


تقنیات التواصل املساندة والبدی�
هنيى �لواين 



:احملاور الرئيس�یة
مايه التقنیات املسا�دة؟

مايه تقنیات التواصل املساندة والبدی�؟

من يه الفئة املس�هتدفة؟
لبدی�تقنیات التواصل املساندة واعنارص ٔأساس�یة عن 



مايه التقنیات املسا�دة؟
... حيسن ٔأو حيافظ �ىل القدرات الوظیفية �وي إال�اقة�ر�مج �اسويبٔأو , �از, ٔأداةٔأي 

التقنیات املسا�دة ٔأو التقنیات املساندة:�لهيایطلققد
ماذا تعين التقنیات املسا�دة هلم؟

ز�دة �س�تقاللیة–حتسني جودة احلیاة -
:التقنیات املسا�دة �شمل

 املتحركةتقنیة مسا�دة اكلكرايس–قد �كون تقنیة معد� اكمللعقة املعد� –GPSللجمیع متا�ةتقنیة�كونقد-

... مالحظة ليس لك ما یطلق �لیه بتقنیات مسا�دة هو يف أ�ساس مصم �وي إال�اقة



إال�اقاتٔأنواع التقنیات املسا�دة حسب ٔأنواع 
لٕال�اقة اجلسدیة-
لٕال�اقة الفكریة-
لٕال�اقة السمعیة-
لٕال�اقة البرصیة-
اضطرا�ت النطق والتواصل-

https://gulfdisability.org/pdf/Gulf_Book_A2.pdf



املهامٔأنواع التقنیات املسا�دة حسب نوع 
التحمك �حملیط وأ��زة إاللكرتونیة-
وسائل التواصل املساندة والبدی�-
تقنیات �سهل اس�ت�دام احلاسب ا�ٓيل-
تقنیات �سا�د �ىل القدرة �ىل السمع وتوضیح الصوت-
تقنیات �سا�د �ىل ٔأداء املهارات احلیاتیة الیومية-
تقنیات تعلميیة-
تقنیات �سا�د �ىل الرؤیة-
تقنیات الرتفيه والر�ضة-
تقنیات املهنة والعمل-
تقنیات قيادة الس�یارة-
تقنیات احللوس واحلركة والتنقل-

http://www.gpat.org/Georgia-Project-for-Assistive-Technology/Pages/Assistive-Technology-Devices.aspx



التواص�ل املس�اند

https://www.isaac-online.org/english/what-is-aac/

القدرة �ىل الت�اطب ولكن ال�م قد �كون �ري واحض

ممكل مع ال�م
�از تواصل-لو�ة تواصل -إالمياءات وتعبريات الو�ه 

التواص�ل البدیل 
�دم القدرة �ىل الت�اطب 

بدائل عن ال�م
�از تواصل-الكتابة -لغة اشارة 

التواصل املساند والبدیلتقنیات
...ةالیوميالتواصلعقباتختطي�ىل�سا�داسرتاتیجیاتٔأؤأدواتيه



الفئة املس�هتدفة
اصلالتو التعبريیة الشدیدة اليت تؤ�ر �ىل اللغة ذوي اضطرا�ت 

عندما �كون ال�م �ري ولضح للغریب-
لیومية عندما �كون اللغة التعبريیة �ري اكفية لتلبیة �حتیا�ات ا-

https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues

https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues


https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues

مؤقت

وبيف �االت التنفس عن طریق أ�نب-
فقدان الصوت -

ملدى بعید
اضطراب طیف التو�د-
الشلل ا�ماغي -

(Aphasia) -احلبسة ال�مية
احلاالت ما بعد معلیات �ستئصال-
)اللسان–احلنجرة (
التصلب اجلانيب الضموري -

�ال�

تأٔخر لغوي -
(Apraxia)اضطرا�ت الربجمة ال�مية-

ٔأهداف اس�ت�دام تقنیات التواصل املساندة والبدی�

�ل مسا�د لتحفزي وتطو�ر القدرة �ىل التواصل
�ل ٔأمثل لتعویض القدرة �ىل التواصل

�ل مؤقت لتعویض القدرة �ىل التواصل

https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues


https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues

عنارص ٔأساس�یة عن التقنیة
طریقة 
�ختیار

طریقة 
لغةمتثیل ال

ٔأسالیب 
التواصل

https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues


https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues

التواصلٔأسالیب 
)                      �الیة من التقنیة(ال حيتاج ٕاىل �امل �ار� عن جسم إال�سان : مدمع 

ٕاىل �امل �ار�حيتاج:�ري مدمع
:ٔأنواعها

)ال حتتاج ٕاىل مصدر طاقة(منخفضة التقنیة -
)  حتتاج ٕاىل مصدر طاقة(متوسطة التقنیة -
)  الكرتونیة(التقنیة�الیة-

تطبیقات-
ٔأ�زة خمصصة-

)اقةال حتتاج ٕاىل مصدر ط(منخفضة التقنیة 

)  ةحتتاج ٕاىل مصدر طاق(التقنیة متوسطة 

)  الكرتونیة(�الیة التقنیة 

https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues
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تطبیقات

Grid 3 فو�سلی�ب نور املت�دث العريب

ٔأ�زة خمصصة

https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues


اس�ت�دام الرموز الرسومية ٔأو 
مة اخلطیة �متثیل مفردات لك

وا�دة

اس�ت�دام �ارة إالمالء 
للكتابة

يًا اس�ت�دام مجمو�ة صغرية �سب 
من الرموز متعددة املعاين اليت
ال تتطلب ٕاىل �ارات إالمالء 

والقراءة

https://minspeak.com/about/

طریقة متثیل اللغة
صور ذات معىن وا�د قامئ �ىل الكتابة الربط ا�اليل



نیات اما عن طریق الضغط املبارش ٔأو عن طریق اس�ت�دام تق : املبارش�ختیار 
�سهیل اس�ت�دام احلاسب ا�ٓيل

املسح�اصیةتفعیلطریقعن:�ختیار الغري مبارش
:ٔأنواعها
الیدوياملسح
إالختیارطریقة التلقايئاملسح



الیدوياملسح
https://www.communicationmatters.org.uk/page/switch-scanning

�ختیار الغري 
مبارش



املسح التلقايئ
https://www.communicationmatters.org.uk/page/switch-scanning

�ختیار الغري 
مبارش

وا�دمبفتاح املسح -

مبفتا�نياملسح -



قحيفز تطور النط قیعیق تطورالنط

ة                 حقيقةخراف



حيفز و�سا�د يف
تطور اللغة النطق

ال ميكن اس�ت�دامه 
قبل سن املدرسة

ة                 حقيقةخراف



مناسب للجمیع" �ل وا�د"ال یو�د 

https://www.atia.org/at-resources/what-is-at/



هنيى �لواين
اخصائیة تقنیات مسا�دة

Email: Assistive.technology.at@gmail.com
Instagram: @assistive_technology

شكرا الس��عمك

mailto:Assistive.technology.at@gmail.com


مصادر
• https://incl.ca/the-evolution-of-assistive-technology-into-everyday-products/

• https://www.peatworks.org/talentworks/resources/accessible-vs-assistive

• https://www.atia.org/at-resources/what-is-at/

• https://www.atia.org/at-resources/what-is-at/#what-is-assistive-technology

• https://www.isaac-online.org/english/what-is-aac/

• https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues

• https://www.communicationmatters.org.uk/page/switch-scanning

https://incl.ca/the-evolution-of-assistive-technology-into-everyday-products/
https://www.peatworks.org/talentworks/resources/accessible-vs-assistive
https://www.atia.org/at-resources/what-is-at/
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