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مدى فاب الب: بیئة شاملة لإلبداع واالبتكار في التصنیع والعلوم  
والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات وتأثیرھا على األشخاص ذوي  

 اإلعاقة 
 أشرف عثمان، شھباز أحمد، الدانة المھندي 

 مركز مدى

 ملخص

تحسین القدرات   ویمكن لھذه المختبرات) لتجسید المفاھیم.  FabLabs(الرقمي   تستخدم مختبرات التصنیع
حاولت العدید من الدراسات فھم العالقة  وقد  المعرفیة واإلبداعیة عند استخدامھا في وضع التعلم التصمیمي.  

بین مساحات العمل واإلبداع في مجموعة متنوعة من التخصصات، مع القدرة على تولید نتائج مبتكرة في  
ھذه  نیع التي تعتمد على اإلبداع. ومع ذلك، ال توجد دراسة تقدم منظوًرا شامالً لمساھمات  فضاءات التص

فجوة، تقدم الورقة ھذه ال  من أجل معالجة  والمختبرات كأماكن شاملة تحفز اإلبداع لألشخاص ذوي اإلعاقة.  
ھ "مدى  مختبر من نوعوتقدم أول    ، واإلبداع  المصنعینالتالیة نظرة عامة على مختبرات التصنیع ومساحات  

الب" كأول  فاب  تصنیع،  اإلعاقة.    مختبر  ذوي  للمبدعین  خصیًصا  مصمم  العالم  في  كشفت لقد  شامل 
تساھم في تنمیة الشخص المبدع والمنتج والبیئة المادیة واالجتماعیة فضالً   ھذه المختبراتالدراسات أن  

عزز مھارات حل المشكالت والتعاون ی  اب البمختبر مدى فباإلضافة إلى ذلك، فإن  وعن العملیة اإلبداعیة.  
وفر مواقع وأدوات جذابة لتطویر حلول إبداعیة لتحدیات العالم الواقعي واحتیاجاتھ وی   ومھارات االتصال

 الفنیة حددنا وحللنا خمسة موضوعات مھمة تتعلق بالمھارات  لقد  التي یحددھا األشخاص ذوو اإلعاقة.  و
وتعلم العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات وتنمیة المھارات وركزنا    والعوامل التكنولوجیة والبیئیة

 الشامل. مختبر التصنیععلى أھمیتھا في تعزیز اإلبداع في 

المفتاحیة: التصنیع  الكلمات  الب  ، Fablab  الرقمي  مختبر  فاب  العلوم   ،  MadaFabLab  مدى  تعلم 
 .، التعلیم الشامل، اإلبداع، االبتكار STEM والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات

 

 مقدمة 

ف بأنھ "بیئة تعلیمیة إبداعیة قابلة للتكیف بشكل فرید مع األدوات  )FabLab( الرقمي مختبر التصنیع  یُعرَّ
التي یمكن أن تكون مادیة و/أو افتراضي ، حیث تتاح للطالب فرصة االستكشاف والتصمیم واللعب   والمواد

بشكل   في مختبر التصنیع  یتم التركیزو].  1"[  واالختراع.  واالستعالم والتجربة وحل المشكالتوالتعاون  
أكبر على استخدام المعدات المحددة مسبقًا في كثیر من األحیان (مثل الطابعات ثالثیة األبعاد أو قواطع 

تتیح ھذه التقنیة دعم  و.نطاق التدریب المتعلق بھذه المعدات  وعلىاللیزر أو طاوالت العمل اإللكترونیة)  
و والتصمیم  الطرحي  والتصنیع  البسیط  تصنیع  الكمبیوتر  التجسید  عن  فضالً  السریعة   األولیة  النماذج 

للغایة. المخصصة  من  و  للمنتجات  یتجزأ  ال  جزًءا  الرقمي  التصنیع  تقنیة  التصنیع تعتبر    مختبرات 
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الشخصیة.   التصنیع  وأجھزة  االختراع  استخدمواستودیوھات  "المختبرات 2[  مصطلح  شمیدت  وقد   [
في   المذكورة  المختبرات  لجمیع  شامل  كمصطلح  المفتوحة"  األعمال مختلف  اإلبداعیة  ریادة  األدبیات: 

)  STEMوالمكتبات العامة وتعلیم التصمیم والتعلیم العالي والعلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات ( 
] واالستدامة  الطبیة  والممارسات  على  وقد    ].3والتعلیم  أجریت  التي  األبحاث  غالبیة  مختبرات  وصفت 

المختبرات ھذه  والمھندسین   التصنیع  والمصممین  والمھندسین  الطالب  تساعد  مبنیة  إبداعیة  بیئات  بأنھا 
في ھذا  والمعماریین والمتخصصین في الرعایة الصحیة في تطویر حلول مبتكرة لمشاكل العالم الحقیقي.  

ھناك دلیل على التأثیر المتزاید لبیئات وزة تعزز تطویر األفكار والحلول اإلبداعیة.  لبیئة المحفافإن    ، الصدد
أن جودة البیئة  تم اكتشافعلى سبیل المثال  ف]. 4أماكن العمل مثل مساحات العمل على االبتكار واإلبداع [ 

في المقابل، یمكن للخصائص السلبیة للبیئة والمادیة تؤثر بشكل إیجابي على اإلبداع الفردي والجماعي.  
 ]. 5المادیة أن تمنع اإلبداع [

 

لى تفكیر المستخدمین وأفكارھم ومھاراتھم مختبرات التصنیع  تؤثر تقنیة التصنیع الرقمي المستخدمة في  
ل إبداعیة في مجموعة واسعة من المجاالت، بما في ذلك الفن والعلوم والھندسة. وقدرتھم على إنتاج حلو

مساحات التصنیع إلى أن أدوات التحریر   على]  Saorin et al  ]6  ساورین  دراسة أجراھاوقد خلصت  
یز  باإلضافة إلى تعزوالرقمیة والطابعات ثالثیة األبعاد ساھمت في تطویر القدرة اإلبداعیة لطالب الھندسة.  

مفیدة لتعزیز التعاون وحل المشكالت والتواصل في مجاالت    ھذه المساحاتتطویر المھارات اإلبداعیة، فإن  
 ].7[  (STEM)العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات 

على اإلبداع وفقًا للشخص والعملیة     مختبرات التصنیعمثل    تسعى ھذه المقالة إلى فھم تأثیر البیئات المبنیة  و
ذوي وا األشخاص  على  التركیز  مع  التعاون  وجوانب  واالجتماعیة)  (المادیة  البیئیة  والخصائص  لمنتج 

شامل   مختبر تصنیععرض أربع نتائج في ھذا المقال وقسم مخصص لمبادرة مدى إلنشاء  وقد تم اإلعاقة. 
 " مدى فاب الب". یسمى 

 والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات التعلم وتنمیة المھارات في تعلیم العلوم 

دوًرا مھًما في مساعدة الطالب ذوي اإلعاقة على تطویر مھارات التفكیر اإلبداعي   مختبر التصنیعیلعب  
مختبر  نوع التدریس المستخدم في    وقد شكلوالتواصل والتعاون ال سیما عند تنفیذ نھج "التعلم بالممارسة".  

بعملیة التعلم وتوافر   الطالب  استمتاعوقد أثر  ة القدرات اإلبداعیة للطالب.  عامالً آخر ساھم في تنمی  التصنیع
. كما ظھر أنھ  للتعلم والتفكیر والتصرف بشكل إبداعي  لھمدافع  في تشكیل  في المقام األول      بیئة داعمة تقنیًا

داعیة من وجھة  تعزیز النتائج اإلبالمستخدمة دوراً كبیراً في  المواد    وتفحصالستكشاف واالستفسار  ل  كان
ذلك،   إلى  باإلضافة  تجریبیة.  وجود  نظر  األبحاث  والتكنولوجیا أظھرت  العلوم  تعلیم  في  لإلبداع  دافع 

في العلوم   مختبرات التصنیعأوضح سمیث أنھ یمكن استخدام  و.  عبر ھذه المختبرات  والھندسة والریاضیات
والقدرات المھارات  لتحسین  والریاضیات  والھندسة  وحل   والتكنولوجیا  النقدي  التفكیر  مثل  اإلبداعیة 

والمواد المھملة الموجودة    المصنعةفي ھذا الصدد، یمكن أن یكون للقطع  والمشكالت والتعاون في التصمیم.  
اإلبداع.   تعزیز  كیفیة  تعلم  على  كبیرة  آثار  التصنیع  أماكن  تعزز  وفي  الخصوص،  وجھ  مختبرات  على 

ن النماذج األولیة وأنشطة التصمیم األخرى ضروریة لتطویر الفكر  بیئات التعلم المواتیة حیث تكوالتصنیع  
 اإلبداعي وحل المشكالت والمھارات التعاونیة.
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 تعزیز الكفاءة اإلبداعیة الفردیة

ن الضروري  ومللنجاح في العدید من المجاالت بما في ذلك التصمیم والھندسة.    اً اإلبداع ضروری یعتبر  
ما.   لمشكلة  مبتكرة  بدیلة  حلول  المجھزة  وتطویر  التصنیع  مساحات  فإن  الھندسة  مجال  في  لدراسة  وفقا 

ز أن  ]. وبالمثل، أوضح دوینیاس وبیركن 7بأدوات التحریر الرقمیة والطابعات ثالثیة األبعاد تحفز اإلبداع [
مساحات التصنیع التي تسھل التعامل مع مجموعة متنوعة من األدوات والمواد تساعد المستخدمین على  
تطویر كفاءات إبداعیة مثل الوعي الذاتي واحترام الذات والقدرة على التعامل مع المشاعر السلبیة والقدرة 

ساھم في ت  مختبرات التصنیعأن  ]  9طاھري وآخرون. [  أوضح  . وبالمثل، [8]  على تكوین عالقات إیجابیة
باإلضافة إلى تعزیز   ھذا   الھندسة  في مجال  ریادة األعمالخلق شعور قوي بالمجتمع والثقة بالنفس وقدرات  

في حل المشكالت والتواصل والعمل    المستخدمین  زیادة مھاراتفإنھا أدت إلى  اإلبداع. باإلضافة إلى ذلك،  
في  وجود ممارسین متمرسین وقواعد واضحة للمشاركة كانت    نأ    Hoople et al. [10]. اكتشفالجماعي

نجد أن  في الختام  والتصنیع.    مساحاتلتنمیة الكفاءة اإلبداعیة الرسمیة وغیر الرسمیة داخل    غایة األھمیة
تلعب دوًرا مھًما في تطویر المھارات اإلبداعیة الفردیة ال سیما في  مختبرات التصنیع ومساحات المصنعین  

 الھندسیة.المجاالت 

 تطویر المنتجات اإلبداعیة 

یجب أال تكون المنتجات اإلبداعیة إبداعیة وممیزة فحسب، بل یجب أن تكون مفیدة و/أو عملیة و/ أو وظیفیة  
مع  وأیًضا.   التخصصات  متعدد  جماعي  عمل  إلى  یحتاج  معقد  مسعى  اإلبداعیة  المنتجات  تطویر  یعتبر 

األدوات الالزمة. وبھذا المعنى فإن التعاون متعدد التخصصات الذي تم تمكینھ باستخدام تقنیات التصنیع  
لیة والمنتجات). النماذج األوتصنیع  یمكن أن یحفز االبتكار في النتائج (أي    مختبرات التصنیعالرقمي في  

في الكشف عن تحدیات العالم    مختبرات التصنیعوفقًا لبحث في التمریض والھندسة یساعد التعاون في بیئة  و
الحقیقي وإنتاج أفكار مبتكرة وتطویر نماذج أولیة قابلة للتطبیق تجاریًا. كما سلطت دراسات أخرى الضوء 

ي تصور وتطویر السلع المستدامة واإلبداعیة والقابلة  ف  مساحات المصنعینعلى الدور اإلیجابي الذي تلعبھ  
ومساحات العمل بیئات   مختبرات التصنیعوفقًا للمقاالت التي تمت مراجعتھا یجب اعتبار  و].  11للحیاة [

یبدو أن ھذه األماكن تتمتع بالظروف المادیة والموارد الالزمة لتطویر  ومثالیة إلنتاج مخرجات إبداعیة.  
 سلع فریدة وطویلة األمد.  وتصنیعھا لتكونة األفكار الحقیقی

 

 تعزیز اإلبداع من خالل بیئات التعلم التحفیزیة والملھمة 

مكن النظر إلى مساحات التصنیع عندما یتم دعمھا بالوسائل المناسبة مثل أدوات التصنیع الرقمي على أنھا 
تمّكن وفي السیاق التعلیمي،  ].  12[بیئات تعلم دینامیكیة حیث یشارك المستخدمون في المساعي اإلبداعیة  

وقد اكتشف  مساحات العمل األفراد من التعبیر عن أنفسھم وبالتالي زیادة احتمالیة تطویر حلول إبداعیة.  
التجربة   على  شجعھم  بالفشل  والمعلمین  للطالب  فیھا  یُسمح  تعلیمیة  بیئة  توفیر  أن  وآخرون  تراھان 

 ].13آخرین في أنشطتھم اإلبداعیة [واالستكشاف دون خوف باإلضافة إلى إشراك 
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٪  90اكتشفوا أن    حیث  ] في تأثیر فضاءات الصناعة على اإلدراك الذاتي.14بحث فورست وآخرون [و
من المستخدمین یعتقدون أن فضاءات اإلبداع تشّجعھم على ممارسة المھن التي تتطلب اإلبداع والتصمیم 
واالبتكار واالختراع. باإلضافة إلى ذلك ، كشفت أبحاثھم أن التعلیم بالتصمیم والبناء یعزز االبتكار واإلبداع 

ومساحات العمل لھا تأثیر جید على    مختبرات التصنیعات أن  أثبتت الدراس  وقد  وریادة األعمال في الھندسة.
التعبیر عن الذات واإللھام والتحفیز والقدرات اإلبداعیة لمستخدمیھا من خالل توفیر بیئات مادیة واجتماعیة  

 ].15مشجعة وداعمة [

 

 فاب الب مدى

علوم والتكنولوجیا والھندسة القدرة على تغییر أنماط التصنیع وتعزیز مھارات ال  مختبرات التصنیعتمتلك  
حقق ت  ي) وإنشاء المؤسسات والوظائف وتحفیز النمو االقتصادي واإلنتاجیة. وھSTEMوالریاضیات ( 

ذلك من خالل السماح فعلیًا ألي فرد من عامة الجمھور لدیھ أفكار إبداعیة بالمشاركة في تصمیم وإنتاج  
 ) Fablabs(  الرقمي  مختبرات التصنیعموسعة من  ال  عالمیةالشبكة  وقد وفرت الوتوزیع السلع والخدمات.  

المحلي   المستوى  على  الفرص  من  تماًما  جدیدة  عبر    لتعزیزساحة  التطبیقي  والبحث  واالختراع  اإلبداع 
مثلما لم یتم توزیع اإلنترنت بشكل متسق أو شامل   فإنھ  كما ھو مذكور في المقدمةو  الصناعات. ومع ذلك 

حیث    في جمیع أنحاء العالم نفس الخطأ.    )  Fablabs(الرقمي  مختبرات التصنیع  للجمیع فقد ارتكبت بعض  
التعاوأن نھجھم ی الشامل لصالح  التصمیم  العملتجاھل  في  إلى  ن  یناسب   وجود  مما یؤدي  "مقاس واحد 

 " المتمثلة في "مقاس واحد یناسب الجمیع".الشاملالتصمیم شخًصا واحدًا" مقابل مقولة "

فاب الب في العالم مخصص    مختبرأول    وإطالقمركز مدى لبناء    اتبعھاالعملیة التي    فإنبشكل ال یصدق  و
اإلعاقة   ذوي  لألشخاص  باسم    أصبحتحصریًا  عالمیًا  البمعیاًرا  فاب   مدى 

(https://fablab.mada.org.qa)  تصمیم یتم    لمنظًرا ألنھ  و].  16البتكار [لمدى  برنامج    قبلمن    المدعوم  
 ا دمج األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، ولكن سیتم أیًضا تصمیم محتواھ فحسب بھدف  مساحتھا وأثاثھا  

المساعدة والدورات التدریبیة عبر اإلنترنت مع التصنیع    التكنولوجیاالجمع بین  وسیتم  بنفس االستراتیجیة  
تغییر األعراف االجتماعیة والمعتقدات والمواقف فضالً عن  والرقمي.   ستسھل ھذه االستراتیجیة عملیة 

ھذه  مع  تتماشى  التدریب  مراكز  في  وإجراءات  سیاسات  الالواعیة ووضع  والوصمة  التحیزات  معالجة 
مدفوع بالعلم واالبتكار یجب أن یستخدم التعلیم والتدریب الشامالن  وباستمرار  متغیرفي عالم فالتغییرات. 

 الشامل والتعلم الفردي بشكل متزاید. النفاذالتكنولوجیا لتعزیز 
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