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نحو تعلم قابل للنفاذ عبر اإلنترنت للطالب من ذوي اإلعاقة 

 لبصرية والمكفوفينا

 
ي  محمد كثبر خريب 

1 

 1مركز مدى 

 

 نبذة

التعلم خاصة في حلول التكنولوجيا في وزيادة استخدام  والمدمجأدى التبني الواسع لنماذج التعلم المختلط 

 للنفاذالسنوات األخيرة إلى العديد من التحديات للطالب ذوي اإلعاقة حيث يواجهون حواجز أكثر تعقيدًا 

على الرغم من أن هذه المخاوف ليست جديدة نسبيًا وإلى األدوات والمواد التعليمية الرقمية واستخدامها. 

لألشخاص ذوي اإلعاقة قد تعمق  والنفاذاواة واإلدماج في التعليم عبر اإلنترنت، إال أن تأثيرها على المس

تناقش هذه الورقة التحديات في التعلم عبر اإلنترنت للطالب و. 19-بشكل كبير خالل جائحة كوفيد 

الشاملة المبتكرة لتمكينهم من  الحلول التكنولوجيةوتسلط الضوء على  يةرالبص اإلعاقةوذوي المكفوفين 

 اإلنترنت. إلى التعليم عبر النفاذ

 

 مقدمة

 من األشخاص من ذوي اإلعاقة البصريةمليار  2.2هناك ما ال يقل عن  ، فإنوفقًا لمنظمة الصحة العالمية 

لهما  اإلعاقة البصريةمن  واسعتا النطاقفي األساس، هناك فئتان و(. 2019)منظمة الصحة العالمية ، 

يمكن أن تؤثر اإلعاقات البصرية على و. ينوالمكفوفخصائص واحتياجات مميزة: األفراد ضعاف البصر 

استقاللية الطالب وتنقله وإنجازاته التعليمية اعتمادًا بشكل عام على نوع ومدى وتوقيت فقدان البصر. 

يواجه الطالب ووبالمثل، فإن تأثير ضعف البصر على التعلم يختلف باختالف طبيعة ومدى فقدان البصر. 

، وأحيانًا حتى عند التكنولوجياإلى  والنفاذات أثناء القراءة والكتابة الذين يعانون من ضعف البصر تحدي

استخدام الوسائل البصرية. في النماذج الكالسيكية، من المفترض أن توفر الفصول الدراسية الشاملة لجميع 

مساعدة )على سبيل المثال، تكبير تكنولوجيا وأجهزة و معقولة دراسةالطالب تعديالت مناسبة وأماكن 

 تكون مناسبة الحتياجاتهمالشاشة، وبرامج قراءة الشاشة، وشاشات برايل وأدوات المالحظات وما إلى ذلك( 

، فإن األمر ليس كذلك في حالة نماذج التعلم عبر اإلنترنت هذاتسهيل وصولهم إلى التعلم قدر اإلمكان. ومع ل
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مستعدين للتعامل مع مثل هذه  خاصة في أوقات الطوارئ واألزمات حيث ال يكون المعلمون والطالبو

 التحديات اإلضافية.

هو الذي خلق تحديات غير متوقعة للمعلمين والطالب  ةالحالي 19-خالل جائحة كوفيد السائد  لقد كان الوضع

سارعت معظم المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم إلى استخدام نماذج التعلم وقد (. 2021)ماكنزي ، 

، ويبدو أن التركيز على التعليم والتكنولوجيا عبر اإلنترنت يستمر 2020ذ ربيع عام عبر اإلنترنت من

، من المتوقع  Horizon 2021وفقًا لتقرير وفي الواقع، وباعتباره اتجاًها دائًما في التعليم في المستقبل. 

لتدريس والتعلم، وهي الرئيسية تأثيرات أكثر أهمية على ممارسات ا الحلول التكنولوجيةأن يكون للعديد من 

 والشهادات الصغيرة النطاقوتحليالت التعلم  والمدمجةالمختلطة  المناهجالذكاء االصطناعي ونماذج 

هذا األساس،  وعلى(. 2021والموارد التعليمية المفتوحة والتعلم الجيد عبر اإلنترنت )بيليتير وآخرون، 

تصاالت في التعليم نحو تبني نماذج شاملة بديلة ومبتكرة النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات واال يجب تعزيز

 التكنولوجيا. آخر صيحاتلتعليم الطالب ذوي اإلعاقة باستخدام 

 

 تحديات التعلم عبر اإلنترنت للطالب ضعاف البصر والمكفوفين

في حين أن التعلم عبر اإلنترنت قد خلق فرًصا غير مسبوقة للوصول إلى التعليم، ال سيما في فترات 

وذوي اإلعاقة البصرية األزمات واألوبئة، إال أنه لألسف يعتبر عبئًا إضافيًا يعوق الطالب ذوي اإلعاقة 

ال شك في أن التحدي ووالمكفوفين في الحصول على تعليم جيد عبر اإلنترنت على قدم المساواة مع أقرانهم. 

الرئيسي ال يزال يكمن في توافر المواد التعليمية والخدمات المتاحة عبر اإلنترنت وحلول التكنولوجيا 

ن قبل المجتمع منذ التحول السريع في في الواقع ما تم اإلبالغ عنه بشكل ملحوظ موهذا المساعدة المبتكرة. 

 .والمدمجالعديد من المؤسسات التعليمية إلى التعلم عبر اإلنترنت والتبني الواسع لنماذج التعلم المختلط 

 

 النفاذالتي لم يتم حلها والتي تعيق  النفاذمن مشكالت  من ذوي اإلعاقات البصريةاشتكى معظم الطالب لقد  

 المنهجت، مثل المواد غير المتوافقة مع برامج قراءة الشاشة والتأخر في نشر مواد إلى التعلم عبر اإلنترن

إلى الكتب المدرسية وعدم توفر أجهزة مساعدة  والنفاذواستخدام أنظمة إدارة التعلم  القابلة للنفاذ الدراسي

والتكنولوجيا العلوم دراسة موضوعات ات البارزة وميسورة التكلفة بما في ذلك طريقة برايل والمخطط

عبر اإلنترنت والتعامل بشكل خاص مع الرسوم البيانية والمعادالت وإلقاء  والهندسة والرياضيات

محاضرات متزامنة على منصات مؤتمرات الفيديو وإجراء االختبارات واالمتحانات على منصات االختبار 

الجة أوجه القصور هذه نحو توفير ما هي السبل الممكنة لمعف(. 2021 ماكنزيعبر اإلنترنت وما إلى ذلك )
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 أحدث التوجهاتالبصرية باالستفادة من  ةطالب ذوي اإلعاقالقابل للنفاذ من قبل الالتعلم عبر اإلنترنت 

 الرئيسية.ة التكنولوجي

 

 ي القابل للنفاذمحتوى التعلم الرقم

تتمثل إحدى الركائز األساسية في نموذج التعلم عبر اإلنترنت في توفير محتوى تعليمي رقمي عالي الجودة. 

وإلنتاج محتوى جديد يتماشى مع معايير للجميع هناك حاجة لجعل محتوى التعلم الحالي متاًحا  فإنلذلك 

التوعية على دراية بالمناهج وإرشادات الوصول الرقمي. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن يكون اختصاصيو 

توفر و. قابلة للنفاذالرئيسية إلنشاء مواردهم التعليمية ومعالجتها / تحويلها بسهولة وسرعة إلى مستندات 

 النفاذالتي تحدد مشكالت إمكانية و النفاذالعديد من التطبيقات واألنظمة األساسية أدوات التحقق من إمكانية 

الرئيسية  النفاذبصرف النظر عن ميزات إمكانية و. للنفاذعل المحتوى قابالً وتقدم اقتراحات للمساعدة في ج

المعروفة لألشخاص الذين يعانون من ضعف في الرؤية )مثل السطوع واللون والخطوط والمسافات وتحديد 

شة توافق المحتوى مع برامج قراءة الشا هوالعناصر وتعقيد المحتوى وما إلى ذلك( ، يظل االعتبار األبرز 

وما إلى ذلك(.  TalkBackو  Narratorو  Voice Overو  NVDAو  JAWS)على سبيل المثال ، 

من فإنه عالوة على ذلك، ويجب إيالء اهتمام خاص بلغة المحتوى والبنية والخطية والتنقل.  فإنهلذلك 

وصفها الضروري إضافة نص بديل وأوصاف صوتية إلى العناصر الرسومية التي ال يمكن قراءتها أو 

والجداول والرسومات التخطيطية ومقاطع  البارزةتلقائًيا بواسطة برامج قراءة الشاشة مثل الصور غير 

يجب أن تأخذ المعلومات وقصير ووصفي،  هإبقائبالفيديو وما إلى ذلك، كما يوصى عند كتابة نص بديل 

بدالً من ذلك، من الممكن والمضافة في االعتبار الغرض من العنصر وكذلك النص المحيط بالصفحة. 

وإنشاء محتوى تعليم إلكتروني موحد  قابلة للنفاذو / أو صفحات ويب بسيطة  epubتحويل المستندات إلى 

(SCORM .باستخدام أدوات ومجموعات محددة ألنظمة إدارة التعلم ) 

 

 UDLميم العام للتعلم عالميًا ومتوافقًا مع إرشادات التص قابل للنفاذمن الواضح أن إنشاء محتوى تعليمي 

 النفاذإلى جانب إمكانية و(. 2020، وآخرون  Constantopedosيمثل أفضل نهج يتم اعتماده منذ البداية )

إلى محتوى التعلم، يجب أن تتيح منصات التعلم عبر اإلنترنت والتطبيقات بدورها للطالب استخدام ميزات 

لمساعدة، مما يسمح بتقديم المحتوى التعليمي الرقمي بشكل ا التكنولوجياوتضمن التوافق مع  النفاذإمكانية 

من ذوي اإلعاقة البصرية صحيح بطرق متعددة تتالءم بشكل أفضل مع احتياجات وتفضيالت الطالب 

)على سبيل المثال، تكبير الخطوط واختيارها  وضبط تباين األلوان وتفضيالت العرض وتكييف محتوى 
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ة التفاصيل الزائدة عن الحاجة واستخدام التنقل باستخدام لوحة المفاتيح الصفحة وتبسيط الواجهات وإزال

 وما إلى ذلك(.

 قابلة للنفاذمصادر تعليمية مفتوحة 

كما يتضح، تحتاج جميع األساليب واالستراتيجيات المذكورة أعاله إلى وقت وكفاءات للمعلمين والمؤسسات 

لمواجهة مثل هذا التحدي  وبدالً من ذلك، و. من الجميع للنفاذقابل إلعداد وتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة 

 القابلة للنفاذإلى الموارد التعليمية المفتوحة  سابقا   ال سيما في أوقات الطوارئ لم تكن هناك حاجة ماسة

الموارد إن . (2017وآخرون  بن براهيم، )( 2020وآخرون  هوانج)م بشكل عاجل وعلى نطاق واسع مثل هذه األيا

العام أو تخضع لحقوق  النطاق( هي "مواد تعليمية وتدريسية وبحثية موجودة في OERالتعليمية المفتوحة )

تم إصدارها بموجب ترخيص مفتوح، والتي تسمح بالوصول بدون تكلفة وإعادة االستخدام والطبع والنشر 

يمكن للمعلمين و(. 2019، و إعادة التوزيع من قبل اآلخرين ")اليونسكو  والتكييفالغرض  تعيين وإعادة

والطالب االستفادة من الموارد التعليمية المفتوحة ألنها تشمل الخصائص الرئيسية المميزة بما في ذلك 

إلى  القابلة للنفاذإمكانية إعادة االستخدام وإعادة الدمج. وفي نفس السياق، تهدف الموارد التعليمية المفتوحة 

يلبي احتياجات  بما ومشاركته مجانًا قابل للنفاذكين محتوى تعليمي إلى المحتوى وتم النفاذكسر حواجز 

(. 2020 وآخرون  زهانجالطالب ذوي اإلعاقة لزيادة قدراتهم على اإلدماج اإللكتروني في البيئات التعليمية )

إلى التعليم وتسخير قوة تكنولوجيا  للنفاذكجزء من مساعيه لتمكين تكافؤ الفرص للجميع وفي هذا السياق، و

 مجمعمدى مركز المعلومات واالتصاالت الشاملة واإلمكانيات الهائلة للموارد التعليمية المفتوحة، أطلق 

التعليم المفتوح وتنظيمها وإدارتها من خالل  حيث يتم تجميع موارد القابل للنفاذالموارد التعليمية المفتوحة 

الموارد التعليمية المفتوحة ذا أهمية كبيرة للمجتمع  مجمعسيكون والتطوير.  وأدواتوتصنيفات مجموعات 

في قطر وخارجها لالستفادة من المحتوى الرقمي المتاح مجانًا واستخدامه لدعم التعلم عبر اإلنترنت للجميع 

 (.2021بما في ذلك الطالب ذوي اإلعاقة )خريبي والسناني ، 

 

 الذكاء االصطناعياستخدام بحلول إمكانية الوصول المحّسنة 

غني عن القول أن العقد الماضي قد شهد ارتفاًعا هائالً في استخدام الذكاء االصطناعي في مختلف من ال

والتعليم، يتم استخدام خوارزميات الذكاء  النفاذفي مجاالت إمكانية والمجاالت في جميع أنحاء العالم. 

تجربة التعلم للجميع الذين يقدمون حلواًل ذات أداء وقدرة االصطناعي المتقدمة على نطاق واسع لتعزيز 

في الواقع، توجد العديد من الميزات واألدوات القائمة على الذكاء االصطناعي وبسعر أقل بكثير. وأفضل 

تشمل بعض األمثلة األكثر وضوًحا و(. 2021،  دودي) النفاذاليوم وقد تم تطبيقها على مجاالت إمكانية 
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 من ذوي اإلعاقة البصريةخاصةً بالنسبة للطالب  النفاذلميزات الذكاء االصطناعي هذه التي تعزز إمكانية 

 (:2019كابرارا، )والمكفوفين ما يلي 

 

يسمح التعرف على الكالم بتحليل محتوى الفيديو والصوت وتحديد المتحدثين والتعرف على الكلمات التي  -

الكالم إلى نص  لتحويل التكنولوجياتُستخدم هذه وعالجة اللغة الطبيعية. يقولونها من خالل خوارزميات م

(STT ، ( والتعليقات التوضيحية التلقائية والترجمات )على سبيل المثالMicrosoft AI  لوصف النص

مستخدم الواجهات باقي و االفتراضيينوالتسميات التوضيحية والمترجم وما إلى ذلك( والمساعدين 

م. كما أتاح التعرف على الصوت للمكفوفين إمكانية إمالء المستندات وتأليفها بدون استخدام لكالالمخصصة ل

 وما إلى ذلك(. Dragon  ،ictationD  ،ictationD Microsoft Wordاليدين )على سبيل المثال ، 

يسمح التحكم الصوتي باستخدام أوامر الوصول الصوتي للتحكم والتفاعل مع كل من األجهزة والمحتوى  -

)على سبيل المثال،  القائمة على الذكاء االصطناعيمعالجة اللغة الطبيعية  تكنولوجياالرقمي من خالل 

 ا"أمازون ألكس"و، يندوزو "كورتانا"والتحكم الصوتي في  األندرويدفي أجهزة  جوجلالتحكم الصوتي من 

 ، وما إلى ذلك(.

التعرف على الصور والنص البديل التلقائي في حالة عدم وجود أوصاف نصية للعناصر الرسومية التي  -

يمكن لخوارزميات الذكاء االصطناعي فحص الصور وإنشاء نص بديل حيث يوفرها مؤلفو المحتوى، 

 تلك في الشاشة. )على سبيل المثال، التعرف على الصور غيرديناميكيًا يمكن قراءته بواسطة برامج قراءة 

 (.Microsoft Officeالخلفية في 

إلى المحتوى  النفاذيف التلقائي أن تعزز إمكانية يالتكلتكنولوجيا معالجة النصوص وتكييفها، يمكن لت -

االصطناعي )على يسمح تكييف المحتوى عن طريق تطبيق تقنيات تحويل الذكاء وللمستخدمين المكفوفين. 

إثراء الرابط وإثراء الصورة وإثراء التنقل( بتغيير هيكل المحتوى وإثرائه )على سبيل المثال،  ،سبيل المثال

 .تعديل النص بناًء على مستوى القراءة وإضافة أوصاف عنصر، إلخ(

 

مج المصادقة لتعزيز العديد من المبادرات وبرا تهيئةباإلضافة إلى الميزات واألمثلة المذكورة أعاله، تم 

تم وقد من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة.  النفاذالذكاء االصطناعي لتحسين إمكانية  تكنولوجيااالستفادة من 

( لتوفير منصة انطالق للكيانات 2019مدى )آل ثاني وآخرون ، مركز تصميم برنامج المصادقة الخاص ب

إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جاهزة  النفاذإمكانية حلول المحلية القائمة التي لديها بالفعل والدولية 

 محددة مؤسساتو للتسويق وحلول التكنولوجيا المساعدة التي تتطلب المصادقة للوصول إلى سوق أوسع

 دعم مدى وصادق على العديد من التطبيقات في مجال التعليم الشامل، مثللقد في قطر والمنطقة العربية. 
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برنامًجا  مايكروسوفت. وبنفس الطريقة، أطلقت Wonder Tree ووندر تري Class Quiz كالس ويز

ملتزم بتسخير قدرات الذكاء االصطناعي وهو برنامج  النفاذإلمكانية  الذكاء االصطناعيمحددًا بعنوان 

قة من ذوي اإلعاالتعليم عبر اإلنترنت  النفاذ إلىمن أجل تعزيز إمكانية ولتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة. 

إلى المستندات  النفاذبرنامج مثل بوابة هذا الالعديد من المشاريع من خالل  طرحوالمكفوفين، تم  البصرية 

I-Stem وتحسين مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل عبر التحفيز والتوليد اآللي لألوصاف ، 

 (.2020)مايكروسوفت 

إلى المستندات )بما في ذلك المستندات ذات  نفاذالإلى معالجة وتعزيز إمكانية  I-Stemتهدف بوابة و

، وما إلى ذلك( من خالل الجمع بين الذكاء العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتو التخطيطات المعقدة

من شأن هذا اإلصالح اآللي أن واالصطناعي والتصحيحات البشرية من خالل بوابة معالجة مخصصة. 

مستندات   I-Stemيدعم و. النفاذهم متوافقة مع أبرز اعتبارات إمكانية يساعد المعلمين على جعل مواد

تنسيق إلى تحويل التحليل والتقوم األداة بوالرياضيات الثقيلة ويتعامل مع عمودين وعناوين وجداول وقوائم. 

. )html )Stem, 2020-I ملفأو docx و مستند نصيأ mp3 ملف صوتي يمكن تنزيله كنص أو قابل للنفاذ

ومعالجتها مثل  النفاذلذكاء االصطناعي للتحقق من إمكانية تعتمد على اهناك أيًضا أدوات أخرى و

Codemantra's accessibility Insight وهي منصة ذكية لمعالجة المستندات تتبنى التعلم اآللي ألتمتة ،

 النفاذمعالجة إمكانية لداة وهي أ AccessiBe.( ، و 2021،  كودمانتراإلى المستندات ) النفاذإنتاج إمكانية 

تلقائًيا ومعالجة المحتوى إلى حد ما لالمتثال  النفاذآليًا على الويب تهدف إلى اكتشاف مشكالت إمكانية 

 .  )W3C, 2018(للمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب 

 

 ابتكارات برايل لدعم الطالب المكفوفين

يستخدم الطالب وطريقة برايل هي طريقة بديلة للقراءة والكتابة للمكفوفين أو الصم المكفوفين. إن 

المكفوفون في الوقت الحاضر شريحة كبيرة من األجهزة اإللكترونية بطريقة برايل مثل شاشة برايل القابلة 

تعلم عبر اإلنترنت منذ واجه الطالب المكفوفون العديد من تحديات الوقد للتحديث وأجهزة المالحظات. 

حيث أُجبروا على التعامل مع إعدادات التعلم الجديدة عبر اإلنترنت باستخدام ، 19 –كوفيد بداية جائحة 

غير أدوات الفصول الدراسية االفتراضية ومنصات مكالمات الفيديو باإلضافة إلى محتوى التعلم الرقمي 

ر اليوم بفضل الجهود المشتركة للمجتمع والمؤسسات نأمل أن تتحسن األمووفي الغالب.  القابل للنفاذ

التعليمية ومقدمي التكنولوجيا الذين تعاونوا بشكل وثيق لجعل التعلم عبر اإلنترنت أكثر سهولة للطالب 

مراكز معهد برايل األمريكية على سبيل المثال دروس وخدمات عبر  تقدم في هذا السياقوذوي اإلعاقة. 

والمكفوفون في جلسات مباشرة من ذوي اإلعاقة البصرية شارك الطالب كما مدارس. اإلنترنت منذ إغالق ال
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 مايكروسوفت تيمز يتم استخدام نظام ومع مدربي معهد برايل عن طريق مكالمات الفيديو أو الهاتف. 

Teams  يمكن للطالب المشاركة والتفاعل مع المعلمين حيث األساسي للفصول الدراسية عبر اإلنترنت

 خدام الكمبيوتر واألجهزة المحمولة.باست

باإلضافة إلى ذلك، يتم إجراء بحث متقدم في مجال الذكاء االصطناعي لحوسبة خدمات التدريس للطالب 

 ObjectiveEdفي هذا السياق، حصل ووالمكفوفين باستخدام طريقة برايل. من ذوي اإلعاقة البصرية 

 Microsoft AI for Accessibility اعي للنفاذمايكروسوفت للذكاء االصطن على منحة من برنامج

لتطوير معلم برايل للذكاء االصطناعي وهو نظام مبتكر يهدف إلى تمكين الطالب من تحسين مهاراتهم في 

، ObjectiveEdمن التعرف على الكالم والمشاركة في األلعاب ) مزيجالقراءة بطريقة برايل من خالل 

خصيًصا لتسهيل تعلم طريقة برايل من المنزل في بيئة التعلم عن بعد. النظام هذا تم تصميم وقد (. 2021

يعد وفي أنظمة التعلم عبر اإلنترنت ليتم استخدامه من قبل المعلمين والطالب.  ObjectEdيمكن تضمين و

ينشئ و. ObjectiveEdبرنامج معلم برايل للذكاء االصطناعي إحدى التقنيات الموجودة في مجموعة 

، ثم يرسل مدرس برايل للذكاء االصطناعي  ObjectiveEdالمعلم درسه باستخدام لوحة معلومات الويب 

( ، وينطق الطالب الجملة أثناء 1كلمة أو جملة واحدة في كل مرة إلى شاشة برايل قابلة للتحديث )الشكل 

التعرف على نولوجيا تك ) Microsoft AI Speech Recognitionباستخدام وقراءة كلمات برايل. 

برايل للذكاء  (، يتم تحويل كالم الطالب إلى نص وإرساله مرة أخرى إلى معلممايكروسوفتالكالم من 

 (.2020،  شولزلمقارنته مع الجملة األصلية بالنص ) Braille AIاالصطناعي 

  

 

 برايل للذكاء االصطناعي : معلم 1الشكل 
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أجل معالجة مشكلة العدد المحدود لخاليا برايل المعروضة في سطر واحد  ومنبنفس القدر من األهمية و

في أجهزة برايل الحالية المقترنة بأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية، قامت شركة 

BLITAB Technology GmbH  بإنشاءBlitab  مع  أندرويدوهو عبارة عن جهاز لوحي يعمل بنظام

الجزء العلوي إن (. 2خلية برايل سداسية النقاط )الشكل  23منها بطريقة برايل مع  صفًا تعرض كل 14

  (.2017)براونر  أندرويدعبارة عن شاشة برايل متعددة األسطر والجزء السفلي به شاشة هو Blitabمن 

، وهو جهاز لوحي للمكفوفين فقط لطباعة Tactile Pro جهاز PCT  بالطريقة نفسها، طورت شركةو

رسومات برايل وبرايل في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع العديد من التطبيقات مثل تحرير المستندات 

 Tactile أما برايل وشاشة اللمس. لمدخالتواإلنترنت واأللعاب، باإلضافة إلى أجهزة اإلدخال واإلخراج 

Edu على  ذوي اإلعاقة البصريةلة تعليم الصور بطريقة برايل لمساعدة هو منتج آخر يهدف إلى دعم آف

  . )PCT, 2020(  معلم برايل للذكاء االصطناعيروبوت دلة الدراسية لاأل تعلم صور برايل وبرايل بواسطة

 

 

 

 Blitab: 2الشكل 

 
 

تمثل تحديًا  ( ال تزالSTEMنظًرا ألن دراسة مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )و

( ، يسعى العديد من الباحثين 2021وآخرون ،  أومونللطالب الذين يستخدمون القراءة بطريقة برايل ، )

إلى تطوير البرامج واألدوات التي يمكن استخدامها للوصول إلى المستندات النصية التي تحتوي على 

ي وف(. 2020 ستونظائف، إلخ )الووتمثيالت رياضية ونسخها بما في ذلك المعادالت واألشكال والصيغ 

مدى )الغول مركز ، كشفت دراسة استقصائية حول استخدام نظام برايل في العالم العربي أجراها السياقهذا 

( عن نقص كبير في الموارد التعليمية الرقمية لنظام برايل العربي، وخاصة في مواضيع 2020وآخرون، 

قدرة البرامج ب. كما تم اإلبالغ عن العديد من المشكالت المتعلقة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
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طريقة أطلق مركز مدى مشروع ومن هذا المنطلق، الحالية على الكتابة والقراءة بطريقة برايل العربية. 

برايل العربية الموحدة بهدف تطوير جدول برايل العربي الذي تستخدمه برامج التكنولوجيا المساعدة إلدخال 

نقاط بطريقة برايل  8يقة برايل وعرضها. باإلضافة إلى تطوير أول جدول حاسوبي عربي مكون من طر

بوابة ، قام مدى بتطوير عالوة على ذلك ولدعم اختصارات برايل في مجاالت الرياضيات والعلوم. 

الغرض من البوابة وكان إلكترونية تحتوي على مجموعة من الموارد والدروس حول طريقة برايل العربية. 

عبر اإلنترنت للمكفوفين واألشخاص الذين يرغبون في تعلم نظام برايل  قابل للنفاذهو توفير محتوى تعليمي 

 العربي.

 
 

 الخاتمة

المناسبة  التكنولوجياتخضع تجربة التعلم الناجحة عبر اإلنترنت للطالب ذوي اإلعاقة بشكل أساسي لتوفر 

قد فتح النمو الهائل للقدرات التكنولوجية واالعتماد . وعديد من العوامل األخرىإلى جانب ال النفاذوإمكانية 

من حيث  همالباب أمام فرص تعلم غير مسبوقة لجميع الطالب بما في والمدمجالواسع لنماذج التعلم المختلط 

 التكنولوجياإلى  اذالنفذوي اإلعاقة. ومع ذلك، يظل االعتبار األخير مشروًطا بمدى إمكانية الطالب من المبدأ 

استكشفت هذه الورقة العوائق والصعوبات الرئيسية التي تعوق الطالب وقد السائدة في التعليم واستخدامها. 

إلى التعلم عبر اإلنترنت على قدم المساواة مع أقرانهم، وألقت  عن النفاذ وذوي اإلعاقة البصريةالمكفوفين 

لتمكين الطالب من  النفاذالرئيسية وإمكانية  التكنولوجياسخر الضوء على الحلول والسبل المحتملة التي ت

 قيمة.الشاملة وال تعليميةالتجربة والالتعليمية  الحلول التكنولوجيةالحصول على أقصى استفادة من 
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