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كلمة شكر
ً
ساعدنا العديد من األشخاص في إنهاء هذا الدليل .نقدر عاليا جهودهم والساعات الطويلة التي كرسوها
للعمل الجاد إلجراء البحث وتطوير املحتوى .لوال مساعدتهم الرائعة ملا أنجزنا هذا الكتاب.
نود أن نعرب عن شكرنا ملساعدة العديد من الباحثين الذين عملوا على تطوير املحتويات وتنظيم منتدى حول
هذا الدليل  ،وهم تمارا ميليتش  ، Tamara Milicوأنيتا ماريك  ، Anita Maricوزهرة ألتيناي ، Zehra Altinay
ً
ومهاو زانغ  ، Muhau Zhangويهونغ ش ي  ،Yihong Shولينجلينغ شو . Lingling Xuنود أيضا أن نعرب عن
تقديرنا ملساهمة العديد من الخبراء على مالحظاتهم املهنية لتعزيز هذا الدليل  ،بما في ذلك السيد سيدريك
واشهولز  Cedric Wachholzمن قطاع االتصاالت واملعلومات في اليونسكو.
ً
نتوجه بالشكر أيضا إلى هؤالء الخبراء من معهد التعلم الذكي التابع لجامعة بكين للمعلمين )، (SLIBNU
والرابطة الدولية لبيئة التعلم الذكية ) ، (IASLEواملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول
العربية ) ، (ALECSOومعهد البحوث لالبتكار والتكنولوجيا في التعليم ) (UNIR iTEDفي إسبانيا ،وجامعة الشرق
األدنى  ،ومدرسة "ميالن بتروفيتش" الداخلية و إدمومندو . Edmodo

3

تقديم األلكسو
تعزيززا لجهززود املنظمززة العربيززة للتربيززة والثقافززة والعلززوم -ألكسززو الراميززة إلززى توظيز اسززتادام تكنولوجيززا
املعلومزات واالتصززال فزي مجززال تطزوير التعلززيم والزتعلم وتنميززة مجتمعاتنزا العربيززة والضهزوا هززا نحزو مجتمزع
املعرفة ومواصلة ملساعيها في إثراء املحتوى الرقمزي العريزي علزى الشزابكة بأحزدث املؤلفزات واملراجزع القيمزة.
يسززرها أن تقززدم النعززخة العربيززة مززن الززدليل الصززادر حززديثا فززي شززهر أغسززط  2020عززن معهززد الززتعلم
الززذكي بجامعززة بكززين للمعلمززين  ،)SLIBNUبالتعززاون مززع العديززد مززن املنظمززات الشززريكة مززن بيضهززا منظمززة
األلكسززو ،تحززع عنززوان "دليللل حللول تللوفير الللتعلم املفتللوح والللتعلم عللن بعللد للطللالب ذوي اإلعاقللة أثنللاء
إغالق املدارس :تحسين االندماج في التعلم في ظل جائحة ."COVID-19
ويتنز ل هززذا الززدليل فززي إطززار جهززود األلكسززو إلززى التصززدي لجائحززة وبززاء كوفيززد 19-الززذي خلز العديززد مززن
التززداعيات الخطيززرة علززى املسززتوى االجتمززادي واالقتصززادي والتعليمززي فززي جززل دول العززالم ،ولززم تكززن الززدول
العربية في منأى عن تلك التداعيات والتهديدات التي تركتها الجائحة.
ً
وتع ززد ه ززذه الوثيق ززة دل ززيال مرجعي زا للمدرس ززين ،وأولي ززاء األم ززور ،وص ززان ي السياس ززات ،واملعلم ززين ،ومص ززممي
البرامج واملحتويات التعليمية في مجال التعلم املفتوح والتعلم اإللكتروني عن بعد بغرا تيسير استيعاب
الط ززالب ذوي اإلعاق ززة خ ززالل جائح ززة  ،COVID-19ومس ززاعدتهم م ززن خ ززالل اس ززتعراا ماتل ز األس ززاليب
املتطورة واملبتكرة إلعداد وتصميم املوارد التعلمية املفتوحة والتعليم عن بعزد خاصزة وقزد بزين الزدليل فزي
محتوياتززه األسززاليب املتبعززة فززي تصززميم مززواد تعليميزة إلكترونيززة يمكززن الوصززول إليهززا اسز ً
زتنادا إلززى التصززميم
الشامل .)Universal Design
وفي الختام أتقدم بجزيزل الشزكر واالمتنزان إلزى إدارة تكنولوجيزا املعلومزات واالتصزال باملنظمزة علزى جهودهزا
في هذه الفتزرة وعلزى رأسزها األسزتاذ الزدكتور محمزد الجمنزي مزدير اإلدارة علزى مسزاهمته فزي هزذا العمزل ،وإلزى
املركز العريي للتعريب والترجمة والتألي والنشر بدمشق على ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية.
املدير العام
أ.د .محمد ولد أعمر
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ملخص تنفيذي
ً
وفقا للتقرير العالمي حول اإلعاقة ،الذي نشرته منظمة الصحة العاملية ) (WHOوالبنك الدولي  ،هناك ما يقرب
من ملياري شخص من ذوي اإلعاقة في العالم  ،وهذا يمثل  ٪37.5من سكان العالم (Inclusive City Maker,
 2019) .األطفال ذوو اإلعاقة معرضون أكثر من غيرهم لخطر االستبعاد من التعليم .ويسبب تدابير مواجهة
ً
تحديدا في ممارسة
فيروس ، COVID-19يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة  ،بما في ذلك الطالب  ،عقبات أكثر
حياتهم اليومية والتعلم .ذكرت منظمة اليونسكو  )2020أن معدل الذين ال يلتحقون باملدرسة ممن يعانون من
من أقرانهم غير املعاقين ،ألنهم يواجهون عقبات أكثر

إعاقة حسية أو جسدية أو ذهنية أعلى بمرتين ونص
ً
تعقيدا .

ً
انطالقا من هذه الحقيقة ،يناقش هذا الكتيب التعلم املفتوح والتعلم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة خالل
جائحة  ، COVID-19من خالل عرا قصص وتجارب حية .يص هذا الكتيب على وجه الخصوص األساليب
املبتكرة حول كيفية تصميم أنشطة التعلم في بيئات التعلم املفتوح والتعلم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة من
خالل قصص توضيحية .باإلضافة إلى ذلك ،يوفر هذا الكتيب إرشادات حول تصميم مواد تعليمية يمكن
ً
ً
استنادا إلى التصميم الشامل ) . (UD : Universal Designأخيرا ،يوفر هذا الكتيب إرشادات
الوصول إليها
ألصحاب املصلحة املاتلفين ،بما في ذلك أولياء األمور ،وصانعو السياسات ،واملعلمون ،واملصممون حول كيفية
تسهيل التعلم املفتوح والتعلم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة.
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مسرد املصطلحات
التعلم املفتوح  : Open Learningالتعلم املفتوح هو نهج للتعليم يس ى إلى إزالة جميع الحواجز غير الضرورية
أمام التعلم  ،ويهدف إلى تزويد الطالب بفرصة معقولة للنجاح في نظام التعليم والتدريب الذي يركز على
احتياجاتهم الخاصة ويقع في مجاالت تعليمية متعددة اليونسكو . )2015 ،
التعليم عن بعد  :Distance Educationهو تعلم ماطط يحدث عادة في مكان ماتل  ،ويتطلب نظام توصيل
معرف ً
َّ
جيدا ،يتضمن تقنيات تدري معدلة وطرائق بديلة لالتصال بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر
التكنولوجيا  ،باإلضافة إلى املكونات اإلدارية والتنظيمية البديلة ). (Moore & Kearsley, 1996
التعليم الشامل  : Inclusive Educationيهدف إلى ضمان أن املتعلمين ذوي االحتياجات والرغبات املتنوعة
مثل املتعلمين ذوي اإلعاقة) يستطيعون بشكل عام الحصول على فرص متساوية في الوصول إلى موارد التعلم
والخدمات والخبرات ). (Florian & Linklater, 2010
املوارد التعليمية املفتوحة ) : (Open Educational Resources : OERهي مواد تعليمية وتدريسية وبحثية من
أي شكل أو وسط متاحة لالستادام العام أو أنها كانع محمية بحقوق النشر ،ثم جرى تحريرها وفق ترخيص
ً
مفتوح يسمح بالوصول إليها مجانا الستادامها وتكييفها واالحتفاظ ها وإعادة توزيعها من قبل اآلخرين
). (Stracke et al., 2019; UNESCO, 2019
املمارسات التعليمية املفتوحة ) : ( Open Educational Practices : OEPاعتبر وايلي  Wileyوهيلتون Hilton
) (2018أن املمارسات التعليمية املفتوحة هو علم التربية الذي تدعمه املوارد التعليمية املفتوحة وعرفها على
أنها "مجموعة من ممارسات التعليم والتعلم التي تكون ممكنة أو عملية فقط في سياق السماحيات الخمسة
االحتفاظ  ،وإعادة االستادام  ،واملراجعة  ،وإعادة التركيب  ،وإعادة التوزيع) التي ت َعد من سمات املوارد
التعليمية املفتوحة".
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) : (Information and Communication Technology : ICTتشير إلى
َ
ستادم ملعالجة املعلومات وتازيضها ونقلها من
املعدات والخدمات املتعلقة بالبث والحوسبة واالتصاالت  ،التي ت
خالل أنظمة الحواسيب واالتصاالت .

7

اإلدماج اإللكتروني  :E-inclusionيشير املفهوم إلى تمكين جميع األفراد من الوصول واملشاركة في كل جانب من
جوانب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على قدم املساواة  ،هدف تعزيز استادام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للتغلب على اإلقصاء املجتم ي  ،وتحسين األداء االقتصادي ،والوصول إلى فرص العمل ،وتحسين
املستوى املعاش ي ،واملشاركة االجتماعية ،والترابط .
إمكانية الوصول  : Accessibilityهي مدى توفر منتج أو جهاز أو خدمة أو بيئة ألكبر عدد ممكن من األشخاص.
ً
يمكن اعتبارها "القدرة على الوصول" واالستفادة من نظام أو كيان ما .غالبا ما يركز هذا املفهوم على األشخاص
ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات الخاصة .
اإلعاقة  :Disabilityتقر ديباجة اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) (UNCRPDبأن”:اإلعاقة
َ
مفهوم متطور ،وأنها تنتج عن التفاعل بين األشخاص ذوي اإلعاقات والحواجز السلوكية والبيئية التي تمنعهم
من املشاركة الكاملة والفعالة في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين" .تنص املادة  1على ما يلي" :
األشخاص ذوو اإلعاقة هم أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة األمد
قد تحول دون مشاركتهم الكاملة والفعالة في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين" .
التكنولوجيا املساعدة  : Assistive Technologyأي سلعة ،أو برنامج ،أو قطعة من املعدات ،أو نظام منتج ،
َ
ستادم في زيادة القدرات الوظيفية لألفراد ذوي
سواء تم شراؤه من األسواق التجارية أو تعديله ،أو تطويعه لي
اإلعاقة أو الحفاظ عليها أو تحسيضها .
التصميم الشامل  : Universal Designيقصد به تصميم املنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لتكون قابلة
لالستادام من قبل جميع الناس إلى أقص ى حد ممكن دون الحاجة إلى تكيي أو تصميم متاصص .يجب أال
يستثني "التصميم العام" األجهزة املساعدة ملجموعات معينة من األشخاص ذوي اإلعاقة عند الحاجة .
التصميم الشامل للتعلم  : Universal Design for Learningهو نهج ملعالجة تنوع احتياجات املتعلمين من
خالل اقتراح أهداف وطرائق ومواد وعمليات تقييم مرنة تدعم املعلمين في تلبية هذه االحتياجات املتنوعة .تم
تصميم املناهج الدراسية التي تم إنشاؤها باستادام التصميم الشامل للتعلم :منذ البداية لتلبية احتياجات
ً ً
جميع املتعلمين .يقدم إطار عمل التصميم الشامل للتعلم تصميما مرنا ملواق التعلم مع خيارات قابلة
للتاصيص  ،تتيح لجميع املتعلمين االنطالق من نقاط بداية خاصة بكل مضهم .
إرشادات الوصول إلى محتوى الويب ) : (Web Content Accessibility Guidelines : WCAGتركز هذه
ً
ً
اإلرشادات على توفير معيار تقني دولي ملحتوى الويب .يبلغ عدد هذه اإلرشادات  12إرشادا منظمة وفقا ألريعة
8

مبادئ :اإلدراك ،والتشغيل ،والفهم ،والتماسك .لكل من هذه املبادئ التوجيهية معايير نجاح قابلة لالختبار  ،وهي
على ثالثة مستويات A :و  AAو . AAA
املشاعات اإلبداعية ) : (Creative Commons : CCتعد املشاعات اإلبداعية نهج الترخيص البديل األكثر
ً
تطورا  ،أسسه الري ليسيج  Larry Lessigمن جامعة ستانفورد في عام  .2001يوفر نهج املشاعات اإلبداعية
ً
تراخيص مفتوحة سهلة االستادام للمواد الرقمية ويتجنب قيود حقوق النشر التي ت َّ
طبق تلقائيا
). (UNESCO, 2015
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 -1الطالب ذوو اإلعاقة في التعلم املفتوح والتعلم عن بعد
 -1-1التعلم املفتوح والتعلم عن بعد )(Open and Distance Learning : ODL
كل من "التعلم املفتوح" و "التعلم عن بعد"  ،وفي
يجمع التعلم املفتوح والتعلم عن بعد ) (ODLبين جوانب ٍّ
ً
بعض األحيان يدمج مع "التعليم عن بعد" .يقول جاسكل ) " : Gaskell (2017مع أن أنماط التعليم هذه غالبا
ً
ً
ما تكون مرتبطة نظريا وعمليا  ،إال أنها في األساس مفاهيم ماتلفة" .التعلم املفتوح" هو فلسفة تعليمية تؤكد
على االنفتاح من حيث اختيارات املتعلم  ،في أغلب األحيان فيما يتعلق بإمكانية الوصول واملرونة وزمان ومكان
ً
التعلم .في معناه األشمل  ،يمكن أن يشمل اختيار املنهج وطريقة التقييم  ،وهذا ما تم تطبيقه عمليا حتى اآلن
بشكل متكرر أو ناجح" .
" التعلم املفتوح" و "التعلم عن بعد" ليسا متناقضين وعادة ما يكونان مترابطين ؛ يمكن أن يدعم التعلم املفتوح
التعلم عن بعد  ،ويزيد التعلم عن بعد من درجة انفتاح التعلم  ،حيث لم يعد الطالب ملزمين بالحضور إلى
الحرم الجام ي للتعلم  (Gaskell, 2017).لذلك  ،أصبح املصطلح املشترك "التعلم املفتوح والتعلم عن بعد"
ً
ً
املعروف أيضا باسم التعلم املفتوح عن بعد) شائعا بشكل خاص من أواخر الثمانينيات إلى أوائل القرن الحادي
والعشرين مع اإلشارة إلى فلسفة االنفتاح داخل نظام يستادم وسائط متعددة للتوصيل .ذكرت دراسة
اليونسكو  ، 2002ص  ) 22أن سبب الجمع بين املصطلحات هو أن "استادام املصطلح مفتوح يهدف إلى إبراز
هذه السمة الرئيسة لنظرية وممارسة التعليم عن بعد ".وذكرت كذلك أن:
"مصطلحات التعلم املفتوح والتعليم عن بعد تمثل مناهج تركز على فتح الوصول إلى التعليم والتدريب  ،وتحرير
املتعلمين من قيود الزمان واملكان  ،وتوفير فرص التعلم املرنة لألفراد ومجموعات املتعلمين .يعد التعلم املفتوح
ً
والتعليم عن بعد أحد أسرع مجاالت التعليم نموا  ،وقد تم إبراز تأثيره املحتمل على جميع أنظمة التعليم بشكل
كبير من خالل تطوير تقنيات املعلومات املستندة إلى اإلنترنع  ،وخاصة شبكة الويب العاملية" (UNESCO .
)2002, p. 7
ذكرت رابطة التعلم ) (Commonwealth of Learning : COLفي وثيقة عنوانها "التعليم املفتوح والتعلم عن بعد:
ً
املصطلحات والتعريفات األساسية" أن مصطلح التعلم املفتوح عن بعد ) (ODLيتضمن أيضا مصطلحات أخرى
 ،بما في ذلك "الفصل الدراس ي املعكوس" و "تقنيات التعلم" و "التعليم املفتوح" و " التعليم االفتراض ي (COL,
ً ً
" ) .2015ثمة إجماع على أن التعلم املفتوح عن بعد يقلل من تكالي التعليم  ،ويوفر تعليما مرنا وعالي الجودة
ويضمن التعلم الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة أو قاطني املناطق الريفية) .(Gaskell, 2017على وجه التحديد ،
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يستطيع التعلم املفتوح عن بعد معالجة التحديات التي قد يواجهها الطالب املعاقون  ،بما في ذلك البعد
الجغرافي عن مراكز التعلم  ،وصعوبات في األنظمة الحسية مثل الرؤية والسمع)  ،وتحديات التنقل مثل
اإلعاقات الجسدية)(Chambers, Varoglu, & Kasinskaite-Buddeberg, 2016) .
إحدى طرائق توفير التعليم املفتوح عن بعد هي استادام املصادر التعليمية املفتوحة ) (OERواملمارسات
التعليمية املفتوحة  (OEP) .املوارد التعليمية املفتوحة هي "مواد تعليمية وتدريسية وبحثية من أي شكل أو
وسط متاحة لالستادام العام أو أنها كانع محمية بحقوق النشر ،ثم جرى تحريرها وفق ترخيص مفتوح يسمح
ً
بالوصول إليها مجانا الستادامها وتكييفها واالحتفاظ ها وإعادة توزيعها من قبل اآلخرين (UNESCO, 2019).
عرف هوانغ  Huangوزمالؤه املمارسات التعليمية املفتوحة على أنها نهج يركز على الطرائق املبتكرة الستادام
املوارد التعليمية املفتوحة لتعزيز نتائج التعلم .باإلضافة إلى ذلك  ،قدم هوانغ  Huangو تليلي  Tliliو تشانغ
 Changو زهانغ  Zhangو ناسيمبيني  Nascimbeniو بيرغوس ) Burgos (2020إطار عمل للممارسات
التعليمية املفتوحة يتكون من عدة أبعاد  ،بما في ذلك التعليم املفتوح والتعاون املفتوح والتقييم املفتوح
والتكنولوجيا التمكينية .تشانغ وآخرون )2020 .ذكر كذلك أن املوارد التعليمية املفتوحة واملمارسات
التعليمية املفتوحة يمكضهما تسهيل التعلم الشامل  ،خاصة للطالب ذوي اإلعاقة  ،ألن السماحيات املمنوحة من
خالل ترخيص مفتوح تزيل الحواجز القانونية لتكيي وتاصيص املوارد التعليمية املفتوحة  ،مما يجعل من
املمكن إنشاء بيئات تعليمية قوية ومرنة ،يستطيع لجميع الطالب الوصول إليها بسهولة .يتمثل أحد أهداف
توصية اليونسكو بشأن املوارد التعليمية املفتوحة  )2019في توفير التعلم الشامل  ،حتى لألشخاص ذوي
اإلعاقة.
 -2-1تأثير  COVID-19على الطالب ذوي اإلعاقة
ً
وفقا للتقرير العالمي حول اإلعاقة  ،الذي نشرته منظمة الصحة العاملية ) (WHOوالبنك الدولي  ،هناك ما
يقرب من ملياري شخص من ذوي اإلعاقة في العالم  ،وهذا يمثل  ٪37.5من سكان العالم (Inclusive City
Maker, 2019) .عرفع اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) (UNCRPWDاألشخاص
ذوي اإلعاقة بأنهم "أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية أو فكرية أو حسية طويلة األمد ،والتي
تمنعهم من املشاركة الكاملة والفعالة في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين " اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة  ، 2006 ،املادة  ، 1الفقرة  .)2بسبب تدابير مواجهة  ، COVID-19يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة ،
بمن فيهم الطالب  ،عقبات محددة في ممارسة حياتهم اليومية في املجتمع .على وجه الخصوص  ،يمكن أن تؤدي
القيود املفروضة على البقاء في املن ل إلى اضطرابات ومااطر جديدة على استقالليتهم وصحتهم وحياتهم  ،حيث
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تتعارا هذه القيود مع احتياجات على سبيل املثال  ،املش ي اليومي القصير) لبعض األشخاص ذوي اإلعاقة.
باإلضافة إلى ذلك  ،قد يجد العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم في خطر عدم الحصول على الطعام أو
املاء ألنهم يعتمدون على اآلخرين لتوفير تلك االحتياجات الحيوية اليومية لهم .
ً
في قطاع التعليم  ،وفقا لإلحصاءات األخيرة لليونسكو  ، )2020أثرت جائحة  COVID-19على أكثر من مليار
طالب في جميع أنحاء العالم .يعاني كل هؤالء الطالب  ،بمن فيهم ذوو اإلعاقة  ،من اضطراب التعليم .لذلك ،
اتجه العديد من الجامعات واملدارس إلى التعليم والتعلم عن بعد من املن ل .عرف هودجز  Hodgesوزمالؤه
 )2020التدري عن بعد بأنه "تحول مؤقع في تقديم التعليم إلى طريقة توصيل بديلة بسبب ظروف األزمة.
ً
إنه ينطوي على استادام حلول التدري عن بعد بالكامل للتعليم أو التدريب الذي كان يجرى وجها لوجه أو
كدورات ماتلطة أو متمازجة ،وهذا التعليم سيعود إلى سابق عهده بمجرد انحسار األزمة أو حالة الطوارئ ".
بشكل عام  ،لدى الطالب ذوي اإلعاقة فرصة أقل لاللتحاق باملدرسة وإكمال التعليم االبتدائي أو الثانوي
مقارنة باألشخاص األصحاء .كما أنه من املرجح أن يكونوا خارج املدرسة اليونسكو  .)2018على وجه التحديد ،
خالل جائحة ، COVID-19تكون تحديات التعلم للطالب ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم أكبر .
ً
يتمتع التعلم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة بمزايا ،ولديه عيوب  (Laabidi, Jemni, et al. ,2014).وفقا لزهولواي
Hollowayوفولي ) ، Foley (2018يتمتع التعلم عن بعد بالعديد من املزايا للطالب ذوي اإلعاقة  ،مثل :
 تجنب الطالب ذوي اإلعاقة الجسدية صعوبات السفر إلى الفصل الدراس ي .
 التعلم في بيئة مألوفة ومريحة  ،مثل املن ل ،أكثر فائدة من الدراسة في الفصول الدراسية الكبيرة
للطالب الذين يعانون من اضطرابات التوحد أو مشاكل اجتماعية أخرى .
 التواصل مع اآلخرين من خالل املنتديات أو الشبكات االجتماعية التي يمكن أن تقلل من ضغط الطالب
وتعزز األداء التعليمي لديهم .
البيئة املن لية عن

ومع ذلك  ،لنجاح رحلة الطالب في التعلم عن بعد في أثناء أزمة فيروس كورونا  ،تاتل
الفصول الدراسية باملدرسة  ،وبالتالي قد يواجه الطالب ذوو اإلعاقة مجموعة متنوعة من العوائق في أثناء
التعليم عن بعد ،مثل :
 يشعر املتعلمون ذوو اإلعاقة باإلحباط بسهولة  ،ويظهرون سلوك ًا عدواني ًا ألنه من الصعب ً
جدا
حصرهم في مساحة محدودة دون أي نشاط اجتمادي.
ً
ً
ً
 غالبا ما يحظى املتعلمون ذوو اإلعاقة بمساعدة أقل ومعلمين غير مدربين تدريبا كافيا ). (Unicef, 2020
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 ينبغي توفير مزيد من الوقع واملوارد للطالب ذوي اإلعاقة للمشاركة بنشاط في التعلم (Ohchr, 2020) .
ً
وهذا يشمل املعدات والوصول إلى اإلنترنع واملواد املصممة خصيصا والدعم .هذا يجعل التعلم أكثر
تكلفة للطالب وأسرهم .
 يفتقر العديد من املعلمين إلى مهارات ومعرفة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .إنهم غير مستعدين
للتدري عبر اإلنترنع وال يمكضهم ضمان مشاركة الطالب  ،خاصة الطالب ذوو اإلعاقة .
ذكرت منظمة الصحة العاملية  )2020أنه يجب اتااذ إجراءات خالل جائحة  COVID-19لتوفير جميع
الخدمات املطلوبة لألشخاص ذوي اإلعاقة  ،بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم .لذلك  ،يهدف هذا الكتيب
إلى التحقيق في الوضع الحالي لت ويد الطالب ذوي اإلعاقة بالتعلم املفتوح عن بعد والتعلم عن بعد خالل
جائحة  COVID-19.يشير التعليم الخاص إلى مجموعة من الخدمات التعليمية واالجتماعية التي يقدمها نظام
املدارس العامة واملؤسسات التعليمية األخرى لألفراد ذوي اإلعاقة .على حد علمنا  ،لم يتم إجراء أي دراسة في
هذا السياقً .
بناء على النتائج  ،جرى إعداد توصيات يمكن أن تساعد العديد من أصحاب املصلحة املعلمين
واملعلمين واملعلمين  ،إلخ) على توفير التعليم  /التعلم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة في فترات األزمات.
 -3-1حماية الطالب ذوي اإلعاقة من فيروسCOVID-19
ً
نظرا ألن األشخاص ذوي اإلعاقة يعتمدون في معظم األحيان على اآلخرين لرعايتهم  ،فال يمكضهم الحفاظ على
التباعد االجتمادي .باإلضافة إلى ذلك  ،ال يتم نقل املعلومات العامة حول تدابير الوقاية من فيروس COVID-19
بشكل مضهجي أو نشرها بأشكال ووسائل تضمن إيصالها إلى جميع األشخاص ذوي اإلعاقة مثل الترجمة إلى لغة
اإلشارة  ،والتعليقات  ،والتنسيقات سهلة القراءة  ،وما إلى ذلك) .لذلك  ،فإن األشخاص ذوي اإلعاقة  ،بما في
ذلك الطالب  ،يصبحون أكثر عرضة لإلصابة بزفيروس  COVID-19 .في هذا السياق  ،تم اتااذ العديد من
املبادرات كما ورد في القصص التالية.
القصة  :1قدمع وزارة الصحة التونسية رسائلها املباشرة والتلفزيونية باستادام لغة اإلشارة
للحفاظ على األشخاص ذوي اإلعاقة  ،بما في ذلك الطالب  ،محميين من  COVID-19ومواكبة لإلحصاءات
والتوجيهات اليومية التي اتاذتها وزارة الصحة التونسية  ،قدمع الوزارة جميع رسائلها املباشرة والتلفزيونية
خالل هذا الوضع الوبائي إلى الصم باستادام لغة اإلشارة  ،كما هو موضح في الشكل .1
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الشكل  .1تون

تقدم إعالنات مباشرة باستادام لغة اإلشارة

القصة  :2استادم مركز مدى الرسوم التوضيحية املتعلقة بفيروس  COVID-19للطالب الذين يعانون من
ضع

في التواصل

أنشأ مركز مدى سلسلة من الرموز التي تم إنشاؤها لتثقي األطفال باستادام رموز  AACحول جائحة
COVID-19وخطوات الوقاية منه .هذا جزء من جهود مدى املستمرة للحفاظ على رموز تواصل مالئمة
ً
ومحدثة لتوفير أحدث محتوى تعليمي شامل .في هذا السياق  ،تم تصميم  30رمزا لتمثيل دليل COVID-19
الذي يفسر تدابير النظافة والسالمة األساسية التي يجب اتباعها  -بما في ذلك تصوير أعراا COVID-19
النموذجية ،وإجراءات غسل اليدين املناسبة ،والنظافة التنفسية ،وطلب املساعدة الطبية ،التي شكلع محور
التركي الرئي للرسوم التوضيحية انظر الجدول .)1
الجدول  .1مجموعة من رموز التواصل الخاصة بفيروسCOVID-19
الفعل/املصطلح
ً ً
ضع قناعا طبيا

الرمز

الفعل/املصطلح
في أثناء السعال أو
غط أنفك
الغط ِّ ،
بمرفقك بثني الذراع
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الرمز

صعوبة في التنف

سعال جاف مستمر
مترافق بألم
تعب

احتقان في
األن /سيالن أنفي
التهاب الحنجرة

حكة وألم

ارتفاع الحرارة

سعال جاف

أنا ال أمل

الحيوانات

ضع الصابون على
اليدين

أنا ال أصافح
أغسل اليدين باملاء
والصابون

القصة  :3تقديم استثناءات لألشخاص ذوي اإلعاقة في أثناء الحجر
ً
نظرا ألن العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة قد يحتاجون إلى أداء بعض األنشطة في الخارج  ،مثل املش ي ،
للحفاظ على صحتهم  ،فقد قامع العديد من البلدان  ،بما في ذلك اململكة املتحدة وفرنسا وأيرلندا الشمالية ،
ببعض االستثناءات في أثناء قواعد الحجر ،وسمحع لبعض األشخاص  ،بما في ذلك األشخاص املصابون
بالتوحد وغيرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة  ،بالخروج املرجع).
 -4-1الدافع واألسلوب والسياق
بحسب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -املادة : 24.2
أ .ال يجوز استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من نظام التعليم العام بسبب اإلعاقة  ،وال يستثنى األطفال
ذوو اإلعاقة من التعليم االبتدائي اإللزامي املجاني  ،أو من التعليم الثانوي  ،بسبب اإلعاقة
ب .يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الحصول على تعليم ابتدائي وثانوي شامل وجيد ومجاني على قدم
املساواة مع اآلخرين في املجتمعات التي يعيشون فيها .
يوضح املقال أعاله أن التعليم حق من حقوق اإلنسان ،وال يجوز استبعاد أحد منه .تم التأكيد على هذا الحق
بشكل أكبر في خطة التنمية املستدامة لعام  ، 2030حيث يهدف الهدف  4من أهداف التنمية املستدامة
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السبعة عشر إلى ضمان املساواة في الوصول إلى جميع مستويات التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة .ومع ذلك ،
ً
على الرغم من هذا األساس القانوني  ،ال يزال األطفال ذوو اإلعاقة يواجهون أشكاال ماتلفة من التميي الذي
يؤدي إلى استبعادهم من املجتمع واملدرسة اليونيس  .)2020 ،قد يكون هذا التميي أكبر خالل جائحة
ً
 COVID-19حيث يحظر التدري وجها لوجه ويحتاج جميع الطالب إلى التعلم من املن ل ;(Unicef, 2020
UNESCO, 2020).
على وجه الخصوص  ،خالل جائحة  ، COVID-19ولضمان التعلم الشامل حتى لألشخاص ذوي اإلعاقة وعدم
ترك أي شخص وراء الركب  ،دعع اليونيس  )2020إلى دعم الجهات الفاعلة في مجال التعليم من أجل :
 )1توفير منصات للتعلم عن بعد آمنة ومتاحة لألطفال ذوي اإلعاقة؛  )2تدريب املعلمين على دعم األطفال
املعوقين عن بعد ؛  )3إدراج أي برامج تعليمية خاصة في التدابير الالزمة لضمان استمرارية التعليم ؛ )4
تقديم الدعم ملقدمي الرعاية لألطفال ذوي اإلعاقة  ،بمن فيهم أولئك الذين لديهم إعاقات في النمو و  /أو
إعاقات ذهنية  ،لدى تنفيذ تدابير خاص عند إدارة رعاية وتعليم أطفالهم في املن ل  ،وصحتهم العقلية ورفاههم
النفس ي االجتمادي .لذلك  ،ولتمكين التعليم الشامل للطالب ذوي اإلعاقة  ،واالنتقال من االستبعاد إلى اإلدماج
 ،فإن هذا الكتيب يوفر مجموعة من اإلرشادات العملية والقصص الحية لتعزيز التعلم الشامل للطالب ذوي
اإلعاقة في التعلم املفتوح والتعلم عن بعد .
على وجه التحديد  ،ذكرت كل من اليونيس  )2007واليونسكو  )2016أنه لضمان التعليم الشامل للطالب
ذوي اإلعاقة  ،يجب الوفاء بالحق في الوصول إلى التعليم من خالل تطوير بيئات تعليمية يسهل الوصول إليها .في
ً
هذه البيئات  ،يكتسب الطالب ذوو اإلعاقة املناهج األكاديمية األساسية واملهارات املعرفية األساسية  ،جنبا إلى
ً
جنب مع املهارات الحياتية األساسية .تماشيا مع هذا  ،يوفر القسمان  2و  3وظائ إمكانية الوصول على كل
من أجهزة الكمبيوتر واألجهزة املحمولة على التوالي لضمان التعلم الشامل وتسهيل عملية التعلم .
باإلضافة إلى ذلك  ،ذكرت اليونسكو  )2016أهمية تطوير أدوات التعلم املناسبة وزيادة الودي حول هذه
ً
األدوات لتسهيل عملية التعلم للطالب ذوي اإلعاقة .وتماشيا مع هذا  ،وحيث إن املعلمين واألسر قد ال تكون
لديهم معرفة عميقة حول تعليم املتعلمين ذوي اإلعاقة في البيئات املفتوحة والبعيدة أو في املن ل  ،فإن الفصل
الرابع من هذا الكتيب يقدم أدوات تعلم مجانية ومفتوحة يمكن استادامها في عملية التعلم .
أن الطالب ذوي اإلعاقة ال يتمتعون فقط بالحق في الوصول إلى التعليم

عالوة على ذلك  ،ذكرت اليونيس
ً
فحسب  ،ولكن أيضا في الحصول على تعليم جيد مناسب .يمكن ضمان ذلك من خالل تصميم املناهج وطرائق
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ً
التدري املبتكرة التي تأخذ في الحسبان جميع املتعلمين .تماشيا مع هذا  ،يوفر القسم األول الالحق من القسم
 5طرائق التدري والتقييم التي تم تطبيقها في بيئات التعلم املفتوحة والتعلم عن بعد للحفاظ على التعلم دون
انقطاع خالل  COVID-19في بلدان ماتلفة ال يمكن للبلدان مرتفعة الدخل والبلدان منافضة الدخل) .
باإلضافة إلى ذلك  ،أشارت اليونيس  )2011إلى أن “قضايا التقييم تشكل أحد أهم التحديات لتطوير التعليم
الشامل لجميع األطفال .إن االلت ام بضمان قدرة األطفال ذوي اإلعاقة على تحقيق إمكاناتهم التعليمية يعني
ً
ضمنا الحاجة إلى أساليب بناءة لتقييم عملهم ومراقبته  ،والتي تأخذ في االعتبار العوائق التي يواجهونها " .لذلك
 ،يوفر القسم الثاني من الفصل  5العديد من طرائق تقييم التعلم التي يمكن استادامها في التعلم املفتوح
ً
والتعلم عن بعد مع الطالب ذوي اإلعاقة .في نف السياق .يوفر الفصل  6أيضا إرشادات حول كيفية تطوير
مواد التعلم الرقمية ً
بناء على التصميم العام لتوفير مواد تعليمية يسهل الوصول إليها وذات جودة عالية
للجميع.
ً
عالوة على ذلك  ،ذكرت اليونيس

 )2017أن إشراك كل من اآلباء واملجتمعات أمر ضروري للحصول على
ً
تعليم شامل ناجح .ذكرت اليونسكو  )2020أيضا أن آباء األطفال ذوي اإلعاقة هم خط أمامي آخر ملواجهة وباء
ً
 COVID-19ألن وظيفتهم ستكون أكثر من األبوة واألمومة .تماشيا مع هذا  ،يقدم الفصل السابع من هذا
الكتيب إرشادات لآلباء لتوفير التعلم النشط واآلمن املفتوح والتعلم عن بعد ألطفالهم ذوي اإلعاقة .
ً
أخيرا  ،سلطع اليونيس واليونسكو الضوء على أهمية توفير البحوث القائمة على األدلة للضهوا بالتعليم
ً
الشامل ً
بناء على البيانات العملية املجمعة .تماشيا مع هذا  ،استادم هذا الكتاب  ،بما في ذلك الفصل الثامن
 ،االستطالعات لجمع البيانات املطلوبة للتحقيق في التعلم املفتوح والتعلم عن بعد في أثناء وباء COVID-19
للطالب ذوي اإلعاقة  ،بما في ذلك التحديات التي واجهها املعلمون في أثناء التعلم املفتوح والتعلم عن بعد
للطالب ذوي اإلعاقة الفصل  .)8يجب النظر في هذه التحديات من قبل ماتل أصحاب املصلحة .باإلضافة
إلى ذلك  ،يقدم الفصل  8توصيات لتحسين التعليم الشامل املفتوح والتعليم عن بعد لألشخاص ذوي اإلعاقة .
ً
لجمع املعلومات الالزمة لهذا التحقيق  ،شارك سبعة وأريعون مشاركا من أريع عشرة دولة في هذه التجربة من
خالل اإلجابة على استطالع عبر اإلنترنع واملشاركة في املناقشات عبر اإلنترنع .كل هؤالء املشاركين يعملون

مباشرة مع املتعلمين ذوي اإلعاقة .على سبيل املثال  ،بعضهم من التربويين في مدارس التربية الخاصة  ،ومعلمين
متاصصين بتعليم ذوي اإلعاقة .كما شاركع جمعيات تربوية تركز على املتعلمين من ذوي اإلعاقة  ،ومنسقون
في وزارة التربية .كما هو موضح في الشكل  ، 2كان هؤالء املشاركون من أريع عشرة دولة ماتلفة ،وذلك لرسم
صورة أوسع  ،تشمل بيئات ماتلفة  ،حول تطبيق التعلم املفتوح والتعلم عن بعد في ظل فيروس كورونا .
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الشكل  .2توزع املشاركين حسب البلد
باإلضافة إلى ذلك  ،جرى تجميع إعاقات املتعلمين التي يعمل معها املشاركون في خم
في الشكل  ، 3بعد الرجوع إلى التصني
يستند هذا التصني

الدولي للوظائ

فئات  ،كما هو موضح

واإلعاقة والصحة (Perenboom & Chorus, 2003).

بشكل أساس ي على تأثير اإلعاقة على النمو الشخص ي والبدني  ،باإلضافة إلى مشاركة

املتعلم في األنشطة املاتلفة .على وجه الخصوص  ،تؤثر اإلعاقات العاطفية أو املرتبطة باالنتباه على النمو
العصبي للمتعلمين املستهدفين وسلوكياتهم وتواصلهم .ترتبط اإلعاقة الذهنية باضطراب التعلم العام الذي يؤثر
على أدائهم الفكري والتكيفي .تؤثر اإلعاقات الجسدية على الحركة والنمو البدني  ،وتؤثر اإلعاقات الحسية على
الحواس الخم مثل البصر أو السمع) .تؤثر إعاقات الكالم على قدرة الفرد على التواصل وتؤثر صعوبات
التعلم على قدرة الفرد على اكتساب املعرفة أو املهارات .على وجه التحديد  ،يوضح الشكل  3أن اإلعاقة
الحسية تصن على أنها الفئة األولى ،حيث يعاني معظم املتعلمين من إعاقات بصرية أو سمعية  ،تليها
اإلعاقات العاطفية أو املرتبطة باالنتباه واإلعاقة الذهنية واإلعاقات الجسدية وصعوبات التعلم .وتجدر اإلشارة
إلى أن العديد من املشاركين يعملون مع أكثر من فئة من فئات اإلعاقة .
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الشكل  .3تصني

إعاقات املتعلمين في أثناء التعليم عن بعد

 -2تسهيل عملية التعلم باستخدام الحاسوب لدى الطالب ذوي اإلعاقة
تتمثل إحدى التحديات الرئيسة للمتعلمين ذوي اإلعاقة في إمكانية الوصول إلى بيئة التعلم .وللتغلب على هذه
التحديات  ،قامع العديد من شركات الحواسيب مثل  Microsoftو  Appleبتضمين أنظمة التشغيل العديد من
املي ات التي تساعد في تسهيل استادام الحواسيب وفي ضمان الوصول إلى التعلم املستند إلى الحاسوب .قد
تكون هذه املي ات مفيدة للغاية خاصة في أثناء هذا الوباء  ،حيث تحول التعلم إلى التعلم عن بعد باستادام
الحواسيب .ومع ذلك  ،يالحظ أن العديد من املتعلمين وأولياء األمور واملعلمين ال يعرفون عن هذه املي ات ،
وبالتالي ال يمكضهم االستفادة الكاملة من الحواسيب الخاصة هم .لذلك  ،يقدم هذا الفصل مي ات إمكانية
ً
الوصول للحواسيب وفقا لثالثة أنواع من اإلعاقة  ،وهي ضع البصر والسمع والحركة .
 -1-2اإلعاقة البصرية
يشكل األشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية ما نسبته  ٪13من سكان العالم  ،مما يشير إلى أهمية توفير
الوصول إلى التعلم لهذه املجموعة املحددة من الناس .نقدم في هذا الفصل املي ات التي تتضمضها أنظمة
التشغيل الشائعة ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية على استادام أجهزتهم بشكل أفضل .

تكبير حجم النص والتطبيقات والعناصر األخرى
إذا كان النص والعناصر األخرى املوجودة على سطح املكتب صغيرة ً
جدا  ،فمن املمكن تكبيرها دون تغيير دقة
الشاشة أو تشغيل املكبر باتباع الخطوات التالية انظر الشكل  )1 :)4افتح تبويب "سهولة الوصول" بالضغط
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على مفتاح شعار U + Windows؛  )2حدد العرا ؛  )3ضمن تكبير النص  ،اضبط شريط التمرير لتغيير
حجم النص املعروا ؛ و  )4اختر "تطبيق ".

الشكل  .4تكبير حجم النصوص في نظام التشغيل ويندوز

سماع النص املقروء باستخدام تطبيق القراءة "الراوي "Narrator
عال ويص األحداث  ،مثل اإلشعارات أو
الراوي هو قارئ الشاشة املدمج الذي يقرأ النص على شاشتك بصوت ٍّ
املواعيد التي يحويها التقويم انظر الشكل  .)5لبدء الراوي أو إيقافه  ،اضغط على مفتاح شعار ويندوز +
CTRL + Enterعلى أجهزة  ، Windows Mobileاضغط على مفتاح شعار ويندوز  +مفتاح رفع مستوى الصوت
لتبديل تشغيل  /إيقاف الراوي .باإلضافة إلى ذلك  ،يمكنك الضغط على مفتاح شعار ويندوز N + + Ctrlلفتح
إعدادات الراوي .
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الشكل  .5االستماع إلى النصوص باستادام الراوي في نظام التشغيل ويندوز

استخدام مرشحات األلوان للتمييز بين الكائنات
تعمل مرشحات األلوان على تغيير لوحة األلوان على الشاشة وتساعد على التميي بين العناصر التي تاتل
حسب اللون باتباع هذه الخطوات انظر الشكل  )1 :)6اضغط على مفتاح شعار ويندوز  U +لفتح سهولة
الوصول ؛ و  )2حدد مرشحات اللون .
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الشكل  .6استادام مرشحات األلوان في نظام التشغيل ويندوز

تغيير حجم ولون املؤشر
ً
يمكنك أيضا تغيير حجم املؤشر ولونه وسمكه في ويندوز .باإلضافة إلى ذلك  ،لديك خيار إنشاء لون ماصص
وإظهار املالحظات املرئية حول نقاط اللم عندما تحتاج إلى مل الشاشة انظر الشكل  .)7للوصول إلى هناك ،
اضغط على مفتاح شعار ويندوز  U +ثم حدد املؤشر .
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الشكل  .7تغيير خصائص املؤشر في نظام التشغيل ويندوز

استخدام املكبر لرؤية العناصر على الشاشة
املكبر أداة تعمل على تكبير شاشتك  ،لتتمكن من رؤية الكلمات والصور بشكل أفضل .يمكنك تكبير الشاشة
بأكملها  ،أو جزء مضها فقط  ،وتحريك املكبر حيث تريده على سطح املكتب انظر الشكل  .)8باإلضافة إلى ذلك ،
ً
يمكن للمكبر أيضا تنعيم حواف الصور والنصوص عند التكبير باتباع الخطوات التالية )1 :فتح إعدادات
املكبر :اضغط على  Ctrl + Windows Logo Key + M؛  )2قم بتشغيل املكبر والتكبير :اضغط على مفتاح
شعار ) Windows + Plus (+؛  )3تصغير :اضغط على مفتاح شعار ويندوز  +عالمة ناقص  )-؛ و )4
الخروج من املكبر :اضغط على مفتاح شعار ويندوز Esc +
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الشكل  .8استادام املكبر في نظام التشغيل ويندوز
إلى جانب ذلك  ،فيما يلي قائمة بمي ات إمكانية الوصول األساسية املضمنة في نظام التشغيل Mac OS X
لضعاف البصر .
 التعليق الصوتي  -يوفر إدخال الكالم وإخراج الصوت  ،باإلضافة إلى دعم التنقل باستادام لوحة
املفاتيح
 تنبيهات الحديث والعناصر املنطوقة
 تكبير  -يمكن للمستادمين تكبير الشاشة
 مؤشر يمكن تعديل حجمه  -يمكن للمستادمين زيادة حجم مؤشر املاوس
 ضبط العرا  -يمكن للمستادمين ضبط تباين األلوان أو عكسه
 -2-2ضعف السمع
يسبب ضع السمع صعوبات كبيرة في استيعاب املعلومات واملعرفة الصوتية لألشخاص ذوي اإلعاقة .وبالتالي،
من األهمية بمكان التأكد من أنه يمكضهم الحصول على املعلومات من خالل أشكال أخرى .نقدم وظائ
ً
ماتلفة تتعلق بالسمع على أمل أن يوفر ذلك وصوال أوسع لألشخاص الذين يعانون من ضع السمع .
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التعليقات املغلقة
تتيح لك التعليقات املغلقة قراءة الكلمات املنطوقة في الجزء الصوتي من الفيديو أو العرا التلفزيوني .عند
ً
ً
تشغيل مي ة الترجمة والشرح  ،يتم عادة عرا التسميات التوضيحية املغلقة أسفل الشاشة .غالبا ما تستادم
التعليقات املغلقة من ِّقبل األشخاص الذين يعانون من إعاقات في السمع واملشاهدين الذين يفضلون القراءة
ً
بدال من االستماع إلى الجزء الصوتي من مقاطع الفيديو )1 .افتح تبويب "سهولة الوصول" بالضغط على
مفتاح شعار ويندوز (2) U +اختر التعليقات املغلقة .

الشكل  .9استادام التعليقات املغلقة لقراءة أجزاء الصوت في نظام التشغيل ويندوز.

االستماع بصوت أحادي
يمكن لألشخاص الذين يعانون من ضع السمع الجزئي أو الصمم التام في أذن واحدة تشغيل الصوت
األحادي لسماع األصوات في كلتا القناتين .لتشغيل الصوت األحادي )1 :افتح "سهولة الوصول" بالضغط على
مفتاح شعار ويندوز  U +؛  )2حدد الصوت ؛  )3اختر من لق الصوت األحادي لتشغيله .
إلى جانب ذلك  ،فيما يلي قائمة بمي ات إمكانية الوصول األساسية املضمنة في نظام التشغيل Mac OS X
لضعاف السمع .
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 تنبيه مرئي لجميع أصوات النظام

ً
 iChat يمكن للمستادمين الصم التواصل مع بعضهم بعضا باستادام لغة اإلشارة باستادام نظام
ً
مؤتمرات الفيديو هذا نظرا لجودة الفيديو املمتازة التي يقدمها .
 QuickTime يدعم مشغل الوسائط  QuickTimeمن  Appleعرا التعليقات املغلقة  ،إذا كانع متوفرة .
 -3-2اإلعاقة الحركية
ً
عرف جمعية ندى الدولية ) NANDA Internationalاملعروفة سابقا باسم جمعية تشخيص التمريض في أمريكا
ت ِّ
الشمالية) اإلعاقة الحركية على أنها تقييد في الحركة الجسدية املستقلة الهادفة للجسم  ،وهذا يجعل األجهزة
ذات الوظائ املاصصة التي يمكن الوصول إليها أكثر أهمية لهؤالء األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة
الحركية .نقدم هنا وظائ

أنظمة التشغيل الشائعة التي تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية على التحكم

في أجهزتهم واستادامها بشكل أفضل .

استخدام الكمبيوتر مع ميزة التحكم بالعين
تعد مي ة "التحكم بالعين" إحدى طرق اإلدخال لنظام التشغيل ويندوز ،والتي تتيح لك استادام عينيك
للتحكم في املاوس ولوحة املفاتيح واملي ات األساسية لتحويل النص إلى كالم .لتشغيل مي ة التحكم بالعين ،
انتقل إلى اإلعدادات> سهولة الوصول> التحكم بالعين .ثم قم بتشغيل التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك
واكتب باستادام جهاز تتبع حركة العين .

اإلمالء على سطح املكتب
اإلمالء هو برنامج لتحويل الكالم إلى نص يمنح املستادمين القدرة على إدخال نص في أي تطبيق باستادام
ميكروفون وإجراء التحرير األساس ي للنص .فيما يلي طريقتان يمكنك من خاللهما بدء اإلمالء )1 :اضغط على
مفتاح شعار ويندوز  H +؛  )2حدد لوحة املفاتيح التي تعمل باللم ثم امليكروفون .
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الشكل  .10استادام اإلمالء إلدخال النص عن طريق الكالم في نظام التشغيل ويندوز
إلى جانب ذلك  ،فيما يلي قائمة بمي ات إمكانية الوصول األساسية املضمنة في نظام التشغيل  Mac OS Xلذوي
اإلعاقة الحركية .
 املفاتيح البطيئة  -تضي

ً
تأخيرا بين قيام املستادم بالضغط على مفتاح ووقع تفعيله للمساعدة في

منع ضربات املفاتيح املتعددة غير املقصودة

ً
 املفاتيح الالصقة  -تسمح للمستادمين بالضغط على املفاتيح بالتسلسل املطلوب بدال من الضغط
عليها في آن واحد .

ً
 التنقل بلوحة املفاتيح  -تم تحسينه كثيرا في  ، OS Xمما يتيح وصول لوحة املفاتيح إلى معظم عناصر
الواجهة القياسية
 مفاتيح املاوس  -استادم لوحة املفاتيح للتحكم في مؤشر املاوس
 التعرف على الكالم وتنبيهات التحدث  -استادم أوامر الكالم لفتح نظام التشغيل والبرامج وإغالقهما
والتنقل بيضهما .ال تدعم هذه األداة اإلمالء  ،ولكن تتوفر برامج إمالء من جهات أخرى مثل برنامج
Dragon Dictateلنظام التشغيل Mac

 -3تسهيل تعلم الطالب ذوي اإلعاقة باستخدام األجهزة املحمولة
تستادم األجهزة املحمولة اآلن على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في التعلم  ،حيث يمكن للطالب التعلم
من أي مكان وفي أي وقع .باإلضافة إلى ذلك  ،يالحظ أن املتعلمين في العديد من املناطق ال يستطيعون شراء
ً
ً
أجهزة الكمبيوتر  ،لذلك يستادمون األجهزة املحمولة في التعلم بدال عن الحواسيب .في هذا السياق  ،تماما
مثل أجهزة الكمبيوتر انظر القسم  ، )2توجد العديد من مي ات إمكانية الوصول في األجهزة املحمولة التي يمكن
أن تسهل عملية التعلم للمتعلمين ذوي اإلعاقة  ،خاصة خالل هذه الفترة الحرجة من وباء  COVID-19.لذلك ،
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ً
يقدم هذا الفصل مي ات إمكانية الوصول لألجهزة املحمولة وفقا لثالثة أنواع من اإلعاقة  ،وهي ضع

البصر

والسمع والحركة .
 -1-3املشاكل البصرية

iPhone
برنامج VoiceOver
باستادام  - VoiceOverقارئ شاشة قائم على اإليماءات  -يمكنك استادام  iPhoneحتى إذا كنع ال ترى
ً
ً
الشاشة .يمنحك  VoiceOverأوصافا مسموعة ملا هو موجود على شاشتك  ،بدءا من مستوى شحن البطارية
ً
ً
وانتهاء بمن يتصل والتطبيق الذي تعمل عليه إصبعك .يمكنك أيضا ضبط معدل التحدث ودرجة الصوت
لتناسب احتياجاتك .
عندما تلم الشاشة أو تعحب إصبعك فوقها  ،ينطق  VoiceOverاسم العنصر الذي يظهر عليه إصبعك  ،بما
في ذلك الرموز والنصوص .للتفاعل مع العنصر  ،مثل زر أو ارتباط  ،أو لالنتقال إلى عنصر آخر  ،استادم
إيماءات VoiceOver.
عندما تنتقل إلى شاشة جديدة  ،يقوم  VoiceOverبتشغيل صوت  ،ثم يحدد اسم العنصر األول على الشاشة
ً
ونطقه عادة في الزاوية العلوية اليسرى) .يابرك  VoiceOverعندما تتغير الشاشة إلى االتجاه األفقي أو الرأس ي ،
وعندما تصبح الشاشة باهتة أو مقفلة  ،وما هو نشط على شاشة القفل عند تنشيط iPhone.
يمكنك التدرب على إيماءات  VoiceOverفي منطقة خاصة دون التأثير على  iPhoneأو إعداداته .عند ممارسة
إيماءة  ،يص  VoiceOverاإليماءة واإلجراء الناتج .
ً
جرب تقنيات ماتلفة الكتشاف األفضل بالنسبة لك .إذا لم تنجح اإليماءة  ،فجرب حركة أسرع  ،خاصة عند
النقر املزدوج أو اإليماءة السريعة .للتمرير  ،حاول تنظي الشاشة بسرعة بإصبعك أو بأصابعك .للحصول على
أفضل النتائج باستادام إيماءات األصابع املتعددة  ،امل
 )1انتقل إلى اإلعدادات

الشاشة مع ترك مسافة بين أصابعك .

> إمكانية الوصول > VoiceOver

 )2قم بتشغيل  ، VoiceOverاضغط على تمرين  ، VoiceOverثم اضغط مرتين للبدء .
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 )3التدرب على اإليماءات التالية بإصبع واحد  ،واثنين  ،وثالثة  ،وأريعة أصابع:
 انقر مرة واحدة
ً
 انقر ً
نقرا مزدوجا
 انقر ثالث مرات
 اسحب لليسار أو لليمين أو ألعلى أو ألسفل
ً
ً
 )4عند االنتهاء من التمرين  ،انقر فوق تم  ،ثم انقر نقرا مزدوجا للخروج .

الشكل  .11استادام  VoiceOverفي نظام التشغيلiOS

التكبير
يمكنك تكبير الشاشة بالكامل تكبير الشاشة بالكامل) أو تكبير جزء فقط من الشاشة باستادام عدسة يمكن
تغيير حجمها تكبير النافذة) .ويمكنك استادام تكبير الشاشة مع تشغيل برنامج VoiceOver
إعدادات تكبير الشاشة
 )1انتقل إلى اإلعدادات
ً
 )2اضبط أيا مما يلي

> إمكانية الوصول> تكبير  ،ثم قم بتشغيل التكبير.

 متابعة التركي  :تتبع اختياراتك ونقطة إدخال النص وكتابتك
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 الكتابة الذكية :قم بالتبديل إلى  Window Zoomعند ظهور لوحة املفاتيح
 اختصارات لوحة املفاتيح :تحكم في التكبير باستادام اختصارات لوحة املفاتيح الخارجية
 وحدة التحكم في التكبير  /التصغير :قم بتشغيل وحدة التحكم  ،واضبط إجراءات وحدة التحكم ،
واضبط اللون والتعتيم
 منطقة التكبير :اختر تكبير الشاشة بالكامل أو تكبير النافذة
 مرشح التكبير  /التصغير  :اختر بال  ،أو معكوس  ،أو تدرج الرمادي  ،أو مقلوب التدرج الرمادي  ،أو
اإلضاءة املنافضة
 الحد األقص ى ملستوى التكبير :اسحب شريط التمرير لضبط املستوى
ً
 )3إذا كنع تستادم  iPhoneمع جهاز مؤشر  ،فيمكنك أيضا تعيين عنصر التحكم في املؤشر أدناه:
 اختر  Continuousأو  Centeredأو  Edgesلتعيين كيفية تحرك صورة الشاشة مع املؤشر.
 ضبط الحجم بالتكبير  /التصغير :اسمح للمؤشر بأن يغير حجمه في أثناء التكبير.
 )4إلضافة التكبير إلى اختصار إمكانية الوصول  ،انتقل إلى اإلعدادات> إمكانية الوصول> اختصار إمكانية
الوصول  ،ثم انقر فوق تكبير.

إستخدام التكبير
ً
ً
 )1انقر نقرا مزدوجا على الشاشة بثالثة أصابع أو استادم اختصارات إمكانية الوصول لتشغيل التكبير /
التصغير.
 )2ملشاهدة املزيد من أجزاء الشاشة  ،قم بأي مما يلي :
ً
 ضبط التكبير :انقر ً
مزدوجا على الشاشة بثالثة أصابع بدون رفع أصابعك بعد النقر الثاني)
نقرا
 ،ثم اسحب ألعلى أو ألسفل .أو انقر ثالث مرات بثالثة أصابع  ،ثم اسحب شريط تمرير مستوى
التكبير
 تحريك عدسة التكبير :تكبير النافذة) اسحب املقبض املوجود أسفل عدسة التكبير  /التصغير
 التحريك إلى منطقة أخرى  :تكبير الشاشة بالكامل) اسحب الشاشة بثالثة أصابع.

ً
 )3لضبط اإلعدادات باستادام قائمة التكبير  ،انقر ثالث مرات بثالثة أصابع  ،ثم اضبط أيا مما يلي:
 اختيار املنطقة :اختر تكبير الشاشة بالكامل أو تكبير النافذة.
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ً
 تغيير حجم العدسة :تكبير النافذة) اضغط على تغيير حجم العدسة  ،ثم اسحب أيا من
املقابض الدائرية التي تظهر.
 اختيار املرشح  :اختر معكوس  ،أو تدرج الرمادي  ،أو التدرج الرمادي املقلوب  ،أو اإلضاءة
املنافضة.
 إظهار وحدة التحكم :إظهار وحدة تحكم التكبير.
) (4الستادام التحكم بالتكبير  ،قم بأي مما يلي :
 إظهار قائمة التكبير :اضغط على وحدة التحكم.
ً
 التكبير أو التصغير :انقر ً
نقرا مزدوجا على وحدة التحكم.
 التحريك :عند التكبير  ،اسحب وحدة التحكم.
 في أثناء استادام التكبير مع  ، Magic Keyboardتكون منطقة التكبير بعد نقطة اإلدراج  ،وتبقى
نقطة اإلدراج في وسط الشاشة .انظر استادام  Magic Keyboardفي .iPhone
ً
ً
 إليقاف التكبير  /التصغير  ،انقر نقرا مزدوجا على الشاشة بثالثة أصابع أو استادم اختصارات
إمكانية الوصول
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الشكل  .12تشغيل التكبير في نظام التشغيلiOS
املكبر
استادم جهاز  iPhoneكعدسة مكبرة لتكبير األشياء القريبة منك
إعداد املكبر
> إمكانية الوصول> املكبر.

 )1انتقل إلى اإلعدادات
 )2قم بتشغيل املكبر
هذا يضي

املكبر كاختصار وصول.

 )3لضبط سطوع املكبر تلقائي ًا ً
بناء على إعدادات اإلضاءة املحيطة  ،قم بتشغيل الضبط التلقائي
للتعرا.
تشغيل وضبط املكبر
) (1استادم اختصارات إمكانية الوصول لتشغيل املكبر .
قم بإجراء أي من التعديالت التالية:
 ضبط مستوى التكبير :اسحب شريط تمرير مستوى التكبير.
 إضافة املزيد من الضوء :انقر
 قفل التركي  :أنقر

لتشغيل املصباح أو إيقاف تشغيله.

 .انقر مرة أخرى لفتح التركي .

 تطبيق مرشحات األلوان :اضغط

 .انقر فوق مرشحات األلوان املاتلفة ملعاينة تأثيراتها .لضبط

السطوع والتباين  ،اسحب أشرطة التمرير .لعك
والعودة إلى شاشة املكبر  ،انقر

مرة أخرى.
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األلوان  ،انقر

 .لتطبيق املرشح املحدد

 تجميد اإلطار :انقر
امل

 .لضبط نسبة التكبير  ،اسحب من لق مستوى التكبير .لحفظ الصورة ،

الصورة مع االستمرار  ،ثم انقر فوق حفظ الصورة .إللغاء تجميد اإلطار  ،انقر

مرة أخرى.

إليقاف تشغيل املكبر  ،قم بما يلي:
 إذا كنع تستادم جهاز  iPhoneمع مي ة  : Face IDاسحب ألعلى من الحافة السفلية للشاشة.
 إذا كنع تستادم جهاز  iPhoneمع زر الصفحة الرئيسة :اضغط على زر الصفحة الرئيسة.

الشكل  .13تشغيل املكبر في نظام التشغيلiOS
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الشكل  .14استادام املكبر في نظام التشغيلiOS
العرض وحجم النص
 )1اذهب إلى اإلعدادات
ً
 )2اضبط أيا مما يلي:

> إمكانية الوصول> العرا وحجم النص.

 نص غامق :اعرا النص بأحرف غامقة.
 نص أكبر :قم بتشغيل أحجام إمكانية الوصول األكبر  ،ثم اضبط حجم النص باستادام شريط تمرير
حجم الخط.
يتكي

هذا اإلعداد مع حجم النص املفضل لديك في التطبيقات التي تدعم التكبير الديناميكي  ،مثل

اإلعدادات والتقويم وجهات االتصال والبريد والرسائل واملالحظات.
 أشكال األزرار :يقوم هذا اإلعداد بتسطير النص الذي يمكنك النقر عليه.
 تسميات التشغيل  /اإليقاف :يشير هذا اإلعداد إلى املفاتيح التي تم تشغيلها بالرمز " "1واملفاتيح تم
توقيفها بالرمز "".0
 تقليل الشفافية :يقلل هذا اإلعداد من الشفافية والتشويش على بعض الخلفيات.
يعمل هذا اإلعداد على تحسين التباين والوضوح عن طريق تغيير اللون وتصميم النص.
 التطبيقات التي تدعم النوع الديناميكي  -مثل اإلعدادات والتقويم وجهات االتصال والبريد والرسائل
واملالحظات  -تتكي

مع حجم النص املفضل لديك.

 التميي بدون لون :يستبدل هذا اإلعداد عناصر واجهة املستادم التي تعتمد على اللون لنقل املعلومات
بالبدائل.
 ألوان الشاشة  ،باستثناء الصور والوسائط ويعض التطبيقات التي تستادم أنماط األلوان الداكنة.
 مرشحات األلوان :اضغط على مرشح لتطبيقه .لضبط الكثافة أو تدرج اللون  ،اسحب أشرطة التمرير.
 تقليل النقطة البيضاء :يقلل هذا اإلعداد من شدة األلوان الزاهية.
ً
 السطوع التلقائي :يقوم هذا اإلعداد تلقائيا بضبط سطوع الشاشة لظروف اإلضاءة الحالية باستادام
مستشعر اإلضاءة املحيطة املدمج.
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الشكل  .15تشغيل املكبر في نظام التشغيلiOS
املحتوى املنطوق
يمكنك سماع  iPhoneيقرأ ما تحويه الشاشة والنص املحدد وكتابة املالحظات باستادام هذه املي ة.
تغيير إعدادات الكالم
 )1انتقل إلى اإلعدادات
ً
 )2اضبط أيا مما يلي:

> إمكانية الوصول> املحتوى املنطوق .

 اقرأ التحديد :لسماع النص الذي حددته  ،اضغط على زر التحدث.
 قراءة الشاشة :لسماع الشاشة بأكملها  ،اسحب ألسفل بإصبعين من أعلى الشاشة.
 التحكم في الكالم :أظهر وحدة التحكم للوصول السريع إلى  Speak Screenوالتحدث باللم .
 تميي املحتوى :يمكن لز  iPhoneتميي الكلمات أو الجمل أو كليهما في أثناء نطقها .يمكنك تغيير لون التميي
والنمط.
 تعليقات الكتابة :يمكنك تكوين مالحظات الكتابة على الشاشة ولوحات املفاتيح الخارجية واختيار جعل

ً
 iPhoneيقرأ كل حرف والكلمات الكاملة وتقديم تصحيحات تلقائية ووضع الحروف الكبيرة تلقائيا

والتنبؤ بالكتابة.

ً
 لسماع تنبؤات الكتابة  ،تحتاج أيضا إلى االنتقال إلى اإلعدادات> عام> لوحات املفاتيح  ،ثم تشغيل
التنبؤ.
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ً
 األصوات :اختر صوتا ولهجة.
 معدل التحدث :اسحب شريط التمرير.
 النطق :حدد كي

تريد أن تنطق عبارات معينة ،إمالء أم تهجئة.

سماع iPhone Speak
سماع النص املحدد :حدد النص  ،ثم اضغط علىSpeak.
سماع الشاشة بأكملها  :اسحب ألسفل بإصبعين من أعلى الشاشة .استادم عناصر التحكم التي تظهر إليقاف
ً
التحدث مؤقتا أو ضبط املعدل.
استمع إلى تعليقات الكتابة :ابدأ الكتابة .لسماع تنبؤات الكتابة عند التشغيل)  ،امل
ً
أو اسأل  Siriفقط :قل شيئا مثل "نطق الشاشة"

الشكل  .16تشغيل املحتوى املنطوق في نظام التشغيلiOS
36

مع االستمرار كل كلمة.

الوصف الصوتي
ً
إذا كان لديك محتوى فيديو يتضمن أوصافا صوتية للمشاهد  ،فيمكن لز  iPhoneتشغيل هذه األوصاف لك.
 )1انتقل إلى اإلعدادات

> إمكانية الوصول> أوصاف الصوت.

 )2قم بتشغيل أوصاف الصوت.

الشكل  .17تشغيل الوص

الصوتي في نظام التشغيلiOS

أندرويد
برنامج TalkBack
هو قارئ الشاشة من غوغل املضمن في أجهزة أندرويد .يمنحك  TalkBackتعليقات منطوقة بحيث يمكنك
استادام جهازك دون النظر إلى الشاشة.
 )1افتح تطبيق "اإلعدادات" على جهازك.
 )2افتح إمكانية الوصول  ،ثمTalkBack.
 )3قم بتشغيل TalkBack
 )4في مريع حوار التأكيد  ،انقر فوق "موافق".
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الشكل  .18استادام  TalkBackفي نظام التشغيل أندرويد
ً
يحتوي  Talkbackأيضا على عدة إيماءات يمكنك استادامها للتنقل عبر هاتفك الذكي وضبط مستوى الصوت
واإلعدادات األخرى .اضغط على أيقونة  Wi-Fiللتحقق من أنك متصل وأيقونة البطارية ملعرفة مقدار الطاقة
املتبقية لديك.

تصحيح األلوان
 )1افتح تطبيق "اإلعدادات" على جهازك.
 )2اضغط على إمكانية الوصول  ،ثم اضغط على تصحيح األلوان.
 )3قم بتشغيل استادام تصحيح األلوان .
 )4لتغيير وضع تصحيح األلوان  ،انقر فوق وضع التصحيح  ،ثم اختر أحد الخيارات التالية:
 Deuteranomalyأحمر-أخضر( ) Protanomalyأحمر-أخضر).
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الشكل  .19تصحيح اللون في نظام أندرويد

تغيير أحجام الخطوط
 )1من نافذة اإلعدادات  ،في الجزء األيمن  ،انقر فوق خيار العرا.
 )2من الجزء األيمن  ،ضمن قسم الخط  ،اضغط على خيار حجم الخط.
 )3في نافذة حجم الخط املفتوحة  ،انقر لتحديد زر االختيار املناسب لتعيين حجم الخط املطلوب .
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الشكل  .20تغيير أحجام الخطوط في نظام أندرويد

التكبير
يمكن استادام اإليماءات لتكبير أجزاء معينة من شاشتك .بمجرد تمكين املي ة في اإلعدادات  ،يمكنك التكبير
عن طريق النقر على الشاشة ثالث مرات بإصبعك النقر ثالث مرات) أو عبر زر إمكانية الوصول .اضغط على
الزر  ،ثم اضغط في أي مكان على الشاشة .اسحب إصبعين أو أكثر للتمرير والضغط بإصبعين أو أكثر لضبط
التكبير  /التصغير.
يمكن استادام التكبير  /التصغير مؤقت ًا عن طريق النقر ً
أيضا على الشاشة ثالث مرات مع االستمرار بإصبعك
في النقرة الثالثة .بمجرد رفع إصبعك  ،سيتم تصغير الشاشة .الحظ أنه ال يمكنك تكبير لوحة مفاتيح األسهم أو
شريط التنقل .
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الشكل  .21ثالث طرائق لتكبير النصوص في نظام التشغيل أندرويد

تطبيق Lookout
يستادم تطبيق  Lookoutالكاميرا وأجهزة االستشعار املوجودة على جهازك للتعرف على الكائنات والنصوص ،
ومن ثم يقدم لك مالحظات منطوقة وسلبيات األذن وإشارات أخرى إلبالغك بما تراه
الخطوة  :1قم بتثبيت وتشغيل Lookout
 )1قم بتن يل  Lookoutمن متجر Google Play
 )2شغل برنامج  Lookoutباستادام أحد الخيارات التالية :
 قل ""Ok Google, start Lookout.
 اضغط على Lookout
الخطوة  :2ابدأ في استخدام Lookout
ً
تلقائيا عند فتح التطبيق .ستسمع نغمة بدء تشير إلى أن  Lookoutنشط.
يبدأ Lookout
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يحتوي  Lookoutعلى  4أوضاع يمكنك استادامها في أثناء قيامك بأنشطة ماتلفة
 االستكشاف :للمهام اليومية واألعمال املن لية واألماكن الجديدة .بشكل افتراض ي  ،يبدأ  Lookoutفي
وضع االستكشاف
 التسوق :للباركود والعمالت
 قراءة سريعة :لفرز البريد وقراءة العالمات والتسميات
 وص

املشهد :استمع إلى وص فوري لصورة واحدة

 الختيار وضع  Lookoutالذي يطابق نشاطك الحالي  ،انتقل إلى عالمة التبويب  . Select Modeلالنتقال
إلى عالمة التبويب تحديد الوضع من عالمة التبويب الكاميرا  ،اسحب لليسار .إذا كان  TalkBackقيد
التشغيل  ،فاسحب بإصبعين).

الشكل  .22استادام  Lookoutفي نظام التشغيل Android 3.2.
 -2-3ضعف السمع

نطام iOS
يتمتع  iPhoneبالعديد من املي ات املصممة ملساعدة األشخاص ضعاف السمع على استادامها بفعالية .يمكن
تمكين هذه املي ات وتكويضها ضمن شاشة إعدادات إمكانية الوصول.
① على شاشة الضبط  ،اضغط على عام.
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الشكل  .23البحث عن اإلعدادات في نظام التشغيلiOS
② اسحب الشاشة ألعلى حتى ترى إمكانية الوصول.
③ اضغط على إمكانية الوصول .جرى تنظيم شاشة إمكانية الوصول في أقسام ماتلفة ألنواع ماتلفة من
ً
القيود .القسم األول هو  ، VISIONوالذي يتضمن خيارات ملساعدة األشخاص املعاقين بصريا.

الشكل  .24ابحث عن إمكانية الوصول بشكل عام في نظام التشغيلiOS
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④ استادم عناصر التحكم في قسم  VISIONلتغيير كيفية ظهور شاشات  iPhone.تتضمن بعض الخيارات
ما يلي:
 VoiceOver يرشدك  iPhoneعبر الشاشات من خالل نطق محتوياتها.
 تكبير  -يؤدي إلى تكبير الشاشة بأكملها.
 عكس األلوان  -يؤدي هذا إلى تغيير الشاشة من أحرف داكنة على خلفية فاتحة إلى أحرف فاتحة على
خلفية داكنة.

ً
 تدرج الرمادي  -يجعل هذا الخيار الشاشة تستادم تدرج الرمادي بدال من اللون.
 الكالم  -ضمن خيار الكالم  ،تحتوي مي ة  Speak Selectionعلى  iPhoneينطق النص الذي حددته ،
وتوفر  Speak Screenخيار نطق محتوى الشاشة  ،كما أن مي ة  Speak Auto-textتجعل  iPhoneينطق
التصحيحات التي يقترحها لك  ،مثل الكتابة التلقائية باألحرف الكبيرة.
ً
 نص أكبر وعريض — يزيد هذا من حجم النص ويضي غامقا ؛ هذه باإلضافة إلى إعدادات Text Size
ً
و  Boldاملوصوفة سابقا .يمكنك جعل النص أكبر.
 خيارات أخرى — يمكنك ً
أيضا تغيير أشكال األزرار وتغيير التباين وتقليل الحركة وتشغيل التسميات أو
إيقاف تشغيلها.
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الشكل  .25استادام عناصر التحكم في  Visionفي نظام التشغيل iOS
⑤ اسحب ألعلى لرؤية قسم االستماع.
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⑥استادم عناصر التحكم في هذا القسم لتكوين األصوات وتهيئة  iPhoneللعمل مع األشخاص ضعاف
السمع .تتضمن عناصر التحكم في هذا القسم ما يلي:
 الوسائل املساعدة على السمع  -يمكنك إقران جهاز  iPhoneللعمل مع جهاز سم ي مزود بتقنية
Bluetoothووضعه في وضع املعينة السمعية.
 فالش  LEDللتنبيهات  -عند ضبط هذا املفتاح على وضع التشغيل أخضر)  ،يومض الفالش كلما تم
تشغيل تنبيه على الهات .

ً ً
 صوت أحادي  -يؤدي هذا إلى جعل إخراج الصوت أحاديا بدال من صوت ستريو.
 إلغاء ضوضاء الهاتف — يقوم هذا املفتاح بتشغيل وإيقاف إلغاء الضوضاء .يعمل إلغاء الضوضاء
على تقليل الضوضاء املحيطة عند استادام تطبيق الهات .
 التوازن  -استادم شريط التمرير هذا لتغيير توازن صوت االستريو بين اليسار واليمين.
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الشكل  .26استادام الوظائ

في جلسة االستماع في نظام التشغيلiOS

⑦اسحب ألعلى لرؤية قسم الوسائط.
⑧ استادم عناصر التحكم في هذا القسم إلضافة مي ات لتشغيل الفيديو  ،بما في ذلك:
الترجمة والتعليقات التوضيحية  -استادم عناصر التحكم هذه لتمكين الترجمة والتعليقات التوضيحية
للفيديو واختيار نمط تلك العناصر على الشاشة.
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ً
أوصاف الفيديو  -توفر أوصافا للفيديو املراد تشغيله عند توفره.
⑨ استادم إعداد الوصول اإلرشادي إذا كنع تريد قصر  iPhoneعلى استادام تطبيق واحد ولتكوين املي ات
بشكل أكبر  ،مثل إعدادات رمز املرور والحدود الزمنية.

الشكل  .27استادام الوصول املوجه في نظام التشغيلiOS
⑩ اسحب إلى األعلى لرؤية قسم التفاعل.
⑪ استادم عناصر التحكم في هذا القسم لضبط كيفية تفاعل شخص ما مع  . iPhoneتشمل الضوابط هنا:
 التحكم بالتبديل — تمكنك عناصر التحكم املوجودة على هذه الشاشة من تكوين  iPhoneللعمل مع
جهاز قابل للتكي .
 اللمس املساعد  -تسهل عناصر التحكم هذه التعامل مع  iPhone؛ إذا قمع بتفعيل هذا الخيار،
فسيظهر زر أبيض على الشاشة في جميع األوقات .يمكنك النقر فوق هذا للوصول إلى الشاشة الرئيسة
ومركز اإلشعارات ومناطق أخرى .يمكنك ً
أيضا إنشاء إيماءات جديدة للتحكم في الوظائ األخرى على
.iPhone
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 توجيه صوت املكاملات  -استادم هذا لتكوين مكان سماع الصوت في أثناء مكاملة هاتفية أو جلسة
 ،FaceTimeمثل سماعة الرأس أو مكبر الصوت.
 سرعة النقر على الصفحة الرئيسة — استادم هذا لضبط السرعة التي تحتاج ها للضغط على
Touch ID /زر الصفحة الرئيسة لتعجيل الضغط مرتين أو ثالث مرات.

الشكل  .28استادام عناصر التحكم في التفاعل في نظام التشغيل iOS
⑫ استادم عنصر التحكم في اختصار إمكانية الوصول لتحديد ما يحدث عند الضغط على زر Touch ID /
Homeثالث مرات.
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الشكل  .29استادام اختصار إمكانية الوصول في نظام التشغيلiOS

أندرويد
الكتابة الحية
 )1قم بتن يل  Live Transcribeمن . Google Play
 )2انتقل إلى قسم التطبيقات.
 )3اضغط على تطبيق Live Transcribe
 )4تأكد من أنك متصل باإلنترنع.
 )5أمسك ميكروفون جهازك بالقرب من الشخص أو الصوت الذي تريد التقاطه .يوجد امليكروفون عادة في
الجزء السفلي من جهازك.
الشرح املباشر
ً
تلقائيا بتسمية مقاطع الفيديو والبودكاسع والرسائل الصوتية  -حتى
بنقرة واحدة  ،تقوم مي ة Live Caption
األشياء التي تعجلها بنفسك .إليك كيفية تمكينه:
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 )1اضغط على زر الصوت.
 )2ضمن عناصر التحكم في مستوى الصوت  ،انقر فوق Live Caption.

الشكل  .30استادام  Live Captionفي نظام التشغيل أندرويد
مضخم الصوت
 افتح تطبيق "اإلعدادات" على جهازك.
 اضغط على إمكانية الوصول  ،ثم اضغط على مضخم الصوت.
 انقر فوق استادام الخدمة.
 لقبول األذونات  ،انقر فوق موافق
 قم بتوصيل سماعات الرأس السلكية أو  Bluetoothفي جهازك
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 لبدء "مضخم الصوت"  ،مرر بإصبعين ألعلى أو انقر على زر "إمكانية الوصول "

الشكل  .31تشغيل "مضخم الصوت" في نظام التشغيلAndroid 3.3.
 -3-3اإلعاقة الحركية

نظام iOS
التحكم في تبديل  iOSله وضعان يمكن للمستادم استادامهما :معح العنصر ومعح النقاط.
 )1يقوم معح العنصر بمعح جميع العناصر املوجودة على الصفحة .في بعض األحيان يتم تجميع
ً
العناصر معا على سبيل املثال :قائمة منسدلة)  ،ومن خالل تحديد مجموعة العناصر  ،سينتقل وضع
املعح الضوئي إلى أسفل ويبدأ في معح العناصر الفردية في تلك املجموعة .
 )2بالنسبة للعناصر التي ال يمكن ملعح العنصر الوصول إليها  ،يتيح معح النقاط للمستادم تحديد
ً
موضع على الشاشة ملحاكاة النقر .يقوم املستادم أوال بتحديد موضع املاوس األفقي ثم تحديد الوضع
الرأس ي .يمكن للمستادم التبديل بين هذه األوضاع من خالل قائمة التحكم في التبديل.
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 )3يحتوي نظام  iOS Switch Controlعلى قائمة شاملة ها العديد من األدوات املفيدة .تسمح اإليماءات
للمستادم بالضغط أو التمرير  ،كل ذلك بمفتاح بسيط .تسمح مي ات التمرير للمستادم بالتمرير عبر
ً
الشاشة .يمكن أيضا الوصول إلى أزرار األجهزة مثل زر الصفحة الرئيسة والتحكم في مستوى الصوت)
ً
والوصول إلى مركز اإلشعارات من خالل القائمة .يمكن الوصول إلى  Siriأيضا من خالل قائمة التحكم
في مفاتيح  iOSلإلمالء الصوتي .

الشكل  .32استادام التحكم بالتبديل في نظام التشغيلiOS
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الشكل  .33تعديل مي ات التحكم بالتبديل في نظام التشغيلiOS
إلى جانب التحكم في التبديل  ،يحتوي  iOSعلى العديد من األدوات األخرى للمستادمين ذوي املهارات اليدوية
املحدودة .
 يسمح اللم املساعد للمستادمين بتعيين املهام الشائعة لإليماءات املاصصة عندما يتعذر عليهم
ً
القيام باإليماءات التي تتطلب مزيدا من البراعة  ،مثل القرص.
 يسمح  Siri / Dictationللمستادمين بإمالء نص ليتم إدراجه في حقل نص ي ويتيح التحكم األساس ي في
الجهاز مثل تشغيل التطبيقات وفتح إعدادات الجهاز .
 تتيح التسهيالت اللمسية تاصيص خصائص اللم
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مثل مدة االنتظار وفلتر التكرار ونقطة التنشيط .

 توفر إعدادات لوحات مفاتيح األجهزة إمكانية التاصيص بما في ذلك :املفاتيح البطيئة واملفاتيح
الالصقة واختصارات لوحة املفاتيح.

أندرويد
تطبيق الوصول الصوتي Voice Access
يتيح لك تطبيق الوصول الصوتي  Voice Accessفي نظام أندرويد التحكم في جهازك باستادام األوامر املنطوقة.
استادم صوتك لفتح التطبيقات والتنقل وتحرير النص بدون استادام اليدين .
افتح تطبيق "اإلعدادات" على جهازك .
 )1انقر فوق  ، Accessibilityثم انقر فوق Voice Access
 )2في الجزء العلوي  ،انقر فوق مفتاح التشغيل  /اإليقاف .
 )3قم بتشغيل الوصول الصوتي:
أ .إذا كانع مي ة  Voice Matchقيد التشغيل  ،قل". "Ok Google
ب .إذا لم تكن مي ة  Voice Matchقيد التشغيل  ،افتح مركز اإلشعارات وانقر على
ضمن بند Voice Access
 )4قل ً
أمرا  ،مثل "Open Gmail".
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"Touch to start

"

الشكل  .34استادام  Voice Accessفي نظام التشغيل أندرويد

الوصول عبر مفتاح التحويل
ً
الستادام الوصول عبر مفتاح التحويل  ،ستحتاج أوال إلى مفتاح تحويل واحد أو أكثر .هناك عدة أنواع من
التحويل.
 استخدام مفتاح خارجي :املفتاح هو جهاز يرسل إشارة عند الضغط على أحد مفاتيحه إلى جهاز
أندرويد الخاص بك .تبيع العديد من الشركات هذه األجهزة  ،مثل  AbleNetو  Enisting Devicesو RJ
Cooperو  . Teclaتتصل هذه األجهزة بجهاز أندرويد الخاص بك عبر  USBأو  Bluetoothال تصادق
شركة غوغل على هذه الشركات أو منتجاتها).
 استخدام لوحة مفاتيح خارجية :يمكنك تكوين لوحة مفاتيح  USBأو  Bluetoothقياسية للعمل كجهاز
تبديل عن طريق تعيين واحد أو أكثر من مفاتيحها لإلجراءات.

ً
 استخدام األزرار املوجودة على جهاز أندرويد الخاص بك :يمكن أيضا تعيين األزرار املضمنة على جهاز
أندرويد  ،مثل أزرار رفع الصوت وخفض الصوت لإلجراءات .هذا الخيار ماصص للمطورين .إذا كنع
تستادم هذا الخيار  ،فيمكنك تاطي خطوتي اإلعداد األوليين في الفقرة التالية.
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الشكل  .35استادام الوصول عبر مفتاح التحويل في نظام أندرويد . 4

 -4استخدام املوارد واألدوات الرقمية للطالب ذوي اإلعاقة
قد ال يمتلك املعلمون واألسر خبرة واسعة في تعليم املتعلمين ذوي اإلعاقة في البيئات املفتوحة والبعيدة أو في
املن ل  ،لذلك فإن الجدول  2يقدم أدوات التعلم املجانية واملفتوحة التي يمكن استادامها في عملية التعلم.
الجدول  .2تطبيقات ومنصات تعليمية مفتوحة ومجانية للطالب ذوي اإلعاقة
الرابط

التطبيق

املنصة

الوص

منصة
Amazon
Audible
Stories

الوب

توفر منصة https://stories.audible.co Amazon Audible Stories Web
مجموعة من القصص الصوتية لألطفال بسع
m/discovery
لغات يمكن للجميع االستماع إليها على أجهزتهم
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منصة
Google
Open
Online
Education
تطبيق
Cboard

الوب

الوب

تطبيق iOS Kid
in Story
Book
Maker
الوب

تطبيق
Children
with
Autism: A
Visual
Schedule
iOS
برنامج
Birdhouse
الوب
for
أندرويد
Teachers
iOS
مكتبة iOS Epic -
Kids’ Books
أندرويد
and Videos

هي منصة تساعد في إنشاء الدورات التدريبية https://edu.google.com/
وإدماج الطالب في التعلم .تتضمن هذه املنصة
openonline/
ً
أيضا مي ات إمكانية الوصول إلدماج
األشخاص ذوي اإلعاقة  ،بما في ذلك ذوي
اإلعاقة البصرية و السمعية والحركية
هو تطبيق ويب لألطفال والكبار الذين يعانون https://www.cboard.io/
من إعاقات في الكالم واللغة  ،يساعد على
التواصل باستادام الرموز وتحويل النص إلى
كالم
يستطيع املعالجون املهنيون ومعالجو النطق https://www.commonse
واملعلمون الذين يستادمون  iOSإنشاء
nse.org/education/app/k
القصص بسهولة أو إشراك املتعلمين في إنشاء
id-in-story-book-maker
هذه القصص باستادام هذه األدوات
ً
بديال ر ً
قميا https://www.commonse
يمكن أن يكون الجدول املرئي
للجداول الورقية للطالب الذين يحتاجون إلى
nse.org/education/app/c
دعم في تنفيذ مهارات التنظيم والوظيفة
hildren-with-autism-aالتنفيذية
visual-schedule
يمكن للمعلمين الذين يستادمون نظام https://www.birdhouseh
أندرويد أن يستادموا برنامج Birdhouse for
q.com/teachers-choose Teachersكأداة إلدارة السلوك للسماح
ملقدمي الرعاية في املن ل واملعلمين في املدرسة your-plan/?web=teacher
بالتعاون من خالل أداة واحدة .هذا يمكن أن
يبقي األطفال ذوي اإلعاقة على املسار الصحيح.
هي مكتبة رقمية رائدة موجهة لألطفال  ،حيث https://apps.apple.com/u
يمكن لألطفال استكشاف اهتماماتهم والتعلم
s/app/epic-kids-booksمن خالل الوصول الفوري وغير املحدود إلى
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تطبيق
SoundingB
oard

 40،000كتاب إلكتروني عالي الجودة وكتاب and-
صوتي ومقاطع فيديو تعليمية واختبارات
videos/id719219382
لألطفال
هو تطبيق مجاني لالتصاالت املعززة والبديلة https://www.ablenetinc.c
للهات املحمول مصمم لألطفال غير القادرين
om/soundingboard
على الكالم أو الذين لديهم صعوبات في
النطق) ملساعدتهم على التواصل
هو تطبيق محمول يهدف إلى مساعدة كل من https://apps.apple.com/u
الطالب واملعلمين في نطق اللغة اإلنجلي ية.
s/app/soundsيساعدك هذا التطبيق في الدراسة والتدريب
pronunciation-appواللعب أينما كنع

األصوات:
تطبيق
النطق iOS

iOS

تطبيق
Autism
MindAwak
ener

أندرويد

يهدف  Autism MindAwakenerإلى مساعدة https://play.google.com/
األطفال مفرطي النشاط على تعلم األبجدية
store/apps/details?id=co
ويعض أسماء الكائنات بطريقة ممتعة
m.benitez.mindawakener
وتفاعلية

تطبيق
Dyslexia
Toolbox

iOS

برنامج
ModMath
من iOS

iOS

يتمي هذا التطبيق بمجموعة كاملة من مي ات https://www.educational
التكنولوجيا املساعدة لطالب املدارس الذين
appstore.com/app/dyslex
يعانون من عسر القراءة .يتم تضمين لوحات
الكتابة والتنبؤ بالكلمات والتراكيب الرقمية ia-tool-kit
وقارئات النصوص  ،باإلضافة إلى العديد من
املي ات األنيقة املصممة لتناسب الذين يعانون
من عسر القراءة.
هو تطبيق مجاني ألجهزة  ، iPadيهدف إلى http://www.modmath.co
مساعدة الطالب الذين يعانون من عسر
m/
القراءة وعسر الكتابة في دراسة الرياضيات .تم
إنشاؤه من قبل والدي طفل يعاني من عسر

free/id428243918
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تطبيق
Choicewor
ks

iOS

تطبيق
Video
Scheduler
من iOS

iOS

تطبيق iOS The
Sounding
Out
Machine
من iOS

الكتابة  ،وكانا مهتمين بتوفير أداة واضحة لحل
مسائل الرياضيات دون الحاجة إلى استادام
قلم الرصاص
يساعد هذا التطبيق األطفال الذين يعانون من
األداء التنفيذي  ،ويعلمهم كيفية التعامل مع
األنشطة اليومية مثل الجداول الزمنية
واالنتظار واملشاعر .يستادم هذا التطبيق
الصور وقوائم املراجعة واللوحات املصورة
واألنشطة التفاعلية األخرى  ،وي َعد أداة
تعليمية أساسية ملساعدة األطفال ومقدمي
الرعاية في إكمال البرامج اليومية .يمكن ً
أيضا
تطويعه ملساعدة املعلمين أثناء تواجدهم في
املدرسة
يتمتع هذا التطبيق بمرونة عالية ويمكن
تطويعه إلنشاء برامج الصور والفيديو مهما
كانع معقدة .الطريقة مفيدة للطالب ذوي
االحتياجات الخاصة وأولئك الذين يعانون من
صعوبة إدارة الوقع واملهام .بمساعدة Video
 ،Schedulerسيكونون قادرين على العمل
بشكل مستقل بمساعدة بسيطة من املعلم أو
بدون مساعدة.
ً
هذا التطبيق مفيد جدا للمتعلمين الذين
اليتقنون فهم الرموز .يعلم كيفية نطق
ً
ً
الكلمات والنماذج الصعبة مقطعا مقطعا.
تسمح النافذة سهلة االستادام بعزل الكلمات
الصعبة عن باقي النص إذا كانع الصفحة
ً
بأكملها مربكة للغاية .يوجد أيضا وضع كتابة ،
حيث يمكن للطالب كتابة الكلمة التي يعاني
من صعوبة في كتابتها .
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http://www.beevisual.co
m/

https://apps.apple.com/u
s/app/videoscheduler/id482833959

http://fizzbrain.com/

تطبيق
AutisMIND

iOS,
أندرويد

يفيد هذا التطبيق في تحفي النظرية العقلية https://autismind.com/e
وتنمية التفكير االجتمادي لدى األطفال الذين
n/#:~:text=AutisMIND%
يعانون من اضطرابات التوحد ،ويساعد اآلباء
واملهنيين في تعزيز املهارات االجتماعية لدى 20is%20an%20app%20t
األطفال املصابين بالتوحد.
o,skills%20in%20childre
n%20with%20ASD.

موقع
Presence
Learning
اإللكتروني

موقع
إلكتروني

تطبيق  ARأندرويد
Food Bar
اللغة
الصينية
التقليدية)

هو املزود الرائد لخدمات التعليم الخاص عبر https://www.presencelea
اإلنترنع إلى طالب املدارس على الصعيد
rning.com/resources/con
الوطني .يقدم هذا املوقع خدمات العالج
املباشر  ،والتشخيص ،والتقييم  ،وخدمات tent-library/
الطفولة املبكرة  ،والخدمات االستشارية .يوفر
موقع الويب الخاص ها موارد كثيرة تشمل
الكتب اإللكترونية والرسوم البيانية في
املجاالت ذات الصلة
يستادم هذا التطبيق تقنية الواقع املعزز من https://drive.google.com/
أجل تحسين االهتمام بالتعلم لدى األطفال
file/d/1KDxldkG8APIFw
دون سن الروضة والطالب ذوي اإلعاقة عن
طريق تسمية الطعام  ،ثم التوسع إلى تركيب Hnbgyzft3qXbNf5j5l0/vi
ً
الجمل  ،وصوال إلى وضع هذه املفاهيم في
ew
سياقها.

 -5تصميم األنشطة التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة
بسبب جائحة ، COVID-19تحولع عملية التعلم من التعلم املباشر إلى التعلم املفتوح والتعلم عن بعد من
املن ل .ومع ذلك  ،قد يكون للمعلمين  ،وخاصة أولئك الذين يعملون في التربية الخاصة  ،خلفية محدودة حول
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كيفية تكيي محتويات التعلم الخاصة هم مع هذا النوع الجديد من التعلم .لذلك  ،يقدم هذا القسم طرائق
التعلم املمكنة لتوفير التعلم عن بعد والتعلم واملفتوح للمتعلمين ذوي اإلعاقة .كما يقدم طرائق تقييم التعلم
التي يمكن للمدرسين استادامها في أثناء التدري .
 -1-5طرائق التعلم
 -1-1-5التعلم غير املت امن
جرى توفير التعلم غير املت امن عبر منصات ماتلفة  ،مثل  Moodleو  Edmodoو  Weebly .على وجه الخصوص
ً
 ،تم تصميم املواد التعليمية مقاطع الفيديو والصور وما إلى ذلك) للطالب أو مجموعات الطالب وفقا لبرنامج
التقدم الذاتي للتعليم  (IROP) .كما قامع العديد من بوابات املدارس بنشر إرشادات وأفكار محددة يمكن أن
تدعم التكي مع التدري عن بعد .ثم طلب من اآلباء مساعدة أطفالهم في أثناء عملية التعلم باستادام هذه
ً
املواد .وفي هذا السياق  ،تم أيضا إعداد العديد من مقاطع الفيديو التدريبية لآلباء لتسهيل مهمتهم في مساعدة
أطفالهم على التعلم.
القصة  :4استادام كتب  DAISYاملدرسية في الجبل األسود
جرى اعتماد كتب  DAISYاملدرسية ) (http://www.resursnicentarpg.me/audio-bibliotekaللتعليم في املن ل
في الجبل األسود .هذه الكتب عبارة عن نعخة متعددة الوسائط من الكتب الورقية  ،وهي مزيج من النصوص
والصور املاصصة لألطفال ذوي اإلعاقات البصرية واإلعاقات الذهنية وصعوبات القراءة  ،ولكن يمكن لجميع
األطفال اآلخرين استادامها وأن يجدوها فيها الفائدة واملتعة .جرى تطبيق هذه الطريقة على املتعلمين األميين
ً
وعلى املتعلمين ذوي القدرات األعلى قليال  ،مثل ذوي اإلعاقة الذهنية الخفيفة والشلل الدماغي.
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الشكل  .36الكتب املدرسية منDAISY

القصة  :5الحكومة القطرية تطور منصات تعليمية يسهل الوصول إليها
طورت الحكومة القطرية خالل هذا الوباء منصتين )1 :بوابة تعليمية رقمية
شاملة  (https://mada.org.qa/services/inclusive-platforms/digital-inclusive-education/) :جرى تطوير
ً
هذه املنصة خالل زمن قصير لتكون متاحة لدعم التعليم عن بعد كمبادرة تهدف إلى تمكين قطاع التعليم
لضمان إيصال التعليم إلى جميع الطالب في دولة قطر وخارجها  ،وخاصة ذوو اإلعاقة أو القيود الوظيفية.
يجري عرا املوارد التعليمية املتاحة عبر بوابة "مدى" التي يمكن الوصول إليها لتسهيل الوصول إلى املعلومات
للمعلمين والطالب من خالل منصة واحدة مصممة لتناسب احتياجات الفترة الحالية ؛ و  )2بوابة الثقافة
واملجتمع الرقمية الشاملة (https://mada.org.qa/services/inclusive-platforms/digital-inclusive-culture-
 portal/): :جرى تطوير هذه املنصة لتكون في متناول الجميع ولدعم الثقافة واملجتمع من خالل توفير الوصول
إلى الخدمات الرقمية.

الشكل  .37منصة مدى التعليمية
القصة  :6الحكومة القطرية توفر التدريب املفتوح حول إنشاء املوارد التعليمية التي يمكن الوصول إليها
بسهولة
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مع انتقال املدارس إلى التعلم عبر اإلنترنع خالل أزمة ، COVID-19من املهم تزويد املعلمين باإلرشادات واملوارد
ذات الصلة والقائمة على األدلة حول كيفية تقديم الدروس في األماكن النائية وعبر اإلنترنع في التعليم الخاص.
هنا  ،من خالل برنامج التدريب املفتوح ملدى انظر الشكل  ، )38تم تقديم العديد من التدريبات عبر اإلنترنع
للمعلمين حول كيفية استادام املنصات التعليمية وكيفية إنشاء وثائق يمكن الوصول إليها
(https://mada.org.qa/capability-building/) .

الشكل  .38جلسة تدريبية عبر اإلنترنع حول كيفية إنشاء محتوى يمكن الوصول إليه كجزء من التدريب
املفتوح ملدى

القصة  :7إصدار إرشادات لتكيي

املناهج والتعليمات مع التعلم عن بعد

أصدرت عدة دول إرشادات للمعلمين لتكيي مناهجهم وتعليماتهم مع التعلم عن بعد في أثناء تعليم الطالب
ذوي اإلعاقة .على سبيل املثال ً ،
بناء على توصيات وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر  ،تم تكيي املناهج
عن البيئات

الدراسية مع املنصات عبر اإلنترنع  ،مثل  Microsoft Teamsألن التعلم في بيئة بعيدة قد ياتل
العادية القائمة على الفصول الدراسية .وهذا يشمل التوقعات للطالب ومنهجية الدورة .يجب تعديل املناهج في
ً
كثير من األحيان .على سبيل املثال  ،يمكن تبسيط الواجبات املن لية  ،مما يسمح للطالب باإلمالء بدال من
الكتابة  ،ويمكن توفير املواد الصوتية ملهام القراءة .وباملثل  ،نشرت وزارة التربية والتعليم في الجبل األسود عدة
إرشادات انظر الشكل  )39لتعديل محتوى التعلم في بيئة اإلنترنع
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 (http://www.skolskiportal.edu.me/Pages/Inkluzivnoobrazovanje.aspx). .كان الهدف من ذلك تسهيل
دور املعلم  ،حيث أن العديد مضهم ال يمتلك خبرة سابقة في ذلك.

الشكل  .39املبادئ التوجيهية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم في الجبل األسود
 -2-1-5التعلم املت امن
يجري التعلم املت امن عبر أدوات مؤتمرات الفيديو  ،مثل  Zoomأو  ، Microsoft Teamsلالستفادة من الصوت
والفيديو للتفاعل مباشرة مع املتعلمين وشرح بعض املفاهيم .في هذه الطريقة  ،ويمكن تكوين مجموعات التعلم
ً
ً
عبر اإلنترنع وفقا لقدرات املتعلمين ولي وفقا ألنواع إعاقتهم .
القصة  :8استادام  Zoomفي مدرسة " "Milan Petrovicالخاصة في صربيا
كما هو مبين في الشكل  ، 40استادمع مدرسة " "Milan Petrovicالخاصة في صربيا برنامج  Zoomلتقديم
دورات عبر اإلنترنع للطالب ذوي االحتياجات الخاصة .على وجه الخصوص  ،قام املعلم بتشكيل فصل تعليمي
غير متجان يضم متعلمين ذوي إعاقات خفيفة تشمل اإلعاقات الذهنية الخفيفة وضع البصر والشلل
الدماغي) لتوفير التعليم عن بعد عبر اإلنترنع .
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ً
ً
الشكل  .40مدرسة " "Milan Petrovicالخاصة في صربيا تستادم برنامج  Zoomلتقدم تعليما خاصا

القصة  :9توفير التعلم الشامل للمتعلمين ذوي اإلعاقة في جامعة الشرق األدنى -قبرص
في جامعة الشرق األدنى  -قبرص  ،حاولنا ضمان التعلم الشامل للطالب ذوي اإلعاقة في أثناء جائحةCOVID-
19.في هذا السياق  ،جرى تقديم التعليم بلغة اإلشارة باستادام نظام  BigBlueButtonونظام Google
meeting .خالل فترة الوباء  ،يتمتع املتعلمون ذوو اإلعاقة بفرص متساوية للوصول إلى الدورات التدريبية
بدعم من العديد من التقنيات  ،مثل األجهزة اللوحية والهوات الذكية والحواسيب .توفر الجامعة الدعم
األكاديمي والتقني من خالل منصة نظام إدارة التعلم مودل Moodleلتعزيز التعلم عبر اإلنترنع لهؤالء املتعلمين.
يقدم نظام إدارة التعلم مودل مجموعة رائدة من األدوات التي يقودها الطالب وظروف التعلم املجتم ي التي
تدعم التعليم والتعلم بسبب قدرتها على التكي وتعدد استاداماتها .لدى الجامعة سياسة للدورات املفتوحة
تحدد الدورات التي يمكن الوصول إليها داخل النظام .تعد كيفية تنفيذ التعلم عبر اإلنترنع بنجاح ً
أمرا بالغ
األهمية لطرح أسئلة حول دعم املعلم والدعم الفني وظروف املتعلمين للوصول إلى بناء املعرفة .خالل الدورات
عبر اإلنترنع  ،يتم دعم املتعلمين الذين لديهم تقنياتهم املساعدة للتعجيل في الدورات .يقدم موودل أدوات
مثل املنتديات والبريد اإللكتروني واملدونات والتواصل غير املت امن واملت امن على حد سواء ومواقع ويكي ومسارد
املصطلحات والنصوص واالستطالعات واألنشطة التعليمية والكتب ومقاطع الفيديو .باإلضافة إلى ذلك  ،تم
إجراء فصول مباشرة من خالل نظام  BigBlueButtonونظام . Google meeting
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في هذا السياق  ،تتضمن الدورات مالحظات املحاضرات األسبوعية املجدولة ،والواجبات البيتية ،والوظائ
الجماعية ،واملواد املطلوب قراءتها ،والدروس املباشرة واملناقشات .من خالل هذه الفرص  ،يجد املتعلمون ذوو
اإلعاقة فرصة لدعم تعلمهم من خالل التعلم من األقران .يجدون فرصة للتعبير عن أفكارهم من خالل
املناقشات والعروا التقديمية .بالطبع  ،ال يمكن لذوي اإلعاقة الحركية الوصول بسهولة إلى التعليم
التقليدي ،لذلك تصبح منصات التعلم عبر اإلنترنع فرصة لحضور الدروس واالندماج واملشاركة مثل اآلخرين.
من خالل هذا التعلم املستند إلى الويب  ،تزداد فرص الطالب في الوصول السهل إلى كل مادة تعليمية من
ً
ً
منازلهم .تقدم هذه البيئة التعليمية املستندة إلى الويب حال جذريا ملشكلة التعب الجسدي الذين يعاني منه
الطالب ذوو اإلعاقة الجسدية لالنتقال  ،وتجعل حياة من يعانون من ضع البصر أو السمع أبسط .هذا
يسمح لهم باكتشاف العالم بحرية أكبر  ،ويجنبهم اإلحباط ويحفزهم على االهتمام بالتعلم بشكل أكثر فعالية.
ً
ومع ذلك  ،تعمل مجموعات الدعم الفني حاليا على تحسين برامج قراءة الشاشة وتطوير أجهزة اإلدخال البديلة
لإلعاقات الجسدية األخرى وبرامج التعرف على الصوت والبرامج الشاملة وبرامج تكبير الشاشة لتقديم الخدمات
في أثناء الدورات التدريبية عبر اإلنترنع .ال تقتصر هذه الجهود على فترة الوباء  ،بل إن مجموعة املشروع تعمل
ً
أيضا على جميع الدورات ولخدمة جميع املتعلمين ،ويس ى املشروع إلى اعتماد تقنية الشاشة الخضراء لتوفير
ً
الوصول إلى جميع الدورات التدريبية للمتعلمين ذوي اإلعاقة .حاليا  ،يجري العمل على املشروع وفق خطة
جرى إعدادها قبل انتشار الوباء .في هذا السياق  ،يمكن للمتعلمين ذوي اإلعاقة التعجيل في الدورات التي
يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنع في  www.uzem.neu.edu.trفي املن ل  ،ويمكضهم الوصول إلى الدورة مثل
اآلخرين .يتم تقديم خدمات الدعم الفني بشكل مكث خالل وقع الوباء إليصال الدورات إلى جميع املتعلمين .
عالوة على ذلك  ،تم طرح أسئلة تأمل للطالب حول فائدة نظامهم كل أسبوع .هذه األسئلة هي أسئلة تعلم
عميقة لفحص عملية إدارة التعلم لكل أسبوع .باإلضافة إلى ذلك  ،رافق جميع الندوات وورشات العمل عبر
اإلنترنع التي عقدت خالل هذا الوباء مترجمون للغة اإلشارة لضمان فرص متساوية بين جميع املواطنين .تم
تعجيل جميع هذه الندوات وورشات العمل وتحميلها على أنها موارد تعليمية مفتوحة متاحة لآلخرين إلعادة
استادامها .كما كان لدينا في الجامعة طالب يعانون من إعاقات حركية  ،وبالتالي يستادمون التعلم عن بعد
عبر اإلنترنع من املن ل .يتمتع طالب الجامعات الذين يعانون من إعاقة حركية بنف
ملتابعة التعلم وفق نف املعايير للتعليم عبر اإلنترنع .جرى تقديم دعم األقران والدعم الفني لتسهيل التعلم

الفرصة املتاحة لزمالئهم

الفعال عن بعد عبر اإلنترنع .
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الشكل  :41املعلم يستادم لغة اإلشارة للتدري
 -3-1-5الدورات عن بعد
ً
جرى أيضا توفير دورات عن بعد  ،مثل برنامج  ، Ucidomaملساعدة املتعلمين الذين لي

لديهم اتصال

باإلنترنع على التعلم .على وجه الخصوص وفق مواعيد ثابتة.
 -4-1- 5الهوات
في مدرسة " ، "Milan Petrovicكان عدد الطالب الذين لم يتمكنوا من حضور الفصول الدراسية عبر اإلنترنع
ً
ً
صغيرا جدا  ،وقد اتصل املعلمون بأولياء األمور في وقع متفق عليه مرة أو مرتين في األسبوع) وأخبروهم
بالدروس املوجودة في الكتب املدرسية التي يجب قراءتها لألطفال أو مع األطفال) وباملهارات التي يجب ممارستها
أو تقويتها .في أثناء املحادثة  ،قاموا بدعم اآلباء وتعليمهم كيفية العمل مع األطفال وكيفية جعل املحتوى
ً
واضحا.
 -5-1-5املواد التعليمية واملذاكرات املطبوعة
جرى إرسال املواد التعليمية واملذاكرات املطبوعة في كل أسبوع إلى املتعلمين الذين لي

لديهم أجهزة كمبيوتر ،

حيث كان على والديهم مساعدتهم على تعلم هذه املواد وحل املذاكرات املطلوبة .بعد ذلك  ،كان على أولياء
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األمور إرسال هذه املذاكرات ليقوم املعلمون بتصحيحها .وقد تم ذلك على سبيل املثال من قبل املدرسة
الخاصة "  " Milan Petrovicفي صربيا.
 -2-5طرائق تقييم التعلم
ً
نظرا ألن تقييم املتعلمين أثناء عملية التعلم أمر مهم  ،وبما أنه على عك التعلم ً
وجها
باإلضافة إلى ذلك ،
لوجه  ،فإن املتعلمين ذوي اإلعاقة يوجدون في بيئة ماتلفة عن مكان وجود املعلم  ،يغدو التحقيق في طرائق
ً
تقييم التعلم املحتملة التي يمكن تنفيذها عن بعد التعلم مع اإلعاقة مهما .ذكر املشاركون العديد من طرائق
التقييم التي استادموها خالل تجربة التدري عن بعد .تم ترتيب طرائق التقييم هذه من أكثر الطرق
ً
ً
املذكورة) استاداما إلى أقلها استاداما .
ً
 التواصل والتفاعل في الزمن الحقيقي :كانع هذه الطريقة األكثر استاداما حيث ذكر املشاركون أنهم
قاموا بتقييم طال هم ذوي اإلعاقة يومي ًا ً ،
بناء على التواصل معهم في الزمن الحقيقي  ،عبر برامج مثل .
Zoomعلى سبيل املثال  ،يمكن للمدرس طرح األسئلة ومعرفة كيفية استجابة كل طالب .ذكر
ً
املشاركون أيضا أنهم راقبوا الطالب في أثناء العمل على منصة التعلم ملعرفة كي يتعلمون ويتصرفون
ً
 ،بعد ذلك كانوا يقدمون املزيد من املحتوى التعليمي وفقا للنتيجة .
 املشاريع واملهام بسيطة :استادم املعلمون مجموعة الحوار عبر  WeChatللتواصل مع األهل وتحديد
الواجبات املن لية لألطفال مثل ارتداء املالب وترتيب السرير وما إلى ذلك) .كان اآلباء مسؤولون عن
تحميل مقاطع فيديو تظهر أطفالهم بعد االنتهاء من هذه املهام .وفي الوقع نفسه  ،قدم املعلمون
التشجيع أو االقتراحات  ،حتى يتمكن األطفال من مواصلة التعلم خالل هذه الحالة الخاصة .
 االختبارات القصيرة :ذكر العديد من املعلمين أنهم أنشؤوا اختبارات بسيطة عبر تطبيق  Kahootلتوفير
تجربة تعليمية تفاعلية وسهلة لطال هم .

ً
 اختبارات الكتاب املفتوح :يستادم العديد من املعلمين أيضا طريقة اختبار الكتاب املفتوح حيث يتم
تقديم الواجبات عبر اإلنترنع ويمكن للطالب الرجوع إلى مواد التعلم الخاصة هم مثل الدورات
التدريبية) للعثور على اإلجابة .يمكن أن تحفز هذه الطريقة الطالب بشكل غير مباشر لتطوير مهارات
القراءة والكتابة .
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 - 6تطوير املواد التعليمية وفق التصميم الشامل
ً
بفضل تطور التكنولوجيا والعلوم  ،أصبح الوصول الشامل إلى التعليم في القرن الحادي والعشرين متاحا على
نحو مت ايد في كل من مجالي التعليم الشامل واالندماج االجتمادي بشكل عام .ترتبط مبادئ التصميم العام
باحترام التنوع البشري وإتاحة إمكانية الوصول على سبيل املثال  ،ال تادم األرصفة املنحدرة مستادمي
ً
الكراس ي املتحركة فحسب  ،بل تادم أيضا اآلباء الذين لديهم عربة أطفال) .وألن كل شخص يتعلم وفق
طريقته الخاصة  ،البد أن تكون املعلومات في متناول الجميع وبما يتوافق مع الرغبات الفردية .يمكن لألشخاص
ً
الذين يعانون من اإلعاقات االعتماد كليا على املرونة في تقديم املحتوى .من أجل الوصول إلى محتوى معين ،
يمكن لبعض األفراد تحقيق ذلك من خالل تعديل بعض اإلعدادات في الوسائط التي يتم تقديم املحتوى عبرها
ً
 ،بينما قد يحتاج مستادمون آخرون وسائط ماتلفة تماما .يمكن للمعلمين تحسين الوصول إلى التعليم من
خالل احترام تنوع احتياجات األطفال أو الطالب.
ومع ذلك  ،فإن العقبات التي تعترا الوصول الكامل إلى املحتوى التعليمي تكمن في الغالب في نقص املعلومات
واملبادئ التوجيهية حول كيفية جعل املحتوى الرقمي في متناول الجميع  ،خاصة في بيئات التعلم املفتوحة
والتعلم عن بعد وبالتالي  ،يهدف الجدول  3إلى تقديم إرشادات حول طرائق إنشاء مواد التدري وتكييفها
خاصة في شكلها اإللكتروني) لتكون في متناول كل طفل وطالب للتعلم ً
بناء على مبادئ التصميم العام .جرى
ً
وضع هذه التوصيات ً
وفقا ملفهوم التصميم الشامل  ،ووفقا لتوصيات الوكالة األوروبية لالحتياجات الخاصة
ً
والتعليم الشامل  ،ومعايير قابلية التشغيل البيني لإلطار األورويي للتشغيل البيني ،ووفقا التفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
الجدول  .3دليل إنشاء مواد التدري
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وتكييفها

الوسائط
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طرائق التعديل

الهدف

لألشخاص ضعاف
 الصوت يعادل الفيديو والنصواملكفوفين
البصر
 توفير التحكم في مستوى الصوتوالصم واألشخاص
 توفير مكافئات بصرية لإلشارة الصوتية للصم وضعاف السمع) توفير بدائل ماتلفة ملوارد الوسائط الفيديو واألفالم والشرائح والتعجيالت الصوتية  )...؛ الذين يعانون منعلى سبيل املثال  ،يظهر مقطع فيديو كيفية تجميع كائن ؛ الرسم املتحرك لي له صوت  ،صعوبة القراءة
ولكنه يتضمن سلسلة من األرقام التي تمثل كل خطوة في العملية  ،باإلضافة إلى األسهم مع
التفاصيل التي توضح كيفية تجميع الكائن .في هذه الحالة  ،يتم توفير نص بديل يص
ً
محتوى الفيديو بدال من االعتماد على الصوت .يمكنك معرفة املزيد حول هذا املوضوع على
العنوان التالي : https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G159.
 تجنب التشغيل التلقائي للصوت أو الفيديو توفير التحكم في تشغيل املحتوى باستادام لوحة املفاتيح حاول ًدائما توفير هذه الوظائ "تقديم سريع" و "ترجيع" و "إيقاف مؤقع"
 إعطاء املستادم إمكانية إدراج اإلشارات املرجعيةيمكنك معرفة املزيد حول تاصيص موارد الصوت على العنوان التالي:
http://www.ict4ial.eu/guidelines/makingaudio-accessible/resources-help-make-audioinformation-accessible
For everyone
 تجنب الصور التي ال تقدم أي معلومات إضافية أو مفيدة أو مهمة تجنب الصور التي تتكون فقط من معلومات نصية إضافة نص بديل للصور  -وص ينقل نف الرسالة التي تحويها املادة املرئية  ،وبيان ما71

.geotiff
.svg

النص

.doc
.docx
.rtf
.xls
.csv
.pdf

هو معروا في الصورة وتجنب األوصاف التي تبدأ بز "صورة  "...في النص البديل
 توفير نص بديل لكل عنصر غير نص ي تجنب استادام درجات اللون األحمر واألخضر واألصفر والرمادي الفاتح يجب مراعاة درجة كافية من تباين األلوان بين النص والخلفية تجنب الخلفيات غير الضرورية التي تحتوي على الكثير من الصور واألشكال واأللوان تجنب االرتباطات التشعبية أو النصوص املافية خل كائنات أخرى  ،مثل الصور السماح بتغيير أبعاد الصورة على اإلنترنع بما يتوافق مع احتياجات املستادمينيمكنك معرفة املزيد حول تاصيص موارد الصور على:
http://www.ict4ial.eu/guidelines/makingimages-accessible/resources-help-make-imagebased-information-accessible
مالحظات عامة
يجري تنظيم املعلومات النصية بوضع عالمات منطقية على عناصر ماتلفة داخل النص  ،مثل
االستادام املتتالي للعناوين والجداول .يمكن تحويل النص املنظم بشكل صحيح بسهولة إلى تنسيق
يلبي احتياجات املستادمين باستادام قارئ النصوص والتقنيات املساعدة األخرى).
ً
تعقيدا جداول  ،حواش ي سفلية  ،مريعات  ،أيقونات  ،إلخ)  ،زادت
كلما كان مظهر النص أكثر
أهمية وجود منطق في هيكلة النص.
التوصيات:
 استادم أبسط لغة تتوافق مع املستندً
 كلما أمكن  ،استادم الجمل اإليجابية بدال من الجمل السلبية "اتبع تسلسل الشرائح /ً
ً
األسئلة  /املهام" بدال من "ال تتاطى الشرائح  /األسئلة  /املهام")  ،والجمل املحفزة بدال من
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للجميع

-

ً
الجمل السلبية على سبيل املثال " :سأقوم بتقييم أعمالك "بدال من" سيتم تقييم األوراق
").
استادم خطوط  ، sans-serifمثل  Arialأو  Helveticaأو  Verdanaفي املستندات وفي
صفحات مواقع اإلنترنع.
تمكين املستادم من تغيير املظهر وحجم الخط في النصوص على اإلنترنع
ً
محاذاة النص إلى اليسار بدال من ضبط كال الهامشين
اذكر االسم الكامل أو العنوان عند ظهوره ألول مرة في النص  ،ثم استادم االختصارات
واملاتصرات
ً
مسبقا للعناوين والنص األساس ي  /املحتوى
يجب هيكلة النص باستادام أنماط محددة
الذي يوفره البرنامج ؛ يجب أن يتبع هيكل العنوان ً
ترتيبا منطق ًيا
استادم أنماط العناوين لتعري الهيكل فقط  ،ولي للتأكيد على املحتوى
استادم وظيفة "التعداد النقطي والترقيم" للقوائم
حدد اللغة الطبيعية األساسية للوثيقة في البيانات الوصفية للمستند
قم بصياغة الكلمات املفتاحية وإدخالها
أض ملخصات قصيرة للمحتوى أو الفصول حيث ما أمكن ذلك
حاول إنشاء نظام مالحة باستادام لوحة املفاتيح في النصوص اإللكترونية
يجب أن يكون هناك تباين بين النص والخلفية
يجب أن تكون النصوص والرسومات مفهومة عند عرضها بدون ألوان  ،ويجب أن تتوفر
جميع املعلومات املنقولة عبر األلوان بدونها ؛ عند التأكيد على محتويات ماتلفة  ،ال ينبغي
للمرء أن يعتمد فقط على اللون.
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 توفير مكافئ غير نص ي للنص على سبيل املثال :الصور ومقاطع الفيديو والصوت املعجلً
مسبقا)  ،حيث إن عرا املعلومات هذا مناسب لبعض املستادمين  ،خاصة الذين
يجدون صعوبة في القراءة
 يجب ترقيم الحواش ي والروابط ذات الصلة بتوضيح املعلومات في العناصر الرئيسة لهيكلالنص.
مايكروسوفت وورد:
الخط:
ً
 استادم خطوطا واضحة ومقروءة مثل  Arialأو  HelveticaأوVerdana تجنب الكتابة اليدوية وغيرها من الخطوط الزخرفية والظالل والتأثيرات املماثلة على النص يجب أال يقل حجم الخط عن  12نقطةً
ً
ً
 استادم الخط املائل إلبراز الكلمات ولي مقطعا نصيا كامال تجنب كتابة األحرف الكبيرة فقط جميع األحرف الكبيرة) ؛ قد يكون من الصعب قراءتهافي نص مستمر  ،ولكن يمكن استادامها للتسميات أو العناوين
 الحد من استادام التنسيق الغامق واملائل عند تميي النص.مربعات النصوص
ً
 -يجب تجنبها  ،وغالبا ما يتم استادامها لوضع نص في مستند وورد .إن استادامً
مريعات النصوص يحدث تداخال في تاطيط الصورة والنص ؛ حتى مع عدم توفر النص
البديل  ،ال يمكن لقارئات الشاشة الدخول إلى مريعات النص هذه  ،ويغدو املحتوى
املوجود فيها غير مرئي بالنسبة لها.
ً
بدال من مريع نص  ،يمكن إدراج صورة واستادام التنسيق ملطابقة النص املوجود حول
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الصورة التي أضي إليها نص بديل  .سيسمح هذا لقارئ الشاشة "برؤية" الصورة
ً
ومتابعة النص ؛ أيضا  ،يمكنك ضبط الطريقة التي سيتوضع ها النص حول الصورة.
الجداول
 سيقرأ قارئ الشاشة الجدول من اليسار إلى اليمين ومن األعلى إلى األسفل  ،ويجب تنظيمً
هذه املعلومات وفقا لذلك
 يجب استادام الجداول فقط لعرا البيانات املجدولة  ،ولي كوسيلة مساعدة لوضعالنص على الشاشة.
 الصور  /الرسوم البيانية يجب تزويد الصور في املستند بعنوان ونص بديل ووص ملحتوى الصورةً
 استادام األنماط املحددة مسبقاAdobe Acrobat (PDF):
يمكن أن يحتوي املستند بتنسيق  PDFعلى أنواع عديدة من املعلومات :نصوص ورسوم بيانية
ومحددات وروابط وعناصر أخرى يتضمضها املستند اإللكتروني .باإلضافة إلى املحتوى  ،تتضمن
ملفات  PDFما يسمى "بنية" – وهي مجموعة من التعليمات التي تحدد املنطق املرتبط بمحتوى
املل –وهي تحدد الترتيب الصحيح للقراءة باإلضافة إلى وجود عناصر مثل القوائم ومعناها
والجداول وما إلى ذلك .تعمل ملفات  PDFذات العالمات بشكل أفضل مع برامج قراءة الشاشة
واألجهزة التي يستادمها العديد من املكفوفين وضعاف البصر واملستادمون اآلخرون من ذوي
اإلعاقة.
تعرف على املزيد حول وضع العالمات وتعيين اللغات وإضافة نص بديل للماططات وتعيين ترتيب
القراءة والتحقق من إمكانية الوصول وغير ذلك .يمكنك معرفة ذلك على العنوان التالي :
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http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/accessibility/products/acrobat/pdfs/acr
obat-x-accessibility-checker.pdf
يجب تزويد الصور في املستند بعنوان ونص بديل ووص ملحتوى الصورة.
مايكروسوفت باوربوينتPowerPoint
يحتوي كل إصدار من باوربوينع على مجموعة متنوعة من النماذج لترتيب املحتوى على شريحة.
تم تصميم باوربوينع لتشجيع استادام هذه التاطيطات على شريحة  ،خاصة في اإلصدارات
األحدث .سيضمن استادام هذه النماذج أن امللفات قد حددت بشكل صحيح من حيث وضع
العناوين والقوائم  ،والترتيب الصحيح للقراءة  ،وما إلى ذلك.
 يجب أن يكون تصميم الشرائح عالي التباين  ،التصميم املثالي :استادام األبيض واألسود ،بدون صورة خلفية
 يجب إدخال النص في الحقول املتوفرة بالشكل املناسب  ،ولي في مريعات النص التييرتبها املستادم على الشريحة
 في باوربوينع  ،توجد طريقة إلضافة نص بديل إلى صورة .إذا كان العرا التقديمي يحتويعلى صور زخرفية ال تنقل املعلومات ذات الصلة بمحتوى العرا التقديمي  ،فمن
ً
املستحسن ترك مريع النص البديل فارغا .إذا كانع الصورة ال تحتوي على نص بديل ،
فعادة ما يتاطاها قارئ الشاشة .يتم تحويل خيار النصوص الزخرفية  WordArtفي Office
2003-2007وفي جميع اإلصدارات الالحقة  ،إلى صور  ،ويجب إضافة نص بديل.
 يجب إضافة النص البديل إلى املاططات  ،ولكن في بعض األحيان قد يكون هناك نصبديل أكثر من الالزم في محتوى املاطط .إذا كان العرا التقديمي يحتوي على العديد من
الرسومات أو املاططات  ،فقد يكون الحل هو إضافة ارتباط تشعبي إلى مل  PPTاألصلي.
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ً
 اختر عرا املاطط  Outline Viewبدال من عرا الشرائح ألن ذلك سيجعل نص الفيديوً
متاحا لقارئ الشاشة .ال تظهر مريعات النص والصور ومالحظات املحاضر في طريقة العرا
هذه.
النص البديل واملحتوى
للصور:
عند كتابة نص بديل  ،ضع في االعتبار ما تنقله الصورة أو الرسم البياني من املعلومات األساسية ،
وهو مرتبط باملهمة أو الدرس املطلوب تعلمه ؛ على سبيل املثال  ،إذا كان هناك شخص في الصورة
 ،فمن املهم تحديد هذا الشخص أو ما يفعله في الصورة.
للرسوم البيانية:
على سبيل املثال  ،إذا كان الرسم البياني في شكل "فطيرة"  ،فاكتب معنى كل قطعة ونسبتها
املئوية .في بعض الحاالت  ،يمكنك فقط كتابة ما يعنيه الرسم البياني.
مايكروسوفت اكسل
 استادم تسميات واضحة وذات مغزى للصفوف واألعمدة قم بإنشاء أو تقديم مستند إلكتروني يتضمن قائمة بجميع الصيغ و  /أو وحدات املاكروذات الصلة
 توفير نصوص بديلة للماططات والبيانات الرسوميةً
 قدم أوصافا للماطط في منطقة التعليق قم بتميي الخاليا املهمة في البيانات ملساعدة املستادمين على تحديد موقع البيانات ذاتالصلة بسهولة أكبر
معامالت مجموعات البيانات على سبيل املثال  ،القيم األصغر واألكبر  ،الصفوف /
 تحديد ِّ77

األعمدة التي تحدد حدود البيانات)
 استادم لغة واضحة ومحددة لتميي الخاليا والقيم في الخاليا واملعلومات األخرى ذاتالصلة عند عرا جداول بيانات و  /أو صفحات إكسل
 استادم لغة واضحة ومحددة لوص املاططات والرسوم البيانيةً
 قدم نصوصا بديلة لوص الرسم البياني. بصرف النظر عن التنسيق  ،يجب فحص املواد التعليمية باستادام أدوات الوصول علىسبيل املثال  ،مدقق الوصول).
يمكنك معرفة املزيد حول موارد إمكانية الوصول إلى النص على العنوان التالي:
http://www.ict4ial.eu/guidelines/makingtext-accessible/resources-help-make-textualinformation-accessible
الفيديو

.mp4

ً
مكافئا أو ترجمة .الهدف هو أن الترجمة ليسع مجرد كلمات مكتوبة للجميع  ،وخاصة
 أرفق بالفيديو إما نصاً
املكفوفين وضعاف
للحوار الذي يتضمنه الفيديو  ،ولكن أيضا وص موجز ملا يحدث .
 تأكد من مزامنة النص  /النص املكافئ أو العنوان الفردي مع مادة الفيديو الترجمة هي البصر والصم وضعافطريقة بديلة إلظهار ما يسمع في مادة الفيديو ؛ يحتوي النص على جميع املعلومات املقدمة السمع
في الفيديو)
 تأكد من أن املستادم يمكنه التحكم في الفيديو :مستوى الصوت  ،وإيقاف الفيديو ،والتقديم السريع  ،والرجوع  ،واإليقاف املؤقع
يمكنك معرفة املزيد حول موارد الوصول إلى الفيديو في الرابط:
http://www.ict4ial.eu/guidelines/making-video-accessible/resources-help-make-video78

الوسائط
املتعددة

media-accessible
من
مزيج
 اتبع جميع االقتراحات ذات الصلة لتحسين إمكانية الوصول إلى النصوص والصوتالفيديو
والصور  ،ألن محتوى الوسائط املتعددة يمكن أن يجمع كل هذه العناصر
ً
ً
ً
والرسومات
 قدم محتوى صوتيا ووصفا نصيا يص العناصر األساسية ملحتوى الفيديووالصوت
والرسوم
املتحركة
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للجميع

 -7دور الوالدين في التعلم النشط في املنزل
ً
صعبا بشكل خاص على الطالب ذوي اإلعاقة .في حين أن
كان االنتقال إلى التعلم عن بعد بسبب الوباء
ً
ً
ً
املعلمين ملزمون بتقديم تعليم منص قدر اإلمكان  ،يلعب اآلباء أيضا دورا حيويا في توجيه وإرشاد
املتعلمين وحمايتهم في أثناء تعلمهم في املن ل .فيما يلي إرشادات مقترحة لآلباء لتحسين األداء في سياقات
ماتلفة .
 -1- 7دور الوالدين في أثناء التعلم املفتوح والتعلم عن بعد
ً
نظرا ألن املتعلمين ذوي اإلعاقة عادة ما يلزمون املن ل خالل وباء  ، COVID-19يمكن آلبائهم أن يلعبوا
دور ًا مهم ًا في نشاطاتهم اليومية  ،بما في ذلك التعليمً .
بناء على ما قدمه املشاركون  ،جرى تحديد األدوار
الثالثة التالية ألولياء األمور خالل تجربة التعلم عن بعد.
 تحفي عملية التعلم :يمكن للوالدين تشجيع أطفالهم على التعلم واملساعدة في تنظيم جدول
التعلم الخاص هم .هذا يمكن أن يجعل األطفال متحمسين للتعلم  ،حتى في ظل غياب التعلم
ً
وجها لوجه .في هذا السياق  ،ذكر كانغ ) Kang (2010أن الطالب ذوي اإلعاقة لديهم قدرة
منافضة في تنظيم دوافعهم  ،وهو أحد العوامل املهمة التي تؤثر على أداء التعلم.
ً
 تيسير عملية التعلم :نظرا ألن العديد من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة قد يفتقرون إلى
التقنيات املساعدة في املن ل الستادام أجهزتهم للتعلم عن بعد  ،يمكن ألولياء أمورهم أن يكونوا
ميسرين لعملية التعلم من خالل مساعدتهم في الوصول إلى أجهزتهم أو استادام األدوات التي
تمكضهم من التعلم عبر اإلنترنع والتفاعل مع املعلمين.
ً
ً
 التعليم :نظرا ألن اآلباء يكونون على اتصال مباشر مع أطفالهم في املن ل  ،فيمكضهم أيضا لعب دور
املعلمين  ،عن طريق تحميل املواد التعليمية التي يرسلها مدرسو املدرسة واستادامها في أثناء
عملية التعلم.
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 -2-7إرشادات لآلباء حول مساعدة أطفالهم على التعلم
في أثناء عملية تعلم الطالب  ،يجب على اآلباء الوفاء بمسؤولياتهم بالتعاون مع املعلمين ومديري املدارس ،
واالهتمام بالصحة البدنية والعقلية ألطفالهم .في هذا السياق  ،جرى إعداد اإلرشادات التالية املوجهة إلى
اآلباء ملساعدة أطفالهم على التعلم .
 من املهم أن يتعاون اآلباء مع املعلمين  ،وأن يتفقوا على أهداف مشتركة  ،وأن يستمعوا إلى
تعليماتهم حول كيفية مساعدة األطفال ذوي اإلعاقة على التعلم في املن ل في أثناء الحجر الصحي .
 اترك فقط بعض الرموز الضرورية على سطح املكتب .هذا سيسهل على الطفل اختيار األيقونة
التي ينبغي أن ينقر عليها .
 يتعلم األطفال في كل مكان ومن الجميع  ،ولي فقط عندما يكونون في املدرسة .استادم
األنشطة اليومية كحاالت تمرين .العد  ،والتسمية  ،وتوسيع املفردات  ،والنطق الصحيح) من
خالل الروتين اليومي املساعدة في ترتيب الطاولة  ،وعد األطباق أو أدوات املائدة  ،وترتيب
املالب ووضعها في الخزانة  ،وتسمية األلوان أو األشياء  ،ورواية القصص الخيالية  ،وما إلى
ذلك) .
 تأكد من سالمة طفلك على اإلنترنع  ،وجنبه املمارسات الضارة مثل التنمر .
 إن إمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كبيرة ويجب استادامها بحكمة & (El Ghoul, O.,
Jemni, M. 2009) .قم بتاصيص وتبسيط الوصول إلى جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهات
الذكي الخاص بك بحيث يمكن لطفلك استادام البرامج مثل  zoomأو  ، Skypeواستادام
منصات التعلم بأقل عدد ممكن من النقرات .
 بصرف النظر عن تواتر التعلم عن بعد كل يوم أو مرة واحدة في األسبوع)  ،سواء تم تسليم املواد
التعليمية كدروس فردية أو حزم دروس بالبريد أو عبر اإلنترنع  ،حدد ً
وقتا في كل يوم ألحد
ً
الوالدين لدعم الطفل في التعلم ،والت ام باستمرار هذه املواعيد من يوم آلخر  ،حتى تصبح عادة .
 خذ فترات راحة متكررة وقصيرة في أثناء التعلم أو التدريب أو أداء الواجب املن لي .غير األنشطة
ً
كثيرا إذا كان الطفل مفرط النشاط .يمكن القيام بتمارين بسيطة  ،أو الغناء  ،أو حل مهمة  ،أو
الرسم  ،أو أي ش يء آخر .
 ساعد األطفال على استادام الكتب وأوراق العمل بشكل مستقل قدر اإلمكان .اشرح لهم وحدد
ما يتعين عليهم القيام به .
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ً
 إذا كانوا يتساءلون عن سبب تعلمهم شيئا ما عندما ال يذهبون إلى املدرسة وال يحصلون على
ً
درجات  ،إشرح لهم أن املعرفة مهمة  ،وأن الدرجات ستأتي الحقا
ً
 امتدح دائما العمل الجاد واإلرادة  ،ولي النجاح فقط .
ً
 بدال من الذهاب إلى املكتبات  ،استادم األشياء القديمة املوجودة في املن ل ،والتي لم تعد بحاجة
إلى تعلمها وممارستها .على الجانب غير املستادم من الورقة  ،يمكنك الرسم أو التدرب على
الكتابة أو ممارسة املهارات الحركية الدقيقة – قص الورق وطيه ولصقه .ابحث عن طرائق
الستادام األقمشة القديمة أو الكرتون أو الصناديق أو العبوات البالستيكية بطريقة جديدة .ال
توجد قواعد أو حدود .يتعلم األطفال من خالل اللعب واملرح .إذا كنع تفتقد األفكار  ،فابحث
عضها في مواقع الويب املوثوقة .
ً
 إذا كان الطفل أميا  ،ويريد تعلم كلمات األغنية أو أي نص آخر  ،فيمكن للوالدين تعجيل
الصوت باستادام أدوات أو تطبيقات الويب املجانية( على سبيل املثال )  vocaroo.comأو إنشاء
رمز االستجابة السريعة لبعض املحتويات حتى يتمكن الطفل من الوصول بنقرة واحدة واالستماع
ً
ممتعا للطفل  ،وسيقلل من عدد مرات التكرار للوالد
عدة مرات حسب الحاجة .سيكون ذلك
ويوفر الوقع .
 يمكن للوالدين دعم وتحفي الطفل على التعلم من خالل الثناء ومنح "درجات" تحاكي ما يفعله
ً
املعلمون .على سبيل املثال  ،يمكن استادام طوابع األطفال النحل والزهور) بدال من مكافأتهم
ودعمهم بالحلويات أو الطعام .
 -3-7إرشادات للوالدين لضمان سالمة أطفالهم في املنزل
ً
اآلباء أو األولياء مسؤولون في املقام األول عن سالمة األطفال  ،ألن األطفال يقضون وقتا أطول في املن ل
ً
بسبب الوباء .من خالل التعلم والتمثيل  ،يستطيع اآلباء أو األولياء توفير مساحة أكثر أمانا لألطفال
للعيش والدراسة .انظر اإلرشادات التالية:
 كن على اطالع جيد حتى تتمكن من حماية نفسك وطفلك بشكل مناسب .يكفي سماع معلومات
محدثة عن فيروس كورونا أو كوفيد  )19-مرة في اليوم.
ً
ً
ً
 ضع جدوال يوميا جديدا لجميع أفراد األسرة يناسب الجميع وقع النوم  ،أو تناول الطعام  ،أو
اللعب  ،أو الدراسة  ،أو التمرين  ،أو إجراء مكاملات هاتفية  ،أو التواصل مع األصدقاء عبر
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ً
اإلنترنع) .يوفر هذا الجدول إحساسا باألمان واليقين في أوقات عدم اليقين للجميع  ،وهو مهم
بشكل خاص لألطفال الذين يعانون من العزلة.
 اتبع توصيات منظمة الصحة العاملية .اقرأ لألطفال الكتيبات والكتب املصورة التي تتحدث عن
 Covid - 19أو اقرأها معهم .علمهم غسل أيديهم أو استادام املطهرات ؛ اشرح لهم سبب عدم
ً
تمكضهم من اللعب مع األطفال اآلخرين اآلن  ،وأنهم سيتمكنون من القيام بذلك قريبا إذا ظلوا
بصحة جيدة .اشرح لهم أنه ال أحد يارج  ،وأن رياا األطفال واملدارس وأماكن التجمع مغلقة.
تحدث إلى طفلك باستادام جمل قصيرة ويسيطة.
 كن قدوة لطفلك .أظهر السلوكيات املرغوبة  ،ألن الكلمات وحدها ال تكفي.
ً
ً
 شاركهم كل ما يمكنكم فعله معا ،مثل تطهير األسطح التي غالبا ما يتم ملسها وألعاب األطفال
املوجودة في املن ل.
 جهز ملصقات تساعد الطفل في الحفاظ على النظافة قم بلصق رمز غسل اليدين بالقرب من
ً
الباب األمامي ؛ ضع رمز قناع على الباب عند مستوى عيني الطفل) .امتدح دائما السلوك
املطلوب .كافئ من حين آلخر  -بملصق أو ختم أو ش يء صغير يحبه الطفل.
 التواصل مع الزمالء مهم  ،لذا يمكنك ترتيب مكاملات هاتفية أو مكاملات فيديو منتظمة إلبقاء
طفلك على اتصال مع األصدقاء.
 جنب طفلك املشاهد املحرجة والصادمة التي تعرا األشخاص املصابين بمرا شديد أو الذين
ماتوا بسبب فيروس  Covid-19 .انتبه ملا يعرا على التلفزيون الذي يشاهده الطفل والذي يمكن
أن يزيد من انزعاجه أو خوفه.
 -4- 7إرشادات للتواصل بين أولياء األمور واملعلمين لتسهيل التعلم
ياش ى اآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال معاقين من تراجع أطفالهم نتيجة التحول إلى التعلم عن بعد ،
ألن ذلك يزيد من تحديات التعلم .ومع ذلك  ،يمكن أن تكون مواكبة املعلمين مفيدة للتافي من قلق
األهل واألطفال ألن املعلمين محترفين مدربين ويعرفون ظروف الطالب .املزيد من التواصل بين اآلباء
واملعلمين مفيد لتقدم األطفال املعوقين .نعرا في ما يلي بعض اإلرشادات :
 يجب على املعلمين مشاركة تقدم األطفال مع اآلباء على نحو متواتر .
 يجب على املعلمين تزويد اآلباء بالتوجيهات حول طريقة تحفي األطفال .
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ً
 يدعو املعلمون أولياء األمور لوضع خطط دراسة لألطفال وتنفيذها معا .
 يشارك اآلباء نمو أطفالهم وتغيراتهم بعد التعلم مع املعلمين بانتظام .

ً
 يمكن لألهل أن ينقلوا احتياجات أطفالهم الشخصية إلى املعلمين وفقا لفهمهم ألطفالهم .
 يجب على اآلباء تنفيذ الخطة بالتنسيق مع املعلم والتواصل معه ملتابعتها .

 - 8التحديات والتوصيات والنتائج
ً
استنادا إلى مالحظات املشاركين التي تم جمعها عبر االستبيان  ،تم تحديد التحديات التالية في أثناء تجربة
التدري عن بعد للمتعلمين ذوي اإلعاقة.
 )1يفتقر املتعلمون ذوو اإلعاقة إلى مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :من الواضح أن
املتعلمين ال يمتلكون املهارات الالزمة للعمل على األجهزة الرقمية  ،مثل التجول عبر اإلنترنع أو
الوصول إلى املنصات واألدوات أو حتى مجرد فتح مواد التعلم اإللكترونية .لذلك  ،كانع تجربة
التعلم عن بعد صعبة بالنسبة ملعظم املعلمين.

 )2يفتقر اآلباء إلى مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتً :
تماما مثل التحدي السابق  ،لم يكن
ً
لدى اآلباء أيضا مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساسية ملساعدة أطفالهم بشكل أكبر
خالل تجربة التعلم عن بعد.
 )3دخل األسرة املنافض :معظم املتعلمين ذوي اإلعاقة هم من أسر فقيرة  ،لذلك ال يمتلك معظمهم
أجهزة رقمية أو تقنيات مساعدة في املن ل أجهزة كمبيوتر أو أجهزة محمولة) يمكن أن تساعدهم
على التعلم عن بعد في املن ل .باإلضافة إلى ذلك  ،يعد الوصول إلى اإلنترنع واملوثوقية مشكلة
ً
كبيرة أيضا .على سبيل املثال  ،ذكرت إحدى املشاركات  ،التي تعمل مدرسة للمتعلمين الصم  ،أنه
ً
ً
نظرا النافاا االتصال باإلنترنع  ،لم يكن مؤتمر الفيديو واضحا للغاية  ،وبالتالي لم تستطع فهم
املتعلمين في أثناء التواصل بلغة اإلشارة.
 )4نقص األدوات املتاحة :أفاد العديد من املعلمين أن األدوات واملنصات املتوفرة عبر اإلنترنع ال
يمكن الوصول إليها بشكل كامل لجميع املتعلمين ذوي اإلعاقة .لذلك  ،ال يمكن استادام بعضها
للتعلم عبر اإلنترنع.

ً
 )5نقص موارد التعلم املتاحة :أبرز العديد من املعلمين أنه نظرا للحالة الطارئة غير املتوقعة لوباء
كورونا  ،لم يعد معظم املعلمين موارد تعليمية مناسبة للتعلم عن بعد .باإلضافة إلى ذلك  ،ذكر
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ً
ً
عددا محدود ًا ً
جدا من موارد التعلم املتاحة عبر اإلنترنع .لذلك ،
هؤالء املعلمون أيضا أن هناك
ً
ً
كان توفير التعليم عن بعد أمرا صعبا للغاية.
 )6غياب التوجيه والتدريب للمعلمين :من التحديات األخرى التي أثارها املعلمون خالل هذه التجربة
التعليمية عن بعد غياب اإلرشادات واملبادئ التوجيهية التي يمكن أن تساعدهم على تكيي
محتويات التعلم الخاصة هم مع التدري عبر اإلنترنع وعن بعد .وقد أدى ذلك إلى صعوبة تبني
ً
هذه التجربة التعليمية عن بعد وتأخير موعد بدئها  ،ألن األمر كان مربكا لهم.
ً
 )7ضع التحفي ومهارات التنظيم الذاتي :ذكر العديد من املعلمين أن املتعلمين ال يتبعون دائما
جدول التعلم املعد  ،ومن ثم فقد تاطوا العديد من الدورات عبر اإلنترنع .باإلضافة إلى ذلك ،
ذكر العديد من املعلمين أن مهارات تنظيم الذاتي تكون منافضة لدى املتعلمين ذوي اإلعاقة ،
وبالتالي فهم بحاجة إلى شخص يراقبهم حتى يتمكنوا من التعلم.
 )8عدم وجود مناهج تربوية جذابة :ذكر أحد املعلمين أن إحدى املهام الصعبة هي كيفية تقديم
محتوى التعلم عبر اإلنترنع بطريقة تفاعلية من أجل الحفاظ على تحفي املتعلم خالل عملية
التعلم بأكملها .باإلضافة إلى ذلك  ،ذكر املعلم أن بعض الفصول العملية مثل الرسم أو البستنة)
ً
كان من الصعب جدا تقديمها عبر اإلنترنع.
 )9السالمة في املن ل :ذكر العديد من املعلمين أنهم قلقون بشأن سالمة طال هم في املن ل من فيروس
كورونا ) ، (COVID-19حيث قد ال يكون لديهم معلومات كافية حول كيفية حماية أنفسهم .ذكر
ً
املعلمون أيضا أن املتعلمين قد يظلون آمنين من خالل القيام ببعض التمارين البدنية
واالجتماعية التي يمارسونها عادة في املدرسة .
ً
يلخص الشكل  42هذا الفصل ويعرا إطارا للتحديات التي يمكن مواجهتها في أثناء التعليم  /التعلم عن
بعد للطالب ذوي اإلعاقة .على وجه التحديد  ،يتكون هذا اإلطار من ثالث طبقات .ترتبط الطبقة األولى ،
التي تعتبر العمود الفقري للتعليم الخاص عن بعد  ،بصان ي السياسات كأصحاب مصلحة وتغطي املبادئ
التوجيهية واألدلة والسياسات التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر بطريقة جيدة أو سيئة) على عمل أصحاب
املصلحة اآلخرين  ،بما في ذلك اآلباء واملعلمون  ،والتي جرى وضعها في الطبقة الثانية  ،الذين يعملون
ً
مباشرة مع الطالب ذوي اإلعاقة .أخيرا  ،تغطي الطبقة الثالثة الطالب ذوي اإلعاقة  ،والتي جرى وضعها في
مركز هذا اإلطار .

85

الشكل  .42إطار تحديات التعليم الخاص عن بعد
القصة  :10التحديات والحلول للطالب ذوي اإلعاقة خالل جائحة  COVID-19في جامعة الصين املفتوحة
اسمي ليو شياوباو  ، Liu Xiaobaoأعاني من إعاقة جسدية تتعلق بالتهاب الفقار الالصق .أنا طالب جام ي
أدرس العمل االجتمادي في مدرسة شين ن  ، Shenzhenمدرسة املعاقين  ،الجامعة املفتوحة في الصين
)(OUCمنذ خري  .2019في أواخر يناير  ، 2020تأثرت الصين بوباء كورونا  ،ونتيجة لذلك بدأت املدرسة
في تقديم دورات عبر اإلنترنع لجميع املواد في فصل الربيع .الفصول الدراسية عبر اإلنترنع مفتوحة لجميع
الطالب ويمكن الوصول إليها من خالل أجهزة الكمبيوتر أو الهوات املحمولة أو األجهزة املحمولة األخرى .
ً
ً
ً
بصفتي طالبا يستمتع بالتواصل وجها لوجه مع املعلمين والطالب  ،كان التعلم عبر اإلنترنع تحديا بالنسبة
لي  ،حيث سيتعين علي التكي مع جو التعلم في الفصول الدراسية عبر اإلنترنع والتواصل عن بعد مع
املعلمين والطالب .لكي أتمكن من املشاركة في الفصول عبر اإلنترنع  ،قمع بتعديل برنامجي اليومي وأعدت
ً
ترتيب األنشطة األخرى .باإلضافة إلى متابعة الدروس عبر اإلنترنع أثناء إغالق املدرسة  ،وبصفتي مراقبا
للفصل  ،فقد كنع أتابع نشر الرسائل على مجموعة التواصل  QQفي الفصل  ،بما في ذلك مواعيد
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املحاضرات  ،وروابط البث املباشر  ،وما إلى ذلك  ،من أجل تذكير زمالئي بمواعيد املحاضرات عبر اإلنترنع
في الوقع املحدد انظر الشكل . )43
واجهع العديد من الصعوبات أثناء عملية التعلم عبر اإلنترنع لكنني تمكنع من التغلب على كل مضها على
حدة .على الرغم من أن النظام األساس ي للفصول الدراسية عبر اإلنترنع يدعم الحوار التفاعلي  ،إال أن
االتصال اقتصر على النصوص املكتوبة .في بعض األحيان لم أفهم معلومة معينة ،ولكني لم أتمكن من
طلب مساعدة فورية من املعلمين .ماذا كان من املفترا أن أفعل في هذه الحالة؟ كان الحل هو التقاط
ً
صورة للشاشة ثم محاولة فهمها بعد الفصل .قمع أيضا بطباعة املعلومات املهمة التي يتم تدريسها في
الفصول الدراسية .من خالل لقطات الشاشة املحفوظة على هاتفي املحمول  ،يمكنني مراجعة الدورات في
ً
أي وقع .قمع أيضا بتثبيع تطبيق  Open Cloud Bookstoreعلى هاتفي املحمول  ،حيث قمع بتن يل
الكتب املدرسية لكل موضوع كمرجع احتياطي لألوقات التي ال تتوفر فيها الكتب املدرسية املطبوعة .
ً
بناء على تجربتي  ،قمع بإنشاء بعض النصائح التعليمية الخاصة بالدورة التدريبية .على سبيل املثال ،
قمع بوضع محتوى التعلم لكل دورة تدريبية نظرية في مستند وورد  ، Wordوقمع بنعخه إلى تطبيق
تحويل النص إلى كالم  ،وقمع بتحويل املحتوى الناتج إلى مل صوتي بصيغة ، MP3ثم حفظع املل
ً
الصوتي على هاتفي املحمول .يمكنني بعد ذلك االستماع إلى املحتوى حتى عندما أكون بعيدا عن
الكمبيوتر .هذا جعل تعلمي أكثر فعالية .منذ ذلك الحين  ،قمع بتمرير هذه الطريقة إلى زمالئي في الفصل
وأثبتع أنها مفيدة بشكل خاص للمتعلمين ضعاف البصر .
ً
في أثناء الوباء  ،لم يكن املعلمون والطالب قادرين على االلتقاء ببعضهم بعضا  ،فكي
الناشئة عن الدراسة؟ دورة اإلحصاء االجتمادي هي دورة بدأت في نهاية أبريل .خالل املحاضرات عبر
اإلنترنع  ،ناقش املعلم ً
عددا من املفاهيم املهمة التي يصعب فهمها مثل املتوسطات ،والوسيط ،ووسيط
نناقش املشكالت

املجموعة ،والتباين ،واالنحراف املعياري ،واملعامل املنفصل .ومع ذلك  ،فشلع تسونغ جينغ ، Cong Jing
ً
زميلة الدراسة  ،في فهم هذه املفاهيم .كانع قلقة للغاية وجاءت إلي لطلب املساعدة .حددت موعدا لشرح
املفاهيم لها عبر مكاملة  QQالصوتية  ،وشرحع املفاهيم ونقاط املعرفة بالتفصيل وعلمتها الخطوات
واألساليب الالزمة لحل األسئلة النموذجية .
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الشكل  .43قيادة زمالئي في الفصل لدراسة "الدرس األول من الفصل الدراس ي الجديد" الذي قدمتهOUC
ً
من خالل نتائج االستبيان واستنادا إلى خبرات التدري والتعلم املشتركة عن بعد من قبل املشاركين ،
يمكن تحديد التوصيات التالية لتحسين الفرص التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة في أثناء التعلم عن بعد .
لواض ي السياسات :
 تطوير تقنيات رخيصة ومعقولة التكلفة  ،بما في ذلك التقنيات املساعدة  ،للتافي

من مشكلة

الفجوة الرقمية وتسهيل تعلم الطالب عبر اإلنترنع وعن بعد .
 يجب إطالق املزيد من املبادرات لت ويد األسر ذات االحتياجات الخاصة هذه التقنيات في املن ل ،
ً
فضال عن تزويدهم بأموال مكرسة لتقديم املزيد من الدعم ألطفالهم ذوي اإلعاقة .
 تنمية كفاءات املعلمين العاملين مع الطالب ذوي اإلعاقة في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .
 وضع سياسات تهدف إلى استادام أدوات اإلنترنع في التعليم بطريقة أخالقية وآمنة وغير منحازة .
 دعم البحوث القائمة على األدلة ومجتمعات املمارسات املتعلقة بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة
عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .
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 تعزيز التعاون بين املدارس واألسر ذات االحتياجات الخاصة والوكاالت الحكومية  ،ال سيما في
سياق األزمات مثل جائحة .) COVID-19
للمعلمين واملدربين :
 توفير إرشادات ودورات تدريبية ألولياء األمور والطالب حول كيفية استادام األدوات التعليمية
عبر اإلنترنع .
 استادم املوارد التعليمية املفتوحة ) ، (OERألن هذه املوارد  -باالف املواد املنشورة بموجب
رخص تجارية  -يمكن تكييفها لتلبية متطلبات الوصول واملشاركة بحرية مع املجتمعات  ،مما
يقلل من ازدواج العمل ضمن املؤسسات وبيضها .
 اعتماد استادام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألدوات اإللكترونية في جميع مجاالت تطوير
املناهج .يعتبر تصميم املناهج وفق منهج التصميم العام للتعلم من املبادئ األساسية لتلبية
احتياجات التعلم لجميع الطالب .
 دمج الطالب ذوي اإلعاقة في الفصول الدراسية للتعليم عبر اإلنترنع "الدمج" مع توفير الدعم
املناسب عند الضرورة) .
ً
 استادام التعليم بوساطة األقران غالبا ما يأخذ شكل التدريب من قبل األقران) والتعليم
ً
التعاوني أو الجمادي  ،حيث يكون أحد املدرسين متاصصا في املحتوى واآلخر يتم تدريبه على
منهجيات تعليم الطالب ذوي اإلعاقة .
 تعديل طرائق التعليم واملناهج الدراسية  ،بما في ذلك مهارات وإستراتيجيات التعلم ،واستادام
املنظمين املحترفين .
 تدريب األطفال واإلشراف عليهم بشكل مناسب لحمايتهم من التعرا للمااطر التي تواكب القيام
باألنشطة عبر اإلنترنع مثل التنمر) .
 إنشاء أنشطة داخلية  /من لية بديلة عن طريق التاطيط املشترك للتركي على األنشطة اليومية ،
مثل فرص التعلم ألفراد األسرة  ،والبرامج التلفزيونية  /عبر اإلنترنع املناسبة للعمر  ،واستكشاف
مهارات جديدة ونظام الرياضة  /اللياقة البدنية  ،إلخ .
للمصممين ووكاالت تقييم الجودة :
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،  يمكن أن يغطي هذا اإلطار عدة أبعاد. تطوير إطار لتقييم جودة التعلم املفتوح والتعلم عن بعد
. بما في ذلك محتوى التعلم وبيئة التعلم واألساليب التعليمية
 رفع مستوى الودي حول إرشادات إمكانية الوصول التي يجب مراعاتها في أثناء تطوير املنصات
 وكذلك، (WCAG)  مثل إرشادات الوصول إلى محتوى الويب، واألدوات واألجهزة عبر اإلنترنع
(UDL). التصميم العام للتعلم
 التعاون مع كل من املعلمين واملدارس إلنشاء طرائق لتقييم التعلم تسهل تقييم تجربة التعلم
 من،  في عصر البيانات الضخمة،  على سبيل املثال.املفتوح والتعلم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة
املمكن استادام تحليالت التعلم لتحليل بيانات تفاعل الطالب الستاراج رؤى حول عملية
.  وبالتالي تعزيزها، التعلم
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