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قد يعاين األشخاص مع ختلّف عقلي من صعوبات يف االداء اليومي يف بيئات احلياة املختلفة ،وأيضا خالل املشاركة يف
نشاطات خمتلفة كالتّعلّم ،والتواصل مع اآلخرين ،والعمل .يعمل صندوق شاليم يف سبيل أن يتم ّكن كل فرد يعاين من
ختلّف عقلي يف اجملتمع احمللي من استنفاذ قدراته الكامنة يف هذه النشاطات ،وأن ينعم بالتايل جبودة احلياة األمثل
ِ
املساعدة ( ))Assistive Technology- ATمي ّكن من ردم
التطور التكنولوجي (،ال سيّما يف جمال التكنولوجيا
بالنسبة لهّ .
الفجوة بني متطلّبات النشاطات واالنشغاالت املرّكبة ،وبني القدرات املتوفّرة لدى ذوي اإلعاقات ،وعليه يفتح أمامهم
فرصا جديدة ملمارسة االستقالليّة ،واالخنراط يف اجملتمع.

ختصص يف صفوف املهنيّني ،ال سيّما عندما
اخلاصة هي جمال ّ
عملية مالئمة التكنولوجيا املساعدة لذوي االحتياجات ّ
يتعلق األمر يف جمال العالج بواسطة التشغيل ،وجمال عالج اضطرابات النُطق واللغة ،والعالجات الطبيعيّة ،والرتبية

اخلاصة .عملية املالئمة مرّكبة للغاية ،وتشمل تقييم وحتليل وتناول العديد من املناحي واملميزات ،وذلك حبسب ثالثة
ّ

مرّكبات :الفرد؛ ونطاق العمل؛ والبيئات املختلفة اليت ينشط فيها الفرد .وبسبب تشتّت املعلومات ،والنقص يف بنك عام

جيمع البيانات والتوصيات حول مالئمة شىت انواع التكنولوجيا ،ال جند سوى حفنة من املعاجلني الذين ميلكون خربة
ِ
املساعدة باالعتماد على املعارف املهنية املكتسبة ،وعلى جتارب شخصية مرتاكمة .غالبية
العمل يف جمال التكنولوجيا
املعلومات القائمة ال تعتمد على األدلة والقرائن بل جيري نشرها يف مواقع جتارية ذات مصلحة تسويقية.
بغرض االستجابة هلذا النقص ،جرت حماولة لالستعانة مبنظومة عالجيّة داعمة للقرار Clinical Decision Support
ِ
العالجي ألخصائيني
تستخدم تكنولوجيا اتصاالت ومعلومات حتاكي التفكري
 .System- CDSSهذه املنظومة هي برجميّة
ّ
ِ
مساعدة يف مجع وحتليل املعلومات الكثرية واملرّكبة هبدف اختاذ قرار
يف اجملال ،وعلى هذا النحو فهي تُستخدم كأداة

نصت على أن املنظومة الداعمة للقرار
عالجي) . (Patel et al., 2002; Grosan & Abraham, 2011فرضية البحث ّ

بعامة ،واألشخاص مع ختلّف عقلي
(واملسماة  ، OSCARواليت بنيت كي تالئم الفأرة لصاحل األشخاص املعاقني ّ
خباصة)،ستساعد ِ
املعاجلني على اسرتجاع املعلومات ذات الصلة ،وعلى تقاسم وفهم التفكري اإلكلينيكي ،وستزيد بالتايل
ّ
من فاعلية عملية املالئمة ،ال سيّما يف صفوف من ال ميلكون خربة يف هذا اجملال ( .)O'Neill et al., 2004جرى تنفيذ

البحث احلايل من قبل طاقم متع ّدد اجملاالت ،والذي

دمج خربة يف العالج بواسطة التشغيل ،ومعارف وتطبيقات يف جمال تكنولوجيّة منظومات املعرفة .سبق إجراء البحث
املهمة ملالءمة  ATللبشر ،وجرى كذلك حتديد القوانني القائمة بني املفاهيم املختلفة،
بناء منظومة تبويب لتعريف املفاهيم ّ
وحتقيق سرياهنا العلمي من خالل خرباء يف اجملال .ساعد وجود هذه البنية على بناء منظومة داعمة الختاذ

القرار( Clinical

 ،)Decision Support System- CDSSواليت بنيت هبدف حماكاة التفكري اإلكلينيكي ،والتسهيل على املعاجلني كي يعثروا على
التكنولوجيات اليت تالئم األشخاص ذوي احملدودية بعامة ،واألشخاص ذوي احملدودية العقلية على وجه اخلصوص.
متثّل الهدف األساسي للبحث يف فحص ما إذا كانت املنظومة الداعمة الختاذ القرار اإلكلينيكي ( وتسمى
حتسن على حنو إحصائي حاسم اختيار الفأرة أو بديل الفأرة األكثر مالءمة لذوي احملدودية من قبل ِ
معاجلني مبتدئني،
ّ
على حنو مشابه للمعاجلني املختصني يف جمال مالئمة الـ .AT
) OSCAR

مشل البحث كذلك هدفني ثانويّني ومها فحص ما إذا كانت املنظومة قابلة للتطبيق ومطواعة بالنسبة للمعاجلني الذين
يقومون باستخدامها؛ وكذلك فحص تقييم مستخدمي منظومة  OSCARلعمليّة التعلّم اليت اكتسبوها خالل جتريبهم

املنهجي ملالئمة الفأرة لإلنسان على النحو الذي حياكي التفكري اإلكلينيكي.
ّ

المنهجية جرى تطوير منظومة  OSCARوتثبيت سرياهنا من خالل ثالث مراحل متهيديّة مشلت بناء تبويب جملال AT؛
وكتابة قوانني ( إذا ما فعلنا كذا -عندئذ سيحصل كذا) حتاكي التفكري اإلكلينيكي خالل عملية اختيار الفأرة اليت تالئم
مميّزات الشخص ذي االحتياجات اخلاصة؛ ومشلت املرحلة الثالثة تطوير واجهة استخدام سهلة لصاحل املعالِج للتزويد
باملعلومات املتعلّقة بالشخص واحلصول على التوصية.
األساسي ،وذلك من
بعد تنفيذ املراحل التمهيدية جرى توثيق ثالثة توصيفات حالة بغرض تنفيذ البحث االختباري
ّ
خالل االستعانة خبرباء من جمال  ،ATوخرباء من جمال منظومات املعرفة .شاركت يف البحث أربع جمموعات من ِ
املعاجلات
بالتّشغيل ( ،)55=Nوجمموعتان من اخلبريات ( ،)N=15وجمموعتان مبتدءتان يف جمال  ،ATتضم كل واحدة منها 20
جربت اخلبريات واملعاجلات املبتدءات العشرين منظومة  OSCARوذلك من خالل التزويد
شخصا .خالل البحث ّ
مبعلومات حول حالتني موثّقتني .جرى فحص فاعليّة املنظومة من خالل مقارنة نتائج الفأرة احملبّذة لكل وصف حالة.
أجريت املقارنة بني جمموعة اخلبريات اللوايت ح ّددن " املواصفة املثلى" للفأرة وبني جمموعيت املبتدئني واليت قامت األوىل

التقليدي يف مالئمة الفأرة أو بديلها .جرى عالوة على
منها باستخدام منظومة  OSCARواستخدمت األخرى املنهج
ّ
التطبيقي ملنظومة  OSCARمبساعدة استبيان ) ،System Usability Scale (SUSوفُحصت عمليّة
ذلك فحص اجلانب
ّ
احلايل.
تعلم املستخدمني بواسطة استبيان قصري بين خصيصا ألغراض البحث ّ

فصل ملميّزات املشاركني يف البحث مبساعدة اإلحصائيات الوصفية ،ونـُ ّفذت اختبارات مان يوتين(Mann-
جرى وضع ُم ّ
)Whitney test

أظهرت النتائج األساسية عدم وجود فرق حاسم يف مالئمة الفأرة (أو بديل الفأرة) بني جمموعة اخلبريات وجمموعة
املبتدءات اللوايت استخدمن املنظومة مقتبل "وصفي حالة" اعتياديّنيُ .عثر يف املقابل على فرق بني جمموعة اخلرباء وبني
املبتدئني الذين استخدموا الطريقة التقليدية ومل يستخدموا املنظومة .ما يعنيه األمر هو أ ّن الفجوة يف املعرفة واخلربة بني

تبني أن املنظومة قابلة للتطبيق يف
اجملموعتني قد ُردمت مبساعدة املنظومة .أما مبا يتعلق باملناحي التطبيقية للمنظومة فقد ّ

املهمة ملعملية املالئمة؛ ويف تنظيم املعلومات؛ ويف التعامل مع مفاهيم مهنيّة يف املضمار؛ ويف توفري
تذ ّكر مميّزات الشخص ّ
املعلومات حول الفأرات القائمة؛ ويف حتليل املعلومات الكثرية اليت جرى جتميعها.

البدئي للمنظومة الداعمة للقرار  OSCARعلى املساعدة
استنتاجات :من الناحية التطبيقية أظهر البحث قدرة اهليكل
ّ
يف ردم الفجوة بني املبتدئني واملختصني يف مسألة تعزيز فاعليّة مالئمة التكنولوحيا املساعدة للفرد ،وكذلك قدرته على

اهليكلي واملنظّم للخرباء يف اجملال .تُظهر مؤ ّشرات النجاح وجوب توسيع استخدام
املسامهة يف التفكري اإلكلينيكي
ّ
املنظومة الداعمة للقرار كي تالئم لـ  ATبأنواع خمتلفة .هذه املسامهة ذات البعد التطبيقي حتمل يف طياهتا مدلوالت
خاصة ،ال سيّما على ضوء صعوبة تأهيل املعاجلني يف اكتساب اخلربات املطلوبة يف هذا اجملال ،إىل جانب كلفة
ّ
صة لتحسني وزيادة فاعلية عمليّة
التكنولوجيا الباهظة ،وصعوبة مواكبة التجديدات السريعة يف هذا املضمار .مثّة امهيّة خا ّ
مالئمة  ATألشخاص مع ختلّف عقلي ،ألهنم قد يستفيدون من حتسني اخلدمة عند تبسيط العمليّة وتقصريها .جيري
فحص االستنتاجات على حنو نقدي مقابل حمدوديّات البحث .على الرغم من ذلك يق ّدم البحث مسامهة نظرية من

املهمة يف مالئمة  ATللفرد .يساهم البحث أيضا يف فهم عملية التفكري
خالل تثبيت (مقرون باألدلّة)
ّ
للمتغريات ّ
اإلكلينيكية يف اجملال ،ويف فهم قيمة املنظومة الداعمة للقرار يف جماالت متنوعة .من هنا يتالئم البحث مع رؤيا صندوق
شاليم يف العمل لصاحل احتياجات األشخاص مع ختلّف عقلي ،واملساعدة غري املباشرة املتمثلة يف تدريب معاجليهم.

