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  مستخلص البحث
ىلىحُا مىر وكذ هىٍل مّ ألافساد ذوي ُلى السغم مً ذًَى اطخخدام الخىى

 ٌ ُاتهم وججىٍدها، بال ؤن بكدام هره الخىىىلىحُا في مجا اكت لخدظحن هىُُت خ ؤلُا

حِلُم وجإهُل ألافساد ذوي اكوساب الخىخد ماشاٌ ًدٌى باهخمام مددود للغاًت 

(Rudy,2020 مّ ؤن هىان اهخمام ملحىي بخىىىلىحُا ألافساد ذوي اكوساب الخىخد ،)

، وجوبُم Map4Speech ،Take Pictureاطخددار الىشحر مً الخوبُلاث الرهُت مشل و 

Text to Say ،(.4242)مىهلي 

 الخىىىلىحُا اطخِساق بِم هماذجولرلً جداٌو هره الىزكت البدشُت 

هىٌم مِصشة وداُمت لؤلفساد ذوي اكوساب الخىخد في مجاالث مخِددة منها:  اإلاظاُدة

ص فهمهم م وجوٍىس  لبِئاتهم حٍِص اإلادُوت، جدظحن مهازاث الخىاؿل والاحخماعي، ُد

مهازاتهم ألاوادًمُت، وجىمُت مهازاتهم الحُاجُت بؼيل ُام، بغُت جلدًم دلُل بزػادي 

ُه للمِلمحن وألاخـائُحن والىالدًً هدى ؤهمُت جفُِل دوز الخىىىلىحُا في  اهدباهم لخىح

ّ ألافساد ذوي اكوساب الوافت مىاكف حِامله  خىخد.م م

 الخىىىلىحُا اإلاظاُدة ، اكوساب الخىخد ، الخوبُلاث الرهُت الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

Despite the widespread use of technology for a long time with 

individuals with disabilities to improve and improve the quality 

of their lives, the introduction of this technology in the field of 

education and rehabilitation of individuals with autism is still 
receiving very limited attention (Rudy, 2020), although there is a 

significant interest in technology for individuals with disabilities. 

Autism and the development of many smart applications such as 

Map4Speech, Take Picture, and Text to Say (My Client, 2020). 

Therefore, this research paper attempts to review some assistive 

technology models as reinforcing and supportive systems for 

individuals with autism in various fields, including: enhancing 

their understanding of their surroundings, improving 

communication and social skills, supporting and developing their 

academic skills, and developing their life skills in general, in 

order to provide a guide for teachers, specialists and parents To 

direct their attention to the importance of activating the role of 

technology in all situations in which they interact with 

individuals with autism. 

Key Word: Assistive Technology Individuals with Autism 
Disorder. 

 

 مقذمة: 

 هبحًرا في مُدان الفهم لوبُِت 
ً
حدًس بالرهس ؤن الِلىد ألاخحرة ػهدث جلدما

لُه الىخائج الِلمُت في الحلبت  Autism Disorder اكوساب الخىخد  ُ ملازهت بما واهذ

م، فالوبِت الخامظت للدلُل 65;3الصمىُت التي وؿف فيها "واهس" هرا الاكوساب ُام 

ُلى ؤن اكوساب م 4235والـادزة ُام  DSM5ؤلاخـائي والدشخُص ي  حاءث ماهدة 

 Neurodevelopmental Disordersالاكوساباث الىمائُت الِـبُت  مٌلتًلّ كمً الخىخد 

سف بـ"اكوساباث هُف الخىخد"  ُُ لُخلمً ؤزبِت  ASDواطخخدمذ مظمى ؤوطّ 

يي، اكوساباث زئِظت هي: اكوساب الخىخد، مخالشمت اطبرحس، اكوساب الوفىلت الخفى

 (. 4236والاكوساب الىمائي الؼامل غحر اإلاددد )الجابسي،
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خىٌ مدىزًٍ ؤطاطُحن  وجترهص ُملُت حشخُف ألافساد ذوي اكوساب الخىخد

الظلىهُاث اإلالُدة ث الخىاؿل والخفاُل الاحخماعي، و هما: كِف وكـىز مهازا

ت والسجِبت وكـىز الاهخمام )  .(Guptill,2019والخىساٍز

وساب الخىخد ًجدون ؿِىباث في الخفاُل مّ اإلادُوحن بهم، فاألفساد ذوي اك

 ٍ الخ الماث الظِادة، وٍُ  ال جٌهس ُليهمُ 
ً
ُادة فللىن الىخدة والِصلت هىاٌ الىكذ، و ٍو

ُليهم كِف الاهخمام بما خىلهم مً ؤفساد ؤو مىاكف ؤو ؤخدار خُاجُت، فىجد ؤنهم 

اث الاحخماُُت، جخجلى فيهم مددودي الـداكاث للغاًت، ًفخلسون لئلػازاث وؤلاًماء

 جماًما 
ً
 مِالم الخإخس اللغىي، بل كد جيىن لغتهم اللفٌُت في هشحر مً ألاخُان غائبت

ً
غالبا

 (. 4242؛ ؤبىالفخىح، 4234)ميهىب،

ومّ ذلً، ًمىً الخإهُد ُلى ؤن حشخُف اكوساب الخىخد في هشحر مً ألاوكاث 

ن في هرا اإلاجاٌ، وزبما ًسحّ طبب ًٌل مً اهبر اإلاؼىالث التي جىاحه بِم اإلاخخــح

 ما جدؼابه وجخداخل مّ 
ً
ذلً بلى خـائف ؤو ؿفاث هرا الاكوساب والري غالبا

ً مً اإلاهم للغاًت ًخِحن الحـىٌ ُلى مِلىماث دكُلت ختى ًخم  اكوساباث ؤخسي، ولرل

ساق بدكت )طلُمان،  (.48:4223حشخُف ألُا

ُاتها اإلاظاُهرا وللد  اكت فخدذ الخىىىلىحُا وجلى ُلى اخخالف  -دة لروي ؤلُا

ت ؤو هبُِت اخخُاحاتهم  ألابىاب وهظسث الحىاحص ؤمامهم في  -ؤهىاَ هره الفئاث الِمٍس

اإلاجٌز واإلادزطت وؤماهً الِمل، فلد مىىتهم ؤن ٌِِؼىا خُاتهم بـىزة هبُُِت في هشحر 

ُالت مً ألاخُان، وحِلتهم ًىخسهىن في مجخمِاتهم بـىزة مسكُت، مىخجحن فيها ال 

  (.;423ُليها )ُدائىت،

اكت مً فِل وافت ألاوؼوت  ىذ ذوي ؤلُا
ً
فالخىىىلىحُا وجوبُلاتها اإلاخخلفت مى

اإلاخىىُت، هما ؤنها كدمذ لهم وبـىزة هبحرة الىشحر مً الدُم واإلاظاُدة 

 (. ;423)الصهساوي،

اكت ٌّظس لهـــم الخىىىلىحُا مّ ذوي  فاطخخدام ٌ  ؤلُا  حِلم ُلى فسؾ الحـى

ُا  بذ اإلاسحّىة؛ ألاهداف جدلُم في وطاُدتهم ألاطىٍاء، ألكسانهم تمظاٍو جدُم الخىىىلىح

اكاث ؤهىَا مخخلف ُّف ؤلُا  هره الخىىىلىحُا؛ فىائد الفسد، وجخِدد خاحت هَى خظب فخخى

خماد مً وجللل الفسدًت، الفسوق مبدؤ جدُُم في حظاهم فهي ً، هما ُلى الُا  مً جٍصد آلاخٍس

ٌ  بدزان  (. 47:4236مىاطبت لهم )ُبدالِاهي، خظُت خبراث جىفحر خالٌ مً اإلادلى
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 للاهىن الخىىىلىحُا اإلاظاُدة 
ً
م، حِسف 4226الـادز ُام  Actووفلا

 ً ُىـس ؤو حهاش ؤو مِدة م اكت بىحه ُام بإنها "ؤي  الخىىىلىحُا اإلاظاُدة لروي ؤلُا

اكت لخِظحر  اإلاِداث الخىىىلىحُت البظُوت ؤو اإلاِلدة والتي حظخخدم مّ ألافساد ذوي ؤلُا

ُملُت حِلُمهم وحِصش مً فسؾ حِلمهم الراحي وجمىنهم مً الخِامل مّ مـادز الخِلم 

س ودُم  اإلاخىىُت وذلً بهدف بزساء خبراتهم وطماتهم وكدزاتهم الشخـُت بغُت جوٍى

ُفُت وجدظُنها" )  Department of Education, Office of Specialكدزاتهم الًى

Education Programs,2010.)  هرا وجداٌو الىزكت البدشُت الحالُت ؤلاحابت ُلى

 الدظائالث الخالُت:

ّ ألافساد ذوي اكوساب الخىخد؟.  -3  ما ؤهمُت اطخخدام الخىىىلىحُا اإلاظاُدة م

 ؟ماهُت الخىىىلىحُا اإلاظاُدة لخدظحن الخىاؿل الاحخماعي لروي اكوساب الخىخد  -4

 ًائف الخىفُرًت لروي اكوساب الخىخد ؟.ماهُت الخىىىلىحُا اإلاظاُدة لخدظحن الى  -5

 ماهُت الخىىىلىحُا اإلاظاُدة لخدظحن الىوم والىالم لروي اكوساب الخىخد؟. -6

  ماهُت الخىىىلىحُا إلاىاحهت الخددًاث الحظُت لروي اكوساب الخىخد؟. -7

 ماهُت الخىىىلىحُا اإلاظاُدة والتي حظهم في جدظحن خالت ذوي اكوساب الخىخد -8

  بىحه ُام؟.

 : الورقة البحثيةهذف  .4

تهدف هره الىزكت البدشُت بلى جىاٌو بِم ؤهمان الخىىىلىحُا اإلاظاُدة والتي  

 ًمىً اطخخدامها لخدظحن خالت ألافساد ذوي اكوساب الخىخد.

 . أهمية الورقة البحثية: 5

ت وؤخسي جوبُلُت، وجخجظد في جىاولها لُِىت ألافساد   للىزكت البدشُت ؤهمُت هٌٍس

لخىخد وإلاىكَى الخىىىلىحُا اإلاظاُدة، فما حظفس ُىه هره الىزكت ذوي اكوساب ا

س  الخِامل مّ هره الفئت مً خالٌ اإلاِلمحن  آلُاثالبدشُت مً اإلامىً ؤن ٌظهم في جوٍى

 وؤولُاء ألامىز.

 . إلاطار النظري للورقة البحثية: 6

ت الرواءاث اإلاخِددة في مُدان حِلُم ألافساد ذوي  ٍس  ال ػً ؤن اطدشماز ٌه

ا صحًُدا ومخِمًلا لفهم اللدزاث اإلاخخلفت لدي هره  ًُ اكوساب الخىخد ًىفس ؤطاًطا ُلم

 ُلى الحالت الِامت لهم، هما ًِظس 
ً
الفئت والِمل ُلى جدظُنها مما كد ًازس بًجابا



التكنولوجيا املساعذة لألفراد روي اضطراب التوحذ " دليل إرشادي للمعلمين وأولياء ألامور"  

25 

 

حن وؤولُاء ؤمىز اخخُاز  اًتهم وجإهُلهم مً مِلمحن مخخــحن وؤخـاُئ لللائمحن ُلى ُز

ُاث فِالُت في جدلُم الهدف اإلايؼىد، خُث ؤن الِمل الجاد مّ وجبني ؤهثر ؤلاطتراجُج

ذوي اكوساب الخىخد ًخولب اهخلاء ؤلاطتراجُجُاث اإلاىاطبت التي مً ػإنها ؤن جدلم 

اًت وجإهُل ذوي اكوساب  الاخخُاحاث الفسدًت ليل فسد، وبالخالي ًيبغي لللائمحن ُلى ُز

 في حىاهب  الخىخد جبني ؤلاطتراجُجُاث الفِالت التي حظمذ
ً
 ملبىال

ً
لهم ؤن ًدللىا هجاخا

ً غحرهم.   اللىة التي جمحزهم ُ

اًت ذوي   لدي اإلاخخــحن ومً لهم خبراث في مجاٌ ُز
ً
للد ؤؿبذ ًلُىا

اكوساب الخىخد ؤن هره الفئت لديهم كدزاث مِسفُت مخمحزة في مِالجت اإلاِلىماث 

ت ت ؤهثر مً اإلاِلىماث الظمُِت. فاإلاِلىماث البـٍس التي جلدم لؤلفساد ذوي  البـٍس

س جىاؿلهم،  اكوساب الخىخد لها جإزحر كىي ومىفِت ٌُُمت في جىمُت مهازاتهم وجوٍى

فالـىز حظاُد ذوي اكوساب الخىخد ُلى حِلم مهازاث الترمحز، ألنهم ببظاهت ػدًدة 

ًفهمىن ما ٌؼاهدوهه بإُُنهم ؤهثر مما ٌظمِىهه بأذانهم، لرلً فاطخخدام الـىز 

:  4235ٌظاُدهم ُلى فهم الِالم مً خىلهم بـىزة ؤفلل )الِىهلي،والسطىماث 

 (. 4237اللدواوي،

ت طىاء البظُوت  ومً هىا باث مً اإلاهم اطخخدام الخىىىلىحُا اإلاظاُدة البـٍس

منها ؤو ألاهثر جوىًزا وحِلًُدا في ول حاهب مً حىاهب الحُاة الُىمُت لؤلفساد ذوي 

  (.Kenney,2013اكوساب الخىخد )

ت( ف سق اإلاسئي )الخىىىلىحُا اإلاظاُدة البـٍس مً اإلاهم للغاًت جددًد هٌام اِل

الري ًالئم الفسد ذي اكوساب الخىخد بؼيل ؤفلل، وذلً ُادة ما ًيىن وفم ُمسه 

مساهم( وكدزاجه الاهدباهُت والظُاق الري ٌظخخدم فُه، خُث جتراوح  –الصمني )هفل 

ذج والـىز الفىجىغسافُت والسطىماث هره ألاهٌمت مً الىطائل البظُوت والىما

 وخدازت هخوبُلاث ألاحهصة الرهُت 
ً
الىاكُِت واليلماث اإلاىخىبت بلى وطائل ؤهثر جلدما

  (.Aziz et al.,2014  :Law et al.,2018بمخخلف ؤهىاُها )

وبىاًء ُلى ما طبم، جىلظم الخىىىلىحُا اإلاظاُدة لؤلفساد ذوي اكوساب الخىخد 

ئِظت هي: مىخفلت الخلىُت، ومخىطوت الخلىُت، ومسجفِت الخلىُت، بلى زالر مجمىُت ز 

فالىطائل مىخفلت الخلىُت حؼخمل ُلى ؤي ش يء ال ًدخاج بلى الىهسباء، منها اللىخاث 

والجداٌو اإلاـىزة، ؤو الىساث الحظُت، ؤو الـىادًم، ؤو الىماذج الخِلُمُت اإلاخخلفت، 
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خمحز بظهىلت  ؤما الىطائل مخىطوت الخلىُت فدؼخمل ُلى ؤي ا ٍو ًً حهاش غحر ميلف ماد

اث الجافت، وؤحهصة  الدؼغُل، ومً ؤمشلت ذلً ألالِاب الحظُت التي حِمل بالبواٍز

كبى الىكذ اإلاسئُت وملاهّ الفُدًى الخِلُمُت، بِىما جخمشل الىطائل فائلت الخلىُت في 

مخخلفت الخوبُلاث الرهُت والسوبىجاث وغحرها مً الىطائل التي جخولب ججهحزاث 

ً ،( Lancioni et al.,2013  :Al-zahrani, 2014وؤهٌمت حؼغُل مخلدمت ) د م وإلاٍص

 ( هما ًلي:3ؤلاًلاح اهٌس بلى الؼيل زكم )

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ــــت  ــــت اإلاىخفلـ ــــياٌ الخلىُـ ــــر ؤػـ ــــً ؤهثـ ــــىزة مـ ــــادٌ الــ ــــل بدبـ ـــام الخىاؿـ ـ ٌِــــد هٌـ

 لخدظـحن مهــازاث الخىاؿـل والخفاُــل الاحخمـاعي لــدي ألافـساد ذ
ً
وي اكــوساب اطـخخداما

ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خخـــس بـ  PECS (Picture Exchangeالخىخـد، وهٌــام الخىاؿـل بدبــادٌ الــىزة ٍو

Communication System والــري ؤخُاًهــا مــا ٌظــمى فــي ؤزوكــت البدــث الِلمــي الِسبــي )

ً ُاًمــا هبرهـــامج بــدًل ًدــُذ لـــروي  ى بىٌــام "بــُىع" جــم جوـــىٍسه مىــر مــا ًسبـــ ُــً ُؼــٍس

 ن ًبدؤوا ُملُت الخىاؿل.اكوساب الخىخد ؤ

ـا بظـبب جسهحـزه ُلـى ُىــس اإلابـادزة فـي   ُ وكد للي هرا الىٌام هجاًخـا وجلـدًًسا ُاإلا

ى  الخىاؿل، وكد اطخخدمذ هره الاطتراجُجُت في ؤهٌمت ُالحُت مخِددة ُلى ًدي "ؤهدٍز

ووــان ذلــً جددًــًدا فــي ُــام   Lori Frostو"لــىزي فسوطــذ"  Andrew Bondyبىهــدي" 

ـــالي م، هـــ6;;3 را الىٌـــام ًجمــّـ بـــحن مبــــاديء الخدلُـــل الخوبُلـــي للظـــلىن والفهـــم الحـ

إلاساخــل الىمـــى الىمــىذدي للفـــسد، بمِنـــى ؤهــه ًخلـــمً اطـــخخدام بحــساءاث طـــلىهُت مشـــل 
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ص واطتراجُجُت جصحُذ الخوإ والخالش ي، في خحن ؤن اهخلاء اإلاشحراث  الخدفحز اإلامحز والخٍِص

 (. Bondy&Frost,1994ًبنى ُلى اإلاظخىي الازجلائي ليل فسد )

ُفـت ألاطاطــُت لبرهــامج  هــي حِلــُم الوفــل ذي اكــوساب الخىخــد ؤن  PECSوالًى

الخىاؿـل ُملُـت جبـادٌ، ؤي ًـخم حِلـُم الوفـل هُفُـت ؿـىّ اطـتهالالث احخماُُـت جللائُـت 

ٌ بُواء ؿىزة ؤو زمص، ولدُم ذلً ٌظلم الوفل الـىزة بلى شخف في مبادلت  ً خال م

ىد حِلُم الاطتهالالث الخللائُت ُادة مً ؤحل الحـىٌ ُلى ال ص يء الري في الـىزة، ُو

مــا ٌؼــترن ازىــان مــً اإلاــدزبحن، ألاٌو هــى الــري ًجُــب ُــً الولبــاث الاحخماُُــت للوفــل 

وآلاخـس هـى الـري ًلـدم مدفـصاث حظــدًت وهبُُِـت بلـدز اإلاظـخواَ والـري ال ًخفاُـل مـّـ 

ًخالشـ ى الخدفحـز بؼــيل  PECSالوفـل بـإي ؤطـلىب احخمـاعي، وفـي ؤي مسخلـت مـً مساخـل 

مىـخٌم، وبِىمـا ًبـدؤ البرهـامج بمشحـراث مدفـصة مشـل الـدمى وألالِـاب والوِـام وألاوؼـوت 

وذلـً مــً ؤحـل ؿــىّ الولبــاث الخللائُـت مــً كبــل الوفـل، فةهــه ًمخــد بلـى الدظــمُت وبلــى 

 (. Bondy&Frost,2001اطخخدام لغت مجسدة )

 Activity Scheduleؼان اإلاـىزة وباإلكافت بلى هٌام "بُىع"، جإحي حداٌو الي

ـــائل مىخفلـــت الخلىُـــت اطــــخخداًما مــّـ ألافـــساد ذوي اكــــوساب  همشـــاٌ آخـــس ألهـــم الىطـ

الخىخد، وهي ُبازة ًُ مجمىُت مً الـىز ؤو اليلماث التي حِوى للفسد ذي اكـوساب 

مىـً ؤن ًخخـر  الخىخد هةػازة لالوغمـاض فـي ؤوؼـوت مخخابِـت ؤو جخـابّ مِـحن لؤلوؼـوت، ٍو

ا وبـــفت ؤطاطــُت ُــادة مــا ًيــىن بمشابــت حــدٌو  ًُ اليؼــان ؤهثــر مــً ػــيل، ولىىــه مبــدئ

ً بما ؿىًزا ؤو ولماث، بدُث  ً الـفداث جخلم ً ُدد م غالف زالسي الحللاث ًخإلف م

حِمـل مـا جخلـمىه وــل ؿـفدت ُلـى جدفحـز الفــسد ذي اكـوساب الخىخـد لللُـام بىاخــد ؤو 

ض فـي ألاوؼـوت اإلاظـتهدفت، والخمخّـ باإلايافـأث ؤهثر مما ًلي: ؤداء اإلاهام اإلاخلمىت، الاوغما

د مً الخىكُذ اهٌس بلى الؼيل زكم )97:4224اإلاخــت )مدمد،  ( هما ًلي:4(. وإلاٍص
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ــــساد ذوي   ـــّـ ألافـ ــــخخدمت مـ ــــت اإلاظـ ــــوت الخلىُـ ـــائل مخىطـ ـ ـــا ًخـــــف الىطـ ـ ـــا فُمـ ؤمـ

ـــ ـ ـ ـــًدا فـ ـ ــــل جددًـ ــــت فخخمشـ ـــلُت والاحخماُُـ ـ ـ ـــازاتهم الخىاؿـ ـ ــــحن مهـ ــــد لخدظـ ــــوساب الخىخـ ي اكـ

ــــازاث  ــــص مهـ الخوبُلــــاث الخاؿــــت بــــاألحهصة الرهُــــت،  وجترهــــص هــــره الخوبُلــــاث ُلــــى حٍِص

الج اكوساب الىوم لِع فلى لروي اكوساب الخىخد بىحه خاؾ، هره  الخىاؿل ُو

ـص ُملُــت الخىاؿــل والىوــم والىـالم. ومــً ؤػــهس هــره  الخوبُلـاث فــي غاًــت ألاهمُــت لخٍِص

، Tobii Dynavox Compass Connect ، وجوبُـمProloquo2Goالخوبُلـاث : جوبُـم 

خـىالي ُؼـسة  Proloquo2Go، ًخلـمً جوبُـم Family Locator by Life360وجوبُـم 

ــــت ؤو  آالف ولمــــت حظــــاُد الوفــــل ذي اكــــوساب الخىخــــد ُلــــى جىؿــــُل اخخُاحاجــــه اإلاادًـ

هــى جوبُـــم ًــىفس خُــازاث الــــىزة، والــىف، ولىخــت اإلافـــاجُذ فلــى لــــُاغت اإلاِسفُــت، 

مى دـُذ هـرا لبىـاء حملـت حدًـدة،   ذاث الــىز  لىخت اإلافـاجُذً اطخخدام السطائل، ٍو ٍو

ياجىزٍـالخوبُم للمظخخدم بمياهُت بكافت ؿىز خلُلُت وهرلً الـىز ال ِمـل ياٍز ت، َو

 .Androidهرا الخوبُم ُلى ؤهٌمت ألاهدزوٍد 

بال ؤهــه  Tobii Dynavox Compass Connect وهفـع الىكّـ باليظـبت لخوبُــم

ة آي فـىن، ؤو آي فـىن ؤو خـاؾ بـإحهص  هٌـام حؼـغُل ، وهـىIOSمخىافم فلى مّ ؤهٌمت 

ــــ، وخــخه الؼسهت لجه4239ُام  ػسهت ؤبل بض، ُؿىّ مً كبل ـ سف ـ اش آلاي فىن، ُو

ـــ باطـمىر ؤٌو ًهىزه  ـ ـ ، زـم ُخــف فُمـا بِـد هىٌـام افتراجـ ي لجهـاش آي iphone OSX ـ

وال تهـــدف هـــره الخوبُلـــاث بلـــى اطـــدبداٌ الــــىث البؼـــسي، بـــل تهـــدف بلـــى  بــىد جـــاحؽ،

 ( هما ًلي:5اإلاظاُدة ُلى بىاء مهازاث الىالم واللغت، اهٌس الؼيل زكم )
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ِـ ٌُ ـا لخِلـب ألاهفــاٌ  جوبًُلــا Family Locator by Life360 جوبُـم دهمـا  ًِ زائ

اًـت مخــلحن باألهفـاٌ والؼـباب اإلاـــابحن جِـل هـرا الخوبُـم ملــدمي الُس  وألاؿـدكاء ٍو

ظـــمذ بمؼــاهدةٌِمـــل هــرا الخوبُــم ُبالخىخــد ، باكــوساب ؤفـــساد  لـــى حهــاش اإلادمــىٌ َو

وـت الِائلـت ـــلىن بلــى ُلــى الخٍس ، والخىاؿــل مِهــم، وجللـي الخيبيهــاث ُىــدما ٌغـادزون ٍو

، ؤو اإلادزطــت ، ؤو الِمــل ، وباإلكــافت بلــى مــا طــبم، فهىــان الِدًــد مــً الخوبُلــاث اإلاجـٌز

ألاخـــسي الحدًشـــت والتـــي ًمىـــً اطـــخخدامها فـــي مجـــاٌ جدظـــحن مهـــازاث الخىاؿـــل لــــروي 

ـمم  Children with Autism: A visual scheduleاكوساب الخىخد، منها : جوبُم  وهى م

ِمـــل هـــرا الخوبُـــم ُلـــى  ،ذوي اكـــوساب الخىخـــدلُىاطـــب وـــل مـــً ألاهفـــاٌ والىبـــاز  َو

ـ iphoneو iPad ؤحهـصة  اًــت ، ًمى  بُــداد حـدٌو مسئــي للمظــخخدم، مـً ً ملــدمي الُس

مىـً وهىان ؤًلىهاث / ؿىز ًمىـً جدمُلهـا ُلـ ى الخوبُـم لِمـل ؤًلىهـاث مخـــت، ٍو

الخـابّ لـه وطــُلىم بخيبُـه ُىــدما  Apple Watch بِـد ذلـً بزطــاٌ الجـدٌو الصمنــي بلـى

 (. 4242)مهسان، ًدخاج بلى حغُحر اإلاهام ؤو بدء مهمت حدًدة

ُفت الخىفُرًـتواللِف حؼحر ألادلت البدشُت بلى ؤن خاالث العجص و   (EF) في الًى

ُفــت الخىفُرًــت هــي مـــول  واطـّـ ، اث اكــوساب الخىخــدهـي طــمت مهمــت مــً طــم الًى

لـى مشـل بــدء الاطـخجابت والاخخُــاز  ٌظـخخدم لىؿـف الِملُــاث اإلاِسفُـت ذاث الترجِــب ألُا

والراهسة الِاملت والخخوُى وجيـىًٍ الاطـتراجُجُت واإلاسوهـت اإلاِسفُـت وجشبـُى الاطـخجابت 

ُمىًما ؤن هره الِملُاث ذاث الترجِب  اإلاظلم به ، ومًواإلاساكبت الراجُت والخىٌُم الراحي

ت لخىٌُم الظلىن والخدىم فُه.  لى جسجبى بلؼسة الفف الجبهي، والتي حِخبر كسوٍز ألُا

ـــحر للظــــلىن اإلاِلــــد  ــــائف الخىفُرًــــت الِدًـــد مــــً اإلاهــــازاث اإلاولىبـــت للخدلـ حؼـــمل الًى

ِسفُــــت، وجىفُـــره، مشـــل الخخوـــُى، والخشبـــُى، والخىٌــــُم، والسؿـــد الـــراحي، واإلاسوهـــت اإلا

(.هــرا وجخــىفس الِدًـــد مــً الخُــازاث الخىىىلىحُـــت 4238)هىٍـــدي، وجدىٍــل اإلاجمىُــاث

ـــائف الخىفُرًــت لـــروي اكــوساب الخىخـــد، منهــا مـــا مىــً جــــيُفه  ــص الًى الداُمــت لخٍِص

 همىخفم الخلىُت، ومنها ما ًمىً اُخبازه مخىطى الخلىُت.

ٌ اإلالىهت    visual remindersسئُت والخرهحراث اإلا  color schedulesوجإحي الجداو

ـائف  في ملدمت ألادواث والىطائل مىخفلت الخلىُت ذاث الخإزحر اإلاباػس فـي جدظـحن الًى

الخىفُرًت لؤلفساد ذوي اكوساب الخىخد، فمٌِم ألافساد ذوي اكوساب الخىخد ٌِملىن 

ادون اإلاهام بؼيل ؤفلل مً خالٌ الخدٍزب الِملي والخِلم البـسي، فهره الجداٌو  ٍو

https://www.almrsal.com/post/809517
https://www.almrsal.com/post/809517
https://www.almrsal.com/post/809517
https://www.almrsal.com/post/702185
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سئُـت مــا هـي بال ُبــازة ُــً جمشُـل مسئــي إلاـا طــُددر ومــا طـُادًه الفــسد ذي اكــوساب اإلا

ـــابحن  الخىخـــد ُلـــى مـــداز الُـــىم مـــً ؤوؼـــوت ومهــــام، فهـــي مفُـــدة للغاًـــت فـــي حِلـــُم اإلاــ

باكوساب الخىخد هُفُـت بجبـاَ الخِلُمـاث وهُفُـت حِلـم اإلاهـازاث الجدًـدة. ؤمـا الىطـائل 

ائف الخىفُرًت لديهم مخىطوت الخلىُت اإلافُدة مّ ذوي ا كوساب الخىخد لخدظحن الًى

فخخمشـل فــي : الظـاُاث اإلاــصودة بـإحهصة بهــراز، وؤحهـصة كــبى الىكـذ اإلاسئُــت، وطــماُاث 

خٌــس الــــىث، وآلاالث الحاطــبت، وهـــرلً الىخــب الــــىجُت والد ــجُالث، فمـــً اإلاهـــم 

، و 
ً
ىن حــدا بــرلً كــد للغاًـت هىــا ؤن هاهــد ُلــى ؤن ألافــساد ذوي اكـوساب الخىخــد بـــٍس

 ُـــً الىخـــب اإلالىهـــت ؤو الخوابـــاث 
ً
 حُـــدا

ً
جيــىن ملـــاهّ الفُـــدًى ُلـــى طـــبُل اإلاشـــاٌ بــدًال

اإلاىوىكت. لرلً وظخوُّ اللىٌ ؤن هىان الِدًـد مـً ؤدواث الخىىىلىحُـا اإلاظـاُدة وفـي 

ملدمتها الخوبُلاث الرهُت مفُدة للغاًت في حِلُم ألافساد ذوي اكوساب الخىخد مهازاث 

 ( هما ًلي:6بت والخىاؿل، اهٌس الؼيل زكم )الخفىحر والىخا

 

 

 

 

 

 

 

 

  Speech-generating devices (SGDs)حِـد ؤحهـصة جىلُــد الىـالم و 
ً
ـا مهمــا ًُ هى

للغاًـت مـً الخلىُــاث اإلاظـاُدة التـي ًمىــً اطـخخدامها وبسمجتهـا إلهخــاج وبخـساج الىــالم 

حي بـــىزة مفهىمــه اإلاـسكم )ؤي اإلا ــجل(، خُــث جدـُذ هــره ألاحهــصة بهخــاج الىـالم الـــى 

اكـــت ممــا ٌظـــهل ُلُـــه ُملُـــت الخىاؿــل مِهـــم، خُـــث ًمىـــً  للمدُوــحن بـــالفسد ذي ؤلُا

ف ػـدًد فــي  ىباث وكِـ خمـاد ُلـى مشـل هـره ألاحهـصة لؤلفـساد الــرًً ٌِـاهىن مـً ؿِـ الُا

ُملُت الىالم والخىاؿل ؤو لهاالء الفاكدًً لللدزة ُلى الىالم وبالخالي ًىاحهىن ؿِىبت 

ًفي بًـاٌ ؤفيازه ً اإلامىً ؤن جخاح هره ألاحهصة هإحهصة مظخللت براتها ؤو . م لآلخٍس وم

بالِدًـد مــً  (SGDs)هخوبُلـاث ُلـى ألاحهــصة الرهُـت، هـرا وجخمحــز ؤحهـصة جىلُـد الىــالم 
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ـد مـً  اإلامحزاث منها ؤنها جدُذ ُملُت الخىاؿل الاحخماعي بؼيل فِاٌ للغاًت، همـا ؤنهـا جٍص

غحر اللادز ُلى الىالم وبهخاج الـىث  اكوساب الخىخدالفسد ذي بحرب اهدباه اإلادُوحن 

ُلى بًـاٌ  اكوساب الخىخدبـىزة صحُدت وواضحت، باإلكافت بلى وىنها حظاُد ذي 

.ً مـً ؤمشلـت هـره الخوبُلـاث والبـرامج  زغباجه وؤفيازه بـىزة واضـحت ومفهىمـه لآلخـٍس

ؤلىان مخخلفت وحهاش ( مخاح بإزبِت buttonوهى ُبازة ًُ مفخاح هبحر ) BlG mackحهاش 

بؿداز للـىث ُلى هُئت دمُت، خُث ًمىً ح جُل بِم اإلالـاهّ الــىجُت ُلُـه إلاـدة 

دكُلخحن زم بُادة حؼغُلها مسة ؤخسي وكذ الاخخُاج، ًخم بهخاج هره الخلىُت مً خالٌ 

 ( هما ًلي:7. اهٌس الؼيل زكم )AbleNetػسهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــا طــــبم، جــــإحي لىخــــت الخ ــــت  Boardmakerىاؿــــل وباإلكــــافت بلــــى مـ وىطــــُلت جلىُـ

مظاُدة لروي اكوساب الخىخد ُلى جىاؿل فِاٌ، وهي ُبازة ًُ حهـاش لـى ي ًخلـمً 

مجمىُــت مخياملــت وػــاملت مــً ألاػــياٌ واليلمــاث والسمــىش حظــخخدم فــي جــىفحر جىاؿــل 

 
ً
ىباث الخىاؿـلُت ُمىمــا مىـً هــرلً اطـخخدامه فــي جـدٍزب ألاهفـاٌ ذوي الــِـ فِـاٌ، ٍو

لــسوجحن الُــىمي لهـــم مــً خــالٌ جسجِــب اإلاىاكـــف اإلاـــىزة لهــم ُلــى الجهـــاش ُلــى جىٌــُم ا

ت مـً  9222اللى ي، ًدخىي هرا الجهاش ُلى ؤهثر مً  زمص جىاؿـلي جلـم مجمىُـت واطِـ

اكــت وألالِــاب  اإلاىكــىُاث والحُىاهــاث والوِــام وؤمــىز الحُــاة الُىمُــت واإلاالبــع والٍس

ُت الخىاؿل واإلاؼازهت في ؤوؼوت الـف وهرلً اإلاىاهج الدزاطُت، ألامس الري ًجِل ُمل

 الدزاس ي ؤطهل مً ؤي وفذ مض ى.
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ً ؤن جادي الخددًاث الحظُت لدي ألاشخاؾ اإلاـابحن و   باكوساب الخىخدٍمى

ــــل  ــــد ًخفاُـ ــــسي ، كـ ـــازة ؤخـ ـ ــــُت. بِبـ ــــخجابت للمــــدخالث الحظـ ــــي الاطـ ـــادة ؤو هلـــــف فـ ـ ـ ـــى ٍش بلـ

 ؿـفازاث اإلادزطـت الخىخد مّ ؤلاؿاباث الجظدًت ولىًباكوساب ألاشخاؾ اإلاـابىن 

لى هرا ألاطـاض  جيىن ماإلات. مً اإلادخمل ؤن بلـى "جىٌـُم"  اإلاِـالجىن الحظـُىن  ٌظـىىُو

ألاهٌمت الحظُت باطخخدام الخىىىلىحُا اإلاظاُدة بِىما ًمُل اإلاِلمىن وآلاباء والبالغىن 

بلــــى البدـــث ُــــً ؤدواث إلخمـــاد الـــــىث وتهدئـــت الجهــــاش  باكــــوساب الخىخـــداإلاــــابىن 

ٌم الخلىُاث الخىُفُت للخددًاث الحظُت ذاث جلىُت مىخفلت ؤو مخىطوت مِ الِـبي.

، وكـد ٌظــخخدم اإلاِــالجىن ألازاحــُذ ، والفـسغ ، والىــساث ، وألادواث اإلامازلــت إلاظــاُدة 

غالًبـا مـا ٌظـخخدم  ألاهٌمت الحظُت التي حظخجُب بؼـيل مفـسن لخــبذ ؤكـل خظاطـُت.

ٌ الدزاطُت طماُاث زؤض ماوِت لل مِلمى  لىكاء وطتراث زلُلت وهٌازاث ملىهت الفـى

 وذلـً ُلـى ججىـب الــىث واللـىء اإلافـسهحن. الخالمُر ذوي اكـوساب الخىخـدإلاظاُدة 

ظـخخدم الخوبُلـاث بؼـيل ػـائّ "لالطـتراخاث" الحظــُت. همـا لتهدئـت الجهـاش الِــبي ، 
ُ
ح

ُاث جمُل هره ألادواث بلى ؤن جيىن ؤدواث بظُوت جدُذ اللُام بإػُاء مشل فسكِت الفلا

ؤو حؼــغُل مىطـــُلى مخىــسزة. ُلـــى الــسغم مـــً ُـــدم  بـــالِحنؤو الخإمــل ؤو مخابِـــت الـــىز 

، بال ؤنهـا ًمىــً ؤن ذوي اكــوساب الخىخـدبوؼـاء هـره الخوبُلــاث باللـسوزة لؤلشـخاؾ 

 . لهم جيىن مفُدة للغاًت

ِــد جوبُـــم  الحـــل ألامشــل للخـــدٍزب ُلـــى  -وهـــى بسهـــامج الىترووــي  - Clicker 8َو

كاُـت الـــف الدزاســ ي، خُـث ًــىفس ليـل جلمُــر اإلاظــخىي اإلاىاطـب لــه مــً  الىخابـت داخــل

الـدُم والخدـدي، خُـث ٌظــاُد هـرا الخوبُـم الخالمُـر ذوي اكــوساب الخىخـد ُلـى بــدء 

ِـصش كـدزتهم ُلـى  دـُذ لهـم بمياهُـت اطـخىماٌ اليلمـاث والجمـل َو ت، ٍو مهام الىخابت بظُس

ً الـىز اإلاِص  ٌ اخخىائه ُلى مجمىُت م ً خال ُلى  TechTalk جوبُم ٍدخىي شة. و ذلً م

ً السمىش والـىز اإلاخخلفت ذاث   86جمىدها طِت جـل بلى  مخِددة مظخىٍاثمجمىُت م

ِـــد مـــً ؤػــــهس ؤهٌمـــت الخىاؿـــل البدًلــــت، خُـــث ًـــىفس هــــرا زطـــالت زكمُـــت )م ــــجلت( ، َو

الخوبُم بمياهُت حؼغُل الىالم بجىدة ؿىث ُالُت مّ ُسق الـىز اإلاِبرة ًُ الىـالم 

( 8ًىاطب ألافساد ذوي اكوساب الخىخد بـىزة هبحرة للغاًت. اهٌس الؼيل زكم ) وهى ما

 هما ًلي:
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 خاثمة: .5

 في نهاًت هره الىزكت البدشُت هىص ي بما ًلي:

ًيبغي ُلى ولُاث التربُت الِمل ُلى جوـىٍس الىفاًـاث اإلاهىُـت الخىىىلىحُـت إلاِلمـي  (3

ء ممازطت الِمل اإلانهي ؤو وهم ُلى ألاهفاٌ ذوي اكوساب الخىخد طىاء كبل بد

 زؤض الِمل.

ــــً  (4 ــــد مـ ــــوساب الخىخـ ــــت ألاهفــــاٌ ذوي اكـ اًـ ـــى ُز ـ ـــائمحن ُلـ ـــحر اللـ ـ ــــم جبــ مــــً اإلاهـ

اًـت بلُمـت وؤهمُـت اطـخخدام الخىىىلىحُـا اإلاظـاُدة مّـ  ؤخــائُحن وملـدمي ُز

ً مىا ي همىهم الاحخماُُت  ألاهفاٌ ذوي اكوساب الخىخد في جدظحن الِدًد م

 سفُت والجظمُت.والىفظُت واإلاِ

ــالم بمـــس خــث اللىـىاث الفلــائُت ُلــى جلــدًم  (5 لــى لخىٌـُم ؤلُا ُلـى اإلاجلــع ألُا

اًت وجإهُل  بسامج جىُىٍت فُما ًخف اطخخدام الخلىُاث الخِلُمُت في مجاٌ ُز

 ألاهفاٌ ذوي اكوساب الخىخد.

 . قائمة املراجع:6

ي اهفِـالي طـلىوي فــي (. فاُلُــت بسهـامج بزػـادي ُلالوــ4242. ؤبىالفخـىح، مدمـد همـاٌ )3

ـــي لــــدي مِلمــــي  ُفي اإلانهـ جوـــىٍس فاُلُــــت الــــراث لخفـــم مظــــخىي الاختــــراق الـــًى

الخالمُـــر ذوي اكــــوساب الخىخــــد. مجلــــت البدــــىر التربىٍــــت والىفظــــُت، حامِــــت 

 .465-8;3(، 39) 86بغداد، 

(. الخىحهــاث الحدًشــت فــي حشــخُف اكـــوساباث 4236. الجــابسي، مدمــد ُبــدالفخاح )4

ًــل اإلاديــاث الدشخُــــُت الجدًــدة. وزكــت ُمــل ميؼــىزة فـــي  هُــف الخىخــد فــي
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ــــسئي  از "الـ ــِـ ـ ــــذ ػـ ــــت جدـ ــــت الخاؿـ ــــى ألاٌو للتربُـ ــــت للملخلـ ــــار الياملـ ــــد ألابدـ مجلـ

ىدًت  والخولِــاث اإلاظـــخلبلُت" واإلاىِلـــد فـــي حامِــت جبـــىن باإلاملىـــت الِسبُـــت الظــِـ

ل  ;-:خالٌ الفترة   م.4236ابٍس

الخلىُـت اإلاظـاُدة فـي حِلـُم الولبــت ذوي (. واكّـ اطـخخدام ;423. الصهساوـي، مؼـاُل )5

اكـــوساب هُـــف الخىخــــد فـــي مدًىــــت حـــدة. اإلاجلـــت الدولُــــت لِلـــىم وجإهُــــل ذوي 

ت،  ، 38الاخخُاحـاث الخاؿــت، اإلااطظــت الِسبُــت للبدــث الِلمــي والخىمُــت البؼــٍس

35:-3;6. 

ً طُد )6 (. طُيىلىحُت ذوي الاخخُاحاث الخاؿت: اإلافهىم 4223. طلُمان، ُبدالسخم

 ، اللاهسة : مىخبت شهساء الؼسق.3لـفاث. جوا

ـــاحّ )7 ـ ــــت 4236. ُبــــدالِاهي، خظــــً البـ ــــُم ذوي الاخخُاحــــاث الخاؿـ ـــا حِلـ (. جىىىلىحُـ

ت : داز الجامِت الجدًدة لليؼس والخىشَّ.  والىطائل اإلاظاُدة. ؤلاطىىدٍز

ــــامُت )8 ــــروي ;423. ُدائىــــت، طـ ـــا الخِلُمُــــت لـ ـ ــــت فــــي الخىىىلىحُـ (. الاججاهــــاث الحدًشـ

ت همىذًحـا. اإلاجلـت الِسبُـت لِلـىم الاخ اكت الظـمُِت والبــٍس خُاحاث الخاؿت: ؤلُا

اكت واإلاىهبت، اإلااطظت الِسبُت للتربُت والِلىم وآلاداب،   .334-;:، 8ؤلُا

(. ُلمني هُف ؤجىاؿل. دبي : داز مـدازن للوباُـت واليؼـس 4235. الِىهلي، إلاا مدمد )9

 والخىشَّ.

ــــال : ـ ـ ـ ــــً ؿـ ـ ـ ـ ـــــد  بـ ـ ـ ــــاوي، ُبـ ـ ـ ــــى 4237) . اللدوـ ـ ـ ـ ــــائم ُلـ ـ ـ ـ ــــي كـ ـ ـ ـ ــــامج حِلُمـ ـ ـ ـ ــــت بسهـ ـ ـ ـ (. فاُلُـ

ت فـــي جىمُـــت بِـــم اإلاهـــازاث الحسهُـــت لـــدي ألاهفـــاٌ ذوي  ثالاطـــتراجُجُا البــــٍس

 .388-;36(، 7) 6اكوساب هُف الخىخد. اإلاجلت الدولُت التربىٍت اإلاخخــت، 

ــــادٌ ُبـــــد  ); ــــدًحن 4224. مدمــــد، ُـ ــــاٌ الخىخـ ــــىزة لؤلهفـ ــــان اإلاــ ــــداٌو اليؼـ (. حـ

ـــ ـــا. نوبمياهُـــت اطـ ًُ ـــاكحن ُلل ، اللــــاهسة : داز السػــــاد 3خخدامها مــّـ ألاهفــــاٌ اإلاِـ

 لليؼس والخىشَّ.

 (. جوبُلـــاث مفُــــدة لوفــــل الخىخـــد. صــــحُفت اإلاسطــــاٌ.4242. مهـــسان، ابدظــــام )32

https://www.almrsal.com/post/896698 

ُــف جوبُلـاث ألاحهــصة 4242ن ). مـىهلي، خالــد بـً خظــح33 (. فاُلُـت الخــدٍزب ُلـى جًى

ص الىفاًاث اإلاهىُت الخىىىلىحُـت لـدي مِلمـي التربُـت الخاؿـت كبـل  الرهُت في حٍِص

 .637-589(، 3) 3:8الخدمت بجامِت حاشان. مجلت ولُت التربُت، حامِت ألاشهس، 

https://www.almrsal.com/post/896698
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ــــساهُم )34 ــــت4234. ميهــــىب، طــــهحر ببـ بي لخىمُـ ــــامج جــــدٍز ــــازاث  (. فاُلُــــت بسهـ بِــــم اإلاهـ

 . ُفي اإلاسجفــّـ الاحخماُُــت لــدي ُُىــت مــً ألاهفــاٌ الخىخــدًحن ذوي اإلاظــخىي الــًى
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