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إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المالعب ومناطق  للنفاذمبتكرة الحلول ال

 والمكفوفين ذوي اإلعاقة البصريةالمشجعين لألشخاص 

 1الدانة المهندي

 1مركز مدى

 

 نبذة

المقالة كيف يمكن استخدام الحلول المبتكرة في مناطق المشجعين لتسهيل وتحسين التجربة هذه تناقش 

اإلرشاد أوالً كيف يمكن لحلول  وستتناول المقالة. والمكفوفينبصرية العاقة ذوي اإلالشاملة لألشخاص 

المقالة ض عرستستكما أن تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة على التنقل عبر مساحات غير مألوفة.  المكاني

 التغذية الراجعةثانيًا الحلول المبتكرة التي تسمح للمعجبين ذوي اإلعاقة باالستمتاع بالمباراة من خالل 

 بشكل أكبر للمعجبين. قابالً للنفاذكيف يمكن أن يكون التعليق الصوتي  وستناقش المقالة أخيراً اللمسية. 

 

 مقدمة

وجود مناطق معجبين خاصة في قطر، يتوقع العديد من المشجعين  2022كأس العالم  بطولةمع اقتراب 

المشجعين  ه سيكون بإمكانمن الضروري التأكد من أن فإنهمع ذلك ومشاهدة المباريات على الهواء مباشرة. ل

 المشجعينسن االستمتاع الكامل بالمباريات الحية في المالعب وفي مناطق والمتقدمين في الذوي اإلعاقة 

سعة جلوس كبيرة مع مباريات كرة القدم مخصصة ل مسورةكبيرة أماكن المالعب عبارة عن إن . هذه

 1990) 1990( لعام ADAوفقًا لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )و(.  Zetlin 1999للجماهير والمتفرجين )

ADA  ،) محتوى الويب والمبادئ التوجيهية إلى(WCAG2.1)،  أن تمتثل المالعب المصنفة على يجب

 للميزات الرئيسية في الجوانب المادية والرقمية لجميع أنواع اإلعاقات.قابلة للنفاذ أنها 

 

تأخذ في االعتبار المشجعين الذين فهي نطاقًا مختلفًا لمشاهدة المباريات  تغطيفي حين أن مناطق المشجعين 

مشاهدة المباريات الحية جنبًا من  مكنهم لت الملعب األصليجربة لم يتمكنوا من أن يكونوا جزًءا مباشًرا من ت

باإلضافة إلى المشاهدة الحية للمباراة، تشمل مناطق و(. El-Sayed 2013 إلى جنب مع المشجعين اآلخرين )

المشجعين مجموعة متنوعة من األنشطة التي تدعو الجماهير للمشاركة فيها مثل: "العروض الحية 

من  لضيوفمناطق الستضافة اتسوق و ونقاطعام واأللعاب واألنشطة الصديقة لألطفال والمرطبات والط

 وقابلة للنفاذفعالة لكي تكون مناطق المعجبين و (.Rapidretail  ،2018األنشطة التجريبية ")و الفرق
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ألشخاص ذوي اإلعاقة، يجب تصميمها كرحلة مستخدم كاملة مع مراعاة مدى سهولة من قبل ابشكل كامل 

 Dickson etسير عمل رحلة المستخدم في منطقة المعجبين ) 1يوضح الشكل والوصول إلى كل نشاط. 

al  ،2016.) 

 

 

 رحلة المستخدم في منطقة المعجبين: 1الشكل 

 اإلرشاد المكانيحلول  

الدخول في بيئة  حيث أنالمسارات الجغرافية المكانية.  تكنولوجيالتوفير  اإلرشاد المكانيحلول  تطويريتم 

تحدًيا مالحيًا لألشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية يشكل غير مألوفة 

(Balata et al.  ،2015 .)مكونات وجود لألشخاص ذوي اإلعاقة  فعالة يتطلب توفير حلول إرشاديةو

هذا والتنقل.  العوائق في طريقومراعاة  قابلة للنفاذمختلفة مثل مساعدة الدليل الصوتي وواجهة مستخدم 

لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية  قابلة للنفاذوهو السبب في أنه من الضروري توفير معلومات أساسية 

الحاصل في مع التقدم ولحسن الحظ، . ولتسهيل عملية التنقل في مناطق المعجبين وتعزيز العيش المستقل

لمستخدمين ذوي اإلعاقة التنقل بسهولة في المساحات أصبح بإمكان ا،مجال تكنولوجيا اإلرشاد المكاني

تشمل مناطق المشجعين مجموعة متنوعة من المسارات والداخلية والخارجية باستخدام هواتفهم الذكية. 

على سبيل المثال، ف. قابلة للنفاذذوي اإلعاقة البصرية بطريقة والمعالم التي يجب مشاركتها مع األشخاص 

التي قدمتها خدمات ، تضمنت خريطة موقع منطقة المشجعين  في قطر 2019 كأس العالم لألنديةبطولة في 

Alibaba Cloud ( مثل غرف الصالة 2مجموعة متنوعة من المواقع المحددة كما هو موضح في الشكل )

د . وقمكتب المعلومات .. إلخووحافالت النقل وسيارات اإلسعاف  النفاذنصات إمكانية والرعاية الطبية وم

ألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية إذا لم يتم عرضها بتنسيق رقمي اارتباك وإحباط في هذه المعالم  تتسبب

النفاذ إلى المواقع اإللكترونية 

وتطبيقات الهاتف المحمول، 

 إلخ

 

الوصول إلى منطقة 

التسهيالت النفاذ إلى  النفاذ إلى ساحة الطعام المشجعين

 والخدمات

المواصالت إلى مناطق 

 التشجيع
المشاهدة المباشرة النفاذ إلى 

 مخارج الطوارئ منطقة الترفيهالنفاذ إلى  للمباراة
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 .قابل للنفاذ

  

 

 Alibaba Cloud  ،2019من - 2019منطقة المشجعين لكأس العالم لألندية قطر : خريطة 2الشكل 

 :تطبيق الزاريللو لإلرشاد المكاني

التحديات  همأ كان أحدوبرنامج مدى لالبتكار، تم عرض حاالت استخدام للترويج للحلول المبتكرة.  في إطار

 وتتمثل القضية في أن لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية.  إرشاد مكانيالتي تم طرحها هو تنفيذ نظام 

 ةالداخلية مما يعني أن معظم األشخاص ذوي اإلعاق المالحةأنظمة متوفرة لتطوير  قليلةهناك موارد 

المباني مما يتركهم  لتشمل( GPSالبصرية غير قادرين على توسيع وظائف نظام تحديد المواقع العالمي )

 لإلرشاد المكاني Lazarillo تطبيق الزاريلو بدون أي دعم للمالحة. ومن ثم، فقد دعم موقع مدىداخلها 

، منح مركز مدى الزاريلو  2020  2020قمة سيدستارز العالمية  فيو. المسابقات المختلفة من خالل مسار

إلى  النفاذلتعزيز حلول إمكانية  2019إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  النفاذجائزة مدى إلمكانية 

هو تطبيق مجاني للهواتف الذكية يوفر  الزاريلوتوى الدولي. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المس

 .تكنولوجيا منارات البلوتوثبصرية باستخدام العاقة ذوي اإلدلياًل مستقالً لألشخاص 

لتي من شأنها تسهيل التجربة الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة امن الميزات ويتمتع تطبيق الزاريلو بالعديد 

 ن مثل:البصرية في مناطق المعجبي

 .التعرف على المواقع الحالية من خالل التعليق الصوتي وتخصيص رحلة االستكشاف• 
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 .على موقع دقيق حول كيفية الوصول إلى هناك والحصولبحث عن وجهات مختلفة لا• 

 .لغة 25وبأكثر من  Androidو  IOS ألنظمةتطبيق متاح ال• 

 

 مباشرالتعليق ال

المتساوي إلى األخبار  النفاذمباشر لضمان التعليق  لللمسية وسماعات الرأس فيالتغذية الراجعة اتُستخدم 

من الصعب أثناء المباراة المباشرة الحصول على وصف صوتي للعبة، وبدالً فالفورية لمباراة كرة القدم. 

الضروري من فإنه على هذا النحو، وحواس متعددة لمواكبة اللعبة.  استخدام من ذلك ، يعتمد المشجعون على

هناك العديد من الحلول وبصرية. ال ذوي اإلعاقةلمعجبين من قبل ا قابل للنفاذإنشاء محتوى بث مباشر 

 في السوق مثل:التي تعزز الشمولية المبتكرة 

 

 Footbraille تكنولوجيا

 

Footbraille  لمسية تتيح للمستخدمين ذوي اإلعاقات البصرية تتبع الموقع الدقيق للكرة من  تكنولوجياهي

ها تم تصميموقد (. "Footbraille Digi Merdeka Campaign 2019خالل طاولة تعمل باللمس )"

وتستخدم . 2019في عام  في ماليزيا  Naga DDB Tribalوبالتعاون مع  Mojo Filmsو  Digiبواسطة 

برنامًجا مخصًصا يتزامن تلقائيًا مع مباراة كرة القدم للسماح للمستخدمين "بالشعور"  هذه التكنولوجيا

 يشبه مصغر للمستخدمين بوضع أيديهم على جهاز Footbraille سمحتو(. Brohier  ،2019بالمباراة )

، وبالتالي يمكن حركة الكرة في المباراة بالتزامن مع  الصغيرةأثناء اللعبة، تتحرك الكرة وملعب كرة القدم. 

تم إطالقها في األحداث قد التكنولوجيا كنموذج أولي و هذه اآلن تطوير يجريللجماهير تتبع اللعبة بسهولة. 

إلى مزامنة المباريات على الفور  Footbrailleمرحلة التطوير القادمة، تهدف  وفيالرياضية في ماليزيا. 

 (.Brohier  ،2019مع المباريات الحية ومقاطع الفيديو التدريبية )
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ي  : 3الشكل 
 Footbraille  ، (Brohier, 2019)تجربة المستخدم ف 

 

 القابلة للنفاذمباراة ال

من المهم بالنسبة لألشخاص ، كما أنه حواس مختلفةالشخص ل استخداممباراة رياضية  تتطلب عملية متابعة

لتوفير تجربة شاملة، يجب أن يتضمن وبصرية التأكد من أن المعلومات المنقولة دقيقة. العاقة ذوي اإل

 :التعليق على المباريات الحية ما يلي

المتابعين من ذوي أن تشتت انتباه المشجعين يمكن للضوضاء في مناطق  مساعدات سماعات الرأس:• 

، ولهذا السبب يمكن لمناطق المعجبين تعزيز اذالقابلة للنفعن االستماع إلى المعلومات  اإلعاقة البصرية

في هذا المجال على الحلول المبتكرة ومن أبرز األمثلة . للمشجعينرأس الالشمولية من خالل تقديم سماعات 

بمشاركة متساوية  هذه تسمح سماعات الرأسو. Beyerdynamicمن شركة   Uniteنذكر سماعات رأس

بميزات مختلفة  Unite تتمتع سماعات الرأسوالمباراة. ابعة في متلألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية 

(Beyerdynamic  ،2021:مثل ) 

  مرتفع يمكن تعديله بشكل فردي. وصوت عريضنطاق تشغيل 

 يمكن استخدام المعلقون والشاشات المشتركة. 

  المزعجة.تقوم أجهزة اإلرسال بموازنة األصوات ذات الحجم المتفاوت أو تحجب ضوضاء الخلفية 

  متر في المجال الحر 300إشارات تصل إلى  السماعاتترسل. 

  لمن يعانون من ضعف السمعودعم السمع نقل اللغات األجنبية  للسماعاتيمكن. 
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عبارة عن مجموعة فريدة من الخدمات التي توفر  ي هولصوتالوصفي االتعليق إن  تعليق وصفي صوتي:• 

ً للجماهير وصًفا  يمكن للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر أن يفوتوا أبرز األحداث المهمة وللمباراة.  وافيا

إلى كرة القدم في أوروبا  النفاذوفقًا لمركز و. منقوصةفي المباراة أثناء منطقة المشجعين بسبب معلومات 

"يوفر المعلق المدرب بشكل خاص سردًا إضافيًا يصف جميع المعلومات المرئية المهمة مثل لغة الجسد 

المكان أو أو الصورة  لوصفتعبيرات الوجه والمشهد والحركة والمالبس واأللوان وأي شيء آخر مهم و

على أرض الملعب  التحركاتيجب أثناء المباراة أن يصف المعلق والمباراة أو الحدث أو الجو المحيط. 

". )"حول التعليق بقة"لتحركات سابدالً من الحديث عن اإلحصائيات أو التكتيكات أو تقديم ملخصات مطولة 

 الوصفي الصوتي" ، بدون تاريخ(.

 

 

 الخاتمة

بشكل عام، من الواضح أن العديد من المبادرات تعالج الفجوة في تجربة األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية 

 مية المبتكرةالحلول الرق من خاللالمزيد من المشجعين يستطيع وسفي المالعب ومناطق المشجعين. 

فإن التحدي اآلن هو  ،كرة القدم بشكل كامل. ومع ذلك والتكنولوجيا المساعدة االستمتاع بتجربة مباراة

 توفيرها فيالتنفيذ الكامل للحلول المبتكرة في المالعب ومناطق المشجعين على نطاق أوسع بحيث يتم 
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