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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 خلل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
ويحقق المركز ذلك من خلل 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 للبتكار، 
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
”إطلق اإلمكانات الكامنة لدى جميع األشخاص ذوي القيود 
الوظيفية - ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السن - من خلل 
بناء القدرات ودعم تطوير المنصات الرقمية القابلة للنفاذ”. 

مركز 
“مدى“

المحتويات



الخرائط الرقمية 
القابلة للنفاذ

بصفتي رسام خرائط سابق، وأنا اآلن 
مستشاٌر في إمكانية النفاذ وتجربة 

المستخدم، كنت دائًما مهتًما بموضوع 
الخرائط القابلة للنفاذ. يمثل هذا 
الموضوع تحدًيا لكثير من عمائنا 

الذين يقلقون بشأن إمكانية النفاذ إلى 
الخرائط على مواقع الويب والتطبيقات 

الخاصة بهم. ففي محادثة حديثة، كان 
بعض العماء يفكرون في إزالة الخرائط 

من موقعهم على الويب، والتي 
قدمها طرف ثالث، وكان هناك قلق 
بشأن اإلجراءات القانونية المتعلقة 
بعدم إمكانية النفاذ، حيث أن هؤالء 

العماء لم يكونوا على دراية بالمشاكل 
المتعلقة بإمكانية النفاذ وكانوا قلقين 
من أنه لن يكون في استطاعتهم تجاوز 
هذه العوائق وإصاح أيٍّ من المشاكل 

القائمة.
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في الواقع، قد تبدو الخرائط تحدًيا كبيًرا إلمكانية النفاذ، 
نظًرا ألنها عرض مرئي معقد للمعلومات. ولكن بصفتي 

من محبي الخرائط أدرك تماًما القيمة التي يمكن أن 
تجلبها الخرائط لألشخاص ذوي اإلعاقة، وال أريد أن تقوم 

المؤسسات بإزالة الخرائط من مواقعها على الويب 
بسبب مخاوف بشأن إمكانية النفاذ.

 وفي مثل هذه الحالة؛ ينبغي علينا أن نفكر في 
 كيفية تطبيق استراتيجية معقولة للتعامل مع 

 عدم إمكانية النفاذ إلى الخرائط بطريقة تفيد 
 الجميع بحيث تتم االستفادة من المعلومات 

والتجربة التي توفرها الخريطة.

الغرض من الخريطة
تتمثل قوة الخريطة في أنها تستخدم العالقات المكانية 

لتقديم البيانات، مما يمنحها في الغالب معنى جديًدا. 
وفرت الخرائط الرقمية التفاعلية بعض اإلمكانات التي 

ال يمكن أن توفرها الخرائط الورقية، بما في ذلك القدرة 
على تشغيل طبقات مختلفة من الخريطة وإيقاف 

تشغيلها، وإظهار مستويات مختلفة من التفاصيل عند 
التكبير أو التصغير، وإظهار التغييرات بمرور الوقت.

باإلضافة إلى ذلك، مع األجهزة المحمولة المزودة 
بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، هناك فرص 

جديدة لتوفير تفاعالت تستند إلى الموقع الذي يحوي 
الخرائط الرقمية. وتعد الخرائط الرقمية أسهل من 

الورقية من حيث عملية التحديث، لذلك يمكن أن تعكس 
التغييرات المهمة بسرعة أكبر، كالطرق السريعة الجديدة 

أو المباني المعاد تسميتها. وحتى الجبال تتغير، ففي 
المرحلة األولى لي كرسام خرائط، اضطررت إلى تغيير 

 Aoraki / Mount Cook “ارتفاع ”أوراكي/ ماونت كوك
في نيوزيلندا، بعد أن انخفض بمقدار عشرة أمتار بسبب 

انهيار أرضي!

دعونا نفكر في بعض االستخدامات الشائعة للخرائط 
التي قد تجدونها على اإلنترنت:

خريطة شارع تحدد موقع المكتب الرئيسي للشركة، • 
إلى جانب المعالم المحلية الرئيسية

خريطة توضح الحدود القانونية لعقار ما • 

خريطة تعرض بيانات عن ظاهرة صحية مهمة، مثل • 
عدد حاالت كوفيد – 19 (COVID-19) حسب البلد.

في كل حالة، تضيف الخريطة معنًى جغرافًيا لبعض 
البيانات األساسية، مما يساعد األشخاص على استخدام 

هذه البيانات إلكمال المهام في العالم الحقيقي.

المكونات األساسية لتجربة خريطة قابلة للنفاذ
تعتبر تجربة الخريطة الرقمية قابلة للنفاذ من قبل 

األشخاص ذوي اإلعاقة عندما تلبي هذه المتطلبات 
األساسية:

تمت تسمية عناصر التحكم في الخريطة بشكل ذي . 1
معنى، ويمكن تشغيلها دون الحاجة إلى استخدام 

الماوس/ الفأرة.

 يتم تقديم معلومات الخريطة . 2
دون االعتماد على إدراك اللون.

تتوفر معلومات الخريطة بشكل غير رسومي.. 3

(هناك عدد من المتطلبات اإلضافية الدقيقة اعتماًدا 
على الطبيعة المحددة للخريطة. ولكن إذا كانت الخريطة 
تلبي هذه المتطلبات األساسية، فمن المحتمل أن تكون 

قابلة للنفاذ).

يجب أن تكون الخرائط الرقمية قابلة للتشغيل من خالل 
لوحة المفاتيح بشكل مباشر عندما يستخدم المطورون 

عناصر تحكم قياسية للتفاعل مع الخريطة وعندما 
يقدمون أوامر لوحة مفاتيح إضافية عند الضرورة.

قد يبدو تقديم خريطة ال تعتمد على اللون لتوصيل 
المعلومات في البداية أكثر صعوبة. ولكن هناك العديد 

من تقنيات رسم الخرائط المتاحة لنقل المعلومات بطرق 
أخرى غير اللون، مثل االختالفات في أنماط التظليل 

وسمك الخط.

مما ال شك فيه أن مراجعة معايير النفاذ مثل إرشادات 
النفاذ إلى محتوى الويب الخاصة باتحاد شبكة الويب 

العالمية (W3C) ستساعد على فهم مدى تلبية الخريطة 
الرقمية لهذه المتطلبات. وإذا كانت لديكم القدرة على 

معالجة أي مشكالت تجدونها، فستشير المراجعة إلى 
التغييرات التي قد تكون مطلوبة لتحسين إمكانية النفاذ 

إلى الخريطة.

أما فيما يتعلق بالمتطلب الثالث ”معلومات الخريطة 
متاحة في شكل غير رسومي“ فهو يبدو أصعب، خاصة 

بالنسبة للخرائط الديناميكية والمعقدة بصرًيا. فبالنسبة 
لجميع الخرائط الثابتة باستثناء أبسطها، ال يوجد وصف 

نصي قصير يمكنه نقل نفس المعلومات.

وذلك عندما يكون التفكير في التجارب المماثلة أمًرا 
ضرورًيا.

تجارب الخرائط القابلة للمقارنة
يقول مبدأ التصميم الشامل للتجارب القابلة 

https://inclusivedesignprinciples.] للمقارنة
 :[org/#provide-comparable-experience

”تأكد من أن واجهتك توفر تجربة قابلة للمقارنة 
للجميع حتى يتمكن األشخاص من إنجاز المهام بطريقة 

تناسب احتياجاتهم دون تقويض جودة المحتوى.“

يقّر هذا المبدأ بأن التجارب المكافئة البديلة قد تكون 
مبررة عندما ال يمكن جعل تجربة واحدة قابلة للنفاذ 
للجميع. وال تعد إزالة خريطة معقدة بصرًيا هي الحل 

لمشكلة إمكانية النفاذ لدينا.

وبداًل من ذلك، فلنرجع إلى النظر في غرض الخريطة. 
لمن يتم توفيرها، وما المهام التي تدعمها هذه 

الخرائط؟ وما هي الطرق األخرى التي يمكن لشخص 
ما النفاذ إلى البيانات األساسية للخريطة بطريقة غير 

مرئية ولكن ذات مغزى؟ أجب على هذه األسئلة بأكبر 
قدر من الدقة واالهتمام، وستساعدك هذه اإلجابات 
على تحديد استراتيجية لضمان أن أكبر عدد ممكن من 

األشخاص يمكنهم استخدام الخريطة من خالل وسائل 
إضافية قابلة للمقارنة والتكافؤ.

دعونا نرجع إلى األمثلة على الخريطة التي أوردناها 
مسبًقا. ما المهام التي قد تدعمها خرائط هذه األمثلة، 

وما هي الطرق اإلضافية التي يمكننا من خاللها دعم 
هذه المهام؟

خريطة الشارع موجودة لمساعدة الزوار على إيجاد • 
طريقهم إلى المكتب. قد تكون تجربة غير مرئية 

قابلة للمقارنة عبارة عن قائمة باالتجاهات من 
المعالم الرئيسية على الخريطة، مثل أقرب منطقة 

انتظار سيارات أو موقف للحافالت.

قد تكون الخريطة التي تظهر حدود الملكية • 
موجودة الستكمال التعريف القانوني للحدود 

الموصوفة بالفعل في النص. ويمكن أن يكون توفير 
رابط لهذا التعريف وسيلة مقارنة غير مرئية للنفاذ.

الخريطة التي توضح حاالت اإلصابة بفيروس • 
كوفيد19- تستخدم البيانات التي يمكن عرضها 

بعدة طرق مختلفة. وقد تكون التجربة غير المرئية 
القابلة للمقارنة عبارة عن جدول بالبيانات نفسها جنًبا 
إلى جنب مع نموذج بحث يتيح للمستخدمين تصفية 
البيانات للعثور على البيانات حسب المنطقة أو البلد.
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الخرائط الرقمية القابلة للنفاذالخرائط الرقمية القابلة للنفاذ



تبدأ االستراتيجية الفعالة إلمكانية النفاذ إلى الخريطة 
بفهم الغرض من الخريطة الرقمية والمهام التي تهدف 

إلى دعمها.

وتدرك هذه االستراتيجية بأنه قد يكون من المستحيل 
إنشاء خريطة واحدة يمكن النفاذ إليها عالمًيا، وأنه في 

بعض الحاالت قد تكون هناك مشكالت في إمكانية 
النفاذ تظهر عدم القدرة على معالجتها على الفور، وأن 

الوسيلة المكافئة للنفاذ هي طريقة مقبولة لتقديم 
خريطة قابلة للنفاذ.

كما تتضمن االستراتيجية فحص الغرض من الخريطة 
وتحديد طرق قابلة للمقارنة لتوفير النفاذ إلى معلومات 

الخريطة.

وعندما يكون باإلمكان تحديد هذه الطرق القابلة 
للمقارنة وتقديمها، فإن تجربة الخريطة قابلة للنفاذ.

 ماحظة
 تم تعديل هذه المقالة من منشور أصلي في الرابط:

https://developer.paciellogroup.com/blog/2020/04/
/accessible-digital-map-experiences

الخريطة مأخوذة من ”© المساهمين في خريطة الشارع المفتوح“ 
- انظر https / www.openstreetmap.org/copyright لمزيد 

من التفاصيل. للمساعدة في توفير نص بديل للمقال، تظهر 
الخريطة مدينة الدوحة،  الطرق السريعة الرئيسية والشوارع واألحياء 

والساحل والمطار.

ديفيد سلون

ديفيد سلون هو مدير أبحاث تجربة 
 The  المستخدم مع مجموعة باسيللو
Paciello Group (TPG)، وهي شركة 

استشارية متخصصة في النفاذ الرقمي 
تعمل على مستوًى عالمي. وقبل انضمامه 

إلى مجموعة باسيللو في عام 2013، 
أمضى ديفيد قرابة الـ 14 عاًما كباحث 

ومستشار ومعلم في مجال إمكانية النفاذ 
الرقمي والتصميم الشامل في جامعة 

دندي في اسكتلندا. وعمل قبل ذلك لمدة 
أربع سنوات كرسام خرائط رقمي مع كولينز 

بارثولوميو.
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الكشف عن انتباه 

 األطفال ذوي 
 التوّحد من خال 
تقنية تتبع الوجه

 اضطراب طيف التوحد (ASD) هو 
 اضطراب عصبي نمائي مع عجز في 

التواصل االجتماعي وأنماط متكررة من 
السلوك. يؤثر هذا االضطراب النمائي على 
طفل واحد من بين 160 طفًا حول العالم. 

وعلى وجه الخصوص، أظهر مسح مستعرضي 
حول انتشار اضطراب طيف التوحد في 

قطر أن 1,575 طفًا دون سن الخامسة 
و5,025 فرًدا تتراوح أعمارهم بين 19-5 عاًما 

متأثرون [1]. تشير هذه األرقام إلى الحاجة 
إلى البحث القائم على األدلة الذي يمكن 

أن يدعم األفراد المصابين باضطراب طيف 
التوحد نسبًيا. يعاني األطفال المصابون 

باضطراب طيف التوحد من صعوبات في 
االنتباه حيث يتشتتون بسهولة عن مهام 

التعلم. ونتيجة لذلك، يجد المعلمون صعوبة 
في مراقبة انتباههم والمواد التعليمية في 
نفس الوقت. لذا يمكن أن توفر التكنولوجيا 
المساعدة حًا باستخدام تقنية تتبع الوجه، 

تعتمد هذه التقنية على كاميرا الويب 
والذكاء االصطناعي.

نفاذ الخرائط الرقمية القابلة للنفاذ
 العدد 14
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يتطلب االنتباه معالجة سلوكية ومعرفية للمعلومات المنفصلة 

مع تجاهل المعلومات األخرى المشتتة لالنتباه [2]. وهذه المعالجة 
هي بمثابة مكوٍن أساسيٍّ ألي تعلم منتج يدعم استيعاب المهارات 

المطلوبة لألنشطة اليومية [3]. تظهر دراسة مراجعة حول تقييم 
انتباه األطفال ذوي التوحد أن إحدى االستراتيجيات األكثر شيوًعا 

المستخدمة لتقييم االنتباه هي المالحظة المباشرة أو تحليل 
بيانات الفيديو [4]. وفي تحليل بيانات الفيديو، يتم ترميز السلوكيات 

المتعمدة للمشاركين أو تصنيفها من جلسة تعلم مسجلة من 
قبل الخبراء أو اآلباء أو مقدمي الرعاية. ويتطلب هذا النهج خبرة 

في كيفية اهتمام األطفال ذوي التوحد. كما أن عملية ترميز 
السلوكيات المتعمدة تستغرق وقًتا طوياًل وهي عملية مملة.

تحولت ديناميات تقييم االنتباه من التقييم الذاتي إلى التقنيات 
الموضوعية. وتشمل بعض الفوائد الرئيسية للتقنيات الموضوعية 

مثل تتبع الوجه الذي يشمل تقييم سهولة االنتباه والدعم التربوي 
المخصص والتعلم التكيفي [5]، ويشير تتبع الوجه ببساطة إلى 

اكتشاف الوجه ووصف إجراءات الوجه عن طريق الفيديو في الوقت 
الفعلي. تعتمد تقنية التتبع على الكاميرا والذكاء االصطناعي 

اللتقاط صور الفيديو وتحليل إجراءات الوجه على التوالي. تقدم 
إجراءات الوجه تعريًفا محدًدا لتعبيرات الوجه تصف مشاعر وعواطف 
األفراد. وبشكل عام، يعد تتبع الوجه نهًجا واعًدا ألنه منتشر في كل 

مكان وغير مزعج وفعال من حيث التكلفة.

أظهرت األبحاث أن األطفال الذين يعانون 
من اضطراب طيف التوحد يظهرون سلوًكا 
مقصوًدا من خالل العواطف مثل السعادة 

والحزن [6]. ولفهم كيف تصف العواطف 
وتعبيرات الوجه ومعالم الوجه السلوكيات 

المتعمدة لدى األطفال المصابين باضطراب 
طيف التوحد والتطور النموذجي، أجرينا 

دراسة تجريبية حول تتبع الوجه أثناء مهام 
االنتباه. تحاكي الدراسة مهمة أداء مستمرة 

في فصل دراسي افتراضي. تعرض مهمة 
األداء المستمرة الحروف الهجائية العشوائية 

على السبورة حيث ينقر المشاركون على 
لوحة المفاتيح عند ظهور حرف محدد. 

ا لتقييم  يستخدم هذا االختبار تقليديًّ
االهتمام االنتقائي والمستدام لألطفال 
الذين يعانون من نقص االنتباه [7]. يتم 

إدخال المشتتات السمعية والبصرية في 
االختبار لمحاكاة االنحرافات المحتملة في 

الفصل الدراسي (الشكل 1). وأثناء تجربة 
 iMotions مهمة االنتباه، يكتشف برنامج

ميزات الوجه وينشئها باستخدام جهاز كاميرا 
ويب   iMotions[8]. وهو برنامج قياس 

حيوي تجاري يستخدم رؤية الكمبيوتر والذكاء 
االصطناعي للعواطف واكتشاف تعابير 

ومعالم الوجه.

كشف التحقيق في العواطف حول 
السلوكيات المتعمدة لدى األطفال من 

ذوي التوحد والتطور النموذجي أن العواطف 
اإليجابية كانت بارزة عند االنتباه. على سبيل 
المثال، األطفال الذين يعانون من اضطراب 

طيف التوحد عبروا عن مشاعر الفرح، في 
حين أعربت مجموعة األطفال ذوي التطور 
النموذجي عن المزيد من الفرح والعواطف 

المفاجئة. هذه النتيجة مشابهة لدراسة 
أجريت [28]، والتي تنص على أن األطفال 

المصابين باضطراب طيف التوحد يظهرون 
مشاعر إيجابية في زيادة المشاركة في 

التعلم. ومع ذلك، لم يكن هناك ارتباط كبير 
بين المشاعر اإليجابية أو السلبية مع درجات 
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األداء. تشير هذه النتيجة إلى أنه في حين أن العواطف تشرح 
اهتمام الطالب بالتعلم، إال أنها ليست كافية لتقييم االنتباه. 
وهذا يعني أن العاطفة لن تحدد االنتباه في جميع األوقات. 

وفي المرحلة التالية من التحقيق، نستكشف المستوى 
المنخفض من العواطف، أي أن تعبير الوجه يصف االنتباه.

تعتبر تعابير الوجه هي وحدات عمل الوجه التي تصف العواطف. 
على سبيل المثال، تتكون العاطفة المفاجئة من ثالث وحدات 

عمل للوجه: فتح الفم وتوسيع العين ورفع الحاجب. اكتشفنا 10 
وحدات عمل الوجه األساسية التي تتعلق بالسلوكيات المتعمدة 

لدى األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد والتطور 
النموذجي تتضمن تعابير الوجه هذه تجّعد الحاجب ورفع 
الحاجب وخفض زاوية الشفة واالبتسامة وتجاعيد األنف 
ومص الشفة وفتح الفم ورفع الذقن وتجّعد الشفة [9]. 

كانت أربع وحدات عمل للوجه شائعة عند األطفال 
المصابين باضطراب طيف التوحد أثناء مهمة 

االنتباه. تتضمن وحدات عمل الوجه هذه فتح 
الفم ورفع الحاجب ومص الشفاه والضغط على 

الشفاه. تم تحديد تعابير وجه مماثلة 
في األطفال ذوي التطور النموذجي، 

باستثناء ضغط الشفاه [10]. أدى التحليل 
اإلضافي لكيفية تميز وحدات عمل الوجه 

هذه عن االنتباه عن عدم االنتباه إلى 
نموذج للكشف عن االنتباه باستخدام 

معالم الوجه.
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ولتقييم االنتباه الفّعال في األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد 

باستخدام أداة تتبع الوجه، يجب تخصيص تطوير أداة الكشف عن االنتباه. 
وهذا يشير إلى أن السلوكيات المتعمدة القائمة على الوجه يجب أن تبنى 

على أفعال الوجه لكل طفل. يمكن أيًضا ربط النتائج بسمات اضطراب طيف 
التوحد التي تنص على أن كل طفل يعاني من اضطراب طيف التوحد مختلف 

تماًما عن اآلخر. تجدر اإلشارة إلى أن مالمح الوجه لديها القدرة على تقييم 
االنتباه ولكن ال توجد ميزة عالمية للوجه تصف السلوك المتعّمد لدى 

األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.
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معالم الوجه هي نقاط الوجه التي تصف وحدات عمل الوجه. تم 
تصوير مثال معالم الوجه كنقاط حمراء في الشكل 2. قمنا بتدوين 

معالم الوجه التي تم إنشاؤها أثناء مهمة االنتباه على أنها انتباه 
وعدم انتباه بناًء على استجابة المشاركين. ثم قمنا بتغذية معالم 

الوجه المشروحة في خوارزمية التعلم اآللي عبر نماذج محددة 
وعامة. تم تطوير نموذج محدد مع معالم الوجه من مشارك 

معين بينما يعتمد النموذج المعمم على معالم الوجه عبر مختلف 
المشاركين. أظهرت نتائج الدراسة التجريبية أن أداء النموذج المحدد 

كان أعلى من أداء النموذج المعمم. تشير هذه النتيجة إلى أن كل 
طفل لديه حركة وجه فريدة للسلوك المتعمد. وعلى العكس من 

ذلك، كان أداء النموذج المعمم ألطفال ذوي التطور النموذجي 
أعلى من أداء المشاركين من ذوي التوحد. وهذا يدل على أن 

السلوكيات المتعمدة القائمة على الوجه شائعة بين أطفال ذوي 
التطور النموذجي.

سيرة ذاتية بيليكيس بانير هي حالًيا طالبة 
دكتوراة في كلية علوم وهندسة الحاسوب 

في جامعة حمد بن خليفة. حصلت على 
درجة الماجستير في العلوم في تخصص 

هندسة البرمجيات بتقدير امتياز (3.91/ 4) 
من جامعة مااليا – كوااللمبور في ماليزيا 

في يونيو 2014. وقد تركزت أطروحتها 
 (HCI) على التفاعل بين اإلنسان والحاسوب

وهندسة المتطلبات تحت عنوان ”إطار 
عمل نظام التعلم البصري الهجين التنموي 
لألطفال الذين يعانون من اضطراب طيف 

التوّحد“. بحثت رسالتها في إطار تطوير 
البرمجيات لتصميم تطبيق تعليمي قائم 

على الكمبيوتر لألطفال الذين يعانون من 
اضطراب طيف التوحد. وخالل هذه الفترة، 
عملت مع ”مركز فقيه للتوحد“ في ماليزيا 
ومركز أبو ظبي للتوحد كمتطوعة وباحثة. 
أكملت  بيليكيس درجة البكالوريوس في 

اإللكترونيات وهندسة الكمبيوتر من جامعة 
والية الغوس - الغوس في  نيجيريا في 

عام 2008. وعملت 
كمتدربة ومطّورة 

ويب في مركز 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت بجامعة 
والية الغوس بين 

العامين 2006 
و2009.
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قبل عامين، استمعنا إلى ابننا البالغ من العمر 8 سنوات وزمالئه في 
الدراسة حيث أظهروا كيف يمكنهم برمجة كرة بالستيكية مضاءة وشفافة 

تدعى Sphero بحيث يمكنها أن تصدر أزيًزا في صالة األلعاب الرياضية 
بالمدرسة؛ كما يمكنها الدوران والوميض والتفاعل مع كرات أخرى مثلها. 
وكنا نسمع اصطدًما صغيًرا بين الحين واآلخر عند مالمسة كرتين بعضها 
البعض، وكان األطفال يتأّوهون ويعودون إلى أجهزة اآليباد الخاصة بهم 

إلعادة بعض الكود إلى مسار أكثر صرامة بحيث تتجنب الكرتان البالستيكيتان 
بعضهما البعض. وفي المحاولة التالية، اقتربت عدة كرات ألداء حركات 

متزامنة مثيرة لإلعجاب حظيت على إعجاب وتصفيق من اآلباء والمدرسين 
الذين كانوا يشاهدون.

أصبحت نوادي الترميز والبرامج التعليمية نشاًطا شائًعا في المدارس. 
وتحظى تطبيقات الروبوتات والتطبيقات القابلة للترميز مثل  Sphero و 
Dot و Dash و Scratch بشعبية كبيرة في النوادي والفصول الدراسية 

والمنازل. فهي ليست ممتعة فحسب، وإنما تعّلم المنطق والتسلسل 
والترميز في سن مبكرة. شارك اثنان من أبنائنا في نوادي الترميز على مر 
السنين، ولذلك حضرنا العديد من الفعاليات من هذا القبيل. وعلى الرغم 
من قدرة أبنائنا المبصرين والذين ليس لديهم مشكلة في المشاركة في 

هذه األندية، إال أن كالنا والدين كفيفين، ولذلك لم نكن قادرين بشكل 
كامل على متابعة ما تفعله كرات Sphero. ولم نتمكن دائًما من الوصول 

إلى التطبيقات المستخدمة للتحكم في األلعاب تماًما كمستخدمين لقارئ 
الشاشة، لذلك تساءلنا عن عدد األطفال المكفوفين الذين ربما استفادوا 
من نوادي وأنشطة الترميز ولكنهم لم يتمكنوا من المشاركة بسبب تعذر 
وصولهم لأللعاب والتطبيقات. ولن يكون االستبعاد مؤسًفا فحسب، بل 

سيكون من المحتمل أيًضا فقداًنا للفرص التعليمية في تجارب العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لألطفال المكفوفين. كيف 
يمكن لطالب كلية هندسة كمبيوتر كفيف لم تتح له الفرصة أبًدا الترميز 

مقارنة بالطالب المبصرين الذين ترعرعوا مع هذه التكنولوجيا؟

على الرغم من أننا اآلن نمتلك شركة التكنولوجيا المساعدة الخاصة بنا 
ونقدم االستشارة في البرامج التعليمية حول كيفية استخدام التكنولوجيا 
التكيفية في ظروف مختلفة إال أننا عندما كنا أطفال، لم يكن هناك تركيز 

كبير على مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطالب 
المكفوفين. وغالًبا ما كان يتم استبعاد األطفال المكفوفين وضعاف البصر 

من العديد من مجاالت العلوم واألنشطة الصفية القائمة على الرياضيات 
وأنشطة اإلثراء، وقد زادت الفرص لهؤالء األطفال في السنوات األخيرة. 
ففي الواليات المتحدة، يدير االتحاد الوطني للمكفوفين اآلن معسكرات 
صيفية بنظام STEM من أجل اشراك األطفال المكفوفين الذين يزاولون 
النشاطات مع محترفي STEM من المكفوفين البالغين. كما ازداد البحث 

حول كيفية تعليم المفاهيم البصرية والمكانية لألطفال المكفوفين. 
وأصبحت التكنولوجيا مثل الطابعات ثالثية األبعاد أكثر انتشاًرا، كما أدت 
التحسينات في الرسومات اللمسية إلى زيادة األدوات المتاحة لألطفال 

المكفوفين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 تمهيد الطريق للطالب المكفوفين في مجاالت 
STEM العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

كود جمبر
نفاذ 
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  Code Jumper



بينما كنا نكافح لمتابعة عرض Sphero الخاص بإبننا ونتساءل عن كيفية زيادة 
الفرص المتاحة لألطفال المكفوفين ليتم تضمينهم في أنشطة الترميز، كان 
المنتج يعمل على القيام بذلك، حيث قامت مايكروسوفت بالشراكة مع دار 
الطباعة األمريكية للمكفوفين (APH) بتطوير لعبة تعليمية STEM تسمى 

Code Jumper وقد دافعت عنها باحثة مايكروسوفت سيسيلي موريسون، 
التي شعرت باإلحباط لعدم وجود ألعاب وبرامج ترميز يمكن الوصول إليها 

متاحة البنها المكفوف.

يمكن النفاذ إلى Code Jumper بشكل تام من قبل أولئك الذين يعانون من 
فقدان البصر أو ضعف الرؤية، حيث يستخدم تطبيًقا على جهاز كمبيوتر لوحي 

يمكن الوصول إليه من ِقبل قارئات الشاشة، وسلسلة من حاضنات التوصيل 
التي تحتوي على أزرار لمس ملونة كبيرة. يتم بعد ذلك برمجة نقاط اإلدخال 

ألداء األغاني والحيل والسلوكيات المسموعة. يستخدم األطفال كالُّ من 
الترميز على التطبيق والكابالت من خالل ربطها واستخدام أزرار التشغيل 
اللمسية إلنشاء خطوط من الوحدات، إذا / ثم / آخر، ونماذج حلقية من 

العبارات المنطقية. توفر هذه األنشطة للطالب المكفوفين وضعاف البصر 
إمكانية الوصول إلى تجارب الترميز والمنطق في مرحلة مبكرة بعدما كان 

يتم استبعادهم من قبل نوادي الترميز والمناهج التكنولوجية.

 Code ُمنحت نيكالس الفرصة ( إلزلة الفقرة باللغة االنجليزية أيضًا )، لعرض
Jumper في أكتوبر الماضي في معرض مدى في فعالية كيتكوم. ولقد 

كان هناك الكثير من المرح حيث تمكن العديد من طلبة المدارس ، سواًء من 
المبصرين أو المكفوفين، من القدوم للزيارة واللعب باستخدام كود جمبر. 
وعلى الرغم من أن المنتج تم صنعه لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 
و11 عاًما، فقد وجد نيك أن العديد من األطفال األصغر سًنا أحبوه أيًضا. 
فلقد كان علّي، أحد الطالب المكفوفين البالغ من العمر 6 سنوات، قادًرا 

على برمجة نسخة من أغنية ”Twinkle Little Star“ بأصوات األغنام وكان 
يغني معها. قضى الكثير من الطالب أكثر من 20 دقيقة في أنشطة الترميز، 

وقال بعض الطالب المبصرين أنهم وجدوا ذلك أكثر متعة من أنشطة 
SCRATCH المعتادة التي قاموا بها على األجهزة اللوحية في المدرسة.

َتِعد االبتكارات مثل Code Jumper بفرٍص تعليميٍة متساويٍة وتزيد من 
فرص العمل في المستقبل في مجاالت STEM المربحة. عندما تشارك 

شركات كبيرة مثل مايكروسوفت في البحث عن حلول لمشاكل الوصول، 
فإن هذا يمهد الطريق لتحسين التكنولوجيا السائدة كذلك. عندما تلقينا 

نسختنا التجريبية من Code Jumper ألخذها معنا إلى كيتكوم، كانت عيون 
ابننا مفعمة بالحماس وكان متلهًفا لتجربتها. إن الحلول التي تصلح للطالب 

ذوي اإلعاقة تعتبر جيدة للجميع. وغالًبا ما يكون الطالب ذوي اإلعاقة 
ممتازين في حل المشكالت الدقيقة، ولذلك فإن إدماجهم يفيد الجميع. 

ربما يتضمن اإلصدار التالي من لعبة الترميز مثل Sphero  قريًبا هذه الميزات 
التي يمكن الوصول إليها والتي تم تطويرها في كود جمبر. وعندها يمكن 

لألطفال المكفوفين والمبصرين (وأولياء أمورهم المكفوفين والمبصرين) أن 
.STEM يتعلموا ويبدعوا ويستمتعوا مًعا في أنشطة

codejumper.com قم بزيارة ، Code Jumperلمعرفة المزيد حول

ساهم في كتابة المحتوى:

ليزا فيريس
نيك بيترسون

أخصائيان في التكنولوجيا المساعدة
مايلز أكسيس سكيلز ترينينغ، ذ.م.م

ليزا فيريس
رئيس تنفيذي

 خلفية ليزا العلمية هي في التعليم 
 الخاص، حيث حصلت على درجة 

الماجستير في التربية الخاصة، مع التركيز 
على الطالب ذوي اإلعاقات المتعددة 

 والصم والعمى من جامعة كانساس. 
 ركزت درجة البكالوريوس في العلوم 

 في التعليم من جامعة نبراسكا لينكولن 
على كل من التعليم االبتدائي والخاص.

نيكاس بيترسون
كبير مستشاري النفاذ

مجال خبرة نيكالس الرئيسي هو التكنولوجيا 
المساعدة. وكشخص كفيف، لديه معرفة 
مباشرة بكيفية دمج التكنولوجيا التكيفية 
في بيئة العمل وكذلك في المنزل. درس 
الرياضيات والعلوم في بول سيفسكوالن 

Paul Säveskolan في مسقط رأسه في 
السويد. وحصل على تدريب إضافي في 
مجال تكنولوجيا المعلومات في جامعة 

يورك في تورنتو، أونتاريو.

 كود جمبر تمهيد الطريق للطالب المكفوفين في 
STEM مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
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التحدي

يواجه العالم بأجمعه تحدًيا قائًما قّلما تعتبره المجتمعات والحكومات على 
أنه أولوية كبيرة، وهو تحقيق إمكانية النفاذ الرقمي بشكل أكبر لألشخاص 

ذوي اإلعاقة. ووفًقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن %25 من سكان العالم 
يعانون من نوع من اإلعاقة (السمعية، البصرية، الذهنية، الحركية)، بما 

يقرب من 2 مليار شخص. وعلى وجه التحديد، فيما يتعلق بضعف السمع 
أو البصر، يواجه 760 مليون شخص (470 مليون من الصم و290 مليون من 
المكفوفين) تحديات كبيرة، مثل صعوبة النفاذ إلى التعليم والعمل الالئق. 

حيث تؤثر هذه العوائق بشكل مباشر على استقالليتهم.

كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق باألثر االقتصادي المترتب على عدم 
إمكانية النفاذ إلى تلك المجاالت، فوفًقا لألمم المتحدة، يذهب أقل من 

%5 من ذوي اإلعاقة إلى المدرسة، ومن الناحية األخرى تبرز مسألة تكلفة 
بعض الوسائل السمعية والبصرية التي قد تصل إلى 100,000 دوالر 

أمريكي، حيث تبلغ التكلفة السنوية العالمية مجتمعة لعدم معالجة الصمم 
والعمى 1,400 مليار دوالر أمريكي، وغالًبا ما تؤدي هذه التكلفة الضخمة 

إلى عدم حصول كل هؤالء األشخاص على عمل الئق.

وفي الوقت نفسه، شهد قطاع التكنولوجيا المساعدة نمًوا كبيًرا في 
السنوات األخيرة نظًرا النتشار الهواتف الذكية التي تقدم العديد من 

الخدمات والتحسينات على تجربة المستخدم وحياته عموًما. فلقد قام 
العديد من المطورين من جميع أنحاء العالم بخطوات متقدمة لتصميم 

أدوات وبرامج وتطبيقات جديدة يمكنها توظيف تكنولوجيا األجهزة 
المحمولة لتحقيق المزيد من إمكانية النفاذ للمجتمع وال سيما لألشخاص 

من ذوي اإلعاقة.

سبيكليز 
 SpeakLiz

وفيجين 
Vision 

تطبيقات التواصل 
لذوي اإلعاقة 

السمعية والبصرية

الخلفيات والدوافع
شارك في تأسيس تالفو  Talovكل من هوغو جاكوم 
وكارلوس أوباندو، وهي شركة نشأت في اإلكوادور، 

  Tavalo ثم عملت في الواليات المتحدة حيث تسعى
حالًيا إلى إيجاد طرق رقمية للتوسع في العالم، بهدف 
تطوير التكنولوجيا لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات 
لتساعدهم للتغلب على تحدياتهم. وعلى الرغم من أن 
”تالفو“ هي شركة حديثة، إال أن الرغبة في العمل في 

هذا المجال تعود إلى فترة أقدم.

 بدأ كل شيء عندما كان المؤسسون زمالء في 
المدرسة الثانوية حيث كان المدرس يطلعهم في ذلك 

الوقت على لغة برمجة C ++ ويعلمهم إياها، فلقد 
شكل ذلك نقطة تحّول بالنسبة لهما وفتح لهما مجااًل 

جديًدا ومصدًرا محفًزا على العمل في تطوير البرمجيات. 
وبعد سنوات عديدة، عندما كان المؤسسون المشاركون 
ينهون حياتهم المهنية الهندسية (درس هوغو الهندسة 
الصوتية وحصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال، 
ودرس كارلوس هندسة الميكاترونكس وأنهى الدراسات 

العليا في تدريس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)، 
 بدأوا عملية البحث في نفس الموضوع دون معرفة 

أي منهما ما يقوم به اآلخر.

وفي عام 2008، على وجه التحديد، بدأ هوغو العمل 
 macOS على برنامج (تم تصميمه في البداية لنظامي

وWindows) يمّكنه من متابعة نفسه وهو يعزف على 
الجيتار في الوقت الفعلي إلنشاء الصور، ولكنه أدرك 
على الفور أنه باإلضافة إلى مجال الترفيه، كانت هذه 

 األداة ذات قدرة قوية على تحقيق غرض اجتماعي 
 وهو مساعدة األشخاص الذين يعانون من ضعف 
السمع على معرفة ما يحدث حولهم من أصوات 

من خالل الصور. وكان كارلوس يعمل أيًضا في ترميز 
تطبيقات الجوال. وبالتوازي مع عملية البحث الخاصة 

بالمؤسسين المشاركين، كانا يعمالن أيًضا كمدرسين في 
جامعتين مختلفتين في اإلكوادور (هوغو في جامعة 
األمريكتين وكارلوس في الجامعة الشمالية التقنية)، 

ولكن في أوائل عام 2016 (8 سنوات بعد البحث) التقيا 
بطريقة غير رسمية وقاما باطالع بعضهم البعض على 

ما كانا يفعالنه طوال تلك السنوات. وبعد أسبوعين، قرر 
هوغو وكارلوس ترك وظائفهما الجامعية وبدء شركة 

جديدة من الصفر، وفي يناير 2017 تم إطالق التطبيق 
األول ”سبيكليز“ SpeakLiz (المصمم لألشخاص الذين 

يعانون من إعاقة سمعية). وفي أوائل عام 2019 
تم إطالق التطبيق الثاني ”فيجين“ Vision (المصمم 

لألشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية).

الحلول
اآلن تطور هذان التطبيقان بعد العديد من التحديثات 
لقد تطور هذان التطبيقان بعد العديد من التحديثات 
التي تم تحميلها باستمرار إلى متاجر تطبيقات الجوال. 

فهما يجمعان بين قوة الذكاء االصطناعي واالستخدام 
اليومي للهاتف الذكي لمنح األشخاص الذين يعانون 

من ضعف السمع والبصر استقاللية أكبر في ممارسة 
أنشطتهم اليومية. ويعمل كال التطبيقان في الوقت 
الفعلي، بدون إنترنت ويحتويان على 35 لغة متوافقة:

 ”سبيكليز“ SpeakLiz لألشخاص الصم
يستخدم هذا التطبيق الذكاء االصطناعي لفهم 

األصوات المحيطة وتحديد المئات منها، وهذا مهم 
لألشخاص الصم للتعرف على أي صوت، من تنبيهات 
الطوارئ إلى بكاء األطفال، وغير ذلك الكثير. يتعرف 

”سبيكليز“ SpeakLiz أيًضا على األصوات البشرية بلغات 
متعددة وينسخها في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى 

اإلنترنت. وأهم ميزة فيه هي فهم لغة اإلشارة من خالل 
مستشعر إيماءات اليد الصغيرة (مثل الساعة) وتحويلها 
في الوقت الفعلي إلى صوت ونص متوافق مع العديد 
من اللغات، وهذا يسمح للمستخدمين الصم باستخدام 

لغة اإلشارة الخاصة بهم مع الجميع، حتى مع األشخاص 
الذين ال يعرفون لغة اإلشارة.

 تطبيق ”فيجين“ Vision (الرؤية) للمكفوفين
يستخدم هذا التطبيق الذكاء االصطناعي والواقع 

المعزز مع تغذية الكاميرا الحية للهاتف لتحديد آالف 
األشياء ومسافتها، وفواتير األموال للعديد من العمالت 

 العالمية، وقراءة النص متعدد اللغات في العديد 
من األسطح، واكتشاف األلوان. كما يمكنه أن يساعد 

المكفوفين على المالحة واستخدام الخرائط عندما 
الرغبة بالذهاب إلى أي مكان مفضل.

هوغو يكوم 
(اإلكوادور، 1986)

 عازف جيتار كالسيكي منذ الطفولة 
المبكرة، كان لديه أول اتصال بعلوم 

الكمبيوتر عندما كان مراهًقا وبدأ بالترميز. 
رجل أعمال في مجاالت اإلنتاج الموسيقي 
وتطوير التكنولوجيا، كان مؤسًسا مشارًكا 

الستوديو الموسيقى والتسجيل في 
 ميدسايد MidSide وشركة أى تي بي 

إسATBS  التقنية.

يتمتع هوغو بخلفية أكاديمية ومعرفة 
في الموسيقى استقاها من معهد جورج 
غيرشوين للموسيقى والهندسة الصوتية 
باإلضافة إلى ماجستير في إدارة األعمال 

(تخصص إدارة األعمال الدولية) من  جامعة 
األمريكتين.

وهو أحد مؤسسي تالفو Talov  مع 
كارلوس أوباندو، ويعمل حالًيا كرئيس، كما 

يدير العالقات العامة، وعمليات معالجة 
اإلشارات الرقمية وتطوير نماذج الذكاء 

االصطناعي.
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نصائح حول 

التعّلم 
اإللكتروني 
الفّعال             

(التعّلم الشامل عن ُبعد)

أبوابهــا  المــدارس  أغلقــت معظــم 
فــي دولــة قطــر وتحّولــت إلــى تعليــم 
طلبهــا عــن بعــد فــي ظــّل الوضــع 
الحالــي الــذي فرضتــه جائحــة فايروس 
ــا (كوفيــد – 19). ونظــًرا لذلــك  كورون
ظهــرت علــى الفــور بعض التســاؤالت 
والمخــاوف حــول التعليــم عــن بعــد 
منذ اليوم األول، ومن هذه األسئلة: 
هــل نحــن مســتعدون لذلــك؟ هــل 
سيتطلب ذلك المزيد من االلتزامات 
أو أقل عّما كان عليه الوضع من قبل 
فــي الفصــول العاديــة المــدارة مــن 
قبــل المعلــم؟ مــا هــي أفضــل طريقــة 
للتفاعــل مــع دروس التعلــم عن بعد؟

سنشــارككم فــي هــذه المقالــة بعض 
النصائــح واالســتراتيجيات التعليميــة 
المهمــة للمتعلميــن عــن ُبعد وكذلك 

المعلميــن والمدارس.

التكنولوجيا1
أساســًيا  مكوًنــا  التكنولوجيــا  تعــد 
لعمليــة التعلــم عــن ُبعــد ودعــم جميــع 
الطالب، خاصة الطالب ذوي اإلعاقة. 
تسمح التكنولوجيا بإنشاء غرف صفية 
افتراضية شــاملة يســهل الوصول إليها 
تضمــن لجميــع الطــالب النفــاذ إلــى 
مناهجهــم األكاديميــة. ومــن األمــور 
الضروريــة التــي تقــوم بهــا التكنولوجيــا 
هــو توفيــر بعــض المــرح القابــل للنفــاذ 
فــي عمليــة التعلــم عــن بعــد، حيــث 
ُيعــد اللعــب والمــرح مصــدًرا للترفيــه 
ــم االجتماعــي والعاطفــي فــي  والتعل

نفــس الوقــت.

تعديل المناهج والتعليمات
قــد يختلــف أســلوب التعلــم عــن بعــد 
القائمــة  الســائدة  األســاليب  عــن 
علــى الفصــول الدراســية التقليديــة. 
ويشــمل ذلــك التوقعــات المتعلقــة 
بالطــالب ومنهجيــة التعليــم. فيجــب 
ــر  ــة فــي كثي ــل المناهــج التعليمي تعدي
مــن األحيــان، ويجــب أن تكــون جميــع 
مــوارد التعليــم متاحــة ومراعيــة لجميع 
الفصــول  فــي  والمهــارات  القــدرات 
المثاليــة،  الناحيــة  ومــن  الدراســية. 
للتعلــم  العالمــي  التصميــم  يســمح 
للطــالب ذوي اإلعاقــة بالوصــول إلــى 
تكييــف  بــدون  التعليميــة  المناهــج 
ويسمح بتوفير الدورات الدراسية في 
مجموعة متنوعة من األشخاص، 
ممــا يســهل علــى الجميــع 

الوصــول إليهــا.

 مراجعة أهداف 
رنامج التعليم الفردي

إن تحديــد هــدف واقعــي ال لبــس فيــه 
أمــر مهــم للمســاعدة فــي الحفــاظ 
مــن  ليكــون  والنجــاح  اإللهــام  علــى 
الســهل قياســه. كمــا يجــب مراجعــة 
للطــالب  الفــردي  التعليــم  برنامــج 
وتحديد األهداف التي يمكن تكييفها 
بســرعة أكبــر مــع برنامــج التعلــم عــن 
بعــد. فــإذا كان الطــالب الذيــن يعانــون 
يتلقــون  التعلــم  مــن صعوبــات فــي 
دعًمــا مثــل عــالج النطــق أو اللغــة، أو 
العالج المهني أو خدمات التكنولوجيا 
المســاعدة، فيجــب علــى المعلميــن 
مراجعــة برنامــج التعليــم الفــردي لــكل 
طالــب لتحديــد مــن هــم بحاجــة إلــى 

ــر. دعــم أكب

فهم ممارسات التعلم عن بعد
التعلــم عــن بعــد ليــس مســألًة ســهلًة، 
وإنمــا هــو أمــٌر يتطلــب المزيــد مــن 
يتطلــب  كمــا  والمالءمــة.  التكيــف 
التفانــي وااللتــزام وتخصيــص الوقــت 
المعلميــن  علــى  فيجــب  لذلــك. 
والطــالب أيًضــا أن يكونــوا علــى أهبــة 
االســتعداد ويضعــوا فــي اعتبارهــم أنه 
يجــب عليهــم أن ليكونــوا علــى درايــة 
بالتكنولوجيــا والتواصــل والعمــل مــع 
اآلخريــن بفعاليــة. كمــا أنهم بحاجة إلى 
معرفــة كيفيــة العثــور علــى المــوارد 
التعليميــة الداعمــة، مثــل المنصــات 
والمنصــات  المفتوحــة  التعليميــة 

المخصصــة عبــر اإلنترنــت.

اعتبارات إمكانية النفاذ
اإللكترونــي  التعلــم  بيئــة  تخضــع 
عبــر  المســتخدمة  لتقنيــات  وا
المعاييــر  لنفــس  اإلنترنــت 
تحكــم  التــي  والقوانيــن 
الفصول الدراســية العادية 
إلى الحد الذي تتحمل فيه 
التعليميــة  المؤسســات 
مســؤولية ضمــان إمكانيــة 
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الوصــول إلــى فــرص وخبــرات التعلــم. 
ففــي بيئــة التعليــم اإللكترونــي عبــر 
اإلنترنت، يجب مراعاة معايير إرشادات 
 WCAG)) الوصــول إلــى محتــوى الويب
2.1، حيــث تلخــص هــذه اإلرشــادات 
الميــزات الضروريــة لتلبيــة الحــد األدنــى 
الوصــول  إمكانيــة  متطلبــات  مــن 
فــي بيئــة المشــاركة فــي التعلــم عبــر 
اإلنترنــت/ عــن بعــد وهــي بطبيعتهــا 

شــاملة.

الوصــول الموثــوق إلى اإلنترنت 
تعــد ســرعة وموثوقيــة اإلنترنــت أمــًرا 
بالــغ األهميــة لحضــور فصــول تعليميــة 
حيــث  اإللكترونــي،  التعلــم  بطريقــة 
يمكــن أن تحــدث مشــاكل تقنيــة أو 
النظــام فــي أي وقــت  تعطــل فــي 
فــي  أو  اإلنترنــت  عبــر  العمــل  أثنــاء 
أثنــاء عمليــة حفــظ المعلومــات. كمــا 
يوفــر الوصــول الموثــوق إلــى اإلنترنــت 
فرصــة لتســجيل الدخــول والبقــاء علــى 
اطــالع دائــم بــدورة التعلــم اإللكتروني 
الخاصــة بــك، وكذلــك الفرصــة للتفاعــل 
مــع المتعلميــن اآلخريــن والمعلميــن.   
يجــب  أي مشــاكل طارئــة،  ولتجنــب 
التأكــد مــن حفــظ الطــالب لعملهــم 
االحتياطــي  والنســخ  متكــرر  بشــكل 
بانتظــام باســتخدام التخزيــن الســحابي، 
ــر Dropbox أو  علــى ســبيل المثــال عب

.Google Drive

إعداد منطقة دراسة مخصصة
مــن األســهل مراجعــة وتذكــر أفــكار 
الدراســة فــي حــال كان الطــالب فــي 
مــكان اعتــادوا التعلــم فيــه وألفــوه 
مســاحة  وجــود  فــإن  لــذا  مســبًقا، 
المنــزل  فــي  مكتــب  أو  مخصصــة 
للدراســة يمكــن أن يجعــل التعلــم ناجًحا 
بشــكل تدريجــي وأكثــر فاعليــًة وخاصــة 
تلــك التــي يتــم تهيئتها لــذوي اإلعاقة. 
إن تخصيــص مناطــق منفصلــة؛ واحــدة 
خاصــة بالدراســة وأخــرى لالســتراحة، 
يســاعد علــى رفتــوى التركيــز. وعــالوًة 
على ذلك، يجب الطلب من األصدقاء 
واألقــارب والزمــالء احتــرام بيئــة العمل 
ينبغــي  كمــا  االفتراضيــة  والدراســة 
وتســجيل  الهاتــف  تشــغيل  إيقــاف 
الخــروج مــن جميــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي لغــرض مواصلــة التركيــز.
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تدوين الملحظات

يســاعد تدويــن المالحظــات علــى تعزيز 
التفكيــر النشــط والفهــم وزيــادة انتبــاه 
الطــالب. لــذا يمكن للطالب اســتخدام 
دفتر تدوين مالحظات أو إيجاد تطبيق 
لهــم  مناســب  للمالحظــات  رقمــي 
بشــكل أفضــل ومــن ثــم البــدء بتدويــن 

المالحظــات والنقــاط الرئيســية.

 االستمتاع بفترات 
راحة منتظمة

راحــة  فتــرات  إلــى  بحاجــة  الطــالب 
منتظمــة إلراحــة العقــل والعينيــن مــن 
التركيــز وإكمــال  الحفــاظ علــى  أجــل 
واجهتــم  فــإذا  عــاٍل.  بــأداء  المهــام 
تحديــات فــي المهــام أو الواجبات دون 
إحــراز أي تقــدم حقيقــي لمــدة ســاعة 
كاملــة، فعندهــا ينبغــي عليهــم أخــذ 
قســط من الراحة. سيســاعد ذلك على 
إعــادة التركيــز وتجديــد الطاقــة والرغبة 

فــي مواصلــة الدراســة.

طلب المساعدة  
فــي حيــن أنــه قــد يكــون مــن المفيــد 
عــن  إجابــات  عــن  البحــث  للطــالب 
مواضيــع التعلــم اإللكترونــي الخــاص 
بهــم بشــكل مســتقل، إال أنــه ال ينبغــي 
عليهــم التــردد في االتصال بالمعلمين 
المسؤولين عن تعليمهم عبر اإلنترنت 
عندمــا تكــون هنــاك عوائــق أو أمــور 
عالقــة وتســتدعي المســاعدة. فــإذا 
لــم يتــم طلــب المســاعدة عنــد اللــزوم، 
فقد ينتهي األمر بالطالب إلى التخلف 
عــن أداء المهــام، ممــا قــد يقلــل مــن 
الشــعور باحترام الذات، وقد ال يتمكن 
الطالب من مواكبة المهام والواجبات. 
لــذا ينبغــي الحفــاظ علــى تواصــل جيــد 
مــع المعلــم أو المــدرس عبــر اإلنترنــت 
فمن خالل سؤال المعلم عبر اإلنترنت 
بتوضيــح المشــاكل، ســيكون بالمقــدور 
المتعلميــن  فهــم  مســتوى  تقييــم 
للمواد التي يتم تدريسها عبر اإلنترنت، 
باإلضافــة إلــى الحصــول على فكرة عن 
الفعاليــة اإلجماليــة لعمليــة التعّلم عن 

بعــد.

 إكمال مهمة 
واحدة في كل مرة

يمكــن للقيــام بالعديــد من المهام في 
نفــس الوقــت أن يتســبب فــي إنتاجيــة 
أقــل نتيجــة لضعــف التركيــز على مهمة 
واحدة في كل مرة. إذا تعرض الطالب 
علــى الــدوام للكثيــر مــن المعلومــات 
االفتراضيــة، فــال يمكنهــم االنتبــاه أو 
اســتدعاء كل المعلومــات أو االنتقــال 
من مهمة إلى أخرى. لذا ينبغي التركيز 

علــى مهمــة واحــدة فــي كل مــرة.  

استخدام التقويم
يمكن للطالب استخدام التقويم لفتح 
ــار  الجــدول الزمنــي الخــاص بهــم واختي
وقــت متوقــع يمكــن االعتمــاد عليــه 
وتخصيصــه لدراســة وإنهــاء مهامهــم 
تأخيــر  أو  تأجيــل  عــدم  يضمــن  ممــا 
جــدول  لنهايــة  المطلوبــة  الواجبــات 
األعمــال اليومــي. ومــن األفضــل أن 
يقــوم للطــالب بتجهيــز أنفســهم قبــل 
يــوم أو يوميــن مــن الموعــد النهائــي 
للتقديــم أو اإلنجــاز الفعلــي باســتخدام 
 ،Appleأو Google أو Outlook جداول

أو تطبيــق آخــر للجدولــة.

 الشعور بالمسؤولية 
والفخر بإنجازاتك

ينبغــي تشــجيع الطــالب علــى إخبــار 
المــواد  عــن  أصدقائهــم وعائالتهــم 
التعليميــة أو الــدورات الخاصــة بهــم 
والنتائــج والشــهادات التــي يتــم نيلهــا 
بعــد إنجــاز هــذه الــدورة أو المنهــج. إن 
وجود دعم من قبل المجتمع وشبكة 
األصدقــاء والعائلــة يدفــع للمزيــد مــن 
اإللهام والتشجيع وُيحدث فرًقا كبيًرا. 
يمكن للطالب أيًضا نشر إنجازاتهم في 
حســابات الوســائط االجتماعية الخاصة 
بهــم، أو مجموعــات وســائل التواصــل 

االجتماعــي الموثوقــة.

 االنضمام إلى 
المناقشات الجماعية

بالعزلــة،  الطــالب  يشــعر  أال  يجــب 
فمنتديــات المناقشــة والمجموعــات 
مثــل  اإلنترنــت  عبــر  االفتراضيــة 
Microsoft Teams هــي واحــدة مــن 
أفضــل المنصــات القابلــة للنفــاذ لطــرح 
األســئلة حــول كيفيــة كتابــة الواجبــات/ 
ومناقشــة  ليــة،  المنز لتكليفــات  ا
المــوارد  ومشــاركة  الموضوعــات 
واألفــكار والتخطيــط للجــدول الزمنــي.
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تطبيق رموز “تواصل” للتواصل 53
المعزز والبديل والتعليم الشامل

يعد استخدام مجموعة رموز التواصل المعزز والبديل أمًرا حيوًيا في 
تعزيز االندماج الناجح للطلب ذوي صعوبات التعلم والتواصل في البيئة 

التعليمية. يمكن أن يؤدي دمج التواصل المعزز والبديل في األنشطة 
المدرسية اليومية إلى تحسين مشاركة الطلب وأدائهم في المناهج 

التعليمية. ويمكن أن يؤدي التنفيذ االستراتيجي والفعال لموارد التواصل 
المعزز والبديل في التعليم إلى حصول الطلب على معارف ومهارات 

جديدة لتلبية احتياجاتهم الفردية المتنوعة. ُتستخدم مجموعة رموز برنامج 
”تواصل“ للتواصل المعزز والبديل كمورد هام للتواصل لتوفير بيئة تعليمية 

شاملة للطلب في قطر والمنطقة العربية من خلل دعم توفير المناهج 
الشاملة للغة العربية واإلنجليزية.

يمكن أن يعمل التواصل المعزز والبديل غالًبا كأداة تعلم ذات تصميم 
عالمي. وقد لوحظ أن استخدام نظام التواصل القائم على الرموز يمكن 

أن يساعد في تحسين التقّدم األكاديمي لجميع الطلب. ويمكن أن يوفر 
نقل األفكار والمفاهيم التعليمية باستخدام الرموز تصوًرا أكثر وضوًحا 

للمحتوى الذي تتم مناقشته. كما يمكن أن يسهل استخدام رموز التواصل 
المعزز والبديل مثل هذه المناقشة بين جميع الطلب. تحدث النتائج 
الفعالة الستخدام رموز التواصل المعزز والبديل عندما يكون شركاء 

التواصل (الطلب والمعلمون في الفصل) مدربين جيًدا لبدء التواصل 
واالستجابات باستخدام نظام التواصل المعزز والبديل. وهذا يسمح 

باالندماج الكامل للطلب ذي اإلعاقة داخل الفصل الدراسي حيث أنهم 
يكونوا قادرين على التواصل بشكل شامل مع أقرانهم وتقديم مستوًى 

متساٍو من المشاركة في األنشطة الصفية.

تواصل تطوير 
رموز “تواصل”

في عام 2013، شرع مركز مدى 
في مشروع لتطوير مجموعة رموز 

التواصل المعزز والبديل التي تسمى 
”تواصل“ والتي تركز على اللغة 
العربية – اللهجة القطرية. وتم 

إطلق المشروع بالتعاون مع جامعة 
ساوث هامبتون وبتمويل دعم من 

صندوق قطر الوطني للبحوث. يهدف 
المشروع إلى إنشاء مجموعة مناسبة 

ا  ا وسياقيًّ من الرموز المناسبة ثقافيًّ
للمجتمع المحلي.

منصة على اإلنترنت

تم تطوير منصة مخصصة عبر 
اإلنترنت في عام 2017 إلتاحة رموز 

”تواصل“ للمعلمين والمعالجين 
واآلباء والمطورين. تسمح المنصة 

للمستخدمين والمهنيين ذوي الصلة 
بتنزيل مجموعة الرموز للستخدام 

داخل بيئتهم (مثل المنزل والمدرسة 
وما إلى ذلك) جنًبا إلى جنب مع موارد 

التدريب ذات الصلة الستخدامها.

واجهة برمجة التطبيقات 

تم توسيع منصة تواصل رموز 
”تواصل“ عبر اإلنترنت لتقديم واجهة 

برمجة التطبيقات في عام 20018 
للمطورين ليكونوا قادرين على دمج 

مجموعة الرموز في أي تطبيقات 
يتم تطويرها. يمكن استخدام واجهة 

برمجة التطبيقات لتطوير تطبيقات 
التواصل المعزز والبديل الجديدة 

باستخدام رموز ”تواصل“ لنظامي 
أندرويد وأيوس.

تطبيق رموز “تواصل” للتواصل المعزز والبديل والتعليم الشامل نفاذ 
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ال زال مركز مدى يتعاون مع الشركاء االستراتيجيين في قطاع التعليم 

لبناء القدرات لدعم الطلب ذوي اإلعاقات في التعلم والتواصل. ويتم 
تحقيق ذلك من خلل بناء القدرات في المؤسسات ذات الصلة من خلل 

توفير حلول التواصل المعزز والبديل باستخدام مجموعة رموز ”تواصل“ 
وتدريب التربويين على التنفيذ االستراتيجي للحل للحصول على نتائج 

فّعالة. إن تعزيز مجموعة رموز ”تواصل“ هو مسعًى مستمر من خلل 
التركيز على توسيع مجموعة المفردات وتحسين توافرها في منصات 

مختلفة (مثل، كليكر 7 العربي، وتطبيق ”تواصل“ للتواصل المعزز والبديل، 
وما إلى ذلك). وفي اآلونة األخيرة، تم إنشاء سلسلة من الرموز لتعليم 

األطفال باستخدام رموز ”تواصل“ للتواصل المعزز والبديل حول جائحة 
”كوفيد19-“ وخطوات الوقاية منه. ُيعد هذا جزًءا من جهود مركز مدى 

المستمرة للحفاظ على رموز ”تواصل“ أكثر مواكبًة وحداثًة لتقديم أحدث 
محتوًى تعليميٍّ شامل.

 تطبيق “تواصل” 
للتواصل المعزز والبديل

لزيادة التأثير على مستخدمي التواصل 
لزيادة التأثير على مستخدمي التواصل 

المعزز والبديل باللغة العربية في 
قطر والمنطقة، قدم مركز مدى أول 
تطبيق عربي للتواصل المعاصر يعمل 

بكامل مواصفاته باستخدام رموز 
”تواصل“. يعّد تطبيق ”تواصل“ أحد 
الحلول المبتكرة التي يدعمها مركز 

مدى من خلل برنامج مدى للبتكار. 
تم تطويره في عام 2018 وفق اتباع 
اإلرشادات الدولية ألساليب التواصل 
المعزز والبديل، وكذلك تحويل نماذج 
الكلم إلى تواصل معزز وبديل باتباع 

مبادئ السلوك اللفظي وتحليل 
السلوك التطبيقي.

الرسوم التوضيحية 
الخاصة بـ “كوفيد – 19”

نظًرا لتفشي جائحة كوفيد - 19، تم 
في عام 2020 تصميم مجموعة من 

حوالي 30 رمًزا لتمثل دليل كوفيد 
- 19 الذي يفسر إجراءات الوقاية 

والسلمة األساسية الواجب اتباعها، 
بما في ذلك تصوير وشرح أعراض 
كوفيد - 19 النموذجية، وتقديم 

اإلرشادات حول الطرق المثلى لغسيل 
اليدين والنظافة والتعقيم والوقاية 

وكيفية طلب المساعدة الطبية 
كمحور رئيسي للرسوم التوضيحية.

عربى

تطبيق رموز “تواصل” للتواصل المعزز والبديل والتعليم الشامل نفاذ 
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قام باحثون في جامعة قطر في مجال اللغة اإلنجليزية واللسانيات 
بإشراف الدكتور طارق خويله بتطوير اختبار تشخيصي  للمصابين باضطراب 

الحبسة الكلمية ”األفازيا“ (Aphasia) التي تنتج عن اإلصابة بالسكتة 
الدماغية. وقد تم تنفيذ هذا المشروع ليكون البادرة األولى من نوعها 

في قطر والعالم العربي لتخدم القطاع الصحي في قطر والوطن العربي 
وباألخص المتحدثين باللهجة الخليجية المصابين باضطراب الحبسة 

الكلمية والتي تفسر بعدم القدرة على النطق واستيعاب الكلم نتيجة 
إلصابة في مراكز معالجة اللغة في الدماغ، حيث أنه يتم االعتماد 

لتشخيص مثل هذه الحاالت على اختبارات تشخيصية مترجمة من اللغة 
اإلنجليزية لدراستها والتي ال تأخذ بعين االعتبار االختلفات اللغوية 

والثقافية الموجودة في اللغة العربية لدى هؤالء األشخاص. وقد ال 
تكون هذه التشخيصات دقيقة بما فيه الكفاية مما يصعب على األطباء 

إيجاد حلول مناسبة لمعالجة الحاالت.

يأتي هذا المشروع استجابًة لتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 في 
القطاع الصحي، حيث تعتبر الصحة من أهم جوانب التنمية البشرية في 

االستراتيجيات الموضوعة باعتبار أن لسكان قطر الحق في تأمين مستوًى 
معيشي مرتفع في المستقبل. والعمل على التقدم في هذا القطاع 

وتطويره يسهم في إنجاح رؤية قطر الوطنية وتحقيقها؛ لما له من األثر 
على جودة حياة السكان في قطر وإنتاجيتهم في المجتمع. إن وجود عنصر 

الصحة وتوافر نظام صحي متكامل من شأنه أن يشارك في تطور دولة قطر 
وتقدمها في كافة المجاالت. والهتمام دولة قطر في هذا المجال بالتحديد 

فإنها تساهم في االستثمار في مشاريع تضمن عملها في إنجاح القطاع 
الصحي في إطار الرؤية المستقبلية للدولة.

 تطوير تطبيق 
لتشخيص اضطراب 

 الحبسة الكامية 
باللغة العربية
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يهدف البحث إلى تطوير قاعدة بيانات تقوم بالتركيز على المؤثرات 
اللغوية السمعية والبصرية باللغة العربية وبالتحديد اللهجة الخليجية 

لخدمة األشخاص المتحدثين للهجة الخليجية ممن يعانون من اضطراب 
الحبسة الكالمية والمتأثرين بأعراض السكتة الدماغية. كما أن هذا الفحص 
التشخيصي مطور بقابلية تغييره لدراسة مختلف اللهجات العربية ومراعاة 

اختالف الخصائص اللغوية والثقافية في كل منها.

يقوم هذا الفحص التشخيصي باللغة العربية للذين يعانون من اضطراب 
الحبسة الكالمية بمساعدة أطباء األعصاب والمختصين بمعالجة النطق 

والسمع في تحديد المشاكل التي تصيب الشخص بعد تأثره بالجلطة 
 الدماغية وتقييم مدى قدرة المريض اللغوية على النطق واالستيعاب 

عبر تحديدهم مناطق الضعف في دماغ المصاب بالحبسة الكالمية. وتشمل 
هذه االختبارات فحًصا لمخارج األصوات وفحوًصا أخرى تركز على كيفية نطق 
الكلمات البسيطة بأنواعها وغيرها المعقدة، كما أن هناك فحوصات تدرس 
التراكيب اللغوية والجمل بأنواعها. وهذه الفحوصات تشخص قدرة الشخص 

الصرفية واالشتقاقية والنحوية. بعد التحقيق في حالة المريض وإجراء 
الفحوصات كافة، يتم تحويل هذه النتائج إلى أرقام بحيث ُتستخدم أدوات 

 إحصائية معينة ليسهل تحليل هذه النتائج فتصبح بذلك ”نتائج رقمية“، 
ومن ثم تتحول هذه األرقام مرة أخرى إلى استنتاجات نوعية تصف بذلك 

حالة الشخص وإصابته. وبمساعدة هذه االستنتاجات يتمكن األخصائي 
 المسؤول من تطوير عالج يتماشى مع حالة الشخص المصاب ورسم 

خطة عالجية متكاملة خاصة به، إذ أنها تختلف من شخص آلخر على حسب 
حدة األعراض ومدى تأثره بها نتيجة إلصابته بالسكتة الدماغية وباألخص 

الحبسة الكالمية. ففي الوقت الحالي ال يوجد فحوصات تتوافر فيها أدوات 
تشخيصية كافية تخدم عملية التشخيص الدقيق للمريض المصاب بالحبسة 

الكالمية والمتحدث باللغة العربية. فما يستخدمه األخصائيون اآلن ليس 
إال فحوصات مترجمة من اللغة اإلنجليزية والفرنسية والتي تعتبر عائقًا 

في تحديد اإلصابة بشكل دقيق وكافي، ألنها ال تأخذ بعين االعتبار خلفية 
المصاب اللغوية والثقافية. ولهذا يكون هؤالء المختصون والمرضى بحاجة 
ماسة لمثل هذا الفحص المطور ليخدمهم في استنتاج المشكلة بالشكل 
المثالي والمطلوب حتى ال تقع هناك تشخيصات خاطئة قد تزيد من حدة 

األعراض وتودي إلى استمرار صعوبات النطق وعدم معالجتها.

هدف هذا المشروع هو تطبيق الفحص التشخيصي باللغة العربية للمصابين 
باضطراب الحبسة الكالمية في عيادات األعصاب والنطق في مستشفيات 

المنطقة، بدايًة من مؤسسة حمد الطبية إلى كافة دول مجلس التعاون 
الخليجي، وأيضًا المستشفيات الغربية خارج العالم العربي التي تستقبل 

 المرضى العرب. سيتمثل هذا التحليل التشخيصي بتطبيق برمجي يسهل 
على األطباء والمختصين استخدامه في المستشفيات والعيادات. ومن 

ناحية أخرى، يطمح هذا المشروع لوضع بصمة أولى في مجال العلوم 
الطبية المساندة لتطوير مثل هذه الفحوص وقواعد بيانات حتى تستخدم 
في مجال األبحاث اللغوية باعتبارها محدودة في العالم العربي. ونأمل أن 
يسهم هذا المشروع في تطوير عالج السمع والنطق لألشخاص المصابين 

باضطراب الحبسة الكالمية سعيًا لتطوير القطاع الصحي لدولة قطر وتحقيق 
رؤيتها الوطنية 2030. ومن شأن هذا أن يرسم مساًرا إيجابًيا وأماًل كبيًرا 

لمرضى السكتة الدماغية المصابين بالحبسة الكالمية تفاديًا للتشخيصات 
 الخاطئة والتي ال تعتمد على الدقة والوضوح لوصف حالة الشخص. 

ويعتبر هذا المشروع قيد التجربة، حيث أنه يتم تطبيقه على عدد من 
المصابين باضطراب الحبسة الكالمية إلثبات صحة ودقة التحليل التشخيصي 

الحالي، ويتم العمل على إنهائه للقيام بنشره خالل شهر أغسطس القادم.

 الدكتور طارق خويله هو رئيس قسم 
 األدب اإلنجليزي واللغويات في جامعة قطر.

ومنذ عام 2016، كان زمياًل باحًثا في قسم علوم 
االتصال البشري بجامعة شيفيلد في المملكة المتحدة. 

وهو متخصص في اللغويات السريرية واللغويات 
النفسية العصبية، واهتمامه البحثي الرئيسي هو تطوير 

االختبارات السريرية للمرضى الذين يعانون من األفازيا 
(الحبسة الكالمية)، ومعالجة اللغة في العقل والدماغ، 
مع إشارة خاصة إلى اللغة العربية. شارك الدكتور خويله 

في المؤتمرات الدولية والمتخصصة ونشر مقاالت 
 صحفية في مجالت علمية ومفهرسة متخصصة 

في مجاالت اللغويات النفسية والعصبية والسريرية.

نفاذ 
 العدد 14
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 الزاريللو هي شركة تأسست عام 2016 في تشيلي 

بهدف تحسين نوعية حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وتدعم 
 استقلليتهم، تعمل الزاريللو على إنشاء أدوات تعزز العلقة 

 بين األشخاص والمؤسسات، مما يجعل العالم مكاًنا أكثر 
سهولة للوصول والتواصل.

 لقد أدرك رينيه إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة الزاريللو، 
 أنه من الضروري إنشاء أداة فعالة للمؤسسات لتحسين 

 النفاذ الرقمي لمواقعها وخدماتها بمساعدة الهاتف 
 المحمول بحيث تستخدم هذه األدوات لمساعدة 

 المستخدم على التنقل عبر المواقع والمجاالت 
أو معرفة خدمات المؤسسة بكل يسر وسهولة.

بدأت الزاريللو انطلقتها األولى كمشروع أطروحة أكاديمية 
ومشروع تخرج، فبينما كان رينيه يدرس الهندسة الكهربائية 
 ويعمل بدوام جزئي في مركز طبي لمساعدة األطباء على 

 تطوير التكنولوجيا المساعدة، خلل ذلك الوقت، ُطلب منه 
 تطوير تطبيق جّوال للمكفوفين، وبعد إجراء مقابلة مع 30 

شخًصا يعانون من إعاقات بصرية مختلفة والبحث عن معايير 
 النفاذ الرقمي للويب والجوال، أنهى الزاريللو هذا المشروع 

ولكنه اكتشف مشكلة أكبر، وهي أن معظم تطبيقات الجوال 
غير قابلة للنفاذ وكان معظم األشخاص الذين قابلهم بحاجة 

إلى االعتماد على شخص آخر إلستخدام هذه التطبيقات وقد 
 يضطرون للعتماد على الغرباء في حال تعذر عليهم شيء ما. 

 لذا قرر رينيه تكريس مشروع تخرجه لحل هذه المشكلة 
 بمساعدة ميغيل غونزاليز. لقد كان ميغيل كفيًفا منذ 

والدته وبعد نشأته تحّول إلى العمل كمدرٍس متخصٍص في 
التكنولوجيا المساعدة والتقى حينها برينيه ألول مرة. وبعد 

عام من ملحظاته واختباراته التي كان يطبقها على العديد من 
المستخدمين، توّصل إلى تطوير نموذٍج أولي بنتائج رائعة وبعد 
عام أصبحت الزاريللو شركة ناشئة بتمويل حكومي من منظمة 

 رواد األعمال ”شركة تطوير اإلنتاج“ (CORFO) في شيلي. 
 وكان يتولى إدارة أعمال الشركة السيد جوناثان تايفو بصفته 

 مدير العمليات وألفارو برافو بصفته رئيس التسويق الذي 
انضم إلى الزاريللو كمؤسس مشارك.

تطبيق الزاريللو 
Lazarillo

التوجيه واالستقالية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية

تعمل التكنولوجيا على تغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع 
العالم ونصل بها إلى الخدمات والمنتجات. تحرص الشركات 

على استخدام التكنولوجيا للوصول إلى أكبر عدد ممكن 
من العملء. إال أنه على الرغم من أن العديد من الشركات 
تفتقر إلى إمكانية النفاذ الرقمي، مما يترك عدًدا متزايًدا 
من السكان دون دراية أو علم بهذه الخدمات والمنتجات 

وإمكانية الوصول إليها، ومن هنا يأتي دور شركة الزاريللو 
لكي تساعد وتضع حًل لهذه المسألة.

تطورت الزاريللو اليوم ونمت بشكل كبير لتصل إلى 160,000 
مستخدم في 39 دولة حول العالم، ويتوفر تطبيق الزاريللو بـ 22 

لغة من بينها العربية. ومن خلل منصة الزاريللو، تم تحويل مواقع 
66 من الشركات التي تضم البنوك والمستشفيات والجامعات 

والمتاحف ومتاجر البيع بالتجزئة والحدائق والمباني العامة، 
وجعلها قابلة للنفاذ الرقمي. لقد تطور تطبيق الزاريللو الذي كان 

مصمًما في البداية لمساعدة المستخدمين ضعاف البصر بشكل 
تدريجيٍّ ليصبح منصة رقمية عالمية توفر إمكانات جديدة في 

العديد من المجاالت كمسارات التوجيه القابلة للنفاذ من قبل 
مستخدمي الكراسي المتحركة، ومن خلل تكاملها مع الشركاء 

الرئيسيين أصبحت الشركة قادرة على توفير الترجمة الفورية بلغة 
اإلشارة في مواقع الشركات عند الطلب. تتطورت الزاريللو حالًيا 

بمساعدة شركاء محليين موزعين يستخدمون منصة الزاريللو 
للتكامل مع الشركات المحلية والمؤسسات العامة للمساهمة 
في جعل الدول أكثر قابلية للنفاذ. وتعمل الزاريللو في الوقت 

الراهن مع شركاء في الواليات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا 
واألوروغواي محققًة المزيد من التقدم.

 ونظًرا لتفشي وباء كوفيد COVID-19 قامت الزاريللو 
باتخاذ بعض اإلجراءات للتكيف مع الواقع. فبعد التحدث إلى 

المستخدمين، برزت إحدى المشكلت الرئيسية وهي إمكانية 
 النفاذ إلى مصادر المعلومات الرقمية. ففي الوقت الذي 

تقدم فيه المؤسسات المحلية وتنشر الموارد على منصات 
وسائل التواصل االجتماعي تضيع معظم المصادر بسبب كثرة 
النشرات واإلعلنات واألخبار التي تحجب تلك المصادر ويصبح 

من الصعب الوصول إليها من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة ، على 
سبيل نماذج التشخيص أو الروابط المخصصة للستشارات الطبية 

المجانية عن بعد، أو قائمة أرقام هواتف االستشاريين الطبيين 
 حسب الواليات أو المناطق وجميع أنواع مصادر المعلومات 

 التي يفقدها المستخدم باإلضافة إلى أن العديد من هذه 
 المعلومات التي ال تكون مصممة بشكل قابل للنفاذ ألن 

 بعض المؤسسات تهتم بسرعة االستجابة وال تلقي بااًل 
إلمكانية النفاذ إلى معلوماتها. ومن هنا تأتي خدمة منصة 

الزاريللو لتضمن للمؤسسات والمتعاملين معها قابلية النفاذ 
إلى المحتوى، حيث تعمل الزاريللو على مراجعة المواقع الخاصة 

بالمؤسسات وتجري التعديلت اللزمة عليها حسب الحاجة ثم 
تخطر المستخدمين وتساعدهم على النفاذ لهذه المؤسسات 

ومعلوماتها بشكل أسهل.

www.lazarillo.app لمعرفة المزيد عن الزاريللو، قم بزيارة موقعنا
 ،COVID-19 إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن خدمة كوفيد

covid19@lazarillo.app فتواصل معنا اآلن على

رينيه بيو
هو المؤسس والرئيس 

التنفيذي لشركة الزاريللو 
Lazarillo، وهي شركة 

ناشئة طورت نظاًما أساسًيا 
وتطبيًقا للجّوال للمؤسسات 

لرقمنة خدماتها ومواقعها 
لجعلها أكثر نفاًذا للعمالء 
من ذوي اإلعاقة، والذي 

تم اختياره كجزء من برنامج 
Techdiversity من تامبا 
 Tampa. 2019 باي ويف
Bay Wave. إسبينوزا هو 

مهندس كهربائي يبلغ من 
العمر 29 عاًما من جامعة 

تشيلي، متخصٌص في 
اإللكترونيات واألجهزة 

المحمولة والتكنولوجيا 
المساعدة. عمل السيد 

إسبينوزا في شركات ناشئة 
سابقة في مجال تطبيقات 

األجهزة المحمولة واألجهزة 
الصحية. تم اختياره من قبل 
إم آي تي تكنولوجي ريفيو 

(المراجعة التقنية لمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا) 

لدعم المبتكرين تحت سن 
 Innovators Under  35 الـ

LATAM 35لعام 2019، 
 Collective وهو زميل
 ،Global Accelerator

والبرنامج المؤسسي 
ويسترويل للشباب 

 Westerwelle Young
 Founders Program
 ومبادرة القادة الشباب 

في أمريكا.
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وسائل التواصل 
االجتماعي القابلة 

 للنفاذ للجميع
منصة اإلنستغرام  

حول  منصة اإلنستغرام
تم إطالق منصة اإلنستغرام في عام 2010، وهو برنامج للتواصل االاجتماعي 
يتيــح للمســتخدمين مشــاركة وتحميــل الصــور ومقاطــع الفيديــو، والتــي يمكــن 
تحريرهــا باســتخدام الفالتــر وتنظيمهــا باســتخدام عالمــة أو وســم ومعلومــات 
الموقــع. يمكــن نشــر المشــاركات علًنــا أو مــع متابعيــن معتمديــن محدديــن 
مســبًقا. يمكــن للمســتخدمين تصفــح محتــوى المســتخدمين اآلخريــن مــن خــالل 
العالمــات والمواقــع وعــرض المحتــوى الرائــج. كمــا يمكــن للمســتخدمين إبــداء 
اإلعجــاب بالصــور ومتابعــة المســتخدمين اآلخريــن إلضافــة المحتــوى الخــاص 

بهــم إلــى موجــز أو منشــور جديــد. 
واعتباًرا من عام 2019، أصبح برنامج  اإلنستغرام يضم أكثر من مليار مستخدم 
نشــط وهــو رابــع أكثــر تطبيــق تــم تحميلــه فــي2010، لــذا فــإن انتشــاره أصبــح 
ــكاره. ولذلــك، يعــد ضمــان إمكانيــة نفــاذ األشــخاص ذوي  ــا وال يمكــن إن عالمًي

اإلعاقــة إليــه أمــًرا مهًمــا لتعزيــز الشــمولية الرقميــة.

واعتبــاًرا مــن عــام 2019، أصبــح إنســتغرام يضــم أكثــر مــن مليــار مســتخدم نشــط 
وهــو رابــع أكثــر تطبيــق تــم تنزيلــه فــي2010، لــذا فــإن انتشــاره أصبــح عالمًيــا وال 
يمكــن إنــكاره. ولذلــك، يعــد ضمــان إمكانيــة نفــاذ األشــخاص ذوي اإلعاقــة إليــه 

جــزًءا مهًمــا مــن إنشــاء نظــام بيئــي رقمــي شــامل.

وسائل التواصل االجتماعي القابلة للنفاذ
تصميــم  بهــا  تــم  التــي  الطــرق  بعــض  المقالــة  هــذه  ســتعرض 
اإلنســتغرام ليكــون قابــًا للنفــاذ مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
إليــه  والنفــاذ  المحتــوى  مــن مشــاركة  الجميــع  تمكيــن  وبالتالــي 

أســهل. بطريقــة 

المقالــة هــي جــزء مــن سلســلة مقــاالت دوريــة “نفــاذ” التــي تتنــاول 
الطــرق المختلفــة التــي تقــوم بهــا منصــات التواصــل االجتماعــي 
لمواقعهــا  الشــامل  والتصميــم  النفــاذ  أساســيات  بتطبيــق 
وتطبيقاتهــا. فــي الوقــت الــذي أصبــح فيه اســتخدام هــذه المنصات 
بشــكل متزايــد - حيــث حــل محــل وســائل اإلعــام التقليديــة - فإنــه 
بإمكانيــة  المتعلقــة  الميــزات  وجــود  علــى  الحــرص  المهــم  مــن 
نفــاذ األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى منصــات التواصــل االجتماعــي 
ــة أفــراد المجتمــع. ــى قــدم المســاواة كبقي واســتخدامهم لهــا عل
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إمكانية النفاذ إلى  منصة اإلنستغرام
بالنظر إلى منصة اإلنســتغرام على أنه في األســاس وســيط مرئي، فإن معظم 
ميــزات إمكانيــة النفــاذ التــي تــم بناؤهــا تلبــي احتياجــات المكفوفيــن واألشــخاص 
ضعــاف البصــر. ومــع وجــود أكثــر مــن 285 مليــون مســتخدم  مــن ذوي اإلعاقــة 
البصريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ســيكون لـــ إنســتغرام القابــل للنفــاذ بــال شــك 

تأثيــًرا عميًقــا فــي المجتمــع.

باإلضافــة إلــى تلــك الميــزات المضمنــة فــي التطبيــق نفســه، صمــم اإلنســتغرام 
نظامه األساسي بطريقة تجعله متوافًقا مع مجموعة متنوعة من التكنولوجيا 
ــة النفــاذ. ويتــم ذلــك فــي المقــام األول مــن خــالل تنفيــذ  المســاعدة وإمكاني
معاييــر WCAG، وبالتالــي تنظيــم وتمييــز خاصيــات التطبيــق بطريقــة تجعــل مــن 

الســهل اســتخدامه مــن قبــل مســتخدمي التكنولوجيــا المســاعدة.

التوافق مع قارئ الشاشة
بطريقــة  اإلنســتغرام  تصميــم  تــم 
الشاشــة  قــارئ  مســتخدمي  تمكــن 
التطبيــق بســهولة.  إلــى  النفــاذ  مــن 
وهــذا مــن خــالل تنشــيط ميــزة التعليق 
الصوتــي علــى أجهــزة الجهــاز الذكــي 
الــذي يعمــل بنظــام ”آي أو إس“ أو ” 
أندرويــد“، يمكــن للمكفوفيــن التنقــل 
خــالل  مــن  بالكامــل  التطبيــق  فــي 
المرفــق  وهــذا  مســموعة.  إشــارات 
متــاح أيًضــا ألنظمة وينــدوز (JAWS أو 
NVDA) وكذلــك ”أندرويــد“ مــن خــالل 

.(TalkBack)

النص البديل
ُيعــرف أيًضــا بالعالمــات البديلــة أو األوصــاف البديلة، والنص البديل هو النســخة 
المكتوبــة التــي تظهــر بــداًل مــن الصــورة علــى صفحــة الويــب إذا فشــل تحميــل 
الصــورة علــى شاشــة المســتخدم، إمــا لســبب فنــي أو إذا لــم يتمكن المســتخدم 
مــن رؤيــة الصــورة بســبب اإلعاقــة البصريــة. لذلــك فــإن إمكانيــة تفعيــل خاصيــة 
النــص البديــل تســاعد  أدوات قــراءة الشاشــة علــى وصــف الصــور للقــراء ذوي 

اإلعاقــة البصريــة.

التعليقات النصية
يمكــن للمســتخدمين أيًضــا االســتفادة مــن ميــزة النــص البديــل للتعليــق النصــي 
علــى مقاطــع الفيديــو باســتخدام حقــل وصــف المنشــور. يعــد وضــع التعليقــات 
النصية مفيًدا لكل من المستخدمين ذوي اإلعاقات البصرية والسمعية. فهي 
تقــّدم لكليهمــا وصًفــا لمــا يحــدث فــي الفيديــو والمحتــوى الــذي يتــم تقديمــه 
عــادًة مــن خــالل مزيــج مــن الخيــال المتحــرك والصــوت. ويمكــن للمســتخدمين 
معرفــة مــا إذا كان الفيديــو يحتــوي علــى صــوت مــن خــالل النقــر علــى الفيديــو 
وتشــغيله، حيــث ســيكون هنــاك فــي الزاويــة الســفلية اليمنــى عالمــة ”X“ فــي 
حــال لــم يكــن هنــاك صــوت فــي الفيديــو أو رمــز مكبــر الصــوت عنــد وجــود صوت.

لعرض وتحرير النص البديل لصورة قبل نشرها على اإلنستغرام:

 1.   ابدأ بالتقاط صورة أو تحميل صورة موجودة 
       على اإلنستغرام.

 2.  حدد مرشح صور (فلتر) وقم بتحرير الصورة، 
      ثم انقر فوق التالي

اضغط على ”إعدادات متقدمة”   .3 
في الجزء السفلي من الشاشة
اضغط على ”اكتب نص بديل”  .4

اكتب النص البديل الخاص بك في المربع، ثم انقر فوق تم  .5

.1.2.3.4.5

لتغيير النص البديل للصورة بعد نشرها على إنستغرام:

اضغط على تحرير النص البديل في أسفل اليمين  .3
اكتب النص البديل في المربع واضغط على تم  .4

انتقل إلى الصورة واضغط على   .1
ثالث نقاط متموضعة فوق الصورة

2.   من القائمة، انقر فوق تحرير

.1.2.3.4
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 النفاذ إلى التكنولوجيا 

الرقمية والشمولية
اليوم، يستخدم أكثر من نصف سكان العالم اإلنترنت، 

وهذا يعني أن طريقة التعاون والتواصل بين األفراد 
من ناحية وبين أفراد المجتمع والحكومات من الناحية 

األخرى تتغير بشكل كبير. ومع ذلك، وفًقا لالتحاد 
الدولي لالتصاالت، يظهر سيناريو عالمي أنه ال يتم 
 تصميم النفاذ الرقمي واعتماده بشكل موحد أو 
شامل للجميع. فلقد كان %24.4 فقط من سكان 
 إفريقيا متصلين باإلنترنت في عام 2018، في حين 

كان معدل انتشار اإلنترنت في أوروبا %79.6. وفي 
 نفس الوقت؛ تم تسجيل ما نسبته %69.6 ممن 

 لديهم اتصال باإلنترنت في الواليات المتحدة األمريكية 
(تظهر إحصاءات أخرى أن البلدان في أفريقيا وآسيا 

قد حققت المزيد من النمو في اشتراكات الهواتف 
المحمولة وشبكات الجوال المستخدمة للوصول إلى 

اإلنترنت خالل السنوات األخيرة).

ومن أجل سّد 
الفجوة الرقمية، 
ال بّد من إنشاء 

مجتمعاٍت 
ومساحاٍت 
رقمية أكثر 

شمواًل وتشاركية، 
مما يعزز القدرة على 

تحمل التكاليف مع زيادة الوعي 
والمهارات الرقمية. فمن خالل 

النفاذ إلى المحتوى الرقمي على نحٍو 
أسلس وأشمل، يمكن لألشخاص أن يصبحوا 
أكثر قدرة على فهم األنظمة الرقمية التي 

تعتمد بشكل متزايد على إنتاج وتقديم الخدمات 
أو المنتجات المتعلقة باحتياجاتهم (الرعاية الصحية 
والتعليم والعمالة والمشاركة المدنية) فضاًل عن 

سهولة التنقل عبر هذه األنظمة الرقمية والتعامل معها 
بطريقة أكثر إتقاًنا وفعاليًة.

ووفًقا للمنتدى االقتصادي العالمي، فإننا نعيش اليوم 
في خضمِّ عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تمثل تغييًرا 
جوهرًيا في طريقة حياتنا وعملنا وتواصلنا وتعاملنا مع 

بعضنا البعض. تعتبر الثورة الصناعية الرابعة فصًل جديًدا 
في التنمية البشرية المدعومة بالتقدم التكنولوجي 

المتميز والذي يضفي المزيد من التطّور على تلك 
الثورات الصناعية األولى والثانية والثالثة. تجمع هذه 

التطورات بين البيئات المادية والرقمية والبيولوجية، 
وإن ميزة التقّدم المتسارع في هذه الثورة واتساعها 
وعمقها تدفعنا إلى إعادة التفكير في كيفية تطور 

البلدان، وكيف تخلق المنظمات القيمة وتجعلنا ندرك 
ما يعنيه أن نكون بشًرا.

ومن خالل هذا التغيير الجذري، كان من الضروري أن 
نفهم أن الثورة الصناعية الرابعة ليست مجرد تغيير 

مدفوع بالتكنولوجيا. فعلى الرغم من أن تركيزها يبدو 
على التكنولوجيا والتقدم، إال أنها فرصة هائلة لمساعدة 

وإشراك الجميع، حيث يمكننا توحيد الجهود واألهداف 
بين القادة وصانعي السياسات واألشخاص من جميع 

فئات المجتمع والدول للستفادة من التقنيات 
المتقاربة من أجل خلق مستقبل شامل محوره 

اإلنسان.
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يمكن لـ ”فاب الب“ تغيير أنماط التصنيع وتعزيز 

مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
(STEM)، وإنشاء األعمال والوظائف ودفع النمو 
االقتصادي واإلنتاجية. فهو يقوم بذلك من خالل 

إتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع ممن لديهم أفكاًرا 
إبداعية للمشاركة في تصميم وإنتاج وتوزيع المنتجات 
والخدمات. لقد وّلدت شبكة عالمية متنامية من ”فاب 
ا من االحتماالت على المستوى  الب“ مجااًل جديًدا كليًّ

المحلي لتحفيز االبتكارات واالختراعات والبحوث 
التطبيقية عبر التصنيع.

ومع ذلك، لم تتم مراعاة مسألة الشمولية في مجال 
النفاذ الرقمي على النحو الواجب من قبل بعض مختبرات 
”فاب الب“ حول العالم، حيث أهملت في نهجها مسألة 
التصميم الشامل، واكتفت بالتركيز على التعاون الذي 

ينتج عنه ”مقاس واحد يناسب شخص واحد“، مما 
يتنافى مع التصميم ”الشامل“ الذي يتميز بـ ”مقاس 

واحد يناسب الجميع“.

وكجزء من هذا التغيير الثوري، تم إنشاء عالقة وثيقة 
واستراتيجية بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والتصنيع الرقمي، والتي تسهم بشكل كبير في 
توظيف إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في مجال التصنيع الرقمي واالبتكار 

التكنولوجي الذي يدفع عجلة التطور في المجتمع. 
ومن هذا المنطلق يأتي مدى ”فاب الب“ ليحول 

األفكار التكنولوجية إلى واقع أكثر فاعلية ويقّدم دوًرا 
حاسًما في هذا النظام البيئي لالبتكار من خالل توفير 
التسهيالت وخدمات الدعم التي تمكن رواد األعمال 

والباحثين والشركات الناشئة نحو المزيد من النفاذ إلى 
التكنولوجيا التي تتيح لهم تحويل األفكار المبتكرة إلى 
نماذج أولية عملية وأكثر ألصحابها والمجتمع عموًما.
يعّد فاب الب مركًزا للتوعية التعليمية بدأ في معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامتداد لبحوثه في 
التصنيع الرقمي والحوسبة. كما يعتبر فاب الب بيئًة 

نموذجيًة لالختراع، مجهزًة عادًة بمجموعة من األدوات 
المرنة التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر والتي 

تغطي عدة مقاييس ومواد مختلفة، تهدف إلى صنع أي 
شيء تقريًبا. وبحسب غيرشينفيلد، نيل أ. (2005) يعتبر 

فاب الب أيًضا منصة للتعلم واالبتكار: فهو مكان للعب 
ولإلنشاء وللتعلم وللتوجيه والبتكار.

بشكل عام، يمكن لـ ”فاب الب“ تغيير أنماط التصنيع، 
وتعزيز مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات (STEM)، وإنشاء األعمال والوظائف، ودفع 
النمو االقتصادي واإلنتاجية. فهو يقوم بذلك من خالل 
إتاحة الفرصة ألي شخص في مجتمع أوسع لديه أفكار 
إبداعية للمشاركة في تصميم وإنتاج وتوزيع المنتجات 
والخدمات. لقد وّلدت شبكة عالمية متنامية من ”فاب 
الب“ مجااًل جديًدا تماًما من االحتماالت على المستوى 

المحلي لتحفيز االبتكارات واالختراعات البحوث التطبيقية 
عبر الصناعات.

ومع ذلك، كما ذكر في البداية، تماًما مثلما لم يتم توزيع 
اإلنترنت بشكل موحد أو شامل للجميع، فقد ارتكبت 
بعض مختبرات ”فاب الب“ حول العالم نفس الخطأ. 

أهمل نهجه مسألة التصميم الشامل، مع التركيز على 
التعاون الذي ينتج عنه ”مقاس واحد يناسب شخص 
واحد“، والذي يختلف تماًما عن التصميم ”الشامل“ 

الذي يتميز بـ ”مقاس واحد يناسب الجميع“.

وإلحداث تغيير إيجابي وخلق بيئة أكثر شموليًة وتعزيًزا 
لالبتكار واإلنتاج؛ برزت أهمية العملية التي يقوم مركز 

مدى بتطويرها إلنشاء وإطالق أول مختبر ”فاب الب“ 
مصمم ليكون شامًل بالكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وجميع الفئات التي تفتقر لهذا النوع من االهتمام، 
حيث يهدف مركز مدى إلى جعله مرجًعا عالمًيا. يسعى 

مدى إلى تصميم المساحة والبيئة الخاصة بالمختبر 
ليس فقط إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، ولكن 

لتطوير محتواه بحيث يتم مزج التكنولوجيا المساعدة 
والدورات عبر اإلنترنت باإلنتاج الرقمي، مما سيسهم 
في تغيير األعراف والقيم والمواقف االجتماعية مع 
معالجة التحيزات والوصم الالواعي وتبني السياسات 

والممارسات في مراكز التدريب لتكون أكثر وعًيا بأهمية 
الشمولية. ففي عالم يحدث فيه التغيير مدفوًعا 

بالعلم واالبتكار بشكل أسرع من أي وقت مضى، يجب 
أن يستفيد التعليم والتدريب الشاملن من التكنولوجيا 
لتعزيز قضية النفاذ الشامل والتعلم المتخصص بشكل 

أكبر وأكثر فاعلية.

للمزيد من المعلومات حول مدى فاب الب، يرجى زيارة الموقع:
/https://mip.qa/solution/mada-fablab 

روبرت جارسيا
مهندس معماري من كوستاريكا متخصص في التصنيع الرقمي واالبتكار االجتماعي، 

وحاصل على درجة الماجستير من معهد كاتالونيا للهندسة المعمارية المتقدمة، باإلضافة 
إلى دبلوم التصنيع الرقمي من مؤسسة فاب، وهو مدير ابتكار معتمد من جامعة 

اليبزيغ. حصل روبرت في عام 2011 على جائزة ”التميز في إدارة األعمال“ من قبل جمعية 
 El” الجودة الشاملة في غواياكيل، اإلكوادور. وتم اختياره من قبل صحيفة إلفيناسييرو

Financiero“ الكوستاريكية كواحد من أكثر 40 شخصية مؤثرة تحت سن الـ 40 عاًما في 
كوستاريكا لعام 2016. وهو يعمل حالًيا كمدير للعمليات في شركة ”ابتكار للحلول الرقمية“  

(ibTECHar)، في الدوحة، قطر.
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