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 غير 
ٌ

مركز التكنولوجيا المساعدة )مدى( في قطر مؤسسة
ربحية يعمل تحت مظلة وزارة المواصالت واالتصاالت.

يز التواصل بين األشخاص من ذوي  ويلتزم مركز مدى بتعز
اإلعاقة من خالل عالم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد 

 التفاقية األمم المتحدة 
ً
تأّسس المركز في عام 2010 ، استيعابا

ا بأن التكنولوجيا 
ً

بخصوص األشخاص من ذوي اإلعاقة، اعتراف
منتشرة في جميع أنشطة الحياة بشكل عام، ومتأصلة في 

استراتيجية وزارة المواصالت واالتصاالت بشكل خاص. ويرمي مركز 
مدى إلى تحسين النفاذ الرقمي لألشخاص من ذوي اإلعاقة 

في دولة قطر.

رٔوية مركز مدى:

تمكين جميع األشخاص من ذوي اإلعاقة في قطر لتحقيق 
يق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. كامل ٕامكاناتهم عن طر

رسالة مركز مدى: 

إطالق قدرات جميع األشخاص من ذوي اإلعاقة في دولة 
يق تمكين األفراد والبيئة المحيطة بهم من خالل  قطر عن طر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

ال تقتصر خدمات مركز مدى على تمكين األشخاص من ذوي 
 تمكين بيئتهم 

ً
اإلعاقة وتطوير إمكاناتهم، بل يشمل أيضا

وتحسينها. ويؤمن مركز مدى بأنه ال يكفي االقتصار على تمكين 
الفرد من خالل تقديم الدعم األنسب واألمثل، بل يجب معالجة 

قضايا البيئة المعيشية لألشخاص من ذوي اإلعاقة والتأكد 
من أن لديهم كل ما يلزم لدعم إصرارهم وتحقيق النجاح الذي 

يطمحون إليه. باإلضافة إلى ذلك، يسعى مركز مدى نحو تحقيق 
أهدافه من خالل الشراكات االستراتيجية والتشغيلية مع أطراف 

مشاِركة هامة في النظام البيئي لألشخاص من ذوي اإلعاقة. 

يعطي مركز مدى األولوية للمجاالت الثالثة الرئيسية التي 
 على إدماج األشخاص من ذوي 

ً
لديها القدرة على التأثير إيجابيا

اإلعاقة في قطر. وهذه  المجاالت الرئيسية الثالثة هي التعليم 
والتوظيف والمجتمع. ويقّدم مركز مدى للقطاعات والمنظمات 
ية والتوصيات المتعلقة  ذات الصلة العديد من الخدمات االستشار

بسياسات األشخاص من ذوي اإلعاقة.

يلتزم مركز مدى بتشجيع االبتكار وتسهيل وضع حلول جديدة 
لألشخاص من ذوي اإلعاقة من خالل التأكيد على ابتكار 

يز تلبية  تكنولوجيا مساِعدة ذات صلة باللغة العربية، وذلك لتعز

االحتياجات المحلية واإلقليمية. ويعمل مركز مدى عن كثب مع 
مصنعي التكنولوجيا المساعدة وكيانات القطاع الخاص ذات 
الصلة في جميع أنحاء العالم لتصميم ووضع حلول مبتكرة 

 عن إجراء 
ً
للتكنولوجيا المساعدة والخدمات المتعلقة بها، فضال

البحوث والدراسات ذات الصلة لتبقى قطر والمنطقة العربية 
مواِكبة آلخر االكتشافات وأفضل الممارسات الدولية. 

ندعوك لقراءة نشرة مدى الفصلية التي تهدف إلى أن تكون 
 لنشر الحقائق المتعلقة بأحدث االتجاهات واالبتكارات 

ً
 رئيسيا

ً
مصدرا

في مجال التكنولوجيا المساِعدة. وتهدف هذه النشرة الفصلية 
إلى أن تكون نافذة العالم إلى آخر األخبار والمعلومات، وتسليط 

الضوء على العمل الرائد الُمْنَجز في مجال عملنا لتلبية الطلبات 
المتزايدة لمنتجات وخدمات التكنولوجيا المساِعدة باللغة العربية 

في قطر والمنطقة العربية. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتشرف 
بمتابعتكم لنشراتنا. إذ أننا نقّيم مشاركاتكم وتعليقاتكم، فهي 

تعيننا على تحسين جودة ودقة نشراتنا في المستقبل.

ستكون هذه النشرة متاحة على شكل نسخة إلكترونية 
 عن األشكال األخرى التي يسهل الوصول إليها 

ً
ومطبوعة، فضال

عند الطلب.

العمل نحو تحقيق النفاذ 
الرقمي واالبتكار في قطر 

لالشتراك 
ُيرجى إرسال رسالة 

يد االلكتروني إلى: عبر البر
 info@mada.org.qa 

أو االتصال على الرقم:
+974 4459 4050 

الراعـــــي الرسمـــــي

الرعـــــاة الذهبييــــــــن
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 2. جهاز تعقب األثر
ينبغي أال نشعر بالخوف عندما تكون سالمة الطفل في 

خطر، فنحن نعيش في عصر التكنولوجيا الرقمية. كما أن 
 مما 

ً
األجهزة المتاحة اآلن في األسواق تعد أقل تطفال

كانت عليه، ويمكن استخدامها بسهولة لتحديد مكان 
طفلك عبر الترددات الالسلكية. كما يعد ارتداء طفلك لجهاز 
تعقب األثر الذي يعمل بنظام تحديد المواقع العالمي أحد 

الخيارات المتاحة. فكل ما عليك هو بذل بعض الجهد والبحث 
في اختيار أحد الخيارات الفعالة المتاحة في السوق، والتي 

يمكنها منع حدوث المواقف الحرجة.
اشارت الدراسات بأن تجول األطفال من ذوي التوحد في 

الشوارع اصبح أمرا شائعا جدا حول العالم, حيث أصبحت 
هذه الظاهرة الخطيره منتشرة وتشكل مصدر قلق لكثير 

من العائالت. استخدمت التكنولوجيا المساعدة لحل هذه 
المشكلة حيث طور جهاز تببع يعمل عبر األقمار الصناعية 

يقة  مصمم خصيصا لهذا الهدف . هذا الجهاز مصمم بطر
يدمج مابين خاصية التتبع عبر األقمار الصناعية وجهاز استغاثة 

بنفس الوقت, وهو يعتبر الحل األمثل لألشخاص من ذوي 
األحتياجات الخاصة مثل التوحد واألمراض العقلية.

يمكن حمل الجهاز كأدة تلبس حول عنق الطفل أوحملها 
بالجيب أو حتى مع سلسلة المفاتيح.

أهم ميزات هذا الجهاز هي :
• جهاز صغير الحجم 	
• جهاز يوفر نظام رصد دقيق الوقت مرتبط باألقمار 	

الصناعيه ومرتبط ايضا بنظام االتصاالت
• نظام يوفر أوامر لرسائل نصيةقصيرة للتعقب واضافة 	

جهات اتصال للطوارئ
• يوفر الجهاز أيضا نظام استشعار في حالة سقوط الطفل 	
• نظام انذار في حالة تخطي سياج المكان او حتى الحدود 	

المسموح بها واالنذار ايضا في حالة تخطي السرعة
• نظام انذار الحركة 	
• زر للطوارئ	
• القدرة على تخزين معلومات أتصال طوارئ لثالثة أشخاص	
• القدرة على األتصال من الطرفين 	
• جهاز يوفر الطاقة	

عند أستخدام األهل لهذا الجهاز, سيكون من السهل 
عليهم تتبع أطفالهم بشكل دقيق عبر ارسال رسائل نصية 

أو حتى عبر األتصال بالرقم المحدد في حالة الطوارئ . 
للتعرف أكثر على هذه التقنية، يرجى التواصل مع مركز مدى. 

4. دروس تعليم السباحة
لن تستطيع معرفة ما قد يواجه طفلك ذو التوحد من مخاطر  

أثناء تجوله دون مراقبة. فاحرص على تعليمه السباحة حيث إنها 
 في إنقاذ حياته، وال تنسى تعليمه السباحة مع 

ً
قد تكون سببا

ارتداء المالبس. فإذا كنت تمتلك حمام سباحة، فاحرص على 
إحاطته بسياج، وقم بإزالة جميع الدمى التي تستهوي األطفال 

منه. وال يفوتك إخطار جيرانك الذي يملكون حمامات سباحة  بميل   
طفلك إلى التجول.

5. تنبيه الجيران
يارة جيرانك وتزويدهم بصورة فوتوغرافية لطفلك. وينبغي  ينصح بز

أن تتعامل مع جيرانك باعتبارهم عائلتك الكبيرة التي تقدم لك يد 
، فعلى األقل سوف تشعر ببعض الراحة من أن 

ً
المساعدة دائما

 ما سوف يتعرف على طفلك ويخبرك بذلك.
ً
شخصا

!
ً
6. أوائل المستجيبين ينبغي أن يعرفوا أوال

احرص على تزويد أوائل المستجيبين بالمعلومات الرئيسية حيث 
إن ذلك يسهم في تحقيق استجابة جيدة ألحد المواقف 

 في 
ً
 دائما

ً
يع النشرات المعلوماتية مفيدا الحرجة. ويكون توز

مثل هذه المواقف. واحرص على توفير عدد كبير من النسخ، 
وقم  بتعميمها على العائلة والجيران واألصدقاء وزمالء العمل   

باإلضافة إلى أوائل المستجيبين.
ما العمل لو تجول الطفل في المدرسة؟ إليك بعض النصائح 

المفيدة المستمدة من التجارب الحرجة لمقدمي الرعاية.
- تحدث إلى المعلمين المتواجدين بالمدرسة. وأعلمهم  

بالمواقف السابقة مع تزويدهم بالمعلومات الخاصة بالتجول 
المرتبط بالتوحد.

- احصل على خطاب أو إقرار خطي من مدير المدرسة بأن 
 بأي حادثة تجول داخل 

ً
العاملين بالمدرسة سوف يبلغوك فورا

الحرم المدرسي أو خارجه. أما إذا كانت حالة طفلك تستدعي 
 
ً
اإلشراف الشخصي من أحد العاملين، فتأكد من إيضاح ذلك جيدا

إلى العاملين بالمدرسة.
- شارك “عمليات بحثك” مع العاملين بالمدرسة من أجل 

مساعدتهم على االستعداد الجيد في حالة وقوع حادثة: 
أين عثر على طفلك في الوقائع السابقة؟ ما الهواجس أو 

اإلغراءات التي يعاني منها طفلك؟ أين األماكن التي يحتمل أن 
ينجذب إليها الطفل بالقرب من الحرم المدرسي؟

- انصت وشاهد! اسأل العاملين بالمدرسة عن التدابير األمنية التي 
تطبقها المدرسة وتأكد من معرفة طاقم األمن بحالة طفلك

– من خالل التعرف على مظهره وكيفية تهدئته ومدى استجابة 
الطفل إلى اللمس أو الصوت أو غيرها من المؤثرات الحسية.

 أن هذه المعلومات مهمة للغاية حيث يمكنها التقليل 
ً
اعلم دائما

 عندما تقترن بخطة وقاية 
ً
من حوادث التجول والتحكم فيها جيدا

ين، والبد أن يعلم كل  جيدة. وتذكر أنك ال تعيش بمعزٍل عن اآلخر
من حولك بالحقائق والتغييرات التي تطرأ على حالة طفلك ألن  

.
ً
ذلك يحسن البيئة التي يعيش فيها طفلك بل قد ينقذ حياته أيضا

3. سوار الهوية
يمكن أن يرتدي األطفال أساور هوية طبية تحمل أسمائهم 
وعنوانيهم وغيرها من البيانات المهمة الخاصة بهم. ويكون 

 في حالة إصابة طفلك بالتوحد وعدم تمكنه 
ً
هذا الخيار مناسبا

من التحدث. وهناك طريقة بديلة لهذا األسلوب أال وهي وضع 
وشم مؤقت يحمل معلومات االتصال الخاصة بك إذا كنت تعلم 

 عن المنزل في بعض األحيان.
ً
أن طفلك يميل إلى التجول بعيدا
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ً
ال يمكن ألي شيء أن يبدد متعة تربية األطفال نظرا

ية تتعلم بسرعة كيفية تحويل المخاطر  ألن األسر العصر
والتحديات إلى فرص لتربية األطفال بصورٍة أفضل. وليس 

 لما 
ً
التعامل مع التوحد باألمر الهين على الوالدين نظرا

يسمعه أو يقرأه المرء من مقاالت مغلوطة عن 
المتاعب التي يسببها الطفل ذو التوحد.

 :
ً
وبالرغم من ذلك، يتبنى العلم رسالة مختلفة تماما
وهي أنه يمكن للطفل ذو التوحد وأسرته التعامل 

بسهولة مع جميع المشاكل الناجمة عن هذا االضطراب 
من خالل المعرفة الجيدة به وبذل الجهد في سبيل 

ين بحالة  الطفل. تعريف اآلخر
وأحد هذه المشاكل هو تجول األطفال ذوي التوحد 

مما يضع األسر تحت ضغط نفسي شديد. وينبغي 
العلم من البداية: بكيفية التعامل مع طور الشعور 

يكية في العام 2012  بالذنب حيث أظهرت دراسة أمر
أن التجول المرتبط بالتوحد ال ينجم عن سهو األبوين عن 
. كما كشفت الدراسة ذاتها أن نصف 

ً
رعاية الطفل أحيانا

اآلباء لم يتلقوا أي مساعدة أو توجيه حول معالجة 

هذا الموقف والحفاظ على سالمة األطفال.
وفيما يلي بعض النصائح المفيدة لمنع التجول وما قد 

ينجم عنه من مواقف حرجة.

 :
ً
1. تعرف على البيئة المحيطة جيدا

وقم بتأمين المنزل
يعد تحسين الوقاية في منزلك أولى الخطوات نحو 

ضمان سالمة طفلك. وقد يتطلب األمر مساعدة مهنية 
متخصصة مثل أخصائي أقفال متميز أو شركة أمن: حيث 

 ما يلزم القيام به من أجل منع طفلك 
ً
إنهم يعرفون جيدا

من التجول دون مالحظتك. وقد تتضمن هذه التدابير 
استخدام أقفال مركبة تحتاج إلى مفاتيح على كال الجانبين 

باإلضافة إلى نظام إنذار أمني منزلي وأجهزة إنذار معقولة 
ية يتم تثبيتها على األبواب في مستوى  الثمن تعمل بالبطار

ال يمكن لطفلك الوصول إليه ووضع سياج حول ساحة 
المنزل ولصق إشارات “قف” المطبوعة على األبواب 

والنوافذ وغيرها من المخارج.

تجول األطفال ذوي التوحد: :

تعلم كيفية تحويل الذعر إلى عالج  
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الدعم المباشر
 
ً
هناك عدة نماذج لكيانات و أفراد لديها أفكارا

لمشروعات فى مجال التكنولوجيا المساعدة، 
مركز مدى يشجع تلك الكيانات بالفعل من خالل 

دراسة و تحليل ما يتقدمون به من أفكار وبالتالي 
يقدم لهم ما يحتاجون من خبرات في هذا المجال  

إضافة إلى الدعم المادي  المباشر. 

المراكز الحاضنة للمشروعات
تعد تلك المراكز من أهم أدوات دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات لما يولونه من اهتمام كبير بهذا المجال لذلك فمن جانبنا نحن 
نشجع تلك المراكز على دعم األفراد و الكيانات المهتمة بكافة االفكار و المنتجات ذات الصلة بهذا القطاع وتحفيزهم على تبني 

هذا النوع من المشروعات و مساعدتهم بتقديم كافة أشكال الدعم خاصة بما يحتاجونه من خبرات و أدوات.

من أين تأتي مصادر دعم 
المشروعات؟

يعتمد مركز مدى على دمج عدة مصادر لبرامج 
الدعم مثل المسابقات، و البطوالت، ومراكز 

األعمال الحاضنة، والجوائز المباشرة.

المسابقات والبطوالت
يدعم  مركز مدى األفراد و الكيانات المهتمة 

بأفكار متماشية مع خدمات و منتجات التكنولوجيا 
المساعدة من خالل المشاركة في تقديم الجوائز 

للبطوالت و المسابقات المعروفة. 
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التكنولوجيا المساعدة برنامج 
مبتكر وعالمة فارقة في عالم 

األعمال بدولة قطر

نجح مركز “مدى” في خلق صورة جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي من خالل اطالق برنامج مبتكر في مجال 
التكنولوجيا المساعدة بهدف دمج مصادر الدعم المختلفة لتحسين دور التكنولوجيا المساعدة بالعالم العربي بأسره.

  في مجال التطور التكنولوجي بالمنطقة 
ً
 فاعال

ً
يق “مدى” يؤمن بأن التكنولوجيا المساعدة تأتي كأولوية وطنية وتحتل دورا فر

بأسرها، لذلك روجت كثير من األسواق العالمية لتلك الرؤية الجديدة.
 في تطوير هذا المجال.

ً
ا
ً
 ملحوظ

ً
لقد تبنى مركز التكنولوجيا المساعدة )مدى( رؤية طموحة و حقق تقدما

 جديدة من خالل ربط السوق المحلي في هذا المجال  بأكبر األسواق العالمية.
ً
: خلق مركز التكنولوجيا المساعدة  سوقا

ً
فأوال

: عمل على تحسين حياة ذوي االعاقة ليس فى قطر بحسب إنما في مختلف دول العالم العربي.
ً
ثانيا

و ما يعنينا فى هذه المرحلة هو ربط أصحاب األعمال بقطر بكافة الموارد المتاحة فى مجال التكنولوجيا المساعدة لذلك فنحن 
نسعى إلى إرساء آلية لوصول كافة الخدمات و المنتجات فى هذا المجال إلى السوق المحلي.

و ال يتوقف طموحنا عند هذا الحد بل يمتد ليتخطى كافة الحدود ليصل إلى أصحاب المشروعات المهتمون بتطوير مجال التكنولوجيا 
.
ٌ
 و عالميا

ٌ
المساعدة محليا
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تنخفض معدالت مشاركة االشخاص ذوي االعاقة  في 
سوق العمل في جميع أنحاء العالم مقارنة بأقرانهم من 

 ما يتم توظيف ذوي االعاقة في 
ً
غير ذوي االعاقة، وغالبا

وظائف ال تتطلب الكثير من المهارات وبرواتب منخفضة. 

تؤثر الوظائف ذات المستويات المتدنية بشكل سلبي على 
االشخاص ذوي االعاقة  وذلك بخفض قدرتهم االقتصادية 

ورفاهيتهم وتتأثر الحكومات بفقدان مصدر كبير لإلنتاج مع 
يادة الطلب على مزايا الرفاه االجتماعي ومعاناة المجتمع  ز

نتيجة لإلقصاء االجتماعي لذوي االعاقة وحرمانهم من 
المشاركة في الحياة المدنية والعامة.

يادة االعمال والعمل المستقل في تحقيق  يساعد مجال ر
فوائد اقتصادية واجتماعية كما يساهم في  توفير 

إمكانيات المرونة والرضا الوظيفي والمزايا المالية التي قد 
يكون من الصعب تحقيقها في الوظائف االخرى .

يادة األعمال والعمل المستقل يمثالن عناصر  لذلك فإن ر
حيوية في االستراتيجيات الوطنية ألي دولة تسعى إلى 
دعم وتمكين االشخاص ذوي االعاقة وتحقيق اهداف 

التنمية المستدامة.

من المسلم به أن الكثير من رواد األعمال من االشخاص 
ذوي االعاقة يواجهون عقبات إضافية عند دخولهم عالم 
يادة األعمال أو العمل المستقل وعند البدء في تأسيس  ر

ية الخاصة.   أعمالهم التجار

ولكي يتمكن شخص من ذوي االعاقة من البدء في عمل 
تجاري خاص به فهو بحاجة إلى خدمات قابلة للنفاذ بشكل 

كامل لتلبية احتياجاته ويتمكن من الوصول إلى سلسلة 

من المبادرات االستباقية لتخطي العقبات اإلضافية التي قد 
يواجهها. 

ان عدم توفر المعرفة والمهارات ذات الصلة باألعمال 
يع، باإلضافة الى البرامج غير القابلة للنفاذ قد يسهم  والمشار

في إثناء األشخاص ذوي االعاقة عن البدء في عملهم 
يب الفعال  المستقل، ولكن مع توفر االستشارات والتدر

والدعم المالي وغير المالي، بما في ذلك الدعم التكنولوجي، 
أصبح بإمكان االشخاص ذوي االعاقة بدء مشروعاتهم بنجاح. 
ية متطلبات  لذلك ينبغي أن تراعي خدمات دعم األعمال التجار

ذوي االعاقة بعناية فائقة لكي تجعل تخطيط وتنفيذ 
 للجميع. 

ً
الخدمات شامال

يقدم األشخاص ذوي االعاقة رؤية جديدة ذات منظور جديد 
لعالم األعمال، وبتوفير الدعم المناسب سيتم القضاء على 

األسباب التي تؤدي إلى إحجامهم عن تأسيس أعمال مزدهرة 
وناجحة، ويمكن من خالل الدعم والتشجيع المناسب أن يلعبها 

 في المجتمع واالقتصاد 
ً
 هاما

ً
االشخاص ذوي االعاقة دورا

القطري.

ان لهذا االستثمار أهمية كبيرة على العديد من المستويات 
ولكي يتم ذلك ينبغي دعم تغيير المواقف والتوقعات تجاه 

االشخاص ذوي االعاقة في الدولة.

يارة موقع مدى  يرجى ز
ً
ير كامال لإلطالع على التقر

https://mada.org.qa/ar/Pages/default.asp
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يعمل مركز التكنولوجيا المساعدة )مدى( على تحقيق نقلة نوعية يتمكن عبرها مجتمع االعمال والجهات ذات 
الصلة من تقديم منصة استباقية لدعم رواد االعمال من ذوي االعاقة ، كما يقدم من خالل استراتيجيته الدعم 

ير  ية الخاصة، وفي هذا االطار قام مركز مدى بإصدار تقر والمساندة لالشخاص ذوي االعاقة لبدء مشروعاتهم التجار
»إنشاء خدمات قابلة للنفاذ لدعم رواد األعمال من ذوي اإلعاقة في قطر«، يهدف إلى تثقيف ومساعدة المراكز 

يادة األعمال،  ية وبنوك التنمية، وجميع الجهات العامة والخاصة، التي تعمل في مجال دعم ر الحاضنة، والبنوك التجار
لفهم متطلبات االشخاص ذوي اإلعاقة.

مدى يدعم ريادة االعمال 
لألشخاص ذوي االعاقة
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بقراءة المواد أو المنهج التعليمي كما سيعانون من صعوبة في 
قراءة النصوص من الكتب أو من اللوح .

10 نصائح ألستخدام التكنولوجيا المساعدة لألساتذة داخل 
الفصل الدراسي :

تطوير مهارة القراءة والكتابة 
 المصمم خصيصا للطالب لتطوير مهارة القراءة والكتابة حيث يسمح 

للطالب ممارسة بعض النشاطات والتي تساعدهم Cliker 5 برنامج 
ية . في كتابة كلمات او عبارات باستخدام الصور التعبر

أتاحة الوصول الى الكومبيوتر
األطفال الذين يعانون صعوبات جسدية سيواجهون معوقات 
ألستخدام أدوات الكومبيوتر العادية وعليه قدمت التكنولوجيا 

المساعدة لوحة مفاتيح وفأرة سهلة األستخدام بحيث تكون الفأرة 
يك عبر طاولة األستخدام,  مزودة بكرة التحتاج خالل أستخدامها لتحر

وصممت لوحة المفاتيح بأحرف كبيرة ملونة للترميز .

يز مستوى الرؤية  تعز
أن شاشة سطح المكتب المكبرة في جهاز الكومبيوتر يسمح 

للطالب بتكبير خط الكتابة لرؤية أوضح كما يسمح بتغير تباين األلوان . 
هذه األجهزة يمكن استخدامها لعرض المواد الدراسية سواء كانت 

ية.  يقة تناسب أحتياجات الطالب النظر مكتوبة أو مرسومة بطر

يز التواصل تعز
أجهزة التواصل المعزز والبديل تساعد األشخاص غير الناطقين على 

التعبير عن أفكارهم ومساعدتهم لجعل عملية التعليم أكثر وضوحا 
كما تعزز مستوى النشاط داخل الحصص الدراسية. 

يادة جودة العمل المكتوب  تسهيالت ز
بعض البرمجيات التي قد تساعد الطالب بالقراءة والكتابة تشمل 
قارئ النصوص,ومتنبىء الكلمات عند الطباعة ومصحح الكلمات 
ية مختلفة ذات ألوان تركز على النصوص  عند الكتابة وأدوات بصر

المختلفة. 

تساعد الطالب على تنظيم أفكارهم وتخطيط 
واجببتهم 

يقة التفكير تساعد الطالب على تدوين أفكارهم بالكتابة  برمجه طر
يقة تساعدهم على تنظيم المهام الموكلة لهم والتخطيط  بطر

وتساعدهم على توليد أفكار جديدة. 

مهمات مخصصه
يستطيع الطالب استخدام برنامج التعرف على الكالم مثل برنامج 

دراجون الذي يحول الكالم المسموع الى نصوص للمساعدة في 
حل مشكلة الطباعة أو حتى الكتابة. 

تطوير حاسة السمع
 بتحويل الصوت عبر الميكروفون الذي يستخدمه المعلم الى جهاز 

يقة FM يسمح جهاز أخر محول  يستخدمه المستمع للكالم بطر

مرتبطه بشكل مباشر بجهاز للسمع يرتديه الطالب. 

يسمح هذا الجهاز للطالب السماع بشكل أوضح على 
الرغم من كل األصوات المحيطة بالطالب بالفصل الدراسي.

الملفات األلكترونية
يقة عالمية النفاذ  تضمن الملفات األلكترونية المكتوبة بطر
يقة  يقة متساوية للجميع وهذه الطر لجميع الطالب بطر

تقلل من كمية الكتابة التي يجب أن يكتبها الطالب. 

ياضيات تطوير مهارة الر
تساهم األلة الحاسبة الناطقة بتطوير مهارة الطالب 
يقة  الحسابية حيث تقرأ األرقام والرموز الحسابية بطر
مسموعه وتساعدهم بحل المشكالت الحسابية. 

التكنولوجيا المساعدة تساعد الطالب 
من ذوي االعاقة او من غير ذوي 

االعاقة  
أن التكنولجيا المستخدمة في الفصل الدراسي سواء 
من الحاسب اآللي او جهاز العرض أو اللوحات الذكية 

ومسجالت الصوت أو البرمجيات أو األجهزة المحمولة 
المتحركة.

أثبت األبحاث أن أجهزة التكنولوجيا المساعدة تساعد على 
تحسين المحتوى واكتساب المهارات لدى الطالب على 

نطاق واسع من أساليب التعلم. 

في حالة عدم وجود طالب باعاقات ظاهرة داخل الفصل 
الدراسي, فان استخدام التكنولوجيا قد يساعد هؤالء 

الطالب الذين لم يتم تشخيص اعاقتهم. 

التكنولوجيا المساعدة للطالب 
وتطويرها عبر الوقت

يقة التدريس المستمرة حول العالم فان  مع تطور طر
التكنولوجيا تتطور ايضا بشكل مضطرد يتناسب مع احتياجات 

الطالب التعليمية. 

يساند مركز مدى المعلمين والطالب 
باقتراح التكنولوجيا المساعدة ويقوم 

بتوصية التكنولجيا المناسبة للطلبة 
وتجريبها معهم 

» أن التكنولوجيا توفر النفاذ للكثير من المستخدمين . أن 
استخدام التكنولوجيا المساعدة المختلفة مكنت الطالب 

من ذوي األعاقة النفاذ الى مختلف المواضيع في 
المنهاج الدراسي وذلك بدمج التكنولوجيا مع األدوات 

المختلفة في الفصل الدراسي حيث يستخدم الطالب اكثر 
من وسيلة ألنجاز فروضهم المدرسية «
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التكنولوجيا المساعدة داخل 
الفصول المدرسية

ماذا نقصد بالتكنولوجيا المساعدة ؟ 
هي أداة  لمساندة األشخاص لتحقيق أهدافهم المختلفة. 

الهدف األسمى للتكنولوجيا المساعدة هو النفاذ بجميع 
أشكاله . التكنولوجيا المساعدة ممكن أن تكون أي شيئ 

بسيط كالعدسة المكبرة الى شيئ أكثر تعقيدا كنظام 
األتصاالت المحوسبة . 

العوائق المحتلمة خالل عملية التعليم
قد تتواجد في الفصل الدراسي بعض المعوقات عند 

بعض األطفال خصوصا من يعاني من األعاقة لذلك فوجود 

التكنولوجيا المساعدة سيساعد في التغلب على هذه 
المعوقات أو حتى التقليل منها .

يواجه األطفال الذين يعانون صعوبة في التعلم مشاكل في 
ياضيات . القراءة والكتابة أو حتى بمادة الر

أما األطفال الذين يعانون من اعاقة جسدية يواجهون صعوبة 
بحمل األشياء كأدوات الكتابة أو حتى تصفح المنهاج التعليمي . 

أما األطفال الذين يعانون من ضعف السمع من الممكن ان 
تفوتهم بعض المعلومات أو التفاصيل داخل الفصل الدراسي 

أما األطفال الذين يعانون من ضعف النظر سيواجهون صعوبة 
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التعليميــة, كمــا أنهــا تتلقــى دروس خاصــه لتطوير 
مهــارة الكتابة والقراءة.

آمنــة تعانــي مــن ضمــور فــي العضــالت حيث ترقد في 
وحــدة التنفــس الصناعــي منــذ فترة .

آمنــة  لديهــا شــغف كبيــر للتعلم وأكتســاب مهارات 
جديــدة لذلــك حاولــت تعلــم أكثــر من لغة حتى 

تســتطيع التواصــل مــع مــن حولها فــي وحدة التنفس 
الصناعي.

تســتخدم آمنــة الكرســي المتحــرك الكهربائي حيث 
يارة الغرف  يســاعدها بالتحــرك مــن مــكان لمــكان وز

المختلفــة اللقــاء التحيــة  علــى الناس واســتطالع االخبار 
المختلفــة حولها.   

ألتقــت آمنــة عــدد مــن المتخصين فــي التكنولوجيا 
المســاعدة مــن مركــز مدى حيــث قاموا بتقديم 

مجموعــة مــن التطبيقــات الخاصــة بالجهاز اللوحي 
لتطويــر مهارتهــا فــي القراءة والكتابة. 

آمنــة تحــب لعــب أحجيــة الكلمــات والتهجئة وتتمنى 
يــوم مــن األيــام أن تتطــور مهارتهــا اللغوية حتى 

يــد من الدروس الخاصة  التحتــاج فــي المدرســة مز
لتطويــر هذه المهارة.

عنــد اســتخدامها للجهــاز اللوحــي تحب آمنة أســتخدام 
تطبيــق لســماع االغاني.

فــي الفتــرة األخيــرة , احتاجــت آمنــة بعض الدعم 
يــن, لمســاعدتها فــي حمــل الجهاز اللوحي,  مــن األخر
والتفاعــل مــع شاشــة العرض,ولذلك أســتعين بمركز 

مــدى لتقديــم الدعــم الكامل آلمنــة ولمعالجها 
المتخصــص, وعليــه قــدم المتخصيصيــن في مركز 

مــدى مختلــف الحلول التقنية ســهلة األســتخدام, 
وكان الحــل عبــارة عــن ربــط الجهاز اللوحي بكرســي 

آمنــة المتحــرك عبــر خاصيــة البلوتــوث والتحكم بالجهاز 
اللوحــي مــن خــالل عصــا التحكم الخاصة بالكرســي 

المتحــرك. وبمــا أن الجهــاز اللوحــي الذي تســتخدمه 
يق  آمنــه اليدعــم خاصيــة التحكــم بالفــأرة قام الفر

باقنــاع آمنــة بتغيــر جهازهــا الــى جهــاز أخر مزود بنظام 
أندرويــد يدعــم خاصيــة التحكــم بعصا الكرســي المتحرك 

مــع الجهاز اللوحي.

 لــم يكــن اقنــاع آمنــة مهمــة صعبــة بتغير جهازها 
اللوحــي  القديــم بجهــاز لوحــي جديــد ذو خاصية 

أندرويــد فعندمــا رأت آمنــه مختلــف التطبيقــات الممتعه 
بنظــام الجديــد ومايحتويــه مــن مختلف األحجيات 

والنشــاطات أقتنعــت بتغيــر جهازهــا, بعــد ذلك قام 
المتخصصــون بتحميــل خاصيــة البلوتــوث بكرســي آمنة 

المتحــرك وربطــه بجهازهــا اللوحــي الجديــد وتركيبه على 
يقــة تجعــل التحكم فيه ســهل  الكرســي المتحــرك بطر

األستخدام.

قدمــت هــذه التقنيــة آلمنــه كتجربــة حتــى يتم التأكد أن 
هــذه الوســيلة مناســبة لحالــة آمنة الصحيــة واألجتماعية 

بنفــس الوقــت. المفاجــأة كانــت حين صــرح معالجها 
الصحــي أن آمنــة توســعت بســتخدام جهازهــا اللوحي 
يــل العديــد من التطبيقــات المختلفة  الجديــد وقامــت بتنز
يــل برنامج للتواصل  والفيديوهــات حتــى أنهــا قامــت بتز
مــع عائلتهــا واألطبــاء المعالجيــن وبذلــك نجحت آمنة 
باالســتفادة مــن هــذه التقنيــة واألســتمتاع بها في 

مختلــف األصعدة. 

بــدوره , سيســتمر مركــز مــدى بتقديم الدعم المســتمر 
لآلمنــة  حتــى يتــم التأكــد مــن أن هــذه التقنية ستســاعدها 
في المدرســة والدروس حتى تشــعر باألســتقاللية التامة 

لحــل جميــع فروضها المدرســية وموادهــا العلمية.

 الزال المركــز يعمــل علــى تطويــر نظــام ســيمنح آمنة القدرة 
علــى التحكــم بأنــارة غرفتهــا والتحكــم بجهــاز التلفاز .
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آمنــة طفلــة ذكيــة تبلــغ مــن العمــر 13 عامــا وهــي بالصــف الرابــع. تتلقى آمنــه الدعم الكامــل لحالتها المرضية 
ســواء مــن الممرضيــن أو األطبــاء وذلــك مــن خــالل جلســات عــالج مكثفــة خاصة بالمستشــفى و حتــى في منزلها.

آمنه تذهب للمدرســة وتســتفيد من أي شــخص يقدم لها المســاعدة في أخذ المالحظات في الحصص 

قصـــةآمنه
قصة نجاح ملهمة
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واحدة من زر الفأرة. وهو أحد أكثر األدوات الفنية فائدة 
لألشخاص من ذوي اإلعاقة باستخدام أجهزة الحاسوب 

بانتظام، حيث تتطلب التطبيقات المتعددة أحجام خط وجرافيكيات 
مختلفة يجب رؤيتها بالكامل.

Washer / تطبيق الواشر – حتى ال ُيحرم 
أحد من الرؤية

تحاول العديد من التطبيقات تصحيح األلوان للعديد من أنواع 
يق تعديل مكونات محددة، إال أنها تعتمد  عمى األلوان، عن طر
جميعها على أن المستخدم لديه نوع معين خلل الرؤية. يقوم 
برنامج الواشر ببساطة بتحويل كل األلوان في الشاشة المحددة 

ون الرمادي، لذا يخدم نسبة عالية من قصور األلوان. وهذا 
ّ
لل

البرنامج في حد ذاته بسيط جًدا في استخدامه، وبمجرد 
التشغيل، يعرض البرنامج أي شيء في النافذة الرئيسية باللون 

الرمادي، وُيمكن تغيير مكان عمل البرنامج في الشاشة.

Sonar / سونار – الدقة أداة مهمة
يوفر البرنامج حلقة حول مؤشر الفأرة، مفيد لمن يجد صعوبة 

في ايجاد المؤشر. وعلى عكس اإلصدار المناسب لنسخة 
ويندوز XP، يضع هذا اإلصدار حلقة ثابتة على المؤشر، كما ُيتاح 
للمستخدم اختيار تغيير لون الحلقة، وهو برنامج يسهل الوصول 
، ويمكن استخدامه إلصدار أوامر لقائمة الويندوز، مما 

ً
إليه جدا

يساعد على تحديد المؤشر في أي مكان في الشاشة.

Vu-Bar / برنامج مسطرة الفو-بار
يد بالفعل يوفر مسطرة  برنامج مسطرة الفو –بار هو برنامج فر
مقسمة على الشاشة. وتفيد هذه الخاصية األشخاص الذين 

يعانون من عسر القراءة على وجه الخصوص إذا أسقط 
 أو انتقل من سطر إلى آخر. ويسمح هذا اإلصدار 

ً
القارئ سطرا

يط ليكون %25، أو %50، أو  للمستخدم باختيار عرض الشر
يط  %75، أو %100 من عرض الشاشة، وتحديد ارتفاع الشر
د بخيارات إضافية لربط  ليناسب حجم الخط. وهذا اإلصدار ُمزوَّ

يط بمؤشر الفأرة ليتحرك معه، باإلضافة إلى خيارات الحركة  الشر
المتقدمة بلوحة المفاتيح.

Mouseketeer / ماوس كيتير
 ألولئك الذين يمكنهم استخدام 

ً
وهو برنامج مناسب تماما

الفأرة، لكنهم ال يستطيعون استخدام أزرارها، ويسمح هذا 
البرنامج باختيار نوع ضغطة زر الفأرة )الزر األيسر، أو األيمن، أو 

ضغطتين، أو الجر واإلسقاط(. ولقيام بأي مهمة، يجب وضع 
المؤشر لبضع ثواني على األيكونة واختيار الوظيفة المرغوب 

فيها، ثم وضعها على الهدف.

RapidSetً / رابد ِست –نحتاج لتخطي بعض 
الخطوات أحيانا

يفكر مركز مدى في األشخاص من ذوي اإلعاقة، 
واستخدامهم ألجهزة الكومبيوتر إذا لم يتم ضبط كل شيء 

وترتيبه بما يتناسب مع احتياجاتهم. وهذا هو سبب دعمنا لبرنامج 
رابد ِست إليصاله للسوق المحلية: فيسمح هذا البرنامج بتغيير 

يع وسهل للخلفية، وألوان خط الكتابة دون اللجوء إلى فتح  سر
نوافذ خواص الشاشة.

T-Bar / مسطرة تي بار – للمساعدة على 
تقليل الحساسية

سيجد الكثير ممن لديهم متالزمة الحساسية الظالمية هذا 
 لهم، فمسطرة التي بار عبارة عن مسطرة 

ً
البرنامج مفيد جدا

ملونه تستطيع سحبها ألي مكان في الشاشة أو ربطها 
بحركة مؤشر الفأرة، ويمكن أن تكون مزودة بخطوط مدرجة 

أو ال حسب تفضيل المستخدم، وُيمكن اختيار اللون من الخيارات 
ف بتبديل مؤشرات االنزالق الحمراء أو 

َ
ل
ُ
، ثم ت

ً
المحددة مسبقا

الخضراء أو الزرقاء للحصول على أفضل لون، وُيمكن التحكم في 
حفظ اإلعدادات بين 

ُ
مستوى الوضوح ليناسب المستخدم. ت

الجلسات، وبالتالي ال يتطلب األمر إعادة ضبطها عند استخدامها 
مرة أخرى.

KwikLoupe /  تطبيق كويك لووب المكّبر 
– األكبر أفضل

يالقي بعض المستخدمين مشاكل في المعروض على 
الشاشة وحجم الخط. وتطبيق كويك لووب تطبيق سهل 

يسمح لك بتكبير الشاشة. ويتراوح حجم التكبير من ضعفين إلى 
64 ضعف، مع خاصية تغيير مكان نافذة البرنامج. ويسمح هذا 

التطبيق بتكبير المنطقة الموجودة حول مؤشر الفأرة. وتوجد كل 
اإلعدادات أسفل نافذة التطبيق. كما أنه تطبيق مناسب للتكبير 

يع عند قراءة األشياء أكثر من الكتابة. السر

مؤشر بال حدود
كالنسخة السابقة، يسمح هذا التطبيق للمؤشر بااللتفاف حول 

الشاشة بدون الوقوف عند الحدود. ويمكن التعديل على 
إعدادات البرنامج ليعمل فور فتح الكمبيوتر إن أردت. مع النسخة 

الحالية أيضا يمكن للمستخدم اختيار التفاف المؤشر في جميع 
الجهات؛ اليمين واليسار، وفوق وتحت ولكن كلما قمت بتشغيل 
 
ً
الكمبيوتر عليك إعادة اختيار تلك الخاصية. ويدعم هذا البرنامج أيضا

استخدام شاشتي عرض.
 الكثير من الموارد والجهود لتطوير حلول 

ً
ر مركز مدى دائما

ّ
يسخ

برمجية وتطبيقها لمساعدة األشخاص من ذوي اإلعاقة في 
قطر، وفي المنطقة العربية بأكملها. ومن بين قيمنا الرئيسية 

فهم االحتياجات الخاصة وتسخير التكنولوجيا المساعدة لتحقيق 
 ألن قطر أحد المساهمين في 

ً
االستفادة القصوى منها. ونظرا

عالم التكنولوجيا، فهي تتخذ خطوات مهمة إليصال فائدة هذه 
يز التقدم  التكنولوجيا المساعدة لمن هم في حاجة إليها، لتعز

الثقافي ومفهوم الربط المجتمعي.

إذا كنت بحاجة لالطالع على المزيد، أو الحصول على أي 
تطبيق من تطبيقات التكنولوجيا المساعدة المذكورة 
أعاله، ُيرجى االتصال على الرقم: 4050 4459 974+

info@mada.org.qa :أو التواصل عبر البريد االلكتروني
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يد  يد والمز شرع مركز مدى في خوض تحٍد كبير لمساعدة المز
من األشخاص المتحدثين باللغة العربية من ذوي اإلعاقة على 

استخدام حلول البرمجيات التي يفتقرون إليها. وتتمثل رؤيتنا في 
الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة على نطاق أوسع، ال سيما 

يين على وجه الخصوص و  عندما يتعلق األمر بالمواطنين القطر
.
ً
العرب عموما

 يبحثون بعمق إليجاد طرق جديدة 
ً
ويضم مركز مدى فرقا

لتكييف البرمجيات العالمية، ال سيما تلك الُمصممة لألشخاص من 
ذوي اإلعاقة، مع المتطلبات المحلية من حيث اللغة وسهولة 

االستخدام. وباختصار، فيما يلي مجموعة البرمجيات الرئيسية التي 
يبها، وتطويرها باستمرار بالتعاون مع  يعمل مركز مدى على تعر
مصنعيها، ومنظمات وشركات التكنولوجيا المساعدة العالمية:

Clicker 5 / كليكر 5 – القراءة أساسية
كليكر 5 هو برنامج مصمم لمساعدة األشخاص الذين يعانون 

ية للوصول  من صعوبة القراءة والكتابة ومتعلمي اللغة اإلنجليز
إلى أدوات الدعم التي يحتاجونها في المدرسة، أو العمل أو 

المنزل. يمكن أن يساعد البرنامج األشخاص الذين يعانون من عسر 
القراءة، أو صعوبات التعلم، أو اضطرابات في النطق أو اللغة، 
واإلعاقات الجسدية، وضعف البصر، والمتعلمين الذين يعانون 

من التوحد ومتالزمة داونز. يحتوي البرنامج على معالج نصوص 
وشبكة تحتوي على حروف، أو كلمات أو عبارات لمساعدة 
األطفال على كتابة جمل دون طباعتها. باإلضافة إلى ذلك، 

يسمح البرنامج للمستخدم أن يسمع قبل الكتابة، كما أنه يظلل 
النص أثناء نطقه. عالوة على ذلك، يتيح البرنامج للمستخدمين 

 مصادر تعلم 
ً
يك كتاباتهم. ويقدم البرنامج أيضا الكتابة بالصور وتحر

مجانية، فضال عن أنه يسمح للمستخدم إنشاء مجموعاته 
الخاصة من الشبكات، وربطها، ويكون له شبكات تمأل الشاشة. 

ويدعم برنامج كليكر 5 تسجيل الصوت، وأصوات MP3 ومقاطع 
فيديو MPEG. ويتميز البرنامج بمرونته الكافية الستخدام أكثر 

من تلك الخصائص، وخيارات إتاحته، بما فيها الوصول إلى المفتاح، 

.
ً
يز ممارسة األنشطة شبه آليا مما يسمح بتعز

قارئ وكاتب مدى
يحتوي هذا المنتج على تطبيقين، القارئ والكاتب، ويقدم دعم 

للقراءة والكتابة باللغة العربية. فالقارئ هو عبارة عن برنامج 
بسيط وصغير مالئم لقراءة النص بصوت عال. ويمكن اختيار النص 
 في متصفح الويب الخاص بك، أو 

ً
من أي برنامج، سواء كان خبرا

يد إلكتروني. وُيعرض النص  ير بصيغة برنامج “ورد”، أو رسالة بر تقر
 أو عند الضغط 

ً
في نافذة القارئ، ثم ُينطق بصوت عاٍل تلقائيا

على زر التشغيل. يساعدك “الكاتب” على تسهيل عملية الكتابة 
بشكل أكبر عند كتابة أي نوع من الوثائق. كما يرصد البرنامج النص 
الذي تكتبه، ويستخدم التنبؤ القتراح الكلمات أثناء الكتابة. وهناك 

العديد من الخيارات التي تسمح لك استخدام البرنامج حسب 
رغباتك الشخصية.

ي تي بار
ّ
ATBar / شريط أدوات ا

ي تي بار هو أداة مجانية تسمح بتغيير شكل 
ّ
يط أدوات ا شر

نك هذه األداة من تغيير حجم 
ّ
مك

ُ
ومظهر صفحات الويب، وت

النص، وقراءته بصوت عالي واستخدام تراكبات ملونة، وتفسير 
الكلمات، واستخدام معجم لمساعدتك على القراءة. كما 

 خاصية المدقق اإلمالئي واقتراح الكلمات أثناء الكتابة. 
ً
تتوفر أيضا

وهو أداة بسيطة تتوفر في أغلب المتصفحات الشائعة 
االستخدام، وتساعد هذه األداة األشخاص الذين يعانون من 
ضعف البصر أو عسر القراءة أو حتى أولئك الذين يرغبون في 

تخفيف التباين بين النص األسود والخلفية السوداء للصفحات

QuickRes  / كويك ِرس للتغيير السريع 
لدقة الشاشة

كما يتضح من العنوان، يساعدك تطبيق كويك ِرس على تغيير 
دقة الشاشة إلى منخفض، أو متوسط، أو افتراضي بنقرة 

نشر مركز مدى 
التكنولوجيا 

 
ً
المساعدة مستعينا

بتعريب البرمجيات 
العالمية
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 لالستخدام 
ً
من واقع التجربة: يجب أن يكون المستند قابال

وسهل النفاذ من قبل جميع مستخدمي التكنولوجيا 
المساعدة. وليس هناك عبارة أوضح من ذلك. ومن الجدير 

بالذكر أن برنامج    )Word( يوفر لنظام التشغيل ويندوز أداة 
فحص قابلية النفاذ من أجل تحديد وإصالح مشاكل قابلية 
النفاذ. ويتم تصنيف مشاكل قابلية النفاذ إلى ثالث فئات 

بحسب نتائج الفحص الخاص بأداة الفحص:

• األخطاء: محتوى المستند الذي يجعل من الصعب أو 
المستحيل على ذوي اإلعاقة النفاذ إليه واستيعابه.

• التحذيرات: محتوى المستند الذي يجعل من الصعب 
على ذوي اإلعاقة النفاذ إليه واستيعابه في معظم 

األحيان وليس كلها.

• النصائح: محتوى المستند الذي يمكن لذوي اإلعاقة 
النفاذ إليه واستيعابه لكن ينبغي ترتيبه أو تقديمه بصورة 

أفضل. وسوف يساعدك البرنامج على إصالح هذه 
المشاكل وجعل المستند يسهل النفاذ إليه واستيعابه.

بالرغم من بساطة هذه القواعد إال أنه يلزمك مع النص 
اإلنجليزي استخدام خط مفتوح مثل »Arial« بحيث ال يقل حجم 
 حيث إنه 

ً
 أيضا

ً
الخط عن 12 نقطة. كما أن الخط »Calibri« جيدا

يعد أحد الخطوط الشهيرة المتاحة والمعتمدة من قبل جميع 
 Naskh«« المنصات. أما بالنسبة للنص العربي، فاستخدم النوع

Arial«« بحيث ال يقل حجم الخط عن 14 نقطة. وال تنسى 
استخدام السمة »Right to Left« من أجل قراءة النص العربي.

وأما النصيحة األخرى فهي تجنب الخطوط المنمقة مثل 
الخطوط المشطوب عليها أو التي لها ظالل. ويمكن استخدام 
األسلوب المائل بالخط الغامق، وينبغي عليك استخدام أسلوب 

التسطير بما يتناسب مع االرتباطات التشعبية فقط.

 

تأثيرها يعادل 1000 كلمة
يد الحصول على مستند يسهل النفاذ إليه في  طالما أنك تر
النهاية، فيلزمك تقديم بدائل نصية لكل المحتوى غير النصي 

الذي له مغزى و معنى كالصور والرسوم البيانية والمخططات. 
ويمكنك استخدام الصور ألغراض التوضيح – ولن تحتاج إلى 
تقديم وصف لها. وإذا تم استخدام الصور كروابط، فقم 

.
ً
بوصف مصدر الرابط أيضا

تجنب استخدام النص في الصور باعتباره األسلوب الوحيد لنقل 
 
ً
المعلومات الهامة. وإذا توجب عليك استخدام صورة تتضمن نصا
بداخلها، فعليك تكرار هذا النص في المستند. وفي النص البديل، 

صف باختصار الصورة وأشر إلى وجود النص والغرض منه.

4

6

النص

اتساق
المستند

 الصور والرسوم 
 البيانية

5
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أهم األساليب
ينبغي أن نصب جل تركيزنا واهتمامنا على أهمية اللغة المحرر 

  للنفاذ بسهولة. ويتعين 
ً

بها في أي مستند لتكون قابلة
عليك استخدام مواصفات نوع اللغة المناسبة في جميع 

صفحات المستند ومحتوياته. كما يوصى بأن نستخدم 
ية واللغة  مستندات منفصلة لكل من محتوى اللغة اإلنجليز

العربية إن أمكن.
وأما ما يخص الوضوح، فكلما كانت اللغة أوضح، كلما كانت 

الرسالة أوضح. لذا عليك تقليل طول عباراتك المستخدمة إلى 
أقصى درجة ممكنة.

ما تراه هو ما تحرزه!
 لكننا نتحدث هنا عن 

ً
 فنيا

ً
حسنا! قد ال يكون ذلك عمال

المنفعة. فتأكد من تقليل الفراغ بين المحتوى والمحاذاة 
اليسرى لكل المحتوى. وتحقق من مدى تناغم المحتوى 
يد إيصالها. وتجنب استخدام  وتنسيقه مع الرسالة التي تر

المربعات النصية في مستند )Word( بأقصى قدر ممكن 
 لصعوبة الوصول إليها.

ً
نظرا

ً
انتبه إليها جيدا

في معظم األحيان، يقصد بالمستند القابل للنفاذ بأنه يحتوي 
على قدر مناسب من المساحة فيه. فعليك استخدام األساليب 

والبنية الصحيحة للمستند في جميع األوقات: من عناوين 
وقوائم وفقرات. وال تخشى استخدام »جدول المحتويات« 
الذي يربط بين أجزاء المستند المختلفة. وتذكر أن بنية الجدول 
يتم استخدامها فقط من أجل العرض الجدولي للبيانات: مثل 

عنوان الجدول وتعليقاته. واستخدم بنية بسيطة للجدول، وحدد 
معلومات عنوان العمود.

3

2

  اللغة

 البنية 

 تصميم
 المحتوى
  وتنسيقه

1

نصيحة اليوم:

أساليب ذكية 
تسهل الوصول 

إلى المستند 
الخاص بك
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 أنه عندما يتحدث الناس عن ملفات 
ً
من المعلوم جيدا

»PDF« القابلة للنفاذ ، فإنهم يشيرون عادة إلى ملفات 
 »PDF« ذات العالمة« حتى إذا كان ملف« »PDF«

 »PDF« للنفاذ أكثر من العالمات. وتقدم عالمات 
ً

قابل
 وبنية مخفية لمحتوى ملف »PDF« الذي 

ً
 نصيا

ً
تمثيال

يقدم إلى قارئي الشاشة. ويكون وجود هذه العالمات 
 
ً
من أجل أغراض قابلية النفاذ فقط، وال يكون لها تأثيرا

.»PDF« على ملف 
ً
ملموسا

 
ً
تستخدم عالمات »HTML« وعالمات »PDF« غالبا

الهياكل التنظيمية وأسماء العالمات ذاتها لكنها 
تكون مختلفة إلى حد ما. فإذا كنت تشعر بالراحة مع 

ير  »HTML«، فلديك وقت على األرجح إلنشاء وتحر
ملفات »PDF« ذات عالمة.

ثم تجنب المسح الضوئي إلى ملف »PDF« أو المسح 
الضوئي إلى صورة ألن المحصلة النهائية لن يمكن 

النفاذ إليهاا. وينبغي استخدام ملفات المصدر من أجل 
 للنفاذ قبل حفظه بصيغه 

ً
ير المحتوى وجعله قابل تحر

»PDF«. وسوف يتم تحويل بنية المستند وأساليب 
 

ً
)Word( إلى عالمات »PDF« قابلة لالستخدام وقابلة

للنفاذ.
، يرحب مركز مدى بمقترحاتك وتجربتك 

ً
وكعادته دائما

 للنفاذ، كما يعمل 
ً

الشخصية في إنشاء مستندات قابلة
المركز على نشر جميع مبادئ التكنولوجيا المساعدة 

عبر مجتمع التكنولوجيا واألعمال. يرجى المواظبة على 
ية من أجل  يارة موقعنا اإللكتروني ومتابعة نشراتنا اإلخبار ز

الحصول على التحديثات!

 إمكانية 
 الوصول إلى

«PDF» ملفات

10

يجب تمييز حقول النماذج بشكٍل سليم حتى يمكن الوصول إلى 
المستند بشكٍل تام. فاحرص على استخدام أحدث إصدارات 

البرامج من أجل إنشاء ملف “PDF” حيث إن اإلصدارات األحدث 
تحتوي على خصائص أحدث لقابلية النفاذ. وبالرغم من ذلك، 
تأكد أن المستند اإللكتروني الخاص بك يمكن استخدامه مع 

 لترتيب 
ً
اإلصدارات األقدم. كما يجب قراءة حقول النماذج وفقا

قراءة منطقي )ترتيب عالمات التبويب(.
 للنفاذ 

ً
تتجسد الخطوة األولى نحو إنشاء ملف “PDF”  قابال

)Word( في ضمان أن مستند )Microsoft Word( من برنامج
 للنفاذ، 

ً
  للنفاذ. ويعد البدء بمستند )Word( قابل

ً
األصلي  قابال

 عندما يتم تصديره إلى ملف “PDF” بصورة تحافظ على 
ً
هدفا

سمات قابلية النفاذ لملف )Word(، بما في ذلك بنية العناوين 
والنص البديل للصور والترميز التي يحدد القوائم والجداول ولغة 

المستند وغير ذلك من المحتويات التي تمثل أهمية لقابلية النفاذ.
يقة إلنشاء  ال تقم بالطباعة إلى ملف “PDF”: فهذه الطر
ملف “PDF” ال تحافظ على سمات قابلية النفاذ للمستند. 

يقة الصحيحة لتصدير ملف “PDF” على إصدار برنامج  وتعتمد الطر
)Microsoft Word( الذي تستخدمه.

النماذج  9  
 Word»»
««PDF

20 | نفــــــــاذ  

  )Word( تتيح االرتباطات التشعبية في مستندات
يارة صفحات الويب والتنقل إلى عناوين   للمستخدمين ز

يد اإللكتروني.  )Word( واإلشارات المرجعية وفتح روابط البر
)Word( ويتم إنشاء االرتباطات التشعبية عادة في برنامج

يق لصق عنوان »URL« الخاص بإحدى صفحات  عن طر
 في المستند والنقر فوق زر مسافة أو زر 

ً
الويب كامال

إدخال أو زر آخر. وعندئٍذ، يقوم برنامج )Word( بإنشاء عنوان 
، ويتم استخدام عنوان »URL« كنص العرض. 

ً
»URL« تلقائيا

 للمستخدم، فإننا 
ً
وألن نص عنوان »URL« قد ال يعني شيئا

.)Word( ير نص االرتباط االفتراضي نوصي بتحر

اتبع تلك المبادئ إلنشاء روابط قابلة للنفاذ:
•للرابط•ال•يعتمد•على•السياق•

ً
•وصفيا

ً
	•استخدم•نصا

المستمد من النص المحيط.
	••حافظ•على•أقل•مقدار•للنص•في•الرابط•كلما•أمكن.

•عن•
ً
	•استخدم•النص•المسطر•مع•تغيير•لونه•بحيث•يكون•بارزا

النص المحيط به. 
من الضروري أن تتذكر أن: مستخدمي قارئ الشاشة 

يمرون بسرعة على أحد المستندات من خالل التنقل من رابط 
آلخر. فتجنب استخدام نص االرتباط الغامض الذي يصعب 

فهمه خارج السياق )مثل »انقر هنا«(. وقم بتزويد عبارات 
الرابط الوصفي المفيدة على جميع االرتباطات التشعبية، 

وتجنب استخدام عبارات الرابط المكررة التي تنقلك إلى 
مصادر مختلفة. 

االرتباطات   
التشعبية

7

ينبغي عدم استخدام التباين البصري من أجل إيصال معنى 
أو المطالبة بإجراء أو رد ما. وتوصي إرشادات إمكانية 

النفاذ لمحتوى الويب 2.0 بمعدل 3:1 للنص الكبير ومعدل 
4:5:1 للنصوص األخرى والصور. فعلى سبيل المثال، 

تجنب استخدام النص الرمادي الفاتح على خلفية بيضاء. 
ويرجى التأكد من أن اللون ليس هو الوسيلة الوحيدة لنقل 

المعلومات.
قم بالمسح الضوئي للمستند الخاص بك حتى تصل إلى 

أمثلة لترميز األلوان. فاألشخاص المصابين بالعمى أو الذين 
يعانون من ضعف اإلبصار أو عمى األلوان قد يفقدون 

المعنى المنقول عند استخدام ألوان معينة.

8  استخدام اللون 
 بشكل مناسب
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التطبيــق باللغــة العربيــة لذلــك كان هنــاك تعــاون مســتمر بين 
يقة المثلى  مطــوري البرنامــج ومركــز مــدى للوصول الــى الطر

يقة تناســب ســكان  لتطويــر البرنامــج عربيــا وعليــه تمــت الترجمة بطر
ية  دولــة قطــر محليــا وذلــك بأضافــة الثقافــة العربية القطر

لمحتــوى البرنامج.

يــب البرنامــج, واجــه مركز مدى عــددا من التحديات,  خــالل فتــرة تعر
أهمهــا هــو تعــدد اللهجــات العربيــة فــي المنطقــة أيضا كان ارتباط 

مكتبــة الصــور بالكلمــات حيــث أن كل صــورة كانــت مرتبطــة بكلمة 
يقــة صحيحة حتــى تظهر الصورة  لــذا وجــب كتابــة الكلمــة بطر

الصحيحــة واســتغرق هــذا التنقيــذ كميــة مــن الوقت حتى يتم 
مطابقــة الكلمــات مــع الصور .

بعــد عمــل الترجمــة قــام المركــز رســميا بأطــالق التطبيق بعد ان 
تــم أختبــاره ومراجعتــه أكثــر مــن مــرة واســتمر التطبيق ألكثر من 

يب عددا من  11 شــهرا وخــالل هــذه الفتــرة قــام مركز مــدى بتدر
معلمــي التربيــة الخاصــة  والمعالجيــن وغيرهــم مــن المتخصصيصن 

ذوي العالقــة مســاعدتهم علــى أســتخدام هــذا التطبيق . 

ردود األفعــال االيجابيــة كانــت كبيــرة ســواء مــن المتخصصين الذين 
يســتخدمون التطبيــق او حتــى مــن الطــالب وغيرهم من اســتخدم 

يعــه علــى المــدارس المحلية  التطبيــق خصوصــا أن التطبيــق تــم توز
فــي دولــة قطــر وكان لــه األثــر األكبــر .نجاح هذا المشــروع المحلي 

يــب التطبيــق أعطــى فهــم أفضــل لألهميــة التكنولوجيا  بتعر
المســاعدة محليــا و اقليميــا .  

 Clicker أو أي موارد أخرى لبرنامج 
ً
يشجع مركز “مدى” على إرسال أي شبكات مطورة مؤخرا

clicker@mada.org.qa :إلى البريد اإللكتروني

كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المزايا التي يحصل عليها الطالب من 
http://www.cricksoft.com/uk/home. :على الرابط Clicker استخدام مجموعة منتجات

aspx

يارة الموقع  للمزيد من المعلومات حول مركز “مدى” والخدمات التي يقدمها، يرجى ز
http://www.mada.org.qa :اإللكتروني

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز التكنولوجيا المساعدة “مدى” 

الطابق السابع، برج النصر  ب، شارع الكورنيش، الخليج الغربي، قطر، ص.ب: 24230

 هاتف: 44594050 974+ 

info@mada.org.qa :بريد إلكتروني
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مــن أكثــر التحديــات التــي واجهــت مركز مــدى للتكنولوجيا 
المســاعدة هــو تقديــم الحــل التقنــي األمثــل باللغة العربية. 

وقــد أثــر هــذا الموضــوع بشــكل كبيــر في مجــال التعليم حيث 
ال تتوفــر الحلــول التقنيــة المســاعدة لمشــاكل القــراءة والكتابة 

بشــكل خــاص, ونتيجــة لذلــك واجــه مركــز مدى عدد من الطالب 
واألشــخاص فــي قطــر لــم يســتفيدوا من تقنيــة التكنولوجيا 

المســاعدة بســبب هذة المشــكلة.

علــى أثــر ذلــك، شــرع مركــز مدى لمواجه هذه المشــكلة عبر 
تقديــم مشــروع محلــي األول مــن نوعــه وهــو توفير برنامج  

)كلكــر 5 ( باللغــة العربيــة. 

البرنامــج عبــارة عــن تكنولوجيا مســاعدة مصمم لألشــخاص 

الذيــن يعانــون مــن مشــاكل أو صعوبــات فــي تعلم القراءة و 
الكتابــة. كاألشــخاص مــن ذوي التوحــد او متالزمــة داون أو حتــى 

األشــخاص الذيــن لديهــم صعوبــات في تعلــم القراءة والكتابة. 
يــب علــى األحــرف األبجدية  من خالل  يســمح هــذا البرنامــج التدر

يــب علــى مختلف المــواد التعليمية  وضعهــا بجمــل معينــة والتدر
مــن خــالل اســتخدام صــور وتقنيــة تحويــل الكتابة الى نص مســموع.  

يقــة فعاله لألشــخاص من ذوي  للوصــول الــى هــذه التقنيــة بطر
األعاقــة فــي دولــة قطــر  وجــب عدم ترجمة التطبيق بشــكل 

حرفــي الــى اللغــة العربيــة وعليــه قــام مركز مــدى خالل عملية 
الترجمــة باضافــة نصــوص لغويــة وثقافيــة محليــة لكي تتناســب مع 

البيئــة المحليــة فــي دولة قطر. 

منــذ البدايــة, طالــب مركــز مــدى من مطوري هــذا البرنامج تطوير 

Clicker 5 التكنولوجيا المساعدة 
باللغة العربية
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يعتبر المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا 
المساعدة لمنطقة الخليج 2017 هو 

األول من نوعه، والذي يركز على 
ممارسات التعليم في تقنيات الحاسب 
اآللي الشاملة والتكنولوجيا المساعدة 

في المنطقة.

سوف يعقد هذا المؤتمر بتنظيم من مركز التكنولوجيا 
المساعدة مدى ورعاية وزارة المواصالت و االتصاالت 

وبمشاركة مع اتحاد صناعة  التكنولوجيا المساعدة والذي يضم 
اهم الخبراء المختصين في في هذا المجال حيث سيقومون 
بعرض أفضل الممارسات واالتجاهات الحالية في مجال تقنيات 
الحاسب اآللي الشاملة والتكنولوجيا المساعدة باإلضافة إلى 

تبادل المعلومات حول هذا الصدد.

سيعقد المؤتمر في الدوحة بدولة قطر في الفترة ما بين 
يل 2017، وسيتم تقسيم المؤتمر  الى مرحلتين  23 إلى 26 أبر

يل( هي مرحلة ما قبل المؤتمر،  – المرحلة األولى )23-24 أبر
والتي تتضمن برامج تعليمية مكثفة في مختلف المواضيع حول 

التكنولوجيا المساعدة.

يل( من المؤتمر فسوف تتضمن  أما المرحلة الثانية )25-26 أبر
حفل االفتتاح وحلقات النقاش باإلضافة إلى ورش عمل تعليمية 

لمدة 60-90 دقيقة للمشاركين في المؤتمر.

المشاركين في المؤتمر
الهدف من انعقاد هذا  المؤتمر هو توفير منتدى ومنصة 

لتبادل المعارف من خالل تجميع المعلمين واألكاديميين 
والمهنيين من أجل عرض أفضل الممارسات واستراتيجيات التنفيذ 

والبحوث والتعليم في مجال التكنولوجيا المساعدة في 
المدارس.

هذا المؤتمر سيكون مفيًدا لكل من:

• معلموا التعليم العام .	
• معلموا التعليم الخاص.	
• مديروا المدارس.	
• أخصائيو عالج النطق واللغة .	
• أخصائيو العالج الوظيفي.	
• أخصائيو العالج الطبيعي.	
• أولياء أمور األطفال من ذوي األعاقة.	
• مقدمو اخدمات التكنولوجيا المساعدة.	
• المشتغلون بالمهن الطبية الذين يعملون مع األشخاص 	

ذوي األعاقة.
• األكاديميين في التعليم العالي في مجال التكنولوجيا 	

المساعدة.
• صناع القرار.	

يارة موقع المؤتمر يد عن المؤتمر، يرجى ز لمعرفة المز
great.mada.org.qa 
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