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  للتواصل رموز إستخدام

 مقدمة

للعديد من األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو إعاقة تعلم، يعتبر   التواصل بإستخدام اللغة بالنسبة 

صعباً أو مستحيالً في بعض الحاالت، كما أن األشخاص البكم أو الذين يحتاجون إستبدال أو زيادة النطق، 

. سيقومون بإستخدام نص لهجاء الكلمات والجمل للتواصل مع اآلخرين  

ن أو الذين لم يتعاملوا مع النصوص أو الذين لديهم إضطراب في اللغة مثل و مع ذلك، بالنسبة لغير المتعلمي

ولآلخرين الذين لديهم مشاكل في . عسر الكالم، فإن التواصل بإستخدام النصوص يكون غاية في الصعوبة 

. اللغة والتواصل أو هجاء كل حرف أو كل كلمة، تجعل إرسال الرسائل لغيرهم بطيئة وممارسة شاقة   

وقد قام . راء الكثير من األعمال على مر السنين لوضع بدائل للحروف األبجدية كوسيلة للتواصلتم إج

معالجي النطق واللغة واللغويين بتطوير وتنظيم مجموعة من أنظمة اللغة البديلة تستند على إستخدام الرموز 

. للتواصل بالكلمات والمفاهيم وتمثيل اللغة  

ير مقدمة موجزة للتواصل الرمزي وتطبيقاته في التواصل البديل و الغرض من هذه النشرة هو توف

. واإلضافي لألشخاص ذوي اإلعاقة  

 مجموعات الرموز

و نواجه كل يوم رموز ُتستخدم في تحقيق التواصل . أننا نتطلع إلى ونستخدم الرموز في حياتنا اليومية      

وارئ والرموز التي تستخدم في إعطاء التوجيهات، والتوجيه لنا، بدءاً من العالمات البارزة في حاالت الط

و إحدى مجموعات الرموز التي . إلى الرموز المستخدمة في وصف أماكن دورات المياه، وما إلى ذلك

الحروف األبجدية تحمل  نيستخدمها معظمنا كل يوم هو النص، الذي يوصف على أنه نظام للرموز أل
"فمثالً ال يوجد شيء نقوله للحرف . ها لغة معينةمعنى فقط للذين تعلموا القراءة على أن C إال أنه يسمع في " 

"بداية كلمة  Cat .   ، ونعلم هذا فقط ألننا تعلمنا هذا الرابط في اللغة اإلنجليزية"  

نظم الرموز تزيد من معرفة اللغة ومعرفة القراءة والكتابة ويمكن أن تكون في كثير من األحيان أدوات 

تحتوي هذه النظم . حيوية للتعلم والتواصل للطالب الذين لديهم صعوبات جسدية أو صعوبات في التواصل

. على مجموعة متنوعة من أنواع الرموز  



و يوجد المئات من مجموعات الرموز التي . كز على أحد المفاهيمتوجد رموز للكلمات الشائعة ورموز تر

الرموز التصويرية، : و تحتوي النظم على مجموعة متنوعة من أنواع الرموز. يمكن أخذها في اإلعتبار

. والتمثيلية لتمثيل مفهوماً مجرداً، وأخيراً الرموز المجردة  

 

 سيارة

 

 هذا
 

 اختر

 

 إنه

 التصويريةالرموز 
يسهل التعرف عليها 

 عادة

قد  التمثيليةالصور 
 تحتاج إلى توضيح

 التصويريةالصور 
مفهوًما مجرًداتمثل   

المجردةالرموز   

و في هذه الحالة، يجب إستخدام الكائنات التي . ال يستطيع بعض األشخاص فهم الصور أو الرموز         
ما حدث تقدماً في مهارات الطالب ، يمكن إضافة و كل. يستخدمها الشخص بالفعل في تحقيق تأثير تواصلي 

و مع . الصور أو الرموز إلى الكائنات التمثيلية لمساعدة الطالب في اإلنتقال إلى تمثيل الصورة أو الرمز
ذلك، بعد التعرف على كائن وفهم أن الصورة يمكن أن تمثل هذا الكائن، فإن العديد من الطالب يستطيعون 

ونوا قادرين على توقيعه أو إستخدامه جسدياً في كتاب التواصل أو بجهاز مساعدة إستخدام رمز و قد يك
. إلكترونية للتواصل أو إستخدامه في القراءة والكتابة مع معالج النصوص الذي يعتمد على الرموز  

ام يجد بعض الطالب أن الرموز المجردة صعبة الفهم جداً، في حين قد يحتاج آخرين الى إستخدام نظ      
و لذلك، قد يحتاج . للرموز المجردة ليمكنهم من النفاذ إلى المفردات والبنية النحوية التي يحتاجون إليها

المستخدمين المحتملين للرموز أن يتم تقديم الرموز الجديدة لهم بالتدريج قبل أن نتوقع منهم فهمها 
. وإستخدامها بشكل مستقل  

 التسلسل الهرمي للرموز
 -لممارسة التواصل المعزز"1998"في نظم رموز ماك دونالد أ  التسلسل الهرمي أصالً ظهر هذا (

)1998طبعة منقحة . مقدمة  
 كائنات حقيقية

الكائنات الملموسة المرجعية/الرموز  
 الصور الفوتوغرافية 
 منمنمات الكائنات الحقيقية 
 الصور الملونة

واقعي -رسم الخطوط  
بأسلوب منمق -رسم الخطوط  

)تمثيل مجرد تماًما(الكلمات المكتوبة   



 

يتم تحديد أي مجموعة من الرموز تستخدمها مع الشخص في أي وقت من األوقات بشكل أفضل عندما      
و يجب مراعاة عوامل . يكون جزءاً من فريق حيث يمكن أن يساهم جميع األطراف بمالحظتهم ومعرفتهم

من المهم . وذاكرتهم وإدراكهم قبل إختيار مجموعة الرموز مثل المهارات البصرية والحركية لألشخاص،
أيضاً أن نضع في اإلعتبار أن مجموعة الرموز األكثر مالئمة ألحد األشخاص يمكن أن تتغير مع مرور 

  -:كما توجد أمور أخرى يجب أخذها في اإلعتبار عند إختيار مجموعة الرموز وهي كالتالي . الزمن

 

 ما مدى شفافية الرمز؟ •

 إلى أي مدى يمكن أن يكون الرمز معقداً ؟  •

 هل يسمح بمفاهيم راسخة باإلضافة إلى المفاهيم المجردة؟  •

 ما هي درجة الغموض؟  •

 كم عدد الرسائل التي تسمح بها مجموعة الرموز؟  •

 ما هي كفاءة اإلتصاالت المسموح بها من مجموعة الرموز؟  •

 أمثلة على مجموعات الرموز

 مجموعة رموز القطع 
رمز مرسوم ملون بسيط يوضح كل منها  10000تتكون هذه المجموعة من الرموز من أكثر من        

و تم تصميم هذه الرموز لدعم معرفة القراءة والكتابة؛ وتستخدم في العديد من البلدان في . مفهوم واحد 

حتياجات الخاصة، جميع أنحاء العالم لدعم مجموعة متنوعة من المتعلمين بما في ذلك الطالب ذوي اإل

.  والمتعلمين المبكرين وأولئك الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية كلغة أولى  

 

 
 

.لجعل الرموز أسهل للفهم، تم وضع أربع مستويات للقطعة يتم فيها تصنيف الرموز   

. لكائن أو الفعل التي تمثلهتبين هذه الرموز بوضوح ا: رموز يمكن التعرف عليها  

 

 الرموز �� صور �ستخدم لدعم قراءة النصوص



مع . تحتاج هذه الرموز أن يتم تدريسها ألنه من الصعب تخمين معناها من الرمز وحده: رموز قابلة للتعلم

ذلك، يجد العديد من األشخاص الذين يعانون من صعوبات في التعلم أن هذه الرموز أسهل في التذكر من 

.  النص وحده  

 
الرموز مجردة إلى حد ما تتبع قواعد صارمة تسمح لتخمين معناها بمجرد تعلم هذه : رموز يمكن تخمينها

. القواعد  

 الرموز المجردة
. هذه الرموز هي األكثر صعوبة للعمل بها ويصعب التعرف عليها إال إذا تم تعلم معناها أوال  

 )PCSرموز التواصل بالصور 
PCSتنقسم رموز التواصل بالصور  اجتماعية، أشخاص، أفعال، وصفية، أسماء، أطعمة : إلى أقسام 

. يكون، كان: مثل(ال تشمل األزمنة واألفعال المساعدة . وترفيه  
ة في مكتبة رموز التواصل بالصور صور 12000أكثر من " ماير جونسون"لدى شركة       PCS .

PCSتستخدم رموز التواصل بالصور  صانع "ومن أكثرها شيوعاً برنامج  في العديد من منتجاتها، 
ل للمستخدمين إنشاء مجموعة متنوعة من لوحات التواص" صانع اللوحات"و يتيح برنامج ". اللوحات

PCSبإستخدام رموز التواصل بالصور  . التي يمكن طباعتها أو إستخدامها على الكمبيوتر   

 
)بيكس(نظام التواصل بتبادل الصور   

هو في حد ذاته ليس مجموعة رموز ولكنه طريقة للتواصل و ) بيكس(نظام التواصل بتبادل الصور     
مع أي مجموعة من الرموز تعمل مع " بيكس"و يمكن إستخدام . لتبادل رمز مع شخص آخر إلرسال رسالة

. ض التوحدليستخدمها األطفال المشخصين بمر 1994فى العام " فروست وبندي"ومبتكرها هو . الطالب
. وهو بروتوكول تدريس وطريقة للتسجيل منظمة جداً   

للتواصل اللغوي" ماكتون"برنامج   

 
 إشارة النوم

 
 رمز النوم

 
 األكل

 
لمساعدة األشخاص على ) الصور(والرموز ) اإليماءات(الكالم باإلشارات " ماكتون"يستخدم برنامج      

مناسب لألشخاص الذين يعانون من ضعف اإلدراك ألن معظم الرموز " ماكتون"ويعد برنامج . التواصل
. واضحة جداً وسهلة الفهم  

 الرموز الملموسة



و تشمل النظم . الرموز الملموسة هي كائنات أو صور تعبر عن أو تمثل شيء ما نريد أن نتواصل به       
الكائنات الكاملة، أجزاء من الكائنات، الكائنات المصاحبة، تراكيب األشياء أو األشكال، رسوم : الملموسة

مفيدة لإلستخدام مع األفراد من جميع و الرموز الملموسة و غالباً ما تكون . الخطوط والصور الفوتوغرافية
و الرموز . اإلعاقة الذهنية الشديدة، التوحد واإلعاقات المتعددة: األعمار الذين يعانون من اإلعاقات التالية

االتصاالت المعززة البديلة "الملموسة غالباً ما تكون خطوة البداية على طريق النظم األكثر تقليدية  AAC "
.  ومجموعات الرموز  

"بليس"نظام   
يحتوي على رموز تم إنشاءها من عدد من األشكال األساسية " تشارلز بليس"هذا النظام الذي صممه      

وهذا النظام لديه إمكانية إنتاج الجمل النحوية، ويمكن . تسمى العناصر، األسهم، الخطوط، وما إلى ذلك
. رموز عالمات ترقيم تخطيطية صغيرةللمستخدمين تغيير أو عمل إضافة لمعنى الرمز عن طريق إضافة   

وبها قواعد نحوية تسمح بتقديم جمل في الماضي . رمز 4000حالياً من أكثر من " بليس"تتألف لغة     
و يستخدم هذا النظام األشخاص الذين لديهم ضعف شديد في التخاطب وعاهات . والحاضر والمستقبل

د كبير من المفردات أكثر تعقيداً من التي تقدمها النظم كما توفر عد.  جسدية، ولكن غير معاقين ذهنياً 
". أريد أن أذهب إلى السينما"و العبارة التالية تبين كيف يمكنك أن تقول . التصويرية  

 
" داينا فوكس"والتي سبق تحميلها على عائلة " داينا سيمز"توجد مجموعات أخرى من الرموز مثل    

ماين "تنتج مجموعة رموز خاصة بها تسمى " برنتك روميش"شركة أخرى تسمى . ألجهزة اإلتصال
".   سبيك  

 ملخص

كما أن العديد من . كلنا نستخدم الرموز في التواصل في حياتنا اليومية ألنها تعزز من عملية التواصل     
ز و يتم تحديد إختيار مجموعة الرمو. األشخاص قد ال يقدر على التواصل مطلقاً بدون إستخدام الرموز 

. الصحيحة لإلستخدام مع عميل معين من خالل عدة عوامل ووفقاً إلحتياجات العميل في فترة زمنية معينة
و توجد مجموعة كبيرة من مجموعات الرموز المتاحة، وتحديد مجموعة الرموز الصحيحة والمالئمة 

. للعميل من األمور الحيوية من أجل الحصول على نتائج ناجحة  

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع

 
http://www.asha.org/NJC/faqs-aac-basics.htm 

http://www.makaton.org/  

http://atschool.eduweb.co.uk/acecent/html/res02.html 

http://www.blissymbolics.org/pfw/ 

http://www.widgit.com/symbols/about_symbols/widgit_symbols.htm 

http://atschool.eduweb.co.uk/acecent/html/res02.html 

http://www.mayer-johnson.com/boardmaker-v-6 
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