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نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   في مجالإطار عمل مدى لتنمیة الكفاءات  
 والتصمیم الشامل 

 
 محمد كثیر خریبي 

 مركز مدى

 

 الملخص

تتطور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتصبح جزًءا ال یتجزأ من الحیاة الیومیة، وتشكل تغییرات عمیقة  
إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بنفس   أن یكون بإمكان الجمیع النفاذفي مجتمعاتنا. وبالتالي، یجب  

الطریقة التي یستخدمھا أي شخص آخر، مما یعني أن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یجب أن تكون في  
متناول الجمیع بغض النظر عن قدراتھم أو احتیاجاتھم أو إعاقاتھم. وھذا یستدعي من بین تدابیر فعالة أخرى 

إمكانی في  المھارات  المشترك   النفاذة  تطویر  الفھم  تشمل  والتي  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا  إلى 
والتصمیم الشامل لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، فضالً عن اكتساب الكفاءات الالزمة   النفاذإلمكانیة  

تتماشى    لة للنفاذقابللنفاذ الرقمي للحیاة الیومیة والعمل. ومع ذلك، فإن اختیار مواد تدریبیة وتعلیمیة مناسبة  
المعلومات واالتصاال تكنولوجیا  في مجال  كفاءات محددة  یمثل    تمع  العربیة ال یزال  اللغة  في  وخاصة 

في   القدرة والكفاءة  بناء  في  التطلعات والرغبة  یثبط  الجمیع، مما  أمام  النفاذحاجًزا  تكنولوجیا   مجال  إلى 
واالتصاالت.   مدوالمعلومات  عمل  إطار  البحث  ھذا  الكفاءات  یقدم  لتنمیة  مجالى  تكنولوجیا   في  نفاذیة 

  النفاذ المعلومات واالتصاالت والتصمیم الشامل والذي یشمل جمیع الكفاءات األساسیة المطلوبة لدمج مبادئ  
إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بشكل فعال في مناھج التدریب والتعلیم من أجل سد فجوة التدریب 

 ل.والمعرفة في ھذا المجا

إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، التصمیم الشامل، أطر الكفاءات،   النفاذالكلمات المفتاحیة: 
 اإلعاقة، المصادر التعلیمیة المفتوحة  ياألشخاص ذو
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 مقدمة 

السن    والمتقدمین فيمجموعة واسعة من التحدیات والحواجز التي تواجھ األشخاص ذوي اإلعاقة    توجد
) مما یقلل من وصولھم إلى مختلف الخدمات  ICT( ال سیما في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت    ]1[

زاید بأن إمكانیة اعتراف عالمي متیوجد  في ظل ھذه الظروف،  و].  2عبر اإلنترنت والتعلیم وفرص العمل [
إلى تكنولوجیا المعلومات    النفاذضروریة لألفراد والمنظمات للمساعدة في إزالة الحواجز التي تعیق    النفاذ

عالمیًا وقابلة لالستخدام من قبل مجموعة    قابلة للنفاذواالتصاالت وإنشاء منتجات وخدمات عالیة الجودة  
ا المعلومات واالتصاالت تلعب دوًرا حاسًما في سد الفجوة  ال شك أن تكنولوجیو].  3واسعة من المستخدمین [

.  2030الرقمیة وتعزیز تنمیة مجتمعات المعرفة الشاملة، كما تم إبرازه في خطة التنمیة المستدامة لعام  
] وبالتالي تسھیل  4[  2030ھذا المنطلق، طُلب من الدول األعضاء في األمم المتحدة تنفیذ خطة عام    ومن
كنولوجیا المعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة. عالوة على ذلك، ووفقًا التفاقیة األمم  إلى ت  النفاذ

وخدمات   واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا  إلى  الوصول  فإن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  المتحدة 
الموقعة    على ھذا النحو، تلتزم الدولوالطوارئ واإلنترنت معترف بھ كحق أساسي من حقوق اإلنسان.  

إلى ھذه الخدمات بشكل عادل واالستثمار    بالنفاذباتخاذ التدابیر المناسبة للسماح لألشخاص ذوي اإلعاقة  
بشكل أكبر في توفیر منتجات وخدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي تلبي احتیاجاتھم ومتطلباتھم 

المعو].  3[ تكنولوجیا  من  االستفادة  یمكن  الخصوص،  وجھ  التعلیم على  في  الشاملة  واالتصاالت  لومات 
إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مناھج وبرامج بناء القدرات والتدریب   النفاذوكذلك دمج إمكانیة  

ذوو اإلعاقة،   فیھم األشخاص  بمن  لجمیع األشخاص  الوصول بشكل عادلوالتعلیم  یتمكنوا من  إلى    كي 
 نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتصمیم الشامل  مجالفي فرص التعلم واكتساب الكفاءات 

 المطلوبة للحیاة والعمل.

 

 ممثلة تمثیال ناقصاً   نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتصمیم الشاملموضوعات    إن   في الواقع
] العربیة  المنطقة  في  التحدید  وجھ  على  والتعلیم  التدریب  مناھج  إل5في  باإلضافة  توافر  ].  فإن  ذلك،  ى 

والمناسب لسیاقات التعلم المختلفة ومستویات الكفاءة یظل أقل بكثیر   القابل للنفاذالمحتوى التعلیمي الرقمي 
سیؤدي ھذا بال شك إلى نقص المعرفة والوعي والخبرة حول تطویر محتویات و].  7] [6من التوقعات [

من المھم للغایة نشر المعرفة   فإنھلذلك  وألمم المتحدة.  ، على عكس ما ورد في اتفاقیات اقابلة للنفاذوخدمات  
إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وال سیما من خالل    النفاذوالوعي وتطویر المھارات حول إمكانیة  

التدریبیة   الدورات  تكامل  الشامل  حولتعزیز  والتصمیم  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا  في    نفاذیة 
 وخدمات التطویر المھني.  المؤسسات التعلیمیة



 2022أكتوبر  -  21العدد  -  7نفاذ، المجلد  
 CC BY-NC-ND 4.0من مركز مدى مرخصة بموجب  2022©   نفاذ

  3 
   

نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت    في مجالتعرض ھذه الورقة إطار عمل مدى لتنمیة الكفاءات  
إلى تكنولوجیا    النفاذالذي یحدد مجموعة من الكفاءات المتماسكة ذات الصلة في مجال    والتصمیم الشامل

تعلم التدریب ولل تأسیسيكون بمثابة دلیل یھدف إلى أن یي ذالمعلومات واالتصاالت والتصمیم الشامل، وال
تم تنظیم ما تبقى وقد  ].  8إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتصمیم الشامل [    النفاذإمكانیة  مجال  في  

إلى تكنولوجیا   النفاذلثاني في البرامج التعلیمیة الحالیة في  من ھذه الورقة على النحو التالي: یبحث القسم ا
المعلومات واالتصاالت ویناقش الحاجة إلى نموذج الكفاءة كأداة لتوجیھ التدریب والتعلم في ھذا القطاع.  

عمل إطار  الثالث  القسم  یصف  ذلك،  مجال  مدى  بعد  الكفاءات  المعلومات    لتنمیة  تكنولوجیا  نفاذیة 
إلطار  صحة اللتحقق من    من جولتین  یقدم القسم الرابع بعد ذلك بعض النتائج من طریقة دلفيوواالتصاالت.  

 . في ھذا المجال للمضي قدًما طرقٍ  باقتراحیختتم القسم الخامس الورقة والمقترح. 
 

 إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  النفاذتطویر قدرات 

من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اتخاذ التدابیر المناسبة   9یتعین على الدول األطراف وفقًا للمادة  
وكذلك لتعزیز االستخدام الشامل لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والوصول إلیھا    النفاذلتعزیز إمكانیة  

إلى تكنولوجیا    النفاذاالفتقار إلى مھارات    أظھرت العدید من الدراسات االستقصائیة أنوقد  ].  3بأقل تكلفة [
المنتجات والمحتویات والخدمات   إلى  النفاذالمعلومات واالتصاالت یمثل عقبة خطیرة أمام تنفیذ إمكانیة  

]. واستجابة لذلك، سارعت العدید من المنظمات والمؤسسات التعلیمیة والتدریبیة إلى تقدیم 10] [9الرقمیة [
القدرات   بناء  إلمكانیة  برامج  وفھمھم  معارفھم  مع  المتوافقة  المعلومات   النفاذوالتدریب  تكنولوجیا  إلى 

] [12] [11واالتصاالت  المبادرات].  13]  ھذه  أھم  إلىمبادرة    ومن  رابطة   (WAI)الویب    النفاذ  من 
]. 14[  النفاذالتي زودت المجتمع بمواد تدریبیة لدعم فھم األفراد وتنفیذ إمكانیة     (W3C)  الشبكة العالمیة

إلى الویب الستخدامھ كإطار عمل للمعلمین   النفاذحول إمكانیة خاص  بتطویر منھج  كما قامت ھذه المبادرة  
إمكانیة  والخاصة.    مقرراتھملبناء   أسس  الدراسیة  المناھج  النطاق  النفاذتغطي وحدات  ومھارات   واسعة 

]. باإلضافة إلى ذلك، توفر الرابطة الدولیة  15محددة للمطورین والمصممین ومؤلفي المحتوى وغیرھم [
لمبادرة العالمیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الشاملة في إطار ا)،  IAAP(  النفاذلمتخصصي إمكانیة  

G3ICT  النفاذولة لدعم المتخصصین في إمكانیة  الرقمي في محا  النفاذ، موارد وشھادات مھنیة في إمكانیة 
 ].10في المنتجات والمحتویات الرقمیة [ النفاذلتطویر وظائفھم والنھوض بھا ودمج إمكانیة 

مبادرة   (  النفاذتعاونت  الویب  التعلیم مع  )  WAIإلى  في  المعلومات  لتكنولوجیا  الیونسكو  معھد 
)UNESCO IITE  لمبادرةاإلنترنت مبنیة على المناھج المفتوحة لـ) لتقدیم دورة تدریبیة مجانیة عبر .

دورة تدریبیة مفتوحة على اإلنترنت واسعة  وإلى الویب    النفاذفي ھذا السیاق مقدمة حول إمكانیة  وقد أطلقوا  
الدورة مجانًا أو اختیار الحصول على   دراسةیمكن للمتعلمین  و].  edX  ]16على منصة    MOOCالنطاق  

]. وبنفس الطریقة، تقدم منظمة االتحاد الدولي لالتصاالت تدریبًا ذاتیًا  17ق منھا [شھادة مدفوعة تم التحق
إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بھدف تطویر فھم جید للنفاذ إلى    النفاذعبر اإلنترنت حول إمكانیة  

عن األمثلة    بصرف النظرو].  18تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بین جمیع أصحاب المصلحة المعنیین [
إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من خالل   النفاذ المذكورة أعاله للمنظمات التي تسعى جاھدة لتحقیق  

 مقررات النفاذانضمت العدید من الجامعات أیًضا إلى ھذه المساعي ودمجت  فقد  بناء القدرات والتدریب،  
في قطر، أدخلت مؤخًرا جامعة حمد بن  ].  20] [19إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مناھجھا [
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الوالیات  وفي    الرقمي في مناھجھم الدراسیة.  النفاذتتناول إمكانیة    مقرراتوكلیة المجتمع    (HBKU)خلیفة  
دورة تدریبیة عبر اإلنترنت    إلینوي  والیة  جامعة إلینوي في أوربانا شامبین فيأطلقت    المتحدة األمریكیة

)MOOC  كورسیرا تتیح للمتعلمین منصة  ) لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والمعونة اإللكترونیة على
إمكانیة   أساسیات  الشامل.    النفاذاستكشاف  للمتعلمین  ووالتصمیم  اختیار   دراسةیمكن  أو  مجانًا  الدورة 

 ]. 21) [ 2020الحصول على شھادة مدفوعة تم التحقق منھا (جامعة إلینوي في أوربانا شامبین ، 

 

لتطویر  و التعلیمیة  والمؤسسات  الجامعات  مع  وثیق  بشكل  مدى  مركز  یتعاون  قطر،  حول    مقرراتفي 
الرقمي   النفاذحول إمكانیة    مقرراً ، على سبیل المثال،  HBKUتقدم جامعة حمد بن خلیفة  و.  النفاذإمكانیة  
في مجالضمن   الجامعیة  اإلنسان    برامجھا  بین  إلى  والكومبیوتر التفاعل  تمھیدي حول    مقرر، باإلضافة 
أطلقت كلیة المجتمع  كما  ].  5إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ضمن مناھجھا األساسیة [  النفاذإمكانیة  

مؤخًرا   قطر  العر  اً تمھیدی  مقرراً في  باللغة  اإللكترونیة  والمعونة  واالتصاالت  المعلومات  بیة  لتكنولوجیا 
 مدى.  مركز كجزء من برنامج المناھج األساسي الذي یدعمھ 

إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في   النفاذھذا في الواقع جھد مھم ومفید للغایة نحو تعزیز إمكانیة  إن  
المنطقة. ومع ذلك ، یبدو أنھ ال یمكن استخدام أي منھا بشكل فعال كإطار شامل لتغطیة جمیع المعارف  

ارات والمواقف التي یحتاج المتعلمون إلى اكتسابھا، وال یمكن استخدامھا كأداة لوصف وتنظیم المواد  والمھ
أصحاب   یحتاجھ  ما  العالمي  الصعید  على  یحدد  الذي  المخصص  الكفاءات  إطار  فإن  لذلك،  الموجودة. 

التنمی في  والمساعدة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا  قدرات  تطویر  حیث  من  والتدریب المصلحة  ة 
 والتعلیم من أجل تحقیقھ مطلوب أكثر من أي وقت مضى.

 

عندما یتم رصد كفاءات محددة جیدًا في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والمعونات اإلنسانیة في 
إطار كفاءات مخصص واعتمادھا كمعیار عالمي، سیتمكن األفراد والمھنیون من جمیع أنحاء العالم من  

المستوى من الفھم ونفس مجموعات المھارات التي یدعمھا المتخصصین في التدریب ومقدمي   اكتساب نفس
مناھجھلھؤالء  یمكن  و  التعلیم. تحدید  ھذا  المشترك  الكفاءات  إطار  من  االستفادة  خالل   موبرامجھ  م من 
التدریبیة على الصعید العالمي لتلبیة احتیاجات    معروضھ  سیقدمونالتدریبیة بشكل أفضل، وبالتالي    موموادھ

مدى    قام مركزفي ھذا السیاق،  وإلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بدقة أكبر.    النفاذوظائف إمكانیة  
  نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتصمیم الشامل   في مجالإطار عمل لتنمیة الكفاءات  بإطالق  

إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   النفاذادیمیة المبتكرة بالكامل نحو تعزیز كفاءة  كجزء من مبادرتھ األك
 ].22في المنطقة وخارجھا [

 

 

 نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتصمیم الشامل في مجاللتنمیة الكفاءات مدى إطار عمل 

نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتصمیم   في مجالإطار عمل تنمیة الكفاءات مدى مركز طور 
الطالب والعاملین  23[  الشامل أساسیات] من أجل توجیھ تدریب  تكنولوجیا   النفاذإمكانیة    في مجال  إلى 
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الشامل،   والتصمیم  واالتصاالت  اھذا اإلطار  یسمح  والمعلومات  تجربة  بفھم  المستھدف  إلعاقة  للجمھور 
بإمكانیة   وعیھم  وزیادة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا  باستخدام  وإنشاء    النفاذالمتعلقة  استخدام  عند 

 المبادء التوجیھیة للنفاذ]، بما في ذلك  26] [25[   النفاذ] وتطبیق معاییر وتقنیات  24المواد اإللكترونیة [
 ذات الصلة بالنفاذ  ھمیدًا للتمیز في مھن] ، حتى یكونوا مستعدین جW3C WCAG  ]27إلى محتوى الویب  

 .قابلة للنفاذوالمساھمة في إنشاء منتجات ومحتویات وخدمات 

 

إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في برامج التعلیم والتدریب التي   النفاذبھدف تعزیز دمج إمكانیة  و
إلمكانیة   مدى  كفاءات  إطار  استخدام  یمكن  متنوعة،  جماھیر  المعلومات    فاذالنتستھدف  تكنولوجیا  إلى 

المھني  التعلیم  خدمات  لتوجیھ  كأداة  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجیا  الشامل  والتصمیم  واالتصاالت 
في  لوالجامعات واألفراد   الكفاءات  النفاذتحدید  [  مجال  المعلومات واالتصاالت  تكنولوجیا  كما  ].  28إلى 

 مجال النفاذ معلومات واالتصاالت، كإطار مفتوح متاح في  یمكن تكییف إطار كفاءات مدى لتكنولوجیا ال
بالمثل  بموجب    مرخص  المفتوح -Creative Commons Attribution  دولي  4.0الترخیص 

ShareAlike 4  )CC BY-SA 4.0 في منھ  تعلم مختلفة واالستفادة  في سیاقات وأنماط  )، لالستخدام 
   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتحول متوافقة تعلیمیة تطویر ووصف ونشر موارد 

طار صانعو القرار واإلداریون والمعلمون المسؤولون عن صیاغة سیاسات وسیاسات ھذا اإلجمھور  ویضم  
تھدف برامج التعلیم والتدریب وإصدار  وخبراء األعمال والصناعة.    وبرامج التعلیم والتدریب فضالً عن

مثل    والتخصصاتالشھادات التي تم تطویرھا وفقًا إلطار كفاءات إلى تغطیة مجموعة واسعة من المھن  
  ة التعلیمی الموارد مؤلفي المحتوى الرقمي ومدیري محتوى الویب ومطوري الویب والمصممین ومصممي

المعلمین ومدیري المشاریع ومدیري تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  وعلیم الرقمي  والمتخصصین في الت
 ومھنیي التسویق ومتخصصي االتصاالت، إلخ.

 

عمل  و إطار  الكفاءات  مدى  یتمیز  مجاللتنمیة  والتصمیم   في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا    نفاذیة 
إلى تكنولوجیا المعلومات    النفاذبستة مجاالت رئیسیة للكفاءات تتبع تقدًما منطقیًا في إتقان إمكانیة    الشامل

 ): 1واالتصاالت (الجدول 

 •D1 النفاذ.. التعرف على اإلعاقة وإمكانیة 

 •D2 النفاذ.. وصف المشھد القانوني لإلعاقة وإمكانیة 

 •D3 الشامل. فھم التصمیم. 

 •D4 قابل للنفاذ. رقمي . إنشاء محتوى 

 •D5 قابل للنفاذ.. إنشاء محتوى ویب 

 •D6 الرقمیة إلى البیئات والمنصات النفاذ. تسھیل. 
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قدرات (الجدول  المجاالت على مجموعة من الكفاءات، كل منھا مقسم فرعیًا إلى  ھذه الیحتوي كل مجال من  
وتقییمھا   القابلة للنفاذتطویر المحتویات الرقمیة    المستھدف لیكون قادراً علىالجمھور    ھایجب أن یتقن  التي  )2

(من  وومعالجتھا.   األولى  األربعة  الكفاءة  مجاالت  لتكنولوجیا  D4إلى    D1تمثل  األساسیة  الكفاءات   (
) التي تغطي القدرات األساسیة المطلوبة لتطویر إتقان أعمق للمبادئ  ICT-AIDالمعلومات واالتصاالت (

القدرات المطلوبة لتقییم وتطویر محتوى الویب  D5یشمل مجال الكفاءة الخامس و األساسیة للنفاذ الرقمي.
أخیًرا، یتمیز مجال الكفاءة السادس بنطاق واسع من ووفقًا للمعاییر الدولیة وأفضل الممارسات.    القابل للنفاذ

لعاب والتقنیات الرقمیة  بما في ذلك تطبیقات األجھزة المحمولة واأل  القابلة للنفاذالبیئات واألنظمة الرقمیة  
 المستقبلیة. 

 

 

 -  1 الجدول  - الشامل والتصمیم واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا نفاذیة كفاءات
 الكفاءات  مجال الكفاءة 

D1.   التعرف على اإلعاقة
 النفاذ وإمكانیة 

 D1.1 التمییز بین النماذج النظریة لإلعاقة 

  D1.2 على األنواع الرئیسیة لإلعاقات وأثرھا على حیاة األشخاص   التعرف
 ذوي اإلعاقة 

D1.3  إظھار فھم إمكانیة النفاذ  

  D1.4  وصف مبادئ وآداب التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة والعمل على
 اتباعھا 

D2.   وصف المشھد القانوني
 النفاذ لإلعاقة وإمكانیة 

 D2.1 واإلعالنات واالتفاقیات الرئیسیة المتعلقة  تحدید ووصف القوانین
 بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  D2.2 وأفضل الممارسات حول نفاذیة    الرئیسیة التعرف على  السیاسات
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 D2.3 تحدید معاییر نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 D2.4 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المؤسسة إدماج نفاذیة 

D3.  الشامل فھم التصمیم  D3.1 استیعاب مفھوم ومقاصد التصمیم الشامل 

 D3.2      التصمیم الشامل للتعلّم   إظھار فھم 

D4.   قابل  إنشاء محتوى رقمي
 للنفاذ

D4.1  االعتبارات الرئیسیة المتعلقة بنفاذیة التنسیقات الرقمیة الشائعة  تحدید 

D4.2  إنشاء مستندات معالجة النصوص قابلة للنفاذ الرقمي 

D4.3  إنشاء مستندات العروض التقدیمیة قابلة للنفاذ الرقمي 

D4.4 إنشاء مستندات PDF  قابلة للنفاذ الرقمي 

D4.5  اعتبارات النفاذ الرقمي لمختلف أشكال الوسائط المتعددة   تعمیم 

D5.  قابل  إنشاء محتوى ویب
 للنفاذ

D5.1  استیعاب المفاھیم االساسیة للنفاذ الرقمي إلى الویب 

D5.2  وإنشاء محتوى ویب وفق مواصفات مبادرة النفاذ إلى الویب تصمیم 
W3C 

D5.3  اختبار وتقییم النفاذ إلى الویب 
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 الكفاءات  مجال الكفاءة 
D5.4  مراجعة ومعالجة مواقع الویب الغیر قابلة للنفاذ الرقمي 

D6.  إلى البیئات   النفاذ تسھیل
 والمنصات الرقمیة 

D6.1  وتطبیق المبادئ األساسیة لنفاذیة تطبیقات الجوال  تحدید 

D6.2  تقییم نفاذیة تطبیقات الجوال 
D6.3  تحدید اعتبارات نفاذیة األلعاب 
D6.4  تحقیق نفاذیة التكنولوجیات الرقمیة الناشئة 

 
 

تطویر تخصصات   حالیًا  یتم  الكفاءات،  ھذه  على  واالتصاالت  بناًء  المعلومات  تكنولوجیا  نفاذیة  كفاءات 
الشامل واإلنجلیزیة.    والتصمیم  العربیة  ثالث  وباللغتین  التخصص  إطار   مقرراتیتضمن  مع  تتماشى 

ومتقدم.  ال ومتوسط  مبتدئ  المھارات:  من  مستویات  لثالثة  وفقًا  ھذه  وكفاءات  تقدیم  في   المقرراتیمكن 
(الجدول   التدریب  ومعاھد  الكفاءات  3الجامعات  اكتساب  لذلك إلثبات  وفقًا  الشھادات  على  والحصول   ،(

برامج تدریبیة مشتركة مدى مع الشركاء من أجل تقدیم  مركز  على ھذا النحو، یتعاون  والالزمة لكل مستوى.  
 الرئیسیة الثالث التالیة:  المقرراتمعتمدة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة بما في ذلك 

 

   

 ,D1, D2, D3, D4.1, D4,2تغطي الكفاءات التالیة: مقدمة في نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصال والتصمیم الشامل  •
D4.3, D4.4, D4.5.1, D4.5.2, D4.5.3, D4.5.4, D4.5.5,  و D5.1. 

  .D5.4و   ,D4.5.6, D4.5.7, D4.5.8, D4.5.9, D4.5.10, D5.2, D5.3ویغطي الكفاءات التالیة:    النفاذ الرقمي •
  D6: البیئات الرقمیة  الموبایل و فاذیة ن •

 
 
 
 

     2 الجدول       D1 الكفاءة لمجال المقابلة القدرات

 القدرات الكفاءات 

 D1.1   لتمییز بین النماذج النظریة  ا
 لإلعاقة 

 

 تحدید النماذج النظریة األساسیة لإلعاقة   -1

وصف خصائص النماذج النظریة لإلعاقة وفھم أوجھ قوتھا   -2 
 وضعفھا 

 تعریف اإلعاقة   -3 

    D1.2   لتعرف على األنواع الرئیسیة  ا
لإلعاقات وأثرھا على حیاة األشخاص  

 ذوي اإلعاقة 

 

ألنواع األساسیة لإلعاقات والتركیبة السكانیة ذات  تحدید  -1
 الصلة 

تسمیة الخصائص الرئیسیة لإلعاقات والحواجز المرتبطة   -2
 بھ ا 

  بالتكنولوجیات تمییز كیفیة تعامل األشخاص ذوي اإلعاقة  -3
 فة وتأثیراتھا المختل

D1.3   وصف النطاق الواسع للنفاذیة والتكنولوجیا         .1 فھم إمكانیة النفاذ  إظھار 

 تحدید فوائد قابلیة النفاذ         .2
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تعریف نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت          .3
 والمصطلحات ذات الصلة 

إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   النفاذ حواجز تشاف كا        .4
 والحلول الممكنة 

مجاالت استخدام وتطبیق التكنولوجیات المساعدة   تحدید        .5
 واالستراتیجیات المكیفة 

أھم المنظمات والمؤسسات والشبكات المھنیة الفاعلة  تحدید         .6
 في مجال قابلیة النفاذ 

تعزیز الشمول الرقمي من خالل تكنولوجیا  مناقشة دورك في         .7
 المعلومات واالتصاالت 

 D1.4   وصف مبادئ وآداب التعامل مع
األشخاص ذوي اإلعاقة والعمل على  

 اتباعھا 

تحدید المفاھیم الخاطئة أو الصور النمطیة الرئیسیة حول          .1
 األشخاص ذوي اإلعاقة 

األشخاص ذوي اإلعاقة في  تطبیق إرشادات آداب التعامل مع           .2 
 سیاقات الحیاة الیومیة المختلفة 

تحدید مساھماتك في حركة اإلعاقة ونفاذیة تكنولوجیا          .3
 المعلومات واالتصاالت 

 

األول المطابق للمستوى األول في مناھج التعلیم في الجامعات على سبیل المثال. في   المقرریمكن دمج  
إلى التحضیر للمستوى األول من الشھادة التي   المقرر  اھدف ھذوی.  CCPإطار البرنامج األساسي المشترك  

التصمیم الشامل. إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت و  النفاذتثبت اكتساب الكفاءات األساسیة في إمكانیة  
ضمن برامج   ماالثاني والثالث المستویات المتوسطة والمتقدمة ویمكن بالتالي إدراجھ  المقررانستھدف  وی

تسمح ھذه المستویات األخیرة للطالب والمتدربین بالحصول  وعلوم الكمبیوتر المتخصصة في الجامعات.  
 لرقمي: ا النفاذالرقمي ثم شھادة لخبراء  النفاذعلى شھادة متخصصي 

في   الكفاءات األساسیة  المستوى األول:  المعلومات واالتصاالت والتصمیم    النفاذ• شھادة  تكنولوجیا  إلى 
 الشامل 

 الرقمي  النفاذ• شھادة المستوى الثاني: أخصائي 

 إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  النفاذ• شھادة المستوى الثالث: خبیر 
   
 

 مدى  من المعتمد التدریب برنامج إطار في الشامل والتصمیم واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا في التخصص .3 الجدول  

 الشھادة  المستوى  العنوان  المقرر
المقرر  
 األول

مقدمة في نفاذیة تكنولوجیا المعلومات  
 واالتصال والتصمیم الشامل 

في  ا مبتدئ األساسیة  إلى لكفاءات    النفاذ 
واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجیا 

 والتصمیم الشامل 
 

المقرر  
 الثاني

 

 النفاذ الرقمي 

 

 أخصائي النفاذ الرقمي  متوسط
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المقرر  
 الثالث

 

المعلومات    إلى   نفاذالخبیر   متقدم نفاذیة الموبایل و  البیئات الرقمیة  تكنولوجیا 
 واالتصاالت 

 

، ومن أجل تعزیز تطویر المحتوى التدریبي والتعلیمي القابل للنفاذ، ال سیما في موضوعات  أخرى   من ناحیة
، یقدم مركز 29النفاذ إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واالستفادة من ظھور تكنولوجیا التعلیم [  [

، حیث OER Commons  على المنصة العالمیة وقابلة للنفاذ  مفتوحة ومتاحة للجمیعمدى موارد تعلیمیة  
-ICT(  والتصمیم الشاملوالمتوافقة مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  القابلة للنفاذیتم تجمیع الموارد 

AID  .یكون مدى ھو أن    توفیرھذه المواردالھدف من  إن  ) وإدارتھا من خالل المجموعات وأدوات التطویر  
) التي یمكن الوصول ICT-AIDمات واالتصاالت (مركًزا عالمیًا للمعرفة یتمیز بموارد تكنولوجیا المعلو

إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   النفاذإلیھا مجانًا من أجل توسیع القدرات للجمیع في مجال إمكانیة  
]30 .[ 

مدى   عمل  إطار  تقدیم  یتم  ذلك،  على  كفاءاتعالوة  تنمیة  مجال  المعلومات   النفاذ  في  تكنولوجیا  إلى 
الرقمیة ومنصة التعاون    OER Commonsواالتصاالت والتصمیم الشامل كمعیار متاح لمستخدمي مكتبة  

مدى  سیتم  و).  1(الشكل   عمل  إطار  المفتوحة كمعیار  استخدام  التعلیمیة  الموارد  ووصف  لفھرسة 
میم الشامل مما یوفر سھولة الوصول إلى الكفاءات المحددة في إطار العمل حول النفاذ الرقمي والتص  وفق

للبحث عن الموارد التعلیمیة  مدى على ھذا النحو، سیتم استخدام إطار كفاءات و. ھذه الموارد واسترجاعھا
 المتعلمین والمعلمین على مستوى العالم.  بما یخدمالمفتوحة ومواءمتھا وتقییمھا 

  
 
 

   

 

 OER Commons على منصة إطار عمل مدى   معیار تعلیم 1الشكل 
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نفاذیة تكنولوجیا المعلومات   في مجاللتنمیة الكفاءات  مدى إطار عمل دراسة استقصائیة للخبراء حول 
 الشامل  واالتصاالت والتصمیم

وبھدف ].  31للحصول على آراء الخبراء وتوصیاتھم في مجال معین [   االستبیاناتبشكل عام، یتم إجراء  
  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   نفاذیة  فھم أفضل للكفاءات المطلوبة ذات الصلة في مجال  الحصول على

وشاركھا مع  متنوعة  وإدراجھا وھیكلھا في إطار الكفاءات، أعد مركز مدى استبیانات    والتصمیم الشامل
من   المقترح.    الخبراءمجموعة  اإلطار  صحة  من  التحقق  ثم  مراجعتھا  إرسال ووطلب  تم  الواقع،  في 

استبیانات دلفي المكونة من مستویین عبر البرید اإللكتروني إلى مجموعة مختارة من الخبراء في المنطقة.  
أطر الكفاءات. وتكنولوجیا التعلیم و  النفاذجاء معظم المراجعین من األوساط األكادیمیة ذات الخبرة في  و
في المقام األول، تمت دعوة الخبراء واالتصال بھم لقیاس مدى اھتمامھم بالمشاركة في الدراسة. ثم شارك و

٪ من الردود النشطة) في الدراسة. كجزء من الجولة األولى 70خبیراً مدعواً ، حوالي  32خبیراً (من  22
الكفاءات المقترح والتحقق مما إذا كان قد غطى    من المسح، قام الخبراء بمراجعة والتحقق من ھیكل إطار

یغطي االستبیان األول ثالثة  وجمیع الكفاءات ذات الصلة ومستویات القدرة ومستویات الكفاءة ذات الصلة. 
تكنولوجیا المعلومات  نفاذیة ) مجاالت الكفاءة في مجال  2) المعلومات الشخصیة والمھنیة. (1أبعاد وھي: (
  والتصمیم الشامل   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتنفاذیة  ) كفاءات  3(و؛  م الشاملوالتصمیواالتصاالت  

إلضافة ردودھم التفصیلیة على لمدة نصف شھر تقریبًا  تمت دعوة الخبراء  ولكل مجال من مجاالت الكفاءة.  
 االستبیان المرسل عبر البرید اإللكتروني.

بعد ذلك، تم جمع بیانات االستجابة وتحلیلھا وتم تحدیث إطار الكفاءات وتحسینھ بناًء على االقتراحات  و
  مقررات أكدوا أن  خبیراً شاركوا في الدراسة،  22من بین  خبراء  10ومن الجدیربالذكر أن األكثر شیوًعا. 

مماثلة) لم یتم دمجھا بعد في مناھج    مقررات(أو    والتصمیم الشامل  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتنفاذیة  
بالنسبة للسؤال وأو سیتم دمجھا.  تم  خبراء فقط أنھ    6  أجابال یعرفون، و  آخرون   6والجامعات في بلدانھم،  

التصمیم الشامل، وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت    وجود أطر عمل مماثلة حول كفاءات نفاذیةحول  
 W3C WAI  رابطة الشبكة العالمیة   نھم في الغالب إلى مناھجم  7بالرفض وأشار    22من أصل    15أجاب  

المھنیة، وكالھما ال یغطي بشكل شامل جمیع المعارف    IAAPإلى الویب وشھادات    النفاذحول إمكانیة  
 ، كما أنھا التصمیم الشامل وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  نفاذیةوالقدرات المطلوبة حول موضوعات 

ما تبقى من االستبیان األول مخصص للتحقیق  وكان  ).  2طار للكفاءات (الشكل  لتكون إ  ومبنیةلیست منظمة  
خبراء بشدة    7أخیًرا، وافق  وفي ھیكل اإلطار وللتحقق من الكفاءات التي تم رصدھا والقدرات األساسیة.  

ووافق   العمل  المقترح إلطار  الھیكل  اإلطار  خبراء    12على  مالئمة  اإلخبراء    3ووافق  على  طار  على 
بعد جمع وتحلیل المدخالت والتغذیة المرتدة من الخبراء، تم تحدیث وتعزیز و.  باإلجابة أنھ مالئم إلى حد ما

بعد ذلك، طُلب من الخبراء في استبیان  و.  والتصمیم الشاملإطار كفاءات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  
تم الحصول  والجولة الثانیة تأكید التحدیثات المقترحة والتحقق الحقًا من اإلصدار النھائي لإلطار المقترح. 

للتعبیر عن مدى اتفاق الخبراء مع اإلصدار الحالي إلطار   من أصل عشر درجات  9.05معدل  على متوسط  
تم الحصول على متوسط   والتصمیم الشامل. كمایا المعلومات واالتصاالت  عمل الكفاءة المعزز لتكنولوج

البالغ   درجات  8.09المعدل  أصل عشر  المحتمل    من  االستعداد  عن  إلیھا   لجامعات اللتعبیر  ینتمي    التي 
    لتبني إطار العمل ھذا. الخبراء 
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إلى تكنولوجیا المعلومات  النفاذإمكانیة  من وجود أطر عمل مماثلة إلطار عمل تنمیة الكفاءات في مجال التحقق  :2الشكل 
 التصمیم الشامل وواالتصاالت 

 

نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتصمیم    في مجالإطار عمل تنمیة الكفاءات  حاالت استخدام  
 من قبل شركاء مدى في قطر  الشامل

لتطویر  یتعاون م التعلیمیة  الجامعات والمؤسسات  التي  مقرراتركز مدى بشكل وثیق مع  النفاذ   إمكانیة 
نفاذیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتصمیم   في مجالتنمیة الكفاءات  مدى لتتماشى مع إطار عمل  

إلى تكنولوجیا    النفاذحول إمكانیة    مقرراً   HBKUتقدم جامعة حمد بن خلیفة    فعلى سبیل المثال، الشامل.  
طالب   یتمتع  ذلك،  إلى  باإلضافة  الكمبیوتر.  وھندسة  برمجة  بكالوریوس  في  واالتصاالت  المعلومات 

للتفاعل    اختیار مقرر اختیاريالماجستیر والدكتوراه في كلیة العلوم والھندسة بجامعة حمد بن خلیفة بفرصة  
إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وموضوعات التصمیم   النفاذ  غطي إمكانیةی  والكومبیوتربین اإلنسان  

الشامل. وفقًا لذلك، یشارك طالب البحث بنشاط من خالل منح بحثیة نشطة تتعلق بإمكانیة الوصول واإلدماج  
بھدف   المقرراتمدى لتصمیم وإعداد ھذه  عمل  تم االستفادة من إطار  وقد  الرقمي والتكنولوجیا المساعدة.  

من خالل تغطیة مجموعة وإلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.    النفاذع قدرات الطالب في مجال  توسی
لتطویر  الالزمة  للمھارات  شاملة  مراجعة  الدورات  ھذه  توفر   ، األھمیة  ذات  الموضوعات  من  متنوعة 

الرقمي والمنصات   المحتوى  للنفاذومراجعة وتقییم  الدولیة وأف  القابلة  للمعاییر  في وفقًا  الممارسات.  ضل 
نفاذیة تكنولوجیا المعلومات   في مجالإطار عمل تنمیة الكفاءات    مقرراتالواقع، فإن الطالب الذي أكمل  
الشامل والتصمیم  وأھمیة   واالتصاالت  تعریف  فھم  على:  أساسي  بشكل  القدرة  لدیھ  إلى    النفاذسیكون 

ویب   ومواقع  محتوى  وتطویر  واالتصاالت  المعلومات  محمولة  تكنولوجیا  للنفاذوتطبیقات  تقییم و  قابلة 
إمكانیة   اإللكترونیة   النفاذمستوى  والمواقع  المستندات  (مثل  والمنصات  الرقمي  المحتوى  خدمات  إلى 

 ات وتطبیق  اتاستخدامإضافة إلى تحدید    وتطبیقات الھاتف المحمول واألكشاك اإللكترونیة وما إلى ذلك)
ال مبادئ  وتطبیق  المساعدة  على  التكنولوجیا  تركز  التي  التكنولوجیا  لتطویر  والشاملة  الشاملة  تصمیم 

 المستخدم. 

المذكورة أعاله، قام طالب جامعة حمد بن خلیفة بزیارة مركز مدى ومختبر    النفاذ  مقرراتكجزء من  و 
مما أتاح لھم الفرصة لمعرفة المزید عن برامج وخدمات وأنشطة    مدى  عمل  االبتكار التابع لھ والتقوا بفریق

32%

68%

ومات وجود أطر عمل مماثلة لتنمیة كفاءات نفاذیة تكنولوجیا المعلھل تعلم ب
واالتصاالت والتصمیم الشامل؟

Yes No

ال   نعم
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إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في قطر وخارجھا. ومن الجدیر   النفاذدى من أجل تعزیز إمكانیة  م
لمعالجة مشكالت   ابتكاریة جاریة  في مشاریع  قد شاركوا  الطالب  أن  أیًضا  أظھر والملحة.    النفاذبالذكر 

بالمشاركة  كما اھتم الكثیر منھم  مشاركة كاملة.  شاركوا في العمل  العملیة اھتماًما شدیدًا وھذه  الطالب خالل  
في جامعة حمد بن خلیفة ومدى. باإلضافة إلى ذلك ،    النفاذفي األبحاث والمشاریع الجاریة حول إمكانیة  

إمكانیة   درًسا حول  أیًضا  الشامل كجزء من    النفاذقدمت جامعة حمد بن خلیفة  التصمیم   مقرروالتصمیم 
أقیمت ورشة عمل حول و  .للطالب  للرعایة الصحیة بالتعاون مع مركز مدى لبناء القدرات البحثیة  التفاعلي
التي في ورشة العمل  و.  المقررالرقمي في مركز مدى لجمیع الطالب الذین شاركوا في ھذا    النفاذإمكانیة  

تحت   في  عقدت  "مقدمة  أھمیة    النفاذعنوان:  على  المشاركون  تعرف  ذوي  ا  إدماج الرقمي"،  ألشخاص 
تم توفیر فرص للمشاركین للتفاعل  واإلعاقة والتأكد من حصولھم على االبتكارات المتعلقة بالتكنولوجیا.  

مع التطبیقات والتقنیات الواقعیة، وبالتالي تعزیز خبرتھم التعلیمیة (لمعرفة المزید عن تجربة جامعة حمد 
 النفاذإلصدار بعنوان: بناء القدرات البحثیة إلمكانیة بن خلیفة، یرجى االطالع على الورقة التالیة في ھذا ا
 إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في دولة قطر).

 

بتقدیم   قطر  في  المجتمع  كلیة  قامت  العربیة  تأسیسي   مقرركما  الكفاءات  ل  باللغة  مجالتنمیة  نفاذیة   في 
یدعمھ  المقررات التأسیسیة الذي  ج  كجزء من برنام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتصمیم الشامل

إلى تكنولوجیا المعلومات   النفاذیعد ھذا في الواقع جھدًا مھًما ومفیدًا للغایة نحو تعزیز إمكانیة  و  مدى.مركز  
  النفاذحمل عنوان: "مقدمة إلمكانیة یي ذال ا المقررھذتقدیم دأ وقد بواالتصاالت باللغة العربیة في المنطقة. 

طالبة   22حوالي  بمشاركة      2022معلومات واالتصاالت والتصمیم الشامل"، في خریف  إلى تكنولوجیا ال
عمل محاضرة نظریة وأیًضا ككأسبوعیًا جزئیًا    المقرریتم تغطیة  ومعظمھن من القطاع الحكومي في قطر.  

 اتإطار كفاءمدى باللغة العربیة بناًء على  مركز  وإعداده من قبل    ھذا المقررتم تصمیم  وقد  مختبر.  في ال
كفاءات  ال  یستھدف المقرر. وفقًا لذلك،  والتصمیم الشامل    تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتلنفاذیة  مدى  

،  D1   ،D2   ،D3   ،D4.1   ،D4   ،2    ،D4.3   ،D4.4   ،D4.5.1   ،D4.5.2التالیة وفقًا لإلطار:  
D4.5.3   ،D4 .5.4    وD4.5.5    وD4.5.6    وD5.1  .عبر اإلنترنت بشكل مفتوح  اح  مت  كما أن ھذا المقرر  

. لذلك، یمكن لكلیة المجتمع في  (CC BY-SA 4.0)تحت  على  مركز مدى للموارد التعلیمیة المفتوحة  
الستخدامھ في سیاقات وأنماط تعلیمیة   المقررقطر وأي مؤسسات تعلیمیة أخرى في قطر وخارجھا تكییف 

إلى تكنولوجیا المعلومات   في النفاذتخصص مدى  منالمقرر ھو جزء  امن الجدیر بالذكر أن ھذومختلفة. 
یتعرف الطالب من خاللھا على إمكانیة   مقرراتالذي یتكون من ثالث  وواالتصاالت والتصمیم الشامل  

 إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الالزمة لتطبیق   النفاذیكتسبون مھارات  ووالتصمیم الشامل    النفاذ
إم  النفاذیة وتقییم  مراجعة  وأفضل   النفاذكانیة  و  الدولیة  المعاییر  مع  یتوافق  بما  الرقمیة  المنصات  إلى 

  المستوى األول من   دراسةمن خالل  وإلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.    النفاذالممارسات إلمكانیة  
إمكانیة    ھذا في  األسس  ویتعلمون  قطر  في  المجتمع  كلیة  طالب  سیفھم  تكنولوجیا   النفاذالتخصص  إلى 

الشامل. والتصمیم  واالتصاالت  وإمكانیة    كما  المعلومات  لإلعاقة  الواسع  النطاق  یتعلمون    النفاذسوف 
الصلة ذي  القانوني  التصمیم    ، والمشھد  توجھ  التي  األساسیة  المبادئ  یستكشفون  وإنشاء    شاملالوسوف 

 للتكنولوجیا األشخاص ذوي اإلعاقة  استخدام یةكیف سیتعلم الطالب. عالوة على ذلك، القابل للنفاذالمحتوى 
، سیتمكن الطالب من تطویر وتقییم المقرر   ھذا  من خالل إكمالومختلفة.  ال  التكیفمساعدة واستراتیجیات  ال

مدى التخصصیة القادمة والمزید من الدراسة    لمقرراتدھم  ، وسیتم إعدا  القابلة للنفاذومعالجة المواد الرقمیة  
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الفصول السبعة التالیة:   المقرر التأسیسيتضمن  ویإلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.    النفاذفي إمكانیة  
  ؛ التصمیم   النفاذالمساعدة المشھد القانوني لإلعاقة وإمكانیة  التكنولوجیا  ؛    النفاذاإلعاقة وإمكانیة  أساسیات  

رقمي  المحتوى  الإلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛    النفاذوالتصمیم الشامل للتعلم ؛ معاییر    الشامل
عالوة على ذلك، تم إجراء زیارة میدانیة لمركز مدى حتى و؛ وأساسیات الوصول إلى الویب.  القابل للنفاذ

عملیة في مختبر مدى  المختبرات  الوالتعرف على  یتمكن طالب كلیة المجتمع في قطر من مقابلة فریق مدى  
لالبتكار ومدى فاب الب. كما طُلب من الطالب إعداد مشاریع تكمیلیة تغطي جمیع نتائج التعلم من أجل 

إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتطبیق المعاییر ذات الصلة وأفضل    النفاذإظھار فھمھم إلمكانیة  
 .قابلة  للنفاذمحتویات وخدمات الممارسات أثناء تصمیم وإنشاء منتجات و

 

من قبل الجامعات في    لتنمیة الكفاءات  بصرف النظر عن حاالت االستخدام المذكورة أعاله إلطار مدى
تم االستفادة من اإلطار أیًضا في برامج تدریبیة محددة أخرى مثل "تمھین". في الواقع، یھدف فقد  قطر،  

ھذا البرنامج التدریبي إلى تأھیل الخریجین القطریین غیر التربویین للعمل في مھنة التدریس في المدارس  
العالي في قطر في نوفمبر   مبادرة رائدة أطلقتھا وزارة التعلیم والتعلیم  وتعد "تمھین"الحكومیة في قطر.  

)، بالتعاون مع شركاء محلیین ودولیین بما TEDC، ممثلة في مركز التدریب والتطویر التربوي ( 2019
إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت    النفاذتم تصمیم تدریب محدد حول إمكانیة  وفي ذلك مركز مدى.  

بواسطة   إجراؤه  تم  ثم  بأكملھ  البرنامج  من  الثالثة  وفي  مدى.    مركزكجزء  الدفعة  تدریب  تم   ، العام  ھذا 
كفاءات إطار  نفاذیة  باستخدام  مجال  في  الكفاءات  لبناء  مدى  واالتصاالت   عمل  المعلومات    تكنولوجیا 

الشامل  لذلكو،  والتصمیم  استھداف  وفقًا  باإلعاقة   تم  المتعلقة  الالزمة  والقدرات  الكفاءات  من  مجموعة 
تكنولو  النفاذوإمكانیة   في إلى  ودمجھا  اكتسابھا  المعلمین  على  یجب  والتي  واالتصاالت  المعلومات  جیا 

تم تقسیم البرنامج التدریبي المخصص بشكل أساسي إلى الدورات الست التالیة  وقد  ممارساتھم التعلیمیة.  
عدد   المساعدة؛    33بإجمالي  والتكنولوجیا  اإلعاقة  في  مقدمة  تدریبیة:  للتعلم؛ الشامل  تصمیم  الساعة 

؛ مقدمة لإلعاقات الحسیة القابلة للنفاذ، مقدمة عن اإلعاقة الحركیة والحلول الرقمیة القابلة للنفاذ مستنداتال
الرقمیة   والحلول  والسمعیة  للنفاذوالبصریة  حلول  القابلة  استخدام  لنفاذ؛  قابلة   صعوبات    رقمیة  لخدمة 

والحلول   المساعدة  للتكنولوجیا  ومقدمة  للنفااالتصال؛  و  ذالقابلة  التعلم.  التدریب  قد  وصعوبات   6حضر 
 وتخرجن في یونیو الماضي. 2022متدربات في عام 

 
 
 

 ي والعمل المستقبل الخاتمة
 

إمكانیة    إن التدریب   النفاذتغطیة  برامج  في  الشامل  والتصمیم  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا  إلى 
التطورات التكنولوجیة غیر   وھذا ما تدفع إلیھ بالفعل.  والمقررات الدراسیة لھو أمر بالغ األھمیةوالمناھج  

األشخاص   عدد  وتزاید  ناحیة   من  اإلعاقة  من  المسبوقة  السن  ذوي  في  الحق  والمتقدمین  لھم  في  الذین 
االستفادة من ھذه التقنیات من ناحیة أخرى، فضالً عن التشریعات الدولیة والوطنیة التي تتطلب أن تكون  

على الرغم من ھذه الحاجة الملحة  وفي متناول الجمیع بغض النظر عن القدرة أو العمر.  شاملة والتكنولوجیا  
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عدم   بسببال سیما في المنطقة العربیة    النفاذفي المعرفة والوعي والخبرة حول إمكانیة    اً ھناك نقص   فإن
التدریبیة المتوافقة مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات التعلیمیة وعدم    المقررات  إدماج
ما لدینا من معلومات إطار عمل شامل للكفاءات یحدد جمیع الكفاءات المطلوبة ذات الصلة في  وفق وجود

ضمن ھذا السیاق، طور مركز مدى إطار وجیا المعلومات واالتصاالت.  إلى تكنولو  النفاذمجال إمكانیة  
إمكانیة   أسس  على  والعاملین  للطالب  العالمي  التدریب  توجیھ  أجل  من  للكفاءات  مفتوح  إلى   النفاذعمل 

  النفاذ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتصمیم الشامل ، بحیث یكونون مستعدین جیدًا للتمیز في مھن  
تشمل األعمال المستقبلیة نشر و. قابلة للنفاذمنتجات ومحتویات وخدمات  بھم والمساھمة في إنشاءالخاصة 

، باإلضافة إلى ھوترجمات  والتصمیم الشاملتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  نفاذیة  إطار كفاءات "مدى" ل
نفاذیة أنحاء العالم كمعیار تعلیمي لإنتاج مبادئ توجیھیة ومجموعات أدوات لدعم اعتماد اإلطار في جمیع  

  .والتصمیم الشامل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
 

 شكر وتقدیر

 النفاذإمكانیة  العاملین على إطار عمل تنمیة الكفاءات في مجال  نتقدم بجزیل الشكر لمجموعة خبراء مدى
على مدخالتھم القیمة. لالطالع على قائمة الخبراء،   التصمیم الشاملوإلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  

بمجموعة   الخاص  الویب  موقع  إلى  الرجوع  في  خبراءالیرجى  المعلومات   النفاذ  العرب  تكنولوجیا  إلى 
" تم  AIAEGواالتصاالت  مبادرة من مركز مدى  أول    إطالقھا"، وھي  العربیة وإنشاء  الجھود  لتوحید 

 . مركز خبراء في المنطقة مخصص للنفاذ الرقمي
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