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 والعشرين تطوراالواحد  وبداية القرنعرفت نهاية القرن العشرين 
حيث باتت جزء ال يتجزأ من  التقنية،ملحوظا على مستوى المستحدثات 

 عنها.التي من الصعب أن نتخلى  ومن األساسياتنمط حياتنا اليومية 
برى عرفتها الرقمية( ثالث ثورة ك )الثورةالتقنيات الحديثة  ويعد ظهور

ال  أصبح(، Michel Serres,2011اإلنسانية بعد الكتابة والطباعة )

 .وغيرهاواالقتصاد والصحة يخلو أي من مجاالت الحياة منها كالتعليم 

اللغة( ال تختلف عن  أمراضفي عالج  المختص) ومهنة االرطوفوني
المهن العالجية األخرى التي تسعى الى ترقية جودة الحياة لدى 

وهي بهذا تحاول جاهدة الى استعمال هذه التقنيات الحديثة  المرضى،
 سواء على صعيد التشخيص أو التأهيل أو التعويض أو التكييف.

الدراسات في الدول المتطورة كأمريكا وكندا  العديد من وقد أظهرت
من نسبة  أكثرالدول أن  وغيرها منوبلجيكا وفرنسا واليابان وإنجلترا 

من المختصين االرطوفونيين يستعملون التقنيات الحديثة أثناء  80%

 ممارستهم لمهنتهم. 

في الجزائر فقط  األرطوفونيةأما الدراسات التي تناولت واقع الممارسة 
أكدت كلها على الضعف والنقص الكبير في توفر أدوات التشخيص 

 (،2019،وآخرينلحسن هللا  )بوعبدوالعالج في صورها التقليدية 

وقد  (،2019خرباش هدى وحمودي اسماء،)(، 2018هدى، خرباش)

اتفقت هذه الدراسات على ندرة استخدام المستحدثات التقنية من طرف 
من هذا المنطلق  يين أثناء ممارستهم المهنية.الممارسين االرطوفون

 جاءت فكرة تنظيم هذا الملتقى.

 الملتقى:أهداف 

 مجال واألكاديمية فيأحدث المقاربات النظرية الوقوف على  -
 االرطوفوني.استخدام المستحدثات التقنية في الوسط 

التقنية  المستحدثاتتوظيف إلقاء الضوء على الجهود المبذولة في  -
 .الجزائرا في االرطوفوني ميدانفي 

المستحدثات محاولة التعرف على الخدمات المقدمة في مجال  -
 .الجزائرا في االرطوفوني ميدانالتقنية في 

تواجه االستفادة من  والمعوقات التيالتعرف على العقبات  -
 .الجزائرة في االرطوفوني ممارسةالمستحدثات التقنية في 
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