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من عليمية،الطلبة في وضعية إعاقة بصرية الى العملية التاصبحت عملية ولوج و ادماج  ➢
ض على المواضيع الراهمنة التي تشغل قطاع التعليم عموما ومدبري جامعة القاضي عيا

..في ظل التحوالت التي فرضتها جائحة كورونا. وجه التحديد
.عاقةال ينفك هذا االنشغال ينفصل عن اهتمام كوني بمسألة األشخاص في وضعية إ ➢
شخاص في وطنيا، اعتمد المغرب في نفس اإلطار على قوانين مخصصة لتعزيز وحماية األ➢

.وضعية إعاقة
.إال أن االهتمام يواجه مجموعة من الصعوبات والعراقيل➢

السياق العام لموضوع البحث 



ليممن المواضيع التي أصبحت محور اهتمام المختصين في مجال تكنولوجيا التع➢
مية من اجل وهو من السياسات والبرامج الحديثة التي تبنتها مختلف المؤسسات التعلي➢

المضي بالتعليم العالي وتحقيق الجودة
لية التي كما انه من المواضيع التي تنص عليها مجموعة من المواثيق واالتفاقيات الدو ➢

اص في وضعية تعني بحقوق االنسان واحقيته في العيش الكريم ومن بينها اتفاقية األشخ
.-الموسومة بالعيش المستقل واإلدماج في المجتمع -19اعاقة في مادتها

أهمية الموضوع 



القاضي عياض، بجامعةللرقمنةتسليط الضوء على واقع ولوج الطلبة في وضعية إعاقة بصرية 
ظام الرقمنة في وتداعياتها على جودة مساراتهم التعليمية والحياتية والوقوف على مدى تطبيق ن

.العملية التعليمية بالجامعة واآلليات المعتمدة في ذلك

اهداف البحث   



عمال االدوات من بين االشكاالت المطروحة االن في مجتمع المعلومات تلك المتعلقة بنشر واست
بجامعة لرقمنةلالرقمية، والمتمثلة في ارتباط مستوى ولوج الطلبة افي وضعية إعاقة بصرية 

.القاضي عياض بمراكش، بتساوي الحظوظ أما التعليم الجامعي بين جميع الطلبة

:دفعنا لطرح السؤال االشكالي االتي
لقاضي ما هي مظاهر واشكال الولوج الى الرقمنة للطلبة في وضعية إعاقة بصرية بجامعة ا

عياض؟ وهل هي متاحة كنمط اضحى معتمدا ام ان تحقيقها ال يزال محدودا بالرغم من 
ضروريتها في ظل التحوالت التي فرضتها جائحة كورونا؟

إشكالية الدراسة 



ة في الطلبعملية ولوج و ادماج  تتعلق بموضوع وقفنا عند دراسات سابقة ❑
ن في إلشكاالت المطروحة االوضعية إعاقة بصرية الى العملية التعليمية وا

متمثلة في مجتمع المعلومات تلك المتعلقة بنشر واستعمال االدوات الرقمية، وال
ساوي الحظوظ بتللرقمنةارتباط مستوى ولوج الطلبة افي وضعية إعاقة بصرية 

.أما التعليم الجامعي بين جميع الطلبة
رية تطرقت مجموعة من الدراسات لواقع ولوج الطلبة في وضعية إعاقة بص❑

محك غير أن الحديث عن مجموع األدبيات الدولية والوطنية يلزمه. للرقمنة
.الواقع

رق أو ولعل بحثنا يترجم مدى التطابق أو االختالف بين الواقع والمأمول،  ف
.تطابق تحدث عنه علماء االجتماع من خالل رؤية خاصة

الدراسات السابقة



.
الرقمنة

Digitization
الذكاء االصطناعي

Artificial intelligence 
األشخاص في وضعية اعاقة 

بصرية 
حويلتالرقمنة هي عملية ❑

مصادر المعلومات على 
اختالف أشكالها إلى شكل
دام مقروء آليا بواسطة استخ

ام الحاسوب االلي عبر النظ
.Bitsالرقمي الثنائي

ة ويتم القيام بهذه العملي❑
باستخدام مجموعة من 

التقنيات واألجهزة 
المتخصصة

اآلالتيجعلالذيالعلم❑

يفعلهأنيمكنماتفعل

معينبذكاءاإلنسان

اإلدراككيفيةلفهميرمي❑

خلقوانتاجهاواعادةالبشري

كلتلمماثلةمعرفيةعمليات

االنسانيمتلكالتي

الوظيفيالتعريفخاللمن❑
يفالطالبأنإلىيشيروهو

من/بصريةإعاقةوضعية
ذلكهوالتعليميةالناحية

إعاقتهتبلغالذيالشخص
متحتالحدةمندرجةالبصرية

brailleبطريقةالقراءةعليه

مفاهيم الدراسة



.

منهج البحث
على المنهج الكيفي من خالل تقنيتي المالحظة والمقابلة الشبه الموجهةفي هذا البحث تم االعتماد 

خمس طالب من شعبة 
القانون 

أربع منهم من شعبة 
االنجليزية

ةطالبين من شعبة العربي

طالب من شعبة 
الدراسات االسالميات

طالب من شعبة 
السوسيولوجيا

عينة الدراسة والمتمثلة في الطلبة
: في وضعية إعاقة بصرية

اناث5
ذكور9



امعةبجبصريةإعاقةوضعيةفيالطلبةفيوالمتمثلةالدراسةعينةمواصفات.1
عياضالقاضي

تفاوت تمثيلية الطلبة في وضعية إعاقة حسب الشعب،❑
ية إعاقة لها، تتصدر الدراسات القانونية واإلنجليزية من حيث اختيار الطلبة في وضع❑

لخرائط ورسمها على باقي الشعب األخرى بحيث تتجاوز شعبة الجغرافيا باعتماد تقنية ا
غم إمكانات كتخصص علمي معرفي تقني ال نجده في شعب أخرى، والمادة الخرائطية، ر 

رقمتنها، فطبيعتها التقنية من جهة وارتباطها بطيف األلوان
عية إعاقة من جهة ثانية، يضع عوائق تقنية أمام ولوج المادة بالنسبة للطلبة في وض❑

.بصرية والذين يشكلون عينة الدراسة إبان هذا البحث

نتائج البحث 



فيمالجامعةابواقعمقارنتهامعبصريةإعاقةوضعيةفيالطلبةلفئةالرقميالولوجمظاهر.2
الفئةهذهإدماجفيإسهامهايخص

اليات وتقنيات تفاعل الطالب مع جامعته1

ة بصريةمظاهر ولوج التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالطلبة في وضعية إعاق2

ة إعاقة اليات التنقل وتطبيقات المحادثة المعتمدة من طرف الطلبة في وضعي3
بصرية

نتائج البحث 



جتماعياالالنموذجوفقلإلعاقةالتفسيريةالرؤى تنطلق
فيالشخصالىتعودالاإلعاقةأواإلصابةكون من

ينظريالتالطريقةإلىباألساسترجعلكناعاقة،وضعية
.إليهالمجتمعبها

نموذجالمنهاينطلقالتيالمسلماتالنموذجهذايتجاوز
تلفوالاإلصابةبينالتفرقةعدمفيويتمثلالطبي،

فسهنالفردداخلكامنوظيفيلقصوريؤديوالعجزالذي
.الخارجيةالمتغيراتعنومنعزل

رؤية  تركيبية 

ما هنا يبدو المجتمع مسه
ى في إنتاج اإلعاقة بمعن
أن المجتمع هو الذي 
يد يعوق الطريقة التي يش

ن بها تمتع ذوي اإلعاقة م
المشاركة في فعاليات 

وخبرات الحياة اليومية  
والقضاء على الحواجز 
الموانع التي تحول دون 

.ذلك



.القوانين المنظمة لإلعاقة اجراءةالعمل على ❑
هذه اعتماد الجامعة التطبيقات المؤدى عنها مثل تطبيقات التنقل و الدراسة، تعمل❑

 ,kibo، مثل OCRتقنية التطبيقات باستعمال الذكاء االصطناعي لتحليل الصور و
Envision ai, …lien de @ voiceومنحها للطلبة اثناء فترة التمدرس .

بيقات الذكاء عقد ورشات عمل لتعليم كيفية توظيف كافة المصادر الرقمية المختلفة كتط❑
علم الرقمي االصطناعي، التكنولوجيا المساعدة التي تساعد هؤالء الطالب على تحقيق الت

.لهم ومواجه تحدياتهم المختلفة داخل المؤسسة الجامعية
.مجانية ولوج األنترنت للطلبة بفضاءات الجامعة على األقل ❑
عية هشاشة منح الطلبة االت ومعدات الكترونية للدراسة لتشجيعهم وخاصة الطلبة في وض❑

.اقتصادية
.العمل على تعزز بيئة التعلم الرقمية واستقاللية المتعلمين❑

انتظارات الطلبة في وضعية اعاقة



.ورونااتجاه المؤسسات التعليمية الى التحول الرقمي بعد ازمة فايروس ك❑
.  صريةامر عدم تكافؤ الفرص مضاعف بالنسبة للطلبة في وضعية إعاقة ب❑
ق التعلم وجود التحديات التي تواجه الطالب ذوي اإلعاقة البصرية في تحقي❑

.الرقمي لهم داخل المؤسسة الجامعية خاصة وبالمجتمع عامة
.اصةالمسألة تتجاوز اللغة األم إلى اللغة العلمية المتضمنة في لغاتهم خ❑

خالصة   
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