة الحائ
مقاطــع فيديــو علــى الهاتــف الذكــي أو جهــاز الكمبيوتــر أو الكمبيوتــر اللوحــي أو باســتخدام جهــاز الواقــع االفتراضــي 

لعــرض هــذه المغامــرة علــى أكمــل وجــه.

ومــاذا عــن هــذه التجربــة فــي قطــر؟ كان متحــف الفــن اإلســالمي فــي الدوحــة مــن أوائــل المتاحــف التــي انضمــت 
إلــى معهــد  جوجــل Google(( الثقافــي. يمكنــك القيــام بزيــارة افتراضيــة للمعــرض أو للمتحــف العربــي للفــن الحديث.

ماذا لو كان المتحف أو المعرض الذي تريده غير متاح فعلًيا؟
لقــد وصــل التطــور التكنولوجــي اليــوم إلــى مرحلــة يمكنــك فيهــا، بفضــل كاميــرا ذات جــودة عاليــة تغطــي 360 درجــة 
مــع حامــل ثالثــي القوائــم وتطبيــق معيــن، التقــاط لقطــات بانوراميــة شــاملة فــي أي مــكان. كمــا يمكــن تحميــل 
الصــور وتحريرهــا باســتخدام برنامــج يتيــح لــك تجميــع المشــاهد واالنتقــال مــن واحــد إلــى أخــر. وهنــاك أيًضــا منظمــات 
تقــدم هــذه الخدمــة للمتاحــف والمعــارض بتكلفــة تناســب معظــم الميزانيــات بــدًءا مــن الصــور األساســية بزاويــة 

360 درجــة ووصــواًل إلــى البيانــات األوليــة ونمــاذج األشــياء ثالثيــة األبعــاد.

إن هذه التطورات المبتكرة تجعل العالم الماضي والحاضر من الثقافة والفن أكثر قابلة للنفاذ بالنسبة لألشخاص 
الذيــن يعانــون مــن قيــود جســدية. ويعمــل مركــز مــدى مــع شــركائه فــي قطــاع الثقافــة والترفيــه لضمــان النفــاذ 
الرقمــي إلــى المتاحــف مــن خــالل بنــاء قــدرات أخصائيــي المتاحــف وتقديــم خدمــات استشــارية حــول نفــاذ تكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصاالت.
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 هل ميكن أن يكون االبتكار شاماًل؟
جتربة قطرية رائدة

 من منطلق عملي كباحثة متخصصة، فقد استمتعت دومًا بتطوير حلول تكنولوجية جديدة وخاصة تلك
 التي توفر الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة. وعلى مدى سنوات عديدة، قامت جمموعتنا البحثية يف كلية

 العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة باخرتاع وجتربة وتطوير عدد من التقنيات اجلديدة التي قدمت
 الدعم وأتاحت إمكانية النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة بعدة طرق. ويف هذه املقالة، أود إلقاء الضوء على

.مشروعني بحثيني واعدين

الدكتورة دينا آل ثاني 
College of Science and Engineering 

Hamad Bin Khalifa University 
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رصد ومراقبة االنتباه لدى 
األطفال ذوي اضطراب طيف 

التوحد أثناء التعلم
إن اضطراب طيف التوحد )ASD( هو اضطراب يف النمو العصبي يتميز بعجز يف التواصل االجتماعي 

ومنط متكرر من السلوك، كما يعرف أيًضا بإظهار منط غري عادي من سلوكيات االنتباه مثل صعوبة 
حتويل االنتباه، وعدم القدرة على االنتباه إىل ما فوق أو حتت احملفزات السمعية البصرية، وال يويل 

اهتماًما كبرًيا باحملفزات االجتماعية. يعد انتشار هذا االضطراب مرتفع نسبًيا ومل يكن هناك عالج 
 معروف له. وبالتايل، فقد مت تطوير سلسلة من التدخالت التعليمية والسلوكية من خالل االستفادة 

من التقنيات احلالية لدعم نقص االنتباه، األمر الذي يدعم مهاراتهم يف التواصل االجتماعي واملهارات 
األكادميية.

تؤثر هذه التدخالت يف األطفال ذوي التوحد بشكل خمتلف حيث قد يتطلب بعضهم حتفيز كبري 
والبعض اآلخر يفضل عكس ذلك. لذلك، ال بد من الكشف عن مستوى انتباه هؤالء األطفال ومراقبته يف 

الوقت الفعلي أثناء إجراء التدخل التعليمي لتحديد أي تدخل يناسبهم أثناء التعلم. وسيمنحنا هذا 
األمر فرصة لتغيري مؤثر االنتباه كما هو مطلوب من قبل كل طفل. وحددت الدراسات االنتباه املستمر 
من بني األنواع األخرى من االنتباه كونه عنصر حاسم يف تعلم التدخل واحلفاظ على مستوى االنتباه 
املستمر وهو يختلف باختالف التقنيات املستخدمة وبيئات التعلم مثل التدخل على أساس الكمبيوتر 

)CBI( ، تدخل اإلنسان اآليل )HRI( و الواقع االفرتاضي )VR( ويف الفصول الدراسية العادية.

تهدف هذه الدراسة إىل تصميم وتطوير حل تكنولوجي لرصد مستوى انتباه األطفال ذوي التوحد 
أثناء التعلم يف بيئة تعتمد على الواقع االفرتاضي نظًرا لقدرة هذا الواقع على تقليد سيناريو احلياة 

الواقعية مثل عبور الطرق أو التسوق بشكل آمن لألطفال ذوي التوحد وكذلك توفري سيناريو صف 
مدرسي موحد بني املشاركني.

من خالل متابعة الدراسات احلالية، مت التعرف على التدخالت املستندة إىل الواقع االفرتاضي والتي 
ركزت بشكل أساسي على التدابري الذاتية مقارنًة بالطرق املوضوعية يف الكشف عن االنتباه املستمر 

ورصده عند األطفال ذوي التوحد. وعلى الرغم من أن التدابري الذاتية كانت ناجحة يف حتديد مستوى 
االنتباه، فإنها تتطلب خربة واسعة يف جمال التوحد وتستغرق وقًتا طوياًل. وبالتايل، فإننا نعتزم 

تطبيق تدابري موضوعية يف اكتشاف ومراقبة انتباه األطفال ذوي التوحد عرب تدخل قائم على الواقع 
 االفرتاضي من خالل االستفادة من تكنولوجيا االستشعار احلالية التي ميكن االعتماد عليها والتي 

ال تتطلب خربة معينة الستعمالها.

وبهذا نكون قد اطلعنا على اثنني من أبرز احللول التكنولوجية التي نعمل على تطويرها يف كلية 
العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة لدعم وحتسني إمكانية نفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل 

املعلومات واحملتوى الرقمي، إضافة إىل رصد ومراقبة االنتباه لدى األطفال ذوي اضطراب طيف 
التوحد أثناء التعلم.

 )Interact SE(
حمرك بحث للمكفوفني

اإلنرتنت هو املصدر الرئيسي للمعلومات يف وقتنا احلاضر، فنحن 
نستخدم حمركات البحث عدة مرات يف اليوم لالطالع على مواضيع 

خمتلفة. وميكن للمستخدمني املكفوفني النفاذ إىل الويب 
باستخدام قارئ الشاشة. هناك عدد من األدلة البحثية التي تفيد 

بأن الباحثني املكفوفني على شبكة اإلنرتنت مييلون إىل قضاء أكرث 
من ضعف الوقت الذي يقضيه الباحثون اآلخرون يف صفحة نتائج 

البحث. وهذا األمر يؤثر على أدائهم واندماجهم. ولذلك وضعنا 
نصب أعيننا هدف توفري طرق خمتلفة وبديلة لتمثيل نتائج البحث 

لتسهيل عملية البحث وتعزيز ومتكني قدراتهم وحتسني جتاربهم يف 
البحث على اإلنرتنت بفعالية.  

 )Interact SE( يهدف هذا املشروع لتصميم أداة تفاعلية
تقدم عرضًا موجزًا لصفحة نتائج البحث باستخدام الصوت. ومت 

تقييم هذه األداة من قبل املستخدمني املكفوفني بالتعاون مع 
مركز مدى ومركز قطر االجتماعي والثقايف للمكفوفني. وكانت 

النتيجة النهائية لهذه الدراسة هي منوذج أويل وظيفي يلخص 
نتائج البحث، حيث يتم بداية حتديد األفكار الرئيسية كمفاهيم 

ثم متثيلها للمستخدمني. كما ميكن للمستخدم البحث عن مزيد 
من املعلومات واستكشاف املزيد من نتائج البحث بكل التفاصيل 

 ،)FCA( املتاحة. لقد مت استخدام مبدأ حتليل املفهوم الرسمي
لتقدمي نتائج مفاهيم عمليات التلخيص. وكان الهدف من ذلك هو 

السماح بإصدار املنتج النهائي )Interact SE( كمنتج مفتوح 
املصدر ونشر نتائج البحث بني اجملتمعات األكادميية واملهنية.

نفاذ 
العدد ٩

13
هل يمكن أن يكون االبتكار شاماًل؟  تجربة قطرية رائدة



BONOCLE
أحدث حلول 
التكنولوجيا المساعدة 
لذوي اإلعاقات 
البصرية الحائز على 
جائزة مدى
سيدستارز العالمية 
للتكنولوجيا المساعدة

فــي إطــار برنامــج مــدى لالبتــكار، عقــد مركــز مــدى شــراكة 
مــع )Seedstars( للترويــج لحلــول التكنولوجيــا المســاعدة 
العربيــة بهــدف دعــم المشــاريع الناشــئة فــي قطر والشــرق 
 )PFLs( األوسط لتمكين األشخاص ذوي القيود الوظيفية
وتحسين حياتهم. ويشترك كل من  )Seedstars( ومدى 
فــي رؤيــة مشــتركة لدعــم االبتــكار مــن خــالل العمــل مــع 
رواد األعمــال المبتدئيــن فــي هذا المجال وتقديم التمويل 
والخبــرة لجعــل ابتكاراتهــم حقيقــة قابلــة للتســويق لتعــود 

بالنفــع علــى المســتخدمين النهائيين.

وقــد بنــي هــذا التعــاون بيــن الطرفيــن علــى كــون مــدى 
شــريك نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي   
مســابقة )Seedstars(  الشــرق األوســط  2018 وعلــى 
منــح جائــزة مــدى - سيدســتارز ألفضــل شــركة عربيــة فــي 

مجــال المشــاريع الناشــئة.

وقد شــكلت منصة )Seedstars(  الشــرق األوســط 2018 
مــع برنامــج مــدى لالبتــكار فرصــة كبيــرة لعــدد كبيــر مــن 
المبتكريــن ورواد األعمــال الذيــن كانــوا يبحثــون عــن الدعــم 
والمصــادر الالزمــة لتحويــل حلــول التكنولوجيــا المســاعدة 
الخاصــة بهــم إلــى حقيقــة قابلــة للتســويق. وقــد تــم دعــم 
هــذا التعــاون عبــر  مســار المســابقات فــي برنامــج مــدى 
لالبتكار. ويهدف هذا المسار إلى التعاون مع المسابقات 
الدوليــة مــن خــالل إدراج فئــة حلول التكنولوجيا المســاعدة 

العربيــة ضمــن فئــات المســابقات القائمــة مســبقًا.

وجذبــت الجوائــز 48 متقدمــًا مــن 13 دولــة فــي الشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا. وتم اختيار ثالثة منهم للتنافس 
 )Bonocle( في الجولة األخيرة من هذه المسابقة. وحصل
وهو أحد حلول النفاذ الرقمي للمكفوفين وذوي اإلعاقات 

البصريــة علــى جائزة بقيمة 10،000 دوالر.

ما هو )Bonocle(؟
تشــير أبحــاث الســوق الحاليــة إلــى أنــه يصعــب الحصــول 
علــى منتجــات إمكانيــة النفــاذ التــي تســتهدف األشــخاص 
الرتفــاع  نظــًرا  البصريــة  اإلعاقــات  وذوي  المكفوفيــن 
أسعارها وعدم توافقها مع تنسيقات الملفات المختلفة.
)Bonocle( هــو أول حــل تكنولوجــي مــن نوعــه يســتخدم 
ــر  خليــة برايــل واحــدة يتــم تحديثهــا أثنــاء تحريــك الجهــاز عب
ســطح مــا، األمــر الــذي يســمح لــه بقــراءة النــص بشــكل 
مســتمر. وتمكنه هذه الميزة من تخطي القيود المتعلقة 
بوجــود عــدد محــدود مــن خاليــا برايــل فــي مثــل هــذه 
ــة الواحــدة بتســعير  األجهــزة، كمــا يســمح اســتخدام الخلي
)Bonocle( بســعر تنافســي للغايــة ممــا يجعــل اقتنــاؤه 
أســهل بكثيــر. كمــا جعلــت هذه الخاصيــة )Bonocle( يتمتع 
ــح هــذا  ــر الحجــم، وقــد من بشــكل مبتكــر ومحمــول وصغي
للمستخدم إمكانية تنقل قصوى تتيح للشخص ذا اإلعاقة 
البصريــة اســتخدام جهــازه أثنــاء التنقــل أو أثنــاء الجلــوس 

بشــكل مريــح فــي مــكان عــام.

عالوة على ذلك، يستخدم )Bonocle( األجهزة الموجودة 
حالًيا والتي تم تطويرها بشكل جيد، مما يتيح للمستخدم 
النفــاذ إلــى مجموعــة أكبــر بكثيــر مــن المحتــوى والميــزات 
بــداًل مــن تطويــر جهــاز مدمــج بالكامــل ســيحد مــن نفــاذ 

األفــراد إلــى المحتــوى المتــاح حالًيــا رقميــًا. وتســمح واجهة 
برمجــة التطبيقــات )API( أيًضــا بالتكامــل التــام مــع الجهــاز 
ممــا يتيــح للمســتخدم الوصــول إلــى جميــع ميــزات الجهــاز 
الذي يتم استخدامه مع )Bonocle(. وتتيح إمكانية تكامل 
الجهــاز مــع المنصــات الحاليــة إمكانيــات هائلــة فيمــا يتعلــق 
بتوســيع وظائــف هــذا الجهــاز. كمــا تدعــم واجهــة برمجــة 
التطبيقــات أيًضــا التكامــل مــع تقنيــة التعــرف الضوئي على 
الحروف )OCR( مما يتيح للمستخدم قراءة محتوى النص 

المطبوع مســبقًا.

يجمــع )Bonocle( بيــن األجهــزة والبرمجيــات لتوفيــر منتــج 
مبتكــر يتيــح نفــاذ األشــخاص ذوي اإلعاقــات البصريــة إلــى 
المحتوى الرقمي دون أي عوائق. إنه جهاز محمول يتضمن 
خليــة برايــل موضوعــة تحــت طــرف إصبــع المســتخدم عنــد 
اإلمســاك بــه أو ارتــداؤه. وهــذا الجهــاز قــادر علــى التواصــل 
مــع مختلــف األجهــزة اإللكترونيــة )مثل الهواتف الذكية أو 
األجهــزة اللوحيــة أو أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة أو أجهــزة 
الكمبيوتــر الشــخصية( وعــرض محتويــات الجهــاز بطريقــة 
برايــل علــى خليــة برايــل المدمجــة، ممــا يوفــر للمســتخدم 

نفــاذًا غيــر مســبوق إلــى المحتــوى الرقمــي المتــاح.
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)Bonocle( خصائص
يعمل هذا الجهاز بثالث طرق مختلفة:

أوال، يمّكنــه العمــل عبــر تمريــر األصبــع المــزود بجهــاز صغيــر 
فوق شاشــة تعمل باللمس مما يســمح للجهاز باكتشــاف 
موقع طرف اإلصبع وإرســال محتويات الشاشــة إلى خلية 
ــا إلــى الجهــاز  ــًا، يمكــن إرســال المحتويــات تلقائًي برايــل. ثاني
مباشــرة ممــا يســمح للمســتخدم بقــراءة المحتويــات التــي 
يتــم عرضهــا بسالســة دون بــذل أي جهــد. أخيــًرا ، يســتخدم 
الجهــاز مستشــعًرا يتيــح تحريكــه علــى أي ســطح )مثــل 
مكتــب أو طاولــة المطعــم( وهــو يكتشــف الحركــة ويرســل 
المحتويــات المعروضــة إلــى جهــاز المســتخدم اإللكترونــي 

عــن طريــق تحريــك يــده علــى الســطح األفقــي.

ما فائدة )Bonocle(؟
لــدى )Bonocle( القــدرة علــى دمــج األشــخاص ذوي 
اإلعاقــات البصريــة فــي المجتمــع مــن خــالل توفيــر نفــاذ 
رقمــي دون عوائــق إلــى العالــم. كمــا أن إمكانيــة توفيــر 
هــذا االبتــكار بســهولة فــي مناطــق الجــذب الســياحي 
والمطــارات والفنــادق والمالعــب ووســائل النقــل العــام 
تجعلــه بمثابــة دليــل ومصــدر معلومــات لألشــخاص ذوي 
اإلعاقات البصرية دون عراقيل لتفادي الحد من تفاعلهم 

االجتماعــي وبالتالــي توفيــر تجربــة حياتيــة كاملــة.

إن كاًل من الســعر المعقول وســهولة االســتخدام وقابلية 
 )Bonocle( الحمــل والخصائــص المتعــددة تجعــل مــن
مناســبًا الحتياجــات الســوق. ويدعــم برنامــج مركــز مــدى 
ــة  ــه يدعــم اللغــة العربي ــكار اســتخدام )Bonocle( ألن لالبت
بشــكل كامــل ممــا يتيــح للمســتخدم النفــاذ إلــى المحتــوى 
الرقمي العربي. وســيؤدي ذلك إلى توســيع نطاق النظام 
البيئــي للتكنولوجيــا المســاعدة العربيــة المتاحــة فــي قطــر 
والمنطقة بشكل كبير. وفي الختام، نعتقد انه يمكن لهذا 
المنتــج تقديــم مســاهمة حيويــة لقطــاع التعليــم مــن خــالل 
تســهيل اســتخدام برايــل فــي الفصــل الدراســي وتحســين 
المعرفــة الكليــة بلغــة برايــل فــي المنطقــة وفــي جميــع 

أنحــاء العالــم. 

Bonocle جائزة مدى سيدستارز العالمية للتكنولوجيا المساعدة نفاذ 
العدد ٩
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الصعوبات التعليمية
التواصل البديل والمعزز

يعتمد األفراد الذين يعانون من صعوبات شديدة في النطق واللغة على أنظمة 
التواصل البديل والمعزز )AAC( الستكمال أو استبدال عملية النطق من أجل التواصل 
الفعال مع اآلخرين. ويشير مصطلح التواصل البديل والمعزز )AAC( إلى طرق االتصال 

البديلة التي تحل محل الكالم أو الكتابة ألولئك الذين يعانون من إعاقات في نطق 
وفهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة. 

في السابق، كان استخدام التواصل البديل والمعزز في قطر والمنطقة العربية يمثل 
تحدًيا ملموسًا ألن قطاعات التعليم مدعومة بشكل أساسي من ِقبل اختصاصيي 

تعليم يتحدثون اإلنجليزية باستخدام رموز التواصل البديل والمعزز التي طورت 
وصممت من أجل الواليات المتحدة األمريكية والمستخدمين األوروبيين. وغالًبا ما 
يكون لهذه الرموز تجسيدات ومعاني ثقافية وسياقية مختلفة عندما يتم تقديمها 

في المجتمع العربي المحلي. وتشمل التحديات اإلضافية التي تواجه استخدام 
مجموعات الرموز الغربية داخل المنطقة، المعالجين والمعلمين الذين ينتمون إلى 

خلفية لغوية وثقافية مختلفة مقارنًة بمستخدمي رموز التواصل البديل والمعزز. 

نفاذ 
العدد ٩

16



Nafath Magazine
Issue 9

16

رموز تواصل 
للطالب ذوي 

الصعوبات التعليمية

وعالوة على ذلك، يتم التحدث باللغة العربية بشكل مختلف عند التواصل باستخدام 
اللغة العربية الفصحى والمحكية. وقد أثارت كل هذه العوامل المتعلقة بالحاجة إلى 
التواصل بفعالية في المجتمع باستخدام لغات/أساليب اتصال شفهية مختلفة، إلى 

جانب التفسير المختلف للرموز المرئية على المستوى الثقافي والسياقي، الحاجة إلى 
تطوير رموز تواصل بديل ومعزز تكون معدة لتلبية االحتياجات المختلفة.

ولمواجهة هذا التحدي، وفي عام 2013، شرع مركز مدى في مشروع لتطوير 
مجموعة رموز تواصل بديل ومعزز تسمى “تواصل” وهي رموز تركز على اللغة العربية 
القطرية. وقد تم إطالق المشروع بالتعاون مع جامعة ساوث هامبتون وبتمويل من 

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي )QNRF(. حيث تم تصميم مجموعة رموز 
للتواصل بحيث تكون مناسبة لالستخدام باللغتين )اإلنجليزية والعربية(، إلى جانب 

مراعاة أن تكون المفردات والرموز مناسبة ثقافيًا وسياقيًا للمجتمع المحلي. و تحتوي 
مجموعة رموز “تواصل” حالًيا على أكثر من 600 كلمة في مفرداتها.

 )madaportal.org/tawasol( وقد أطلق مركز مدى منصة مخصصة عبر اإلنترنت
إلتاحة رموز تواصل للمعلمين والمعالجين وأولياء األمور والمطورين واألخصائيين. 

ويسمح هذا الموقع للمستخدمين والمختصين ذوي الصلة بتنزيل مجموعة الرموز 
لالستخدام داخل بيئتهم )مثل المنزل أو المدرسة أو ما إلى ذلك( إلى جانب موارد 

التدريب المرتبطة الستخدامها. 

)API( واجهة برمجة التطبيقات
يتم توسيع منصة تواصل على اإلنترنت لتقدم واجهة برمجة التطبيقات للمطورين 

لتكون قادرة على دمج مجموعة الرموز في مختلف التطبيقات التي يجري تطويرها. 
إن واجهة برمجة التطبيقات بالنسبة لرموز تواصل هي مجموعة من التعاريف الفرعية 
والبروتوكوالت واألدوات الخاصة ببناء برامج التطبيق. وبشكل أبسط، هي عبارة عن 

مجموعة من طرق االتصال المحددة بوضوح بين مكونات البرامج المختلفة. يمكن 
استخدام واجهة برمجة التطبيقات )API( لتطوير تطبيقات جديدة للتواصل البديل 

.iOS والمعزز باستخدام رموز تواصل لألجهزة العاملة بنظامي أندرويد و
تعد واجهة برمجة التطبيقات )API( أول أداة من نوعها تسمح للمطورين بإنشاء 

تطبيقات للتواصل البديل والمعزز باللغة العربية في المنطقة. وسوف يدعم هذا 
األمر دمج رموز تواصل في تطبيقات التواصل البديل والمعزز الحالية والجديدة. 

فالغرض منه في النهاية هو توسيع نطاق حلول التواصل البديل والمعزز العربية 
المتاحة للمستخدمين في المنطقة وتطوير التكنولوجيا المساعدة العربية إلى جانب 

تعزيز النظام البيئي وإمكانية النفاذ.

تطبيق “تواصل” للتواصل البديل والمعزز
لتعظيم التأثير على مستخدمي التواصل البديل والمعزز باللغة العربية في قطر 

والمنطقة، أطلق مركز مدى أول تطبيق للتواصل البديل والمعزز باللغة العربية يعمل 
كليًا باستخدام رموز تواصل. إن تطبيق “تواصل” هو أحد الحلول المبتكرة التي يدعمها 

مدى من خالل برنامج مدى لالبتكار. وقد تم تطويره باتباع اإلرشادات الدولية التي 
تحكم التواصل البديل والمعزز، وكذلك تحويل نماذج الكالم إلى اتصال بديل ومحّسن 

باتباع مبادئ السلوك اللفظي وتحليل السلوك التطبيقي.
ال توفر حلول اللغة اإلنجليزية الحالية للتواصل البديل والمعزز السياقات الثقافية وال 

اللغة الالزمة للمجتمع القطري الناطق بالعربية. وهنا توفر رموز تواصل فرصة عظيمة 
للتواصل غير اللفظي المناسب ثقافًيا للمستخدم القطري والعربي. إن دمج هذه 

الرموز في تطبيق واحد يعزز قدرة األشخاص غير اللفظيين على التواصل مع اآلخرين. 
ومن هذا المنطلق، هدف تطبيق تواصل إلى استخدام رموز التواصل لتحسين مهارات 

االتصال لألشخاص واألطفال الذين يعانون من صعوبات التواصل أو القراءة والكتابة.

لقد تم تصميم هذا التطبيق ليكون قاباًل للتخصيص بدرجة كبيرة بحيث يمكن 
 للمعلمين وعائالت مستخدمي التواصل البديل والمعزز تعديله واإلضافة عليه 

لتلبية احتياجات التواصل للمستخدمين في المنزل أو في المدرسة أو في أي مكان 
آخر. فمن خالل توفير أداة تواصل عربية شاملة، سيكون بمقدور مستخدمي التواصل 

البديل والمعزز المشاركة في المجتمع من خالل التحدث مع اآلخرين والتعبير عن 
أنفسهم. ومن خالل تمكينهم من التواصل، سيكون لدى األشخاص ذوي اإلعاقة 

فرص أفضل للتواصل والتعلم والعمل والعيش بشكل مستقل.

 عالوة على ذلك، وكجزء من التزام مركز مدى بتحسين المشهد التعليمي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، تم تنظيم مسابقة في قطر مؤخًرا لتشجيع تطوير موارد 

تعليمية جديدة باستخدام تواصل. وشارك في هذه المسابقة معلمين من مختلف 
المدارس إلنشاء موارد تعليمية لطالبهم باستخدام مجموعة رموز “تواصل”.

 إن دعم مدى لتطوير واستخدام حل تكنولوجي باللغة العربية يتكون من 
 الكلمات والرموز المناسبة يسهل ويحسن حياة األشخاص غير القادرين على 

التواصل باللغة اإلنجليزية. باإلضافة إلى ذلك، فقد أصبح بإمكان أفراد األسرة 
واألقارب والمدرسة والمجتمع الناطق باللغة العربية فهم اللغة التعبيرية 

المستخدمة في تطبيق “تواصل”.

رموز تواصل  للطالب ذوي الصعوبات التعليمية نفاذ 
العدد ٩
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أحدث الحلول 
التكنولوجية لذوي 
اإلعاقات السمعية

 غالًبا ما يواجه األشخاص ذوي اإلعاقات السمعية قيوًدا 
 عديدة في النفاذ إلى التكنولوجيا في حياتهم اليومية. فمن 

 الصعب على هؤالء األشخاص التواصل وإدراك المعلومات 
مقارنًة بغيرهم.

من أجل تلقي المعلومات وتوصيلها، يعتمد األشخاص ذوي اإلعاقات السمعية غالًبا على األجهزة المرئية 
واللمسية. ويوفر استخدام التكنولوجيا المساعدة لهذه الفئة العديد من الحلول لمشاكلهم من خالل توفير 

 مستوى صوت أعلى )لألشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع(، ومالحظات عن طريق اللمس، 
ومعلومات مرئية وتحسين النفاذ إلى التكنولوجيا.

تهدف التكنولوجيا المساعدة في مجال دعم وتمكين ذوي االعاقات السمعية لتضخيم األصوات المحيطة 
 بالشخص أو لتضّخيم صوت معين يثير اهتمام الشخص، أو توفير طريقة بديلة للنفاذ إلى المعلومات عبر الرؤية 

أو االهتزاز. ويمكن تقسيم هذه الحلول التكنولوجية إلى 3 فئات رئيسية:
تكنولوجيا تحسين السمع.  .1

تكنولوجيا تنبيه الفرد.  .2
تكنولوجيا االتصال.  .3

نفاذ 
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تكنولوجيا تحسين السمع1 
تتضمن التكنولوجيا المساعدة على السمع 

أنواع الحلول التي تضّخم الصوت حول الشخص 
الذي يعاني من صعوبة في السمع. وقد يكون 

لمساعدات السمع أداة اتصال الستقبال اإلشارات 
الكهرومغناطيسية. وعندما يقوم شخص ما بتحويل 
جهاز السمع إلى ملف اتصال عن طريق الضغط على 

زر في جهاز السمع، يمكنه سماع أي إشارة مرسلة عبر 
دائرة التحريض السمعي ويمكن تصنيفها كالتالي:

أ. أجهزة االستماع المساعدة
 وتتضمن ما يسمى »بدوائر التحريض السمعي« 

 التي يتم استخدامها في األماكن العامة مثل 
المسارح والفصول الدراسية وقاعات االجتماعات، إلخ. 

 وعلى سبيل المثال، هناك العديد من األماكن التي 
 يتم إحاطتها بسلك كبير  يحيط بمنطقة من المقاعد 

 متصلة بنظام الصوت. وطالما أن الشخص الذي لديه 
 جهاز السمع يجلس داخل الحلقة سيتم تحويل جهاز 
 السمع إلى برنامج االتصال عن بعد، وسيكون قادًرا 

على سماع اإلشارة التي تم بثها بوضوح وبشكل مريح. 
يجوز للشخص الذي يعاني من صعوبة في السمع أيًضا 

شراء نظام كهذا للعمل مع تلفزيونه في المنزل.

ب. مكبرات الصوت الشخصية
توفر أجهزة السمع فوائد كبيرة في العديد من البيئات، 

ولكن في بعض األحيان يكون الشخص في بيئة ال 
يمكن أن تساعده فيها أجهزة السمع على حل جميع 

المشكالت. ففي المواقف التي يكون فيها الكثير من 
الضجيج في الخلفية أو المواقف التي يجب أن يسمع 

فيها الشخص ما يريده عبر مسافة كبيرة، قد يكون من 
الصعب بالنسبة للبعض حتى مع أجهزة السمع سماع 
الصوت المطلوب. وتعتبر أنظمة االستماع الشخصية 

مفيدة في هذه المواقف لمساعدة الشخص على 
سماع اإلشارة المقصودة بالكامل دون ضجيج أو 

موسيقى الخلفية.

 تكنولوجيا تنبيه الفرد 2
يمكن استخدام أنظمة التنبيه إلعالمك أو 

إلعالم طفلك من ذوي اإلعاقات السمعية 
عند الحاجة إلى اتخاذ إجراء طارئ. فإذا كان 

شخص ما يرن جرس الباب أو إذا تم تنشيط جهاز إنذار 
الدخان على سبيل المثال، يمكن استخدام أنظمة التنبيه 

إلعالمك بالحدث الطارئ. وتتراوح أنواع اإلخطارات 
 حسب تفضيالتك، من األضواء الساطعة إلى االهتزاز 

أو األصوات.

 وتتضمن معظم الهواتف المحمولة السائدة هذه 
األيام نظم اإلنذار للصم وضعاف السمع. وباإلضافة إلى 

الهواتف المحمولة، هناك أيًضا ساعات وأساور ذكية 
يستخدمها األشخاص الذين يعانون من فقدان السمع 

كأجهزة تنبيه.
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تكنولوجيا االتصال3 
لقد سّهل التطور التكنولوجي الطريقة التي 

يتواصل بها الناس، وبالنسبة لذوي اإلعاقات 
السمعية، فقد ساعدتهم التكنولوجيا كثيرًا 

على التواصل مع بعضهم البعض ومع األشخاص 
اآلخرين. ونستعرض فيما يلي بعض التقنيات 

المستخدمة لالتصال من قبل هؤالء األشخاص:

أ. خدمات التواصل عبر الفيديو
إن خدمات التواصل عبر الفيديو أو الترجمة عن بعد عبر 

الفيديو هي نوع من خدمات اتصاالت الفيديو التي 
تستخدم أجهزة االتصال مثل كاميرات الويب أو أجهزة 

الفيديو لتوفير لغة اإلشارة و / أو خدمات الترجمة 
الصوتية.

في كثير من الحاالت، قد يستغرق األمر بعض الوقت 
للحصول على مترجم فوري وقد ال يكون متاًحا على 

الفور، وعندها تقوم خدمات التواصل عبر الفيديو بتوفير 
مترجم فوري. هناك طرفان مشتركان في هذه العملية، 

الشخص من ذوي اإلعاقات السمعية الذي يستخدم 
الخدمة والمترجم الفوري على الشاشة.

يمكن أن يظهر المترجم على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف 
أو كاميرا الويب. وسيستخدم المترجم الصوت لترجمة 

حديث شخص ما ويقوم بترجمته عبر لغة اإلشارة 
إلى الشخص األصم، ثم إذا أراد األصم أن يقول شيًئا 
سينقلونه للمترجم عبر اإلشارة وسيستخدم المترجم 

صوته لنقل الرسالة.

ب. النص في الوقت الفعلي
ينقل النص في الوقت الفعلي نًصا يمكن للقارئ قراءته 

على الفور حتى قبل انتهاء كتابة الجملة. وتعد هذه 
إحدى الطرق التي يستخدمها األشخاص ذوي اإلعاقات 

السمعية للتواصل. ويمّكن للشخص اآلخر )المستقبل( 
قراءة الرسالة على الفور دون انتظار انتهاء كتابتها. 

ويسمح ذلك للمتحدث بالتكلم بشكل مستمر دون 
انقطاع أوتوقف مؤقت.

ت. روبوتات لغة اإلشارة 
هناك عدة روبوتات في السوق تجعل التواصل مع 
الصم أكثر سهولة. وقد تم تطوير بعض الروبوتات 
خصيصا لتعليم األطفال لغة اإلشارة. هناك بعض 

برامج الروبوت المستخدمة على مواقع الويب أو في 
التطبيقات لتوصيل الرسائل النصية عن طريق تحويلها 
إلى لغة اإلشارة باستخدام مكتبة مخزنة محلًيا أو عبر 

التخزين السحابي. أحد األمثلة على ذلك هو  »بوحمد« 
وهو المترجم الفوري للغة اإلشارة القطرية. 

يدعم مركز »مدى« المبادرات لتطوير الحلول 
التكنولوجية العربية الرائدة التي تخدم ذوي اإلعاقات 

السمعية. ويطالب هؤالء األشخاص  بالحلول 
التكنولوجية التي تدعم لغة اإلشارة العربية. و أبرز هذه 
الحلول هو التكنولوجيا ثالثية األبعاد التي يطلق عليها 

»Avatar« والتي تم استخدامها لتطوير الشخصية 
االفتراضية »بوحمد« مترجم لغة اإلشارة القطرية بدعم 

من مركز مدى. 
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حلول 
تكنولوجية 

مبتكرة 
لتحسين 

حياة 
المتقدمين 

في السن
 أطلق مركز مدى العديد من المبادرات لتحسين حياة المتقدمين في السن وتمكين 

 بيئتهم وتعزيز استقاللهم من خالل نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتتضمن 
 هذه المبادرات إصدار “دليل أفضل الممارسات في مجال العيش المستقل” وبرنامج 
@ ”تواصل” التدريبي للمتقدمين في السن بالتعاون مع مركز إحسان والهيئة العامة 

للتقاعد والتأمينات االجتماعية. 

ويدرك مركز مدى أن جميع المجتمعات تشهد بطبيعتها مرحلة التقدم في السن. وتواجه 
 هذه الفئة السكانية مشاكل صحية وعوائق مختلفة. ومن هنا كانت الحاجة إلى االبتكار 
في مجال رعاية المتقدمين في السن ملحة لمواكبة تطور التكنولوجيا المستمر. وكان 

 هناك مؤخرًا العديد من التطورات التكنولوجية المتعلقة برعاية وصحة المتقدمين 
 في السن، بدءًا من التطبيقات البسيطة لتتبع مواعيدهم إلى الهيكل اآللي لدعمهم 

في التنقل. وسنسلط الضوء في هذه المقالة على خمسة من أهم هذه الحلول.

نفاذ 
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12 هناك العديد من التطبيقات التي تساعد على 
تنظيم تناول األدوية في أوقات يمكن تحديدها 
في أي وقت خالل الصباح أو بعد الظهر أو في 

المساء. كما أن تزايد شعبية األجهزة اللوحية 
والهواتف الذكية يعني أنه من النادر إيجاد أحد من 

المتقدمين في السن بدون أحدها. ويساعد هذا 
النوع من التطبيقات في تنظيم جدول الوصفات 

الخاصة بهم بسهولة أكبر وسيضمن حصول 
المرضى على تذكير يومي بتناول األدوية دون 

تفويتها. وتعد التطبيقات مثل ) Medi  Safe( و 
E-(و)Pill Pack( و   )Med Minder(و )Tab Time(

pill(  األكثر سهولة في االستخدام وفًقا لمراجعات 
المستخدمين.

التذكير بمواعيد 
تناول األدوية 

وحافظات الدواء 
الرقمية

 دوات دعم 
التنقل 

تطورت التكنولوجيا بالتوازي مع تطور احتياجات 
المتقدمين في السن للتنقل. فلطالما كانت عصا 

المشي أداة موثوقة آلالف السنين. و لدينا اليوم 
عصي المشي ذات الشكل المريح المثالي والتي ال 
تحتاج سوى ليد واحدة الستخدامها، وحتى عندما 
تحمل كامل وزن الجزء العلوي من الجسم تساعد 

تقنية االستقرار الذاتي على التحكم بالجسد في حال 
انزالق يد المستخدم. هناك أيضًا عصي مع قبضة 
وشاشة صغيرة ومقبس صوت، مما يسمح للعصا 

باالتصال بمستخدمها. كما أن هناك وظائف جديدة 
بدأت بالظهور مؤخرًا مثل أجهزة االستشعار المدمجة، 

 SOS مدمج ، وزر GPS ونظام ،LCD ولوحة عرض
لالستغاثة وزر التحكم إلرسال األوامر الصوتية، األمر 
الذ جعل عملية تنقل المتقدمين في السن أكثر أماًنا 
ويسرًا. أصبح اآلن من الممكن  تطوير العصي القادرة 

على تتبع العالمات الحيوية لمستخدميها بما في ذلك 
ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة، والتي 

تتضمن خريطة افتراضية يمكن أن ترسل االتجاهات 
للمستخدم من خالل سماعات الرأس. باإلضافة إلى 

ذلك ، تم تصميم أجهزة التنقل اإللكترونية خصيًصا 
 لتحسين سالمة المتقدمين في السن 

 الذين يستخدمون أجهزة المشي العادية 
للتنقل على أساس يومي. 

تعتبر حافظات الدواء الرقمية هي الجيل القادم وهي 
تتميز بأدوات تنبيه وتذكير عبر األوامر الصوتية. وقد تم 

تصميم حافظات الدواء الرقمية هذه لتسمح للمتقدمين 
في السن بتناول األدوية الخاصة بهم من خالل عرض 
المعلومات الصحية الشخصية باإلضافة إلى تذكيرهم 

بموعد تناول الدواء. 
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في كل يوم تبرز ابتكارات جديدة حول العالم لتحسين 
نوعية حياة المتقدمين في السن. وبعض هذه 

االبتكارات التكنولوجية متاح بالفعل للبعض، والبعض 
اآلخر يحتاج إلى سنوات قليلة ليصبح في متناول 

األيدي. ال نعرف كيف سيبدو المستقبل، لكن كل 
العالمات تخبرنا أن التكنولوجيا تجعل الحياة أسهل 

وأكثر أماًنا وأفضل للمتقدمين في السن، وذلك إذا 
تمكنت شركات التكنولوجيا من توفير حلول توفق بين 

ما يحتاجه المتقدمون في السن وما يشعرون أنهم 
مرتاحون في استخدامه. إن تعلم استخدام الحلول 
التكنولوجية ألول مرة يمكن أن يكون أمرًا محبًطا 

للمتقدمين في السن ولهذا السبب يوصي مركز مدى 
باتباع نهج تعليمي هادئ ومبسط لجعل رحلة التعلم 

أقل إحباًطا وأكثر نجاحًا للمتعلمين األكبر سنًا.

روبوتات رعاية 
المتقدمين 

في السن

5
4 3

األجهزة 
اإللكترونية 

القابلة 
لالرتداء

عندما يتعلق األمر ببناء بيئة أكثر أماًنا قابلة للنفاذ الرقمي 
للمتقدمين في السن في المنزل، تلعب المنازل الذكية 

الحديثة دوًرا رئيسًيا. المنزل الذكي هو منزل مجهز بأجهزة 
يمكن التحكم فيها عبر اتصال إنترنت على الحاسب 

المكتبي أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي. وهناك 
المئات من األجهزة في األسواق التي يمكن أن تشكل 

نظام المنزل الذكي. بدءًا من منظمات الحرارة الذكية إلى 
نظام اإلضاءة المزود بتقنية اإلنترنت الالسلكي، نستطيع 
أن نلحظ أن التكنولوجيا الذكية قد أحدثت ثورة في تطوير 

المنازل. يمكن اآلن أتمتة العناصر األساسية أو التحكم 
فيها عن طريق الهاتف الذكي أو األوامر الصوتية أثناء 

الجلوس في أي مكان بالمنزل. وعلى الرغم من أن المنازل 
الذكية تزداد شعبية، إال أنه لم يتم تبنيها على نطاق 

واسع من قبل المجتمع المتقدم في السن بسبب نقص 
المعرفة بالتكنولوجيا.

البيت 
الذكي

في عصر تم فيه استبدال أغلب الخدمات بروبوتات، 
تم أيًضا دمج الروبوتات في رعاية المتقدمين في 

السن. وقد أصبح الذكاء االصطناعي مع الروبوتات 
أكثر ذكاء وأكثر كفاءة. كما أن الروبوتات بدأت في 

مساعدة المتقدمين في السن في دور الرعاية 
والمستشفيات والمنازل. تلعب الروبوتات الذكية 

دوًرا رئيسًيا في مساعدة المتقدمين في السن 
جسدًيا وعقلًيا في مهام الحياة اليومية. حيث 

يمكنها أن تستجيب لمشاعر الفرح والحزن والغضب 
أو المفاجأة عند المستخدم. وقد تعرقل الكثير من 

العقبات االنتشار السريع لروبوتات رعاية المتقدمين 
في السن مثل التكاليف المرتفعة ومشاكل 

السالمة والشكوك حول مدى جدواها أو مدى 
سهولة استخدامها. ولهذا فقد ركز المطورون 

بالفعل جهودهم على إنتاج أجهزة روبوتية بسيطة 
تساعد المستخدمين المحتاجين للمساعدة على 

النهوض من أسرتهم للجلوس على الكرسي 
المتحرك، أو تساعد المتقدمين في السن على 

الجلوس في أحواض االستحمام.

تعد الساعات الذكية وأجهزة قياس الضغط الرقمية 
وأحزمة حماية الجسم الهوائية بعض األجهزة القابلة 

لالرتداء ذات التصاميم األنيقة والميزات المبتكرة لدعم 
حياة المتقدمين في السن. ويمكن ألجهزة السالمة 

التي يمكن ارتداؤها منحهم وعائالتهم المزيد من الثقة 
والطمأنينة ألنها ستسمح لهم بالحصول على نشاط 

وحرية حركة بشكل أكبر. ويعد الجهاز الذي يمكن ارتداؤه 
أفضل من الهاتف المحمول نظًرا ألنه أقل عرضة للتلف 

وهو مصمم دائًما ليكون مع المستخدم. وتجعل الميزات 
المتعددة لهذه الحلول التكنولوجية من السهل على 

المستخدم وموظفي الدعم أداء مهامهم بالشكل 
األمثل، مثل ميزات الكشف عن السقوط، ومراقبة معدل 

ضربات القلب، وشاشة تخطيط القلب، واالتصاالت 
في اتجاهين. وفيما يتعلق بالسالمة، ال تزال معظم 

األجهزة القابلة لالرتداء تتطلب من مقدم الرعاية تتبع 
الشخص الذي يرتديها وأن يكون المرافق متوفرًا في حالة 

الطوارئ.

نفاذ 
العدد ٩
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