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نظرة عامة على أحدث حلول النفاذ
لإلعاقات الجسدية والحركية
انيربان الهيري
مركز مدى

.1

مقدمة

مهما في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) )ICTعلى مدار العقد الماضي.
دورا
ً
لقد لعب االبتكار ً
وقد انعكس تأثير هذه اإلنجازات الرائدة على جميع الصناعات بما في ذلك إمكانية النفاذ والتكنولوجيا
الشاملة .كما مهدت االختراقات التكنولوجية في مجاالت مثل أجهزة الكمبيوتر المصغرة )األجهزة القابلة
لالرتداء والهواتف الذكية وما إلى ذلك) والذكاء االصطناعي ) )AIوالشبكة العصبية العميقة والتعلم اآللي
والروبوتات وإنترنت األشياء ) )IoTالطريق أمام حلول مبتكرة لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات
األشخاص ذوي اإلعاقة .)Al-Thani et al., 2019) .وقد أظهرت التكنولوجيا المساعدة خالل السنوات
القليلة الماضية توجه ًا لالندماج في الحلول التكنولوجية السائدة من خالل ميزات إمكانية النفاذ المضمنة
حاليا لتصبح
في مختلف المنتجات .وتتقارب اتجاهات التكنولوجيا المساعدة الناشئة التي يتم استكشافها ً
مزيجا من التكنولوجيا السائدة وتلك الطبية بما في ذلك حلول مثل زراعة المواد أو األجهزة الطبية
ً
بدال من
والهياكل الخارجية .وتميل هذه الحلول الناشئة إلى استكمال المنتجات المساعدة التقليدية
ً
استبدالها.

.2

خلفية

حاليا أكثر من مليار مستخدم محتمل للتكنولوجيا
ً
وفقا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو) ،يوجد ً
المساعدة وحلول النفاذ .وتشير التقديرات إلى أن هذا العدد سينمو إلى  2مليار بحلول عام  2050مع زيادة
جنبا إلى جنب مع تقارب المنتجات العامة مع التكنولوجيا
متوسط العمر المتوقع لإلنسان خالل هذه الفترة ً
المساعدة .وتعتبر اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) )UNCRPDالحصول على
التكنولوجيا المساعدة كحق من حقوق اإلنسان ،وتحمل المسؤوليات وااللتزامات تجاه صناعة إمكانية
حاسما في جذب استثمارات
دورا
ً
النفاذ وتأثير السوق .وتفيد االتفاقية بأن التشريعات والسياسات تلعب ً
جنبا إلى جنب مع التركيبة السكانية ذات الصلة والطلب من قبل المستهلكين .ويتم بذل
قطاع السوق ً
جهود كبيرة لتطوير حلول التكنولوجيا المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية للتعافي أو تجاوز القيود
الوظيفية .وتستفيد التكنولوجيا المساعدة الناشئة من مجموعة من الحلول الرائدة مثل الذكاء االصطناعي
) )AIوإنترنت األشياء ) )IoTواجهة الدماغ والكمبيوتر ) )BCIوأجهزة االستشعار المتقدمةLahiri et al., ) .
.)2020
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.3

أحدث التقنيات

تتطور المنتجات األساسية الناشئة في هذا القطاع من المنتجات المساعدة التقليدية مثل أدوات
المساعدة المتقدمة على المشي )أدوات الموازنة والعصا الذكية) ،واألطراف الصناعية المتقدمة
)األطراف االصطناعية ،واألطراف االصطناعية الذكية والطباعة ثالثية األبعاد) ،والكراسي المتحركة
المتقدمة )بما في ذلك الكراسي المتحركة ذاتية القيادة والتحكم في الكراسي المتحركة) والهياكل
الخارجية )البدالت الخارجية لكامل الجسم ،والهياكل الخارجية للجزء العلوي والسفلي من الجسم) .لقد كان
هناك معدل نمو بنسبة  ٪34في إيداعات براءات االختراع للكراسي المتحركة المتقدمة العام الماضي
)المصدر :الويبو) .و تسلط هذه المقالة الضوء على األطراف الصناعية المتقدمة واجهة الدماغ والكمبيوتر
والهياكل الخارجية ومساعدات المشي المتقدمة.
الجدول  :1مقارنة بين التكنولوجيا المساعدة التقليدية والناشئة
التكنولوجيا المساعدة التقليدية

التكنولوجيا المساعدة الناشئة

المساعدات على المشي

األطراف الصناعية المتقدمة

ملحقات مساعدات المشي

الهياكل الخارجية

الكراسي المتحركة

مساعدات المشي المتقدمة

ملحقات الكراسي المتحركة

الكراسي المتحركة المتقدمة

ملحقات التنقل األخرى

واجهة الدماغ والكمبيوتر ))BCI

ملحقات لتغيير وضع الجسم أو رفع األشخاص

المساعدين األذكياء

تقويم العظام

المنازل الذكية

األطراف الصناعية
إطارات ثابتة ودعامات للوقوف

.3.1

األطراف االصطناعية المتقدمة

من أبرز األمثلة على التكنولوجيا المساعدة الناشئة المبتكرة األطراف الصناعية المتقدمة التي تقدم
وبالمقارنة باألطراف الصناعية وأجهزة التقويم التقليدية ميزات تتجاوز بكثير الدعم الميكانيكي والتجميل.
ويسمح استخدام الحلول التكنولوجية المتطورة مثل الكاميرات وأجهزة استشعار الضغط ودرجة الحرارة أو
جنبا إلى جنب مع خوارزميات التعلم اآللي لألجهزة بفهم سلوك التحكم في األطراف االصطناعية
اإلجهاد ً
وتسخير اإلشارات العصبية التي يتم التحكم فيها بواسطة الجهاز العصبي واإلشارات من عضالت الهيكل
العظمي.
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الشكل  .1التكنولوجيا الجديدة قد تجعل األيدي ااصناعية أسهل اإلستخدام من قبل المرضى )المصدر :جامعة
والية نورث كاروالينا )news.ncsu.edu

تعتمد األطراف االصطناعية الناشئة على التعلم اآللي إلنشاء نهج "التعرف على األنماط" للتحكم في
األطراف االصطناعية .يتطلب هذا النهج من المستخدمين تعليم الجهاز التعرف على أنماط معينة من
وفقا لبحث أجراه ))Pal et al., 2018
ً
نشاط العضالت وترجمتها إلى أوامر  -مثل فتح أو إغالق يد صناعية.
"يتطلب التحكم في التعرف على األنماط أن يمر المرضى بعملية طويلة من تدريب أطرافهم الصناعية"،
طويال.
وقد تكون هذه العملية مملة وتستغرق وقتً ا
ً
.3.2

واجهة الدماغ والكمبيوتر ()BCI

تشكل واجهة الدماغ والكمبيوتر ) )BCIأحد المجاالت المبتكرة للتكنولوجيا التي يتم استكشافها بنشاط
لتطوير التكنولوجيا المساعدة الناشئة .ويعد مجال واجهة الدماغ والكمبيوتر فرع ًا من فروع تكنولوجيا
الحوسبة الذي يسعى الكتشاف أنماط نشاط الدماغ وتخطيطها لتصبح أوامر محددة تتم معالجتها
بواسطة تطبيق أو جهاز كمبيوتر .ويمكن استخدام تكنولوجيا واجهة الدماغ والكمبيوتر كطريقة إدخال
بديلة حين ال يتمكن المستخدم من استخدام أجهزة اإلدخال التقليدية )مثل فأرة التحكم ولوحة المفاتيح
وما إلى ذلك) .ويمكن أن تكون واجهة الدماغ والكمبيوتر على أشكال جراحية وغير جراحية .وتشمل واجهة
الدماغ والكمبيوتر الجراحية توصيل جهاز )أجهزة) كمبيوتر مباشرة بأجهزة االستشعار المزروعة في الدماغ
بينما تتكون واجهة الدماغ والكمبيوتر غير الجراحية من أجهزة استشعار خارجية تكتشف أنماط الموجات
الدماغية أثناء مالمستها لمناطق معينة من الرأس.)Pandarinath et al. ، 2017) .

الشكل  .2تحول واجهة الدماغ والكمبيوتر األفكار إلى فأرة للتحكم في الكمبيوتر اللوحي )المصدر:
)Slash Gear slashgear.com
is licensed under CC BY-NC-ND 4.0Mada Center Nafath © 2021 by
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ويمكن أن تكون تطبيقات واجهة الدماغ والكمبيوتر مفيدة لألفراد الذين يعانون من أنواع مختلفة من
اإلعاقات حيث يمكن تشغيلها من خالل مسار مباشر للتواصل بين دماغ المستخدم والجهاز الخارجي الذي
يتم التحكم فيه دون الحاجة إلى قيام المستخدم بأداء مهام جسدية مثل الضغط على مفتاح أو حتى بدء
األوامر الصوتية AlterEgo .هو أحد أجهزة واجهة الدماغ والكمبيوتر غير الجراحية وهو جهاز قابل لالرتداء
يسمح للمستخدمين بالتواصل مع اآلالت من خالل لغة عصبية دون استخدام أي أوامر صوتية أو إيماءات.
داخليا ويوفر
ويستخدم هذا الحل الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي لتفسير األوامر من خالل معالجتها
ً
مالحظات للمستخدم من خالل سماعة التوصيل العظمي التي تحافظ على الخصوصية الكاملة للمستخدم.
حاليا للبحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ) ،)MITحيث يمكن أن يكون
وتخضع هذه التكنولوجيا ً
لها تأثير كبير على األفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية وتواصلية من خالل تقليل الحواجز الوظيفية
لتنفيذ مهام الحياة اليومية المختلفة.
.3.3

الهياكل الخارجية و مساعدات المشي المتقدمة

الهياكل الخا رجية هي هياكل ميكانيكية مبتكرة يمكن للبشر ارتدائها لزيادة قوتهم ولياقتهم .إذا كانت
الخصائص الهيكلية والوظيفية للجهاز العصبي العضلي والهيكل العظمي محدودة للغاية ،بحيث ال يمكن
إضافيا وهو تزويد المساعدات .تعتبر الهياكل الخارجية بديل
خيارا
ً
الحركة باستخدام جهاز تقويم فقط ،هناك ً
مثير لإلهتمام للمرضى الذين يعانون من الشلل النصفي الكامل ) ،)ASIA Aوباألخص ألجهزة التقويم.
أجهزة تقويم العظام مناسبة حتى لألشخاص ذات ارتفاعات تفوق  T12في المرضى الذين يعانون من
الشلل النصفي غير الكامل ) ،)ASIA B-Dحيث أنها تعزز نشاط المريض ليصبح العالج ناجح ًا .أما الهياكل
الخارجية التي تعمل عكس أجهزة تقويم العظام ،فهي تتولى جزء كبير من عمل العضالت النشط .كما انها
ايض ًا تمكن األفراد الذين يعجزون عن استخدام ارجلهم من تحسين نوعية حياتهم عن طريق المشي
بمساعدة النظام .من الممكن للهياكل الخارجية )تسمى أيض ًا "روبوتات إعادة التأهيل التدريجي) ،المساهمة
في إعادة التأهيل من السكتة الدماغية وإصابة الحبل الشوكي أو أثناء الشيخوخة .العديد من الهياكل
الخارجية النموذجية قيد التطوير ويعد  ،Ekso GTالذي تصنعه  ،Ekso Bionicsأول هيكل خارجي معتمد
من قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية ) )FDAلمرضى السكتة الدماغية.

الشكل  .3مثال على تكنولوجيا الهياكل الخارجية وهي تستخدم من قبل شخص يعاني من إعاقة جسدية
)المصدر)International Business Time www.ibtimes.co.uk :
is licensed under CC BY-NC-ND 4.0Mada Center Nafath © 2021 by
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الخاتمة

.4

تتضمن حلول إمكانية النفاذ الناشئة للمستخدمين ذوي اإلعاقات الجسدية والحركية إضافة ميزات مبتكرة
متقدمة للحلول التقليدية الحالية من خالل السماح لهذه الحلول بأداء وظائف أكثر بكثير لصالح المستخدم
.وفقا لها
ً
بطريقة آلية مع تمكينها من التعرف الذاتي على متطلبات المستخدمين وسلوكهم كي تعمل
وفي الختام نرى أن الهدف النهائي لجميع هذه الحلول يتمثل في الحفاظ على السالمة العامة للمستخدم
.والسماح له بالعمل بأفضل شكل ممكن
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تكنولوجيا المنزل الذكي المساعدة
لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية
والحركية
أسامة الغول
مركز مدى

.1

مقدمة

تخدم أتمتة المنزل األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل أجهزة الكمبيوتر واإللكترونيات واالتصاالت السلكية
والالسلكية من حيث األمان والراحة والترابط االجتماعي .وتعتمد على القدرة على التفاعل عن بعد مع
ذكيا" .وبالتالي فإن القدرة على التحكم بالمعدات دون الحركة باستخدام
معدات المنزل مما يجعله
"منزال ً
ً
الصوت أو جهاز التحكم عن بعد تسمح بتقليل الحركة الجسدية وبالتالي التمتع باستقاللية أكبر.
يمكن للعديد من األجهزة أن تحقق هذا الهدف مما يسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة على سبيل المثال
بإضاءة غرفة ما أو تشغيل التدفئة .كما يمكن تجهيز هذه األجهزة بأجهزة استشعار للحركة ،باإلضافة إلى
التكنولوجيا التي تسمح بالتأخير الزمني أو تفعيل سيناريو محدد للتشغيل .فيمكن على سبيل المثال تشغيل
مساء .ويسمح جهاز التحكم عن بعد
مساء .،ثم غرفة النوم في الثامنة
غرفة المعيشة في الساعة 6
ً
ً
المخصص للمستخدم بتكييف الجهاز مع اإلعاقة المحددة من خالل مفاتيح اللمس المريحة والمتكيفة أو
حتى التحكم الصوتي .وتسمح أتمتة المنزل بالتحكم في المعدات الموجودة بالمنزل مثل تشغيل الضوء
والتحكم في فتح وإغالق المصاريع واألبواب عن ُبعد والتحكم في أجهزة الوسائط المتعددة عن ُبعد:
التلفزيون ونظام الموسيقى وما إلى ذلك والتحكم في نظام اإلنذار عن ُبعد واإلجابة على االتصال الداخلي
وفتح البوابة.
يمكن تنفيذ جميع هذه األوامر بعدة طرق مختلفة دون الحاجة للحركة :التحكم الصوتي والهاتف الذكي
والكمبيوتر اللوحي وجهاز التحكم عن ُبعد والمفاتيح المخصصة .وتعمل مفاتيح السويتش والمقابس
ونظرا ألنها السلكية،
المتصلة على تبسيط الحياة اليومية لألشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.
ً
فمن الممكن نقلها بسهولة إلى غرفة أخرى أو على ارتفاع مختلف الستيعاب طول المستخدم .وفي
الواقع ،لم يعد تغيير موقع المفتاح يتطلب إحداث فتحات في الجدران وإزالة األسالك.
ويمكن استخدام العديد من األجهزة الذكية األخرى في المنزل من قبل األشخاص ذوي القدرة المحدودة
على الحركة .وفي الواقع يحتاج بعض األشخاص إلى اهتمام خاص بما في ذلك إخضاعهم للمراقبة الدقيقة.
نظرا إلمكانية التواصل
وهذا هو السبب في أن سوار المراقبة عن بعد ال يزال أحد أهم الملحقات اليوم ً
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أيضا عبر ميدالية .خاصة تسمح
الدائم والفوري مع مستخدمه .كما أن هذه المراقبة عن بعد متاحة ً
جدا لكبار
ً
أداة
للمستخدم بضغطة بسيطة بإخطار األقارب في حالة الحاجة للمساعدة ،ما يجعلها ً
مفيدة ً
جدا لكبار السن في حاالت الطوارئ.
ً
أداة
السن في حاالت الطوارئ .ما يجعلها ً
مفيدة ً

الشكل  .1التحكم الصوتي داخل المنزل الذكي من خالل المساعد االفتراضي
تعتمد هذه األجهزة على إنترنت األشياء ) - )IoTأو ،في بعض الحاالت ،إنترنت األشياء الطبية )- )IoMT
على الموصالت ،وأجهزة االستشعار ،وإمدادات الطاقة ،وإشارة اإلدخال  /اإلخراج ،والواي فاي ،والبلوتوث
لنقل واستقبال المعلومات في كل حين .بينما قد يبدو وكأن الوظائف تتم من خالل وسائل غير مرئية ،إال
جدا من أجهزة االستشعار والمحركات تدعم كل حركة .تشمل اإلبتكارات في هذا
أن مجموعة حقيقية ً
المجال موصل بطاقة  ،M.2والذي يقبل وحدات خاصة مزدوجة الجوانب  ،مما يسمح بإضافة وظائف دون
تغير حجم الجهاز .أصبح توافق االجهزة الالسلكي ممكنً ا اآلن من خالل بطاقات الوحدة الالسلكية ،والتي
يمكنها توفير حلول بلوتوث و الشبكات الداخلية الالسلكية و  4Gو  GPSلألجهزة.

.2

القفل الذكي

بديال أكثر أمانً ا للوحة المفاتيح ،خاصة لمنح القائم على المنزل أو الممرضة إمكانية
يعد القفل الذكي
ً
الوصول إلى المنزل .القفل الذكي هو قفل ابواب يمكن فتحه إما بالمفتاح التقليدي أو الهاتف الذكي ،مما
يسمح للمالك بمنح اآلخرين صالحيات الدخول .ويمكن للمستخدمين تقييد عدد المرات واأليام التي يتمكن
فيها شخص ما من الدخول إلى منزله ،باإلضافة إلى مراقبة السجل لتتبع من قام بالدخول .وهو مزود
بالبلوتوث و الواي فاي ويتفاعل مع برنامج  HomeKitمن  ،Appleويمكن التحكم فيه سواء كان
المستخدم في المنزل أم ال .داخل هذه األجهزة ،توفر مجموعة من الموصالت وظائف ،بما في ذلك
موصالت البطارية وموصالت التحكم وموصالت منفذ .REM
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الشكل  .2تكنولوجية القفل الذكي

.3

جرس الباب الذكي

أما األشخاص الغير على الحركة ودائما يتواجدون في الفراش ،أو غير القادرين على الرؤية من نوافذهم
بسبب الكراسي المتحركة ،فسيجدون أن جرس الباب الذكي مفيد جداً .حيث أن أحد أنواعه ،الباب الذكي
"رينغ" ،يتيح للمستخدمين قدرة السماح للزائرين بالدخول أم الرفض ،عن طريق كاميرا مستشعرة للحركة
تظهر من يقف عند الباب .تتم إدارة الطاقة واإلشارة لوحة الدائرة اإللكترونية المطبوعة من خالل الكابالت
والموصالت فائقة الصغر .قد يتواجد  micro-USBللشحن أو االتصال بأجهزة أخرى لنقل البيانات.

.4

منظم الحرارة الذكي

تعمل منظمات الحرارة الذكية ،مثل نست ،على إبقاء درجة الحرارة لمنازل المستخدمين كما يشاؤون
بالضبط ،كما أنها تسمح لهم بتغيير درجة الحرارة باستخدام هواتفهم الذكية ،حتى عندما يكونون بعيدون
مسبقا .توفر سلسلة من المستشعرات معلومات حول درجة الحرارة والرطوبة
ً
أو من خالل جدول مبرمج
والضوء .تقوم الموصالت بتوجيه اإلشارة إلى أجهزة التدفئة والتبريد بالمنزل .يتميز  Nestبمنفذmicro-
USBللشحن ،وموصل خاص مكون من  20سنً ا يقوم بتثبيت األجهزة على الوحدة األساسية.

.5

اإلضاءة الذكية

أيضا
اإلضاءة الذكية مثل لمبات  Philips Hueال يتم تشغيلها وإطفائها فحسب؛ بل يمكن لهذه األضواء ً
is licensed under CC BY-NC-ND 4.0Mada Center Nafath © 2021 by
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تحد شائع للعديد من األشخاص
تغيير درجات األلوان وتخفتها لتقليل الحمل الحسي الزائد ،والذي يعتبر ٍ
ذوي اإلعاقة .داخل هذه المصابيح ،يشتمل نظام صغير على لوحة دائرة إلكترونية وجهاز إرسال واستقبال
السلكي ومحول تيار متردد  /تيار مستمر ومكثف و  EPROMومحول.

الستائر الذكية

.6

صعبا بالنسبة لألشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة ،ولكن يمكن
أمرا
ً
قد يكون التعامل مع الستائر ً
أن تساعد أغطية النوافذ الذكية .يمكن ل ،My Smart Blindsعلى سبيل المثال ،التحكم في الستائر عن
طريق الصوت باإلضافة إلى أوامر الهواتف الذكية .في قلب هذه األنظمة يقع المحرك ،ولكن اإلصدارات
أيضا مجموعة مستشعرات لمراقبة ظروف اإلضاءة واالستجابة لها.
تعقيدا تتضمن ً
األكثر
ً

الخاتمة

.7

أن أتمتة المنزل تقدم إمكانية اإلدارة المركزية لإلضاءة والتدفئة والتحكم باألجهزة المنزلية واألبواب
أيضا القيام بإدارة المداخل والمخارج بسهولة باستخدام قفل
وبرمجة التشغيل وما إلى ذلك ،ويمكنها ً
خاص .ومع مثل هذا الجهاز سيكون باإلمكان ضمان سالمة وأمن المستخدم .كما يمكن التحكم في أجهزة
أتمتة المنزل هذه عن ُبعد باستخدام هاتف ذكي بسيط .وال تتطلب أتمتة األبواب من شاغلي المنزل
تلقائيا بهوية الزائر عبر جهاز
التحرك عند طرق الباب على سبيل المثال .وباإلضافة إلى ذلك يتم إخطارهم
ً
مرئي أو صوتي.
فعاال لألشخاص ذوي اإلعاقة ألنه يقوم بتالفي جميع المخاطر األمنية
حال
ً
يمكن اعتبار أتمتة المنزل ً
المتعلقة بالمنزل بطريقة بسيطة وبديهية .وعالوة على ذلك ،تعد هذه األجهزة أكثر من مجرد أجهزة
بسيطة للراحة ،فهي تمثل تكنولوجيا أساسية تعزز استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة وتحسن نوعية
حياتهم.
المراجع
ConnectorSupplier.com. )2019, November 20). Smart-Home Technology for the Disability
Community. Connector and Cable Assembly Supplier. https://connectorsupplier.com/smart/home-technology-for-the-disability-community
Portet, F., Vacher, M., Golanski, C., Roux, C., & Meillon, B. )2013). Design and evaluation of a
smart home voice interface for the elderly: acceptability and objection aspects. Personal and
.Ubiquitous Computing, 17)1), 127-144
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التحفيز الكهربائي للحبل الشوكي
لتجديد الدوائر الخاملة لدى
األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية
أحمد الشيخ
مركز مدى

.1

مقدمة

من خالل المساعدات التكنولوجية الناشئة مثل المحفزات الكهربائية للحبل الشوكي ،أصبح هناك أمل جديد
لألشخاص الذين عانوا من إصابات في النخاع الشوكي أو الدماغ التي أدت إلى مشاكل حركية خطيرة وأحيانً ا
وعادة ما تقوم األدمغة بتمرير الرسائل عبر القنوات العصبية للحبل الشوكي لتحريك العضالت
ً
شلل كامل.
وفقا لذلك .وبالنسبة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية ،وخاصة أولئك الذين
ً
وأجزا ء الجسم
يعانون من إصابات في النخاع الشوكي ،فيتم حظر عملية اتصال اإلشارات العصبية هذه بسبب تلف
األعصاب.

.2

كيف يعمل

يمكن إصالح المسارات العصبية في النخاع الشوكي من خالل استخدام مجموعات معينة من الخاليا
أيضا إلى العضالت
العصبية تسمى الدوائر العصبية وتوجد في العمود الفقري .وتقودنا هذه الدوائر ً
المستهدفة ،لكن إشاراتها ال تحجبها اإلصابات ،لذلك تسعى بعض العالجات إلى تحفيز تلك الدوائر
الموجودة أسفل موقع اإلصابة لدى األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية .وأدت األبحاث والدراسات إلى
توجه جديد للتكنولوجيا العصبية الناشئة التي تستهدف تحفيز النخاع الشوكي لتمكين التحكم الطوعي في
الحركة أو التنقل لدى األفراد ذوي اإلعاقات الجسدية .وتساعد هذه التكنولوجيا العصبية في تحسين
التعافي العصبي والعضلي باإلضافة إلى توفير الدعم ألنشطة الحياة اليومية أثناء إعادة التأهيل.

.3

تقنية التحفيز الكهربائي

تتكون هذه التكنولوجيا العصبية من أجهزة غير جراحية لتوليد نبض توضع فوق الجلد مع إمكانية التحفيز
في الوقت الفعلي بما يوفر تحفيز انتقائي مكاني للحبل الشوكي القطني العجزي مع توقيت يتزامن مع
is licensed under CC BY-NC-ND 4.0Mada Center Nafath © 2021 by
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الحركة المقصودة لعضو الجسم المحدد .وعادة ما يبدأ التحفيز الكهربائي في إعادة تنظيم الدائرة الشوكية
المستبعدة بهدف تحسين الوظائف الحسية والحركية لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية .وباإلضافة إلى
ذلك ،يمكن التحكم في بعض التقنيات المتاحة عن طريق تطبيق جوال لتمكين األشخاص الذين يعانون من
إصابات في النخاع الشوكي من التحكم في التحفيز في الوقت الفعلي باستخدام الهواتف الذكية أو
األجهزة اللوحية مع إمكانية جمع البيانات وتحليلها.
تتشابه أجهزة التحفيز الكهربائية مع تلك المستخدمة في عالج آالم األعصاب التي توضع في أسفل ظهر
األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية وإصابات الحبل الشوكي لتمكين عدد من ألياف الحبل الشوكي /
األعصاب النائمة ولكن السليمة من تجديد شبابها وتوصيل اإلشارة من الدماغ إلى العضالت لبدء الحركة
مثل المشي أو تحريك أجزاء أو أطراف الجسم العلوية .وقد تم دمج هذه التكنولوجيا في الدراسات الناشئة
مع الكثير من التدريبات البدنية مثل التدريب الحركي على جهاز المشي وتكرار نمط المشي بمساعدة
المعالجين ودعم وزن الجسم.
ويتمثل المفهوم الشامل لهذه التكنولوجيا العصبية في تعزيز اندفاع شبكات العمود الفقري عبر التحفيز
الكهربائي للنخاع الشوكي الذي يمكن أن يؤثر على القدرة األساسية لللدونة العصبية ويمكن تطويره من
أجل التعافي الوظيفي.

الشكل  .1أمثلة على المحفزات الكهربائية للحبل الشوكي
تعمل أنواع مختلفة من المحفزات ،كما هو موضح أعاله ،بطرق مماثلة ألنها تتكون من أقطاب كهربائية
مسبقا مع أزرار تشغيلية .وتطبق هذه األجهزة نبضات أحادية
ً
نشطة ووحدات تحكم رقمية ذكية مبرمجة
القطب من التحفيز الكهربائي بكثافة متزايدة من خالل األقطاب الكهربائية التي تعزز أعلى فرص تنشيط
القنوات العصبية المستهدفة .وقد وجد الباحثون أن هناك عالقة مباشرة بين تردد التحفيز الكهربائي
ونشاط العضالت المثنية والتي تؤدي في النهاية إلى تحسين الحركة ككل.
وقد اقترحت التجارب واألبحاث أن برمجة أجهزة التحفيز الكهربائي إلعطاء أفضل النتائج تتطلب بعض
is licensed under CC BY-NC-ND 4.0Mada Center Nafath © 2021 by
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الوقت والصبر ويجب وضع دراسة متأنية في االعتبار عند ضبط شدة التحفيز الكهربائي .فعلى سبيل المثال،
جدا
جدا ولن يتم تنشيطها ،بينما إذا كانت عالية ً
جدا ستكون إشارات الدماغ ضعيفة ً
إذا كانت منخفضة ً
فمن الممكن أن تولد حركة ال إرادية لجزء معين من الجسم.
وبينما ال يزال لدى بعض الباحثين واألطباء آراء مختلفة فيما يتعلق بفعالية تكنولوجيا التحفيز الكهربائي
لألشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية شديدة بسبب تلف الحبل الشوكي ،فقد ثبت إلى حد ما أنها
طريقة عالج كهربي فعالة لمجموعة متنوعة من حاالت اإلعاقة الجسدية .كما أن هناك إمكانية كبيرة
الستخدام المحفزات في تحسين أداء العضالت واألعصاب.

.4

الخاتمة

قد يشتمل المستقبل القريب لتكنولوجيا التحفيز الكهربائي على أنظمة تحفيز كهربائي وظيفية أكثر تطوراً
أيضا إمكانية التالعب أو
جزئيا ووتوفر ً
تماما أو
وفعالية تستخدم للتنقل لألشخاص المعاقين المشلولين
ً
ً
تغيير أنواع ألياف العضالت لدى األشخاص الذين يعانون من تلف الحبل الشوكي.

المراجع
Willyard, C. )2019). How a revolutionary technique got people with spinal-cord injuries back on
.their feet. Nature, 572)7768), 20-26
),Moritz, C. )2018). A giant step for spinal cord injury research. Nature neuroscience, 21)12
.1648-1647
.Spinalcord.com Team. )2020, December 3). Warning Signs of a Serious Spinal Contusion
Spinal Cord Inc. https://www.spinalcord.com/blog/how-electrical-stimulation-helps-spinalcord-injury-recovery
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رموز تواصل ثالثية األبعاد  -نحو
نظام تواصل بتبادل الصور ()PECS
مبتكر
أشرف عثمان
مركز مدى

.1

مقدمة

تستخدم الصور التوضيحية )تسمى برموز أيضاً) في الحياة اليومية كنوع من اللغات البصرية ،مثل الفتات
مواقع وسائل النقل )المطارات ،ومحطات الريل ،إلخ ،).الفتات الطرق ،رموز الرعاية على المالبس ،أو رموز
الإلتجاهات )تيجوس واخرون .)2007 ،ويدل هذا على سرعة وفعالية الرموز في توصيل المعلمومات .يمكن
أن تُ فهم الرموز جوهري ًا بغض النظر عن لغة الشخص أو مدى أميته .وبالتالي ،يستطيع األشخاص الذين
يواجهون صعوبات في التواصل اإلستفادة من الرموز لفهم األخرين وللتعبير عن انفسهم .تتوفر الكثير من
الصور التوضيحية عبر اإلنترنت أو في السوق كبطاقات مطبوعة ،بعضها مجاني وبعضها يجب شراؤه .يمكن
تصنيف مجموعات الصور التوضيحية من حيث مدى التصوير ،ومدى قابلية التخمين ،ومدى المرونة ،ومدى
التناسق ،ومدى التعقيد البصري .كل مجموعة من الرموز لها نقاط قوة وضعف ،ويجب أن يعتمد إختيار
مجموعة الرموز على إحتياجات وقدرات المستخدم .إضا ً
افة إلى ذلك ،من المهم إختيار الصور التوضيحية
لتكون متناسبة مع البيئة التواصلية من حيث اللغة والثقافة .وتوئثر ايض ًا المسائل العملية مثل كيفية
إستخدام الرموز اذا وجد برنامج قادر على طباعتها ،أو ما هي المجموعات المتوفرة ألجهزة معينة خاصة
بالتواصل البديل والمعزز على اختيار الصور التوضيحية .تقدم الصور التوضيحية أو الرموز غالب ًا كمجموعات
وتعرض مع الكلمة أو العبارة التي تمثلها .في األغلب ،تُ طبع الكلمة فوق الرمز اذا كان الغرض منها
التواصل ،حيث أن األشخاص الذين يتم التواصل معهم قد يجهلوا معنى الرمز ،وبالتالي في حاجة إلى رؤية
الكلمة .عندما ترتكز الحاجة على محو اإلمية ،قد يحتاج القارئ أن يرى الرموز لتساعده على فك الكلمة
عادة ما يشيرون إلى الكلمة أثناء القراءة ،ويتواجد الرمز فوق الكلمة.
ً
المكتوبة ،حيث ان القراء الجدد

.2

نظرة عامة على رموز تواصل

يمكن تصنيف مجموعات الصور التوضيحية من حيث مدى التصوير ،ومدى قابلية التخمين ،ومدى المرونة،
ومدى التناسق ،ومدى التعقيد البصري .كل مجموعة من الرموز لها نقاط قوة وضعف ،ويجب أن يعتمد
is licensed under CC BY-NC-ND 4.0Mada Center Nafath © 2021 by
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ً
أضافة إلى ذلك،
إختيارها على إحتياجات وقدرات الشخص الذي يقوم باستخدام التواصل البديل والمعزز.
من المهم ان يتم إختيار الصور التوضيحية لتكون متناسبة مع البيئة التواصلية من حيث اللغة والثقافة.
وتوئثر ايض ًا المسائل العملية ،مثل كيفية إستخدام الرموز اذا وجد برنامج قادر على طباعتها ،أو ما هي
المجموعات المتوفرة ألجهزة معينة خاصة بالتواصل البديل والمعزز ،على اختيار الصور التوضيحية .يعتمد
تحديد مجموعة الرموز في الغالب على تلبية االحتياجات الفردية في البيئة المحيطة .فيجب على سبيل
المثال ،أخذ تصميم الرموز والبيئة التواصلية بعين اإلعتبار .يستطيع مستخدمي التواصل البديل والمعزز
اإلختيار بين الرموز العالمية ،أم الموضعية ،أم المخصصة.
يهدف مشروع رموز تواصل لتطوير قاموس للرموز العربية متاحة مجان ًا لخدمة األشخاص الذين يواجهون
مجموعة واسعة من الصعوبات في التواصل واللغة ولتطوير مجموعة من الرموز تتناسب مع ثقافة ،ولغة،
وبيئة مستخدمي التواصل البديل والمعزز في قطر والوطن العربي) (Tawasol Symbols, 2020) .صورة
 .)1يحتوي قاموس رموز تواصل على  1600رمز موضعي إلى اليوم .حيث توجد أسباب كثيرة لتقديم رموز
جديدة موضعية في العالم العربي ،ومنها اإلختالفات الكبيرة في الهياكل اللغوية للغة العربية واإلنجليزية،
مما قد يسبب حيرة ويولد جمل مفتتة ،كما نرى في صورة .1
ً
إضافة إلى ذلك ،فإن المدرسين ،والمعلجين ،والباحثين االخرين في المجال يقومون بطلب رموز ال تتضمنها
اللغات اإلخرى مثل الرموز المتعلقة بدين اإلسالم والثقافة العربية التي ال تتواجد في اللغة الإلنجليزية.
سواء كانت بإستخدام الرموز أو من غيرها ،على الثقافة .ولذلك ،يجب تخصيص
فتعتمد سبل التواصل،
ً
موارد التواصل البديل والمعزز لتتوافق مع نظام الكتابة باللغة العربية ولمعالجة ازدواجيتها من حيث اللهجة
ثقافيا في اللغات االخرى.
العامية والفصيحة وغياب المفردات المناسبة
ً

صورة  .1اإلختالفات في الهياكل اللغوية للغة العربية واإلنجليزية
is licensed under CC BY-NC-ND 4.0Mada Center Nafath © 2021 by
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.3

الصور التوضيحية ثالثية األبعاد والواقع المعزز

تُ ستخدم تطبيقات الواقع المعزز لتعزيز المشاركة والتحفيز والتعلم لألشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.
يمكن إضافة تراكبات الواقع المعزز ،مثل مقاطع الفيديو ثالثية األبعاد واألشكال والمعلومات ،إلى أي
شيء وقد أظهرت دراسات متعددة أن تجارب الواقع المعزز هذه تؤدي إلى زيادة في المشاركة
واالستمتاع والتحفيز واالهتمام .حيث أن كشفت الدراسة ) )Yakubova et al. ،2021المصممة لتدريس
 object discriminationعن زيادة بنسبة  ٪62في مشاركة الطالب وسعادتهم وعزيمتهم .يحفز تطبيق
الذكاء االصطناعي والواقع المعزز الذي يعمل عن طريق  Google Glassالمستخدمين ويكافئهم على
التعلم االجتماعي والمعرفي.

صورة  .2تحليل قوة الدماغ باستخدام الواقع المعزز لمساعدة ذوي اطراب طيف التوحد على التواصل
بشكل أفضل مع العالم من حولهم .االئتمان :روب ميشيلسون)(https://spellboundar.com/
التخيلي.
استخدم الباحثون نظام الواقع المعزز مع الفوم وشاشة تلفاز تعمل كمرآة لتسهيل اللعب
ّ
فيحول الفوم إلى سيارة أو قطار أو طائرة ثالثية األبعاد على الشاشة ويمكن لألطفال رؤية أنفسهم
ُ
وهم يلعبون به .أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في تكرار اللعب التخيلي ومدته مع سيناريو الواقع المعزز،
وكشف تحليل للفيديو أن األطفال شاركوا في سيناريوهات لعب تخيلي أكثر بنسبة  ٪50في الدقيقة
الواحدة أكثر من دونها.
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صورة  .3نظام الواقع المعزز المصمم من قبل زين باي لمساعدة األطفال في اللعب التخيلي .مجموعة
رسومات الصور والتفاعل  /مختبر الكمبيوتر بجامعة كامبريدج
في عام  ، 2020أطلق مركز مدى مبادرة جديدة للباحثين في الواقع المعزز تهدف إلى تحسين مهارات
التواصل لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوجد .ويهدف المشروع إلى تصميم مجموعة رموز ثالثية
األبعاد من رموز موجودة سابقا .المكتبة مفيدة لتطوير تطبيقات جديدة باستخدام تقنية الواقع المعزز.
تتوفر الرموز ثالثية األبعاد بموجب ترخيص المشاع اإلبداعي .حتى اليوم ،يوجد  200رمز ثالثي األبعاد قابل
للتحميل.

صورة  .4مثال على رمز من رموز تواصل ثالثي األبعاد من زوايا مختلفة.
is licensed under CC BY-NC-ND 4.0Mada Center Nafath © 2021 by
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.4

الخاتمة

يسمح الواقع المعزز بالتفاعل مع العالم الحقيقي مما يسهل تعميم مواقف الحياة الواقعية من خالل
المحتوى الرقمي .يستفيد األشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد من الطبيعة المرئية الغامرة للواقع
المعزز ،حيث أنها تستغل أحد نقاط القوة التي يمتلكوها إلى حد كبير وتنتج المزيد من الفضول والمشاركة
تعمقا .إضافة
ً
أيضا ،مما يخلق تجربة تعليمية أكثر
لديهم .تقديم التكنولوجيا الجديدة قد يكون محفزً ا للغاية ً
إلى ذلك ،يمكن تكييف الواقع المعزز بسهولة لدعم الممارسات القائمة على األدلة ،مثل تشجيع الصور
حاليا.
ونمذجة الفيديو التي يستخدمها األطباء ً

الشكل  .5احصائيات مشروع رموز تواصل
قام مشروع تواصل بتطوير وترجمة  1600رمز و  200رمز ثالثي األبعاد ،ومع ذلك ال تزال هناك مجاالت
للتحسين مثل معرفة أولويات المستخدمين والمفردات األساسية والهامشية .يجب القيام بالمزيد من
البحوث لتطوير الرموز العربية والتحقيق في أجهزة التكنولوجيا التفاعلية المناسبة التي تستخدم التواصل
البديل والمعزز في بيئة ثنائية اللغة .يفتح هذا المشروع الباب أمام فرص البحث لتطوير نظام تواصل محلي
وشخصي أكثر فعالية.
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التواصل المعزز والبديل لتحسين
التواصل لدى األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد
سوجين جانغ
مركز مدى

.1

مقدمة

اضطراب طيف التوحد هو حالة تنموية معقدة تنطوي على تحديات مستمرة في التواصل اإلجتماعي،
والكالم ،التواصل غير اللفظي والسوكيات المقيدة  /المتكررة .تختلف آثار وشدة أعراض اضطراب طيف
التوحد من شخص إلى اخر .كما أنه يختلف أيض ًا من شخص إلى شخص في مجموعة أعراضه وشدتهم.
يملك لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مجموعة كبيرة من القدرات والخصائص  -فكل طفل فريد من
وغالبا ما تتغير بمرور
نوعه ويتصرف بطريقة مختلفة .يمكن أن تتراوج األعراض من خفيفة إلى شديدة
ً
الوقت ) Frith et al. ، 2005؛ .)Lord et al. ، 2018
تقدم هذه المقالة نظرة عامة على أدوات التواصل من التكنولوجيا البسيطة التي يمكن أن تدعم الشخص
ذا اضطراب طيف التوحد مع التركيز على مشروع رموز تواصل ) Tawasol Symbols, 2019; Othman et
 ) al., 2021والذي يوفر موسوعة محلية تقلل المشاكل في التواصل والتفاعل االجتماعي وتحسن األنماط
المقيدة والمتكررة للسلوكيات أو االهتمامات أو األنشطة.

.2

نظام التواصل المعزز والبديل ذا التكنولوجيا البسيطة

يعد نظام التواصل المعزز والبديل ذا التكنولوجيا البسيطة )أو بدون تكنولوجيا) نظام ُا بسيط ُا وسهل اإلنشاء
الستخدام ذوي التوحد ،ومع ذلك يمكن لهكذا نظام أن يكون وسيلة اتصال فعالة .على سبيل المثال،
يمكن إنشاء لوحة اتصاالت بسيطة من خالل استخدام صور حقيقية ألفراد األسرة واألماكن التي يحبها
الطفل .وتتضمن بعض األمثلة على نظام االتصاالت منخفض التكنولوجيا لوحة اختيار الغرض أو الشئ
وعرض المشهد المرئي ولوحة الموضوعات ولوحة األنشطة ولوحة القصة وكتاب االتصاالت .وإذا كان
الطفل يفهم المفردات البسيطة ،فقد تكون لوحات االتصال منخفضة التكنولوجيا بداية جيدة . .وعالوة
احتياطيا عندما ال تعمل أنظمة التواصل المعزز
خيارا
ً
على ذلك ،يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا المنخفضة ً
والبديل ذا التكنولوجيا المتقدمة أوتكون البيئة غير مناسبة الستخدامها )مثل حمام السباحة أو الملعب).
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الشكل  .1رموز التواصل من مشروع رموز تواصل
في حين أن نظام االتصال البسيط ال يوفر ردود فعل سمعية ،فإن أجهزة توليد الكالم ) )SGDsتوفر أصواتاً
لألطفال من ذوي التوحد .وقد يوفر امتالك الصوت حافز ًا لتعلم نظام االتصال لبعض األطفال من ذوي
التوحد .وهي تتراوح من األجهزة التي ترسل رسالة واحدة إلى أجهزة تمتلك عدة خاليا أو خيارات للرسائل.
مسجال .كما أنها
ً
رقميا أو
كالما
وعادة ما يتم تشغيل أجهزة توليد الكالم البسيطة بالبطاريات وتستخدم
ً
ً
ً
جيدا إذا كان الطفل في مرحلة تطوير
خيارا ً
سهلة البرمجة مع ميزة تخصيص الرسائل .ويمكن أن يكون هذا ً
أيضا أن
اللغة ويتعلم ويتعرف على معنى وأصوات الحروف أو الكلمات أو العبارات .لذلك يمكن للطفل ً
يطور مهاراته اللغوية ومهارات القراءة والكتابة .وتتضمن األمثلة على أجهزة توليد الكالم البسيطة
 BIGmackو  iTalkو  Step-by-Stepو  QuickTalkerو .GoTalk

.3

نظام التواصل المعزز والبديل ذا التكنولوجيا المتقدمة

تعقيدا
تعد أجهزة التواصل المعزز والبديل ذات التكنولوجيا المتقدمة المزودة بشاشة عرض ديناميكية أكثر
ً
وتشبه أجهزة الكمبيوتر اللوحي المزود بشاشة تعمل باللمس ،مما يتطلب من الطفل القدرة على التنقل
بين صفحات متعددة من الشاشة وإنتاج الرسائل المتوافقة .ويمكن باالعتماد على لغة الطفل وقدرته
المعرفية والجسدية والبصرية برمجة شاشة هذه األجهزة المتقدمة برموز فقط أو رموز بها نصوص أو
جدا
نصوص فقط ،باإلضافة إلى عدد الخاليا على الشاشة .ويمكن أن تتنوع الشاشة بين شاشات بسيطة ً
وشاشات معقدة للغاية لدعم مستوى قدرة الطفل من المستوى الناشئ إلى المتقدم .ومع ذلك ،فإن
كبيرا
دورا
ً
أجهزة التواصل المعزز والبديل ذات التكنولوجيا العالية هي أجهزة متخصصة قد تلعب تكلفتها ً
في عملية اتخاذ هذا القرار .وتتضمن بعض األمثلة على هذه األجهزة ذات التكنولوجيا المتقدمة Tobii
 ،Dynabox I-seriesوسلسلة  Accentمن  ،Prentke Romichو .Satillo's Nova Chats
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الشكل  .2تطبيق تواصل للتواصل البديل والمعزز )المصدر:
)/https://mip.qa/solution/tawasol-aac-app

أحد الحلول الموضعية والمدعومة من برنامج مدى لالبتكار هو تطبيق الهاتف المحمول "Tawasol AAC
 ."Appيتيح التطبيق لألشخاص الذين يواجهون صعوبات في التواصل واألطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد الفرصة لل تعبير عن انفسهم وبناء جمل باللغة العربية من خالل نطاق واسع من الرموز .يسمح
التطبيق أيض ًا لمستخدميه إضافة الرموز والكلمات حسب حاجتهم ،مما يجعله مثالي لنطاق واسع من
األشخاص ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك ضحايا الصدمات والذين يحتاجون اداة تواصل مؤقت ًا من كبار السن.
يدعم التطبيق األزرار البديلة وادوات النفاذ األخرى لألجهزة المحمولة ،مما يجعل إستخدامه من قبل
األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية الشديدة للتواصل مع اعضاء عائلتهم من السهل.

.4

الخاتمة

نظرا ألن التكنولوجيا العامة متاحة بشكل أكبر لألشخاص ذوي اإلعاقة ،تتوفر حلول تكنولوجية مبتكرة
ً
لدعم إمكانات التواصل المعزز والبديل مثل تطبيقات مخصصة لألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر .ويعني
أيضا ألغراض
هذا أن هذه التكنولوجيا المبتكرة مجهزة كأجهزة تواصل المعزز والبديل يمكن استخدامها ً
متعددة مثل تصفح اإلنترنت ورسائل البريد اإللكتروني والترفيه .وتعد هذه الحلول المبتكرة خيارات أرخص
ً
مقارنة بالتكنولوجيا المتخصصة عالية التقنية حيث تتوفر مجموعة واسعة من التطبيقات المجانية )على
سبيل المثال  GoTalk Nowو  ChatterBoards AACو  )Bridge Communicate Liteوبأسعار معقولة
مثل  CoughDropو .LAMP Words for Life
حيويا لدعم التواصل الفعال لألطفال من
دورا
ً
وعلى الرغم من أنه يمكن للتواصل المعزز والبديل أن يلعب ً
ذوي التوحد ،إال أن وجود خطط واستراتيجيات تنفيذ جيدة قد يؤثر بشكل مباشر على نجاح هذه التكنولوجيا.
أوال ،يجب أن يكون شركاء االتصال
وفيما يلي بعض االستراتيجيات لتنفيذ التواصل المعزز والبديل بنجاحً .
مدربين تدريب ًا جيد ًا على كيفية نمذجة استخدام التواصل المعزز والبديل للطفل .على سبيل المثال ،إذا
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ثانيا ،بمجرد أن توضح للطفل
خاصا لتوليد الكالم ،فابدأ في استخدامه للتحدث مع الطفلً .
اخترت جهاز ً
كيف يعمل هذا الجهاز ،قم بتقديم نظام التواصل المعزز والبديل لهذا الطفل .وهكذا فإن األطفال من
ذوي التوحد سيكون لديهم الفرصة للوصول إلى نفس التواصل المعزز والبديل عندما يتواصلونً .
ثالثا ،ساعد
لفظيا على
الطفل عبر التوجيهات المناسبة )أي اجعله يستخدم التواصل المعزز والبديل فعلياً أو قم بحثه
ً
استخدام التواصل المعزز والبديل) عند الحاجة .كما يجب تقديم التعليمات بشكل ثابت ومستقر )توفير
كاف لالستجابة) وبشكل منهجي ،باتباع التسلسل الهرمي للتعليمات )من المادية إلى البصرية).
وقت انتظار ٍ
تدريجيا لتشجيع
وبمجرد أن يوافق الطفل على استخدامه بشكل أكثر استقاللية ،تأكد من إيقاف التعليمات
ً
وأخيرا ،بمجرد أن يتقن الطفل كلمة ما
الطفل على استخدام التواصل المعزز والبديل بشكل مستقل.
ً
باستخدام هذا النظام ،قم بتعليمه كلمات جديدة.
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 :A-Learnتطبيق لتعلم المفردات
من خالل تكنولوجيا الواقع المعزز
بدعم من برنامج مدى لالبتكار
دينا ال ثاني ،1أشرف عثمان ،2الدانة المهندي
جامعة حمد بن خليفة
مركز مدى

.1

2

مقدمة

يعمل مركز مدى بالتعاون مع شركائه االستراتيجيين على تحديد احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة
للتكنولوجيا المساعدة وحلول الوصول الرقمي باللغة العربية .ويدعم المركز الشركات الناشئة ورجال
األعمال لتوطين األجهزة والحلول التكنولوجية من خالل برنامج مدى لالبتكار بهدف تحسين النفاذ الرقمي
لألشخاص ذوي اإلعاقة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية .وقد عمل مدى وجامعة حمد بن
معا هذا العام لتطوير تطبيق جوال باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز ورموز التواصل المعزز والبديل
خليفة ً
) )AACثالثية األبعاد ألول مرة ألغراض التعلم .ويحمل التطبيق اسم ) )A-Learnوقد تم تطويره من قبل
الدكتور كامران خواجة والدكتورة دينا آل ثاني والدكتورة سيتي سلوى سالم من جامعة حمد بن خليفة.

.2

الفكرة

تتمحور فكرة ) )A-Learnحول تغيير طريقة تعلم المفردات من خالل الواقع المعزز المحمول .وتتمثل ميزة
استخدام ال واقع المعزز في األجهزة المحمولة في انتشارها في كل مكان ما يتيح تعلم أي شيء مدعوم
من خالل التطبيقات وفي أي وقت وأي مكان .ومن المتوقع أن يهيمن استخدام الواقع المعزز في األجهزة
المحمولة على السوق بحلول عام  2022مقارنة بالواقع االفتراضي .ويتيح هذا التطبيق لألطفال تعلم
الحروف والمفردات من خالل كائنات الواقع المعزز ثالثية األبعاد.

.3

دعم مدى

خصيصا لألطفال المصابين باضطراب طيف التوحد
تم تصميم النماذج ثالثية األبعاد المتأثرة برموز تواصل
ً
من قبل فريق من الخبراء في التربية الخاصة وعالج اللغة والكالم والتفاعل بين اإلنسان والكمبيوتر .وعلى
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حد علمنا فسيكون تطبيق  A-Learnاألول من نوعه على مستوى المجتمع البحثي وكذلك األطفال
المصابين بالتوحد ومقدمي الرعاية والمعلمين في قطر .حيث سيسمح هذا التطبيق لهؤالء األطفال بأن
أفرادا مستقلين وأن يعيشوا حياة أفضل .يدعم التطبيق اللغتين اإلنجليزية والعربية.
يصبحوا
ً
يختلف كل طفل ذو اضطراب طيف التوحد عن غيره ،ومن الممكن أنه إذا نجح أحد الحلول القائمة على
التكنولوجيا في التعامل مع حالة طفل معين ،فقد ال يعمل هذا الحل مع طفل آخر .ولذلك فقد بدأ
الباحثون في استخدام حلول مختلفة في التدخالت لصالح األطفال المصابين بالتوحد لتحديد أفضل الحلول
التكنولوجية الممكنة التي تناسب الشخص المصاب بالتوحد .وعالوة على ذلك فقد تختلف تكلفة شراء
كل حل بشكل كبير عن اآلخر؛ وبالتالي ،فإن البحث القائم على األدلة حول استخدام التكنولوجيا يمكن أن
بناء
يكون
ً
مفيدا لآلباء ومقدمي الرعاية والمدرسة والمراكز المتخصصة وغيرهم في عملية اتخاذ القرار ً
على حاجتهم وتوافر الميزانية لشراء الكمية المطلوبة من الحلول التكنولوجية.

.4

الصور التوضيحية ثالثية األبعاد للتواصل المعزز والبديل ضمن رموز تواصل

وقد قدم مركز مدى رموز تواصل ثالثية األبعاد لتطبيق  A-Learnعبر مسار المنح المباشرة في إطار برنامج
مدى لالبتكار ) .)Al-Thani et al., 2019ويعد قاموس رموز تواصل قاموس ًا ثنائي اللغة للرموز العربية /
اإلنجليزية من الكلمات المستخدمة بشكل متكرر في االتصال المنطوق والمكتوب )باللغة العربية) ممثلة
بالصور والرسوم التوضيحية .وتعرف الرموز على أنها تمثيالت لفظية أو مرئية للمفاهيم واألفكار.
تستخدم وسائل االتصال المعزز والبديل ) )AACالرموز المرئية على شكل رسومات مثل صورة أو كائن كأداة
في تطبيق  .A-Learnويجب عند اختيار نظام الرموز مراعاة تخصيص أيقونات مناسبة لها .وتعرف عملية
االختيار والتخصيص هذه بمقدار ارتباط الرمز المرئي بمرجعه .وهي بمعنى آخر مقدار تشابه الرمز مع الرسالة
المقصودة في تطبيق  .A-learnكما أنه يتم تطوير وتقييم منصة التعلم التفاعلي عبر اإلنترنت التي تقدم الواقع
المختلط بشكل دوري.

.5

تطبيق A-Learn

 A-Learnهي لعبة واقع معزز تعليمية .يمكنك إستخدام اللعبة لمسح بطاقات الحروف لتظهر في بيئة
واقع معزز ،ثم تستطيع دمج هذه األحرف لتصبح كلمات تظهر بشكل ثالثي األبعاد ومن ثم تتفاعل معها.

الشكل  .1رمز اإلستجابة السريع لتحميل تطبيق A-Learn
is licensed under CC BY-NC-ND 4.0Mada Center Nafath © 2021 by

27

نفاذ
2021  – سبتمبر18 العدد

 بعض واجهات المستخدم من التطبيق.2 الشكل

A-Learn  استخدام تكنولوجية الواقع المعزز لعرض رمز من رموز تواصل عن طريق تطبيق.3 الشكل
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