
 

 

 

 

 قائمة لتحديد

 מטרות תת"ח דינאמיות(ديناميكية ) أهداف اتصال داعم وبديل

ميع مجاالت ج يتضمن التقييم فحص تصال الداعم والبديل.لمستخدم اإلتصالية الحالية درات اإلقأداة تقييم وقياس لمستوى ال ديناميكية هي تصال داعم وبديلإقائمة أهداف 

 (.light, 1989استراتيجية ) وكفاءات اجتماعية، كفاءات تشغيلية، كفاءات ،لغوية كفاءات: االتصالية الكفاءات

 تطاع.وناجعا قدر المس مستقالإتصاال أن يتواصل الفرد مع المحيطين به بتخطيط أهداف اتصالية مستقبلية كجزء من الهدف العام وهو هذه القائمة تساهم  ذلك،باإلضافة الى 

מרכז تمت ترجمتها للعبرية بمركز أومر )و GA ,Dynamic Therapy Associates of Kennesawمع  لتعاونبا  DynaVox  القائمة شركةهذه  تطويرعلى عملت 

وليست للبيع. تمت ترجمتها للعربية بمدرسة الوفاء للتربية الخاصة في  ,بهدف تشخيص وعالج مستخدمي االتصال الداعم والبديل والبديل،مركز لالتصال الداعم  – אומר(

 .عةبطريقة شمولية وناج للطالب ذوي المحدودية الذهنيةوتخطيط البرامج العالجية بمجال اإلتصال الداعم والبديل  أدق،ديد األهداف االتصالية بشكل لك لتحسر الزرقاء وذج

 تعليمات لتعبئة القائمة:

 :تظهر ثالثة مستطيالت معين،أداء اتصالي الذي يصف بند كل برأس 

          

 

1 2 3 



 

 

 

 

 تاريخ المتابعة الثالث -3تاريخ المتابعة الثاني  -2تاريخ المتابعة األول  -1 :المتابعة األرقام تمثل تواريخ

 داء اإلتصالي: يحتاجه المستخدم كي ينجح باأللذي ا الوساطةيرجى تلوين المستطيالت حسب مستوى 

 .اطةبدون وس اإلتصالي األداءيؤدي المستخدم  الهدف،تم تحقيق  –*أخضر 

 .تصالغير مباشر. مثال: " ماذا يمكنك ان تقول االن؟" / التأشير بشكل عام صوب مستلزم اإل يستخدم رمز –*أزرق 

 ".ن تقول مرحبة" / " هيا نقول أنا اريد أن اتناول الطعامأ إمكانكمباشر. مثال: "ب لفظييستخدم رمز  –أصفر *

 تصال, بدون الضغط عليه وتشغيله.أشير على رمز بمستلزم اإل. مثال: "التةمباشر إشارةيستخدم رمز  –*برتقالي 

 اليد لتشغيل المستلزم. مدوب)أو أن الشريك يقوم بذلك مكانه(. مثال: المساعدة باللمس  مانيجسيستخدم توجيه  –*أحمر 

 هداف:أتحديد بروفيل/ 

تقدم/ يعتمد متصل مبتدئ/ مبتدئ ممعين:  كفاءاتوساطة، فهذا يشير الى أن المستخدم ينتمي لمستوى القصد يتم تأديتها بدون  –بالقائمة ملونة باألخضر  األداءاتذا كانت أغلب إ

المختلفة  الوساطة المطلوبة لألداء المكتسب. كذلك يجب االنتباه للفروقاتف مستوى أو بتخفي بعد،الذي لم يكتسب  على األداءعلى السياق/ مستقل. قد يتم التركيز بتحديد األهداف 

 اعية متدنية(.ممستخدم ذو مهارات لغوية جيدة نسبيا ألداءات اجت ثال،)م

 



 

 

 

 

 

 

 

 متصل مبتدئ

 مهارات لغوية

Linguistic competency 

 مهارات تشغيل

Operational Competency 

 مهارات اجتماعية

Social Competency 

 مهارات استراتيجية

Strategic Competency 

مثال بواسطة يتواصل بواسطة جسده )

 الشخص توجيه اتصال بالعين، تأشير،

 لنقطة معينة( بهدف:

 طلب 

  جواب/ رد فعل 

 تعليق / مالحظة 

 تفاعل اجتماعي 

1 2 3 

باهه البصري, السمعي, أو يوجه انت

بواسطة النظر  تواصلال نظامالجسدي ل

نحو  التحرك, أو إظهار الهدوءاليه أو 

 كي يعمل. نظامال

1 2 3 

تعمال سيا بواسطة ايتفاعل اجتماع

ايماءات جسدية مثل االبتسامة, التلويح 

لقاء التحية ) يبدي فهم أولي باليدين إل

 لسبب ونتيجة بسياق اجتماعي(.

1 2 3 

يفهم أن تواصله )بدون عالقة للطريقة( 

له تأثير على البيئة المحيطة به او على 

 شركاء االتصال.

1 2 3 

    

    

    

------------------اسم المستخدم   

 

--------------------:  3تاريخ  --------------------: 2تاريخ  -----------------: 1تاريخ 

- 

 (. تم تطويره على يد1122)rnyaM xoVanyD-n syh yo    -جميع الحقوق محفوظة ل

DynaVox بالتعاون مع.rnyanyDoAsyDaanoThh Dya yho iooyyyyhaarohTo .o

 تشخيصل استخدامه  بهدف  "التواصل الداعم والبديل مركز -العبرية بمركز أومر "اومرلى إترجمته تمت 

 مدرسةب للعربية ترجمتها تمت .وهي ليست للبيعفقط،  وعالج مستخدمي وسائل التواصل الداعم والبديل

 العالجية جالبرام وتخطيط, دقأ بشكل االتصالية األهداف لتحديد وذلك قاءالزر جسر في الخاصة للتربية الوفاء

o.وناجعة شمولية بطريقة الذهنية المحدودية ذوي للطالب والبديل الداعم اإلتصال بمجال

 



 

 

    

 

 

   

وأغراض  فعاليات، اقتراحات،يرفض 

غير مرغوبة بواسطة جسده )مثال 

 تعابير وجه(.  الرأس،مالة إ دفع،بواسطة 

1 2 3 

ألدوات االتصال  يتطرق بشكل فعال

حتى لو بدون قصد للتواصل ) مثال 

فحص وتنقل بين لوحات االتصال, لمس 

 الشاشة, الضغط على منتج صوتي(.

1 2 3 

جه, عابير ويستجيب للتواصل بواسطة ت

ايماءات, التوقف أثناء فعالية, أو البدء 

 بفعالية.

1 2 3 

يدرك ان الفكرة المرغوب بتمريرها لم 

تتضح ولم تفهم )يستخدم ايماءات جسدية 

 والتي تدل على أنه ادرك انه لم يفهم(.

1 2 3 

قتراحات, فعاليات, وأغراض إيقبل 

مرغوبة بواسطة جسده )مثال بواسطة 

رة خاطفة, اتصال بالعين, , نظهزة رأس

 ابتسامة, أو لمس(.

1 2 3  

يتطرق أحيانا لشريك االتصال خالل 

تفاعل اجتماعي معين بواسطة نظرة 

قصيرة, هزة رأس, اتصال بالعين, قرب 

 أو لمس )انتباه مشترك(.

1 2 3  

مع شريك اتصال  رغبة بالتواصليبدي 

مثال بواسطة تشغيل منتج صوتي بسيط 

 joint) تيني مشتركنشاط روضمن 

action) ( ,مثال كي يطلب تكملة الفعالية

وما شابه  متكرر خالل قصة قراءة سطر

 ذلك(.

1 2 3    

    



 

 

    

    

    

 

 

 رغبته بالحصول على شيء ماالى  ريشي

, جهاز اتصال, ايماءةمثال بواسطة )

 كالم(.لفظ  صوت/ إصدار

1 2 3    

أدوار  تناوبيتخللها  يشارك بفعالية

لدورة واحدة من التلقي والتسليم ) مثال 

, تعابير وجه, تأشيربواسطة ايماءات, 

 نظرة وحركات العينين(.

1 2 3    

( joint attentionيبدي انتباه مشترك )

 معين. لغرض مع شريك االتصال

1 2 3    

 

 

 

 تاريخ المتابعة الثالث(-3تاريخ المتابعة الثاني, -2تاريخ المتابعة األول, -1لون المستطيالت باللون المالئم: )

 يستخدم توجيه جسماني – أحمريستخدم رمز إشارة مباشرة  /  – برتقالي يستخدم رمز لفظي/ – أصفريستخدم رمز غير مباشر /  – أزرقتم تحقيق الهدف /  -أخضر



 

 

 

 

 

 

 متصل مبتدئ متقدم

 مهارات لغوية

Linguistic competency 

 مهارات تشغيل

Operational Competency 

 مهارات اجتماعية

Social Competency 

 مهارات استراتيجية

Strategic Competency 

ث إشارات على األقل بشكل يستخدم ثال

 متفقة،)مثال ايماءات او إشارات  متسق

أصوات( وذلك  صور،رموز محسوسة / 

ل فوري بشكعلى البيئة  والتأثيرللسيطرة 

"أخرى",  "بكفي" ,  )مثال "كمان", 

 "بديش"(.

1 2 3 

نظام التواصل يأخذ او يطلب أن يأخذ 

مع تذكير من قبل  نشاط مألوفخالل 

 شريك االتصال.

1 2 3 

يعبر عن نفسه بشكل بسيط بدال من 

مثال يعبر بطريقة ما ) تحديات سلوكية

عن "أخرى/كمان" و "بكفي" بدال من 

البكاء والصراخ( مع تذكير من شريك 

 تصال.اال

1 2 3 

يفهم ضرورة الحصول على انتباه شريك 

 .صال قبل ان يبدأ بتمرير رسالتهاالت

1 2 3 

    

    

    

    

------------------اسم المستخدم   

 

--------------------:  3تاريخ  --------------------: 2تاريخ  -----------------: 1تاريخ 

- 

(. تم تطويره على يد 1122)rnyaM xoVanyD-n syh yo    -جميع الحقوق محفوظة ل

DynaVox بالتعاون مع.rnyanyDoAsyDaanoThh Dya yho iooyyyyhaarohTo .o

 تشخيصلاستخدامه   بهدف  "التواصل الداعم والبديل مركز -العبرية بمركز أومر "اومرلى إترجمته تمت 

 مدرسةب للعربية ترجمتها تمت .وهي ليست للبيعفقط،  وعالج مستخدمي وسائل التواصل الداعم والبديل

 العالجية جالبرام وتخطيط, دقأ بشكل االتصالية األهداف لتحديد وذلك الزرقاء جسر في الخاصة للتربية الوفاء

o.وناجعة شمولية بطريقة الذهنية المحدودية ذوي للطالب والبديل الداعم اإلتصال بمجال

 



 

 

    

    

    

وواقعي  يطلب / يسمي غرض محسوس

بواسطة استعمال رمز السم واحد من 

 نشاط يومي متكرربين رمزين , خالل 

 .ألوفاو سياق م

 

1 2 3 

 نظام التواصل( ن يضعأو يطلب ا)يضع 

مع تذكير من قبل شريك  منهقريبا 

 االتصال.

 

1 2 3 

التي ال ) يتناوب األدوار خالل محادثة

تتطلب طرح فكرة او مضمون معين, كل 

 نشاطما تتطلبه هو ان يقول حسنا( خالل 

 .مألوف/ أو تفاعل 

1 2 3 

يفهم ضرورة تكرار الرسالة اذا لم تفهم 

طرقوا اليه, أو بحالة كما يجب او اذا لم يت

 لم يعمل نظام التواصل كما يجب.

1 2 3 

يطلب / يسمي فعل محسوس ومعروف 

بواسطة رمز واحد للفعل من بين رمزين 

أو سياق  نشاط يومي متكررخالل 

 .ألوفم

1 2 3 

يجد الكلمات المستعملة كثيرا أو كلمات 

)مثال  نشاط مألوفمشجعة خالل 

من طلب  مجموعات أساسية التي تمكنه

أغراض او فعاليات يحبها, مشاعر, 

 احتياجات, أو تحيات(.

1 2 3 

هاء او بداية تفاعل تيتجاوب مع ان

اجتماعي بواسطة استخدام كلمة واحدة 

 مثل "مرحبة" او "باي" .

1 2 3 

بحالة فشل في التواصل ولم تفهم رسالة 

معينة, يقوم باستخدام طريقة تواصل 

ار صوت, مختلفة )مثال ايماءة, اصد

 تصرف معين(.

1 2 3 

رسالة مسجلة يتساعد بمنتج صوتي مع 

 نشاط يومي متتابع ومتكررواحدة خالل 

أو التقدم ه بهدف أن يشارك بألوف وم

 بتفاعل معين.

1 2 3 

  ,أولية ولكنها بحالة تطور تنقليبدي قدرة 

بلوحات االتصال مثل القدرة على العودة 

ت للصفحة السابقة او لصفحة البي

 )الصفحة الرئيسية(.

1 2 3 

شريك يحافظ على انتباه واصغاء 

االتصال خالل محادثة )بواسطة وضعية 

 جسمه, االتصال بالعين(.

1 2 3 

يطلب أو يأخذ نظام التواصل بأوقات 

 مالئمة.

1 2 3 

    



 

 

    

    

    

 

ة لمالءمات جيدرك ان نظام التواصل بحا

بفعل بواسطة نظرة او محاولة للقيام 

معين )مثال تحسين او تصليح خلل في 

 نظام ال يعمل(.

 

 

1 2 3   

 

ظام نيقوم بتشغيل وإيقاف يستطيع ان 

 االتصال أو ان يطلب ذلك.

1 2 3   

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ المتابعة الثالث(-3تاريخ المتابعة الثاني, -2تاريخ المتابعة األول, -1لون المستطيالت باللون المالئم: )

 يستخدم توجيه جسماني – أحمر مباشرة /يستخدم رمز إشارة  – برتقالي يستخدم رمز لفظي/ – أصفريستخدم رمز غير مباشر /  – أزرقتم تحقيق الهدف /  -أخضر



 

 

 

 

 

 

 

 متصل متعلق بالسياق

 مهارات لغوية

Linguistic competency 

 مهارات تشغيل

Operational Competency 

 مهارات اجتماعية

Social Competency 

 مهارات استراتيجية

Strategic Competency 

 مجموعات. 7أسماء من  5يستخدم 

 

 

 

 

 

1 2 3 

يطلب مساعدة اذا احتاج لمالءمات 

 بمستلزم التواصل.

1 2 3 

يعطي مالحظات متعلقة خالل فعاليات, 

 حسب الحاجة. مع مساعدة بالتنقل

1 2 3 

 عباستراتيجية تحضير/تعارف م يتساعد

 )مثال يؤشرألوف له اتصال غير م كشري

على مستلزم التواصل كي يوضح أنه 

به للتواصل / يضغط على يستعين 

"أنا أستخدم حاسوب تواصل الرسالة 

 للكالم"(.

1 2 3 

    

    

    

    

------------------اسم المستخدم   

 

--------------------:  3تاريخ  --------------------: 2تاريخ  -----------------: 1تاريخ 

- 

(. تم تطويره على يد 1122)rnyaM xoVanyD-n syh yo    -حقوق محفوظة لجميع ال

DynaVox بالتعاون مع.rnyanyDoAsyDaanoThh Dya yho iooyyyyhaarohTo .o

 تشخيصلاستخدامه   بهدف  "التواصل الداعم والبديل مركز -العبرية بمركز أومر "اومرلى إترجمته تمت 

 مدرسةب للعربية ترجمتها تمت .وهي ليست للبيعفقط،  عم والبديلوعالج مستخدمي وسائل التواصل الدا

 العالجية جالبرام وتخطيط, دقأ بشكل االتصالية األهداف لتحديد وذلك الزرقاء جسر في الخاصة للتربية الوفاء

o.وناجعة شمولية بطريقة الذهنية المحدودية ذوي للطالب والبديل الداعم اإلتصال بمجال

 



 

 

    

    

    

وصف مجردة:  أوصاف/صفاتيستخدم 

من كل  2) ساحةللجودة/للم للكمية،

 قل(.مجموعة على األ

1 2 3 

 لزمالمستيخفض أو يرفع مستوى صوت  

 بما يتناسب مع البيئة المحيطة به.

 

1 2 3 

مثل شكرا, دبية ومهذبة يستخدم كلمات أ

 تفضل.

1 2 3 

رر رسالته مرة أخرى عندما ال يفهم / يك

أو بحالة ان عندما ال يتطرقون لما قاله 

 مستلزم التواصل الخاص به لم يعمل.

1 2 3 

يستخدم قوالب جمل بسيطة من كلمتين+ 

 " ,----تعلمها للتعبير )مثال "أنا بدي

 "(-----", في عندي -----"يوجد لدي 

 

1 2 3 

يبدي قدرة على االهتمام بالمستلزم أو 

 شحنه )او يطلب ان يقوموا بذلك(.

 

 

 

 

 

1 2 3 

ادثات بواسطة استخدام يبدأ / ينهي مح

 ثر منأكبو رسائل ثابتة أ سيناريوهات

 جولتي حديث.

1 2 3 

ي التصحيح بحاالت فشل فيستخدم تقنية 

يكرر رسالته بكلمات مثال ) التواصل

أخرى, يضيف معلومات او كلمات 

أساسية ومهمة, يلفت االنتباه للوحة 

/ منطقة الجملة,  חלונית המסר -الرسالة 

, بإيماءاتيستخدم رموز غير لفظية, 

 بالحرف األول , وهكذا(.

1 2 3 

أفعال  11يستخدم أفعال ) على األقل 

 بسياقات متنوعة(.

 

 

1 2 3 

يرتب شاشة مستلزم التواصل بحيث 

بشكل افضل  ةومريحة كون متاحت

ن يقوموا أو يطلب أ)بصريا وجسديا 

 بذلك(.

1 2 3 

 يستخدم حس الدعابة.

1 2 3 

أن شريك االتصال  باستمراريفحص 

 مصغي ويفهم ما يدور بينهما.

1 2 3 

    



 

 

    

    

    

يركب تعابير بسيطة جديدة )وليس 

 .وأكثرقوالب( من كلمتين 

 

 

 

1 2 3 

الئمة لوحات ورسائل م يتنقل بين

ل محادثة حول موضوع أو خال ومنطقية

 .ألوفسياق م

1 2 3 

كثر من , أيتناوب باألدوار خالل محادثة

 مرتين.

1 2 3  

صيغة الجمع لإلشارة إلى أكثر يستخدم 

 واحد. من

 

 

 

1 2 3 

بلوحات  أوامر بسيطةيشغل أنظمة 

مسح الكلمة, إ)مثل  תאי פקודה –المستلزم

 سمع صوت الرسالة(.أمسح كل شيء, إ

1 2 3 

يشارك ببعض التفاصيل المعلوماتية مع 

 مساعدة بالتنقل حسب الحاجة.

1 2 3  

 يدرك العالقة بين الحرف وصوته.

1 2 3 

 ت ورسائليشترك بسيرورة إضافة كلما

بواسطة اختيار رموز من مجموعة 

 مقترحة لالختيار.

 

1 2 3 

يظهر قدرة على تكملة محادثة بواسطة 

 استخدام مالحظات او أسئلة عامة.

1 2 3  

    



 

 

    

    

    

استخدام أولي لألحرف والتهجئة )مثال 

 تهجئة(. األولى،التعرف على النغمة 

 

1 2 3 

التواصل من يفهم أهمية نقل مستلزم 

فعالية ألخرى أو من بيئة معينة ألخرى 

 بواسطة نقله ذاتيا او يطلب ذلك.

 

1 2 3 

يطلب إجراءات متنوعة )مثال "نقل 

 "(.------صفحة" , أحضر لي

1 2 3  

ر حاض ،لألزمنةيستخدم تصريف بسيط 

 ومستقبل.

 

 

1 2 3    

 

 

 

 

 

 

o

 تاريخ المتابعة الثالث(-3تاريخ المتابعة الثاني, -2تاريخ المتابعة األول, -1لون المستطيالت باللون المالئم: )
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    متصل مستقل

 مهارات لغوية

Linguistic competency 

 مهارات تشغيل

Operational Competency 

 مهارات اجتماعية

Social Competency 

 مهارات استراتيجية

Strategic Competency 

 به  ينتج تعابير جديدة مركبة خاصة

  انات.كلمات أو خ 3من أكثر من   

 

1 2 3 

رسائل وأدوات مختلفة  يستخدم أنواع 

)مثال, يتنقل بين  خالّقبشكل مرن و

,  منفردةكلمات كاملة محفوظة,  رسائل

 تنبؤ كلمات, وهكذا(.

1 2 3 

 يطلب توضيحات بحالة لم يفهم.

1 2 3 

جيات ياسترات بعدةمستقل، بشكل  ،يتساعد

 تواصل.لتصحيح فشل لتفادي أو 

 

1 2 3 

وجودة داخل يربط بين كلمات / رسائل م

ومرن كي  خالّقمستلزم االتصال بشكل 

يصف كلمة / مصطلح غير موجود داخل 

 المستلزم.

1 2 3 

 يحل مشاكل تقنية ويبادر لفعل ذلك.

 

 

1 2 3 

يعطي مالحظات أو يسأل أسئلة حسب 

 وار.الدور بدون االلتزام بموضوع الح

1 2 3 

يستعد مسبقا كي يشارك بشكل ناجع 

بمحادثة ) مثال يركب ويحفظ رسائل ذات 

 صلة قبل زيارة الطبيب(.

1 2 3 

    

------------------اسم المستخدم   

 

--------------------:  3تاريخ  --------------------: 2تاريخ  -----------------: 1تاريخ 

- 

(. تم تطويره على يد 1122)rnyaM xoVanyD-n syh yo    -جميع الحقوق محفوظة ل

DynaVox بالتعاون مع.rnyanyDoAsyDaanoThh Dya yho iooyyyyhaarohTo .o

 تشخيصلاستخدامه   بهدف  "التواصل الداعم والبديل مركز -برية بمركز أومر "اومرالعلى إترجمته تمت 

 مدرسةب للعربية ترجمتها تمت .وهي ليست للبيعفقط،  وعالج مستخدمي وسائل التواصل الداعم والبديل

 العالجية جالبرام وتخطيط, دقأ بشكل االتصالية األهداف لتحديد وذلك الزرقاء جسر في الخاصة للتربية الوفاء

o.وناجعة شمولية بطريقة الذهنية المحدودية ذوي للطالب والبديل الداعم اإلتصال بمجال

 



 

 

    

    

    

    

 ينتج جمل مركبة.

1 2 3 

لنظام التواصل  يضيف كلمات ورسائل

مكانيات نظام إبشكل مستقل )حسب 

 التواصل(.

1 2 3 

اسطة استخدام يبادر وينهي محادثات بو

رسائل مختلفة )المعدة مسبقا وكذلك ما 

 ينتجه بذاته(.

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

يختار طريقة تواصل مالئمة لمختلف 

 ظروف وشركاء االتصال.

 

 

 

1 2 3 

و أيبدي قدرة تهجئة تناسب جيله مع 

 بدون تنبؤ كلمات / رموز.

1 2 3 

يستخدم أيضا الخدمات التي يوفرها 

ابليت )مثل البريد اسوب او التالح

لكتروني, الفيسبوك, السكايب, اإل

 االنترنت(. 

 

1 2 3 

يوجه أسئلة لشريك االتصال كي يكمل 

 المحادثة.

1 2 3 

قة خالّ مميزات المستلزم بطريقة  يستخدم

 كي يتواصل بشكل فعال.

1 2 3 

    



 

 

    

    

    

 يستخدم تصريف الفعل.

 

 

 

 

1 2 3 

 يحفظ ملفات ورسائل بشكل مستقل.

1 2 3 

ن يبدأ, يحافظ ويطيل وينهي أدوره بمق

 محادثات بطرق مقبولة.

1 2 3 

يحلل األخطاء بعملية االتصال بطريقة 

مستقلة ويخطط استراتيجيات كي يتطرق 

بالمرات  ويتفاداها هايصحح –ألخطائه 

 المقبلة.

1 2 3 

 

يفهم وظائف األدوات المختلفة بمستلزم 

خاصيات  الكلمات،تنبؤ  االتصال )مثل

 (.رريالتح

 

 

1 2 3   
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