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بناء القدرات البحثیة في مجال النفاذ إلى تكنولوجیا المعلومات  
 واالتصاالت في دولة قطر 

 

 د. دینا آل ثاني 

 جامعة حمد بن خلیفة، قطر 

 الملخص 

) في تعزیز النمو االقتصادي والقضاء على ICTلقد حظیت إمكانات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (
أصبحت تكنولوجیا وقد  واسع النطاق.    بقبولالبلدان الناشئة في االقتصاد العالمي    دمجالفقر والمساعدة على  

فقد    لذلكو  التزاًما تحكمھ السیاسات واإلجراءات في جمیع أنحاء العالم.   القابلة للنفاذالمعلومات واالتصاالت  
اآلن تدریب الجیل القادم من الخبراء ھدفًا استراتیجیًا للحكومات والمؤسسات التي تعمل من أجل    أصبح

من  على أن تعزیز القدرة البحثیة یتطلب جھودًا    اً متزاید  اً ھناك إجماعكما أن  الشمول والمستقبل المستدام.  
إلى   النفاذلبحثیة المتعلقة بإمكانیة  تناقش ھذه الورقة لمحة عامة عن بناء القدرات اومتعددة.    جھاتعبر    قبل

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في دولة قطر بما في ذلك دراسة حالة عن تجربتنا في جامعة حمد بن  
 خلیفة والعمل مع مركز مدى.

 ،البحث ،قطر  بناء القدرات، التعلیم الشامل لكلمات المفتاحیة:ا

 

 مقدمة 

إمكانیة   العالم من كونھا مجرد خیار    النفاذتحولت  البلدان حول  العدید من  تكنولوجیا    وسائل  تصمیملفي 
القانون.  ICTالمعلومات واالتصاالت ( التزام أخالقي وسیاسة یفرضھا  إلى  الوسائل و)  العدید من  ھناك 
ھو تدریب ومع ذلك، فإن الجانب األساسي واألكثر أھمیة    .بیئيالنظام  الفي    النفاذوالطرق لتعزیز إمكانیة  

من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي    9شددت المادة  وقد  .  الوسائلاألشخاص الذین یصممون ویستخدمون ھذه  
التي تواجھ األشخاص   النفاذ] على أھمیة توفیر التدریب ألصحاب المصلحة بشأن قضایا إمكانیة  1اإلعاقة [

المعلومات واالتصاالت    النفاذذوي اإلعاقة وتعزیز   تكنولوجیا  تكنولوجیا إلى  من خالل تصمیم وتطویر 
 المعلومات واالتصاالت. 

إمكانیة   البحثیة   النفاذبدأت  المجاالت  في  االھتمام  اكتساب  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا  إلى 
وفي  واألكادیمیة منذ منتصف التسعینیات عندما بدأ استخدام اإلنترنت في الظھور على الساحة العالمیة.  

الوقت   بإمكانیة    جاءتذلك  التوجیھیة المتعلقة  للمبادئ  األولیة  الویب    النفاذالتطورات  نتیجة لجھود كإلى 
إمكانیة   على  المستمر  والعمل  اإلعاقة  ذوي  لألمریكیین  المدنیة  السلكیة    النفاذالحقوق  االتصاالت  إلى 

  ] الحدیثة  للمعلومات  رئیسي  كمصدر  الویب  باستخدام  المتزاید  واالھتمام  نھایة و].  2والالسلكیة  بحلول 
) اإلصدار األول  W3C(  رابطة الشبكة العالمیة) من  WAIإلى الویب (  النفاذالتسعینیات، أصدرت مبادرة  

تبع ذلك عدد من الحكومات في المملكة  و].  1.0  ]3 (WCAG)مبادئ النفاذ إلى محتوى الویب  من    الشھیر
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إمكانیة   في  للنظر  وأسترالیا  المتحدة  في    النفاذالمتحدة والوالیات  المعلومات واالتصاالت  تكنولوجیا  إلى 
  أنظمة تشریعاتھا إما عن طریق تنفیذ المبادئ التوجیھیة الخاصة بھا أو عن طریق تكییف المبادئ التوجیھیة 

ا  ھذا   استمرو.  لرابطة الشبكة العالمیة بشكل متزاید في حیاتنا   التكنولوجیاندماج  االھتمام في االزدیاد مع 
، ظھرت اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأصبحت القوة الدافعة وراء العدید  2008في عام  والیومیة.  

 الیوم.   المتبعةبما في ذلك مبادرات التدریس والبحث في األوساط األكادیمیة  النفاذمن مبادرات 

العدید من المعاھد البحثیة واألكادیمیة حول العالم دورات ومجموعات بحثیة ومراكز تركز  وقد أطلقت الیوم  
في ھذا المقال، أناقش و.  والتكنولوجیا المساعدة التي تمھد الطریق لمجتمعات أكثر شموالً   النفاذعلى إمكانیة  

إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في دولة قطر، مع شرح    النفاذبناء القدرات البحثیة المتعلقة بإمكانیة  
تم تنظیم ھذه المقالة  وقد  تفصیلي لرحلتنا في جامعة حمد بن خلیفة والتعاون مع مركز مدى كدراسة حالة.  

 3یوضح القسم  و  ، في دولة قطر  النفاذممارسة وبحوث إمكانیة  خلفیة    2على النحو التالي؛ یناقش القسم  
جامعة المقررات الدراسیة لإلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في    النفاذبالتفصیل كیفیة دمج إمكانیة  

مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  خبرات التدریب البحثي في  بینما تتم مناقشة    ، حمد بن خلیفة
 . 4القسم 

 

 خلفیة

كانت دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في  
، تبنت الدولة قانونًا بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة یغطي جمیع الحقوق   2015، وفي أبریل    2008مایو  

السیاسة الوطنیة    2011صدرت قطر في عام  االتفاقیة، أ  ھذه  في إطار جھودھا العتمادوالواردة في االتفاقیة.  
قبل ذلك، في وعبر جمیع المنصات الرقمیة.    النفاذ]، والتي تھدف إلى رفع مستوى إمكانیة  4[  رقميللنفاذ ال

مدى (مركز قطر للتكنولوجیا    مركز  ، أنشأ المجلس األعلى لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت2009عام  
وھ المعلومات    مؤسسة  والمساعدة)،  بتكنولوجیا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لربط  مكرسة  ربحیة  غیر 

 واالتصاالت. 

في  إن مركز مدى   العالمي  التمیز  العربیة.    النفاذالیوم ھو مركز  باللغة  یتأثر عمل مركز مدى  والرقمي 
بأن األشخاص ذوي اإلعاقة   تم تجھیزھم بإیمانھ األساسي  إذا  المجتمع وأنھ  یتجزأ من  یشكلون جزًءا ال 

، قام مركز مدى األمرلتحقیق ھذا  وفسوف یلعبون دوًرا حیویًا في نمو االقتصاد القطري.    ةالمناسب  بالوسائل
من خالل ھذه  المركز یعمل حیث في قطر والعالم.  جھات مختلفةببناء عدد من الشراكات اإلستراتیجیة مع 

ع واالتصاالت  الشراكات  المعلومات  تكنولوجیا  خالل  من  والمجتمع  والثقافة  التعلیم  قطاعات  تمكین  لى 
في البحث والتدریب واالبتكار من خالل   التكنولوجیةیدعم مركز مدى المبادرات  كما  لتحقیق مجتمع شامل.  

 ت.تعمل مجموعتنا البحثیة بشكل وثیق مع مركز مدى في عدد من المبادراو. ةبرامجھ المتنوع

 

أسس صلبة في التعلیم ولعبت دوًرا رائدًا في البحث العلمي    ببناءقطر على مدى العقدین الماضیین  قامت  
في جمیع أنحاء المنطقة، حیث طورت عددًا من المرافق والمؤسسات ذات المستوى العالمي بما في ذلك  

في الشرق  في إطار تنافسي  أول مؤسسة وطنیة تمول البحوث    وھو  الصندوق القطري لرعایة البحث العلمي
الطبي   و  األوسط السدرة  ومركز  الطبیة  حمد  مؤسسة  ذلك  في  بما  البحثیة  المستشفیات  من  والعدید  قطر، 
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یوجد في قطر أیًضا فروع لمجموعة مختارة من ووكذلك قطر بیوبنك للبحوث الطبیة وبرنامج قطر جینوم.  
طر من بین أفضل خمس جامعات في العالم العربي. في حین تم تصنیف جامعة ق  ، الجامعات العالمیة الكبرى 

من عدد الفرص المحلیة المتاحة للحصول على درجات الدراسات في الوقت نفسھ  زادت دولة قطر  قد  و
خلیفة   بن  حمد  جامعة  في  المستمر  المھني  التطویر  وبرامج  الماجستیر  برامج  إطالق  خالل  من  العلیا 

)HBKU .( 

 

كانت ھذه خطوة كبیرة إلى  و).  QRDIقطر للبحث والتطویر واالبتكار (، تم إنشاء مجلس  2018في عام  
كان أول شيء یتعین على المجلس و].  5) في قطر [RDIاألمام لجدول أعمال البحث والتطویر واالبتكار (

القیام بھ ھو التوصل إلى استراتیجیة وطنیة من شأنھا أن تحقق أقصى استفادة من أنشطة البحث والتطویر 
العامة.  واالبتك وتطلعاتھا  أھدافھا  تحقیق  على  الدولة  وتساعد  عام  و ار  نھایة  المجلس  2019في  أطلق   ،

  لتطویر ستراتیجیة  ھذه االیعتبر بناء القدرات جوھر  و.  2030استراتیجیة قطر للبحث والتطویر واالبتكار  
 قائم على المعرفة. مزدھر  مجتمع

 

تأسست جامعة حمد  وقد ة وھي عضو في مؤسسة قطر. یقع مقر مجموعتنا البحثیة في جامعة حمد بن خلیف
إحداث تأثیر عالمي.  وتعمل كمحفز للتغییر في قطر والمنطقة  بحتةكجامعة بحثیة  2010بن خلیفة في عام 

نعتقد أن كل واحد منا یجب   ، في جامعة حمد بن خلیفة  2016في مجموعتنا البحثیة التي تأسست عام  ونحن  
دعم   دوًرا نشًطا في  یلعب  التكنولوجیا واستخدامھا.    النفاذأن  التكنولوجیةیعد تصمیم  وإلى  التي    الوسائل 

تناسب القدرات واألعمار المختلفة أمًرا بالغ األھمیة في السماح لألفراد بتحقیق تفاعل سلس وغیر منقوص  
واالتصا المعلومات  تكنولوجیا  مجال  األداء إن  الت.  في  مستویات  إلى  التفاعل  ھذا  أن یصل  ھو  الھدف 

وكما  المثلى.   شاملة  مستخدم  تجربة  تصمیم  مسألة  بمعالجة  البحثیة  مجموعتنا   النفاذ إمكانیة  ضمان  تھتم 
لذلك تقوم المجموعة بإجراء تجارب وتصمیم تقنیات محورھا  وإلنشاء مجتمع أكثر شموالً في قطر والعالم.  

لتحقیق ذلك، نتعاون مع  ولالستخدام في سیاقات مختلفة بما في ذلك التعلیم والصحة.    قابلة  تكوناإلنسان  
المراكز ذات الشھرة العالمیة والخبراء في ھذا المجال ونتعامل مع المستخدمین ذوي اإلعاقة لفھم احتیاجاتھم  

تكنولوجیة الحدیثة والذكاء وتصمیم التقنیات التي تركز على اإلنسان من خالل االستفادة من التطورات ال
   االصطناعي وتدریب الجیل القادم من الباحثین المھرة.

 

یشار إلى بناء القدرات البحثیة على أنھا "عملیة تطویر قدرات ومھارات مستدامة تمكن األفراد والمنظمات  
ات كأحد أھم  البحثیة على بناء القدر  المؤسساتالعدید من    وتركز  .]6الجودة" [  ةث عالیومن إجراء بح

  ركائزاألربعة األساسیة ت واحداً من العتبر بناء القدرا كما یستمراریة.  االالتنمیة و  لتحقیقركائزھا وأدواتھا  
مدى إلى أنھ    رسالة مركزتشیر  في حین  ].  7[  2026-2016لخطة اإلستراتیجیة لجامعة حمد بن خلیفة  ل

  ذوي اإلعاقة (األشخاص    القیود الوظیفیة  األشخاص ذوي  الكامنة لدى جمیع  طالق اإلمكاناتإیھدف إلى  
 ]. 8[ القابلة للنفاذ المنصات الرقمیة القدرات ودعم تطویر السن) من خالل بناء والمتقدمین في

 

 التدریب 
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الھدف من بناء القدرات البحثیة ھو تعزیز القوى العاملة الحالیة بالمھارات التي من شأنھا توسیع فھمھم  إن 
ن  یحستقوم بتالجودة    ةث عالیون على المساھمة في تطویر بحیقادراألمر یصبحون  من خالل ھذا  و].  6[

ل  فھم القائ  من  جعلبدعمھم وتالتمویل    جھاتقنع  تمجالھم واآلخرین  األدلة ممكنة. ھذا  الممارسة  مة على 
 باإلضافة إلى تعزیز الممارسات الجاریة حالیا. 

 

 ضمن مقررات إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  النفاذحول إمكانیة  مقرر تقدیمالتدریب ھذا یتضمن 
إمكانیة   وتضمین  والھندسة،  الكمبیوتر  برمجة  واالتصاالت   النفاذبكالوریوس  المعلومات  تكنولوجیا  إلى 

لطلبة قدم  یاختیاري للتفاعل بین اإلنسان والحاسوب    مقرروالتصمیم الشامل األساسي في    عالميوالتصمیم ال
لماجستیر والدكتوراه في كلیة العلوم والھندسة بجامعة حمد بن خلیفة، وإشراك الطالب الباحثین في منح  ا

إلى    النفاذإمكانیة  . وفي مجال  واإلدماج الرقمي والتكنولوجیا المساعدة  لنفاذابحثیة نشطة تتعلق بإمكانیة  
نفاذیة تكنولوجیا   في مجالإطار عمل مدى لتنمیة الكفاءات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، تم استخدام 

الشامل والتصمیم  واالتصاالت  مخطط  9[المعلومات  وإعداد  لتصمیم  المقرر]  علو.  ھذا  المقرر  ى یركز 
یقدم مراجعة شاملة من  ، كما  إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   النفاذتعزیز قدرات الطالب في مجال  

المنصات  وتقییم  ومراجعة  لتطویر  الالزمة  المھارات  تطویر  على  تعمل  متنوعة  مواضیع  تغطیة  خالل 
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. إلى  النفاذوفقًا ألفضل الممارسات الدولیة ومعاییر  القابلة للنفاذالرقمیة 

من  و االنتھاء  المقررعند  وأھمیة  ھذا  تعریف  فھم  على  قادرین  الطالب  سیكون  تكنولوجیا   النفاذ،  إلى 
بما في ذلك إنشاء    القابلة للنفاذالمعلومات واالتصاالت وتطویر مواقع الویب وتطبیقات الھاتف المحمول  

ال  قابل للنفاذمحتوى رقمي   إلى المنصات الرقمیة، مثل   النفاذمتعددة وتقییم مستوى إمكانیة  مثل الوسائط 
وتحدید  امو اإللكترونیة،  واألكشاك  المحمول  الھاتف  وتطبیقات  الویب  استخدام  قع  التكنولوجیا  مجاالت 

ویحصل الطالب  المستخدم.    تركز علىتطبیق مبادئ التصمیم الشاملة في تطویر تكنولوجیا  والمساعدة،  
ومعرفة   العمل ھناك  ریقفوالتفاعل مع    على فرصة زیارة مركز مدى ومختبر االبتكار التابع لھخالل المقرر

شاریع مبتكرة أیًضا الطالب الذین یعملون على م  المقرر  كما یشركالمزید عن األعمال الجاریة في مدى.  
أعرب عدد منھم  حیث    الموضوعھذا  ب  اً حقیقی   اً اھتماماندفاعاً و  وقد أظھر الطالبالملحة.    النفاذتعالج مشاكل  

 في جامعة حمد بن خلیفة ومدى.  النفاذعن اھتمامھم بالمشاركة في األبحاث الجاریة حول إمكانیة 

 

والتصمیم الشامل   النفاذدراسیًا حول إمكانیة  فصًال  لطالبي  بناء القدرات على مستوى البحث أقدم  وبھدف  
الصحیة.    مقرربالتعاون مع مركز مدى كجزء من   للرعایة  التفاعلي  الفصل، یحضر والتصمیم  في ھذا 

مركز قطر للتكنولوجیا   -الرقمي في مدى    النفاذورشة عمل حول إمكانیة    المقررالطالب الذین یسجلون في  
العززت  وقد  المساعدة.   مع  ھذه  للتفاعل  فرًصا  لھم  ووفرت  للمشاركین  التعلم  تجربة  مدى  في  ورشة 

على    "الرقمي  النفاذمقدمة في  التي عقدت تحت عنوان "ورشة  الأكدت  كما  التطبیقات والتقنیات الواقعیة.  
 . یة الحدیثةفي االبتكارات التكنولوج النفاذأھمیة الشمولیة وإمكانیة 
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 بحثیة الخبرة ال

 

جامعة حمد بن خلیفة ھي جامعة  وبرة البحثیة جزًءا أساسیًا من بناء القدرات في بیئة الجامعة.  یعد توفیر الخ
على مستوى الدراسات العلیا. وبالتالي، یتم إعطاء التدریب البحثي ھي  معظم برامجھا    أنبحثیة مكثفة حیث  

القصوى.   المشاریع  ونحن  األولویة  في جامعة حمد بن خلیفة على عدد من  البحثیة  في مجموعتنا  نعمل 
بإمكانیة   مدى.    النفاذالمتعلقة  مركز  مع  بالتعاون  الشامل  أن  والتصمیم  مع كما  الشراكات  من  عدد  لدینا 

ال السن المراكز  كبار  الشفلح لألشخاص ذوي اإلعاقة ومركز تمكین ورعایة  في قطر مثل مركز  محلیة 
ومركز   الخاصة،  التعلیمیة  لالحتیاجات  بخطوة  ومركز خطوة  التأھیل.  iSpeak(إحسان)  لدینا و  إلعادة 

ثل جامعة التعاون الدولي مع المعاھد البحثیة والمنظمات غیر الحكومیة حول العمل معالقات  عدد من  أیضاً  
إم وجامعة بریستول آند  إیھ  في    تكساس  للتوحد  الوطنیة  یتكلم والجمعیة  التوحد  أوتاوا ومؤسسة  وجامعة 

یتم تمویل معظم المشاریع البحثیة التي نعمل علیھا حالیًا وفي كندا.    Age-Wellالمملكة المتحدة ومنظمة  
العلوم والھندسة بجامعة حمد بن خلیفة    من قبل الصندوق القطري لرعایة البحث العلمي ومركز مدى وكلیة

الماجستیر والدكتوراه ومساعدي البحوث وزمالء    طلبة  یتم تعیینووصندوق االبتكار بجامعة حمد بن خلیفة.  
مدى وجامعة  مركز ما بعد الدكتوراه في المشاریع للعمل جنبًا إلى جنب مع الباحثین الرئیسیین من كل من 

في مراحل مختلفة من البحث من األفكار إلى جمع البیانات وتحلیلھا    یع ھؤالء ویتم إشراك جمحمد بن خلیفة.  
 ونشرھا.

اثنان   تخرج  الوقد  المتعلقة    الذین   ماجستیرالطالب  من  ثالثة  ودكتوراه  من طالب  المجاالت  في  یعملون 
بحث في مجموعتنا  عضًوا في فریق ال  12لدینا حالیًا    ومن الفریق حتى اآلن.  النفاذبالتصمیم الشامل وإمكانیة  

واألطفال   للمتقدمین في السنیعملون على عدد من المنح البحثیة النشطة التي تركز على تصمیم التكنولوجیا  
بنشاط في مواقع البحث ذات السمعة الطیبة والمجالت رفیعة  عملھ    ینشر الفریقوواإلدماج.    من ذوي التوحد

حصل الفریق على عدد من براءات  كما  نسان والحاسوب.  والتفاعل بین اإل  النفاذالمستوى في مجال إمكانیة  
 االختراع ویبحث في فرصة نقل التكنولوجیا لتغذیة النظام البیئي لالبتكار في قطر والعالم.

قد ركزت على دعم تصمیم   أنني  الواضح  البحثي، أصبح من  إلى عملي  النظر  الشاملة    التكنولوجیاعند 
 ) التوحد  من اضطراب طیف  یعانون  الذین  ھذا    اً عدد  وسنذكر).  ASDلألشخاص  لمتابعة  األسباب  من 

أوالً،   البحثي.  الوالیلقد  االتجاه  في  كبیر  بشكل  التوحد  باضطراب طیف  اإلصابة  معدل  المتحدة زاد  ات 
) منھا  والوقایة  األمراض  على  السیطرة  مركز  أفاد  كما  عدد  و).  CDCاألمریكیة  في  الزیادة  تقتصر  ال 

األطفال المصابین بالتوحد على الوالیات المتحدة األمریكیة، بل ھي اتجاه عالمي، بما في ذلك في قطر. 
فتى    56) أن واحدًا من كل  QBRIوجدت دراسة حدیثة أجراھا معھد قطر لبحوث الطب الحیوي (حیث  

 تم تشخیصھم بالتوحد في قطر.قد فتاة  230وواحدة من كل 
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تُظھر تجربة العائالت التي لدیھا أطفال مصابین بالتوحد أن األطفال یحتاجون إلى قدر كبیر من الدعم من  
طفال المصابون في بعض األحیان یمتد الدعم الذي یحتاجھ األوالوالدین واألشقاء واألقارب واألصدقاء.  

وصعبًا نفسیًا. وبالتالي،   أمراً مرھقاً الطفولة إلى البلوغ، وھو عادة ما یكون    فترة  باضطراب طیف التوحد من 
ھي تلبیة احتیاجات األفراد ذوي االحتیاجات الخاصة فیما یتعلق   2030قطر لعام    یةرؤركائز    فإن إحدى 

  ن اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة م  24المادة  على  تؤكد ھذه الرؤیة  وبحقوق التنمیة.  
اإلعاقات الذھنیة مثل وقد شكلت  التي تقر بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعلیم والفرص دون تمییز.  

أربعة   مجال ھذه الركیزةضمن  ولدي  التوحد أھم نسبة من اإلعاقات على مدى العقد الماضي في قطر.  
باحث أتولى فیھا مھمة الالعدید من المنح للمشاریع التي    ھذه الركیزة علىي  البحث فوحصل  مشاریع نشطة.  

الصندوق القطري لرعایة   -2فكرة من مركز حمد بن خلیفة لالبتكار،  التطویر   -1لمنح ھي:  وھذه ارئیسي.  ال
العلمي العلمي   -QNRF NPRP13S-0108-200027  ،  3  البحث  البحث  لرعایة  القطري    الصندوق 

QNRF PDRA6-0611-20012  ،  4-  الصندوق القطري لرعایة البحث العلمي  QNRF RRC-3-
 تمویالً نقدیاً . كما تلقیت  NPRP10-0208-170408  الصندوق القطري لرعایة البحث العلمي  -5،  010

 من مركز مدى للتكنولوجیا المساعدة ومركز الشفلح.

  االنتباه من سلوكیات    طیفاً متنوعاً اضطراب طیف التوحد بنقص االنتباه ویظھرون  من ذوي  ل  یتمیز األطفا
  یات المشاركة والتفاعل لوكستنص الحالة الحدیثة الحالیة على أن تقییم  والطیف.  ھذا  بسبب عدم التجانس في  

الخبرة [  تتطلب عاًما طویًال من  ذاتیة  التوحد یحدث من خالل طرق  تُظھر و].  10في اضطراب طیف 
] أن الباحثین غالبًا ما یركزون على كیفیة تحسین االبتكارات التكنولوجیة لمستوى 11مراجعتنا السابقة [

لتقیی  تفاعل التكنولوجیا  فإن تطبیق ھذه  ذلك،  بالتوحد. ومع  المصابین  التفاعلم  األطفال  في   ھذا  ال یزال 
الذي یتطلب خبرة عالیة ویستغرق    تعتمد الطریقة المطبقة بشكل شائع على التقییم الذاتيو.  مراحلھ األولى

أثناء التعلم من خالل استخدام    التفاعلاستكشفت دراسات قلیلة التقییم الموضوعي لمستویات  وقد  وقتًا طویالً.  
 التفاعل تستند تقییمات  و.  بشكل تقلیدي في ھذا المجالطورون  تالذین ی  تقنیات االستشعار الحالیة لألفراد

ال یناسب األطفال المصابین بالتوحد وھو ما  العام    مستوى االنتباهالقلیلة التي تم إجراؤھا حتى اآلن إلى تقییم  
لبصري والسمعي  ا  االنتباهالذي یلتقط    الذاتي  التفاعلطبقت مجموعتنا تقییم  ومن ھنا فقد  بسبب عدم تجانسھم.  

 التوحد أثناء التعلم.من ذوي واالجتماعي لألطفال 

 

 من ذوياستكشفت دراستنا تأثیر المحفزات المرئیة االجتماعیة وغیر االجتماعیة على انتباه األطفال  لقد  
] 12عادةً في فصل دراسي افتراضي محاكى [بشكل تقلیدي  طورون  ت) الذین یTDالتوحد وتطور األطفال (

من ذوي التوحد    20شارك ستة وأربعون مشارًكا (  تتبع العین  وتكنولوجیاباستخدام كامیرا الویب  و].  13[
) في سلسلة من اختبارات االنتباه، حیث تم استخدام المنبھات  من األطفال الذین یتطورون بشكل تقلیدي  26و  

نموذج التعرف على وقمنا باقتراح  ] .  15] [14البصریة االجتماعیة وغیر االجتماعیة كمحفزات مستھدفة [
الوجھاالنتباه   على  [  بالتركیز  طریقتین  [كما  ].  16باستخدام  الھندسیة  السمات  تحویل  أن  ] 17أظھرنا 

الداعمة  آلة  زمیةخوار  باستخدام نھج  )SVM(  المتجھات  على  األداء  في  العصبیة   یتفوق  الشبكات 
مجموعة   (CNN)  التالفیفیة في  للتعمیم  قابلیة  أكثر  االنتباه  میزات  أن  على  التأكید  الذین  مع  األطفال 

 .بشكل تقلیديطورون تی
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] أن الباحثین استھدفوا العدید من المھارات  18[  (AR)  الواقع المعزز  تكنولوجیاحول  األخیرة    تنادراستُظھر
غیر مكتشف على الرغم مجاالً  المتعلقة بالتوحد في الدراسات. ومع ذلك، ال یزال تدریس المفردات أو اللغة  

من خالل العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة المحلیین (اآلباء وأطفالھم واألكادیمي.    المجال  من أھمیتھ في
نتیجة لذلك، تم  و].  19كز)، أجرینا دراسة نوعیة مفصلة للتأكد من احتیاجاتھم وفھمھا [والمعلمین والمرا

ثم تم تقییم التطبیق  ومن  باستخدام المتطلبات التي تم جمعھا في الفصل وفي المنزل.    ARتطویر تطبیق  
قمنا بدمج مفھوم  من خالل التعلیقات التي تلقیناھا من جلساتنا مع المعلمین، و]. 20باستخدام نھج تشاركي [

التوحد االستفادة من التطبیق من خالل التواصل  من ذوي  یمكن لألطفال  والحقیقة المختلطة في التطبیق.  
ي حالة عدم وجود  وبالرغم من ذلك فإنھ فالمنتظم مع معلمیھم وأداء مجموعة من المھام داخل بیئة التطبیق.  

الرمزیة   الصورة  فإن  ا  الناطقةمدرس  األبعاد  بیئة  ثالثیة  في  والوالدین  الطفل  ستدعم  اإلنسان  تشبھ  لتي 
احتیاجات األطفال   تلبي  تعلیمیة    ھذه   تسمحوالتوحد.  من ذوي  افتراضیة. ال توجد على حد علمنا منصة 

الحتیاجات  وفقًا  الدروس  خطط  إنشاء  للمدرسین  ویمكن  الطفل،  أداء  بمشاھدة  والمعلمین  لآلباء  المنصة 
یفید تطبیق  والطفل.   أفرادًا مستقلین التوحد  من ذوي  األطفال    ARسوف  بأن یصبحوا  لھم  ألنھ سیسمح 

، ویتم   MARVoc، باسم    Appleسیكون التطبیق متاًحا على متجر تطبیقات  وویعیشون حیاة أفضل.  
الذھنیة  اإلعاقات  ذوي  من  لألطفال  التعلیمي  الدعم  یقدم  مركز  وھو  الشفلح  مركز  في  اآلن  استخدامھ 

 التوحد. طیف واإلعاقات العقلیة المرتبطة باإلعاقة الحركیة و

 

]  21بحثنا في طرق إنشاء نظرة عامة على نتائج بحث الویب [فقد  إلى الویب للمكفوفین،    النفاذفي مجال  أما  
یستخدم   الذي  InteractSEقمنا بتعدیل ھذه األسالیب المختلفة في محرك بحث أطلقنا علیھ اسم  و].  22[

  InteractSEتم تقییم  وقد  ) لتولید نظرة عامة على نتائج البحث.  FCA(   ذو األساس الریاضيتحلیل المفھوم  
اإلنسان والحاسوب  مجال    ] وخمسة خبراء في23مستخدًما [  16مع   یُظھر  24[  (HCI)تفاعل  ، مما   [

یواصل الفریق  كما  .VIالویب    وكیل  تحسنًا كبیًرا في كفاءة البحث وتجربة المستخدم الفردي لمستخدمي
بإمكانیة   المتعلقة  البحثیة  المشاریع  على  ھذه    النفاذالعمل  إلى  لالنضمام  الطموحین  العلماء  عن  والبحث 

إلى  النفاذتھدف خطتنا البحثیة المستقبلیة إلى تعزیز وتطویر فریق بحث محلي في مجال إمكانیة والرحلة. 
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 

 

 الخاتمة

مختلفة  تخطیطیمكن   مستویات  ثالثة  على  البحثیة  القدرات  الوقت   بناء  نفس  بمفي  التدریب ،  ذلك  في  ا 
والمقدمة األولیة للبحث في ھذا المجال (مثل فھم كیفیة البحث عن    النفاذالتأسیسي حول موضوع إمكانیة  

بوعي   وتطبیقھا  وتقییمھا  البحثیة  الخبرة  العملیة  الممارسة  إلغناءاألدلة  واكتساب  النشطة  والمشاركة   ،(
البح تصمیم  في  المساعدة  (مثل  والمشاركة  والبحثیة  وتحلیلھا)ث  البیانات  جمع  المنح    ، في  قیادة  وأخیًرا 

مدى وجامعة حمد بن خلیفة شوًطا طویالً في عدد من  مركز  البحثیة في ھذا المجال. لقد قطع التعاون بین  
نأمل أن یتم  والتي یتم تدریسھا على المستویین الجامعي والدراسات العلیا.    والمقرراتالمشاریع الجاریة  

  النفاذ مع المعاھد في جمیع أنحاء المنطقة للعمل على بناء أساس قوي إلمكانیة    لتعاونثمار ھذا امشاركة  
  .العملیة البحث والممارسة على مستوىإلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 


