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لماذا تنشر مقالتك معنا؟
ف الوثيقة  تم تسجيل "نفاذ" وفهرستها بواسطة معرِّ
الرقمي. وتحتوي جميع اإلصدارات على الرقم الدولي 

الموحد للدوريات عبر اإلنترنت والنسخ المطبوعة.

لتقديم مشاركة، يرجى زيارة:
https://nafath.mada.org.qa/submit-your-paper/ 

 أو يمكنكم إرسالها مباشرة إلى 
المحررين عبر البريد اإللكتروني:

innovation@mada.org.qa
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"نفاذ" هي مجلة متاحة للجميع تنشر مساهمات 
بحثية أصلية في مجال النفاذ وسهولة االستخدام 
وتشكل مصدر المعلومات الرئيسي لنشر الحقائق 

حول أحدث االتجاهات واالبتكارات في مجال النفاذ 
إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين 

 األشخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السن. 
وتركز "نفاذ" على البحوث النظرية والمنهجية 

 والتجريبية ذات الطبيعة التكنولوجية إضافة إلى 
تلك التي تتناول النفاذ العادل والمشاركة الفعالة 

لجميع المواطنين في مجتمع المعلومات.

المواضيع ذات الصلة
تشمل الجوانب والمواضيع المهمة التي تتم مناقشتها 

في "نفاذ" )على سبيل المثال ال الحصر(:

المبادئ التوجيهية للنفاذ.	 
األلعاب القابلة للنفاذ.	 
الواجهات القابلة للتكيف والتعديل.	 
تكنولوجيا اإلدخال / اإلخراج البديلة والمعززة.	 
تطبيقات التكنولوجيا المساعدة المتنوعة.	 
البنى المعمارية التكنولوجية وأساليب التطوير 	 

وأدوات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت.

التصميم الشامل والتعليم والتدريب على إمكانية 	 
النفاذ.

تقييم إمكانية النفاذ وسهولة االستخدام وتجربة 	 
المستخدم.

التطبيقات والبيئات المساعدة المبتكرة وحلول 	 
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

التوطين.	 
تصميمات جديدة للصغار والمتقدمين في السن 	 

واألشخاص ذوي اإلعاقات المختلفة.
الحلول التكنولوجية وأجهزة ومنصات واستعارات 	 

التفاعل الجديدة. 

دعوة مفتوحة 
لتقديم المقاالت

الحلول التكنولوجية القابلة للتخصيص الشخصي 	 
والمنتجات والخدمات الشخصية.

عناصر البرمجة الذكية والمدن الذكية والبيئات 	 
الذكية.

 النفاذ إلى الويب.	 

باإلضافة إلى ما سبق، فإنه يمكن لنفاذ استضافة 
إصدارات خاصة ومراجعات كتب ورسائل إلى المحرر 

وإعالنات )مثل المؤتمرات والندوات والعروض التقديمية 
والمعارض والتعليم والمناهج والجوائز وبرامج البحث 

الجديدة( والتعليقات )على سبيل المثال حول السياسات 
أو التشريعات الجديدة(.
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بناء القدرات البحثية في 
مجال النفاذ إلى تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
في دولة قطر

لقــد حظيت إمكانات تكنولوجيا 
 )ICT( المعلومــات واالتصــاالت
النمــو االقتصــادي  فــي تعزيــز 
والقضاء على الفقر والمساعدة 
علــى دمــج البلــدان الناشــئة في 
االقتصاد العالمي بقبول واسع 
النطاق. وقد أصبحت تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت القابلة 
للنفاذ التزاًما تحكمه السياسات 
أنحــاء  واإلجــراءات فــي جميــع 
العالــم. ولذلــك فقــد أصبح اآلن 
تدريب الجيل القادم من الخبراء 
للحكومــات  اســتراتيجًيا  هدًفــا 
والمؤسســات التــي تعمــل مــن 

لمســتقبل  وا لشــمول  ا جــل  أ
المستدام. كما أن هناك إجماعًا 
متزايــدًا علــى أن تعزيــز القــدرة 
البحثية يتطلب جهوًدا من قبل 
ــر جهــات متعــددة. وتناقــش  عب
هــذه الورقــة لمحــة عامــة عــن 
بنــاء القــدرات البحثيــة المتعلقة 
بإمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت فــي 
دولة قطر بما في ذلك دراســة 
حالــة عــن تجربتنــا فــي جامعــة 
حمــد بــن خليفــة والعمــل مــع 

مركــز مــدى.



مقدمة

تحولــت إمكانيــة النفــاذ فــي العديــد مــن البلــدان حــول 
العالــم مــن كونهــا مجــرد خيــار لتصميــم وســائل تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت )ICT( إلى التزام أخاقي وسياسة 
يفرضهــا القانــون. وهنــاك العديــد مــن الوســائل والطــرق 
لتعزيــز إمكانيــة النفــاذ في النظام البيئي. ومع ذلك، فإن 
الجانــب األساســي واألكثــر أهميــة هــو تدريــب األشــخاص 
الذين يصممون ويستخدمون هذه الوسائل. وقد شددت 
المــادة 9 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
]1[ علــى أهميــة توفيــر التدريــب ألصحاب المصلحة بشــأن 
قضايا إمكانية النفاذ التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة 
وتعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 
خال تصميم وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

نبذة تعريفية

كانــت دولــة قطــر مــن أوائــل الــدول التــي صادقــت علــى 
اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
فــي مايــو 8		2 ، وفــي أبريــل 15	2 ، تبنــت الدولــة قانوًنــا 
ــع الحقــوق  بشــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يغطــي جمي
الــواردة فــي االتفاقيــة. وفــي إطــار جهودهــا العتمــاد 
هــذه االتفاقيــة، أصــدرت قطــر فــي عــام 11	2 السياســة 
الوطنيــة للنفــاذ الرقمــي ]4[، والتــي تهــدف إلــى رفــع 
مســتوى إمكانيــة النفــاذ عبــر جميــع المنصــات الرقميــة. 
المجلــس األعلــى  أنشــأ  وقبــل ذلــك، فــي عــام 9		2، 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مركز مدى )مركز قطر 
للتكنولوجيا المساعدة(، وهو مؤسسة غير ربحية مكرسة 
ــا المعلومــات  ــط األشــخاص ذوي اإلعاقــة بتكنولوجي لرب

واالتصــاالت.

إن مركــز مــدى اليــوم هــو مركز التميــز العالمي في النفاذ 
الرقمــي باللغــة العربيــة. ويتأثــر عمــل مركــز مــدى بإيمانــه 
ــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يشــكلون جــزًءا  األساســي ب
ال يتجــزأ مــن المجتمــع وأنــه إذا تــم تجهيزهــم بالوســائل 
المناســبة فســوف يلعبون دوًرا حيوًيا في نمو االقتصاد 
القطــري. ولتحقيــق هــذا األمر، قــام مركز مدى ببناء عدد 
من الشراكات اإلستراتيجية مع جهات مختلفة في قطر 
والعالــم. حيــث يعمــل المركــز مــن خــال هــذه الشــراكات 
علــى تمكيــن قطاعــات التعليــم والثقافــة والمجتمــع مــن 
خال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق مجتمع 
شامل. كما يدعم مركز مدى المبادرات التكنولوجية في 
البحــث والتدريــب واالبتــكار مــن خــال برامجــه المتنوعــة. 
وتعمــل مجموعتنــا البحثيــة بشــكل وثيــق مــع مركــز مــدى 

فــي عــدد مــن المبــادرات.

العقديــن  قامــت قطــر علــى مــدى 
ببنــاء أســس صلبــة فــي  الماضييــن 
التعليم ولعبت دوًرا رائًدا في البحث 
العلمــي فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، 
المرافــق  مــن  عــدًدا  حيــث طــورت 
والمؤسسات ذات المستوى العالمي 
القطــري  الصنــدوق  بمــا فــي ذلــك 
أول  وهــو  العلمــي  البحــث  لرعايــة 
مؤسســة وطنيــة تمــول البحــوث في 
إطــار تنافســي فــي الشــرق األوســط 
وقطــر، والعديــد مــن المستشــفيات 
البحثيــة بمــا فــي ذلك مؤسســة حمد 
الطبية ومركز السدرة الطبي  وكذلك 
قطر بيوبنك للبحوث الطبية وبرنامج 
قطــر جينــوم. ويوجــد فــي قطــر أيًضــا 
فروع لمجموعة مختارة من الجامعات 
العالمية الكبرى، في حين تم تصنيف 
جامعــة قطــر مــن بيــن أفضــل خمــس 
جامعــات فــي العالــم العربــي. وقــد 
زادت دولــة قطــر فــي الوقــت نفســه 
مــن عــدد الفــرص المحليــة المتاحــة 
للحصول على درجات الدراسات العليا 
مــن خــال إطــاق برامــج الماجســتير 
وبرامــج التطويــر المهنــي المســتمر 
.)HBKU( فــي جامعــة حمد بن خليفة

بدأت إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في اكتساب االهتمام في المجاالت البحثية واألكاديمية 
منــذ منتصــف التســعينيات عندمــا بــدأ اســتخدام اإلنترنت 
فــي الظهــور علــى الســاحة العالميــة. وفــي ذلــك الوقــت 
جــاءت التطــورات األوليــة للمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة 
بإمكانية النفاذ إلى الويب كنتيجة لجهود الحقوق المدنية 
لألمريكيين ذوي اإلعاقة والعمل المستمر على إمكانية 
النفــاذ إلــى االتصــاالت الســلكية والاســلكية واالهتمــام 
المتزايــد باســتخدام الويــب كمصــدر رئيســي للمعلومــات 
الحديثة ] 2[. وبحلول نهاية التســعينيات، أصدرت مبادرة 
 )W3C( من رابطة الشبكة العالمية )WAI( النفاذ إلى الويب
ــادئ النفــاذ إلــى محتــوى  اإلصــدار األول الشــهير مــن مب
الويــب )WCAG( 	.1 ]3[. وتبــع ذلــك عــدد مــن الحكومــات 
فــي المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة وأســتراليا 
ــا المعلومــات  ــى تكنولوجي ــة النفــاذ إل للنظــر فــي إمكاني
واالتصــاالت فــي أنظمــة تشــريعاتها إمــا عــن طريق تنفيذ 
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بهــا أو عــن طريــق تكييــف 
المبــادئ التوجيهيــة لرابطــة الشــبكة العالميــة. واســتمر 
هذا االهتمام في االزدياد مع اندماج التكنولوجيا بشكل 
متزايــد فــي حياتنــا اليوميــة. وفــي عــام 8		2، ظهــرت 
اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة وأصبحت القوة 
الدافعــة وراء العديــد مــن مبــادرات النفــاذ بمــا فــي ذلــك 
مبــادرات التدريــس والبحــث فــي األوســاط األكاديميــة 
المتبعــة اليــوم.  وقــد أطلقت اليــوم العديد من المعاهد 
البحثيــة واألكاديميــة حــول العالــم دورات ومجموعــات 
بحثيــة ومراكــز تركــز علــى إمكانيــة النفــاذ والتكنولوجيــا 
المســاعدة التــي تمهــد الطريــق لمجتمعات أكثر شــمواًل. 
وفي هذا المقال، أناقش بناء القدرات البحثية المتعلقة 
بإمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
فــي دولــة قطــر، مــع شــرح تفصيلــي لرحلتنــا فــي جامعــة 
حمــد بــن خليفــة والتعــاون مــع مركــز مــدى كدراســة حالــة. 
وقــد تــم تنظيــم هــذه المقالــة علــى النحو التالــي؛ يناقش 
القســم 2 خلفيــة ممارســة وبحــوث إمكانيــة النفــاذ فــي 
دولــة قطــر، ويوضــح القســم 3 بالتفصيــل كيفيــة دمــج 
إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
فــي المقــررات الدراســية لجامعــة حمــد بــن خليفــة، بينمــا 
تتم مناقشة خبرات التدريب البحثي في مجال تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت فــي القســم 4.
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فــي عــام 18	2، تــم إنشــاء مجلــس قطــر للبحــث والتطوير 
واالبتــكار )QRDI(. وكانــت هــذه خطــوة كبيــرة إلــى األمام 
لجــدول أعمــال البحــث والتطوير واالبتكار )RDI( في قطر 
]5[. وكان أول شــيء يتعيــن علــى المجلــس القيــام بــه هــو 
التوصــل إلــى اســتراتيجية وطنيــة مــن شــأنها أن تحقــق 
أقصــى اســتفادة مــن أنشــطة البحــث والتطويــر واالبتــكار 
وتساعد الدولة على تحقيق أهدافها وتطلعاتها العامة. 
وفــي نهايــة عــام 19	2، أطلــق المجلس اســتراتيجية قطر 
ــاء القــدرات  ــر بن ــكار 	3	2. ويعتب ــر واالبت للبحــث والتطوي
جوهــر هــذه االســتراتيجية لتطويــر مجتمــع مزدهــر قائــم 

علــى المعرفة.
يقــع مقــر مجموعتنــا البحثيــة فــي جامعــة حمد بــن خليفة 
وهــي عضــو فــي مؤسســة قطــر. وقــد تأسســت جامعــة 
حمد بن خليفة في عام 	1	2 كجامعة بحثية بحتة تعمل 
كمحفز للتغيير في قطر والمنطقة وإحداث تأثير عالمي. 
ونحــن فــي مجموعتنــا البحثيــة التــي تأسســت عــام 16	2 
فــي جامعــة حمــد بــن خليفة، نعتقد أن كل واحد منا يجب 
أن يلعــب دوًرا نشــًطا فــي دعــم النفــاذ إلــى التكنولوجيــا 
واســتخدامها. ويعــد تصميــم الوســائل التكنولوجيــة التي 
تناسب القدرات واألعمار المختلفة أمًرا بالغ األهمية في 
السماح لألفراد بتحقيق تفاعل سلس وغير منقوص في 
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. إن الهدف هو 
أن يصــل هــذا التفاعــل إلــى مســتويات األداء المثلــى. كما 
تهتــم مجموعتنــا البحثيــة بمعالجــة مســألة تصميم تجربة 
مســتخدم شــاملة وضمان إمكانية النفاذ إلنشــاء مجتمع 
أكثــر شــمواًل فــي قطر والعالــم. ولذلك تقوم المجموعة 
بإجــراء تجــارب وتصميــم تقنيــات محورهــا اإلنســان تكــون 
قابلــة لاســتخدام فــي ســياقات مختلفــة بمــا فــي ذلــك 
التعليم والصحة. ولتحقيق ذلك، نتعاون مع المراكز ذات 
الشــهرة العالميــة والخبــراء في هــذا المجال ونتعامل مع 
المســتخدمين ذوي اإلعاقة لفهم احتياجاتهم  وتصميم 
التقنيــات التــي تركــز علــى اإلنســان مــن خــال االســتفادة 
من التطورات التكنولوجية الحديثة والذكاء االصطناعي 

وتدريــب الجيــل القــادم من الباحثيــن المهرة.  

يشــار إلــى بنــاء القــدرات البحثيــة علــى أنهــا "عمليــة تطويــر 
قــدرات ومهــارات مســتدامة تمكــن األفــراد والمنظمــات 
مــن إجــراء بحــوث عاليــة الجــودة" ]6[. وتركــز العديــد مــن 
المؤسسات البحثية على بناء القدرات كأحد أهم ركائزها 
وأدواتهــا لتحقيــق التنميــة واالســتمرارية. كمــا يعتبــر بنــاء 
الركائزاألربعــة األساســية للخطــة  القــدرات واحــدًا مــن 
اإلســتراتيجية لجامعــة حمــد بــن خليفــة 16	26-2	2 ]7[. 
فــي حيــن تشــير رســالة مركــز مــدى إلــى أنــه يهــدف إلــى 
إطــاق اإلمكانــات الكامنــة لــدى جميــع األشــخاص ذوي 
القيود الوظيفية )األشــخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين 
في السن( من خال بناء القدرات ودعم تطوير المنصات 

الرقميــة القابلــة للنفــاذ ]8[.

التدريب

ــز القــوى  إن الهــدف مــن بنــاء القــدرات البحثيــة هــو تعزي
التــي مــن شــأنها توســيع  بالمهــارات  الحاليــة  العاملــة 
فهمهــم ]6[. ومــن خــال هذا األمــر يصبحون قادرين على 
المساهمة في تطوير بحوث عالية الجودة تقوم بتحسين 
فهــم اآلخريــن لمجالهــم وتقنــع جهــات التمويــل بدعمهــم 
وتجعــل مــن الممارســة القائمــة على األدلــة ممكنة. هذا 

باإلضافــة إلــى تعزيــز الممارســات الجاريــة حاليــا.
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يتضمــن هــذا التدريــب تقديــم مقــرر حــول إمكانيــة النفــاذ 
إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ضمــن مقــررات 
الكمبيوتــر والهندســة، وتضميــن  برمجــة  بكالوريــوس 
إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
والتصميــم العالمــي والتصميــم الشــامل األساســي فــي 
مقــرر اختيــاري للتفاعــل بيــن اإلنســان والحاســوب يقــدم 
لطلبة الماجستير والدكتوراه في كلية العلوم والهندسة 
بجامعــة حمــد بــن خليفــة، وإشــراك الطــاب الباحثيــن فــي 
منــح بحثيــة نشــطة تتعلــق بإمكانيــة النفــاذ واإلدمــاج 
الرقمــي والتكنولوجيــا المســاعدة. وفــي مجــال إمكانيــة 
تــم  المعلومــات واالتصــاالت،  إلــى تكنولوجيــا  النفــاذ 
اســتخدام إطــار عمــل مــدى لتنميــة الكفــاءات فــي مجــال 
ــم  ــا المعلومــات واالتصــاالت والتصمي ــة تكنولوجي نفاذي
الشــامل]9[ لتصميــم وإعــداد مخطــط هــذا المقــرر. ويركــز 
المقــرر علــى تعزيــز قــدرات الطالــب فــي مجــال النفــاذ إلــى 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، كمــا يقــدم مراجعــة 
شــاملة مــن خــال تغطيــة مواضيــع متنوعــة تعمــل علــى 
تطوير المهارات الازمة لتطوير ومراجعة وتقييم المنصات 
الرقمية القابلة للنفاذ وفًقا ألفضل الممارسات الدولية 
ومعاييــر النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

وعند االنتهاء من هذا المقرر، سيكون الطاب قادرين على 
فهــم تعريــف وأهميــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومات 
واالتصــاالت وتطويــر مواقــع الويــب وتطبيقــات الهاتــف 
المحمــول القابلــة للنفــاذ بمــا فــي ذلــك إنشــاء محتــوى 
رقمــي قابــل للنفــاذ مثــل الوســائط المتعــددة وتقييــم 
مســتوى إمكانيــة النفــاذ إلــى المنصــات الرقميــة، مثــل 
مواقــع الويــب وتطبيقــات الهاتــف المحمــول واألكشــاك 
التكنولوجيــا  اإللكترونيــة، وتحديــد مجــاالت اســتخدام 
المساعدة، وتطبيق مبادئ التصميم الشاملة في تطوير 
تكنولوجيــا تركــز علــى المســتخدم. ويحصــل الطالــب خــال 
المقررعلــى فرصــة زيارة مركــز مدى ومختبر االبتكار التابع 
لــه والتفاعــل مــع فريــق العمل هنــاك ومعرفة المزيد عن 
األعمال الجارية في مدى. كما يشرك المقرر أيًضا الطاب 
الذين يعملون على مشاريع مبتكرة تعالج مشاكل النفاذ 
الملحــة. وقــد أظهــر الطــاب اندفاعــًا واهتمامــًا حقيقيــًا 
بهــذا الموضــوع حيــث أعــرب عــدد منهــم عــن اهتمامهــم 
بالمشــاركة فــي األبحــاث الجارية حــول إمكانية النفاذ في 

جامعــة حمــد بــن خليفــة ومــدى.

وبهدف بناء القدرات على مستوى البحث أقدم لطابي 
فصــًا دراســًيا حــول إمكانيــة النفــاذ والتصميــم الشــامل 
التصميــم  بالتعــاون مــع مركــز مــدى كجــزء مــن مقــرر 
التفاعلــي للرعايــة الصحيــة. وفــي هــذا الفصــل، يحضــر 
الطــاب الذيــن يســجلون فــي المقــرر ورشــة عمــل حــول 
إمكانية النفاذ الرقمي في مدى - مركز قطر للتكنولوجيا 
المســاعدة. وقــد عــززت هــذه الورشــة فــي مــدى تجربــة 
التعلــم للمشــاركين ووفــرت لهــم فرًصــا للتفاعــل مــع 
التطبيقــات والتقنيــات الواقعيــة. كمــا أكــدت الورشــة 
التــي عقــدت تحــت عنــوان "مقدمــة فــي النفــاذ الرقمــي" 
علــى أهميــة الشــمولية وإمكانيــة النفــاذ فــي االبتــكارات 

التكنولوجيــة الحديثــة.

الخبرة البحثية

يعــد توفيــر الخبــرة البحثيــة جزًءا أساســًيا من بنــاء القدرات 
فــي بيئــة الجامعــة. وجامعــة حمــد بــن خليفــة هــي جامعة 
بحثية مكثفة حيث أن معظم برامجها هي على مستوى 
الدراســات العليــا. وبالتالــي، يتــم إعطــاء التدريــب البحثــي 
األولويــة القصــوى. ونحــن نعمــل فــي مجموعتنــا البحثيــة 
فــي جامعــة حمــد بــن خليفــة علــى عــدد مــن المشــاريع 
المتعلقــة بإمكانيــة النفــاذ والتصميــم الشــامل بالتعــاون 
ــا عــدد مــن الشــراكات مــع  مــع مركــز مــدى. كمــا أن لدين
المراكــز المحليــة فــي قطــر مثل مركز الشــفلح لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة ومركــز تمكيــن ورعايــة كبــار الســن )إحســان( 
ومركــز خطــوة بخطــوة لاحتياجــات التعليميــة الخاصــة، 
ــا أيضــًا عــدد مــن  ــل. ولدين ومركــز iSpeak إلعــادة التأهي
عاقات التعاون الدولي مع المعاهد البحثية والمنظمات 
ــه  ــل جامعــة تكســاس إي ــة حــول العمــل مث ــر الحكومي غي
آنــد إم وجامعــة بريســتول وجامعــة أوتــاوا ومؤسســة 
التوحــد يتكلــم والجمعيــة الوطنيــة للتوحــد فــي المملكــة 
المتحــدة ومنظمــة Age-Well فــي كنــدا. ويتــم تمويــل 
ــا مــن  معظــم المشــاريع البحثيــة التــي نعمــل عليهــا حالًي
قبــل الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي ومركــز 
مــدى وكليــة العلــوم والهندســة بجامعــة حمــد بــن خليفة 
وصنــدوق االبتــكار بجامعــة حمــد بــن خليفــة. ويتــم تعييــن 
طلبة الماجســتير والدكتوراه ومســاعدي البحوث وزماء 
مــا بعــد الدكتــوراه فــي المشــاريع للعمــل جنًبــا إلــى جنــب 
مــع الباحثيــن الرئيســيين مــن كل مــن مركــز مــدى وجامعــة 
حمــد بــن خليفــة. ويتــم إشــراك جميــع هــؤالء فــي مراحــل 
البيانــات  إلــى جمــع  البحــث مــن األفــكار  مختلفــة مــن 

وتحليلهــا ونشــرها.

وقــد تخــرج اثنــان مــن طــاب الدكتــوراه وثاثــة من طاب 
المتعلقــة  المجــاالت  الذيــن يعملــون فــي  الماجســتير 
بالتصميم الشامل وإمكانية النفاذ من الفريق حتى اآلن.و 
ــا 12 عضــًوا فــي فريــق البحــث فــي مجموعتنــا  لدينــا حالًي
يعملــون علــى عــدد مــن المنــح البحثيــة النشــطة التــي 
ــن فــي الســن  ــا للمتقدمي ــم التكنولوجي ــى تصمي تركــز عل
واألطفــال مــن ذوي التوحــد واإلدمــاج. وينشــر الفريــق 
عملــه بنشــاط فــي مواقــع البحــث ذات الســمعة الطيبــة 
والمجــات رفيعــة المســتوى فــي مجــال إمكانيــة النفــاذ 
والتفاعــل بيــن اإلنســان والحاســوب. كمــا حصــل الفريــق 
علــى عــدد مــن بــراءات االختــراع ويبحــث فــي فرصــة نقــل 
التكنولوجيــا لتغذيــة النظــام البيئــي لابتــكار فــي قطــر 

والعالــم.

عنــد النظــر إلــى عملي البحثــي، أصبح من الواضح أنني قد 
ركزت على دعم تصميم التكنولوجيا الشــاملة لألشــخاص 
الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد )ASD(. وسنذكر 
عــددًا مــن األســباب لمتابعــة هــذا االتجــاه البحثــي. أواًل، 
لقــد زاد معــدل اإلصابــة باضطــراب طيــف التوحــد بشــكل 
كبيــر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة كمــا أفــاد مركــز 
)CDC(. وال  الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا 
تقتصــر الزيــادة فــي عدد األطفال المصابيــن بالتوحد على 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، بــل هــي اتجــاه عالمــي، بمــا 
فــي ذلــك فــي قطــر. حيــث وجــدت دراســة حديثــة أجراهــا 
معهــد قطــر لبحــوث الطب الحيــوي )QBRI( أن واحًدا من 
كل 56 فتى وواحدة من كل 	23 فتاة قد تم تشخيصهم 

بالتوحــد فــي قطــر.
 

ُتظهر تجربة العائات التي لديها أطفال مصابين بالتوحد 
أن األطفال يحتاجون إلى قدر كبير من الدعم من الوالدين 
واألشــقاء واألقــارب واألصدقــاء. وفــي بعــض األحيــان 
يمتــد الدعــم الــذي يحتاجــه األطفال المصابــون باضطراب 
طيــف التوحــد مــن فتــرة الطفولــة إلــى البلوغ، وهــو عادة 
مــا يكــون أمــرًا مرهقــًا وصعًبا نفســًيا. وبالتالي، فإن إحدى 
ركائــز رؤيــة قطــر لعــام 	3	2 هــي تلبيــة احتياجــات األفــراد 
ذوي االحتياجــات الخاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق التنميــة. 
وتؤكــد هــذه الرؤيــة علــى المــادة 24 مــن اتفاقيــة األمــم 
المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التي تقر بحق 
األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم والفرص دون تمييز. 
وقــد شــكلت اإلعاقــات الذهنيــة مثــل التوحــد أهــم نســبة 
مــن اإلعاقــات علــى مــدى العقــد الماضــي فــي قطــر. 
ولــدي ضمــن مجــال هــذه الركيــزة أربعــة مشــاريع نشــطة. 
وحصــل البحــث فــي هــذه الركيــزة علــى العديــد مــن المنــح 
للمشاريع التي أتولى فيها مهمة الباحث الرئيسي. وهذه 
المنــح هــي: 1- تطويرالفكــرة مــن مركــز حمــد بــن خليفــة 
ــة البحــث العلمــي  ــدوق القطــري لرعاي ــكار، 2- الصن لابت
QNRF NPRP13S-8	1	-27			2 ، 3- الصندوق القطري 
 2		12-	611-QNRF PDRA6 العلمــي البحــث  لرعايــة 
 QNRF 4- الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي ،
RRC-3-	1	، 5- الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي 
	NPRP1-8	2	-8	4	17. كمــا تلقيــت تمويــًا نقديــًا مــن 

مركــز مــدى للتكنولوجيــا المســاعدة ومركــز الشــفلح.



يتميــز األطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد بنقــص 
االنتبــاه ويظهــرون طيفــًا متنوعــًا مــن ســلوكيات االنتبــاه 
بســبب عــدم التجانــس فــي هــذا الطيــف. وتنــص الحالــة 
الحديثــة الحاليــة علــى أن تقييــم ســلوكيات المشــاركة 
والتفاعــل فــي اضطــراب طيــف التوحــد يحــدث مــن خــال 
طــرق ذاتيــة تتطلــب عاًمــا طويــًا من الخبــرة ]	1[. وُتظهر 
مراجعتنــا الســابقة ]11[ أن الباحثيــن غالًبــا مــا يركزون على 
كيفيــة تحســين االبتــكارات التكنولوجيــة لمســتوى تفاعل 
األطفــال المصابيــن بالتوحد. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه 
التكنولوجيــا لتقييــم هــذا التفاعــل ال يــزال فــي مراحلــه 
األولــى. وتعتمــد الطريقــة المطبقــة بشــكل شــائع علــى 
التقييــم الذاتــي الــذي يتطلــب خبــرة عاليــة ويســتغرق 
وقًتــا طويــًا. وقــد استكشــفت دراســات قليلــة التقييــم 
الموضوعــي لمســتويات التفاعــل أثنــاء التعلــم مــن خــال 
الذيــن  الحاليــة لألفــراد  اســتخدام تقنيــات االستشــعار 
يتطــورون بشــكل تقليــدي فــي هــذا المجــال. وتســتند 
تقييمــات التفاعــل القليلــة التــي تــم إجراؤهــا حتــى اآلن 
ــاه العــام وهــو مــا ال يناســب  إلــى تقييــم مســتوى االنتب
األطفــال المصابيــن بالتوحد بســبب عدم تجانســهم. ومن 
هنــا فقــد طبقــت مجموعتنــا تقييــم التفاعــل الذاتي الذي 
يلتقط االنتباه البصري والســمعي واالجتماعي لألطفال 
مــن ذوي التوحــد أثنــاء التعلــم لقــد استكشــفت دراســتنا 
تأثيــر المحفــزات المرئيــة االجتماعيــة وغيــر االجتماعيــة 
علــى انتبــاه األطفــال مــن ذوي التوحــد وتطــور األطفــال 
)TD( الذيــن يتطــورون بشــكل تقليــدي عــادًة فــي فصــل 
دراســي افتراضــي محاكــى ]12[ ]13[. وباســتخدام كاميــرا 
الويــب وتكنولوجيــا تتبــع العيــن شــارك ســتة وأربعــون 
مشــارًكا )	2 مــن ذوي التوحــد و 26 مــن األطفــال الذيــن 
يتطــورون بشــكل تقليــدي( فــي سلســلة مــن اختبــارات 
االنتباه، حيث تم استخدام المنبهات البصرية االجتماعية 
وغير االجتماعية كمحفزات مستهدفة ]14[ ]15[ . وقمنا 
باقتــراح نمــوذج التعــرف علــى االنتباه بالتركيــز على الوجه 
باستخدام طريقتين ]16[. كما أظهرنا أن تحويل السمات 
المتجهــات  آلــة  الهندســية ]17[ باســتخدام خوارزميــة  
الداعمــة )SVM( يتفــوق فــي األداء علــى نهــج الشــبكات 
العصبيــة التافيفيــة  )CNN( مــع التأكيــد علــى أن ميــزات 
االنتبــاه أكثــر قابليــة للتعميــم فــي مجموعــة األطفــال 

الذيــن يتطــورون بشــكل تقليــدي.

ُتظهردراســتنا األخيــرة حــول تكنولوجيــا الواقــع المعــزز 
)AR( ]18[ أن الباحثيــن اســتهدفوا العديــد مــن المهــارات 
المتعلقــة بالتوحــد فــي الدراســات. ومــع ذلــك، ال يــزال 
تدريــس المفــردات أو اللغــة مجــااًل غيــر مكتشــف علــى 
الرغــم مــن أهميتــه فــي المجــال األكاديمــي. ومــن خــال 
العمــل عــن كثــب مــع أصحــاب المصلحــة المحلييــن )اآلبــاء 
وأطفالهــم والمعلميــن والمراكــز(، أجرينــا دراســة نوعيــة 
ــة للتأكــد مــن احتياجاتهــم وفهمهــا ]19[. ونتيجــة  مفصل
AR باســتخدام المتطلبــات  تــم تطويــر تطبيــق  لذلــك، 
التــي تــم جمعهــا فــي الفصــل وفــي المنــزل. ومــن ثــم تــم 
تقييم التطبيق باستخدام نهج تشاركي ]	2[. ومن خال 
التعليقات التي تلقيناها من جلساتنا مع المعلمين، قمنا 
بدمــج مفهــوم الحقيقة المختلطة في التطبيق. ويمكن 
لألطفــال مــن ذوي التوحــد االســتفادة مــن التطبيــق مــن 
خــال التواصــل المنتظــم مــع معلميهــم وأداء مجموعــة 
مــن المهــام داخــل بيئــة التطبيــق. وبالرغــم مــن ذلــك فإنه 
في حالة عدم وجود مدرس فإن الصورة الرمزية الناطقة 
التــي تشــبه اإلنســان ســتدعم الطفــل  ثاثيــة األبعــاد 
والوالديــن فــي بيئــة افتراضيــة. ال توجــد علــى حــد علمنــا 
منصة تعليمية تلبي احتياجات األطفال من ذوي التوحد. 
وتســمح هــذه المنصــة لآلبــاء والمعلميــن بمشــاهدة أداء 
الطفــل، ويمكــن للمدرســين إنشــاء خطــط الــدروس وفًقــا 
الحتياجــات الطفــل. وســوف يفيــد تطبيــق AR األطفــال 
مــن ذوي التوحــد ألنــه سيســمح لهــم بــأن يصبحــوا أفــراًدا 
مســتقلين ويعيشــون حيــاة أفضــل. وســيكون التطبيــق 
 MARVoc باســم ، Apple متاًحــا علــى متجــر تطبيقــات
، ويتــم اســتخدامه اآلن فــي مركــز الشــفلح وهــو مركــز 
يقــدم الدعــم التعليمــي لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــات 
الذهنيــة واإلعاقــات العقليــة المرتبطــة باإلعاقة الحركية 

وطيــف التوحــد.

أمــا فــي مجــال النفــاذ إلــى الويب للمكفوفيــن، فقد بحثنا 
فــي طــرق إنشــاء نظــرة عامــة علــى نتائــج بحــث الويــب 
المختلفــة  ]21[ ]22[. وقمنــا بتعديــل هــذه األســاليب 
فــي محــرك بحــث أطلقنــا عليــه اســم InteractSE الــذي 
 )FCA( يســتخدم تحليــل المفهــوم ذو األســاس الرياضــي
لتوليــد نظــرة عامــة علــى نتائــج البحــث. وقــد تــم تقييــم 
]23[ وخمســة خبــراء  16 مســتخدًما  InteractSE مــع 
فــي مجــال تفاعــل اإلنســان والحاســوب )HCI( ]24[، ممــا 
ُيظهــر تحســًنا كبيــًرا في كفاءة البحث وتجربة المســتخدم 
الفردي لمســتخدمي وكيل الويب VI.كما يواصل الفريق 
العمــل علــى المشــاريع البحثيــة المتعلقــة بإمكانية النفاذ 
والبحــث عــن العلمــاء الطموحيــن لانضمــام إلــى هــذه 
الرحلــة. وتهــدف خطتنــا البحثيــة المســتقبلية إلــى تعزيــز 
ــة النفــاذ  ــي فــي مجــال إمكاني ــق بحــث محل ــر فري وتطوي

إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

الخاتمة

يمكن تخطيط بناء القدرات البحثية على ثالثة مستويات 
مختلفــة فــي نفــس الوقــت، بمــا فــي ذلــك التدريــب 
ــة النفــاذ والمقدمــة  التأسيســي حــول موضــوع إمكاني
األولية للبحث في هذا المجال )مثل فهم كيفية البحث 
عــن األدلــة البحثيــة وتقييمهــا وتطبيقهــا بوعــي إلغنــاء 
الممارســة العمليــة(، والمشــاركة النشــطة واكتســاب 
الخبــرة البحثيــة )مثــل المســاعدة فــي تصميــم البحــوث 
والمشــاركة فــي جمع البيانات وتحليلهــا(، وأخيًرا قيادة 
ــة فــي هــذا المجــال. لقــد قطــع التعــاون  ــح البحثي المن
بيــن مركــز مــدى وجامعــة حمــد بــن خليفة شــوًطا طوياًل 
فــي عــدد مــن المشــاريع الجاريــة والمقــررات التــي يتــم 
تدريســها على المســتويين الجامعي والدراسات العليا. 
ونأمــل أن يتــم مشــاركة ثمــار هــذا التعاون مــع المعاهد 
في جميع أنحاء المنطقة للعمل على بناء أساس قوي 
إلمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

علــى مســتوى البحــث والممارســة العملية. 
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بناء القدرات والدعوة 
لتعزيز حقوق الوصول 

الرقمي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة

محمد علي لطفي
 المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات 

 )G3ICT( واالتصاالت الشاملة
DARE تعليم حقوق النفاذ الرقمي - أكاديمية

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في قطاع 
التكنولوجيا، ال تزال الجهود المبذولة لضمان دمج 
األشخاص ذوي اإلعاقة محدودة. ويرجع ذلك إلى 

الفرص المحدودة لبناء القدرات وضعف الوعي بين 
المهندسين والصناعيين وعرقلة وصول أصوات 

األشخاص ذوي اإلعاقة لإلسهام في تطوير سياسة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واتخاذ القرار.

لعبت المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت الشاملة المستوحاة من أحكام اتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بإمكانية 
النفاذ دوًرا محورًيا في تعزيز حق األشخاص ذوي 

اإلعاقة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الشاملة. ومن خال االستفادة من نتائج مؤشر تقييم 

حقوق النفاذ الرقمي )DARE(، أدركت هذه المبادرة 
االلتزام المتزايد للدول األطراف في اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة بقضايا إمكانية النفاذ إلى 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومع ذلك، ُتظهر 

بيانات مؤشر DARE التحديات المتبقية التي واجهتها 
قدرة المشتريات الحكومية على تقديم الدعم الفعلي 

لبرامج ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت الشاملة. إن إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت ال تزال غائبة عن برامج التعليم 
العالي والتدريب المهني. عاوة على ذلك، ال تزال 

جهود المناصرة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم 
محدودة في مجال الوصول الرقمي.

تناقش هذه الورقة أكاديمية تعليم حقوق النفاذ 
الرقمي التابعة للمبادرة العالمية لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت الشاملة )G3ICT(، ودورها 
في معالجة قضايا الفجوة الرقمية من خال تقديم 

منصة لتطوير التعليم وتعزيز قدرة المناصرة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة حول قضايا إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، األشخاص ذوي اإلعاقة، منظمات األشخاص 
ذوي اإلعاقة، إمكانية النفاذ الرقمي، إمكانية النفاذ، 

اإلدماج، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مؤشر 
DARE ، أكاديمية DARE ، المبادرة العالمية لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت الشاملة G3ICT، المناصرة، 
المنح الدراسية، بناء القدرات، التعليم والتعلم عبر 

اإلنترنت، الشراكة.
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يناقش هذا المقال خلفية ودوافع إنشاء أكاديمية 
G3ICT DARE.حيث ستقدم الفقرات التالية نظرة 

عامة حول البرامج الرئيسية لألكاديمية التي 
تهدف إلى المساعدة في تعزيز دمج األشخاص 

ذوي اإلعاقة في مجال النفاذ الرقمي والسياسات 
والبرامج ذات الصلة. 

الخلفية
 تقر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ]1[ بحق 

األشخاص ذوي اإلعاقة في النفاذ إلى بيئات مادية أو 
رقمية أو تكنولوجية. وتتناول العديد من مواد االتفاقية 

هذا الحق في العالقة مع مختلف القطاعات وجوانب 
الحياة.   

وبينما تحدد المادة 9 من االتفاقية المكونات األساسية 
إلمكانية النفاذ كمبدأ أساسي، فإن مواد أخرى من 
االتفاقية تسلط الضوء على موقف إمكانية النفاذ 
إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيما يتعلق 

بالحقوق األخرى، مثل الوصول إلى العدالة )المادة 13) 
والعيش المستقل )المادة 19( وحرية التعبير والحصول 

على المعلومات )مادة 21( والتعليم )مادة 24( والعمل 
)مادة 27( والمشاركة السياسية )مادة 29(  والوصول 
إلى المواد والبرامج والتسهيالت الثقافية )مادة 30). 
وتدرك االتفاقية أيًضا أنه يجب ضمان حق األشخاص 

ذوي اإلعاقة في إمكانية النفاذ من خالل آليات 
تشغيلية تتعلق برصد تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة وتقييمه. وينبغي أن تأخذ هذه اآلليات 

في االعتبار مبدأ إمكانية النفاذ ال سيما من خالل جمع 
البيانات وإلغاء التمييز حسب اإلعاقة فضاًل عن تعزيز 

الجهود الدولية للشراكات المتعددة األطراف.

لقد تم وضع هذه الترتيبات في الوقت المناسب وذلك 
نظًرا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال التكنولوجيا 

وال سيما النفاذ الرقمي. وقد انعكس هذا التقدم من 
خالل تطوير الممارسات المعتمدة على التكنولوجيا مثل 
المدن الذكية والحوكمة اإللكترونية والتعلم اإللكتروني 

 والتوظيف عن 
بعد، إلخ.

ومع تحول العالم نحو االعتماد المتزايد على التكنولوجيا، 
يظل األشخاص ذوو اإلعاقة متخلفين عن الركب على 

مستويات عديدة من حيث ضمان حقوقهم التكنولوجية 
القابلة للنفاذ. ال يزال امتثال الدول األطراف التفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن التكنولوجيا القابلة 
للنفاذ مقصوًرا على مستوى االلتزام، أي نشر التشريعات 
واللوائح والسياسات ذات الصلة، كما يظهر مؤشر تقييم 

حقوق النفاذ الرقمي DARE. ووفًقا لهذا المؤشر، ال 
يزال مستوى قدرة الدول األطراف على التنفيذ في 

مجال النفاذ الرقمي متخلًفا. وتظهر هذه المسألة 
بشكل كبير في مجاالت مختلفة مثل إشراك األشخاص 
ذوي اإلعاقة في صنع القرار حول قضايا النفاذ الرقمي. 
وهناك مجال آخر مهم إلى حد ما تبدو فيه القدرة على 
التنفيذ متخلفة وهو دمج مقررات خاصة حول إمكانية 

النفاذ الرقمي في كل من الدورات التدريبية األكاديمية 
والمهنية لعلوم الكمبيوتر والبرمجة وما إلى ذلك.

يعكس هذان المثاالن لقدرة التنفيذ من قبل الدول 
األطراف االستبعاد الدائم ألصوات األشخاص ذوي 

اإلعاقة على مستوى صنع القرار في وضع السياسات 
الوطنية فيما يتعلق بالتكنولوجيا القابلة للنفاذ. كما يتم 
طرح األسئلة عن مدى توفر فرص بناء القدرات لمهنيي 

التكنولوجيا وبشكل أساسي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
المهتمين بالتكنولوجيا. وبينما سيؤدي هذان العامالن 

 بالتأكيد إلى إعاقة فرص األشخاص ذوي اإلعاقة 
 في االندماج في المنصات والبرامج المعتمدة 

على التكنولوجيا إال أنه سيكون لهما أيًضا آثار سلبية 
على معرفة األشخاص ذوي اإلعاقة وقدرتهم على 

المناصرة المتعلقة بقضايا إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت على المستوى الوطني 

واإلقليمي والعالمي.

لماذا تم إطالق أكاديمية DARE؟
استناًدا إلى مهمتها الخاصة بتعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن حقوق النفاذ الرقمي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة وبناء على بيانات هذه االتفاقية 

]2[ كانت المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت الشاملة على دراية بمشكلة نقص فرص 

بناء القدرات وتعزيز جهود المناصرة من قبل األشخاص 
ذوي اإلعاقة في مجال النفاذ الرقمي. وفي 14 يونيو 

2021، في الحدث الجانبي االفتراضي خالل ]3[ الذي 
عقدته إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 

واالجتماعية )UNDESA(، أطلقت المبادرة أكاديمية  
 G3ICT 4[. واستعداًدا لهذا اإلطالق، تواصلت[DARE

مع المنظمات الدولية الرئيسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
بما في ذلك: التحالف الدولي لإلعاقة )IDA(، والمنظمة 
الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة )DPI( واالتحاد العالمي 

 (WDF( واالتحاد العالمي للصم )WBU( للمكفوفين
االتحاد األوروبي لألشخاص ضعاف السمع، باإلضافة إلى 

 CBM Global منظمات اإلعاقة والتنمية، بما في ذلك
 Daisy و Leonard Cheshire و Disability Inclusion

Consortium. وتشكل هذه المنظمات اليوم المجلس 
.G3ICT DARE االستشاري ألكاديمية

تهدف أكاديمية G3ICT DARE للمساعدة في سد 
الفجوة في برامج بناء القدرات والمناصرة في مجال 
النفاذ الرقمي عبر توفير عدد من الفرص لألشخاص 
ذوي اإلعاقة. ونظًرا لرسالتها التعليمية، تم تشكيل 

أكاديمية DARE لتوفير وسائل بناء القدرات لألشخاص 
ذوي اإلعاقة حول قضايا النفاذ الرقمي. وتنعكس 

هذه الوسائل في المقام األول من خالل برنامج المنح 
الدراسية األكاديمية والدورات عبر اإلنترنت. وبهدف 
ضمان أن تكون المعرفة المكتسبة من خالل برنامج 

المنح الدراسية مفيدة للمرشحين المحتملين، تسعى 
األكاديمية جاهدة لجمع قادة النفاذ الرقمي وأبطال 

األشخاص ذوي اإلعاقة مًعا من خالل حملة المناصرة 
العالمية والمشاركة بين األقران لشبكة الخبرة.

\DARE منحة أكاديمية
ترعى المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت الشاملة هذه المنحة المخصصة لجميع 
األشخاص ذوي اإلعاقة المهتمين والنشطين في مجال 

النفاذ الرقمي. ومع إعطاء األولوية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة في بلدان االقتصادات الناشئة والمنتسبين 

إلى المنظمات التمثيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة، تتيح 
هذه المنحة للمرشحين بالوصول المجاني الى الرابطة 

الدولية لمتخصصي إمكانية الوصول  )IAAP( والشهادة 
االحترافية المعتمدة في الكفاءات األساسية إلمكانية 
الوصول )CPACC(. ويتم تقديم برنامج الشهادات هذا 
بالشراكة مع جامعة برينستون في الواليات المتحدة. 

ويضمن الوصول المجاني إلى CPACC الذي تغطيه 
منحة أكاديمية DARE أن يكون لديك حق الوصول إلى 

مجموعة المعارف واالمتحانات المقررة.

وقد ُمنحت المنحة حتى اآلن ألربعين مرشًحا تم 
اختيارهم وفًقا لعملية تقديم صارمة وموافقة أعضاء 
المجلس االستشاري لألكاديمية. ويقوم متلقو المنح 
الدراسية هؤالء بتنفيذ دورتين وفق إطار زمني مدته 

سنة واحدة لكل منهما. وبدأت الدورة األولى في 
سبتمبر 2021 ، بينما بدأت الدورة الثانية في ديسمبر 
من نفس العام. ومن المتوقع خالل هذه السنة أن 
يتمكن كل مستلم من الوصول إلى مجموعة موارد 
CPACC المعرفية ودراستها وإجراء االختبار واجتيازه. 

وعند قبولهم في برنامج المنح الدراسية، يتم منح كل 
 IAAP  طالب عضوية الرابطة الدولية لمختصي النفاذ

لمدة عام واحد. وستمّكن هذه العضوية كل طالب من 
الوصول إلى شبكة واسعة من محترفي إمكانية النفاذ 
حول العالم واالستفادة من سلسلة ندوات IAAP عبر 

اإلنترنت حول مواضيع وقضايا النفاذ الرقمي المختلفة.
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 دورة أكاديمية DARE عبر اإلنترنت 

حول أفضل ممارسات النفاذ الرقمي
باإلضافة إلى برنامج المنح الدراسية الخاص بها، تستعد 

أكاديمية DARE إلطالق دورة تدريبية عبر اإلنترنت 
تعرض أفضل ممارسات النفاذ الرقمي. وسيتم اختيار 

أفضل الممارسات المميزة بناًء على سلسلة الردود 
 .G3ICT DARE والبيانات التي تم جمعها من خالل مؤشر

وستستضيف هذه الدورة التدريبية عبر اإلنترنت خبراء 
ومهنيين وقادة في مجال إمكانية النفاذ الرقمي والذين 

سيكونون محاضرين أو رؤساء جلسات في كل جلسة. 
وسيأخذ تحديد موضوعات الدورة في االعتبار مجموعة 
متغيرات مؤشر DARE وسيستفيد من موارد المعرفة 

الواسعة التي تمتلكها المبادرة العالمية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت الشاملة. وسيتم تسجيل 

جلسات الدورة التدريبية وأرشفتها للمستقبل عند 
الحاجة إليها على مبدأ الدفع عند الطلب. وفي حين أن 
هذه الدورة تتطلب تسجياًل مدفوًعا، سيتم منح طالب 

أكاديمية DARE حق الوصول المجاني إلى جلسات 
الدورة والمواد المؤرشفة.

الشبكة العالمية ألبطال الوصول الرقمي
يشكل خريجو األكاديمية والمشاركون في البرنامج 

شبكة عالمية تجمع بين األشخاص ذوي اإلعاقة الذين 
لهم أدوار قيادية في منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 
ال سيما تلك النشطة في مجال النفاذ الرقمي. وتهدف 

هذه الشبكة إلى خلق مساحة لهؤالء القادة لتبادل 
خبراتهم والتمتع بدعم األقران حول قضايا حقوق النفاذ 

الرقمي. تعتبرهذه الشبكة منصة مفتوحة لالستفادة 
من جهود المناصرة لهؤالء القادة ولتعزيز أصواتهم 

تجاه حكوماتهم وأصحاب المصلحة اآلخرين في النفاذ 
الرقمي على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية 

والعالمية. ويتم منح الحاصلين على منحة األكاديمية 
عضوية تلقائية في هذه الشبكة عند تخرجهم.

الخاتمة 
نحن نأمل أن تساعد أكاديمية DARE كمبادرة رائدة 

من قبل المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت الشاملة أولئك الذين يؤمنون بدور النفاذ 
الرقمي في تحويل حياة األشخاص ذوي اإلعاقة من 

خال اإلدماج على جميع المستويات. ولذلك تأمل 
المبادرة العالمية G3iCT أن تصبح هذه األكاديمية 

مركًزا للمعرفة وبناء القدرات لدعم أصوات األشخاص 
ذوي اإلعاقة كي يتم سماعها بشكل أكبر في منصات 

النفاذ الرقمي لصنع القرار، وتعزيزاالعتراف بمهارات 
األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان مشاركتهم وإدماجهم 

في المجتمع على جميع المستويات.

شكر وتقدير 
 يشكر مؤلف هذا الورقة قيادة المبادرة العالمية 

 ،)G3ICT( لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة
والرابطة الدولية لمتخصصي النفاذ )IAAP( على دعمهم 

إلطالق برنامج أكاديمية DARE. كما يشكر موظفي 
أكاديمية DARE على دعمهم الممتاز لكتابة هذه 

الورقة.
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إدراج 
مساحات 

ابتكار العلوم 
والتكنولوجيا 

والهندسة 
والفنون 

والرياضيات
  STEAM 

قضية حاسمة 
للمتعلمين ذوي 

اإلعاقة

قدمت الثورة الصناعية الرابعة مجموعة واسعة من التقنيات المادية 
والرقمية المرنة التي تستمر في تعزيز تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا 

 STEAM ويمكن أن يكون دمج .)STEAM( والهندسة والفنون والرياضيات
ومساحات المصنعين ومختبرات التصنيع الرقمي )Fablabs( ومختبرات 

STEAM كجزء من المناهج التعليمية بمثابة البيئة المناسبة لتمكين 
المتعلمين من تحويل أفكارهم إلى حلول رقمية أو مادية ملموسة. 

ومع ذلك، فإن الطريقة المعيارية لتطوير المساحات مثل مختبرات فاب 
الب FabLabs ال تضمن دائًما فرص التعلم التي يمكن الوصول إليها 

للمتعلمين ذوي اإلعاقة حيث قد تتطلب وسائل راحة إضافية حتى 
يتمكنوا من النفاذ إلى التكنولوجيا واستخدامها. وتؤكد هذه المقالة أن 

األطفال ذوي اإلعاقة يواجهون تحديات متعددة في الشمولية وإمكانية 
النفاذ. ويعد إنشاء مساحات ابتكار شاملة تدعم التعلم وتعززه وتسريعه 
أمًرا ضرورًيا ويتطلب فهًما لتطبيق التصميم الذي يركز على المستخدم 

والتصميم الشامل واستخدام الشبكات المحلية والعالمية إلنشاء حلول 
تعزز إمكانية النفاذ وتخلق بيئة شاملة.

إيناس فتح الرحمن محمد
ابتكار للحلول الرقمية

المقدمة
وفًقا لتقرير صدر حديًثا عن اليونيسف، ُيقدر أن هناك 240 مليون طفل على 

مستوى العالم يعانون من أحد أشكال اإلعاقة ]1[. ويؤكد هذا التقرير أن 
األطفال ذوي اإلعاقة يواجهون تحديات متعددة في الشمولية وإمكانية 

النفاذ. إن التعليم هو الموضوع األكثر إلحاًحا عندما يتعلق األمر بتنمية 
األطفال ومع ذلك ال يزال المتعلمون من ذوي اإلعاقة متخلفين عن 

الركب ألن بيئات التعلم الشاملة ليست مطبقة كقاعدة عامة في المجتمع 
الحديث.

إن منهجية تدريس العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والفنون 

والرياضيات )STEAM( هي واحدة 
من أكثر الموضوعات شيوًعا 

وسرعة في النمو في صناعة 
التعليم. ويرجع ذلك إلى نهجها 

الفريد والتركيز على االبتكار وحل 
المشكالت والتفكير النقدي. ويتميز 
تعليم STEAM عن مسارات التعلم 

األخرى بأنه يتمحور حول قدرة 
الفرد على التعلم واالهتمام الذي 

يوفر بالتالي بيئة تعليمية شاملة 
وقابلة للنفاذ من قبل الطالب ذوي 

القدرات المختلفة. ويساعد هذا 
النهج الطالب على تطوير مهارات 
القرن الحادي والعشرين الضرورية 

لسد فجوة المهارات للوظائف 
المستقبلية. وال شك في أنه يجب 
تبني النفاذ إلى تعليم STEAM من 

قبل المجتمع ككل، وخاصة للطالب 
ذوي اإلعاقة ألنه يوفر األدوات 

المناسبة والبيئة التي تمكن الفرد 
من التطور في التعليم.

هل تعلم أن الرئيس التنفيذي 
الراحل لشركة آبل ستيف جوبز 

ومؤسس مجموعة فيرجين ريتشارد 
برانسون يعانيان من اضطرابات 

التعلم؟ لقد ساهم األفراد ذوو 
اإلعاقة بشكل كبير في عالمنا في 

مجاالت STEAM. ومن األمثلة 
على ذلك كورسات سيالن وهو 

مهندس ضعيف البصر منذ والدته. 
اخترع كورسات عصا ذكية تعمل 
على تحسين التنقل لألفراد من 

ذوي اإلعاقة البصرية وهو حالًيا 
 WeWalk المؤسس المشارك لـ

Cane باإلضافة إلى كونه الرئيس 
 Young Guru التنفيذي ألكاديمية
وهي مؤسسة دولية غير ربحية تم 

إنشاؤها لتمكين المتطوعين من 
تطوير المشاريع التي تعالج التحديات 

في مجتمعاتهم ]2[. ويشير هذا 
األمر إلى أنه يمكن تمكين الطالب 
ذوي اإلعاقة أو القدرات المختلفة 
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جميًعا من خالل تعليم STEAM وبالتالي يمكنهم 

المساهمة في المجتمع من خالل المنتجات والخدمات 
التي تطور مجاالت مختلفة تعتمد على STEAM مثل 

التكنولوجيا المساعدة.

إن التكنولوجيا هي الجسر بين جميع الموضوعات 
األساسية للعلوم والهندسة والفنون والرياضيات 

وهي مركزة للغاية في بيئات التعلم الخاصة بالعلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقد قدمت الثورة 

الصناعية الرابعة مجموعة من التقنيات المادية والرقمية 
 .STEAM المرنة التي تستمر في تعزيز تعليم وتعلم
ويمكن أن يكون دمج STEAM ومساحات التصنيع 

 STEAM ومختبرات )Fablabs( و مختبرات التصنيع
في المناهج التعليمية بمثابة البيئة المناسبة لتمكين 

المتعلمين من تحويل أفكارهم إلى حلول رقمية أو 
مادية ملموسة. وتم تطوير هذه األنواع من المساحات 

بشكل أساسي بهدف توفير إمكانية النفاذ في المجتمع 
في مجاالت مثل تقنيات التصنيع والمصنعين. وهكذا 

فإنه من المهم جعل  هذه المساحات  قابلة للنفاذ 
وتستوعب األفراد ذوي القدرات واإلمكانيات المختلفة.

ومع ذلك، فإن التطوير المنتظم للمساحات مثل 
مختبرات تصنيع الرقمي )Fablabs( في العديد من 

البلدان يتبع إلى حد ما نهج "مقاس واحد يناسب 
الجميع" من حيث التصميم والبناء والذي ال يضمن 

توفير فرص التعلم القابلة للنفاذ من قبل المتعلمين 
ذوي اإلعاقة حيث قد يحتاجون إلى تسهيالت إضافية 

ليتمكنوا من استخدام أدوات التكنولوجيا. ومن ثم 
كانت هناك جهود حديثة نحو بناء الوعي بمتطلبات 

بناء مساحة ابتكار قابلة للنفاذ. وقد أجرت جامعة 
واشنطن بحًثا في عام 2018 شارك فيه أشخاص من 
ذوي اإلعاقات المتنوعة في سلسلة من األنشطة 

لطرح األفكار لجعل مساحات العمل أكثر قابلية للنفاذ. 
وبعد ذلك، اختتم البحث بمجموعة من التوصيات التي 

يمكن أخذها في االعتبار عند تطوير مساحة عمل يمكن 
للجميع النفاذ إليها ]3[. وتدور بعض هذه التوصيات 
حول تخطيط السياسات وتصميم الفضاء والمعدات 

والسالمة والتدريب واختبار المستخدم ]4[ ]5[.

في الوقت نفسه، ابتكرت شركة ابتكار للحلول الرقمية 
)شركة قطرية لإلدارة واستشارات االبتكار( نهًجا فريًدا 

نحو إنشاء أول فاب الب شامل "في العالم" "مدى فاب 
الب" والذي تم تصميمه بعناية لضمان إمكانية الوصول 
إلى المختبر واستخدامه من قبل األفراد ذوي القدرات 
المختلفة. ويمكن التنقل بسهولة في هذه المساحة  

كما تم تصنيع األثاث محلًيا ليكون قاباًل للتخصيص وقابل 
للتعديل الستيعاب المستخدمين المختلفين بشكل 

كامل. باإلضافة إلى ذلك، تم تصميم محطات المعدات 
التكنولوجية بحيث تكون قابلة للنفاذ من قبل أفراد 

مختلفين مع ضمان كون التكنولوجيا المختارة سهلة 
االستخدام. وكان األهم من ذلك هو تدريب الموظفين 

على كيفية استخدام األثاث والمعدات التكنولوجية 
لخلق تجارب تعليمية شاملة.

ونتيجة لذلك، طورت شركة ابتكار  مختبرات "فاب الب 
مصغرة" وهو حل محلي واقتصادي قابل للنفاذ ويمكن 

استخدامه من قبل أي مؤسسة ترغب في إنشاء 
مساحة ابتكار. ويتكون من وحدة أثاث متحركة قابلة 
للتخصيص يمكن تزويدها بأي معدات تقنية وأدوات 

ومواد أساسية. وفي سياق التعليم، تعتمد المزيد من 
المؤسسات نهج التعليم STEAM الذي يعتمد بشكل 

كبير على وجود البيئة المناسبة. ومع ذلك، قد يتطلب 
بناء فاب الب أو مساحة عمل في مبنى تعليمي قائم 

تخصيص مساحة مناسبة وإعادة تشكيل واسعة النطاق 
للبنية التحتية الحالية والعديد من القيود األخرى. ولذلك 

يعد مختبر فاب المصغر حاًل جاهًزا يمكن استخدامه 
لتمكين تدريس STEAM ويمكن تخصيصه بسهولة 
لتوفير إمكانية النفاذ لجميع األفراد ذوي القدرات 

المختلفة مما يخلق بيئة تمكينية وشاملة.
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الخاتمة 

وفي النتيجة نرى أن األبحاث واألدلة والخبرات 
العملية تثبت بوضوح أنه يجب مراعاة الشمولية 
وإمكانية النفاذ عندما يتعلق األمر بتوفير تعليم 

جيد وشامل لألطفال ألنه يعطي قيمة لمساهمات 
جميع الطاب بغض النظر عن قدراتهم. ويعد إنشاء 

مساحات ابتكار شاملة تدعم التعلم وتعززه وتسريعه 
أمًرا ضرورًيا ويتطلب فهًما لتطبيق التصميم الذي 

يركز على المستخدم والتصميم الشامل واستخدام 
الشبكات المحلية والعالمية إلنشاء حلول تزيد من 

إمكانية النفاذ وتخلق بيئة شاملة.
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اعتراًفا منه بالدور المحوري الذي تلعبه الموارد التعليمية 
المفتوحــة  فــي توفيــر وصــول فعــال ومتســاو إلــى فــرص 
المــوارد  إلــى حركــة  انضــم مركــز مــدى  التعلــم للجميــع، 
ــم.  ــع أنحــاء العال ــة فــي جمي ــة المفتوحــة المتنامي التعليمي
ويتعهــد المركــز وفقــًا لذلــك بتعزيــز إمكانيــة النفــاذ إلــى 
المفتوحــة وتســخير قــوة تكنولوجيــا  التعليميــة  المــوارد 
المعلومــات واالتصــاالت الشــاملة بحيــث تصبــح المــوارد 

التعليميــة قابلــة للنفــاذ مــن قبــل الجميــع.

ومــن هــذا المنطلــق، أطلــق مركــز مــدى "مركــز المــوارد 
التعليميــة المفتوحــة إلطــار عمــل مدى لتنميــة الكفاءات 
حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصميم 
الشامل"1 ليكون مركًزا عالمًيا للمعرفة يضم موارد مجانية 
مــن أجــل ســد فجــوة التدريــب والمعرفة في مجــال إمكانية 

النفــاذ إلــى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

ويحتوي هذا المركز على مجموعات من الموارد التعليمية 
المفتوحــة القابلــة للنفــاذ والتــي تتماشــى مــع "إطــار عمــل 
مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت والتصميــم الشــامل"2. ويتــم تجميــع هــذه 
المــوارد وتنظيمهــا وإدارتهــا بواســطة مــدى وشــركائه مــن 
خــالل المجموعــات وأدوات التطويــر المتاحــة علــى منصــة 

المركز.

ويمكــن لمجتمــع المتخصصيــن فــي النفــاذ إلــى تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت والخبــراء والدعــاة والمعلميــن 
والمتعلميــن اكتشــاف وإنشــاء ومشــاركة محتــوى مفتــوح 
عالــي الجــودة قابــل للنفــاذ والتواصــل مــع اآلخريــن لتوســيع 

قدراتهــم وتحســين ممارســات الشــمول.

مــن المفتــرض أن يكــون مركــز مــدى للمــوارد التعليميــة 
المفتوحــة )OER Hub( مســتودًعا مركزًيــا وقابــاًل للبحــث 
إطــار  المتوافقــة مــع  التعليميــة والتدريبيــة  المــواد  عــن 
عمــل مــدى لتنميــة الكفــاءات حــول نفاذيــة تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت والتصميــم الشــامل" لمســاعدة 
المجتمــع فــي قطــر وخارجهــا وإيجــاد واســتخدام المــوارد 
التعليميــة المفتوحــة المناســبة المتعلقــة بإمكانيــة النفــاذ 
إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وفي هذا السياق، 
يتــم عــرض إطــار عمــل مــدى لتنميــة الكفــاءات حــول نفاذيــة 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتصميــم الشــامل 
كمعيار متاح لمستخدمي مكتبة OER Commons الرقمية3 
ومنصتهــا التشــاركية. وســيتم اســتخدام إطــار العمــل هــذا 
لفهرســة ووصــف المــوارد التعليميــة المفتوحــة المتوافقة 
مــع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ممــا يوفــر بالتالــي 
المــوارد واســترجاعها. كمــا  إلــى هــذه  الوصــول  ســهولة 
ســيتم اســتخدامه للبحــث عــن المــوارد التعليمية المفتوحة 
التعليميــة  للمــوارد  المنشــورة علــى منصــة مركــز مــدى 
المفتوحــة ومواءمتهــا وتقييمهــا ممــا ســيخدم المتعلميــن 

والمعلميــن علــى مســتوى العالــم.

1 https://oer.mada.org.qa/
2 https://ictaid.mada.org.qa/
3 https://www.oercommons.org/

مركز الموارد التعليمية المفتوحة إلطار عمل مدى لتنمية الكفاءات 
حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصميم الشامل 
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الكفاءات في 
مجال نفاذية 
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المعلومات 
واالتصاالت 

والتصميم 
الشامل

محمد كثير خريبي
مركز مدى

ــن  ــزأ م ــزًءا ال يتج ــح ج ــاالت لتصب ــات واالتص ــا المعلوم ــور تكنولوجي تتط
ــي،  ال ت ال ــا. وب ن ــرات عميقــة فــي مجتمعات ي ــة، وتشــكل تغي ــاة اليومي الحي
ــا المعلومــات  ــى تكنولوجي نفــاذ إل ــع ال إمــكان الجمي يجــب أن يكــون ب
ــي يســتخدمها أي شــخص آخــر، ممــا  ت نفــس الطريقــة ال واالتصــاالت ب
ــا المعلومــات واالتصــاالت يجــب أن تكــون فــي  ــي أن تكنولوجي يعن
ــع بغــض النظــر عن قدراتهــم أو احتياجاتهم أو إعاقاتهم.  ــاول الجمي ن مت
ــر المهــارات فــي  ــة أخــرى تطوي ــر فعال ي ــن تداب ي وهــذا يســتدعي مــن ب
ــا المعلومات واالتصاالت والتي تشــمل  ــى تكنولوجي نفــاذ إل ــة ال ي إمكان
ــا  ــم الشــامل لتكنولوجي نفــاذ والتصمي ــة ال ي الفهــم المشــترك إلمكان
لنفاذ  المعلومــات واالتصــاالت، فضــًا عــن اكتســاب الكفــاءات الازمة ل
بية  ــك، فإن اختيار مــواد تدري ــاة اليوميــة والعمــل. ومــع ذل الرقمــي للحي
ــي  ــددة ف ــاءات مح ــع كف ــى م ــاذ تتماش لنف ــة ل ل ــبة قاب ــة مناس وتعليمي
يــة  لغــة العرب ــا المعلومــات واالتصــاالت وخاصــة فــي ال مجــال تكنولوجي
ــة فــي  ــط التطلعــات والرغب ثب ــع، ممــا ي ــًزا أمــام الجمي ــل حاج ــزال يمث ال ي
ــات  ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــاذ إل نف ــال ال ــي مج ــاءة ف ــدرة والكف ــاء الق ن ب
ــاءات  ــة الكف تنمي ــدى ل ــل م ــار عم ــث إط ــذا البح ــدم ه ــاالت. ويق واالتص
ــم  ــا المعلومــات واالتصــاالت والتصمي ــة تكنولوجي فــي مجــال نفاذي
ــج  ــة لدم ــية المطلوب ــاءات األساس ــع الكف ــمل جمي ــذي يش ــامل وال الش
ــال  ــا المعلومــات واالتصــاالت بشــكل فع ــى تكنولوجي ــاذ إل نف ــادئ ال مب
ــب والمعرفة  ــم مــن أجل ســد فجوة التدري ي ــب والتعل فــي مناهــج التدري

ــال. ــذا المج ــي ه ف

توجد مجموعة واسعة من التحديات والحواجز التي 
ــن فــي  تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدمي
ا المعلومات  السن ]1[ ال سيما في مجال تكنولوجي
ــى  إل ــل مــن وصولهــم  يقل )ICT( ممــا  واالتصــاالت 
ــم وفــرص  ي ــت والتعل ترن ــر اإلن ــف الخدمــات عب ل مخت
ــراف  ــد اعت ــروف، يوج ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــل ]2[. وف العم
ــراد  ــة لألف ــاذ ضروري نف ــة ال ي ــأن إمكان ــد ب ــي متزاي عالم
والمنظمات للمساعدة في إزالة الحواجز التي تعيق 
ا المعلومات واالتصاالت وإنشاء  نفاذ إلى تكنولوجي ال
ا  لنفاذ عالمًي منتجات وخدمات عالية الجودة قابلة ل
ــل مجموعــة واســعة مــن  ــة لاســتخدام مــن قب ل وقاب
ا المعلومات  المستخدمين ]3[. وال شك أن تكنولوجي
ا فــي ســد الفجــوة  واالتصــاالت تلعــب دوًرا حاســًم
ز تنمية مجتمعات المعرفة الشاملة،  الرقمية وتعزي
ــة المســتدامة لعــام  تنمي ــرازه فــي خطــة ال ــم إب كمــا ت
ــدول األعضاء  ــب مــن ال ــق، ُطل 	3	2. ومــن هــذا المنطل
تالي  ال في األمم المتحدة تنفيذ خطة عام 	3	2 ]4[ وب
ا المعلومات واالتصاالت  نفاذ إلى تكنولوجي تسهيل ال
ــا  ــك، ووفًق ــى ذل ــاوة عل ــة. ع ــخاص ذوي اإلعاق لألش
ــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي  التفاقي
ــات  ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــول إل ــإن الوص ــة ف اإلعاق
واالتصــاالت وخدمــات الطوارئ واإلنترنت معترف به 
كحق أساسي من حقوق اإلنسان. وعلى هذا النحو، 
ــر المناســبة  ي اتخــاذ التداب ــدول الموقعــة ب ــزم ال ت ل ت
ــذه  ــى ه ــاذ إل نف ال ــخاص ذوي اإلعاقــة ب ــماح لألش للس
ــر فــي  الخدمــات بشــكل عــادل واالســتثمار بشــكل أكب
ــا المعلومــات  ــر منتجــات وخدمــات تكنولوجي توفي
اتهــم  ب ــي احتياجاتهــم ومتطل ب ل ــي ت ت واالتصــاالت ال
ــى وجــه الخصــوص، يمكــن االســتفادة مــن  ]3[. وعل
ــي  ــاملة ف ــاالت الش ــات واالتص ــا المعلوم تكنولوجي
نفاذ إلى تكنولوجيا  التعليم وكذلك دمج إمكانية ال
ــاء  ن رامــج ب المعلومــات واالتصــاالت فــي مناهــج وب
ــم لجميع األشــخاص بمن  ي ــب والتعل القــدرات والتدري
ــوا مــن  فيهــم األشــخاص ذوو اإلعاقــة، كــي يتمكن
ــاب  ــم واكتس ــرص التعل ــى ف ــادل إل ــكل ع ــول بش الوص
ــا المعلومات  الكفــاءات فــي مجــال نفاذية تكنولوجي

ــم الشــامل واالتصــاالت والتصمي
المطلوبة للحياة والعمل.

ــا  تكنولوجي ــة  نفاذي موضوعــات  إن  الواقــع  فــي 
المعلومات واالتصاالت والتصميم الشــامل ممثلة 
ــى  ــم عل ي ــب والتعل ــج التدري ــي مناه ــًا ف ــا ناقص تمثي
ــة  ــة ]5[. باإلضاف ي ــة العرب ــي المنطق ــد ف ــه التحدي وج
ــي  ــي الرقم ــوى التعليم ــر المحت ــإن تواف ــك، ف ــى ذل إل
لنفاذ والمناسب لسياقات التعلم المختلفة  القابل ل
ومســتويات الكفــاءة يظــل أقل بكثير مــن التوقعات 
ــص المعرفــة  ــى نق ــك إل ــا ش ــذا ب ــيؤدي ه ]6[ ]7[. وس
ــات وخدمــات  ــر محتوي ــرة حــول تطوي والوعــي والخب
ــات  ــى عكــس مــا ورد فــي اتفاقي نفــاذ، عل ل ــة ل ل قاب
األمم المتحدة. ولذلك فإنه من المهم للغاية نشر 
ــة  ي ــول إمكان ــارات ح ــر المه ــي وتطوي ــة والوع المعرف
ــاالت وال  ــات واالتص ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــاذ إل نف ال
ــة  ي ب ــدورات التدري ــز تكامــل ال ســيما مــن خــال تعزي
ــا المعلومــات واالتصــاالت  ــة تكنولوجي حــول نفاذي
ــة  التعليمي ــم الشــامل فــي المؤسســات  والتصمي

ــي. ــر المهن ــات التطوي وخدم

تعرض هذه الورقة إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات 
ا المعلومات واالتصاالت  في مجال نفاذية تكنولوجي
مــن  يحــدد مجموعــة  ــذي  ال الشــامل  ــم  والتصمي
ــة فــي مجــال النفاذ  الكفــاءات المتماســكة ذات الصل
ــا المعلومــات واالتصــاالت والتصميم  ــى تكنولوجي إل
ــل  ي ــة دل اب ــون بمث ــى أن يك ــدف إل ــذي يه ــامل، وال الش
ــة  ي ــم فــي مجــال إمكان ــب والتعل لتدري ل تأسيســي 
المعلومــات واالتصــاالت  ــا  تكنولوجي ــى  إل نفــاذ  ال
ــى  ــا تبق ــم م ــم تنظي ــد ت ــامل ] 8[. وق ــم الش والتصمي
ــي: يبحــث القســم  ال ت نحــو ال ــى ال مــن هــذه الورقــة عل
نفاذ إلى  برامج التعليمية الحالية في ال ثاني في ال ال
ا المعلومات واالتصاالت ويناقش الحاجة  تكنولوجي
ــه التدريب والتعلم  ــى نمــوذج الكفــاءة كأداة لتوجي إل
ــث  ال ث ــم ال ــف القس ــك، يص ــد ذل ــاع. بع ــذا القط ــي ه ف
ــة  ــة الكفــاءات مجــال نفاذي تنمي إطــار عمــل مــدى ل
ــا المعلومات واالتصاالت. ويقدم القســم  تكنولوجي
ــج من طريقــة دلفي من  ائ ت ن ــك بعــض ال ــع بعــد ذل راب ال
ــرح. ويختتم  ــن للتحقــق مــن صحــة اإلطار المقت تي جول
ا  اقتراح طرٍق للمضي قدًم القســم الخامس الورقة ب

فــي هــذا المجــال.
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 تطوير قدرات النفاذ إلى تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

لمادة 9 من اتفاقية  ا ل تعين على الدول األطراف وفًق ي
ر المناسبة  ي تداب حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اتخاذ ال
ــز االســتخدام  تعزي ــك ل فــاذ وكذل ن ــة ال ي ــز إمكان تعزي ل
ا المعلومات واالتصاالت والوصول  تكنولوجي الشامل ل
ــد مــن  العدي ]3[. وقــد أظهــرت  فــة  تكل أقــل  ب يهــا  إل
نفاذ  ية أن االفتقار إلى مهارات ال الدراسات االستقصائ
ــة  ــل عقب ــا المعلومــات واالتصــاالت يمث ــى تكنولوجي إل
تجــات  ــى المن فــاذ إل ن ــة ال ي ــذ إمكان نفي ــرة أمــام ت خطي
ــتجابة  ــة ]9[ ]10[. واس رقمي ــات ال ــات والخدم والمحتوي
ــد مــن المنظمات والمؤسســات  ــك، ســارعت العدي ذل ل
اء القدرات  ن رامــج ب ــى تقديم ب ــة إل ي ب تدري ــة وال يمي تعل ال
ية  تدريب المتوافقة مع معارفهم وفهمهم إلمكان وال
ــاالت ]11[  ــات واالتص ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــاذ إل نف ال
فــاذ  ن ــادرة ال ــادرات مب مب ]12[ ]13[. ومــن أهــم هــذه ال
  (W3C( مــن رابطة الشــبكة العالمية )WAI( ــب ــى الوي إل
ــة لدعــم فهــم  ي ب مــواد تدري ب المجتمــع  ــي زودت  ت ال
نفــاذ ]14[. كمــا قامــت هــذه  ــة ال ي ــذ إمكان نفي األفــراد وت
فــاذ  ن ــة ال ي ــر منهــج خــاص حــول إمكان ــادرة بتطوي مب ال
اء  ن ب ــن ل ــب الســتخدامه كإطــار عمــل للمعلمي ــى الوي إل
مقرراتهم الخاصة. وتغطي وحدات المناهج الدراسية 
نطــاق ومهــارات  ال فــاذ واســعة  ن ال ــة  ي إمكان أســس 
ــن ومؤلفي المحتوى  ــن والمصممي محــددة للمطوري
ية  رابطة الدول وغيرهم ]15[. باإلضافة إلى ذلك، توفر ال
ادرة  نفاذ )IAAP(، في إطار المب ية ال لمتخصصي إمكان
ا المعلومات واالتصاالت الشاملة  تكنولوجي العالمية ل
نفــاذ  ــة ال ي ــة فــي إمكان ي G3ICT، مــوارد وشــهادات مهن
ية  الرقمي في محاولة لدعم المتخصصين في إمكان
ية  ر وظائفهم والنهوض بها ودمج إمكان نفاذ لتطوي ال

ــة ]10[. رقمي ــات ال نفــاذ فــي المنتجــات والمحتوي ال

ــد  ــع معه ــب )WAI( م ــى الوي ــاذ إل نف ــادرة ال ــت مب تعاون
ــم  ي تعل ال المعلومــات فــي  ــا  تكنولوجي ل يونســكو  ال
ــر  ــة عب ي ــة مجان ي ب ــم دورة تدري تقدي (UNESCO IITE( ل
ادرة.  ــلمب ـ ــة ل ــج المفتوح اه ــى المن ــة عل ي ن ــت مب رن ت اإلن
ــة  ي وقــد أطلقــوا فــي هــذا الســياق مقدمــة حــول إمكان
ــى  عل ــة مفتوحــة  ي ب تدري ــب ودورة  وي ال ــى  إل فــاذ  ن ال
 .]16[ edX على منصة MOOC ترنت واسعة النطاق اإلن
ــار  ي ــا أو اخت ــدورة مجاًن ــن دراســة ال لمتعلمي ويمكــن ل

تحقــق منهــا  ــم ال ــى شــهادة مدفوعــة ت الحصــول عل
]17[. وبنفس الطريقة، تقدم منظمة االتحاد الدولي 
ــة  ي ــت حــول إمكان رن ت ــر اإلن ــا عب ًي ــا ذات ًب دري لالتصــاالت ت
ا المعلومات واالتصاالت بهدف  نفاذ إلى تكنولوجي ال
ــا المعلومات  ــى تكنولوجي نفــاذ إل ل ــد ل ــر فهــم جي تطوي
ــن  ي ي ــع أصحــاب المصلحــة المعن ــن جمي ي واالتصــاالت ب
أعــاله  المذكــورة  ــة  ل نظــر عــن األمث ال ]18[. وبصــرف 
نفاذ إلى  ــق ال تحقي ــي تســعى جاهــدة ل ت للمنظمــات ال
ــاء  ن ــا المعلومــات واالتصــاالت مــن خــالل ب تكنولوجي
تدريب، فقد انضمت العديد من الجامعات  القدرات وال
نفاذ إلى  ــى هذه المســاعي ودمجــت مقررات ال ــا إل ًض أي
ا المعلومات واالتصاالت في مناهجها ]19[  تكنولوجي
ــن خليفة  ــًرا جامعــة حمــد ب ــت مؤخ ]20[. فــي قطــر، أدخل
ــة  ي ــاول إمكان ن ت ــة المجتمــع مقــررات ت ي (HBKU( وكل
ات  نفاذ الرقمي في مناهجهم الدراسية. وفي الوالي ال
ا  ان ينوي في أورب المتحدة األمريكية أطلقت جامعة إل
ترنت  ر اإلن بية عب ــوي دورة تدري ن ي ــة إل شــامبين فــي والي
ا المعلومات واالتصاالت والمعونة  تكنولوجي (MOOC( ل
ــن  لمتعلمي ــح ل ي ت را ت ــي ــة كورس ــى منص ــة عل ي اإللكترون
ــم  فــاذ والتصمي ن ال ــة  ي إمكان استكشــاف أساســيات 
ــا أو  ــدورة مجاًن ــن دراســة ال لمتعلمي الشــامل. ويمكــن ل
ــق  تحق ــم ال ــة ت ــهادة مدفوع ــى ش ــول عل ــار الحص ي اخت
ــا شــامبين ، 2020) ]21[. ان ــوي فــي أورب ن ي منهــا )جامعــة إل

ــق مــع  ي ــز مــدى بشــكل وث تعــاون مرك وفــي قطــر، ي
ــر مقــررات  ــة لتطوي يمي تعل الجامعــات والمؤسســات ال
يفــة  ــن خل نفــاذ. وتقــدم جامعــة حمــد ب ــة ال ي حــول إمكان
ــة  ي إمكان حــول  ــال، مقــررًا  المث ــى ســبيل  HBKU، عل
ــال  ــي مج ــة ف ــا الجامعي رامجه ــن ب ــي ضم رقم ــاذ ال نف ال
ــى  ــر، باإلضافــة إل يوت ــن اإلنســان والكومب ي تفاعــل ب ال
ــا  ــى تكنولوجي ــاذ إل نف ــة ال ي ــول إمكان ــدي ح ــرر تمهي مق
ــية  ــا األساس ــن مناهجه ــاالت ضم ــات واالتص المعلوم
ــًرا  ــة المجتمــع فــي قطــر مؤخ ي ]5[. كمــا أطلقــت كل
ــا المعلومــات واالتصــاالت  تكنولوجي ــًا ل مقــررًا تمهيدي
امج  رن ية كجزء من ب لغة العرب ال ية ب والمعونة اإللكترون

ــدى.  ــز م ــه مرك ــذي يدعم ــي ال ــج األساس اه المن
ــو  ح ــة ن لغاي ــد ل ــم ومفي ــد مه ــع جه ــي الواق ــذا ف إن ه
ــا المعلومــات  ــى تكنولوجي فــاذ إل ن ــة ال ي ــز إمكان تعزي
ــه ال  ــدو أن ب ــك ، ي ــع ذل ــة. وم ــي المنطق ــاالت ف واالتص
يمكــن اســتخدام أي منهــا بشــكل فعــال كإطــار شــامل 

ــع المعــارف والمهــارات والمواقف التي  ــة جمي لتغطي
اج المتعلمون إلى اكتسابها، وال يمكن استخدامها  يحت
ــك، فــإن  ذل مــواد الموجــودة. ل ــم ال نظي كأداة لوصــف وت
ــد  ــى الصعي ــدد عل ــذي يح ــص ال ــاءات المخص ــار الكف إط
ــث  حــة مــن حي اجــه أصحــاب المصل مــي مــا يحت العال
ــا المعلومــات واالتصــاالت  ــر قــدرات تكنولوجي تطوي
تعليم من أجل  تدريب وال تنمية وال والمساعدة في ال

ــن أي وقــت مضــى. ــر م ــوب أكث ــه مطل تحقيق

ــًدا فــي مجــال  ــم رصــد كفــاءات محــددة جي ت عندمــا ي
ــات  والمعون واالتصــاالت  المعلومــات  ــا  تكنولوجي
ار  ية في إطار كفاءات مخصص واعتمادها كمعي اإلنسان
عالمي، سيتمكن األفراد والمهنيون من جميع أنحاء 
العالم من اكتساب نفس المستوى من الفهم ونفس 
مجموعات المهارات التي يدعمها المتخصصين في 
ــم. ويمكن لهؤالء من خالل  ي تعل ــب ومقدمــي ال تدري ال
ــد  االســتفادة مــن إطــار الكفــاءات المشــترك هــذا تحدي
ــة بشــكل  ي ب تدري ال رامجهــم وموادهــم  مناهجهــم وب
بية على  تدري ــي ســيقدمون عروضهم ال ال ت ال أفضــل، وب
ــة  ي ــف إمكان اجــات وظائ ي ــة احت ي ب ل ت ــد العالمــي ل الصعي
ــا المعلومــات واالتصاالت بدقة  ــى تكنولوجي نفــاذ إل ال
ــر. وفــي هــذا الســياق، قــام مركز مــدى بإطالق إطار  أكب
ا  ــة تكنولوجي ــة الكفــاءات فــي مجال نفاذي نمي ت عمــل ل
ــم الشــامل كجــزء  المعلومــات واالتصــاالت والتصمي
ز  الكامل نحو تعزي تكــرة ب ــة المب ــه األكاديمي ادرت مــن مب
ا المعلومات واالتصاالت  نفاذ إلى تكنولوجي كفاءة ال

فــي المنطقــة وخارجهــا ]22[.
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والتصميم الشامل
الكفــاءات فــي  ــة  نمي ــز مــدى إطــار عمــل ت طــور مرك
ــا المعلومــات واالتصــاالت  ــة تكنولوجي مجــال نفاذي
والتصميم الشامل ]23[ من أجل توجيه تدريب الطالب 
فــاذ  ن ال ــة  ي إمكان فــي مجــال أساســيات  ــن  ي والعامل
ــم  ــاالت والتصمي ــات واالتص ــا المعلوم ــى تكنولوجي إل
الشــامل، ويســمح هــذا اإلطــار للجمهــور المســتهدف 
ا  بفهم تجربة اإلعاقة المتعلقة باستخدام تكنولوجي
ــة  ي إمكان ب ــادة وعيهــم  المعلومــات واالتصــاالت وزي

ية ]24[  مــواد اإللكترون ــد اســتخدام وإنشــاء ال نفــاذ عن ال
ــي  ــا ف م ــاذ ]25[ ]26[، ب نف ــات ال ي ــر وتقن ي ــق معاي ي وتطب
ــب  ــوى الوي ــى محت ــاذ إل نف ل ــة ل توجيهي ــادء ال ــك المب ذل
ز  لتمي ًدا ل W3C WCAG ]27[ ، حتى يكونوا مستعدين جي
فــاذ والمســاهمة فــي  ن ال ــة ب فــي مهنهــم ذات الصل

ــاذ. نف ل ــة ل ل ــات قاب ــات وخدم ــات ومحتوي ــاء منتج إنش

ــا  ــى تكنولوجي ــاذ إل نف ــة ال ي ــج إمكان ــز دم ــدف تعزي وبه
تدريب  تعليم وال رامج ال المعلومات واالتصاالت في ب
ــر متنوعــة، يمكــن اســتخدام  ــي تســتهدف جماهي ت ال
ــا  ــى تكنولوجي ــاذ إل نف ــة ال ي ــدى إلمكان ــاءات م ــار كف إط
ا  تكنولوجي المعلومات واالتصاالت والتصميم الشامل ل
تعليم  توجيه خدمات ال المعلومات واالتصاالت كأداة ل
ــد الكفــاءات فــي  تحدي ــي والجامعــات واألفــراد ل المهن
ــا المعلومات واالتصاالت  نفــاذ إلى تكنولوجي مجــال ال
ا  تكنولوجي ]28[. كما يمكن تكييف إطار كفاءات مدى ل
المعلومات واالتصاالت، كإطار مفتوح متاح في مجال 
المثل 4.0  ترخيص ب ــوح مرخــص بموجــب ال نفــاذ المفت ال
 Creative Commons Attribution-ShareAlike دولي
ــاط  ــياقات وأنم ــي س ــتخدام ف CC BY-SA) 4 4.0(، لالس
ــر ووصــف  ــه فــي تطوي ــم مختلفــة واالســتفادة من تعل
ــا  ــة متوافقــة حــول تكنولوجي يمي ونشــر مــوارد تعل
المعلومــات واالتصــاالت ويضــم جمهــور هــذا اإلطــار 
قرار واإلداريون والمعلمون المســؤولون عن  صانعو ال
تدريب  تعليم وال رامج ال صياغة سياسات وسياسات وب
ــج  رام ــدف ب ــة. وته اع ــال والصن ــراء األعم ــن خب ــاًل ع فض
رها  تدريب وإصدار الشهادات التي تم تطوي تعليم وال ال
ا إلطار كفاءات إلى تغطية مجموعة واسعة من  وفًق
ــوى الرقمي  ــل مؤلفــي المحت المهــن والتخصصــات مث
ومديري محتوى الويب ومطوري الويب والمصممين 
ــن فــي  ــة والمتخصصي يمي تعل مــوارد ال ومصممــي ال
المشــاريع  ــري  ــن ومدي رقمــي والمعلمي ال ــم  ي تعل ال
ا المعلومات واالتصاالت ومهنيي  ومديري تكنولوجي

التســويق ومتخصصــي االتصــاالت، إلخ.
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كفاءات نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصميم الشامل الجدول 1

Competencies مجال الكفاءة

D1.1 التمييز بين النماذج النظرية لإلعاقة
D1.2  التعرف على األنواع الرئيسية لإلعاقات وأثرها على حياة األشخاص 

ذوي اإلعاقة
D1.3 إظهار فهم إمكانية النفاذ 

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

D1. التعرف على اإلعاقة وإمكانية 
النفاذ

D2.1 تحديد ووصف القوانين واإلعالنات واالتفاقيات الرئيسية المتعلقة 
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

D2.2  التعرف على  السياسات الرئيسية وأفضل الممارسات حول نفاذية 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

D2.3 تحديد معايير نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
D2.4 إدماج نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسة

D2. وصف المشهد القانوني 
لإلعاقة وإمكانية النفاذ

D3.1 استيعاب مفهوم ومقاصد التصميم الشامل
D3.2 إظهار فهم التصميم الشامل للتعّلم 

D3. فهم التصميم الشامل

D4.1 تحديد االعتبارات الرئيسية المتعلقة بنفاذية التنسيقات الرقمية 
الشائعة

D4.2 إنشاء مستندات معالجة النصوص قابلة للنفاذ الرقمي
D4.3 إنشاء مستندات العروض التقديمية قابلة للنفاذ الرقمي

D4.4 إنشاء مستندات PDF قابلة للنفاذ الرقمي
D4.5 تعميم اعتبارات النفاذ الرقمي لمختلف أشكال الوسائط المتعددة

D4. إنشاء محتوى رقمي قابل 
للنفاذ

D5.1 استيعاب المفاهيم االساسية للنفاذ الرقمي إلى الويب
D5.2 تصميم وإنشاء محتوى ويب وفق مواصفات مبادرة النفاذ إلى الويب 

W3C
D5.3 اختبار وتقييم النفاذ إلى الويب

D5.4 مراجعة ومعالجة مواقع الويب الغير قابلة للنفاذ الرقمي

D5. إنشاء محتوى ويب قابل للنفاذ

D6.1 تحديد وتطبيق المبادئ األساسية لنفاذية تطبيقات الجوال
D6.2 تقييم نفاذية تطبيقات الجوال
D6.3 تحديد اعتبارات نفاذية األلعاب

D6.4 تحقيق نفاذية التكنولوجيات الرقمية الناشئة

D6. تسهيل النفاذ إلى البيئات 
والمنصات الرقمية

بناًء على هذه الكفاءات، يتم حالًيا تطوير تخصصات كفاءات 
المعلومــات واالتصــاالت والتصميــم  نفاذيــة تكنولوجيــا 
الشــامل باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة. ويتضمــن التخصــص 
ــة  ــا لثالث ثــالث مقــررات تتماشــى مــع إطــار الكفــاءات وفًق
المهــارات: مبتــدئ ومتوســط ومتقــدم.  مســتويات مــن 
ويمكــن تقديــم هــذه المقــررات فــي الجامعــات ومعاهــد 
التدريــب )الجــدول 3(، والحصــول علــى الشــهادات وفًقــا 
ــات اكتســاب الكفــاءات الالزمــة لــكل مســتوى.  لذلــك إلثب
وعلــى هــذا النحــو، يتعــاون مركز مدى مع الشــركاء من أجل 
تقديــم برامــج تدريبيــة مشــتركة معتمــدة باللغتيــن العربيــة 
واإلنجليزية بما في ذلك المقررات الرئيسية الثالث التالية:

مقدمــة فــي نفاذيــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال 	 
 ,D2 ,D1:والتصميــم الشــامل تغطــي الكفــاءات التاليــة
 ,D4.5.3 ,D4.5.2 ,D4.5.1 ,D4.4 ,D4.3 ,D4,2 ,D4.1 ,D3

.D5.1 و ,D4.5.5 ,D4.5.4
 	 ,D4.5.6  :النفــاذ الرقمــي ويغطــي الكفــاءات التاليــة

.D5.4 و ,D5.3  ,D5.2  ,D4.5.10  ,D4.5.9  ,D4.5.8  ,D4.5.7
 	D6 :نفاذية الموبايل و البيئات الرقمية

ــة الكفــاءات فــي مجــال  نمي ت ــز إطــار عمــل مــدى ل تمي وي
ا المعلومات واالتصاالت والتصميم  نفاذية تكنولوجي
ا  تبع تقدًم لكفاءات ت الشامل بستة مجاالت رئيسية ل
ــا  ــى تكنولوجي ــاذ إل نف ــة ال ي ــان إمكان ق ــي إت ــا ف منطقًي

المعلومــات واالتصاالت )الجدول 1):

نفاذ.	  ية ال D1. التعرف على اإلعاقة وإمكان
ــة 	  ي ــي لإلعاقــة وإمكان D2. وصــف المشــهد القانون

نفاذ. ال
D3. فهم التصميم الشامل.	 
نفاذ.	  ل D4. إنشاء محتوى رقمي قابل ل
نفاذ.	  ل D5. إنشاء محتوى ويب قابل ل
رقمية.	  ئات والمنصات ال ي ب نفاذ إلى ال D6. تسهيل ال

ــى مجموعة  ــوي كل مجــال مــن هــذه المجــاالت عل يحت
ــدرات  ق ــى ال ــا إل ــا مقســم فرعًي ــاءات، كل منه مــن الكف
تقنها الجمهور المستهدف  )الجدول 2( التي يجب أن ي
لة  قاب رقمية ال ر المحتويات ال ــى تطوي يكــون قــادرًا عل ل
نفاذ وتقييمها ومعالجتها. وتمثل مجاالت الكفاءة  ل ل
ــى D4( الكفــاءات األساســية  ــى )مــن D1 إل عــة األول األرب
ــي  ت ــا المعلومــات واالتصــاالت )ICT-AID( ال تكنولوجي ل
قــان  ــر إت ــة لتطوي قــدرات األساســية المطلوب تغطــي ال
رقمــي. ويشــمل  ــاذ ال نف ل ــادئ األساســية ل لمب أعمــق ل
تقييم  ة ل مجال الكفاءة الخامس D5 القدرات المطلوب
ر  ي لمعاي ا ل نفاذ وفًق ل ــب القابل ل ــوى الوي ــر محت وتطوي
ــز مجــال  تمي ــًرا، ي ــة وأفضــل الممارســات. وأخي ي الدول
ئات واألنظمة  ي ب الكفاءة السادس بنطاق واسع من ال
نفاذ بما في ذلك تطبيقات األجهزة  ل لة ل قاب رقمية ال ال
ية. ل رقمية المستقب تقنيات ال المحمولة واأللعاب وال
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       D1 القدرات المقابلة لمجال الكفاءة الجدول 2   

Competencies الكفاءات

تحديد النماذج النظرية األساسية لإلعاقة. 1
وصف خصائص النماذج النظرية لإلعاقة وفهم أوجه قوتها وضعفها. 2
تعريف اإلعاقة. 3

D1.1 التمييز بين النماذج النظرية 
لإلعاقة

تحديد ألنواع األساسية لإلعاقات والتركيبة السكانية ذات الصلة. 1
تسمية الخصائص الرئيسية لإلعاقات والحواجز المرتبطة به ا. 2
تمييز كيفية تعامل األشخاص ذوي اإلعاقة بالتكنولوجيات وتأثيراتها . 3

المختلفة

D1.2 التعرف على األنواع الرئيسية 
لإلعاقات وأثرها على حياة األشخاص 

ذوي اإلعاقة

وصف النطاق الواسع للنفاذية والتكنولوجيا. 1
تحديد فوائد قابلية النفاذ. 2
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األول  للمســتوى  المطابــق  األول  المقــرر  يمكــن دمــج 
ــال.  ــى ســبيل المث ــم فــي الجامعــات عل فــي مناهــج التعلي
فــي إطــار البرنامــج األساســي المشــترك CCP. ويهــدف 
ــر للمســتوى األول مــن الشــهادة  هــذا المقــرر إلــى التحضي
التــي تثبــت اكتســاب الكفــاءات األساســية فــي إمكانيــة 
النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتصميــم 
الشــامل. ويســتهدف المقــرران الثانــي والثالث المســتويات 
ــي إدراجهمــا ضمــن  المتوســطة والمتقدمــة ويمكــن بالتال
برامج علوم الكمبيوتر المتخصصة في الجامعات. وتسمح 
هــذه المســتويات األخيــرة للطــالب والمتدربيــن بالحصــول 

علــى شــهادة متخصصــي النفــاذ الرقمــي ثــم شــهادة لخبراء 
النفــاذ الرقمــي:

شــهادة المســتوى األول: الكفــاءات األساســية فــي 	 
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصميم 

الشامل
شهادة المستوى الثاني: أخصائي النفاذ الرقمي	 
شــهادة المســتوى الثالــث: خبيــر النفــاذ إلــى تكنولوجيــا 	 

المعلومــات واالتصاالت

التخصص في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والتصميم الشامل في إطار برنامج التدريب المعتمد 

من مدى   الجدول 3

المقرر العنوان المستوى الشهادة
المقرر األول مقدمة في نفاذية تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال والتصميم 
الشامل

مبتدئ الكفاءات األساسية في النفاذ إلى 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والتصميم الشامل
المقرر الثاني النفاذ الرقمي متوسط أخصائي النفاذ الرقمي

المقرر الثالث نفاذية الموبايل و البيئات الرقمية متقدم خبير النفاذ إلى تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

مــن ناحيــة أخــرى، ومــن أجل تعزيز تطوير المحتــوى التدريبي 
والتعليمــي القابــل للنفــاذ، ال ســيما فــي موضوعــات النفــاذ 
المعلومــات واالتصــاالت واالســتفادة  تكنولوجيــا  إلــى 
مــن ظهــور تكنولوجيــا التعليــم ]29[ ، يقــدم مركــز مــدى 
ــة للنفــاذ  مــوارد تعليميــة مفتوحــة ومتاحــة للجميــع وقابل
يتــم  حيــث   ،OER Commons العالميــة  المنصــة  علــى 
تجميــع المــوارد القابلــة للنفــاذ والمتوافقــة مــع تكنولوجيــا 
 (ICT-AID( المعلومــات واالتصــاالت والتصميــم الشــامل
وإدارتها من خالل المجموعات وأدوات التطوير. إن الهدف 
ــا  مــن توفيرهــذه المــوارد هــو أن يكــون مــدى مركــًزا عالمًي
للمعرفــة يتميــز بمــوارد تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت 
(ICT-AID( التي يمكن الوصول إليها مجاًنا من أجل توسيع 
القــدرات للجميــع فــي مجــال إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت ]30[. 

عــالوة علــى ذلــك، يتــم تقديــم إطــار عمــل مــدى فــي مجــال 
تنمية كفاءات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 OER والتصميم الشــامل كمعيار متاح لمســتخدمي مكتبة
Commons الرقمية ومنصة التعاون )الشــكل 1(. وســيتم 
استخدام إطار عمل مدى كمعيار لفهرسة ووصف الموارد 
التعليميــة المفتوحــة وفــق  الكفــاءات المحــددة فــي إطــار 
العمــل حــول النفــاذ الرقمــي والتصميــم الشــامل ممــا يوفــر 
ــى  ــى هــذه المــوارد واســترجاعها. وعل ســهولة الوصــول إل
هــذا النحــو، ســيتم اســتخدام إطــار كفــاءات مــدى للبحــث 
عــن المــوارد التعليميــة المفتوحــة ومواءمتهــا وتقييمهــا 

بمــا يخــدم المتعلميــن والمعلميــن علــى مســتوى العالــم.

الشكل 1 
 OER  معيار تعليم  إطار عمل مدى على منصة

Commons



دراسة استقصائية للخبراء حول إطار عمل مدى لتنمية 
الكفــاءات فــي مجــال نفاذيــة تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت والتصميــم الشــامل
بشكل عام، يتم إجراء االستبيانات للحصول على آراء الخبراء 
وتوصياتهــم فــي مجــال معيــن ]31[. وبهــدف الحصول على 
فهــم أفضــل للكفــاءات المطلوبــة ذات الصلــة فــي مجــال 
المعلومــات واالتصــاالت والتصميــم  نفاذيــة تكنولوجيــا 
الشــامل وإدراجهــا وهيكلهــا فــي إطــار الكفــاءات، أعــد مركــز 
مدى استبيانات متنوعة وشاركها مع مجموعة من الخبراء 
وطلــب مراجعتهــا ثــم التحقــق مــن صحــة اإلطــار المقتــرح. 
ــة مــن  ــم إرســال اســتبيانات دلفــي المكون وفــي الواقــع، ت
مســتويين عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى مجموعــة مختــارة 
ــن مــن  ــراء فــي المنطقــة. وجــاء معظــم المراجعي مــن الخب
األوســاط األكاديميــة ذات الخبــرة فــي النفــاذ وتكنولوجيــا 
التعليــم وأطــر الكفــاءات. وفــي المقــام األول، تمــت دعــوة 
الخبــراء واالتصــال بهــم لقياس مدى اهتمامهم بالمشــاركة 
فــي الدراســة. ثــم شــارك 22 خبيــرًا )مــن 32 خبيــرًا مدعــوًا ، 
حوالــي 70٪ مــن الــردود النشــطة( فــي الدراســة. كجــزء مــن 
الجولــة األولــى مــن المســح، قام الخبــراء بمراجعة والتحقق 
مــن هيــكل إطــار الكفــاءات المقتــرح والتحقــق ممــا إذا كان 
قــد غطــى جميــع الكفــاءات ذات الصلة ومســتويات القدرة 
ومســتويات الكفاءة ذات الصلة. ويغطي االســتبيان األول 
ثالثة أبعاد وهي: )1( المعلومات الشخصية والمهنية. )2) 
مجــاالت الكفــاءة فــي مجــال نفاذية تكنولوجيــا المعلومات 
نفاذيــة  الشــامل؛ و)3( كفــاءات  واالتصــاالت والتصميــم 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتصميــم الشــامل 
لــكل مجــال مــن مجــاالت الكفــاءة. وتمــت دعــوة الخبــراء 
لمــدة نصــف شــهر تقريًبــا إلضافــة ردودهــم التفصيليــة على 

االســتبيان المرســل عبــر البريــد اإللكترونــي.

وبعد ذلك، تم جمع بيانات االستجابة وتحليلها وتم تحديث 
إطار الكفاءات وتحسينه بناًء على االقتراحات األكثر شيوًعا. 
ومن الجديربالذكر أن 10 خبراء من بين 22 خبيرًا شاركوا في 
الدراســة، أكــدوا أن مقــررات نفاذيــة تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت والتصميــم الشــامل )أو مقــررات مماثلــة( لــم 
يتــم دمجهــا بعــد فــي مناهــج الجامعــات فــي بلدانهــم، و6  
آخــرون ال يعرفــون، وأجــاب 6 خبــراء فقــط أنــه تــم أو ســيتم 
دمجهــا. وبالنســبة للســؤال حــول وجــود أطــر عمــل مماثلــة 
حــول كفــاءات نفاذيــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
والتصميــم الشــامل، أجــاب 15 مــن أصــل 22 بالرفــض وأشــار 

7 منهــم فــي الغالــب إلــى مناهــج  رابطــة الشــبكة العالميــة 
W3C WAI حــول إمكانيــة النفــاذ إلــى الويــب وشــهادات 
IAAP المهنيــة، وكالهمــا ال يغطــي بشــكل شــامل جميــع 
المعــارف والقــدرات المطلوبــة حــول موضوعــات نفاذيــة 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتصميــم الشــامل، 
ــة لتكــون إطــار للكفــاءات  كمــا أنهــا ليســت منظمــة ومبني
)الشــكل 2(. وكان مــا تبقــى مــن االســتبيان األول مخصــص 
للتحقيق في هيكل اإلطار وللتحقق من الكفاءات التي تم 
رصدهــا والقــدرات األساســية. وأخيــًرا، وافــق 7 خبــراء بشــدة 
علــى الهيــكل المقتــرح إلطــار العمــل ووافــق 12 خبــراء علــى 
ــه  ــة أن ــراء علــى اإلطــار باإلجاب مالئمــة اإلطــار ووافــق 3 خب
مالئــم إلــى حــد ما. وبعد جمع وتحليل المدخالت والتغذية 
تــم تحديــث وتعزيــز إطــار كفــاءات  الخبــراء،  المرتــدة مــن 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتصميــم الشــامل. 
وبعــد ذلــك، ُطلــب مــن الخبــراء فــي اســتبيان الجولــة الثانيــة 
ــا مــن اإلصــدار  تأكيــد التحديثــات المقترحــة والتحقــق الحًق
النهائي لإلطار المقترح. وتم الحصول على متوسط معدل 
9.05 مــن أصــل عشــر درجــات للتعبير عن مــدى اتفاق الخبراء 
مــع اإلصــدار الحالــي إلطــار عمل الكفاءة المعــزز لتكنولوجيا 
تــم  الشــامل. كمــا  المعلومــات واالتصــاالت والتصميــم 
الحصــول علــى متوســط المعــدل البالــغ 8.09 من أصل عشــر 
درجــات للتعبيــر عــن االســتعداد المحتمــل الجامعــات التــي 

ينتمــي إليهــا الخبــراء لتبنــي إطــار العمــل هــذا.   

الشكل 2
التحقق من وجود أطر عمل مماثلة إلطار عمل تنمية 

الكفاءات في مجال  إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت والتصميم الشامل

ــي  ــاءات ف ــة الكف ــل تنمي ــار عم ــتخدام إط ــاالت اس ح
ــا المعلومــات واالتصــاالت  ــة تكنولوجي مجــال نفاذي
والتصميم الشــامل من قبل شــركاء مدى في قطر
الجامعــات  مــع  ــق  ي ــز مــدى بشــكل وث تعــاون مرك ي
ــة  ي ــر مقــررات إمكان ــة لتطوي يمي تعل والمؤسســات ال
ــة  نمي ت ــي تتماشــى مــع إطــار عمــل مــدى ل ت فــاذ ال ن ال
ــا المعلومــات  ــة تكنولوجي ــاءات فــي مجــال نفاذي الكف
ال،  واالتصاالت والتصميم الشامل. فعلى سبيل المث
ية  تقدم جامعة حمد بن خليفة HBKU مقررًا حول إمكان
ــي  ــاالت ف ــات واالتص ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــاذ إل نف ال
ر. باإلضافة إلى  بكالوريوس برمجة وهندسة الكمبيوت
ية  ــوراه فــي كل ر والدكت ي ــع طــالب الماجســت تمت ــك، ي ذل
ــة  ــة بفرص يف ــن خل ــد ب ــة حم ــة بجامع ــوم والهندس العل
ر  ين اإلنسان والكومبيوت لتفاعل ب اري ل ي ار مقرر اخت ي اخت
ــات  ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــاذ إل نف ــة ال ي ــي إمكان يغط
ــا  ــم الشــامل. وفًق واالتصــاالت وموضوعــات التصمي
ــح  ــالل من ــن خ ــاط م نش ــث ب بح ــالب ال ــارك ط ــك، يش ذل ل
ــة الوصــول واإلدمــاج  ي إمكان ــق ب تعل ــة نشــطة ت ي بحث
ا المساعدة. وقد تم االستفادة  تكنولوجي الرقمي وال
ــم وإعــداد هــذه المقــررات  مــن إطــار عمــل مــدى لتصمي
فــاذ  ن ال ــب فــي مجــال  الطال هــدف توســيع قــدرات  ب
ــا المعلومــات واالتصــاالت. ومــن خــالل  ــى تكنولوجي إل
الموضوعــات ذات  ــة مجموعــة متنوعــة مــن  تغطي
لمهارات  األهمية ، توفر هذه الدورات مراجعة شاملة ل
رقمــي  ــوى ال ــم المحت ي ــر ومراجعــة وتقي الالزمــة لتطوي
ــة  ي ــر الدول ي لمعاي ــا ل فــاذ وفًق ن ل ــة ل ل قاب والمنصــات ال
ــذي  ــب ال وأفضــل الممارســات. فــي الواقــع، فــإن الطال
ــة الكفــاءات فــي مجــال  نمي أكمــل مقــررات إطــار عمــل ت
ا المعلومات واالتصاالت والتصميم  نفاذية تكنولوجي
ــى:  ــدرة بشــكل أساســي عل ق ــه ال دي الشــامل ســيكون ل
ا المعلومات  نفاذ إلى تكنولوجي فهم تعريف وأهمية ال
ر محتوى ومواقع ويب وتطبيقات  واالتصاالت وتطوي
ــة  ي ــم مســتوى إمكان ي فــاذ وتقي ن ل ل ــة  ل ــة قاب محمول
رقمــي والمنصــات  ال ــوى  ــى خدمــات المحت إل فــاذ  ن ال
يقــات  ــة وتطب ي ــل المســتندات والمواقــع اإللكترون )مث
ــى  ــة ومــا إل ي ــف المحمــول واألكشــاك اإللكترون الهات
يقــات  ــد اســتخدامات وتطب ــى تحدي إل ــك( إضافــة  ذل
ــم  ــادئ التصمي ــق مب ي ــاعدة وتطب ــا المس تكنولوجي ال
ــز  رك ــي ت ت ــا ال تكنولوجي ــر ال ــاملة لتطوي ــاملة والش الش

ــى المســتخدم. عل

أعــاله، قــام  فــاذ المذكــورة  ن ال  وكجــزء مــن مقــررات 
ــز مــدى  ــارة مرك زي ب يفــة  ــن خل ب طــالب جامعــة حمــد 
ــق عمــل مدى  تقــوا بفري ــه وال ــع ل اب ت ــكار ال ت ــر االب ب ومخت
رامــج  ــد عــن ب هــم الفرصــة لمعرفــة المزي ــاح ل ممــا أت
ــة  ي ــز إمكان أجــل تعزي وخدمــات وأنشــطة مــدى مــن 
ــي  ــاالت ف ــات واالتص ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــاذ إل نف ال
ــالب  ــا أن الط ًض ــر أي الذك ــر ب ــن الجدي ــا. وم ــر وخارجه قط
جــة  ــة لمعال ــة جاري تكاري قــد شــاركوا فــي مشــاريع اب
خــالل  الطــالب  حــة. وأظهــر  المل فــاذ  ن ال مشــكالت 
ــل  ــي العم ــاركوا ف ًدا وش ــدي ــا ش ــة اهتماًم ي ــذه العمل ه
المشــاركة  ــر منهــم ب ي ــم الكث ــة. كمــا اهت مشــاركة كامل
نفاذ  ــة ال ي ــة حــول إمكان حــاث والمشــاريع الجاري فــي األب
ــى  ــة إل ــدى. باإلضاف ــة وم يف ــن خل ــد ب ــة حم ــي جامع ف
ــا حول  ًضا درًس ــك ، قدمــت جامعــة حمــد بن خليفة أي ذل
ــرر  ــن مق ــزء م ــامل كج ــم الش ــاذ والتصمي نف ــة ال ي إمكان
تعــاون مــع  ال ــة ب ــة الصحي رعاي ل ــي ل تفاعل ــم ال التصمي
ــة للطــالب. وأقيمت  ي بحث قــدرات ال ــاء ال ن ب مركــز مــدى ل
ــز  ــي مرك ــي ف رقم ــاذ ال نف ــة ال ي ــول إمكان ــل ح ــة عم ورش
ــن شــاركوا فــي هــذا المقرر.  ذي ــع الطــالب ال مــدى لجمي
وفي ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان: "مقدمة 
ــة  ــى أهمي رقمــي"، تعــرف المشــاركون عل نفــاذ ال فــي ال
أكــد مــن حصولهــم  ت إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة وال
ــر  ــم توفي ــا. وت تكنولوجي ال قــة ب ــكارات المتعل ت ــى االب عل
تقنيات  لتفاعل مع التطبيقات وال فرص للمشاركين ل
تعليمية )لمعرفة  رتهم ال ز خب الي تعزي ت ال الواقعية، وب
رجــى  يفــة، ي ــن خل ب ــة جامعــة حمــد  ــد عــن تجرب المزي
ــة في هــذا اإلصدار بعنوان:  ي ال ت ــى الورقــة ال االطــالع عل
ا  نفاذ إلى تكنولوجي ية ال ــة إلمكان ي بحث قــدرات ال ــاء ال ن ب

ــر(. ــة قط ــي دول ــاالت ف ــات واالتص المعلوم

ــرر  ــم مق تقدي ــر ب ــي قط ــع ف ــة المجتم ي ــت كل ــا قام كم
تنمية الكفاءات في مجال  ية ل لغة العرب ال تأسيسي ب
ا المعلومات واالتصاالت والتصميم  نفاذية تكنولوجي
تأسيســية الذي  امج المقررات ال رن الشــامل كجــزء مــن ب
عــد هــذا فــي الواقــع جهــًدا  ــز مــدى. وي يدعمــه مرك
نفــاذ إلى  ــة ال ي ــز إمكان حــو تعزي ــة ن لغاي ــًدا ل ــا ومفي مهًم
ية في  لغة العرب ال ا المعلومات واالتصاالت ب تكنولوجي
ــل  ــذي يحم ــرر ال ــذا المق ــم ه ــدأ تقدي ــد ب ــة. وق المنطق
ــا  ــى تكنولوجي إل فــاذ  ن ال ــة  ي ــوان: "مقدمــة إلمكان عن
المعلومات واالتصاالت والتصميم الشامل"، في خريف 
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بة معظمهن من القطاع  2022  بمشاركة حوالي 22 طال
ا  ــبوعًي ــرر أس ــة المق ــم تغطي ت ــر. وي ــي قط ــي ف الحكوم
ر. وقد  ب ًضا كعمل في المخت ا كمحاضرة نظرية وأي ًي جزئ
ــل مركــز مــدى  ــم هــذا المقــرر وإعــداده مــن قب ــم تصمي ت
ــة  نفاذي ــى إطــار كفــاءات مــدى ل ــاًء عل ن ــة ب ي لغــة العرب ال ب
ا المعلومات واالتصاالت والتصميم الشامل  تكنولوجي
ا  ية وفًق ال ت ا لذلك، يستهدف المقرر الكفاءات ال . وفًق
 D4.5.1 ، D4.4 ، D4.3 ، 2 ، D4 ، D4.1 ، D3 ، D2 ، D1 :لإلطار
، D4 ، D4.5.3 ، D4.5.2 .5.4 و D4.5.5 و D4.5.6 و D5.1. كما 
ترنت على   ر اإلن ــوح عب أن هــذا المقــرر متاح بشــكل مفت
 CC( ــت ــة تح ــة المفتوح يمي تعل لمــوارد ال ــز مــدى ل مرك
ــة المجتمــع فــي قطــر  ي ــك، يمكــن لكل ذل BY-SA 4.0(. ل
ــة أخــرى فــي قطــر وخارجهــا  يمي وأي مؤسســات تعل
مــاط  المقــرر الســتخدامه فــي ســياقات وأن ــف  ي تكي
الذكــر أن هذا المقرر  ــر ب لفــة. ومــن الجدي ــة مخت يمي تعل
ا  ــى تكنولوجي نفاذ إل هــو جــزء مــن تخصــص مــدى فــي ال
ــذي  ــامل وال ــم الش ــاالت والتصمي ــات واالتص المعلوم
تعــرف الطــالب مــن خاللها  ــالث مقــررات ي تكــون مــن ث ي
نفــاذ والتصميم الشــامل ويكتســبون  ــة ال ي ــى إمكان عل
ا المعلومات واالتصاالت  نفاذ إلى تكنولوجي مهارات ال
ية  ــة و مراجعــة وتقييم إمكان نفاذي ــق ال ي الالزمــة لتطب
ر  ي توافق مع المعاي رقمية بما ي نفاذ إلى المنصات ال ال
ــى  فــاذ إل ن ــة ال ي ــة وأفضــل الممارســات إلمكان ي الدول
ا المعلومات واالتصاالت. ومن خالل دراسة  تكنولوجي
ــالب  ــيفهم ط ــص س ــذا التخص ــن ه ــتوى األول م المس
تعلمــون األســس فــي  ــة المجتمــع فــي قطــر وي ي كل
ا المعلومات واالتصاالت  نفاذ إلى تكنولوجي ية ال إمكان
نطــاق  تعلمــون ال ــم الشــامل. كمــا ســوف ي والتصمي
نفاذ والمشهد القانوني  ية ال الواسع لإلعاقة وإمكان
ــادئ األساســية  ــة، وســوف يستكشــفون المب ذي الصل
ــوى  المحت الشــامل وإنشــاء  ــم  التصمي توجــه  ــي  ت ال
ــالب  ــيتعلم الط ــك، س ــى ذل ــالوة عل ــاذ. ع نف ل ــل ل قاب ال
ا  لتكنولوجي كيفية استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة ل
ــن  ــة. وم لف ــف المخت تكي يجيات ال رات ــت ــاعدة واس المس
ر  خالل إكمال هذا المقرر، سيتمكن الطالب من تطوي
ــاذ ،  نف ل ــة ل ل قاب ــة ال رقمي ــواد ال م ــة ال ج ــم ومعال ي وتقي
وســيتم إعدادهم لمقررات مدى التخصصية القادمة 
ا  نفاذ إلى تكنولوجي ية ال والمزيد من الدراسة في إمكان
تأسيسي  المعلومات واالتصاالت. ويتضمن المقرر ال
ية  ية: أساسيات اإلعاقة وإمكان ال ت الفصول السبعة ال

ــي  ــهد القانون ــاعدة المش ــا المس تكنولوجي ــاذ ؛ ال نف ال
نفاذ ؛ التصميم الشامل والتصميم  ية ال لإلعاقة وإمكان
ــا  تكنولوجي ــى  إل فــاذ  ن ال ــر  ي ؛ معاي ــم  تعل ل ل الشــامل 
ــل  قاب رقمــي ال ــوى ال المعلومــات واالتصــاالت؛ المحت
ــب. وعــالوة  وي ال ــى  إل الوصــول  ؛ وأساســيات  فــاذ  ن ل ل
ــى  ــز مــدى حت ــة لمرك ي ــارة ميدان ــراء زي ــم إج ــك، ت ــى ذل عل
ــة  ل ــة المجتمــع فــي قطــر مــن مقاب ي يتمكــن طــالب كل
ــة فــي  ي ــرات العمل ب ــى المخت تعــرف عل ــق مــدى وال فري
ــكار ومــدى فــاب الب. كما ُطلب من  ت ــر مــدى لالب ب مخت
ائج  ت ــة تغطــي جميع ن ي ل الطــالب إعــداد مشــاريع تكمي
نفــاذ إلى  ــة ال ي ــم مــن أجــل إظهــار فهمهــم إلمكان تعل ال
ر  ي ا المعلومات واالتصاالت وتطبيق المعاي تكنولوجي
ــاء تصميم وإنشــاء  ن ــة وأفضــل الممارســات أث ذات الصل

نفــاذ. ل ــة  ل ل ــات وخدمــات قاب منتجــات ومحتوي

نظــر عــن حــاالت االســتخدام المذكــورة أعــاله  بصــرف ال
ــة الكفاءات من قبل الجامعات في  نمي ت إلطــار مــدى ل
رامــج  ــا فــي ب ًض ــم االســتفادة مــن اإلطــار أي قطــر، فقــد ت
ــن". فــي الواقــع،  ــل "تمهي ــة محــددة أخــرى مث ي ب تدري
ــن  ــل الخريجي أهي ــى ت ــي إل ب تدري ــج ال ام رن ب ــذا ال ــدف ه يه
تدريس  ــة ال لعمــل فــي مهن ــن ل ي وي رب ت ــر ال ــن غي ي القطري
ــن"  ــد "تمهي ع ــر. وت ــي قط ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم ف
تعليم العالي  تعليم وال ــدة أطلقتها وزارة ال ــادرة رائ مب
تدريب  ر 2019 ، ممثلة في مركز ال في قطر في نوفمب
يين  تعاون مع شركاء محل ال تربوي )TEDC(، ب ر ال والتطوي
يين بما في ذلك مركز مدى. وتم تصميم تدريب  ودول
ا المعلومات  نفاذ إلى تكنولوجي ية ال محدد حول إمكان
ــم إجــراؤه  ــم ت ــه ث أكمل امــج ب رن ب واالتصــاالت كجــزء مــن ال
ــب  دري ــم ت عــام ، ت ــز مــدى. وفــي هــذا ال بواســطة مرك
اء  ن ب ثة باستخدام إطار كفاءات عمل مدى ل ال ث الدفعة ال
ــا المعلومــات  ــة تكنولوجي ــاءات فــي مجــال نفاذي الكف
ــم  ــك ت ذل ــا ل ــم الشــامل، ووفًق واالتصــاالت والتصمي
قــدرات الالزمــة  اســتهداف مجموعــة مــن الكفــاءات وال
ــا  ــى تكنولوجي نفــاذ إل ــة ال ي اإلعاقــة وإمكان المتعلقــة ب
ــي يجب على المعلمين  ت المعلومــات واالتصــاالت وال
تعليمية. وقد  اكتســابها ودمجها في ممارســاتهم ال
المخصــص بشــكل  ــي  ب تدري ال امــج  رن ب ال ــم تقســيم  ت
ــي عــدد 33  إجمال ــة ب ي ال ت ــدورات الســت ال ــى ال أساســي إل
ــا  تكنولوجي ــة وال ــي اإلعاق ــة ف ــة: مقدم ي ب ــاعة تدري س
ــم؛ المســتندات  تعل ل ــم الشــامل ل المســاعدة؛ التصمي

نفاذ، مقدمة عن اإلعاقة الحركية والحلول  ل لة ل قاب ال
ــاذ؛ مقدمــة لإلعاقــات الحســية  نف ل ــة ل ل قاب ــة ال رقمي ال
نفاذ؛  ل لة ل قاب رقمية ال بصرية والسمعية والحلول ال وال
نفاذ لخدمة صعوبات  لة  ل اســتخدام حلول رقمية قاب
ــول  ــا المســاعدة والحل لتكنولوجي االتصــال؛ ومقدمــة ل
تدريب  تعلم. وقد حضر ال ــات ال نفــاذ وصعوب ل ــة ل ل قاب ال
يو الماضي. ــات فــي عــام 2022 وتخرجــن في يون 6 متدرب

الخاتمة والعمل المستقبلي
ا المعلومات  نفاذ إلى تكنولوجي ية ال إن تغطية إمكان
ــب  تدري ــج ال رام ــي ب ــامل ف ــم الش ــاالت والتصمي واالتص
الغ األهمية.  والمناهج والمقررات الدراسية لهو أمر ب
ــة  تكنولوجي الفعــل التطــورات ال ــه ب ي وهــذا مــا تدفــع إل
ــد عــدد األشــخاص  زاي ــة  وت احي ــر المســبوقة مــن ن غي
ــن  ذي ال الســن  ــن فــي  مــن ذوي اإلعاقــة والمتقدمي
ــات مــن  ي تقن حــق فــي االســتفادة مــن هــذه ال هــم ال ل
ية والوطنية  احية أخرى، فضاًل عن التشــريعات الدول ن
ــا شــاملة وفــي  تكنولوجي ال كــون  ــب أن ت ــي تتطل ت ال
قــدرة أو العمــر.  نظــر عــن ال غــض ال ــع ب ــاول الجمي ن مت
ــاك  حــة فــإن هن رغــم مــن هــذه الحاجــة المل ــى ال وعل
ــة  ي ــول إمكان ــرة ح خب ــي وال ــة والوع ــي المعرف ــًا ف نقص
ــدم  ــبب ع ــة بس ي ــة العرب ــي المنطق ــيما ف ــاذ ال س نف ال
ا  ــة المتوافقــة مــع تكنولوجي ي ب تدري إدمــاج المقــررات ال
تعليمية  المعلومــات واالتصــاالت في المؤسســات ال
ــا مــن معلومــات إطــار عمل  ن دي وعــدم وجــود وفــق مــا ل
ــة  ــاءات المطلوب ــع الكف ــدد جمي ــاءات يح لكف ــامل ل ش
ا  ــى تكنولوجي نفاذ إل ــة ال ي ــة فــي مجــال إمكان ذات الصل
ــور  ــياق، ط ــذا الس ــن ه ــاالت. وضم ــات واالتص المعلوم
لكفــاءات مــن أجــل  ــوح ل ــز مــدى إطــار عمــل مفت مرك
ــى  ــن عل ي لطــالب والعامل مــي ل ــب العال تدري ــه ال توجي
ــا المعلومــات  ــى تكنولوجي فــاذ إل ن ــة ال ي أســس إمكان
ــون  يكون ــث  بحي  ، الشــامل  ــم  واالتصــاالت والتصمي
نفاذ الخاصة بهم  لتميز في مهن ال ًدا ل مستعدين جي
والمساهمة في إنشاء منتجات ومحتويات وخدمات 
ية نشــر  ل فــاذ. وتشــمل األعمــال المســتقب ن ل ــة ل ل قاب
ــا المعلومات  ــة تكنولوجي نفاذي إطــار كفــاءات "مــدى" ل
ــه، باإلضافــة  رجمات ــم الشــامل وت واالتصــاالت والتصمي
ــة ومجموعــات أدوات لدعــم  ــادئ توجيهي ــاج مب ت ــى إن إل
ار تعليمي  اعتماد اإلطار في جميع أنحاء العالم كمعي
ا المعلومات واالتصاالت والتصميم  نفاذية تكنولوجي ل

ــامل.  الش

 شكر وتقدير
ين  راء مدى العامل نتقدم بجزيل الشــكر لمجموعة خب
ــة  ي ــة الكفــاءات فــي مجــال  إمكان نمي ــى إطــار عمــل ت عل
واالتصــاالت  المعلومــات  ــا  تكنولوجي ــى  إل فــاذ  ن ال
والتصميم الشامل على مدخالتهم القيمة. لالطالع 
ــب  ــى موقــع الوي رجــوع إل رجــى ال ــراء، ي خب ــى قائمــة ال عل
ــى  إل فــاذ  ن ال عــرب فــي  ال ــراء  خب ال خــاص بمجموعــة  ال
ــي  ــاالت "AIAEG"، وه ــات واالتص ــا المعلوم تكنولوجي
ــد الجهــود  توحي ــم إطالقهــا ل ــز مــدى ت ــادرة مــن مرك مب
راء في المنطقة مخصص  ية وإنشاء أول مركز خب العرب

ــي. رقم ــاذ ال نف ل ل
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استخدام واجهة 
الدماغ والكومبيوتر 

لتحسين مهارات 
التعلم للطالب ذوي 

اإلعاقة 
مراجعة سريعة

أشرف عثمان
مركز مدى

تتيح واجهة الدماغ 
ر )BCI( االتصال  والكومبيوت

المباشر بين الدماغ والجهاز 
الخارجي. وقد أصبحت 
أنظمة هذه الواجهة 

ا للدراسة  ًع مجااًل شائ
في السنوات األخيرة. 

ويمكن استخدام هذه 
التقنيات بطرق مختلفة 
لمساعدة األشخاص ذوي 
اإلعاقة واألفراد األصحاء. 
التطورات  وفيما يتعلق ب
الكبيرة في هذا المجال، 

ا القول أن  ن فإنه يمكن
هذه األنظمة على وشك 

أن تصبح تجارية. وقد 
أخذت هذه المراجعة في 

ار االتجاهات الحالية  ب االعت
في أبحاث واجهة الدماغ 

والكومبيوتر حول التعليم 
الشامل لمساعدة الطاب 

ذوي اإلعاقة في تحقيق 
تائج تعليمية محسنة  ن

يئة  لجميع الطاب في ب
شاملة.

المقدمة
ر )BCI( بشكل  انتشر البحث حول أجهزة واجهة الدماغ والكومبيوت

كبيرعلى مدى العقود القليلة الماضية. وتتيح هذه الواجهة 
ر أو الروبوت  االتصال المباشر بين الدماغ وجهاز خارجي مثل الكمبيوت
أو األطراف االصطناعية أو الهيكل الخارجي أو األطراف االصطناعية 
ا المساعدة أو الكرسي المتحرك ]1[ ]2[. وقد  للكام أو التكنولوجي

تركيز مع األشخاص ذوي  ا من خال العديد من مجموعات ال وجدن
ا باستخدام تقنية واجهة الدماغ والكومبيوتر  اإلعاقة اهتماًم

BCI البتكار حلول ومنتجات جديدة ]3[. حيث يمكن استخدام هذه 
األنظمة لمجموعة متنوعة من األغراض. وعادة ما يتم استخدامها 
لترفيه والتدريب  ًضا ل لألغراض السريرية ولكن يمكن استخدامها أي

واألمن والعاج والتعليم والسامة والتواصل والتحكم من بين 
تطبيقات أخرى ]4[ ]5[. ويتم فصل معظم أنظمة واجهة الدماغ 

ر BCI إلى أساليب جراحية وغير جراحية. وتعد التقنية  والكومبيوت
ا من بين هذه الخيارات. ولكن  ا وأماًن غير الجراحية هي األكثر شيوًع

أنظمة هذه الواجهة ال تزال تواجه العديد من العقبات والقيود 
ر العديد من  على الرغم من نشر العديد من المنشورات وتطوي

التطبيقات الفعلية.

الشكل 1
وضع قطب كهربائي محتمل على فروة الرأس.
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الغ  إن فهم كيفية عمل الدماغ لقياس وتفسير موجات الدماغ أمر ب
ناء  ائية والمغناطيسية للوظيفة العصبية أث األهمية. ويمكن رصد الظواهر الكهرب
ا هو تخطيط  عمل الدماغ. ومن أكثر أشكال المراقبة الفيزيولوجية الكهربية شيوًع
كهربية الدماغ ]6[ حيث تقوم أجهزة االستشعار الحيوية بقياس وتسجيل اإلشارات 
ا الدماغ عن طريق إرسال نبضات  ناتجة عن نشاط الدماغ. وتتواصل خاي ائية ال الكهرب

اء التي يولدها الدماغ. ويمكن  ائية وكلما زاد عدد النبضات المرسلة  زادت الكهرب كهرب
ائي بواسطة تخطيط كهربية الدماغ )EEG(. إن تحليل  قياس نمط هذا النشاط الكهرب

ا ما يتم بواسطة نهج كمي EEG )QEEG( حيث  ًب يانات مخطط كهربية الدماغ غال ب
يتم تقييم الطيف الترددي إلشارات EEG ]7[. ويقدم الشكل 1 نظرة عامة على وضع 

ائية ألنشطة الدماغ ]8[. األقطاب على فروة الرأس الكتشاف ومراقبة النبضات الكهرب

يتطلب إجراء مخطط كهربية الدماغ معدات متطورة ومكلفة وشاملة وغير متحركة. 
ومع ذلك فقد سمحت التطورات التكنولوجية الحديثة باستخدام األجهزة المدمجة 

القائمة على المستشعر الحيوي EEG المحمول في التطبيقات الجديدة بما في 
ذلك الترفيه وأجهزة التحكم والتعليم. وفي هذه التطبيقات، تنشئ واجهة الدماغ 

والكومبيوتر صلة بين نشاط الدماغ المرصود بواسطة EEG والوظيفة المتولدة ]9[. 
وتشتمل أجهزة هذه الواجهة المتقدمة على أجهزة االستشعار الحيوية ووحدات 

لية للحمل بسبب تصميمها  معالجة اإلشارات الحديثة وهي أقل تكلفة وأكثر قاب
البسيط  كما أنها دقيقة مثل معدات تخطيط الدماغ السريرية ]	1[. ويقدم الجدول 1 

ملخًصا لهذه الطرق المختلفة.

الجدول 1. ملخص لطرق التصوير العصبي.
طريقة التصوير 

العصبي
قياس 
النشاط

القياس 
المباشر / 

غير المباشر

الدقة الزمانية الدقة 
المكانية

الخطر قابلية 
الحمل

مخطط كهربية 
الدماغ

كهربائي مباشر ˜10 mm ˜0.05 s غير 
جراحي

محمول

تخطيط مغناطيسية 
الدماغ

مغناطيسي مباشر ˜5 mm ˜0.05 s غير 
جراحي

غير محمول

التخطيط الكهربائي 
القشري

كهربائي مباشر ˜1 mm ˜0.003 s جراحي محمول

تسجيل الخاليا 
العصبية داخل 

القشرة

كهربائي مباشر ˜0.5 mm (LFP)
˜0.1 mm (MUA)

˜0.05 mm (SUA)

˜0.003 s جراحي محمول

الرنين المغناطيسي 
الوظيفي

استقالبي غير مباشر ˜1 mm ˜1 s غير 
جراحي

غير محمول

التحليل الطيفي 
لألشعة تحت الحمراء 

القريبة

استقالبي غير مباشر ˜5 mm ˜1 s غير 
جراحي

محمول

ية. نة توضيحية: نموذج لإلشارات الكهروضوئ الشكل 2. عي

توضح األبحاث التعليمية أن مشاركة الطالب النشطة تسهل الحصول 
على المعلومات الجديدة واالحتفاظ بها بشكل أكثر فعالية من التدريس 

التقليدي القائم على المحاضرات ]11[. عالوة على ذلك، فإنه عندما تكون 
هذه المشاركة النشطة قائمة على أساس المجموعة وليس على الفرد، 

فإن مهارات الطالب في حل المشكالت والكتابة والتحدث  باإلضافة إلى 
مهاراتهم التعليمية والتعاونية ستتطور ]12[.

يمكن أن يتم االكتساب الفعال للمهارات الهندسية العملية من خالل التعلم 
القائم على حل المشكالت )PBL) ]13[ والتعلم القائم على المجموعة ]14[ 

والتعلم المعتمد على المشروعات )PjBL) ]15[. وتؤكد الهندسة بشدة على 
القدرة على تطبيق المعلومات في العالم الحقيقي.

1. واجهة الدماغ والكومبيوتر كتكنولوجيا مساعدة
تم إحراز تقدم كبير في البحث في التحكم في واجهة الدماغ والكومبيوتر 
]16[ ]17[. ويمكن استخدام هذه الواجهة في حاالت مختلفة ومنها على 

سبيل المثال ال الحصر:

التحكم في األجهزة الخارجية، مثل األطراف االصطناعية ]18[	 
بيئات المنزل الذكي ]19[	 
الروبوتات والهياكل الخارجية ]20[	 
اليد الروبوتية ]21[	 
معينات السمع ]22[	 
الكراسي المتحركة ]23[	 
برامج الكمبيوتر ]24[	 
الواقع االفتراضي والشخصيات االفتراضية والعالم االفتراضي ]25[	 
البيئة االفتراضية والمدن الذكية ]26[	 

خصائص خصائص تشريحيةخصائص نفسية
فيزيولوجية

ي
بائ

هر
 ك

ب
ط

ق

ية
ولت

لف
ا

ية
قو

الت

نشاط القشرة وظائف حركيةتنسيق الرؤية
ذاتية التنظيم
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ومن أهم استخدامات هذه الواجهة هو منح األفراد القدرة على 
التحكم في حركات البسط واإلمساك باستخدام أطرافهم المشلولة 

]27[. وتشمل التطبيقات اإلضافية الممكنة لهذه الواجهة االتصال 
ر التحديات التي يمكن تجاوزها في هذا المجال  ]28[. كما أن أحد أكب

تواصل لألشخاص ذوي  هو استعادة واستبدال الوظيفة الحركية أو ال
اإلعاقات الجسدية.

2. استخدام واجهة الدماغ والكومبيوتر للتحكم في األلعاب 
التربوية والجادة

تعلمهم ونموهم.  ر على اللعب ل ي يعتمد جميع األطفال بشكل كب
نمط العصبي والمتنوع  ويستفيد كل من األطفال الذين يعانون من ال
بقيهم مهتمين ومشاركين  العصبي من االنخراط في األنشطة التي ت

امج واجهة  رن ركز ب وتوفر فرص تعلم مضمنة ]29[. ومع ذلك، ي
ر الحالي على التطبيقات األساسية المساعدة،  الدماغ والكومبيوت

مثل شبكات التدقيق اإلمالئي وحركة المؤشر. ورغم جدوى هذه 
يتها لالستخدام المستدام،  التطبيقات فإنها محدودة في جاذب

ر الدالئل إلى  خاصة لمستخدمي هذه الواجهة من الشباب. وتشي
تعلم  ر من خالل ال ز المشاركة في واجهة الدماغ والكومبيوت أن تعزي

ا  تكنولوجي ر األلعاب قد يؤدي إلى قبول أوسع لهذه ال المحفز عب
بحثي  مع المساعدة في نشر استخدامها. ]30[. ويكشف االتجاه ال

ر األنشطة سهلة  نامي بقوة عن أن المزيد من المشاركة عب المت
االستخدام قد تعزز مجموعة متنوعة من الفوائد الملموسة في 

ر  استخدام هذهذ الواجهة - سواء في تعلم المهام على المدى القصي
لة المدى ]31[. ولذلك فإن هناك حاجة واضحة  أو في دقتها طوي

لة  قاب ية وال ر جاذب ر األكث رامج واجهة الدماغ والكومبيوت ر ب لدعم تطوي
رئيسية في واجهة الدماغ  نفاذ والتي تتضمن مكونات اللعب ال ل ل

ر المخصصة لألطفال. والكومبيوت

ر اإلمكانات الجديدة لكل من  توفر أنظمة واجهة الدماغ والكومبيوت
ال  ألعاب الفيديو والوسائط  المنصات االفتراضية )على سبيل المث

روبوتات  رقمية( واللعب المادي )على سبيل المثال لعبة ال ال
تكنولوجية  ارات وما إلى ذلك(. وتسمح هذه الحلول ال والسي

ية لهذه الواجهة لألشخاص  ر العضل ر استخدام الخصائص غي عب
تعلم من  ا من هذا السياق باالستكشاف وال ًق المستبعدين ساب

خالل اللعب. وقد أظهرت األبحاث السابقة أن استخدام الوسائط 
تأهيل لدى األطفال ذوي  تعلم وإعادة ال ًا الستمرار ال يعد ضروري

ر التي  اإلعاقة. وتمثل التطورات في أبحاث واجهة الدماغ والكومبيوت
ر  ين أنظمة هذه الواجهة واللعب إمكانات واعدة غي تفاعل ب تعزز ال

يين من األطفال. نهائ مستغلة للمستخدمين ال

3. نتيجة أنشطة التعلم باستخدام واجهة الدماغ والكومبيوتر
ا في سد فجوة  ر دوًرا حيوًي يمكن أن تلعب واجهة الدماغ والكومبيوت

تعليمية لدى الطالب ذوي اإلعاقة ]32[.  المعرفة وتحسين المهارات ال
تعلم األساسية لهذه الدورات في أن الطالب ذوي  ائج ال ت وتتمثل ن

اإلعاقة يمكنهم:

ار 	  اًء على خصائصها وفهم واستغالل اآلث ن تصنيف األنظمة ب
زمني واالستقرار؛ بات ال ث بة على الخطية وال رت المت

يه" وطرق تحليل اإلشارات 	  تحديد واستخدام محوالت "فوري
األخرى.

ية 	  تكامل فهم تطبيق طرق التحكم والخوارزميات النسبية وال
تفاضلية وخصائص عنصر التحكم. ال

ين األنظمة 	  رابط ب ت بة على التصميم وال رت ار المت فهم وتحليل اآلث
المادية وأنظمة التحكم.

ية والتحكمية الحقيقية 	  ائ زي ر نماذج رياضية لألنظمة الفي تطوي
رياضية  نماذج ال ل لكتل ل تاج تطبيقات الرسم التخطيطي ل وإن

وطرق التحكم.
لتحكم 	  لة ل ر تقديم تقنية بدي يمكن لواجهة الدماغ والكومبيوت

اء األزمات ]33[. ن ترنت أث ر اإلن والمشاركة في دورات عب

الخاتمة والعمل المستقبلي
ر الدماغ باألجهزة  بشكل عام، تربط واجهة الدماغ والكومبيوت

الخارجية. وهي مناسبة لتحسين وتسهيل حياة الجميع. ويمكن 
استخدام تقنيات هذه الواجهة في العديد من المجاالت والتعليم 

نتائج أن العلماء في جميع أنحاء العالم  الشامل. حيث تظهر ال
يقومون بدراسة واجهة الدماغ والكومبيوتر عن كثب. كما توضح 

ر كانت شائعة  هذه الدراسة أن تكنولوجيا واجهة الدماغ والكومبيوت
االستخدام لألغراض الطبية. ويمكن اليوم استخدام هذه الواجهة 

ر  في مجال التعليم في التعلم عن بعد للتحكم في الكمبيوت
للطاب ذوي اإلعاقات الجسدية. وال تزال هذه التكنولوجيا قيد 
أثير في المستقبل. تائج ممتازة مع ت التطوير ويمكن أن تحقق ن
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تقييم قابلية االستخدام 
لتطبيقات التوصيل لذوي 

 اإلعاقة البصرية
حالة من المملكة العربية 

السعودية
هند آل خليفة وبيان البطاطي

جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

أصبحت التكنولوجيا جزًءا أساسًيا 
من حياتنا تعتمد عليها كلًيا العديد 

من مهامنا اليومية. فعلى سبيل 
المثال، تتم األعمال الروتينية مثل 
التسوق لشراء الضروريات المنزلية 

وحجز تذاكر السفر والذهاب إلى 
األماكن باستخدام جميع أنواع 

وسائل النقل المختلفة وما إلى 
ذلك بسرعة من خالل الهواتف 

المحمولة. وبسبب سهولة 
استخدام الهواتف المحمولة 

فقد ننسى أن اآلخرين مثل ذوي 
اإلعاقات البصرية قد يواجهون 

العديد من الصعوبات عند 
استخدامها.

وفي هذا البحث، تمت دراسة 
وتقييم اثنين من أكثر تطبيقات 

التوصيل استخداًما في المملكة 
العربية السعودية وهما 

"هنجرستيشن" و"مرسول" من 
أجل تقييم قابليتهما لالستخدام 

من قبل األشخاص ذوي اإلعاقات 
البصرية. وتظهر نتائج التقييم أن 
كال التطبيقين بهما مشاكل من 

حيث قابلية االستخدام. ومع ذلك، 
أظهرت نتائج منظمة المعايير 

الدولية )ISO( )الفعالية والكفاءة 
والرضا( أن "هنجرستيشن" أكثر 

قابلية لالستخدام من "مرسول".

كان تطوير األجهزة المحمولة على مدى السنوات الماضية  مصحوًبا بالعديد من األدوات والتطبيقات التي 
تساعد ذوي اإلعاقات البصرية على استخدامها. ويمكن لألشخاص المكفوفين استخدام التكنولوجيا اليوم 

للقيام بالعديد من األشياء مثل إرسال رسائل البريد اإللكتروني وتصفح اإلنترنت وإجراء عمليات شراء وغير ذلك 
الكثير. فقد سمحت لهم تطبيقات مثل قارئات الشاشة ولوحات المفاتيح بطريقة برايل باستخدام األجهزة 

اإللكترونية المختلفة بشكل مستقل مما أدى إلى حل العديد من عقبات إمكانية النفاذ لألشخاص المكفوفين.

وفًقا لـ ]1[، تشير التقديرات إلى أن هناك 43 مليون مكفوفًا في جميع أنحاء العالم في عام 	2	2، وسيعاني 
حوالي 295 مليون شخص في المستقبل من ضعف البصر المعتدل إلى الشديد. أما في المملكة العربية 

السعودية فإن قرابة مليون شخص في المملكة يعانون من إعاقة بصرية ]2[.
ونظًرا الرتفاع نسبة األشخاص من ذوي اإلعاقات البصرية في المملكة العربية السعودية فإن هدفنا في 

هذا البحث هو تقييم قابلية استخدام تطبيقين محليين شائعين ومستخدمين على نطاق واسع وهما: 
"هنجرستيشن")https://hungerstation.com( و"مرسول )https://mrsool.co(. إن هذان التطبيقان 

متخصصان في توصيل الطعام من المطاعم والمقاهي ومحات البقالة باإلضافة إلى أنواع أخرى من التوصيل 
مثل توصيل الضروريات من مكان إلى آخر.

وقد استند استهداف هذين التطبيقين إلى شعبيتهما من قبل األشخاص المبصرين وكذلك من قبل ذوي 
اإلعاقات البصرية استناًدا إلى المقابات التي أجريناها. ولذلك يهدف هذا البحث إلى قياس قابلية استخدام 

تطبيقات التوصيل المختارة من قبل ذوي اإلعاقات البصرية والعثور على المشكات في كل تطبيق وأخيرًا 
تقديم بعض التوصيات لتحسين قابلية استخدام التطبيقات الستخدامها بفعالية من قبل األشخاص ذوي 

اإلعاقات البصرية.

المنهجية
مر بحثنا بعدة مراحل من جمع البيانات وتحليلها على النحو التالي:

المرحلة األولية
 تتكون من خطوتين

)1( توزيع استبيان على األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية الكتشاف التطبيقات والمواقع اإللكترونية األكثر 
استخداًما. ثم )2( إجراء مقابات مع خمسة مكفوفين للعثور على تطبيقات التوصيل األكثر استخداًما.

 مرحلة االختبار
تتكون من خطوتين

)1( اختبار تجريبي و )2( اختبار المستخدم. وقد اختبرنا في االختبار التجريبي ثاثة تطبيقات توصيل )هنجرستيشن 
ومرسول وجاهز( مع أربعة من ضعاف البصر. واختبرنا "جاهز" ألنه كان من بين أعلى التطبيقات تقييمًا في متجر 

Apple لفئة المأكوالت والمشروبات. ولكن تم استبعاده من الدراسة ألن قابليته لاستخدام سيئة للغاية.

استخدم عشرة أشخاص ضعاف البصر )5 إناث و 5 ذكور( كا التطبيقين  أثناء خطوة اختبار المستخدم وذلك 
باتباع بروتوكول االختبار الخاص بنا أثناء مراقبة التجربة بأكملها وتسجيلها. ويلخص الجدول 1 التركيبة السكانية 

للمشاركين.
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الجدول 1: معلومات المشاركين

العمر الجنس المستوى 
التعليمي

هل 
سبق لك 
استخدام 

تطبيق 
للتوصيل؟

بأي لغة 
تستخدم 
التطبيق؟

مستوى اللغة 
اإلنجليزية

مستوى 
المعرفة 

التكنولوجية

منذ كم 
سنة وأنت 

تستخدم 
السارد 

الصوتي 
في 

أيفون؟ 

P1 28 ذكر الماجستير نعم ية العرب مبتدئ متقدم 5 وأكثر
P2 28 ذكر الماجستير نعم ية العرب مبتدئ متوسط 5 وأكثر
P3 24 أنثى ر ي الماجست نعم ية العرب مبتدئ متوسط 5 وأكثر
P4 22 ذكر بكالوريوس ال نعم ية العرب متوسط متوسط 5 وأكثر
P5 23 ذكر بكالوريوس ال نعم ية العرب مبتدئ متوسط 5 وأكثر
P6 20 أنثى بكالوريوس ال نعم ية العرب متوسط متقدم 5 وأكثر
P7 22 أنثى بكالوريوس ال نعم ية العرب متوسط متوسط 5 وأكثر
P8 28 ذكر بكالوريوس ال نعم زية ي اإلنجل متوسط متوسط  5- 1

سنوات
P9 20 أنثى بكالوريوس ال ال ية العرب مبتدئ متوسط 5 وأكثر

P1	 30 أنثى بكالوريوس ال ال ية العرب مبتدئ متوسط 5 وأكثر

 6 iPhone  من طرز مختلفة من أيفون iOS كان جميع المشاركين في الدراسة من مستخدمي أجهزة
إلى أيفون  pro 12 iPhone . كما تم إعطاء لمحة عامة عن المهام المطلوبة لكل منهم قبل بدء عملية 
تالية: عملية البحث  ار إجمالي عدد اثنتي عشرة مهمة تم تقسيمها إلى األنواع ال ب ار. وقد تم اخت ب االخت

ار  ار المنتجات المطلوبة( وعملية الخروج بما في ذلك )اختي ار المطعم واختي واالختيار وتشمل )اختي
رًا الطلب(. وتم ترتيب المهام لتتوافق مع  طريقة الدفع، إضافة الماحظات، اختيار موقع التسليم، وأخي
الكامل اعتماًدا فقط على السارد  تسلسل ظهورها في كا التطبيقين باإلضافة إلى إجراء هذه المهام ب

الصوتي VoiceOver الخاص بجهاز األيفون.

 ]3[ ISO لية االستخدام تم استخدام األساليب الكمية في هذا البحث من خال استخدام مقاييس قاب
وهي: الفعالية والكفاءة والرضا. ويتم تعريف الفعالية على أنها قدرة المستخدم على تنفيذ مهمة 

محددة في بيئة معينة ويمكن حسابها عن طريق قياس معدل إتمام المهمة أو مرحلة إكمال المهمة. 
أما الكفاءة فهي قدرة المستخدم على إكمال مهمة معينة بسرعة وبدقة أو في الوقت المحدد 

للمهمة. ويمكن حساب الكفاءة من خال المدة التي تستغرقها كل مهمة إلكمالها. كما يمكن حساب 
راحة  ينما ُيشار إلى مستوى ال كل من الفعالية والكفاءة في بيئة معملية أو عن طريق الماحظة. ب

اره أو القدرة على قبول التوقعات والمتطلبات من قبل المستخدم على أنه رضا  والمتعة الذي يتم اختب
المستخدم، فالرضا هو مفهوم شخصي يمكن قياسه من خال االستبيان، مثل تصنيف مقياس ليكرت 

.]4[

النتائج والمناقشة
ا تحتاج إلى تحسين،  لية االستخدام أن تطبيقات التوصيل المحلية األكثر شيوًع تائج تقييم قاب أظهرت ن

لية االستخدام من قبل األشخاص ذوي اإلعاقات  حيث تم العثور على بعض المشكات التي تعيق قاب
لية االستخدام بواسطة المكفوفين قبل وبعد طرح التطبيقات  ار قاب ب البصرية. كما يجب إجراء اخت

للمستخدمين المحتملين لتجنب أي مشاكل مستقبلية.
تالية: الفعالية  لية االستخدام ال لية استخدام التطبيقين، تم استخدام مقاييس قاب وبهدف لقياس قاب

لية لاستخدام من مرسول،  والكفاءة والرضا. وأظهرت المقاييس السابقة أن هنجرستيشن أكثر قاب
حيث بلغ معدل الفعالية اإلجمالي 92.27٪، ومتوسط الوقت لكل مهمة 3	:1 دقيقة، وبدرجة رضا 

يساوي 81.95.
بينما حصل تطبيق مرسول على معدل فعالية إجمالي يساوي 83.	9٪، ومتوسط الوقت لكل مهمة 

1:13 دقيقة ودرجة رضا تساوي 25.	5.
ا دراسة هذه التطبيقات بمعرفة المشكات في كل تطبيق واستنباط بعض االقتراحات  ن لقد سمحت ل

لية استخدام تطبيقات التوصيل التي يستخدمها األشخاص من ذوي اإلعاقات البصرية.  لتحسين قاب
ا بداية إلجراء بحث مماثل على تطبيقات محلية أخرى على اختاف أنواعها. ن كما نأمل أن يصبح بحث

توصيات لتصميم التطبيقات
ا: ن تائج بحث اًء على ن ن فيما يلي بعض االقتراحات لتحسين إمكانية استخدام تطبيقات التوصيل ب

التنقل باستخدام السرد الصوتي واإليماءة: . 1
يعتمد الشخص الكفيف على حركة يده / 

ناء سماع  لتنقل في محتوى الصفحة أث يدها ل
تعليمات وسرد صوتي لفهم موقع كل عنصر 

ار  ب من التطبيق، األمرالذي يجب أخذه في االعت
عند تصميم تخطيط الصفحة.

التقيد بتوصيات التصميم القياسية المقدمة . 2
من iOS و Android ، مثل وضع زر الرجوع أعلى 
يسار الصفحة في الواجهة اإلنجليزية وأعلى 

يمينها في الواجهة العربية.
إن وصف عناصر الصفحة وتسميتها من أهم . 3

اء التصميم  ن النقاط التي يجب مراعاتها أث
زر أو خيار يجعل  حيث أن عدم وجود تسمية ل

استخدام المكفوفين له أمًرا مستحيًا.
تقليل اإلخطارات وربطها بصوت يدل على . 4

ظهورها إذا لزم األمر، ألن المكفوفين ال 
يمكنهم معرفة ما إذا كان هناك إشعار يظهر 

على الشاشة.
استخدم المصطلحات الصحيحة لألزرار. على . 5

سبيل المثال، استخدم كلمة "إغاق" بداًل من 
"موافق" لإلشارة إلى الحاجة إلى إغاق إشعار 

لتنقل عبر الصفحة. لوحظ  معين قبل العودة ل
هذا الخطأ في صفحة اختيار "مرسول".

ال تستخدم الطبقات فإن ظهور أجزاء . 6
من صفحة أخرى أو خيار كطبقة فوق 

ا  ًت ا ومشت ًئ رئيسية يعد عامًا سي الصفحة ال
للمكفوفين، حيث يقرأ السارد الصوتي 

محتويات الطبقتين في نفس الوقت.
ال تستخدم القوائم المنسدلة ألن المستخدم . 7

ا  ًب الكفيف ال يمكنه تخمين نوع القائمة وغال
ما ينقر عليها ليقرأها عبر السرد الصوتي مما 

يؤدي إلى إغاقها.
ترجمة جميع األزرار ومحتويات الصفحة . 8

لواجهة المستخدم )UI(. قد يؤدي عدم وجود 
ترجمة لمحتوى الشاشة إلى إعاقة وصول 

المكفوفين إلى العديد من الخيارات والميزات.
افصل بين الخيارات التي يجب أن تسمح . 9

إجراء عمليات عليها، مثل  للمكفوفين ب
حذف وتعديل منتج معين في العربة. 

نظًرا ألن تقليل كمية المنتج في تطبيق 
"هنجرستيشن" ال يمكن اختباره في هذا البحث 

ألن السارد الصوتي كان يقرأ جميع المنتجات 
ينها، كما لم يمكن استخدام  ا وال يفصل ب مًع
إيماءات اليد لإلشارة واختيار منتج واحد فقط 

نفاذ  لحذفه  وهو ما يشير إلى مشاكل ال
رئيسية. وسهولة االستخدام ال
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ال تفصل حقًا عن وصفه، مثل حقل الكتابة، . 	1
حيث يقوم الكفيف بالضغط على وصف 

الحقل بشكل متكرر معتقًدا أن لوحة المفاتيح 
ار تطبيق مرسول. ب اء اخت ن ستظهر كما حدث أث

ًضا إضافة حقل بحث إلى . 11 من الضروري أي
صفحة الخريطة إذا أراد الشخص الكفيف طلب 

التوصيل إلى موقع آخر غير موقعه الحالي.
لية . 12 تأكد من أن تحديث التطبيق ال يغير قاب

استخدام التطبيق فقد لوحظ عند إجراء 
التجارب في هذا البحث أن بعض التحديثات 
لية استخدام  القديمة كان لها مستوى قاب

أعلى من التحديثات الجديدة.
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بيئة شاملة لإلبداع واالبتكار في 
التصنيع والعلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات وتأثيرها على 
األشخاص ذوي اإلعاقة

أشرف عثمان، شهباز أحمد، الدانة المهندي
مركز مدى

التصنيــع  مختبــرات  تســتخدم 
)FabLabs( لتجســيد  الرقمــي 
لهــذه  ويمكــن  لمفاهيــم.  ا
القــدرات  تحســين  المختبــرات 
عنــد  واإلبداعيــة  المعرفيــة 
اســتخدامها فــي وضــع التعلــم 
التصميمي. وقد حاولت العديد 
مــن الدراســات فهــم العاقــة 
بيــن مســاحات العمــل واإلبــداع 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  فــي 
التخصصــات، مــع القــدرة علــى 
توليد نتائج مبتكرة في فضاءات 
علــى  تعتمــد  التــي  التصنيــع 
اإلبــداع. ومــع ذلــك، ال توجــد 
دراســة تقــدم منظــوًرا شــامًا 
المختبــرات  لمســاهمات هــذه 
كأماكــن شــاملة تحفــز اإلبــداع 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ومــن 
الفجــوة،  أجــل معالجــة  هــذه 
نظــرة  التاليــة  الورقــة  تقــدم 
عامــة علــى مختبــرات التصنيــع 
ومساحات المصنعين واإلبداع، 
وتقــدم أول مختبــر مــن نوعــه 
"مــدى فــاب الب"، كأول مختبــر 

تصنيع شامل في العالم مصمم 
خصيًصا للمبدعين ذوي اإلعاقة. 
لقد كشــفت الدراســات أن هذه 
المختبــرات تســاهم فــي تنميــة 
الشخص المبدع والمنتج والبيئة 
الماديــة واالجتماعيــة فضًا عن 
العمليــة اإلبداعيــة. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن مختبــر مــدى 
حــل  يعــزز مهــارات  فــاب الب 
المشــكات والتعــاون ومهارات 
االتصــال ويوفــر مواقع وأدوات 
إبداعيــة  جذابــة لتطويــر حلــول 
الواقعــي  العالــم  لتحديــات 
يحددهــا  والتــي  واحتياجاتــه 
األشــخاص ذوو اإلعاقــة. لقــد 
حددنا وحللنا خمسة موضوعات 
مهمــة تتعلــق بالمهارات الفنية 
والعوامل التكنولوجية والبيئية 
والتكنولوجيــا  العلــوم  وتعلــم 
والهندســة والرياضيــات وتنميــة 
المهــارات وركزنــا علــى أهميتهــا 
فــي تعزيــز اإلبــداع فــي مختبــر 

التصنيــع الشــامل.
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بأنــه "بيئــة   )FabLab( الرقمــي  التصنيــع  ف مختبــر  ُيعــرَّ
تعليمية إبداعية قابلة للتكيف بشــكل فريد مع األدوات 
التــي يمكــن أن تكــون ماديــة و/أو افتراضــي  والمــواد 
تتــاح للطــاب فرصــة االستكشــاف والتصميــم  ، حيــث 
واللعب والتعاون واالستعام والتجربة وحل المشكات 
واالختــراع. "]1[. ويتــم التركيــز فــي مختبــر التصنيــع بشــكل 
أكبــر علــى اســتخدام المعــدات المحــددة مســبًقا فــي 
أو  الطابعــات ثاثيــة األبعــاد  كثيــر مــن األحيــان )مثــل 
قواطــع الليــزر أو طــاوالت العمــل اإللكترونيــة( وعلــى 
نطــاق التدريــب المتعلــق بهــذه المعدات.وتتيــح هــذه 
التقنيــة دعــم الكمبيوتــر والتصنيــع الطرحــي والتصميــم 
وتصنيــع النمــاذج األوليــة الســريعة  فضــًا عــن التجســيد 
للغايــة. وتعتبــر تقنيــة  للمنتجــات المخصصــة  البســيط 
التصنيــع الرقمــي جــزًءا ال يتجــزأ مــن مختبــرات التصنيــع 
واستوديوهات االختراع وأجهزة التصنيع الشخصية. وقد 
اســتخدم شــميدت مصطلــح ]2[ "المختبــرات اإلبداعيــة 
المفتوحة" كمصطلح شامل لجميع المختبرات المذكورة 
فــي مختلــف األدبيــات: ريادة األعمــال والمكتبات العامة 
وتعليم التصميم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا 
والهندســة والرياضيــات )STEM( والتعليــم والممارســات 
الطبيــة واالســتدامة ]3[. وقــد وصفــت غالبيــة األبحــاث 
التــي أجريــت علــى مختبــرات التصنيــع هــذه المختبــرات 
بأنهــا بيئــات إبداعية مبنية تســاعد الطاب والمهندســين 
والمصمميــن والمهندســين المعمارييــن والمتخصصيــن 
فــي الرعايــة الصحيــة فــي تطويــر حلــول مبتكــرة لمشــاكل 
العالــم الحقيقــي. وفــي هــذا الصــدد، فــإن البيئــة المحفزة 
تعــزز تطويــر األفــكار والحلــول اإلبداعيــة. وهنــاك دليــل 
علــى التأثيــر المتزايــد لبيئــات أماكــن العمل مثل مســاحات 
العمــل علــى االبتــكار واإلبــداع ]4[. فعلــى ســبيل المثــال 
تــم اكتشــاف أن جــودة البيئــة الماديــة تؤثر بشــكل إيجابي 
علــى اإلبــداع الفــردي والجماعــي. وفــي المقابــل، يمكــن 
للخصائــص الســلبية للبيئــة الماديــة أن تمنــع اإلبــداع ]5[.

التعلم وتنمية المهارات في تعليم العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

يلعب مختبر التصنيع دوًرا مهًما في مساعدة الطالب ذوي 
اإلعاقــة علــى تطويــر مهــارات التفكيــر اإلبداعــي والتواصــل 
والتعــاون ال ســيما عنــد تنفيــذ نهــج "التعلــم بالممارســة". 
وقــد شــكل نــوع التدريــس المســتخدم فــي مختبــر التصنيــع 
عامــاًل آخــر ســاهم فــي تنميــة القــدرات اإلبداعيــة للطــالب. 
وقــد أثــر اســتمتاع الطــالب بعمليــة التعلــم وتوافــر بيئــة 
ــا  فــي المقــام األول فــي تشــكيل دافــع لهــم  داعمــة تقنًي
للتعلم والتفكير والتصرف بشكل إبداعي. كما ظهر أنه كان 
لالستكشاف واالستفسار وتفحص المواد المستخدمة دورًا 
كبيــرًا فــي تعزيــز النتائــج اإلبداعيــة مــن وجهــة نظــر تجريبيــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، أظهــرت األبحــاث وجــود دافــع لإلبداع 
ــات  ــا والهندســة والرياضي ــوم والتكنولوجي ــم العل فــي تعلي
عبــر هــذه المختبــرات. وأوضــح ســميث أنــه يمكــن اســتخدام 
مختبــرات التصنيــع فــي العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 
والرياضيــات لتحســين المهــارات والقــدرات اإلبداعيــة مثــل 
التفكيــر النقــدي وحــل المشــكالت والتعاون فــي التصميم. 
وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون للقطع المصنعة والمواد 
المهملة الموجودة في أماكن التصنيع آثار كبيرة على تعلم 
كيفيــة تعزيــز اإلبــداع. وعلــى وجــه الخصوص، تعــزز مختبرات 
التصنيع بيئات التعلم المواتية حيث تكون النماذج األولية 
وأنشــطة التصميــم األخــرى ضروريــة لتطوير الفكر اإلبداعي 

وحــل المشــكالت والمهــارات التعاونية.

تؤثــر تقنيــة التصنيــع الرقمــي المســتخدمة فــي مختبــرات 
التصنيــع لــى تفكيــر المســتخدمين وأفكارهــم ومهاراتهــم 
وقدرتهم على إنتاج حلول إبداعية في مجموعة واسعة 
مــن المجــاالت، بمــا فــي ذلــك الفــن والعلــوم والهندســة. 
 ]6[ Saorin et al وقــد خلصــت دراســة أجراهــا ســاورين
علــى مســاحات التصنيــع إلــى أن أدوات التحريــر الرقميــة 
والطابعــات ثاثيــة األبعــاد ســاهمت فــي تطويــر القــدرة 
اإلبداعيــة لطاب الهندســة. وباإلضافــة إلى تعزيز تطوير 
المهــارات اإلبداعيــة، فــإن هذه المســاحات مفيــدة لتعزيز 
التعاون وحل المشــكات والتواصل في مجاالت العلوم 

.]7[ )STEM( والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيات

وتسعى هذه المقالة إلى فهم تأثير البيئات المبنية  مثل 
مختبــرات التصنيــع علــى اإلبداع وفًقا للشــخص والعملية  
والمنتج والخصائص البيئية )المادية واالجتماعية( وجوانب 
التعــاون مــع التركيــز علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وقــد 
تــم عــرض أربــع نتائــج فــي هــذا المقــال وقســم مخصــص 
لمبــادرة مــدى إلنشــاء مختبــر تصنيــع شــامل يســمى " 

مدى فــاب الب".

تعزيز الكفاءة اإلبداعية الفردية
يعتبــر اإلبــداع ضروريــًا للنجــاح فــي العديــد مــن المجــاالت 
بمــا فــي ذلــك التصميــم والهندســة. ومــن الضــروري تطويــر 
حلــول بديلــة مبتكــرة لمشــكلة مــا. ووفقــا لدراســة فــي 
مجــال الهندســة فــإن مســاحات التصنيــع المجهــزة بــأدوات 
ــداع  ــة األبعــاد تحفــز اإلب ــة والطابعــات ثالثي ــر الرقمي التحري
]7[. وبالمثل، أوضح دوينياس وبيركنز أن مساحات التصنيع 
التــي تســهل التعامــل مــع مجموعــة متنوعــة مــن األدوات 
والمواد تساعد المستخدمين على تطوير كفاءات إبداعية 
مثــل الوعــي الذاتــي واحتــرام الــذات والقــدرة علــى التعامــل 
مع المشــاعر الســلبية والقدرة على تكوين عالقات إيجابية 
]8[. وبالمثــل، أوضــح طاهــري وآخــرون. ]9[ أن مختبــرات 
التصنيــع تســاهم فــي خلــق شــعور قــوي بالمجتمــع والثقــة 
بالنفــس وقــدرات ريــادة األعمــال فــي مجــال الهندســة هــذا 
باإلضافــة إلــى تعزيــز اإلبــداع. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنهــا 
أدت إلــى زيــادة مهــارات المســتخدمين في حل المشــكالت 
  ]10[ .Hoople et alوالتواصــل والعمــل الجماعــي. اكتشــف
أن وجــود ممارســين متمرســين وقواعــد واضحة للمشــاركة 
كانت في غاية األهمية لتنمية الكفاءة اإلبداعية الرسمية 
وغيــر الرســمية داخــل مســاحات التصنيــع. وفــي الختــام نجــد 
أن مختبــرات التصنيــع ومســاحات المصنعيــن تلعــب دوًرا 
مهًمــا فــي تطويــر المهــارات اإلبداعيــة الفرديــة ال ســيما 

فــي المجــاالت الهندســية.

find your dream
نحو افاق جديدة

~
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تطوير المنتجات اإلبداعية
ــزة  ــة وممي ــة إبداعي يجــب أال تكــون المنتجــات اإلبداعي
ــة و/ أو  ي ــدة و/أو عمل ــل يجــب أن تكــون مفي فحســب، ب
ــة  تجــات اإلبداعي ــر المن ــر تطوي ب ــا. ويعت ًض ــة أي وظيفي
ــى عمــل جماعــي متعــدد  إل ــاج  مســعى معقــد يحت
ــى  المعن هــذا  الالزمــة. وب مــع األدوات  التخصصــات 
ــه  ن ــم تمكي ــذي ت ــات ال ــدد التخصص ــاون متع تع ــإن ال ف
ــرات  ب ــي مخت ــي ف رقم ــع ال ي ــات التصن ي ــتخدام تقن اس ب
ــج )أي  ائ ت ن ال ــكار فــي  ت ــع يمكــن أن يحفــز االب ي التصن
ــث  بح ــا ل ــات(. ووفًق ــة والمنتج ي ــاذج األول نم ــع ال ي تصن
ــة  ئ ي ــي ب ــاون ف تع ــاعد ال ــة يس ــض والهندس تمري ــي ال ف
ــم  عال ــات ال ــع فــي الكشــف عــن تحدي ي ــرات التصن ب مخت
ــة  ي مــاذج أول ــر ن تكــرة وتطوي ــاج أفــكار مب ت الحقيقــي وإن
ــرى  ــات أخ ــلطت دراس ــا س ــا. كم جارًي ــق ت ي لتطب ــة ل ل قاب
ــه مســاحات  لعب ــذي ت ــي ال ــدور اإليجاب ــى ال الضــوء عل
ــر الســلع المســتدامة  ــن فــي تصــور وتطوي المصنعي
لمقــاالت  ــا ل ــاة ]11[. ووفًق لحي ــة ل ل قاب ــة وال واإلبداعي
ــع  ي ــرات التصن ب ــار مخت ب ــي تمــت مراجعتهــا يجــب اعت ت ال
ــاج مخرجــات  ت ــة إلن ي ال ــات مث ئ ي ب العمــل  ومســاحات 
الظــروف  ــع ب تمت ــدو أن هــذه األماكــن ت ب ــة. وي إبداعي
ــة  ــكار الحقيقي ــر األف ــة لتطوي ــوارد الالزم م ــة وال المادي

ــة األمــد. ل ــدة وطوي تكــون ســلع فري وتصنيعهــا ل

مدى فاب الب
مــاط  ــر أن ي ــى تغي قــدرة عل ــع ال ي ــرات التصن ب ــك مخت ل تمت
ــا  تكنولوجي وال ــوم  عل ال مهــارات  ــز  ي وتعز ــع  ي التصن
ــات )STEM( وإنشــاء المؤسســات  اضي ري والهندســة وال
تاجية. وهي  نمو االقتصادي واإلن ز ال والوظائف وتحفي
ــن  ــرد م ــا ألي ف ًي ــماح فعل ــالل الس ــن خ ــك م ــق ذل تحق
ــي  ــاركة ف المش ــة ب ــكار إبداعي ــه أف دي ــور ل ــة الجمه عام
ــع الســلع والخدمات. وقد وفرت  وزي ــاج وت ت ــم وإن تصمي
ــع  ي ــرات التصن ب ــة الموســعة مــن مخت الشــبكة العالمي
ــرص  ف ــن ال ــا م ــدة تماًم ــاحة جدي ــي )Fablabs(  س رقم ال
ــراع  ــداع واالخت ــز اإلب تعزي ــي ل ــى المســتوى المحل عل
ــك وكمــا  اعــات. ومــع ذل ــر الصن بحــث التطبيقــي عب وال
ــع  وزي ــم ت ت ــم ي مــا ل ل ــه مث هــو مذكــور فــي المقدمــة فإن
ترنت بشكل متسق أو شامل للجميع فقد ارتكبت  اإلن
)Fablabs(  فــي  رقمــي  ال ــع  ي التصن ــرات  ب بعــض مخت
ــم  ــث أن نهجه ــأ.  حي ــس الخط ــم نف عال ــاء ال ح ــع أن جمي
تعاون في العمل  تجاهل التصميم الشامل لصالح ال ي
ا  ــخًص ــب ش ناس ــد ي ــاس واح ــود "مق ــى وج ــؤدي إل ــا ي مم
ــة ل ــم الشــامل" المتمث ــة "التصمي ــل مقول واحــًدا" مقاب

ناسب الجميع". في "مقاس واحد ي

ــز  بعهــا مرك ــي ات ت ــة ال ي وبشــكل ال يصــدق فــإن العمل
ــم  عال ــر فــاب الب فــي ال ب ــاء وإطــالق أول مخت ن ب مــدى ل
اًرا  ا لألشخاص ذوي اإلعاقة أصبحت معي مخصص حصرًي
https://fablab.mada.( اســم مــدى فــاب الب ــا ب مًي عال

تكار ]16[.  امج مدى لالب رن org.qa( المدعوم من قبل ب
اثها فحسب  ونظًرا ألنه لم يتم تصميم مساحتها وأث

 تعزيز اإلبداع من خالل بيئات 
التعلم التحفيزية والملهمة

نظر إلى مساحات التصنيع عندما يتم دعمها  مكن ال
رقمــي  ال ــع  ي التصن ــل أدوات  الوســائل المناســبة مث ب
يشــارك  ــث  ــة حي ناميكي ــم دي تعل ــات  ئ ي ب هــا  أن ــى  عل
ــة ]12[. وفــي  المســتخدمون فــي المســاعي اإلبداعي
ــراد  ــل األف ــاحات العم ــن مس ــي، تمّك تعليم ــياق ال الس
ــة  ي ــادة احتمال ــي زي ال ت ال ــر عــن أنفســهم وب ي تعب مــن ال
راهان وآخرون أن  ــة. وقد اكتشــف ت ــول إبداعي ــر حل تطوي
ئة تعليمية ُيسمح فيها للطالب والمعلمين  ي ر ب توفي
ــاف دون  ــة واالستكش تجرب ــى ال ــجعهم عل ــل ش الفش ب
ــن فــي أنشــطتهم  ــى إشــراك آخري خــوف باإلضافــة إل

ــة ]13[. اإلبداعي

ير فضاءات الصناعة  أث وبحث فورست وآخرون ]14[ في ت
مــن   ٪90 أن  اكتشــفوا  ــث  ــي. حي ذات ال اإلدراك  ــى  عل
المستخدمين يعتقدون أن فضاءات اإلبداع تشّجعهم 
على ممارسة المهن التي تتطلب اإلبداع والتصميم 
، كشــفت  ــك  ــى ذل إل ــراع. باإلضافــة  ــكار واالخت ت واالب
ــكار  ت ــزز االب ع ــاء ي ن ب ــم وال التصمي ــم ب ي تعل أبحاثهــم أن ال
ــت  ت ب ــد أث ــة. وق ــي الهندس ــال ف ــادة األعم ــداع وري واإلب
رات التصنيع ومساحات العمل لها  ب الدراسات أن مخت
ــز  تحفي هــام وال ــذات واإلل ــر عــن ال ي تعب ــى ال ــد عل ــر جي ي أث ت
ــر  ــالل توفي ــن خ ــتخدميها م ــة لمس ــدرات اإلبداعي ق وال

ــة مشــجعة وداعمــة ]15[. ــة واجتماعي ــات مادي ئ ي ب

ياجات الخاصة، ولكن  بهدف دمج األشخاص ذوي االحت
يجية  رات ــت ــس االس نف ــا ب ــم محتواه ــا تصمي ًض ــيتم أي س
ا المســاعدة والدورات  تكنولوجي ين ال وســيتم الجمع ب
ترنت مع التصنيع الرقمي. وستسهل  ر اإلن بية عب تدري ال
ــر األعراف االجتماعية  ي ية تغي يجية عمل رات هــذه االســت
تحيزات  والمعتقدات والمواقف فضاًل عن معالجة ال
ــي  ــراءات ف ــات وإج ــع سياس ــة ووض ــة الالواعي والوصم
ــي  ــرات. فف ي تغي ــذه ال ــع ه ــى م ــب تتماش تدري ــز ال مراك
تكار يجب  العلم واالب ر باستمرار ومدفوع ب عالم متغي
ا  تكنولوجي تدريب الشامالن ال تعليم وال أن يستخدم ال
زايد. تعلم الفردي بشكل مت نفاذ الشامل وال ز ال تعزي ل
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