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العلوم والتكنولوجیا والھندسة والفنون   إدراج مساحات ابتكار 

 : قضیة حاسمة للمتعلمین ذوي اإلعاقة STEAMوالریاضیات 
 

 محمدفتح الرحمن إیناس 
 ابتكار للحلول الرقمیة 

 

 الملخص 

قدمت الثورة الصناعیة الرابعة مجموعة واسعة من التقنیات المادیة والرقمیة المرنة التي تستمر في تعزیز  
وتعلم والریاضیات    تعلیم  والفنون  والھندسة  والتكنولوجیا  دمج  و  .)STEAM(العلوم  یكون  أن  یمكن 
STEAM    الرقمي مختبرات التصنیعالمصنعین وومساحات  )Fablabs  ومختبرات (STEAM    كجزء

من المناھج التعلیمیة بمثابة البیئة المناسبة لتمكین المتعلمین من تحویل أفكارھم إلى حلول رقمیة أو مادیة  
ال تضمن   FabLabs مختبرات فاب الب  ملموسة. ومع ذلك، فإن الطریقة المعیاریة لتطویر المساحات مثل 

دائًما فرص التعلم التي یمكن الوصول إلیھا للمتعلمین ذوي اإلعاقة حیث قد تتطلب وسائل راحة إضافیة حتى  
تؤكد ھذه المقالة أن األطفال ذوي اإلعاقة یواجھون تحدیات  وإلى التكنولوجیا واستخدامھا.  النفاذ یتمكنوا من 

مساحات ابتكار شاملة تدعم التعلم وتعززه وتسریعھ أمًرا  یعد إنشاء  و.  النفاذ متعددة في الشمولیة وإمكانیة  
الشبكات   الشامل واستخدام  المستخدم والتصمیم  الذي یركز على  التصمیم  لتطبیق  فھًما  ضروریًا ویتطلب 

 وتخلق بیئة شاملة.  النفاذإمكانیة  تعززالمحلیة والعالمیة إلنشاء حلول 

  الطالب ذوي ، ابتكار،  STEAM  العلوم والتكنولوجیا والھندسة والفنون والریاضیات  :الكلمات المفتاحیة
 صعوبات التعلم 

 

 المقدمة 

ملیون طفل على مستوى العالم یعانون من أحد    240وفقًا لتقریر صدر حدیثًا عن الیونیسف، یُقدر أن ھناك  
] اإلعاقة  الشمولیة  و].  1أشكال  في  متعددة  تحدیات  یواجھون  اإلعاقة  ذوي  األطفال  أن  التقریر  ھذا  یؤكد 

التعلیم ھو الموضوع األكثر إلحاًحا عندما یتعلق األمر بتنمیة األطفال ومع ذلك ال یزال  إن  .  النفاذ وإمكانیة  
الركب  المتعلمون من ذوي اإلعاقة متخلفین لیست    عن  الشاملة  التعلم  بیئات  في    قاعدة عامةمطبقة كألن 

 المجتمع الحدیث. 

 

ھي واحدة من أكثر   )STEAM(  العلوم والتكنولوجیا والھندسة والفنون والریاضیاتإن منھجیة تدریس  
شیوًعا   في  الموضوعات  على  وسرعة  والتركیز  الفرید  نھجھا  إلى  ذلك  ویرجع  التعلیم.  النمو في صناعة 

أنھ یتمحور  بعن مسارات التعلم األخرى  STEAMتعلیم ویتمیز االبتكار وحل المشكالت والتفكیر النقدي. 
لطالب ذوي  من قبل ا  وقابلة للنفاذ حول قدرة الفرد على التعلم واالھتمام الذي یوفر بالتالي بیئة تعلیمیة شاملة  

یساعد ھذا النھج الطالب على تطویر مھارات القرن الحادي والعشرین الضروریة لسد  والقدرات المختلفة. 
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  من قبل المجتمع   STEAMإلى تعلیم  النفاذ ھ یجب تبنيال شك في أن و ارات للوظائف المستقبلیة. فجوة المھ
للطالب ذوي اإلعاقة ألنھ  ككل الفرد من  واألدوات المناسبة    یوفر، وخاصة  التي تمكن  في    التطورالبیئة 

 التعلیم. 

ھل تعلم أن الرئیس التنفیذي الراحل لشركة آبل ستیف جوبز ومؤسس مجموعة فیرجین ریتشارد برانسون  
.  STEAMساھم األفراد ذوو اإلعاقة بشكل كبیر في عالمنا في مجاالت لقد یعانیان من اضطرابات التعلم؟ 

كورسات عصا ذكیة  ومن األمثلة على ذلك كورسات سیالن وھو مھندس ضعیف البصر منذ والدتھ. اخترع  
 WeWalkوھو حالیًا المؤسس المشارك لـ  من ذوي اإلعاقة البصریة  تعمل على تحسین التنقل لألفراد  

Cane    باإلضافة إلى كونھ الرئیس التنفیذي ألكادیمیةYoung Guru    وھي مؤسسة دولیة غیر ربحیة تم
  األمر   یشیر ھذا و].  2مجتمعاتھم [ في إنشاؤھا لتمكین المتطوعین من تطویر المشاریع التي تعالج التحدیات

وبالتالي    STEAMالطالب ذوي اإلعاقة أو القدرات المختلفة جمیعًا من خالل تعلیم    ھ یمكن تمكین إلى أن
على  یمكنھم   تعتمد  مختلفة  مجاالت  تطور  التي  والخدمات  المنتجات  خالل  من  المجتمع  في  المساھمة 

STEAM   المساعدة.  التكنولوجیا مثل 

 

للعلوم والھندسة والفنون والریاضیات وھي    ھينولوجیا  التك  إن الموضوعات األساسیة  بین جمیع  الجسر 
والریاضیات.   والھندسة  والتكنولوجیا  بالعلوم  الخاصة  التعلم  بیئات  في  للغایة  الثورة  وقد  مركزة  قدمت 

تعزی في  تستمر  التي  المرنة  والرقمیة  المادیة  التقنیات  من  مجموعة  الرابعة  وتعلم  الصناعیة  تعلیم  ز 
STEAM  .دمج  و یكون  أن  (الومساحات    STEAMیمكن  التصنیع  مختبرات  و  )  Fablabsتصنیع 
المناھج التعلیمیة بمثابة البیئة المناسبة لتمكین المتعلمین من تحویل أفكارھم إلى    في STEAMومختبرات  

إمكانیة    توفیرتم تطویر ھذه األنواع من المساحات بشكل أساسي بھدف  وحلول رقمیة أو مادیة ملموسة.  
  المساحات ذه  ھ    جعل من المھم  وھكذا فإنھ  .  والمصنعینمجاالت مثل تقنیات التصنیع  في  المجتمع   في النفاذ

 ألفراد ذوي القدرات واإلمكانیات المختلفة. قابلة للنفاذ وتستوعب ا

 

في العدید من البلدان   )Fablabs(  الرقميمختبرات تصنیع   ومع ذلك، فإن التطویر المنتظم للمساحات مثل
ر فرص  یتبع إلى حد ما نھج "مقاس واحد یناسب الجمیع" من حیث التصمیم والبناء والذي ال یضمن توفی

االتعلم   قبل  من  للنفاذ  إضافیة  القابلة  تسھیالت  إلى  یحتاجون  قد  حیث  اإلعاقة  ذوي  من  لمتعلمین  لیتمكنوا 
أدوات التكنولوجیا. ومن ثم كانت ھناك جھود حدیثة نحو بناء الوعي بمتطلبات بناء مساحة ابتكار    استخدام

متنوعة  العاقات  أشخاص من ذوي اإلشارك فیھ  2018أجرت جامعة واشنطن بحثًا في عام وقد . قابلة للنفاذ 
أكثر   العمل  مساحات  لجعل  األفكار  لطرح  األنشطة  من  سلسلة  للنفاذفي  البحث  و.  قابلیة  اختتم  ذلك،  بعد 

إلیھا    النفاذ بمجموعة من التوصیات التي یمكن أخذھا في االعتبار عند تطویر مساحة عمل یمكن للجمیع  
تدور بعض ھذه التوصیات حول تخطیط السیاسات وتصمیم الفضاء والمعدات والسالمة والتدریب  و].  3[

 ]. 5] [4واختبار المستخدم [

 

) نھًجا  واستشارات االبتكاردارة  قطریة لإل   في الوقت نفسھ، ابتكرت شركة ابتكار للحلول الرقمیة (شركة
عالم" "مدى فاب الب" والذي تم تصمیمھ بعنایة لضمان إمكانیة  فریدًا نحو إنشاء أول فاب الب شامل "في ال

ذوي   األفراد  قبل  من  واستخدامھ  المختبر  إلى  في  والمختلفة.    القدراتالوصول  بسھولة  التنقل  ھذه  یمكن 
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تم تصنیع األثاث محلیًا لیكون قابالً للتخصیص وقابل للتعدیل الستیعاب المستخدمین المختلفین  المساحة  كما  
قابلة للنفاذ كامل. باإلضافة إلى ذلك، تم تصمیم محطات المعدات التكنولوجیة بحیث  بشكل   من قبل    تكون 

تدریب الموظفین    ھو   األھم من ذلك وكان  المختارة سھلة االستخدام.    التكنولوجیا  كون أفراد مختلفین مع ضمان  
 لة. على كیفیة استخدام األثاث والمعدات التكنولوجیة لخلق تجارب تعلیمیة شام

 

  قابل للنفاذ " وھو حل محلي واقتصادي  فاب الب مصغرة" مختبرات    ابتكار    شركة   ونتیجة لذلك، طورت
یتكون من وحدة أثاث متحركة قابلة  وویمكن استخدامھ من قبل أي مؤسسة ترغب في إنشاء مساحة ابتكار.  
أساسیة. تقنیة وأدوات ومواد  بأي معدات  التع و   للتخصیص یمكن تزویدھا  المزید من  في سیاق  تعتمد  لیم، 

الذي یعتمد بشكل كبیر على وجود البیئة المناسبة. ومع ذلك، قد یتطلب    STEAMالمؤسسات نھج التعلیم  
أو مساحة عمل في مبنى تعلیمي قائم تخصیص مساحة مناسبة وإعادة تشكیل واسعة النطاق    فاب الببناء  

حالً جاھًزا یمكن استخدامھ  مختبر فاب المصغر  لذلك یعد وللبنیة التحتیة الحالیة والعدید من القیود األخرى. 
تدریس   إمكانیة    STEAMلتمكین  لتوفیر  بسھولة  تخصیصھ  القدرات    النفاذ ویمكن  ذوي  األفراد  لجمیع 

 المختلفة مما یخلق بیئة تمكینیة وشاملة. 

 

 الخاتمة 

ب مراعاة الشمولیة وإمكانیة  بوضوح أنھ یجتثبت    ات العملیة األبحاث واألدلة والخبروفي النتیجة نرى أن  
عندما یتعلق األمر بتوفیر تعلیم جید وشامل لألطفال ألنھ یعطي قیمة لمساھمات جمیع الطالب بغض   النفاذ

یعد إنشاء مساحات ابتكار شاملة تدعم التعلم وتعززه وتسریعھ أمًرا ضروریًا ویتطلب  والنظر عن قدراتھم. 
ا على  یركز  الذي  التصمیم  لتطبیق  والعالمیة  فھًما  المحلیة  الشبكات  واستخدام  الشامل  والتصمیم  لمستخدم 

 وتخلق بیئة شاملة.  النفاذ إلنشاء حلول تزید من إمكانیة 
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